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Rok 17. 

• 
Qlfłliwe pismo ludowe dla Polakiw na obczyźriie poświęcone oświacie •raz sprawom riarodowym politycznym i iare~k•wy::t, 

I 1111 Bite za 1·1ar1 ł IJCZJZll I 

BeMkOJa, Drak.amia l Kaięgamia majdujo BiQ w &cłmm, prą Wi69 Mal'łllo&erst. U . ........ A.dres: „ Wr&rUa Polaki" Bochum. - Te lafo n ar. 1414 
& ._ &1BIUl.ftl'lłlt!l!IWK&~! ELE&&& ii t~ 

'lecldce "18ą! Uczcie •ztecł swe · witksza zaś liczba czytelników uWiar, I trstów to, że w tej w ostatnich latack pismom polskim jaknatwi~szej liuóJ: 
mó.-ł~ csrta• 1 ltlaać" '9łsbl Nłti Polskieio''. tem silme,isze nasze szcrc.. sajważnieJszej dla Niemiec s1>rawic czytelników. Gazeta polska bowielli 

1i, tem witbza liczba świadomyca rozstrzy1aJ,co zaważył 1łos tyle lek- zas~pić nam musi obecnie -wszystko, 
łe$1 Pelaldea, kte 11etemstwu sw„a praw swoich Po,aków~ tem pewniej- ceważon..e~o Kola polskie~o. Polakom czeio nam brak w życiu publiczncm. 
zld,,,....,.O s14 ...,,otu :Sze dla aas zwyciestwo. Im więcej .natomiast wszystkim radość najwięk- ~odacy ! Niechaj wi~ każdy z 

pzytelników ma ~~Wiarus Polski'\ te• SZJl sprawia, że nadeszła znów raz Was pamieta o ważności chwili o~
wioksza liczba członków towarzystw chwila, w której Polacy odpłacić się nej i nictylko słowem, ale przcdewsey 
polskich, tern silniejsza or~amzacya mogli za niejedno rządowi niemieckie- stkiem czynem udowodni, że jest „_ 
11asza, tern wi~ksza liczba iłosów B.a- mu i polakożercom. brym synem ojczyzny i że rodzien jest 
szych przy wyboraca, Zt~d też nadchod~ce wybory bu· chlubnej nazwy Polaka. 

SZIZ-Dflll 

Nowege leka 
"'r*Y w91stkim aw,-111 C.,· 
t.laikG• i Ro.I kem na o\-

•ff·•······· ulilruiPllskit11", 

Rozszerzajcie zatem Rodaey-, :r~ w szeregach polskich zapal tem 
„Wjarusa Polslde20". wiecej, że w nowych wyborach jed:J· 

Niechaj każdy wytnie zaJ~Cl'iOJIY tłie zyskać możemy~ 
•a czwartej stronie kwit pocztowy, . Tak tedy cały urótl „Iski z.al· 
•i•cl•ai idzie z owym kwitem do ~sia- hi• się w clnvlll aaJwai:aiejszej 4la 
i.a aic czytaj~ceio jeszcze „Wiarusa ~w•le1• tycia 11Yewaętrzae&•· 
Polslde&o", 11iccb io zaclt~i do zapi-- Dla nas Polaków w zaborze fTU
sania sobie „Wiarusa Polsk:iealo". N~- skim ważność chwili powiekszajĄ je
ł«Jtiej zaraz z ewy-111 8'Siad~ WYJtCt- · ~ze inne wypadki. 
aić kwit Jocztowy i 1ójść z nim aa Walka prusaka przeciw s,oleczei 
~cztę, ł3o wiemy t-0 4obrze, ie nie- mw11 polskiemu zao~trza gie z dniem 
jacie• &la teio B.ie czyta iazcty )'01- każdym, w tej walce wyaik 'jaki esbl
akicL r4Yż za WYiod.By jest, ity iść • toculie będzie miał 

'&~osimy 0 tę mal~ ,rzy~duic; c~y... Q6r Uleci .„11kłcla Jrzecłw ---c-
t~l•ików naszych, a •rzyrzckamy, że kiel aaace relld, 
sit za to odwdzieczymy. Im wi~cej ao- ~dać ~dzie :znacz;ci:ai• comoslL 
wiem „Wiarus Polski" łtędzie miał C'ifY Do· teito dochodzi jeszcze ~prawa obsa 
telników, tern więcej też aać J11oże c~ . 4.zenia osieroconeio wskutek zioau 
tełaikom swoim. ks. Arcyb1skupa Stablewskieio tronu 

~odacy ! Reeak:torowi aaszoJłlll Jrymua Polski, arcybiekupa ,;uiot
cluo na ~ia.zdk~ dwa inies~ce wi.- nieńsko-poznańskiefo. 

- ziuia; wdzięczni wana będziemy, jeśli W walce o prawa Kościoła, które 
. . . . Wy w z~ian za to zdobc:dziecie nam ilkrócić się stara w Polgce rZ4d prusk~ 

Itąt1 "-.fBłn •alm2liłł skellłlskewa6 · katay 4wecłł a chociaż- tyl~o jedllep a na obczytnic na korzyść te1oi rqdn 
k)h6' • w4J]Jiłe N&Ylak•·fa.,+sk'af. ezytelaika uowep. J<>Bluszna mu wielka część duchowień-

Petertdlurskie caeety doaos•, n Rozszerzajcie więc, Rodacy „Wja &fwa niemieckiei'O~ wielki bior~ udział. 

.i...:...- r 11ro-tkiM e we4aie rnraj..._ ::...n;;1ue.Pmomlmu~i-e1ii.;o11'•'·--!l!l!l!!!!!l!!!I···· tltiou:llW M. ,.... ' VV,3 !!! Pełacy aa "cuźate. 
;Ud~ aa r•._ l[..,, Jk<łD~ 
Wall~ zmtat9. Przlł111n clłlila. 

Ni~ ke~we wytlarzy1• 
mlęcl.zy Ostea• a Wl•hdea. 

Spolcczcństwo polskie znajduje 
sit ~iQ obecnie w przededniu najważoiei

W staraniach naszych o wystarcza 
i'l-C'1f opiekę duchown~ cierpliwość na
sza sic kończy. Mamy zapukać do 
tlrzwi Watykanu, mamy wysłać 

PeciĄi luksusowy zdcrzyl sic; na 
thvorca Kalochcuren z pod~iem to
warowym. Poci~ luksusowy został 
wyrzucony z szyn. Kilka osób ponio
sle śmierć. Szkoda materyalna jest 
wielka. 

szych wypadków politycznych. W 
zaborze rosyjskim odbyć się ma~ "1 łleJUtacyę do Rzymu 
czasie najbliższym w m-0cnej nadziei, że Ojciec św. Pius 

wylilery do d11my paistwewei, X, który Już wiefo okazal współczucia 
Polakom, skarg i prośb naszych la

a odbywać sie bedłł. pod hasłem saa„ ~kawie wyslucha i starać się będzie 
rz41du dla tak zwanej Pelild K••&re- zaradzić złemu, które spowodowało 
sewej. d ł w Austryi odb~d~ sie w naibliż... uc iowieństwo niemieckie posłuszne 

rz~dowi pruskiemu. 
W J(zyaie zmarli dwaj kardyaałowie. szych miesi4cach Jakkolwiek przedewszystkiem pod 

Kardynałowie L. Tripepi i Cava- wybory do austryackiej Rady pa:istwa względem narodowym i religijnym 

1nis. wedłu~ nowej ustawy wyborczej za- chwila obecna ogromne posiada dla 
prowadzającej rów11e, powszecilae ł Polaków na obczyźnie znacz.enie, 

w Lodzi wielki strejk. bezpośrednie &łosowanie. Reforma wy jednakże ważną ona także jest dla nich 
. . . ili 1 corcza powoia wi~c w Galicyi szer- z powodu walki zarobkowej górników, 

Teroryśc1 socyahstyczm zmu~ I sze warstwy ludu polskiego do pracy do których zalicza się większą część 
robotników tkackich do bezrobocia, r politycznej, a mamy nadzieję, że pra- robotników polskich na obczyźnie. w 
choć Oiół robotników był przeciwny. ca ta będzie taka, iż z niej korzyść i walce tej bowiem interesowani są nie-
30 ooo robotników jest bez pracy. pożytek będzie miał cały naród polski. tylko górnicy Polacy, lecz prawie 

' Koło polskie w austryackiej Radzie wszyscy Polacy na obczyźnie. Ztą,d 
Fulda ma nowe20 biskupa. państwa posiada i posiadać będzie wa- też wszyscy przebieg jej śledzimy z 

Ks. kanonik Józef Schmidt został żny wpływ na bieg spraw państwo- największem zajęciem. 
mianowany biskupem w I"uldzie. . wych w Austryi, może się więc dać Wszystkie wypadki jednakże, któ-

dotkliwie we znaki wrogom narodu re przechodzimy obecnie i które nas ==== polskiego, także poza granicami Au- jeszcze czekają, nakład~ią też na nas 
stryi. Polaków wielkie obowiązki. Chodzi 

\ V Niemczech stoimy bowiem o to. byśmy też wszystkim Rodacy! 
przed wyborami do parlamentu aie- zadaniom sprostal i i w chwili ohecne1 

Niechaj każdy z Was przeczyta mieckiego zdobyli dla siebie m0żlhvie najwieksze 
sobie ar tykuł w numerze dzisiejszym w chwili dla nas najkorzystni ejszej. korzyści. Zale7v to zciś jedynie od nas 
pod nagłówkiem „Przełomowa chwila' • Parlament bowiem został rozwiązany samych i od pracy naszej. 
a przeczytawszy go niech da swoje- ł wskutek tego, że rządowi nie Zta d też sh njmy sie o to, by każ .. 
mu sąsiadowi do przeczytania, miano- ł chciał dać żądanych pieniędzy na dv Polak w Polsce i na obczyźnie prze
wicie takiemu, który nie czyta gazety · dalszą walkę przeciw biednym murzy- jęty był ważnośch chY'ili i .w życiu poli 
polski ej. Przytem prosimy ~orąco czy- ł nom w Afryce, nad których okropn~ l tvrznem brat 11dział wedle sił S\voich. 
telników naszych zdobywać pismu na- ~ d o lą każdy posiadający jeszcze uczu- ł Zhierajmy fllnch1sz.e , szerzwv o~wiatę , 
szemu. wszedzie. gdzie tylko można, ł cia ludzkie szczerze litować się musi. starairny sic w7.mocnić j['h1aiwiccej 
nowych czytelników. Upadek „W iaru- , Najwi~kszem upokorzeniem dla I onrnnizacye na~ze. a przec1ewszys -
sa Polskiego" naoelnilby najwięk- I rządu niemieckiego było i najwięcej kiem namiętajmy 0bernie przy zm"nnie 
szą radością wrogów naszych, im też do wściektości doprowadza haka- kwa rtału o zdobywanie naro(lowym 

1111 ks. prałata Sty1hla. 
~) 

Zważywszy to 'Wszystko aie -.t
·~ mieć najmniejszej y_~tpliwe~ że 
kierownictwo aauki reJi&ii 1rze.z Ko
ściół obejmuje władz_c ~modziela.qe 
rozpor~dzcnia tym :trzedmiotom w 
~ole ludowej. 

Zaalazl sit atofi minister l'alk. ~
tiee walki kulturnej, który w roz'°rQ
ćzeniu z dnia 18 luteio li76 oświ•d
ezyl, że pojecie w kierownictwie au ... 
ki reliiii potrzebuje jeszcze :iliższer;o 
•kreślenia ( ?) w prZY!złcm o~ólnem 
»rawie szkólnem, tymczasem zaś u'i 
temu poj~cie subiektywu~ inter,reta ... 
eyf:, wedle której kaolan dOJtUSZCZODT 
łaskawie do szkoly jako ,,kierownik 
nauki relirii" staje sic niejako podwła~ 
dnym insQektora, najczcściej protestan
ta, sam w nauce reliiii nic saJ110dzieJ
llie zar~dzić nie może. a życzenia ł 
zażalenia swe przedkładać musi świec
~im, urzc:dowYm nadzorcom. którzy ~ 
11norowae morą.. Ba. i&noruje &, u„ 
Yet 'ro§by I żadania dllchoynej wl.a
dzy dyecezyaincJ ! ! f 

. O „misyę kanonlcz~ u, tj. e udzie.
Je-me władzy nauczania religii na me-. 
cy posłannictwa Chrystmmwego wła
dza szkolna l(ościola nie pyta, wyraź
nemu udzielaniu tej misyi przez Ko
~c!ół wprost sie sprzeciwia i pozosta
~1a nauczy~ielom do woli, czy się o 
m~ prywatme postarać zechc~ lub nie. 

~probate zaś Władzy duchownej. 
c~yh t. zw . ..!)Imprimatur'' na podręcz
mkach katechizmowych równie poJ„ 
skich jak niemieckich umieszczone wv 
zyskiwano już nawet w ten sposób że 
pokazując p_olskim dzieciom i rodzi~om 
aprobatę na katechizmie niemieckim 
(przeznaczonym oczywiście dla niem-
. ców). starano się wywołać mniemanie 
że 1(9ściół poleca nauke rcli~ii w ob~ 
c:ym dla dzieci języku. 

Widzicie więc, Bracia Rodacy, że 
Kościół sam jest skrępowany we wla
snej swojej dziedzinie. Lecz on nie u
lega i uledz nie może · niepowołanema 
naciskowi i aprobować n~zych prak
tyk w szkole ludowej nie może! 

Kościół trzyma się zasady, że nie 
wolno mu uprawiać ani własnej polity
k~ językowej ani popierać cudzej, pań
stwowej. 

. Kościół musi używać i domagać 
się ludowego, ojczystego języka, aby 
prawdy wiary w pożądanej przez 
owieczki sza.cie były wykładane i oma~ 
wiane, aby zasady moralności przenik
nęly serce i życi e, aby dla wiernyc · 
była możliwość swobodnego i zupeł
nego wypowiedzenia sic w stosunku do 
BQ.8"a. 

Gdvhy Kośció ł postępował ina· 
czej, odwróciłyby sie od niego własne 
owiPr"'H: rrdvhv lrnn ł rtn wvoa rł się za
sad Kościoła, przestałby być sfugą Chr 



stusa, a poszedł w slużbe cudzą, -
·Niezmienną też była zawsze zasa

da postępowaaja w Kościele Bożym: 

Pan Jezus 'przemawiał w języku 
ludu - w dzień zesłania Ducha św. mó
wili apostołowie tak, że każdy z rze
szy otaczającej słyszał słowa nauki w 
ojczystym swym języku, - misyona
rze, idąc w świat nauczać, czynią to 
w języku ludu, do którego się zbliżają 
- a Sobór Trydencki i inne jako wyraź 
~ stwierdziły zasadę, że pra}Vdę wia
ry wykładać należy w ojczystym ję
zyku. 

Pozwólcie, bracia rodacy, że na 
zakończenie załatwię się jeszcze z 
dworna argumentami rzągu, któremi 
uzasadnia swoje twarde stanowisko w 
dziedzinie języ}wwej. 

„Polacy nie che~ się uczyć j~zy
ka niemieckiego, a tak zwaną „wiar~ 
niemiecką" i pacierz niemiecki uważa
ją za coś zorszego, podrzędniejszego". 

Czyż tak jest rzeczywiście? Ależ 
to frazes bałamutny, stokroć zbijany, a 
wiecznie powtarzany. Polacy przecież 
we własnym interesie pragną się uczyć 
języka niemieckiego, lee.z już naw~t j 
dziecku polskiemu obrzydza się tę nau
kę właśnie przez to, że odbywa się I 
ona kosztem języka ojczystego i pr~ez Il 

to, że za pilne uczenie się języka me
mieckiego odbierają dzieci w nagrodę 
~ niemiecki wykład religii! Polacy 
pragną uszanować powage szkoły, o ile 
jest zastępczynią rodziców, lecz doma
fają się stanowczo, aby też szkoła u
szanowała to, co wyższą stanowi po-

. wagę, aby uszanowała majestat Boga, 
do którego dzieci nie w skoszlawionej 
przez obcy język modlltwie, lecz idą:.. 
cej z serca mowie swej ojczystej z 1,vr& 
cać si<: powinny, - aby uszanowała 
powagę słowa Bożego i prawd wiary, 
które w naimilszej i zrozumialej dziec
ku mowie głoszone być winny, - aby 
uszanO\vała powage prawa rodziciel
skiego i nie wprowadzała dzieci w kon
flikt z czwartem przykazaniem i wta
snem sumieniem. 

Więc_ polacy nie uważają na mniej
wartościową wiarę katolików niemiec
kiej narodowości, boć ona ta sama, nie 
pa~ierz niemiecki w ich ustach, lecz za 
mniejwartościowe uważają te papuzim 
sposobem bez zrozumienia wkuwane i 
duchowo nie przerabiane prawdy wia
ry, w obcym języku nie vrzenikające 
serca zasady moralności, skoszlawiony 
w ustach polskiego dziecka pacierz nie
miecki, utrudniony stosunek dziecka do 
Stwórcy i cały ten zasób wiedzy reli
gijnej i zbudowania -- w obcym języku 
nie swoiskim. To wszystko niewątpli
wie jest mniejwartościowem. 

Drugi argument rządu: 
,~Polacy mają dążność oderwania 

si~ od Prus''. Znowu ogólniki i przy
puszczenia bez dowodów. bo gdyby te 
były, odpowiedzią rządu nie byłby fra
zes słów, lecz śledztwa i więzienia. 

Celem tego argumentu rządowego 
jest: straszyć i zrażać nieuświadomio
nych niemców, wpływać na opinię 
świata. 

- Pozorem zaś dla owego twierdze
nia jest po prostu ta okoliczność. że 
sercem nie gą.rniemv sie do rządu pru
skiego, że n.ie dziękujemy za rzekome 
dobrodziejstwa, lecz oskarżamy. 

My w państwie. do którego z do
puszczenia Bożego Drzyłączeaj jesteś
my, płacimy danine z krwi i mienia. 
pełnimy wszystkie obowiązki, choć nie 

· zadowoleni z położenia, bo język i u
czucia nasze nie są w poszanowaniu. 

Trudno żądać, abyśmy pełniąc o
bowiązki poddanych ze skargą na u
stach mogli jeszcze odczuwać wdziecz„ 
ność i przywiązanie do państwa takie, 
jakie odczuwać winni poddani nie
mieckiej narodowości, którym dobrze. 

Mimo niedoJi pozostajemy przecie 
aa drodze legalnej obrony. choć nie mo 
zemy bvć przyjaciółmi kierunku r7..-do
wego i organów państwowych. 

Niechże przynajmniej ~· tej dLiel· 
.Ucy po ojcach bedzie nam wolno roz
wijać sie swobodnie, miedzy swoimi. 
'ro jest żądanie słuszne i nieodzowna 
petrzeba. 

Wiec. brach! rodacy, bł\dźmy so
~' Niechał pod kaida. st_rzecha. JJOt!k1. 

~ bedzie •otska. k~idka l nzeta~ ttiec' 
wnosł tam og•iatt l u~'Yiftdomie•ie. 

Niech w kaMem polskiem sercu 
dźwięczy jedno hasło wspólnej, soli
darnej obrony naszej odrębności, obro
ny op~rtej na miłości i zgodzie, - na 
wytrwałości i rozwadze. - na goto
wości do ofiar i cierpień dla $więtej 
sprawy. 

Blogosławmy nawet te ciosy, któ
re z dopuszczenia Bożego na nas spa
dają, bo one tern ściślej w jeden zwarty 
kojarzą nas hufiec, - bo my żyjem i 
rośniem nie tyle „z soli, ani z roli, ale 
z tego, co to boli!" 

Polacy na obezyźnieł 
POLACY W AMERYCE. 

Te,oroczne wybory jesienne przyniosly Po
lakom w stanie lllinot.s. dwa za·szczytne i wybi 
tne stanowiska: skarbnikiem te~-o stanu wy
brany zostal obywatel Jan Smulski. a mandat 
c1Jonka kongresu amerykańskiego z miasta 
Chicago zdobyl obywatel Stanslaw l(unz. P; 
Jaa Smulski zaimowal już urzędy „alderman
na" i rzecznika miasta, obecnie zaś jest pre
z.<..sem polskiego banku znanego pod oflicvalna 
nazwą „Nord<lestern Trust aud Saw'inys
Bank". Urząd skarbnika jest w każdym stanie 
n~jwyższyrn po gubernatorze. Obecnie wkc 
finansam~ joonego z najwyższych i najbogat
szych stanów Un 'i zawiadywać będzie Polak. 
Pan Stanislaw Kunz byl dawniej również al
deramanem, a nastepnie senatorem stanowym. 
Po raz pierwszy, od;kąd istnieje em:gracya pol
ska w Ameryce, wszedl do kongresu amery
kańskiego Połak. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaebodnu~h. W armn ł Mi.!.zur. 

Orud.zi~dz. Na wiecu powiatowym przed
wyborczym jako !(andydatów poselst(icn wy
brano jedno~lośnie: 1) p. adwokata dra La
szewsk ; e~o, 2) p. Wiktora Marclllewsk-ie~o, 
3) p. Maryana Lip .ńskie~o z Brodnicy. 

Star02.ard. W Borzechowie dopuś:;il st.e 
j"k l ś zbrodn .arz nikczemnego wprost czynu. 
Oto podciąl ogrodn .kowi Relirnanowi 560 drze
wek owocowych i innych, przeinaczonych 
przeważnie do przyozdobienia dró~ publicz
nych. 

Torutl. Proces wvtoczono redaktorowi 
„Gazety Torui1skiei" p. Julius~owi Reich .') 
zam;eszczenie znanej odezwy księży dekanatu 
lubawskiego. 

Toruń. Ofara pijaństwa. R.obotnik Gor
don. :znany w mieśc : e p ijanica, w ubieglą so
hote tak · znów sie upll, że bez przytomności 
upadl na ulicy. K:lku robotników prze
chodząc, zauważyli go, podn:eśli i umieścili w 
stodole, gdz :e go dop ·ero późn i ej żona odszu
kata. Ponieważ byl mróz tęgi, przeto nieszcze 
śliwemu z.marzly rece i no-sri. Przenies ·ono g\> 
w takim star.ie do domu chorych, gdzie za
pewne lekarze odjąć mu będą zmuszeni na 
mrożone czlonk1 . 

Strzeżcie s '.~ przed alkoholem! 
Drzycim. W Gackach zlożony zostal p. 

Jan Zalewski z urzędu dozoru szkJlnego za 
to, że dzieciom swvrr: zakazal u-czyć się rel.i
~ii po niem:ecku. Nam krzywda przez to su: 
nie stala, gdyi w iego miejsce wybrano rów
nież dzielnego wiarusa w osobie p. Józefa 
Żurka. 

Sępólno. W Sikorzu 20 dzieci katolickich 
odwiedza stkolę lutersk~. żadnej nie pobiera
jąc reng.ii~ 

Olsztya. P.:>lski komitet wyborczy na o
kreg olsztyńsko-re'3zelski. do którego należ
pp.: Schnarbach i Biega la z Gietrzwal<lu, Ka: 
ber z Woryt, Brall z Jondorfa, J. Sendrowsk1 
i Wl. Pienie~ny z Olsztyna, z :emecki z Silic? 
Parczewski z Kain, Stolla z Bukowei"óry 1 
Pfeiffer r. Biskupca, wydal odezwe, w kt.órej 
wzywa do i;;fosowan ia na Polaka. Ale nazwiska 
kandydata n.c porusza. 

Kościerzyna. W niedzielę ubiegł~ 
odbył się tu wiec przedwyborczy na 
powiat kościerski, w celu postawienia 
kandydatów na posłów. Na wniosek 
komitetu postawiono na pierwszem 
miejscu jednomyślnie p. Jana Brejskie
go z Torunia. Zwalczał p. J. Brejskie
go na hasło z Poznania młody lekarz 
tutejszy p. dr. Majkowski, natomiast 
bronili gorąco p. Brejskiego tutejsi rze
mieślnicy oraz starszy tutejszy zasie
działy lekarz p. dr. Pellowski. 

I Wiel l.r h•aMkt_.. 
śraa A~entua pocztowa ChrZ\$towo 

(p~at śremski) przezwana zestala na Gross
linde (Kr. Schrimm); aientara pocztowa w 

SQ<izinio otrzvmala nazwę Koenirshof (Kr. 
Samter) 'i wreszcie a~entura pocztowa Waize 
będzie si• odt~d pisać Waitze (Bez. Posen). 

Oateczu. W „Lecha„ czytamy: Na ka
Mnia niemieckie zebralo się okolo medela sl11.
chaczy wlĄcznie k ilh okolicznyck .,ucaka
tołikW". 

Ody z ,azosta.lycll 110.boinvcll 5Jl11chacz-r, 
•o 111szy iw. liczba coraz wiccd n:kta, Kie wte 
lflY, czy e; wlasn.~o popedu. c~ z jakiC:fo 
„o1ecoo'a. p. nasczvc:•l Schubert. ,;lmva oste 
ckicll „auchkatol ków". stanąl przy welścin de 
kości o.l« i - w~ti'7.''mv-.vat lad. nr~ wy1J11&f:
et:\llf'.c tych, 1r t6rr.v k.,.;i;~fr n:em'ec'ldcl1. jak Hi 
~mwkic'~. ~1ncrt.a~ r1ie elilcie1L 

Czy ks. proboszcz pozwoli sobie nauczy
C1eilom w kościele po raz trzeci burmistrzo
wać, to bardzo w~tp1my, gdyż to burmistr~o
wanie mepowoilanycn osób w kościele, może 
czasem tie mieć następstwa, bo kośc1ót to nic 
szkoia pruska. 

l\oscian. l(omitet wyborczy w Kościanie 
usta.nowU na pos.edzen1u, odbytem w niedzie
l~. następując~ hs.te kandydatów: 1) p. dr. Wi
t-01.<l Skarżyński ze Splaw1a, 2) p. mec. dr. Z. 
Dz1embowsk1 z Poznania, 3) ks . ..,pra.l. A. Lau
biitz z Inowroclawia. 

Z Dołska donoszą ,.Kuryerowi P. ". że w 
s.i,SJ.edniem Kunow,e zlożono ks. prob. Jezier
skie~o z urzędu ezlonka -dozoru s~kólne!l:O. De
nuncyawaI ~o naucz.yciel Pola.k, nazwiskiem 
lltner, który nawet publicznie oświadczyl. to 
bQ<lzio ks~e-ctza denuncyawaI. Cala parafia 

jest oburzona na takie postępowanie. 
W Sptawiu ucz, S t~ <L, (.;..:1 roli2:ii po pol$ku, 

lecz rodzi.ce ma~ ooawe, te z.mieni sic: t9', gdy 
od Nowe~o goku przyjdzie nowy inspektor 
szkólny. 

W Czarakowie odbyfo iJię zebra.nie przed 
y;yborczc. Kandydatami poselskimi s-: 1} 

p. Walery Lebiński, naczelny redaktor „Wiei 
kopolan~na"; 2) mecenas p. Drwęsk.'i z Poz.na
nia; 3) ks. prob. Spychailski z Borku. 

Kostrzyn. Posiadlość Bukowice pod Ko
strzynem, należące dotychczas <lo Niemca p. 
Stammw',tza, nabyl za pośrednictwem kupca 
Dykierta hr. Mi.elżyński za 181 OOO ma.rek. 

Trzemeszno. Nie podobal sie koloniśc'ie 
itchneidrow! z Kozlowa raj w „ostmarkach" 
i czmychn<\! we św.at i nikt nie wie, gdzie je
gomość on obecnie kulture szerzy. ~ad ma
j~tkiem jego ogloszony przeto zostal konkurs. 

Raw·cz. Walne zebranie przedwyborcze 
na powiat raw' '.cki postawiio następu.@.cą li'
ste kandydatów: 1) ks. pralat Stychel, 2) ks. 
rrob. Zakrzewski· z Golejewka, 3) mecenu 
Rnszczyński z Leszna. 

ZP Slaz~a ezylł Starej Polskj. 

Gliwice. „GlOJ Slązk:i" potwierdza. wia
domość naszą, ,ż ks. prob. Kapica zostal w 
Gliw:cach postawiony na kandydata do par
lamentu ł pisze tak: Przeiści~ ks. prob. Ka
picy do obozu polskiego pod haslem Kola Pol
ikiego - to p .ękna zdobycz dla sprawy na
szej polskiej na Górnym Sląz.ku i dorobek na
rodowy naszego ruchu polski~o. który za.
c~ skromnie i z malemi zasobami s il, a dz .A 
JfOZWiia ~łę coraii potężn ; ej i ogarn•.a. masy 
lu<iu i ksieży. 

· Prócz tego ks. prob. Skowroński i ks. prob. 
Brandys przyieli kandydatury do Kola polski.e
go. 

Katowice. Pan Pr. Wojciechawskii, reda
ktor „Polaka", zostal w wigilię are.sz.towany 
w Toruniu, dokąd przybyl do rodz1-cow na 
św.eta~ Ojciec wyslal do min:stra telegrlUTlt 
ale bez skutku. . 

Zamiast w , ęc święta spędzić w domu ro
dzicielsk m, s.pędilć ie p. W. rnusial we w.ę
zieniu prusk.em. Taki oto los d21 ś redakto
rów pism narodowych. Wszyscy Polacy ma
ją wobec tego tern w;ększy obowiązek I>OPiera 
ni~ gazet polsk· eh. 

Bytom. Kilka ci ężkich nieszczęść stalo się 
pr zod świeta:mi na kopalniach. Na „floren
tyr1 e" zabi1y zostal węglem spadaJącym 29-
letni nasypacz Antoni Prasek. - Na kop.alni 
.Prus.y" także przez spadające wcgle we wiel 

kiei ilośc i cicżko pokaleczeni zosta~i górnicy 
Hulanek z Miechowic i Woiczyna z Byto-

m• . aBisk:upłce. W szybie Augusta kopalt1i „ŻY
c7..enie Jadw'.igi1" cieżko bardzo pokaleczony 
zostal nasypacz Ulbrich tustąd. Odw.eziono 
go do zabrsk!.ego lazaretu. 

W Rybniktt zmarl nagle na udar sercowy 
w sobotę rano ks. radca <lr. Teodor l(remski, 
dlugoletni zawiadowca -0.uchowny lazaretu . i 
klasztoru miejscowego. Nieboszczyk urodzl!l 
sic: w Tarnowskich Górach w marcu 1829 roku, 
wyświecony zostaI dnia 13 czerwca 1857, pra
cowal jako duszpasterz w Tarnowskich Gó
rach i Katowicach, a od 3-4 lai pracowal w 
Ryb1J:ku we wymienionym wyżej zakla~zie. 
Odznaczal si~ dobrocią serca i ludzkości~ i 
byt powszechnie poważanym. N. o. w p. w. 

Wrocław. Wlaści ciele drukarń we Wro
cla;wiiu ~ na Slązku S rodkowym postanowili pod 
wyższyć ceny druków od Nowego Roku o 10 
procent z. powodu znanego podwyższenia pla.c 
drukarzy ~· podrożenia materyalów drukar
ski.eh. Wlaścic:ele drukarń na Dolnym SI~zk11 
oraz tamtejsi wydawcy gazet powzie)i już da
w11iei podobn~ uchwalę, przyczem i ceny ~a
zet i 0J2:1oszeń także podwyższono. 

Po:lożen :e gazet polsk :ch jest o wiele tru
dn iejsze o<l gazet fil emieckich, dla te~o nale~y 
rc-zszerzać ener~icznie pisma oolskie. Gazety 
polsk ie powinny też wszystkie podw-y~sz~ć 
prennmerate, ~<łyż inaczej trudno 1;m bedz1e s1e 
utrzymać, a każdy ohętnie t~ kHka trojaków 
podwyżki zapla-ci za nr~ ~azetę. 

Z iaeyelt •zł•l ie Peł I. 
l(raków. Z in icyatywy wybitnyck kupców 

krakowskich, odbylo ~fę Tl. Kra!cowie zebrame, 
na którem postanowiono ufożyć fachowy ~~.
urn handlowy vod tyilllem: „I(UJttec polski .. 
P]srno to będz:e YJChodzić dwa razy na n1ie 
s1~c Kiew~·nktwo obeim.zJe pen Maćkow· 
ski, ·niegdyś re-d~ktor „Dz,etJI1ika Ktdawskio~w" 
w Ino-wrocl2w:n . 

W Warsuwi• uczęl'o -vrchodzi'Ć no-w-o Jfi
STT·• ilttsłrnwue p. li. , n0$'Y'". J(;ciaktoretn 
i wvdaw~ fHt „, T1.d~11.sz SiNzt111t<Jwski. Pre 
T"tłl'l\erahl rocr.a vr War~za:wic wirno&i -4 n.t

Me M k'lll., a w w~~· '°'"" J(~iestif'ie Pm':na~
~ iem 15 lml.rek. Prócz te~o 'V Wttr~•wi~ 
,owsfl\Jr noWT tv~n<trnk „Po~skl !:i.n". r,c:świę
ee'MV l'łracv so"1ecr."ei i ~::iw"m kobt ee;,"l'fl 
iwe ws~itllh ~i~eutt P1~i. Na ce~ 

pisma. stoJą. Marya R.o.dzńe\Viczówna. J. 
i K. Procz;kówna. _ 

Do Oorlłc - Ja.k donosi „l(uryer L 
ski" - ziechal na k1·lka ioś-cinnych wy 
„Teatr powsz.eohny" pod dyrekcy~ p. S 
Turskie~o. Od kilka łat je~t to pienvsia ZJ 
pa teatralna, która do nu uwitala. riayt 
braku odpowiedniej sali przedstawienia 
niczne wwóle od·bywać s\e nie .m~y. 
spó.l „ teatru powsrechne~o" rekr11tui1 
przeważni-c z wy.Ćhodźców z pod zabona 
kiogo. Wśród irona artystów zna.idni"ł •i• 
że dwie ofiary prześla<lCYWań pr.s«ioh, mi 
W!icio p. Leon f'rarrkowski, redaktor niei 
f~c~o iaż dzisiaj, a wychodz~ce~o nieda 
w Bremie tn:odnika ludowe~o. p. l „Br 

· tudzież p_. Sylwester Czarneckł, redaktor 
zety Polskiej", dziennika lndow:_eco, wyc 
cego w Kościanie w J(s:estwio Poznańak 
P. Czarnecki1 popieraJ w ~ej „Gaz.aie" 
szkolny w sprawie nauki relil!"li~ za co 
pruskie wytoczyly mu kilkanaśdie proc 
mogących pocią·gn~ć za sob~ kilka lat wi 
nia. Wobec tCi'o p Czarnecki umk•"'1 do 
łicyi, a nio maJa,c innego sp~ba do t 
wstĄpil do trupy teatrailno.i p. Turskie1iro. 

l(ultura ł Mrotl-Owość. 

Pan Stanislaw Grabski rozwija na 
„Slawa Polsk,ego" swoje ~odne uvaiJ 
„o samowiedzy narodowej". 

„Post~p kultury moeliwy jest dz~a tylt 
formach narodowych. Żaden kierunek JO 
żaden prąd ideowy, który ai~ przeciws 
'i-Oealem narndowym_, choćby z na.iaW:he 
szych plynąl pobudek, nie przycQllli aię 
istotnej życia i wspólżycja ludzi poprawy, 
c!z.ie fata.ln ,e czynn~kiem destrukcyi:; więcej 
szczy,. niż zbuduje. 

To nie przypadek, że tam ~dzie rwck r 
,trficzy nai'wieksze dail poz;ytywno rezul 
ujmując stosunek prze<ls :ebiorcy do robo 
-w nowe, wyższe spoleczne formy - miu 
cie w Anglti - ruch ten jest na wskr°' 
rodowY i ta,k odporny na hasla kosmop 
zmu, ora.z obcej, niemlcclciej doktryny soc 
demokratycznej. 

Ale oczywiśc '.e tylko naród żywotny, 
fony z jednostek o silnem odczuciu narod 
!lO swego indywidualizmu, potrafi wszelkie 
dy myślowe, z zewnątrz doń przych 
wszelkie vr jego lonie powstające JWWI 
trzoby i spoloczne dążenia. ni~ć w formy 
turze f ego wlaśclwej. 

Lecz od czego ta żywotność narodów 
leży? - Od stopnia samowie<lzy narod 
w jednostkach ~o skla<iaJ~cych". 

Rodacy! Przeglądajcie listy 
borcze, które tylko do 4 stycz 
b,dą wyłożone. 

a 

Wiadomości ze świata. r 
Rosya a Japoma. 

l(okowaaia mi~zy 1i!,osya a Japonii& i 
prężenie stosunków jak pisze „Russk. Slo a 
niepoke>i'l spoleczeństwo i wywołuj~ najsp 
cznieisz.e p~loski. W ~lównym sztab,e 
komunikowano, miedzy innemi, wspólpr t 
nikowi dz.ennika, te przed kilku dniami 
rwanie stosunków dyplomatycznych zda 
sie nieuniknionem. Sprawa byla 9.o te~o 
pn'1a poważna, że glówny zarząd wojsk: 
zwrócll się za pośrednictwem ~Jówne~o 
bu do naczelni~ów wojskowych z zapytaa 
czy oddzialy ich przy~otowane s~ na m 
wą mobilizacye. Ogloszenia jej oczeki 
każdej chwih. Obecnie ostry okres min 
nadzieja pokojowego przebiegu wzrasta 
kolwiek wydano rozpo rz~dzenie, ażeby 
kOłl~i syberyjski-ej~ oraz przylegająca, sa 
sko-zfatoustowska, orenburska i inne p 

wione zosta.ly w „stan strategiczny." 

Roosenlt wobec 1łodu w Cldaach. 
Prezydent Roosevelt oglosil odezw 

której awolaje do ofi-ar dla dotkn' ętej 
dem ludności chif1.skiej. W odezwie tej 
wiadamia też o zam',arzo swo~m postawi 
w kongresie wrriosktt, aby go upoważnion 
w-yslania do Ch'in środków żywności. 

Niepokoje w Rosył. 
Z Odcay donoszią o strasznych s-ce 

jakie tie tam wci~t rozirywaJą. Cz.lonk 
„bialei ~ardyi" (drużyny bojowej zw. 
prawdz~wYCh rosyan) zabjają ludzi na 
cach; iedn~o z przechodniów wc '. '~!1e1 l 
herbaciarni, zarzucali mu, że jest ag .tat 
•i usilowali iO otruć, poczem okaleczon~o 
d li w rów. Onei;daf w centrum miasta ,, 
la iwa.r-Ova" wta.r~nela do restauracyi, gj 
bila pub! c7.noś ;: do 9ciekaj11,cych strzeli 
Czlonkowie , b '<J.lej iwudyi" biilł ~umo1' 
laskami robotn-ków portowych. Z nastar 
zmrok:a m:eszikaf1cy r ·lasta kryją si~ po 
maci - ulice pust0t5t.ej-. 

Pelot.te aa l:ółe. 
Associated Pre59" donosi. te s~kre' 

m~ dla wojny Taft otrzymal od prowizo1 
ner:o E:tthrnatora l\uby Maroou wia<lom• 
z których •kazulo si" te w róhych ~ełc 
wy-spy pan1ją w m•i~ym lab w· ęk:s 
sto~fłiłl r-ami~. Pojawiaj• si~ 9andy •. k 
,tą,drui-.. Na Jtrośib' Matc;on~ zara~r.il 
neral 1'efi znaczne ~oc•1tn1 e ulo~1 am 
k:~ńs1riej n Kubie. Po ru p4erwszv o4 ~ 
o~sa~b:eJ1.ia Ka•y ,rzez AmorvkaRów w~ 
..-merykańskie zrrms-iO'l'le im iaia.ć se tlat 
ai~ ~1;mr,;9' , m.mi~~. jak tfotitd 1'M~ 
to ~ałs\'.ief •ffielfl 'fmJwo.fe. VI 1t 

I 



gilach 11wataj~ to za oznake, że kubaóskie 
latze cywilne nie z.do.faj~ dnż trwale ,u-trzy
ra~ pokoju na· wyspie. 

Ruclly karlistowskie. 

w pó!nocno-wschc<lnlch prnwincyach m
zpazj'i wzmaia s:ę znów rych karlistowski. 

t prowincyj Barcelon':e żandarmerya uida 
ę, U'ożon- z 20 uzbrojonych kari 'stów, 

1oneralem Moore na cz.ele. 

~osyi. 

W Omsku zostal z~or<l.owany wystrza.łem 
tewołweru guberna·tor tamt~~Y Litwinow. 

orderca usz.odl, zostawiając rewolwer. 

Jubileusz CY1ara. Do roku 1831 nikt na
wet nie przeczuwal, źe z.iistnieie. narodził si~ 
bowiem w poloW'ie owe~o roku. Niemo-wie 
wttano 'liexbyt sympatycznie, Jako że wszyst
kit loka.le napawalo niezbyt milym odorem. 
Wkrótce jednak zy5kalo ogól~ sympatn ii o
ta.czany szacunkiem i milością rozm.-ażal si~ 
szczc:mwie tak, że w r. 18.'5 óstnialy już w 
AustrYi rody różnych cygar. W Aastryi doj
r7.al do dos-k.:>nalości; tu jego typ wyszlachet
ni-al. Od r. 1836 datuje si~ 1stnienie pewnej 
bard10 popularnej rodziny cygar, „Vfrginier„. 
D~iś, kie<ly się. cieszy ogólną ~ympatyą, ki-edy 
ród Jego rozmnożony ma wszelki~ szanse je
s1~e ponryślnief5zesro rozweśu - obchodzimy 

. jqo 75-letni iebileu5z. 

Wiec praclwyłMlt'czy w J.Jaea 
o<lb~dzi~ ś•~ w Nowy }<ok o iOOZ. 3 i pól po 
poi. w lokalu p. S<;J!iJJera. Zw4łłfJ4C.!'" 

~4ttlla11M11. 
Wiec polski pr7Jeawyborczy od~dzie sic 

w liied.zielę 6 styczn~ o iodz. l l pól w lo
Jfa:lll pani J:(tihl pr~y ulicy lJiippclstr. Na powyż 
!ZY wiec upr.asza M: wyborców Polaków z 
~otthausen; mówcy b~ą zamiejscowi. O ~icz 
ny •cizi.al prosa 

l(o.rtet ~Jscowy. 

Towarzystwo aiaaast. ,.sokół" w . Bocluua. 

---~ltfł!BMB~Ul~t 
• ~E 
• Szanownym moim Odbiorcom ~ 
li oraa wszystkim do brze myślącym ~ , 
w Rodakom z Kh chliade i okolicy ll6it i óyczę szczęśliwego Jlllli 

• 11•••1• Beka I 
I ori~~~~~~~~=~J ; 

W centrum miasta o irodz. 12 w tJollłdnle, li ZJ tl I d J kff ·tRini~to do biura gazety „Odeskjja Nowo- ' . Hl " e.noczen a zawo I po s I 

„ i zabrano 600 rahli. ~abunko dokonano ,. 
6 minutach. Sra'W'Cy uciekli. 

W przyszlil środc:, dnia 2 stycznia 1907 od
będzie się posieAzeałl o iodz. Y,9 punktualni„ 
w lokal• p. Scnaefera, przy al. ~inistr. Szan. 
anwoów i Rodaków mających pm1ar wsU&pi.t 
do naszeio Gniazda ser<i«znie się zaprasw. 

Czołem I Wy•JiaL 

. ~ 

~---·--••l! 
;t~łt~~~~~~~«-~~it~ 

z róinyob str••· 
-.Cium. Listy wYborcze ~ wyl<>żone w 

ooham w ~ejskim gmach.i a<lmin.stracyjnym 
rzy uli.cy Roo1·str. 22, izba nr. -4 aż do -4 
tycznia wlącznie od iodZ. 9 do 1 ·i od 3 do 
. Kat•y powi&iea się przeko.ać, czy Jest za

• Wnioski o zapisante do listy należy 
sklłteczwić I:stawnie lub ustni·• do protokól•. 

Z Ciełsukirclf..n pisz~ Ram: W namerze 
„Gońca Wielkapolskie~o" znajduje n~tę

iłl"łl notatke: 
„Ruch -wyborczy w Bochumi-e. 

~och•m. Przelożeni polskich stowarzy
si;eń w okre-gu nadreńskim zbieraj~ się tu 
16 bm. celem omówienia stanow:ska tamtej
!leych Polaków z okazyj wyborów do par
łlment1l n'emicckieio·•. 
Dziw1 mn'o, że gazeta polska ta:kie nie

otftczności plsze. Przecież w'edzieć powin
a, iż spraw~ wYborów nic zaJmtti4 sie towa-
zy9twa, tylko k01T1itet wyborczy. W. A. 

Jla•IJari. Laba zarnarzla, z którego to 
ewod11 żegluga zostaJa powstrzymana. 

L8114y„ Zdernenie poc'4gów przy D•n
~odowalo śmierć 16 osób. Liczb~ oka 

eozonvch wynosi 30. 
Nae-:m. Ks. prob. dr. W. Balkerrhol umarl 
~ rażony paraliżem. N. o. w p. 

RezmaitoścL 
Newa kaplica •Hfeska. W tTch dniach po 

męcon~ zostala w Vv a tykanie nowa kaplica 
. pieska, obszerniejsza., niż dotychc-z.•~owa, co 

Z
1 możliwi Ojcu św. pozwalać na 11dzial w Mszy 
św. wiekszei ·ilości osób. Kaplica ta mieści się 

i, zwa.noj dawn'ej „salą hr. Matyldy„. Na
nra pochodzi zW,d, że w r. 1632 Romanem 
ozdobil s-a.lę freskami, przedstai"Wiaj4cemi ~l6-
w1e sceny z życia tej ksicżniczki toskańskiej. 
a •iędzy innemi scenc u.korzen-a się tt~nryk:a 
fV w Canos.s:e. Nad drzwiami, prowadz~cemi 

• tio komnaty J1t:usza Il, gdzie iOSZC:.tą często 
•osrofnicy cudzoZJiemscy, wisi gobelin, prz.ed

. sta-wiain.::y hr. Matyldę na koniu z iablkiem w 
1 ręka. Nowa kaplica lączy si-e bezpośrednio J 
apart~entami popiesldemi1• Sciany jej są oz.do

P bionc przepysznemj arazzi, z których 1edno 
przedstaw=a Franciszka I. W pośrod-ku stoi 
tron papieski, a dalej ozdobne klęczniki. Za 
czasów Urbana VIII komnata, w której mieści 
!ię 'Obecnie kaplic.a, byla z:arnieszikuwana przez 
kapacyna kardyr.:-.Ia ks. Antonio~o Bariberini, 
brata papleża. Kardynal Barberini polecil na 
miQfscu scen r1 tologicznyth, zdO>bi"cych pla
fon. 1m:eścić ~cenv biMUne. 

W celu zapobieżenia zderzen'u si( pocią-
26w wynaleziono w Ameryce nowy rodzai sy
rmalizowania na kolejach żelaznych i robiono 
Him jaż próby w Europie. Na każdea lokomo
tyw:e uządzono dynamomaszynę, celem wy
twarzani• elektryczności. Na przedzi~ loko
motywy przytwierdzono pr:z.yr~d - <laj~cy 
za pomoc~ lustra dwa promien.a elektryczne 

I •a dól i ku ~órze. W ten sposób kond11ktor 
poci~ w najciemniejszej nocy - widzi t-or 
aa wiellc~ odleilość naprrod, a ku iórze wzno 
!i 1i4 s.h1b promieni e!ektrycznych, który wi-
dać z odd•leniia. ldklt kilometrów. - W ten 

i 3posób zderzeniu sic: poci~~ów możaa zapo
biedz. 

$•łel' króla DakomeJa. W Alii-erze zmarl 
o upaleme pluc Behanzin, zdetron;zowany 
pruz Fraac•zów król Dahomeia. Byl on osta
tan. ailezaltt.nym wla<iZCól polożonego na za
chodaiem wybrzeżu Afryki paai.stwa muz:yJ1-
sk:iero, Dahomeju. Przez «lit"ie lata stawial 
wi.lecz11y opór FranC11zom. a <1.z;ennikt pary
skie SWCiO czasu zapelniab cale lamy opisa-

o •i Jopelnianych przez ąie"o okrucieństw, 
llZC~ólnlie przez p•lk amazonek dahomejskich 

,' t.tot„y z dwutys·"ca dziewk:, które stanowi
' ly pardyę przyboczaą Behaaziaa. Jakkolwiek 
I przyj.z protektorat Prucyi i pobierał od rze

OZ}'l)()$pOlU tei pensyę roczn~ w sumie 20.COO 
r rr., •ie-mu:Ol ,.. r. le92 wyraszyl z wypraw• 

n pc9'14lo&ci frucnkio na wybrzeżtl 4abo
meJskima, zaaiepokojony iicb rozwojem. Przo.. 
dW'lllk ~l to l'QWa.tay - rozporzłtdzóil ' ~e
sd• a:G OOO ludzi, dobrze azbroj')nych i łz, t~ię

e oi• ckialami. rrancazi zm•szem byli wyslu 
1 sffll1' "''yprawo l'04l wodzi!. pufi• n1ka Dod-
1 óa, kł6rY w lwa t•+. p-Mnie; ~iwo, tl. w r. 
~4. 2.&ołat Z11•ehlie petkout ł rqmsi-e Io 
~cyi 1'eha,Zf1ltl. eeuu.1'• sro:!!ltaJ Be9la
Wy •• fQrłn Te,rtensn •a łd.artraicie, t.uh4 
znrat na~ te'!"V ewafe, lJY-lla Olla'ł"lo i .,.,. 
cłrkł. Pr.zed' r"kłmr sv• ten Jrz,-yl i• Pa~ 
.ryg i M!aut WSRfktcb ard, 1ry ejc. 
~~fon 1W'W'r6cić 4lo eifc~zi.y; zr'ol.t 

fl'SRH• łt/ft• IV~tt~ ft1R l'łe~ tsit1,-1 ,.~~ 
leiiiłe • nmiete1aw:e w Alreryf, kfire Jim 

'1Uirlua• "*k• --~ 

odbt;d4 się w Nowy ~ok 1 styczaia: 
1V l(lrcllllade po pot o godz. 3 w lokalu 

p. Schuhmachera. 
W Sterkrade przed poł. o godz. I l!h w 

lokalu. p. Brohsa, Markstr. 
W Herme zebranie członków po pot. o 

godz. 4 u p. Nitki. 

W i e 1 k i w ie c p r z e d w y b o r
c z y w Bocłlum 

odbędzie sif; 
w Nowy Rok 

o godzinie 4-ej po poi. na sali hotctu 
Wiktoryi (narożnik ulicy Alejowy i 
tlumboldta). 

Porządek dzienny: 
1) Uzupelnienie Komitetu powiato

wego; 
2) Referat o wyborach do parla

mentu niemieckiego; 
3) Wolne głosy. 
Wszystkich wyborców Polaków z 

powiatu bochumskiego zaprasza 
Wawrzya Praska. 

przewodniczący Komitetu powiatow. 

Wiec przedwyborczy dla Dorstfeldu 
i okolicy 

odbędzie się w Nowy Rok o godzinie 3 
po południu na sali pana Klinghamma, 
Ronstr. 15. O liczny udział uprasza 

l(omitet aa powiat dortmundzki. 

BACZNOSC RODACY W RAUXEL, HA· 
· BINGHORST ł Ol(OLICYt 
Wlec przedwyborczy na m.ejscowość Rau

xel i ttabinqhorst odbędZ':e s:ę dni~ 1 stycznia 

Tewan.ystwo dma. ,,sokół" w Br11cJ111. 
Cw1czenia odbywać ~uę bed~ w Dorna Cze

ladzi Kat. przy kościele kat.!)liclrim co poaie-
41.ialok i ko441 o iod.Z. 6 -wieczorem. 

O liczny 11dzial .Prosi Wydział. 

T<1warzystwJ dmn. „Sokół" w Lit2endor:tmtlll4I 
donosi swym ~zlonkom oraz .l(odakom z Ltit-
1endortmund i okolicy, iż ~niazdo nasze w No
wy .Rok obchoc';zi wsoólllil ~wiazdke. Począ.
ttk o iodZ. 5 po polą<ll;liu na saJ~ v. Buschkam
pa. O liczny udzial pros~ Wydział. (Zl 

Uwaia: Czlonków wy<lzialu za,prasza si4 
na niedz.elę, dnia 30 bm., o godz. V212 łłO wicl
kiem nabożeństwie na p~aidankc. Wszysrtk~ 
listy tyczące nasze'1:o ~niazda prosi.~ adreso
wać: Franciszek Cichy, Somborłl, Planetenstr. 
nr. 7~. Czolem! Prezes. 

Towa.rzystwo św. Marci'lla w l(ray 
W czwartek, dni~ 3 stycznia o ~odzinie 8 

r~no odbędz ie sie Msiza św. za dusz~ śp. arcy 
biskupa ks. Floryana Stablewskiego. O licz-
ny udZ:ial uprasza (1) Zar~d. 

T()l'f(. św. Sta11isława w Wa&ne 
donosi. szanownym czlonkom i Rodakom. ii 
w Nowy Rok po pol. o iodz. 3 odbędzie się 
-..•alne zebranie roczne i zarazem obór nowe
iro Zarządu. O jak najliczniejszy udzial pr-0-
si (1) Zarząd. 

T<>warzystwo św. Aatoaie~o w Neumiihl 
poda.je SwYm czlonkom do wiadomości. iż wal
ne roczne zebran'e odbędzie się w Nowy Rok. 
o godz. 1-ej posiedzeriie Zarządu. O godz. 3 
dalsze zebran·e i obór nowego Zarzą<lu, dla 
te~o si( zaprasza wszystkich czlonków i roda 
ków. Przedewszystki·em reWłizorzy kasy ~ 
ic•bowi~zani o godz. 2 sie stawić. 

(1) 
~- , . 

~ ~ 
;!' S.zano wnym moim Odbiorcom ~ 
~ oru wszystkim Rodakom na ob- :t 
• cz7źnie iyc.1ę s•CJ1ęśliwego i we- • 
~ sołego ~ 

i NOWEGO ~ 
i BOB:t1. ~ 
~ 
;t 
~ 

Fr. SaPbi11ow•ld, 
mistra krawiecki 

Bteele n. Il . .A.uguta-Platz I. 

~ ~ 
~~~;!'~:t~;t~;t~«-~~~ „ .•.. „„ •.••• 
• Szanownym ltodakoa w Gelaenkir· • 
• chen Ueektndorl i okolic~ jyczę Hczę- • 

: ;; NOWEGO ROKU łl1ll • 
• 

i •araum dzi,kuję za dot;rchczasewe po- ~ 
pareie mego interea• a preez• Dldal nie "'lł"~ 

• zai.omnfoć • mnie. • 

• Z azacunkiea • 

• Wojciech Kościeln' •· 
• ksi~garnia pol8ta ~ 
• Gelnnkirehen· Ueckendorf, •l. Nord.str. 85 • 

~~··••••*•••O•• 
•W1"'1*_.ll:WJM~4' I W si:ystkim mi iyc~liwym Ro- 1~ 

o godz . .3 po poludniu w lokalu p. Wessels w 
łtabinihorst. -- Lista wYborcza wylożona jest ; 
od 28 grudnia d'O .tf styczma w ~inie Rauxel. 
O ł.czny udzial upras.z.a 

Tow. „Jedność" w Rohłi01tllause8 
donosi swym czlonkom i r<?dakoń'b iż w Nowy 
Rok o godz. 4 po pol. odhędżie s:e rocz
re walne zehranie, na którem odczyt będzie t 
~prawozdanie ro<:zne i obór nowego Za
rządu. Obowi~z.kiem iest każdego czlonh, 
aby na zebranie przybyl na salę p. Netłinga, 
przy dworcu (Bahnhof). Na zebran:u wolne 
piwo. O liczny udzfal czlonków i gości pr->-

I 
dakom, którzy mnie w moim za- ~ 
wodzie popierali, or~ Roda.kom M 
w f'olsce i na obczyznie życzQ W, 
s.zcząśliwego M 

I NOWEGO ROKU I 
fi i lat matuzalol"ycb. ~~ .l(omił•t powiatowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W HOCHSTRASS 
odbedz,e sic: w Nowy Rok o godz. 3 po polu
dn.u w lokalu o. Vlerbaum.a w ffochstrass. O 
hczny u<lzial I{odaków uprasza Zwołujący. 

WIELKI WIEC PRZEDWYBORCZY DLA PO-
WIATU GELSENKIRCHEN 

odbędzie s:e w Nowy Rok o godz. -4 po pol. 
na wielkiej sali „Germania", przy ul. Arminstr., 
(dawn·ej liermannstr.). Wszystkich Rodaków 
1 powiatu Gelsenk rchen zaprasza sie. - PP. 
11ależący do Komitetu powiatowego, powinni sie 
kompletnie na w iec stawić. - Na wiecu prze
mawiać bed4 mówcy zami.ej~owi. 

Amdrzej .l(raK, przew. 

Wiec p.rzeilł yborczy w Dyseldorłie 
odbę-dz:e sie dnia l sty<Cznia na sali p. A. Pu
ła. Koloł1ska 11.lica 30, po poludniu o godz.. 2. 
Na wiec ten zapraszasie wszystklich Rodaków 
z Dyseldorfu, Gerre~eimu, łiHdeJl, Rath, Ra
tinren i okolicy. 

W. Clnviałkowskł, . czlonek J(om. glówn. 

Wielki wlec p-rze4wyborczy •ta Hołste4e-Rie• 
ke, Boclu&a, Haaae, Uru••• J ••tsuł okolicy 
odbędzie się dn'.a 1 stycznia w Nowy Rok po 
polu<lniu o todiinie -4 na sali pana Wa•lburga 
w łioflrtede. O lkznyudzial ...,yborców ttpra-
!za się. l(od.-t wporc1y. 

w:rec P1'ZlDWYBORCZV w KA TERNBERG! 
W Nawy Rok przed poludniem o godz. 11V2 

OO'bedz ~e się wielki włec .-rze4wyborczy w Ka
h:nalterp, ,rzy ul. Mittelstr. w lokillu pana 
JeHscha. Ws?.vstkich Rodaków z Katernber
P i okołicy prosimy, aby iak naWcznici się sta 
wiłi, chodzi bowiem o to. aby przy wyborach 
de nrlamentił •zvskać jak na.twieksza liczbę 
dosów dla polsk;MO kan<fvdata. 

Młejlcrwy i:emitet wyborczY. 

Wlełłd włttc JH'Ze4iwyltorczy w 1Vane. 
9łfbę<hie s·ę w N<YWY Rok o ro1zinie }4<( po J>O
hdniu w sal p. Unttr~cnemaun, al. Dw1rc Y v-a. 

1(.-ai!el 
-----·---

'Wlee „n:e4wy'lterczv w Att.MMll 
~nie si( w a'Mzielę. clnia 6 styczsia • 
redzht!e 11 'r Led Jol. 11a wietkiej sali ,ana 
łat&r!K>in'a •rzy kościele św. Jana. Forza.dek 
dt:inBY: I} Zatafe'nie w;eca: 2) Dta cze~o ,;lo
sufemy na Polaka? Mówca: ,rzew. Kom. Po 
w 'atnWtl'o 1'1· J. Wiflcowskti z ~ochnm: 3) U
:zmoefnienle J(om;teta 91i~Jscoweio; <f) Dysk•
sya. O ficzny rrdzial Wyborców waz l111odzie
tv '!: ~k~ti<:)' AlteJtessen 1tr9$1 

J(eimJtet. 

si Zarz<łd. 

Tow. św. Jadwigi w Oertłle 
Walne roczne zebran;e i obór nowe~o Za

rz~dn odbę<lzie s.i~ w Nowy Rok o godz. -4 
po pol. O liczny udzial prosi (1) Zarz~ 

Towarzystwo tima. „So.kór' w B11lmko 
podaje do wiadomośd1 swym ci.Jonkom, Roda
kom '1 Rodaczkom z Bulmke i okolicy, iż na- 1 

sze gniazdo urządza w Nowv R()lk 
w~ecWt'ek Mic1dewkzoiwski, 

na który zaprasza wszystkich czlonków. Ro-
daków i Rodaczki (1) Wydzial 

Towarzystwo św. Antoniego P. 
w Oberstyrum 

donosi swym szanowfl.ym członkom 
craz wszystkim Rodakom w Styrum, 
iż w środę, dnia 2 stycznia, odbędzie 
się żałobna Msza św. za dusze śp. ks. 
arcybiskupa Stablewskiego o bodzinie 
pół do 8-ej rano. O jak najliczniejszy 

l u~:ial prosi ZarzJtd. 

I „ .. "*• ··* .„ 
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Il i .~~~~~;~:~~d~~~~::~~:; ! V :meto prHdsiębioJ'l!twa. ... kraj• .I Ila rro.-

•

... :aicł!, żyu~ z ~łębi !!erea. 1917 : 
• P11len aacn oku i. lłowda•ia 

~. F. J K•ae•••t•-.'4ł. 
• Właśe. fab. papi11rol'IÓ1' J'inaa .,lfulb•'-" : • .,.„ .. 
Hct*'8~·$ffff ••• 

Il desłane 
1'1ilion Sokol6w 

zawitał• w Poz• ś~kit 

.,,. ~~ 

W Swój do swego! ~ 
1Jc Z szacunkiem 1'c I Józef H•dryan, ~ 
Wf R„hl. h krawwi•e polikil .-u- lt'- t 17 •,„s..;~. 
'/ł" u m1 ausenp. anne, u. „o -.es r. . · ~ 

~·łle&~-~~ e-( 
,-:~~~~~~·~ ....... ~ 
r l ! b" Wszystkim moi~l' zacnym 0 '1- , r iorcom życzę uezęs 1 w ego l 

f lVO WEGO -- ~ 
r B.0Kt1 '-

f ' r •arcln Szr•ańskt, 1 r mistrz krawiecki. 1 
f w Kirchlinde, ulica Wiktoryi nr. 22 l 
~>J~~~~r.J~-~J 

Domy na 8przedaż. 
Koj• domy .,.. W anne •rllJ' ul. li•••

la pod •r 38, •o I 4:e, nabyte w drodse 
t111bbasty 11przedam właśnie s pt"'odu tej o.k.oliq.. 

ności · lladz yczaj tanto. 
W domu narożnikolfYDl 11.r. 4:~ jMt re1tau~cr

Pierw1R aipoteka pozostaje Natycluni•sto•e zgło
l!Zerua do Eksp. „Wilam.a& PolskieioH poi „ ... •• „ •. • •• „._. 

StrDIJ 
Służącą polską 
poszni•je .4l aaraz 

St. Stryka wski, 
Wanne, 

Htlkatr ar. 9'7~ 

I wyhornJ·~• pier08ów Panie! 
łłP•y Wal aa l9H 

Na brak km i ała\ośó. 

ł I. F. ]. K••tnd1iń-.ki w Drcioie s •tek p•wa1 is11 

Panny I 

•• akrz7pee, try• ,.„, ai:łar:r I ••n
•• u.,, jakotet wllZrl,• 

kie pnJ bory • JUi• na.
~1• aełat.. U1bte<z. 
9.iaa ..,.bb WRelkl• 0-

m6wfeaia aa iutna„y 
auyeae. (lUI) 

! n.aiiflr prsy1tepnl'lj cell· e ~E'YJ.lieznej 11 
1
· Haas1ael· 

l eztuk li fe•. Warte spTawdr,ić De u- J lłsar.TD• 
~ był'ia wa wasystkich •dn•enyell hudlu-ła. hi. 1 m. •• .-. „,~ 

T•. Ialtaea, 
lf a ttetl1eltełL 

~··••ff 



Wszystkim naszym Odbiorcom źyczymy 

szczęśliwego 

• 
łJie •. IWacld:_, 

Balulhołstrasse 79. „ J 
ulica Dwo.rco·\\~a 79. DBBNE, 

llti• uanewnym Odbiorcom 
jako i wuyatki• Rodakom na obczyźnie 

tyczę 

wesołeg~ i pomyślnego 

„Nowego Boku!' 
TOMASZ 1'l!TROWSKI, krawiec polski, 

S,..anawnym ·Rodakom w Ger-
re13heim 1 okeliey pol1'ea.m m ij 

: skład towarów koloniału. 
kartofli, piwa · w butelk." węgli i 

. ctrogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed· 

' ~iębio-rstwa. 

99P ...... :w •••• 

raili 1iiiftinit* 1 

v.e'l.ru. ll•łilr ... ~ i lat 
~ 11, lł. 18, li, li, ~ li 
a..1waAla....,..yol~ ........ „.„ ... 
8..tllJ u aaan.ł z nkoł. ł 
........ „W..w11„k.I 
~·-~„.,~ .... „....,... ........ „. „„.„ •. li-··· i =•..manu . ... 

M. Szczepaaiłk, 
llrei811aWJ 
~ 

POSTBESTELLUNOSFORMUL 
lcł bestell hiermit bet dem Ka~ 

chen Postamt eiin fxemplar der Z 
d Wlani Polski" aus Bochum (Zei 
preisliste 128) filr das I. Quartal 
und zahle an Abonnement und Be 
geld 1.„92 Mk. 
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Codzienre pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowym. 

I 1111 BIŻI za iHara I OJCZJZDI ! 
Za inseraty płaci się za miP.jace H•dka drobnego dJ.'Ki.l 
lE f. ogłoszenie zam.ieszezon• przed inseratami 40 fen. l:łt 
CZ(let.o ogłasza otrzyma rabat. - Listy do „Wiarn.ea Pó!-
1kiego11 należy frankowaó i poda.~ w nich dokładn7 adra 

piszfłeego. Rękopisów nie zwracamy. 
------------------..· słlłlłtJtG n 11·w••• ._:łlaera••••fiDllCd'f~UIAr ..... n .. ,. lfllllll:J&l9ll·•"'._, ___________________ , ___ .4$ 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
JDówić. czytać i oisać po polsku! Nie 
lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 

Kanclerz Rzeszy niemieckiej książę 

Buelow ogłosił oświadczenia dotyczą
ce swojego stosunku do stronnictWl 

parlamentarnych. 

W oświadczeniu tern p. Buelow 
wzywa konserwatystów, liberałów 
narodowych i wolnomyślnych, by pa
miętali o tern, co ich 13 grudnia zjedno
czyło, mianowicie walka o honor i do
bro narodu niemieckiego przeciw so
cyalistom, Polakom, welfom i centrow
com, lecz równocześnie bardzo delikat
nie obchodzi się z centrowcami. O
świadcza mianow1c1e książę Bue
low, że nie wierzy, by nowe wybory 
stworzyły tak silne stronnictwo libe
ralne, że będzie ono mogło zastąpić 

centrum i zaznacza, że rząd gotów jest 
współpracować z każdem stronni

ctwem, które szanuje wielkie n:L·o
dowe zadania! --

Droga więc do powrotu w objęcia 

rządu dla centrowców otwarta, i wąt
pić nie można, że centrowcy z drogi 
tej skorzystają. 

Serbii grozi ogólny strejk kolejarzy. 
Z Biąlogrodu donoszą, że pracowni 

. y kolejowi postanowili rozpocząć r1 . 
-strejk ogólny, ponieważ rząd odrzucił 
; ich żądania. 

Lodzi socyaliści w dalszym ciągu 

a padają na robotników narodowców. 
W środę rano zastrzelono 3 robotni 

ów, zraniono 11. 

olityka niemiecka w Maroku poniosła 
nową klęskę. 

Raisuli, którym się wielce niemcy 

1• piekowali, został pod naciskiem Pran
yi i Hiszpanii pozbawiony wsz:elkich 
odności i odstawiony do więzienia w 

Pewnym naszym politykom 
do pamiętnika. 

Zdrada inferesów Kościoła katoli
ckiego popełniona w ostatnich chwi
lach rozwiązanego parlamentu niemie
ckiego przez centrowców, którzy od-

ówili poparcia znanej interpelacyi 
1e oła polskiego w sprawie strejku szkol 

ego, zdawala się wreszcie otworzyć 
oczy najniepoprawniejszym naszym 

1 politykom na właściwy charak~er 
centrowców. 

Znając dobrze owych polityków na 
· ··szych nie ufaliśmy tej poprawie i nie

stety okazuje się, że nieufność nasza by 
la uzasadniona. 

Niektórzy nasi politycy bowiem już 
znó_w poczynają się bawić nadzi!eją, 
że centrowcy wskutek tego, że inne 
stronnictwa ,niemieckie ostro przeciw 
nim występują, zbliżą się do Pola
ków. 

Swietnie zbiją te niesłychanie ni,e
rozsądne i w skutkach swych zgubne 
dla nas nadzt_eje pewien kapłan górno
śląski. Zna op dobrze centrowców z 
bliska i pisze jak następuje: 

„Dumnie powiewał kiedyś sztandar, 
zatknięty ręką śp. Windhorsta z twier
dzy centrowej, a na nim widniało zdała 
haslo wyryte złotemi literami: za wol
ność, pra_wdę i prawo! - Na widok 
sztandaru tego nadzieją i wiarą w 
zwycięstwo napełniały się serca bojo
wników za dobr~ sprawę, - w szere
gach nieprzyjaciół prżestrach i popłoch 
budzilo hasło centrowe. Pod sztanda
rem zaś gromadziły się silne hufce 
centrowe, ramię przy ramieniu stali ich 
sprzymierzeńcy Polacy i narody ucis
kane, wiedząc, że pod nim znajdą rze 
czywistą opiekę i pomoc w chwilach 
potrzeby. 

Lecz zmieniły s!ę czasy. Stary 
wódz legł w grobie, a ze sztandaru cen 
trowegQ., pozostawionego w niezdol
nych rę,kach, pozostały tylko strzępy. 
Walczą jeszcze wvrawdzie ostatki sta
rej gwardyi centrowej, 'Jecz i należy 
bronić silnie zagrożonej wi\eży centro
wej. Odkąd zaś przywódzcy śląscy 
w centrum poczęli glówną niemal od
grywać rolę, -- centrum odrzuciło nie
wygodny mu płaszczyk katolicki i 
przemieniło się w partyę niemiecko
narodową, pragnąc odgrywać rolę par
tyi rządzącej w kraju. Ponieważ atoli 
tej roli nie pozostało wiernem i odmó
wilo części podatków na kolonie (tylko 
o 9 milionów marek różnicy), - przeto 
rząd zdobyl się na odwagę i posłał 
centrum na pokutę do domu. 

Celem podreparowania swoich wi
doków n~ Górnym $ląsku przy nad
chodzących wyborach, starają się obe 
cnie śląscy centrowcy wywieść zno
wu zbutwialy sztandar centrowy, aby 
lud polski uwierzył, iż centrum nigdy 
się nie sprzeniewierzyło starym swoim 
zasadom., i jak dawniej, tak i dziś wal 
czy: za prawdę, wolność i prawo! .„ 

Wy,fazawsziy, jasno, -Jak centrowcy ~1rze
niewie1zylj się wszystkim trzem haslom, pisze 
ów ka plan dalej: 

„Przywódzcy śląskiej partyi centro 
wej już tyle razy ubliżyli ludowi pcl
skiemu, depcąc jego prawa, że cieszyć 
się tylko można z rozwiązania parla
mentu, bo teraz ,i lud polski ma ręce roz 
wiązane i może się wyrzec dalszej opie 
ki centrowej. - Ale i niemieccy praw 
dziwi posłowie ludowi cieszyć się bę
dą z upadku jednego z przywódzców 
śląskiej partyi centrowej, hr. Balle
strema, który to sławne centrum, wal
czące za czasów Windhorsta z taką 
chwałą za hasła wyryte na swoim 
sztandarze, - w końcu przemienił na 
czystą maszynę podatkową, która u
chwalała tyle podatków rządowi, ile 
tylko zapragnął. 

Lecz jaką bronią walczył zgrzy-
biały ,.feldmarszałek" centrowy, od 

takiej też (Rolitycznie przynajmniej) 
zginął. Ody bowiem spqstrzegł, że 
jego własne hufce go opuszczają i no
wych podatków na kolonie nie uchwa
lą. kopnął centrum nogą, zastawiając 
własną piersią projekt rządowy i sam 

jedyny z partyi centrowej glosując za 
nim_. Byfo to samobójstwo polityczne: 
bo rządowi nie dopomógł, a swoim 
zwolennikom się naraził. 

Smutny to koniec męża, chcącego 
uchodzić za następcę Windhorsta, sro 
motniejszy jeszcze koniec partyi cen
trowej. Strzępy dawniejszego sztan
daru centrowego wyrzucono na śmie
cie ..• 

Po wyborach powstanie może no
we centrum, a wtedy nowy też ukaże 
się sztandar, Jecz już nie z dawniej
s1ym napisem: za wolność, prawdę i 
prawo! - Tylko z nowym napisem: si
ła przed prawem! Nowe centrum bo
wiem za żadne skarby świata nie 
będzie się chdało wyrzęc względów 
rządu i p~ otrzymanej nauce z pewno
ścią będzie się starało uległością mi· 
mowolną winę naprawić. 

Dla ciebie, ludu polski, jeden powód 
więcej mieć się na baczności przed 
twoimi przyjaciółmi którzy cię każdej 
chwili zaprzedać gotowi. Wybi.eraj
swoich wlasnych posłów, Polaków z 
krwi i kości, będziesz ich może miał 
mniej, ale za to pewnych! 

Taką radę ci daje 
Ksiądz Górnoślązak. 

Złote te slowa napisane z zu
pełną znajomością charakteru centro
wego i polożenia politycznego i po
dyktowane przez prawdziwy rozum 
polityczny. Oby cale spoleczeństwo 
nasze a :przedewszystkiem pewni na
si politycy zechcieli sobie dobrze za
pisać w pamięci radę owego kaplana 
Słowa jego powinna powtórzyć cała 
prasa polska. 

Stanowczy krok duc~owieństwa 
. na Górnym Śląsku! 

Część - jak na początek naturalnie 
mała - duchowieństwa górnośląskiego 
stanęła obecnie otwarcie po stronie ru 
chu narodowego, ogłaszając następu
jącą 

odezwę: 

Rozwój spraw publicznych na Gór
nym $Iąsku w ostatnich trzech latach 
spowodował stosunki, które gdyby 
dalej potrwały, tak sprawie Kościoła 
jak sprawie ludu wielkie szkody wyrzą 
dzić by mogły. 

Przedewszystkiem wskazujemy na 
pożałowania godny rozstrój pomiędzy 
duchowieństwem a ludem w sprawach 
politycznych, rozstrój podkopujący nie 
tylko zaufanie ludu dQ kapłanów_, ale 
co gorsza mogący wywalać wielkie 
niebezpieczeństwo dla wiary. 

Nie może być zadaniem tej chwili 
badać, kto temu winien i jakie tego po
łożenia są istotne przyczyny. 

Natomiast nowa polityczna sytua
cya, przez rozwiązanie parlamentu 
stworzona. oraz nowe wybory zmu
szają każdego człowieka dobrej woli, 
aby się zastanowi} nad środkami. któ
re przyczynić by się mogły do złago
dzenia i poprawy Wprost nieznośnych 
naszych stosunków. 

Tern więcej obowiazku działać w 
tym kierunku mają księża. 

Jeżeli stosunek księży do ludu oraz 
ich stanowisko w sprawach pi1blicz
nych i nadal miałoby pozostać takiem, 

&&• 
jakiem było w ostatnich trzech latach, 
natenczas sądząc z przeszłości, przewi 
dzieć łatwo, iż nowe walki nie tylko 
tego wszystkiego, nad czem bolejemy 
i na co słusznie się skarżymy, nie złago 
dzą, lecz pogorszą. i niestety stan obe 
cny niezawodnie na stale utrwalą. 

A więc lud coraz więcej będzie się 
oddalał od duchowieństwa i Kościoła. 
A więc walka bratobójcza potrwa da
lej i przewidzieć trudnoy dokąd lud za
wiedzie. A więc w społeczeństwie na 
wskroś katolickiem stanie się coś niena 
turalnego i niepożądanego, że świeccy 
sami sprawami ludu zajmować się bę
dą, a księża skazani zostaną na bez
czynność nie tylko polityczną, lecz w o 
góle bezczynność na wszystkich po
lach życia społecznego. A wszystko 
to sprawi, iż katolicki lud coraz więcej 
politycznie, społecznie i ekonomicz
nie będzie słabł, zkąd szkody dla ogól 
nej sprawy katolickiej są nieuniknione. 

Lud polski na Śląsku ma prawo do 
swojej narodowości, danej mu przez 
Boga. Tę narodowość zachować i. 
pielęgnować jest jego obowiązkiem. 
Wsi,.yscy ludzie dobrej woli, kierujący 
się w życiu zasadami chrześdańskie
mi, prawo to uznają. 

Posłowie polskiego ludu powinni 
być rzecznikami jego potrzeb, słusz
nych żąda(} i życz.eń. Chcąc to zadanie 
spełnić, muszą się poczuwać do wspól 
ności interesów i uczuć z ludem. 

Wobec tego, a także wobec okolicz 
ności, że przeróżne usiłowania zdążają 
ce do porozumienia pomiędzy ludem i 
duchowieństwem ze względów partyj
nych żadnego nie odniosły skutku, 
niżej podpisani księża uważają, że czas 
największy i pora sposobna uczynić 

krok stanowczy, który podług ich zda
nia może i powinien przyczynić się do 
popraV'Y położenia . 

Sądzim·y, że obecnie jest obowiąz
kiem księży przyjąć ofiarowane im 
przez Jud mandaty do l(oła polskiego. 

Ody się to stanie, nikt ze strony poi 
skiej nie będzie mógł przeciwko księ
żom podnieść zarzutu, że się od wspól- · 
ności z ludem usuwają. Stosunek du
chowieństwa do gazet polskich się po
prawi. Zaufanie zostanie odzyskane 
nie tylko dla kandydatów, lecz i dla o
gółu duchowieństwa. Z zaufaniem do 
księży wróci przywiązanie do Kościo
ła. W ogóle zmniejszą się przeciwień
stwa, spokój zawita znowu, po ludzku 
sądząc, do naszego społeczeństwa i 
stworzy możliwość pozytywnej pracy 
dla dobra ludu. Czekająca zaś Qas wal 
ka wyborcza odbyć się może spokoj
niej. 

A co najważniejsza. Ruch polski 
rozwijał się dotąd bez udziału księży. 
Podnoszono przeciwko niemu lub prze
ciwko jego gazetom niejednokrotnie za 
rzuty, jakoby wrogie wobec Kościoła 
i państwa mial zamiary. Nie pora do
ciekać, czy te zarzuty były słuszne 
czy niesłuszne. 

W każdym razie z chwilą, gdy księ 
ża do ruchu tego się przyłączą, stwo
rzone zostaną zdaniem naszem dosta
teczne gwarancye, iż ruch ten w dal
szym rozwoju wzmocni się i utwierdzi 
w duchu katolickim i z drogi prawnej 
nie zboczy. 

Przyjęcie mandatów do Koła pol
skiego r.rzez księży nie ma oznaczać 
i nie oznacza wzmożonej walki z par
tyą centrową. Owszem uważamy, 



~e ten krok przyczyni się do zbliżenia 
z dawna zaprzyjaźnionych partyi tern 
więcej, ponieważ położenie partyi cen 
trowej w obecnej chwili wprost się do 
maga szukania sprzymierzeńców na 
podstawie katolickiej. 

Tern mniej oczywiście oznacza ono 
\\alkę z księżmi. Podane wyżej przy
czyny wskazują, że chodzi nam o obro 
nę i poprawienie położenia księży wo
bec ludu po1skiego. 

Przystępujemy do spełnienia nasze~ 
Ro zadania z ·~ałą świadomością, jak 
bardzo ono jest ciężkie i tntdne. Przy
stępujemy ze szczerą intencyą i z czy
stym zamiarem służenia sprawie Ko
~ciola i ludu. Wszystko, co nas na tej 
drodze spotka zlego, nienawiść i po
delrzenia, zniesiemy spokojnie w prze
~wiadczcniu! że wypełniliśmy koniecz
ny obowiązek względem świętej spra
v:y. 

Szczęść Boże ! 
Ks. prob. Adamek z Popielowa. Ks. 
r>rob. Brandys z Dziergowic. Ks. prob. 
Demborkzyk z Marklowic. Ks. prob. 
Jankowski z Wielkiego Kotorza. Ks. 
prob. Kapitza z Tychów. Ks. prob. Ma
inka z Łężec. Ks. prob. Pancherz z 
Dziado\vej Kłody. Ks. prob. Pendziatek 
z Boguszowie. Ks. prob. Pogrzeba z 
Łmrnian. Ks. prob. Wt Robota z Gie. 
raltowic. Ks. prob. Rogowski z Jen
d ryska. Ks. prob. Skowroński z Ligoty 

Ks. orob. Wajda z Kielczy. 

Otrzymujemy, co następuje: 

Baczność Komitety Wyborcze! 
Zwracam Szan. Komitetom tak po

wiatowym, jak miejscowym uwagę na 
§ 13 .regulaminu wyborczego, który 
brzmi: 

Na koszta agitacyj zbierają ko
mitety składki w sposób, który u
znają za odpowiedni. Kasy miejsco 
we obowiąz~ne swój dochód prze
słać do kasy powiatowej a ta do ka
sy głównej. 

Upraszam Szan. Komitety, aby się 
do powyższego przepisu zastósować 
raczyły, gdyż mym obowiązki~m jest 
czuwać nad tern. Od każdego komite
tu żądać będę dokładnego obrachun
ku. 

Pp. prezesi komitetów powiato
wych, zechcą się do mnie zgłosić po 
bonv na cele wyborcze. 

Po każdym wiecu powiatowym u
praszam mi nadesłać spis członków 
komitetu i dokładne adresy. 

Zwracam jeszcze raz uwagę, że 
cztonków komitetów należy w 3 dniach 
po oborze tychże zgłosić na policyi. 
~--IBlll!lllll!llll~ ..... lllllilll~~~llllllllllllllllll!l~lllllllll~ 

6) Powieść z francuskiego. 
(Cią;g daiłszy). 

I doktór Tardieu w dlu_zich słowach 
wykazywał przebieg analizy za pomo
cą przyrządu Marscha, tłómaczył złu
dzenia, jakie powstały przy pierwszem 
cloświadczeniu, a które mogły mieć tak 
straszne następstwa. 

Madelor W:Stał, przeszedł się parę 
razy po pokoju. 

- To przywidzenie - powiedział. 
Zwilżył sobie. czoło, oczy i skronie mo
krym ręcznikiem, poczem usiadłszy 
znowu, zaczął czytać daleL 

Tym razem pewny był, że się nie 
myli. Zimna krew wróciła mu calko
wicie. 

Areż to, co czytał, było okropne. 
Badanie, w którem lekarz, zastąpiony 
później przez doktora Tardieu, popełnił 
taką straszną omyłkę, to była jego ope
racya. Nie ulega wątpliwości !.„ 

Arszenik, znaleziony przez niego, 
nie pochodzi! z ciała Combredela, lecz 
z nieczystych substancyi, których użył 
do analizy. 

A więc ta, którą kat miał rzucić pod 
topór gilotyny, była niewinną. 

W tym wypadku byl tylko jeden 
zbrodniarz. A tym zbrodniarzem jest 
on, Madelor ! -

Wpadł do swego gabinetu i przej
rzał notatki analizy. 

Po plakaty, do ogłoszenia wieców, 
zechcą się Rodacy, zwołujący wiece 
zgłaszać do sekretarza -~,Głównego 
komitetu" pod adresem: 

Jan Wilkowski, Bochum, 
Hofstedestr. 29. 

W końcu proszę Rodaków z powia
tów niezorganizowanych dotąd,_ by ze
chcieli się jak najprędzej postarać o 
urządzenie wieca przedwyborczego 
i mnie o tern donieść. Chodzi o te po
wiaty, w_ których Polacy w małej tyl
ko zamieszkują liczbie, gdzie też 

przy ostatnich wyborach Polaków 
niemal wcale nie było. 

Apolinary W oj czyński, Gelsenkirchen, 
ul. Karola (Karlstr.) 7. 

Kogo zajmują sprawy polityczne, 
powinien mieć w swym domu gazetę, 
która właśnie w obecnym bardzo ruch 
liwym czasie politycznym. informuje 
dokładnie o przygotowaniach do walki 
wyborczej, która się rozegrać ma 

w dniu 25 stycznia. 

Pismem takiem, które twardo stoi 
przy sztandarze narodowym, które 
energicznie broni praw religijnych i ro 
botniczych ludu polskiego na obczyźnie 
jest 

,,Wiarus Polski". 

Wobec zmiany kwartału prosimy 
naszych Szan. Czytelników, by nie 
ustawali w pracy nad pozyskaniem 
„Wiarusowi Polskiemu" licznych no
wych abonentów. Jeżeli chcemy, by 
wybory w dniu 25 stycznia wypadły 
dla nas pomyślnie, wtedy starać się na
leży, by w każdym domu polskim na 
obczyźnie „Wiarus Polski" się znaj
dował. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mt1.zur. 

Nowe. Wiec przedwyborczy w Nowem od 
by! się w .drugie święto Bo.żego Narodzenh 
przy udziale okofo 150 wiecowników. Wiec 
zagai! r prz.ewodnkzyl mu pan Stani-slaw Woj
nowski z Kończy, który mówil o ciężkiej pra
cy przedwybo•rczej ia·ka nas czeka w powile
cie śwtieckim i nawolywal do spelnienia obo
wiązku obnvatelskiego i skladania ofiar na 
c;ele w~rb0ircze. Kandydatem na powiat świ·ec
kii jest p. Sas-Jaworski, byly wlaściciel Lipie
nek. Po wiecu wplynęla pokaźna suma pie-
1dędzy na cele wybo·rcze. 

Toruń. Już przed świętami odbyfo s l ę po
święcenie nowego kośd:ola :w Zfotoryi pod 
Toruniem. Aktu poświęcen!a dopefoi~ ks. ka
uoni•k dr. Klunder z Pelpli>na. Kazadie wyglv · 
sil ks. prob. Teofil Schulz z Gronowa. 

Dreszcz nim wstrząsał, a zimny 
pot wystąpH mu na czoło. Wydał sza
lony okr4yk: 
~ Ach! mój Boże! mój Boże! mój 

Boże!... I tak krzycząc, zeszedł z scho 
dów, wpadl do ogrodu i zaczął biedz, 
jak szalony. Zachwiał się i runął w. 
śnieg. 

Podniósłszy się, biegł znowu przera 
żony, szukając bramy; oślepiony przez 
trwogę, błądził po alejach. zawracał. w 
różne strony, nie mogąc nic rozpoznać 
I wciąż powtarzał, dysząc: 

- Ach! mój Boże! Ach! mój Boże! 
Niewinna, ona i_est niewinna!... 

Na wieży kościelnej wybiła piąta go 
dzina. Zegar pod ciężarem śniegu ję
czał, jakby się skarżył. 

- Czy przybędę jeszcze dość wcze 
śnie? 

Slizgat się, ząglębial w śnieg, poty
kał się o różne korzenie; nareszcie do
tarł do furtki. Pchnął ią gwałtownie i 
dobiegł do Chateau. 

Minąwszy rynek, zmylit ulicę i mu
siał wracać. Nic nie widział, śnieg go 
oślepiał. Nogi pod nim drżały. Zata
czał się, jak u.ijany. Od czasu do czasu 
wyciągał przed siebie ręce, dawał Ja
kieś zn2.ki i wykrzykiwał. 

Miejsce, na którem miała się od
być egzekucya, leżało na drugim końcu 
miasta; był to plac, otoczony drzewa
mi. 

W o tal, biegnąc: 
- Litości! litości! 
Noc była jasna, miasto ciągle jesz

cze spokojne. Wybilo kwadrans. Lu-

Chełmno. Na wiecu przedwyb::nc7.ym w \ 
Chelmn1e wiecowuicy ie-ctnoglośrte pc}stawili 
kand}'daturę ks. Bolta z Srebrnik na pierwszem 
kandydaturę pana Michala Sczanieckiego z Na
wry na drug!:em, a ks. prob. Od'rowskiegoi z 
Nawry na trzeciem miejscu. 

Z Wiei. Kt Pozndskłeao(j 
0 

PJeszew. W niedzie.Ję przierwodni1czyl ze
braniu wyborrzemu p. dr Kubach Naukę 
o wyborach wygtosil pan Szuman z Gołucho
wa. Sprawozdanie poselskie zdawal pan po
sel dr. Antoni Chfapowsh Na kandydatów 
poselskich wybrano jednomyślnie: 1) dr. An
tani·ego Chlapowskiego, 2) Leona Czarłińsikie
~o ,j 3) dr. l(ubackiego. 

Sala by fa nabita; wyborców li·czono na 
600; ożywienie wielkie. 

Poznań. Dnia 26 z. m. zmarl po dtuższ~j 
chorobbie opatrzony Sakra:mentami &w., ks.. 
Hieronim Engler, proboszcz w Brnnikowi1e, w 
75 roku życia a w 47 roku kaplaństwa. 

Nakło. N::i walnym wiecu prze·dwyborczym 
dla powiatu wyrzyskl:ego w Nakle postawiono 
następującą liostę kandydatów: 1) Leon Czar
liński, 2) ks .. dziekan Tesmer z Kosztowa i 3) 
gospo<larz l(opecki z Osieka. 

Poonań. W powi:ecie zach. pozn. walne 
zebranire godzi się jednoglośnie na następują
cą listę: 1) p. mec. Bernard Chrzanows·ki·, 2) 
p. Leon Czarliński, 3) p. <lr. Tadeusz Szut
drzyńsk1i z. Bolechowa. 

Ze Sl~zka czyli Starej Polski. 

l(a.towice. W piątek w poludnie w biu
rach łi. Kraemera opodal huty Marty wyda
rzy.Ca się siilna eksplozya gazu. Dwie ściany 
domu ziostaly zburzone. K:citfotai Smi.el1owa, 
która mężowi obiad przyniosla, zostala zabitą, 
wskutek wybuchu. Przewody gazowe byly 
zepsute z powodu mrozów i wskutek tego gaz 
riaszedl do l•okaló1w, gdzie si·ę zixpa!il w ni:e
znany sposób. 
M~kotów. Kelner Weiss z hotelu Nueman

na znaleziony zostal w piątek rano bez ducha 
w lóżku. Prawdopo<lobnie zacZiadzony zo
staJ gazami węiglowymi1 w nocy~ 

Leśnitca. W dmgie święto Bożego Naradze
nia późno wiecwrem trzech ludzi nieznanych 
!lapadfo na stróża Wai1ndGnga w jednym z ka
mieniołomów hr. Sierstorpffa pod Górą św. 
Anny. Napastn:•cy mfotem roizbili czaszkę 
stróżowi, który następnego .dnia w .domu cho
rych w Leśni1cy zmart Poszu,ki1wania spraw
ców tegi0i morderstwa są w biegu. 

Bytom. Kandydatami polskimi, którzy w 
raz(e wy.borów do· Ko<Ia polskiego przystąpią 
są: 

1) w Opolskiem: ks. proboszcz Brandys 
z DziergO<Wic; - 2) w Koz~elsko-Strzeleckiem: 
redaktor Józef Siemianowski z Qlliwioe; - 3) 
w OliwickJo-Tosizecko--Lubliniecki·em ks. prob. 
Kav:tza z Tychów; - 4) w Bytomsko-Tar.no
górskiem: wydawca Adam Napieralski z By· 
te.mia, - S) w Katowkko-Zabr~kiem: redaktor 
Wojc !ech Korfanty z Katowic, - 6) w Pszczyń 
sko-R_ybnlckiem: ks. proboszcz Sko.wroflski z 
Ligbty, - 7) w R.aciborski1em: dyrektor Pa
wel Oatzka z R.ac!oborza; - 8) w Kluczborsko
Oles;kiem: ks. pmboszcz R.o·gowski z1 J end rys
ka. 

Kandydatami partyi centrowej są: na O·

kręg wyborczy Bvtom-Tarnowskt:e Góry hr. 
Edwi•n lienkel Donnersmarck, na okręg wybor 
czy Katowice-Zabrze ks. P~.obl'.>szcz Skowro
nek z BJ>gucic. l(andy<lat w OUwicko-Lubli
r! 1ckiem będzl:e mianowany w tych dniach. l(ar. 
dydatem w l(ozel-;ko-Strzeleakiem jest komi-

E!S 

dzie przechodzili, odbijając się na mu
rach domów, snuli się wzdłuż ulic. Ma
delor słyszał, jak szeptali: 
--- Będzie już po wszystkiem, jak 

przyjdziemy. Spieszmy się!... 
Sity go opuszczały. Potknąl się na 

bruku i upadł. Był jak szalony. Wydał 
wściekły okrzyk. 

Ludzie zaczęli się śmiać. Odwra
cali się, patrzyli, lecz go nie poznali. 

Zaczął biedz znowu. Zatrzymał 
się chwilę, oddech jego świszczał. prze 
chodzac przez gardlo. Pragnienie go 
paliło. - Nabrał garść śniegu i ssał go 
chciwie. 

Obawiał się zbłądzić po raz drugi i 
zacząl się rozglądać. Nie, to dobra dro 
ga. Zbliżał się już. 

Tam, poza grupą walących się 
domów, ukazywały _się skielety drzew. 

Ludzie, biegnący prędzej od niego, 
zniknęli mu z oczu. Byt sam jeden. Te
raz słyszać było jakiś szmer, jakiś po
mruk, jakby świst wiatru w lesie. To 
tłum zebrany . 

.Już blisko. Jeszcze kilka kroków. 
Halas stawal się coraz wyraźniejszy. 
Krzyki, wolania, różne odgłosy. Prze
biegl kolo rogu więzienia i znalazł się 
na placu. 

Po zgiełku, zapanowała cisza głę
boka, pełna grozy. Mężczyźni, kobie
ty stali odwróceni od Madelora, ze 
wzrokiem utk\vionym w jedną stronę 
placu, blisko więzienia. Doktór wsko
czył. jak wściekły w ten zbity tłum, 
odsuwając ludzi~ rozpychając ich. Za
częto sz~ptać. . -.·~ 

sn rz książęco biskupi ks. dz:ekan Olvw~ck! 
Wysokiej. W Opolskiem n~e oglosz.ono dotą a 
kandydata centnawego, a 1 
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Wladom ości ze świata. 
j 

sz 
Wieże Bismarcka. Be 

Pomnik Bismarcka w ksztakie wi A~ 
ży - jak już wspomnieliśmy - ma sta e: 
nąć pod Mysłowicami na granic ,;. 
trzech zaborów. Wieża ta z granitu ki 
wysokości 23 metrów, zbudowana bę r 
dzie na wzgórzu i otoczona tarase c 
z którego Fidać będzie pograniczn ~c 
miejscowości Oalicyi i Królestwa l 
Koszt budowy wynosić ma około 7 Z' 

tysięcy marek. Sumę tę zapłaci w ca ni. 
łości powiat katowicki, jak wiadomo 
w znacznej większości zamieszkał 
przez Polaków. 

Wybuch na statku. 
1 r; 

Na statku transportowym rosyjskiego tow ·ze 
rzystwa iieg.lug1i „Aidak" podczas wyladunk 
nastąpil wyibuch znalezionego w oddzJale ma. e~ 
szyn pocisku wybuch·Olwego, który zrządz il z.n ą. 
czne usz.kodzeniai, 2 majfków odnios!o rany a 
Sta.tek do naprawy .odprowadzono do doku. rr 

Wybuch zosta.t spowodowany przez machi 
nę pi;ekielną, pol-ożoną w rogu wydz.ia.łu ma Y 
szyn; odzial ten zostali' mocno uszkodzony. k 
Wypompowanie W\ody trwafo .do późne.j nocy, ł 
Podejrzenie pada na jednego z niższej s.fużby o 2 
zafogi okrętowej, który przybyl na statek 
kuferkiem i poMawiI go w wydzia.le maszyn ] 
poczem wszedl do statku i1 już nie wrócil. W O 
p&r godziny potem nastąp.j[ wybuch; w kufe·rku v 
zn.alezi:ono tylko, pakuJy. 1któremi mial być e: 
wirtięty po•cisk. e· 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!llh 

z rożnych stron. 
Bochum. Dla braku miejs:a w·.:!~ z 

woleni jesteśmy sprawozdanie z prze e. 
biegu wieca przedwyborczego odby- b( 
tegó ubiegłej niedzieli w Bochum oJ- b 
fożyć do następnego numeru. zt 

Kray. Dwa wozy kolei elektrycz .h 
nej przy przystanku „Kray-Stid" wy- , 
koleily się i byłyby najechały na bu
dkę, w której sprzedają selterkę itd., 
gdy_by wóz elektryczny nie był się za 
trzymał o slup, służący do przymoco-
wania drutów elektrycznych. n 

W Wanne odbyło się 31 grudnia ze c 
branie centrowców, na którem przema . 
wiat kandvdat dla obwodu „Bochum- 0 

Gel_senkirchen-ttattingen-Witten". Pan 0 
Kloft w końcu zwrócił się do Polaków i 
powiadając, że w obecnej walce wybor 
czei nie mogliby zrobić nic lepszego p 
jak głosować na centrowca. Ę 

Z innych stron donoszą także, że 
tak socyaliści, jak centrowcy starają 
się balamucić Polaków. W o bee tego ie 
każdv Polak na obczyźnie wiedzieć po ! 
winien, że wolno mu jedynie na p. Jó- r'. 

- To doktór Madelor, mówiono. 
-- Zwarjowal ! 
Tam dalej. próżna przestzeń... ro

dzaj alei, prowadzącej do więzienia. ę 
Przy końcu szpaleru, utworzonego i 
przez żandarmów i żolnierzy, gilotyna 
wstętna gilotyna.„ On na to patrzał. 

Ukazali się ludzie: kat f jego pomo
cnicy.„ potem kobieta szczu_pła, drżąca n 
włosy miała ucięte przy samej glowie, 
ręce związane z tylu, cała w bieli. , 

VII. '. l; 
Zanim w opowieści naszej pójdzie- c 

·my dalej, musimy czytelnikom naszym 
wyjaśnić pokrótce, jaki szczególny 1 

zbieg wypadków, jaka straszna fatal
ność zawiodła Anne Combredel pod 
stopnie rusztowania. 

Anna Combredel była dzieckiem 
opuszczonem. Trzydzieści lat temu 1 
wieczorem w Paryżu, kupiec z ulicy c 
du Mall, Bacheur, współwfaściciel do
mu handlowego Bacheur i S-ka zna- e 
lazł w korespondencyi list dziwny, za- t 

adresowany do żony. List brzmiał: 
Drogo Celinko! 

„Czy przypominasz sobie twoją 
kuzynkę Antosię, którą tak kochałaś, 
będąc na pensyi, pomimo wielkiej róż
nicy wieku? Tą Antosią, ja jestem. 
Znajduję się w wielkim kłopocie, że 
powiem wyraźniej: w strasznej nędzy. 
Ty, która wyszłaś zą mąż i żyjesz t 
uczciwie, otoczona powszechnym sza
cunki em,. a posiadając serce prawe i 
szlachetne, jesteś pewna miłości mę
ża, zrozumiesz to, o czem chcę mówić. 
Lecz czy cię nie przerażę? ... Słuchaj: 



Chociszewskiego z Gniezna gło- ' godz. 4 po pol. w sali p. Schulte-Stratmat~n. 
ać. tJ liczny udzial Rodaków uprasza się. 

Paderborn. W dyecezyi paderborn 
j umarło w roku 1906 aż 36 ka.pła
' co jest w stosunku do lat daw

szych liczbą bardzo wysoką. 
Borbeck. Zona górnika Buchnera 

rj dla do studni i utopiła się. 
Annen. Dochodzenia co byfo po

:a em wybuchu w fabryce roburytu 
~ wy~ryły przyczyn tego strasznego 
u kutkach nieszczęścia. 
ię rewir. \V Nie<lerkorn zamordowa 

podczas snu małżeństwo Dethier. 
n dercy uszli. 
~ yseldorf. Na dworcu tutejszym 
. zył~ się pociągi. Z ludzi nikt szko 
,a nie poniósł. 
1? Lethmathe, która to m1eJsco
l ść należy do okręgu Altena-Iser-

mieszkają także Polacy. Może 
Y z Rodaków z Lethmthe zajmie 
rządzeniem tamże wieca przedwy 
zego. Niech napisze do Redakcyi 

na ego, a chętnie służyć będziemy po 
z.n ą. 

ny amm. W okręgu wyborczym 
~hi m-Soest postawi.li centrowcy na 
na ydata przewodmczącego chrześ
ny. ko-socyalnego związku rzemieślni 

budowlanych" p. Józefa Wiede
z Berlina. 

~Yn powiecie ttamrn mieszkają tak-
w olacy i byłby czas, by i tam zwo

rku wiec przedwyborczy. 
emscheid. W okręgu Remscheid
ep zamieszkuje spora liczba na

_ h Rodaków, zatem koniecznie zwo 
rzeba tamże wiec, by poagitować 
andydatem polskim. 

Solingen dotąd nie zwołano wie-
1' ~~ zedwyborczego. a byłby już czas, 
rze ej w braku agitacyi naszych ło
JY- będą socyaliści. 
:)J- berfeld-Barmen. Polacy tutejsi 

ze nie zorganizowali się do przy
rcz h wyborów, lecz należy mieć na
vY- , że to niebawem uczynią. 

bu- -----·---

td., iece przedwyborcze 
odbędą się· 

Dortmundzie u p. Tobina w piątek dnia 
ze o godz. 8 wieczorem. 

ma . Vossa: R.he'inischestr. w sobotę dnia 
o godzinie 8 wieczorem. ' 
farten u p. Kortmanna. w niedzielę~ dnia 
o godz. 11 i pól w poludnie. . 
irchlinde u p. Schuhmachera w niedzie

bor 6 bm. o godz. 4 i pól po poludniu. 
ego Derne~Hofstede u p, Lambert-Reiners w 

1Ję, dnia 6 bm. O ~Q:.dZ. : po }.'Ol. 

że Komitet. 
przedwybo.rczy w _i'\liihlheimie nad 

·ają Renem 
ego ie slę w niedzielę, 6 stycznia, o godzinie 
. po l. w 101kalu przy Regentenstr. 9. O łi·cz-
Jó- ial Rod3.ków prosi Zwołujący. 

PRZEDWYBORCZY W BRAMBAUER 
!!!!!!!!!!I :e §ję w Hie.jz.ielę, dnia 6 stycznia t) 

). 

d trzech lat opuściłam moją ro-
r.o- i odtąd popadałam w coraz gor

ma. ędy, dowiedziałam się, że rodzi
ego i umarli z rozpaczy, lecz nie prze 
yna nie: owszem, ze stawami pr l ~ -

ia na ustach. Oto, o co proszę. 
mo- roku zeszłym wyszłam za 
:ą~a mąż mój nazywał się Lebordier. 
me, trzy miesiące1 temu, uderzony 

\ w jednej bójce; zostałam matką 
1 la mi się córka. Jest em dziś w 

zie- człowieka, którego się obawiam. 
~ym a się Piequeur. Jeżeli moja cór
>lny ostanie przy mnie, umrze z nę
.tal- ·b ze złęgo obchodzenia. A więc 
pod masz dzieci; czy chcesz abym 

la moją małą, czy ją chc.esz, po
iem ? Dalej, decyduj się prędko. <;e
~mu ragnę jaknajprędzej widzieć ·ją 
licy eh rękach. 
do- ieszkam na ulicy Marcadet No. 
ma- eżę w łóżku chora. Oczekuję cię 
za- erpliwością. Antonina. 

n Bacheur namyślał się chwilę, 
nie s_palić listti. Ale uczuł pe- . 

10ją iepokói sumienia. Moja żona 
Llaś, tern decyduje -- pomyślał. 
róż- aniósl list Celinie. 
:em. ni Bacheur była to kobieta trzv-
że letnia, tłuściutka, okrągła z twa

izy. 'ową. 
jesz erność czytać można było w du
sza- iebieskich oczach nadzwyczaj 
~ i ych. 
mę- To okropne - rz.ekła po prze
wić. iu. - Czy ta nieszczęśliwa by
haj: dolną zabić swoje dziecko? 

Zwołujący. 

Rotthausen. 
Wiec polski przedwyborczy odbędzie się 

w n:iedzielę 6 stycznia o godz. 11 pól w lo
kalu pani R.ilhł przy ulicy Dilppelstr. Na powyż 
szy wiec zaprasza się wyborców Polaków z 
Rotthausen; mówcy b~dą zamiejscowi. O licz 
ny udziul prosi · 

Komitet miejscowy. 

Wiec przedwyborczy w Ałtenessen 
odbędzie się w n : edzielę, dnia 6 stycznia o 
godz~nie 11 pr Led poł. na wielkiej sali pana 
Kelersohn'a przy k_ościele św. Jana. Porządek 
dzienny: I) Zagajenie wieca; 2) Dla czego glo
sujemy na Polaka? Mówea: przew. !(om. Po 
wiatowego p. J. Wilkowskli z Bochum; 3) U
zupełnienie Komitetu miejscowego; 4) Dysku
sya. O lkzny udzial Wyborców oraz mlodzie
ży z okohcy Allen es sen p rosj 

l(omltet. 

WIECE PRZEDWYBORCZE W BRUCHU 
dla po\vHatu Reckl:ngahausen 

ndbędą się w poniedziałek, 7 stycznia o godz. 
I O przed poJudniem 

i 5 po pot. w lokalu p. Ph. Miillera przy ul. 
Maryańskliej. Zwołujący. 

Uwaga: Na wiece przyibędą mówcy z 
Bochum. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA POIAKOW 
w gminie Hambom 

odbędzie się w n'.ed~ielę, ·dnia 6 stycz.nia, przed 
potucl.niem o godz. pót IZ (zaraz po wi1elkiem 
tiabożeń~1~ie) na sali p. Mare~o. O jak naj
liczniejszy udzial wszystkich Polaków z miej
scoiwości Iiamborn ii okolicy prosj, 

Komitet. 

BACZNOSć OBERSTYRUM! 
W nied:zieile. ·dnia 6 stycznia, odbędzie się 

Wł.EC PRZEDWYBORCZY o i;r.odzin1ie 2 po 
poTudniu na sali1 pana Wolberga. na który się 
vrs;r,ystkich wyborców jak najuprzeimniej za-
prasza Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBOR.CZY W LANGEN-
DREER 

cdbędz,:e s:e w niedziQlę, dnia 6 stycznia, o go 
dzinie pól do 4 po pol. na sali p, Knitpinga, :za
raz orzy dworcu. Liczny udzfal Rodaków no-
żądany. Kom.Ltet. 

WIELKI WIEC PRZEDWYBORCZY w 
CASTR OP 

odbędzi1e się w niedzielę, dnCa 6 stycznia po 
poludniu zaraz po polsk1iem nabożeństwie w 
lokalu p. Th. Sinder'a. Na porządku dziennym 
wybór komitetu miejscowe.go oraz 1inne ważne 
sprawy. O liczny udzfa1 uprasza si~. 

Z polecenia P. Grzesiek. 

BACZNOŚĆ WYBORCY W ESSEN! 
Urząd! policyjny w mieście :Essen, porozsy

lal karty drukowane z podpisem burmistrza 
\ OberbiirgermeHster) do wszystkich wyborc6w 
Na awei karcie 1jest numer oraz i rew:r wy
borczy umieszczony. Jest to rzecz praktyczna. 
Kto z naszych R.cdaków takiej kartv nie otrzy 
ma.I, nllech się zaraz z.gfosi na biuro, gdzie 
lista wyl:Y::irców jest do przejrzenia, Burg
platz (:Einwohner-Meldeamt) nai pierwszem 
piętrze na prawo. Niech ze sobą zabierz_e kar
tę zameldowania (Meldeschein) a tam się do
kladnie prz.ekona, tylko do i;:ątku 4 bm. jest 
czas d:o przejrzenia. -- Idź llra·cie kochany, bo 
gdy nie jesteś zapisanym, n:e móg!byś 25 stycz 
iria glosmvać. - Od innych partyi niemi,eckich 
wióczą się ludzie j zbierają po domach pol~kich 
pieniądze. Rodaku. pokaż tym faryz:euszom 
orzwi jak próg twój przes.tąpią. A zatem 
11aczr1oś~ ! Wybor.ca. 

WlEI.KI WIEC PR.ZEDWYBORCZY W 
HORST-EMSCHER 

odbędzie się w ni:edziel~ dnia 6 stycznii1a po po!. 
o godz. 4 na sali p. Platte naprzec iw kościoła 
kato)ickiego. O liczny udzial Rodaków z 
ttorsti-t:mscher uprasza Zwołuią1cy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W STEELE 
Rultr 

cidbedzle się w niedzielę 6 stycznia O· godz .. 11 
przed poludniem w lokalu p. Fritz Drees, I. 
Rottstr. O lkz,ny udzial Rodaków prosi 

Komitet. 

BACZNOŚĆ RODACY W APLERBECK! 
Wiec przedwybor·czy odbędzie s.tę dnia 6. 

stycznia o godz. 2 -i pól po pa.f. na sa·li pani 
Erdmann, Chaussestr. nr. 36. na który sza-
11ownych Rodaków z Aplerbeck, Stilde, Asseln 
i łforde zapraszamy. 

Komitet powiatowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA ORUMME 
I OKOLICY 

odbędzie się w niedzielę dnia 13 stycznia przed 
pof. o godz. 11 i pól w lokalu p. Schmietz, Li
borinstr. O Uczny udzial Rodaków uprasza 
się Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W HILI.ERHEl-
Df RECKI.H.-SUED 

odbędzie silę w niedzielę dnia 6 bm. o 1<odzinie 
5 po no,f. na sali n. Jana Mocklingho1fa przy 
ulicy tternerstr. -

WIEC PRZEDWYBORCZY W HOCHST'RASS 
odbędzie się w ni .edtielę dnia 6 s:tycznia o go
dzi,nie 11 i pól na sali p. V1ier1'auma, uli.ca Cc-
celienstr. nr. 3. Komltet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W KARNAP 
odbę-dz!e się w n:ectzielę, 6 bm. o godz. 3 po pot 

BACZNOSć ESSEN! 
Prezesi mtejscowego komitetu wyborczego 

mrngą otrzymać bony u skarbnika p. J. Blocha, 
Essen, ul. Wieżowa. Schonnebec~. Rotthausen 
Stoppenberg, Steele, !(my, Altenessen i Kar
r.ap. 

W. Moszczyński, 
prez;es Komitetu miejscowego. 

Wiece „Zjednoczenia zawad. polsk" 
W Osterfeld odbędzie się w n:edz;ielę dnia 6 

stycznia o godz. 3 i pól. po poludnu u p. Ja 
na liusemanna obok kościoła katollickiego, 

W freisenbrucbu odbędzie się w niedzielę, 
drr.la 6 stycznia przed pQfudnem o godz. 11 
i pól \V Joka1lu pana Oferbeck'a. 
Ponieważ na wiecach będą bardZi()t ważne 

sprawy omawiane, upr:i.sza się aby Rodacy jak 
nailicmiej na wiec przybyli. 

„Zjedno-czenie zawodowe p0>lskre." 

Baczność członkowie „Zjednoczenia zaw pol." 
w Wanne! 

W szelki.eh r;praiwach dotyczących o
brony prawnej prosimy się udawać <lo delega
ta Fr. Mańkowskiego, Car}str 10. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Zebranie członków „Zjed'lt. zaw. polskit'!go" 
w Obermairxloh 

odbędzie s'.ę w niedzielę 6 stycznia na saH p. 
M1inihorsita o 4 godz. po po.f., na którem bę
dzie także wsparcie chorym wyplacane. 

Zaznacza się wszystkim druhom, iż zebra
nia będą si'ę odlbywać w każdą pierwszą nie
dz.ielę w mesiącu, w powyższym loka·lu. Ro 
dacy, którzy jeszcz.e nie są czJonkami, mo,gą 
fokże brać udzia.r w zebraniach i na tako
wych się zapi·sać. O liczny udziaX uprasza 

Wydział mieiscowy. 

Towarzystwo ~mm. „Sokół" w Ober-Styrum. 
W niedzielę. dnia 6 stycznia„ odbęd1zie się 

nadzwyczajne walne zebra11ie o godz„ 4 po 
pot„ na którem przyjdzie bardzo ważna sprawa 
J)od obrady. Obecność wsz.ystkich druhów po 
żądana. Wydział. 

Tow. św. Michała w Reciklingh.-Siid (Bruch) 
donos.ii swym czlonkom, iż z;wyczaine zebra
nie ad·będzJle się w niedzielę, dnia 6 stycznia, 
o godzin~e Yz12 w pooudniie. Obecność wszy
stkich .czlonków pożądana, ażeby miewanych 
odczytów sluchallo jaik naJiwięcej R.odaków. 

(1) Zarząd. 
Uwaga: Posie·dzenie zarządu o zwyktym 

czasie. Tak samo uprasza sie szan. chorążych 
od dmgiieii cho1rągwi1, na posiedzenie zarządu. 

Tomczak, przewodn. 

Towarzystwo Śiw. Jana Cb. w Meiderlch 
donosi swym szan. czfonkom, iż w niedzielę, 
dnlia 6 stycznia, 1odibędze się walne zebrani,e. 
Na porządku dziennym przes,:zytanie calo·rocz
nego sprawozdania z, do·cho<lu i' rozchodu, prze 
to s.ię uprasza szan. czlonik6w o 11czne przyby 
cie. Goście miłe wi·dzfani. 
(1) J. Kubiak, sekretarz. 

K<lło śpie1wu „Zgoda" w Witten 
pi()daie swym czTonkom do wiadomości, iż w 
przyszlą niedzielę, dnia 6 stycznia, o god'Z. 3 
ro poI. od1będzie się zebranie i obór nowego 
2.larządw„ O 1li1czny udziaJ uprasza 
(I) Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i rewjzoroiwie1 kasy po
winni s(ę godzinę prędzej sta1wić. 

C:zieść pieśni polskiei! 

Towairzystwo św. Wojciecha w Schonnebeck 
Przyszlei walne zebranie odbędzie się w 

niedz.ielę, dnia 6 stycznia o godz. 5 po pol. w 
sai!il p. Niekemper. Na zebrantu zositanie Zida
ne sprawozdanie z ostatnieł{o• kwartalu i cale
go r·oku oraz1 01bór zarządu. - Rewizorowie 
kasy winni się stawiić godzinę prędzej. 
(1) z~mząd. 

To1warzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi szan01wnym czlon~kom .. iż w niedzielę 
<lnia 6 styczni1a po po1!u<lniu o godz. 4 na sa~i 
p, Buschmanna, odbędzi.e się roczne walne ze
. i branie:, na którem będzi·e obór .10'weg-o h1 zą
ću. O jak najlicznftejszy udzfa,f i1 punktualne 
przybyci,e smno,wnych czfonków p1iosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
daje do wi(ljdomości swym czfonkom, iż w nie
dzfolę, dnia 6 stycznia: o godz. 2 po poJ'udniu 
odbędz.ie się roczne walne zeibrani.e na któ
rem będzie obór n'Owe·go zarządu. O liczny 
udzial czJonk6w prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Alofziesrn w Wełtmar 
donosi SJWYffi czlonkom, iż dnia 6 stycznia od
będlzie si.ę roczne walne 1elirante na saii J:>O
siedzeń o 4 godz. plQi poiudniu. Na posiedzeniu 
tern będzi1e zdane snrawi:·zdanl!e z dochodu l 
rozchodu z calego roku 0raz obór nowego1 za
.rzadu, dla .tego jak nayfkzn~ejszie 1stawfonie 
się cz.Jonków jest p1ożadane. l(tobv bez ważne 
go un:ewl.nnj!enia na 11osied.zenie sie nie stawil, 
podoada karze 25 fen. a za.rząd 50 fen. Goście 
także mvle widziani. (1) 

Fr. Grerusz. przewoon. 

„WYZWOl.ENJE" W BOCHUM 
Towarzystw& 1,1~nełnei ws·trzemięźliwośd od 

nar><>iów alk<>hailowy·ch. 
W sobotę, dnia 5 stycznia o godz. %9 wie-

czorem, odbędzie się w lokalu Czytelni „Wiar11 
sa Polskiego" półroczne walne zeł branie. Na 
porządku dziennym: pólroczne sprawood.an1le, 
obór nowego Zarządu A inne ważne sprawy 
towarzyskie. Prosjply czlonków, aby wszyscy 
na posiedzenie przybyli li jaik naii-więcei gości 
przyprowadzili. l'~e panie mają wstęp wol
ny i mogą zostać czlonkami naszego 'l'owa
rzystwa. - O ltczny udzial czlonków i gości 
pros.iJ ZARZĄD. 

Bac z n o· ś ć zmian a! 
Towarzystwo św. Woiciecha w Karnap 

padaue do wiadomości swym czlonlkPm, iż obór 
nowego zarządiu nie odbędzie się w niedzielę 
6 stycmia, tylko w niedzielę 13 styc:inia po 
poludniu Ol godz. 4. O liczny udzial prosi 
( l) - Zarząd. 

Tow. gi1mn. „Sokół" w Linden-Dahlbausen 
podaje d0 wiadomości, iż roczne waolne zebra-
11ie 10db~dz;e s;ę w niedzielę, dnia 6 styczna, 
o godz. 2 po pó,r. w zwyczajnym lOikalui. Sza-
110iwnych druhów i Redaków, mających chęć 
wstąpić do nas1zeg10• gniazda, bardzo sl:ę u-
prasza. Czotem! 

Uwaga. WydziaX i rewizorowie kąsy ze-
chcą sie stawić o godz. 1-ej. (3) 

Bractwo Różańca Żywego1 w Górnym Styrum 
donosi swym braciQ!Tl i siostrom tak samo ł 
tym, którzy jeszcze nie są w Różań-cu, aby 
pt zybyli dnia 6 styczni.a w niedzi1elę. Po odi... 
prawieniu różańc<). w lrnśccle o·dbędzie się 
kwartalne zebranie na sali :•.urn W Jlber;;a o 
5 godz:. po pofudniu i będą plac/One skfadki 
miesięczne. W. Wrzesiński•, nad z ~i<: t~'•· 

Tow. św. Franciszka w Hofstede-R~mke. 
Posiedze~ie odb~dzie s!ę 6 stycznia o godz. 

4 po po!. w sali p. Walbur~a. O li1Czny udz.iaI 
prosi ( 1) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława w Herne 
donosi szanownym cz.t!onkom, iż To1w. nasze 
przystępuje wspólnie do Komuniit św. Sposo .... 
bność do sporwiedzi św. w sobotę po po.tudniu 
o godz . .3 ~ pó! i w niedzielę ra110 '°' ·godz. · 6 
Na mszy świętej 01 goclz. 8 rano przystępujemy 
pod chorągwią do Statu Pańskiego. O <lak naj
liczniejszy udzial prost się, ponieważ jeszcze 
jeden ks. polski przyjdzie do· pomocy. 

Uwaga. Zebra·nie odbędzie się w t.'ierw
szą niedz.ie•Lę zaraz p0 południu po nabożeń
stwie polskiem o godz . .5-ej po pol. 

Zarząd. 

Tow. św. Józefa w Dahlhausen 
donosi swym cz.lankom, ~ roczllle walne ze
tranie o<lbędzie s'.ę w niedzielę„ dnia 6 stycz 
nia, po poi!. o godz. 4. Liczny udzial poiżąda
ny. Obowiązkiem jest ka~dego C?)c>nka. aby 
na to zebranf,e przybyt,~ ponieważ będą ważne 
sprawy omawiane a także obór nowego Za
i ządu. Na zebraniu będzie wolne piwo. Go
ście mile w:dziani. 

Zarzad \Vnien się stawić już o godzinlie 3 
po poludniu. (3) Zarząd. 

Bacmość Hillerheide t 
Szanownym czloonkom Kola śpiewackiego 

„Kalina" w Recklin-srhau$en-Siid (ttillerheide) 
podaje si;ę do wiadomości, iż zebranie odbę
dzie się w niedzielę, dnia 6 stycznia o godz. 
4 po południu w lo·kalu o.:>sted.1,1eń u o. Jana 
.M.ockłinghoffa. Szanownych druhów i Ro

daków, mających zamiar wstąpić do naszego 
grona, serdecznie sie zaprasza. O · Jiczne i pun 
ktualne stawienie się uprasza, ponieważ bę-
dą ważne sprawy oimawfane. (1-

f'ran. S,urnirski, przew·. 

T owarz. p-0lskich Kupców @ Przemysłowców 
w Wanne 

donosi uprzejmie, . aż zebranie miesię.cz.ne odbę 
dzie s·ę w poniedzialek, dnia 7 stycznia, o go 
dzin~e 8 wiec11orem w loka1lu tow. p. Untersche-
manna. (1) Zarząd. 

Towarzystw.o św. W.iltcentego w Hochhe:ide 
podaje ws~ys.tkim cz.ronkom i Rodakom do wia 
d.omośd. iż roczne ·Walne zebrani1e odbędzie 
si .ę w niedzielę, dnfa 6 stycznia 01 godz. 3 po 
poludniu. Na ponządlku dziennym obór iilOWe

go zarządu na rok 1907 i inne bardzo ważne 
sprawy. Uprasza si·ę czifonków i R.Ddaków z 
okolky o jak naHiczni.e.isze przybycie. Goście 
miłe widziani. (1) 

Uwaga:. Posiedzenie zarządu odbędzie się 
o godz. 2 po pol. Także i tew'tzorowie kasy 
winni się stawić na posiedzenie zarządu. 

Antoni M~Iczyńsk1i, sekretarz„ 

Towarzystwo św. Wacława w Unden 
oznajmia swym czfonikom oraz wszystkim Ro 
dakom, iż walne ~ebrani1e odbędzie się dnia 
13 stycznia na sali pana Schillera. Liczny u
dzial pożądany, ponieważ ·bedlzie oMr n01Wego 
zarządu. Zarząd. (1) 

Uwag.a. Zarz.ąd zechce ~e zebrać o godz. 
11 przed poludini1em. 

Nadesłano 

Jlilion Sokołów-
zawitało w Pozna6skie 

w,rborn1ch papierosów 
firmy Wullł an 1916 

I. F. ]. Komendziński w Drezaie 

ł
' w nader przystepnej een'.e det:tic:mej 1 O 

sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszystkich odnośn:ych handlach. 



·~ Tanlo I Tanio I 
Baczność? 

Za gotowkę? Na odplałt:! 
· • • ~ { l)J>nosz~ Szanownym Rodakom w Wan-

!1-e i okolicy, iż mój (1496 

skład mebli 
.: oraz całkowitych wypraw 

znajduje się t„:&ko przy 

Dl~ „.Karola (Karlstr.) nr. 1-c 
napr1eciwko kościóła katolickiego. 

Intere11 znacznie powiększyłem .i mam p:z.eto. wszystko w wielkim wyborze. na s~ładz~e .. Nie łn~ź 
Ilię rodaku tero że gdzieindziej dosta.mesz tameJ, Jak n swego, a przedewszystkiem me da] su~ zwodzió 
przez różnych ~zyskiwaczy, którzy cię prowadził do obcych i to przeważnie młodożeńcy. Niech każdy 
pamięta 0 haśle t;'ftÓj do tl'ftflgo.' ba Polak dziś w stanie każdemu czoło stawić i taniej sprzedać 
& prz.ytem rze.telnie obsłużyć i zadowolić. Proszę przybyć do składu 

J. BA.BANSKIEGO 

• 

przy ul. Karola ł i przekonać się, że wszystko taniej. SprowadzHem dużo 
mebli z pierwszorzędnych fabryk za gotówkę i jest sposobność tanio zakupić 
u 4'ana Barańskiego 
-----~. ~alkowite w;yprawy 

eraz pojedyńcze jak łóżka z mater11.cami i bez, szafy do rzeczy rozbierane, szafy 
kuchenne• stoły kuchenne, stoły polerowane, szyfonierki, lus:;ra z podstawami i 
bez podstaw, kanapy, krzesła itd. Maszyny do gotowania, rzeczy emaliowane oraz 
wszelkie sprzęty kuchenne, także po1·celanowe. Rzeczy 
emaliow. cały wagon nadeszedł. Towary polerowane spro
wadzam z pierworzędnych fabryk Polskich. Pierze ' zy
ste, darte także sprowadzam z polski. Wykonuję wszelkie 
roboty siodlarskie i tapicerskie we wtasn. war~ztacie. Stare 
materace oraz kanapy przerabiam spiesznie i tanio 

Wszystkim mlodożeńcom, którzy wyprawP: u Xtn.ia za
kupią, wypożyczam gratis wRzelkie porcelany na ślub. 
Wszelkie llteble odstawiam w dom. 

Lkząc na łaskawe poparcie, kreślę 
z szacunkiem 

J. Barański, 
Wanne, Karlstr. t-c. 

• • 
Szanownym Rodakom w B o c h u m i okolicy donoszę 

uprzejmie, iż (1713 

mój skład krawiecki 
I pracowni~ moją 

.zaopatrzyłem w wszelkie nowośoi na sezon jesienno - zim owy. 

Wielki Wf"bÓr krajowych I zagranicznych 
materył na ubrania I paletoty. 

W mojej pracoW'11.i krawieckiej 
wykonuję wszelkie ubrania pod gwarancyą dobrego przylegania, gu
stownie i po cenach um:arkowanych. ~ 

Polecam tak~e ubrania do pracy, koszule, 
kalesony, cieple jaezkł, szelki, ljedwal1oe 
chustki na sz)1j~, r~kawiezki itd. 
"U sługa rzetelna 1 Ueny nlzkłe? 

Wojoiech Po"Walovrsll~,· 
Bochum, ulica. Alejowa (ALieestr.) Nr, 13. 

o 

gotowej uirderiiby męzkiei 
dla ehlopeów i roboczej. 

Skład ~ukna.. Pracownia podług miary. 
W. Weyna, Hochemmerich, 

========---:=-- A.tropstr. 4. ===== . .-....----.--
1 Tanie i rzetelne źródł~ zakupna. (1479 
„„„111111111111„1111111111111111„llllllilll!mrEllllilllli:llll:BllllllDIBlll!llB Fi * 

Tani chleb! 
Dobry, pożywny chleb padf'rn 
borskt po 1,25 mr. i po 85 fen. 
również westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po J ,011 mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fa.bryka chleba J••h. Ha~e, Upsprunge 
p. Salzkotten. (1800) 

Biuro stręczell 
dla gospodarstwa, służących i h<'hareL 

szwajcarów, parobków, forybll>~v . 

Henryk llaagh~ 
ble.ro str~ezeń w Dortmund.złe, 
li.Unłgswall nr. 10 (przy głównym dworcu) 

---·,~~t!'~as:6EC;MfiEM$&dWWWxrłilld *Wfl'I Posz11kujo kmrn 

Baczność! Swój do swego! Baczność! tlzlewcz 
na wieś i do miasta 
wysokie zadugi. 

Szanownym Rodakom i Rodaczkom z '" anne i okolicy po- A. A•dryez lecam mój bogato zaopatrzony 1888 
polska stręczarka. 

skład mebli, Recklł n& Ja au• 
Sud 

Lensbergstr. 24-• 

maszyn do gotowania i emaliowa• 
nyeh sp1·z~tów kuchennych. 

Tylko jeden jedyny skład mebli i wypraw 
Przy Rynkowej. ul (Jlarktstrasse), 

• obok p. Wojciechowskiego. 
do zażywani 
1abakę na O«!I) 
koweńakq, kae 
Un.lu: poleca (16~2 

Proszę .::3zan. Rodaków o zwiedzenie mego bogato zaopatrzonego 
składu mebli bez: przymusu kupna. 

NA ODPŁATĘ! ZA. GOTÓWKĘ! tipeeyalna 
fal1ryka taba 

do zart7wanla 
Meble u mnie zaku;ione odstawiam wszystkim franko do domu. 

I w ~Y~~Sl J,~!~!l~~!ratr.). I 
„„„„„„„„„mm~„„„„„„ ..... NA KASZEL! 

Znakomity środek dl 
starych i młodych 

~~MfEWi,jtP_Q@li44-łł@MtRił&$&1%*śMDVQD Hasinol- ===::::::I 
=Hustentee Jedyna polska fabryka chleba 

w Westfalii I Nadrenii 
Paczka 80 len. w 

wszyst. aptekach. 187 

w Wattenscheld, ul. Vorstadtstr. 48 wyśm.holenier 

Ser ski, miękiiłatw 
.Ażeby podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem w Wa.tten

scheid labr7kę parowa\• - SłużQ więc każdema. i dostarczam 
ehleb I pleezywo, które jest bardzo smaczne i tanie, jakiego 
u nł.k.ot;o w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

dający Riękraj 
wkaw.połOI 

Paczka pocz- 3 90 ffi 
wwa franko ' 
Joh. Stegehna 
Neumiinsteri.H70. (112 Moje wozy __ _ 

przejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 
Lei the, W esteBfeld, Hame, ~Hofstede, Riemke, Bochum • 

We wtorek I w piątek a Do interesu kolo 
nialnego potrzebn 
od zara~ (26 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hlillen, Schalke, Bulmke. 
W środę l 'v 111oboię1 

Bismarck, W anne, Rohlinghausen i Giinnigfeld. Fr. Brzechwa 
Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości pnybęd,, 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adresu 

na pocztówce, a natychmia.et przy3a.dę. 
Gerthe, nr. 91. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o łaskawe poparcie. -
Popłerajniy 8wego 1 jedzmy ehleb po·~ld. 

Piękne narodow 

pocztówki: Franciszek Matysiak, piekarz polski 

w Wattenscheid, poleca 
Księgarnia „ Wi 

Polskiego". 
''orstadtstr. •8 (27) 'Vor8tadt•tr. •8. 

Olbrzymi zarobek 
osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
że koQ.iety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki. Posen W. 6. 

acynia emalj. ~ 
• 

kupuje się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii l 
Bocllu01 Ruklłna-l1ausen p. Wanne, 

Dorsteneutr. 3. Heinrichstr. 31. 

= Tanie umywalki? 

Szanownym Rodakom pole
cam mój bogato .zaopatrzony 

§ skład mebli ---~~ 
:szelkiego rodzaju, ognisk I! ~ 
sp:rzętów kuchennych. [__j 

Swój do swego? 

A.dam. Ear·t:Bow-ia. 
Gds.-Hiilleu, W annerstr. 243. 

Ba 
Koronowo ( Crone ~ • .a.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w cało~ci i w :parcelach na długo 

=== letnią odpłatę. ·----

Towarzystwo św. Stanłsława B. w Marxlo 
Walne zebranie odbędzie się w niedzielę 

dnia 6 stycz~a. o godzinie 4 119 poJudniu n 
sali Teodora :Rosenthala, przy kościele kato
lickim. Ponieważ będzie nowy zarząd obier 
ny, więc lk:zny udzial czlonków pożądany. 
(2) Zarząd. 

Tow. 2.imn. •• Sokót' w Gahmen 
donosi swym czlonkarn i rodakom, iż rocz 
ne walne zebranie odbędzie się w niedzielę 
dnia 6 stycznia punktualnie o godz. 3 po pol 
w loka-lu zwyklych posiedzeń (Meermann 
Oahmen). na którem bedzi6 roczne spraw 
z.danie, obór Wydzialu i inne ważne sprawy 
Przypominamy, iż podlug uchwaly z ost. ze 
brania podlegają karze 25 fen wszyscy ci dr 
ihowie, którz.yby na to zebranie nie przyby 

Uwaga. Wydzial d rewi40rów kasy prosim 
a7.eby się punktualnie o wpól 3-ei stawili. Dru 
howie zalegający ze skladkami za rok 19 
mo.gą i' powinni się z nich przed zebraniem ul 
ścić, ażeby stan kasy byl w porządku. 

Czolem I (3) Wydziar. 

Tow. gimn. ,,Sokół" w Schonnebeck 
Roczne walne zebranie odb"dzi 

się w niedzielę, dnia 6 stycznia, o go
dzinie 3 po południu w lolrnlu 
kłych posiedzeń. Na porządku dzien 
nym obór zarządu i inne waźne spraw . 
towarzyskie. Komplet druhów pożą-
dany. (3) 

Uwaga. Wydział i re ..vizorowie 
kasy winni się stawić o go<izinic 2. 

Czołem! Wydział. 

SUK N IE B AL O WĘ 
czyści najstaranniej i w najkrótszym czasie 
· , RBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W. 
WCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hotstede, tlerne, Eickel. Rohllna„ 
rLSen, Unden, Hattłngen, Lana-endre« 
rłen, Castrop. Kamen, Dortmund, Ger• 

the. Sprookhovel. 
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zyku~a;~;:~ćd~~~=~~ywatr~~~i:~:~;ę J~: Pewna egzystencya . Kasa oszczędności Banku Kalendarze kartkowe 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorst.enertitr. W miasteczku nad Lippe mam zamiar sprze- przyjmuje depozyta i płaci od takowycb z herbem Polski, lub obrazem ~wię-
L. Weber, :Ęottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. dać mój rentujący się sliład towarów krót;- ' procent za natychm. wypowiedzeniem. tych. Cena 50 fen. z przes. 70 fen. 

kit!h i gałanter„łnJeh z powodu innego „ · ć · , k · d P h. Lohoff, Maltheserstr. b, G. Kirrhner, przedsiębiorstwa. Zgtoszenia pros:i:ę do Ekspedycyi „ 1 wierc procent za wart. wypowie z . 
Lindenstr, :i2, Ed. Welsch, Konigsstr, „Wiarusa Polskiego" pod nr. 1 nadesłać. 4 i -pół nrncc:m~ izn. nółrocy,nem wypowied~. ,„ Wla1·u~ Polski'' BO(~hum 

Za druk, nakład i redakcye odpowiedzialny Antoni_Brejski w Bochum. - Drukiem „Wiarusa ?olskiego" w Bochum. 



Boch·orn. na sobotę dnia 5-go styczni~ 1907 Rok. 17. 

• 
Codzienre pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i z1robkowym . 
.... h 

WJchod~ · codZI•nni• s •1J~tkl•• WJ.i potwi\tocznych. 
Ffndplata kwarta.In.& na. poczcie i u listowych wynosi 
. ar 50 fen, a s. od:itoueniem do domu 1 mr. 92 fen. 
t 'Wl&ru Pollli" sa.pia&nJ jest w cenniku poeztowyin pod 

' uaki•m ,,L polniaoll 111'. 123. 

I 1111 Baż1 za 11ar1 I DJczrz11 I 
Za. inseraty płaci 111, za miejset n,di:a drobnego drd11 
lf; f. ogłoszenie zamieszczona przed inseratami '° fen. l'.\o 
często ogłasu otrzyma rabat. - Liaty do „Wi&ra.s& P~ 
mego" n&le~ frankowa.ó i poda.ó „ nich dokła.du.J & h-. „ t; piu•oego. Rętopiaów ni• zwracamy. 

Redakcya, Druka~nia i Księgarnia mQjduje Bił} w Bochu~ przy ulicy Maltheserat. 17. - Adres: „Wiarus Polski" Bochum. - Te 1 efo n nr. 1414 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić. czytać i oisać po polsku! Nie 
test Polakiemł kto potomstwu swemu 
zalemczyć się pozwoli 1 

z wypatill6w dnia. 

. w Gnieźnie rozpoczął się proces o rza 
korne urz~dzenie zgromadzenia poli
tyczue20 aie ZJlłoszoneJlO na policyi. 

Pan Kościelski stawić się nie mógł 
;;-proces, gdyż jest chory. Proces to.
czy sit; wskutek tego przeciw mecena
sowi Chrzanowskiemu i 21 innym os
karżonym. 

22 fabryki zaskarżyły zarz~d fabryki 
roburytu w Anne• o odszkodowanie 
za straty wyrządzone przez znany i 
tak straszny w skutkach swoic.11 wy-

bucll roburytu„ 
-Prokuratorya w dalszym cią~u J)ro 

wadzi śledztwo celem wykrycia przy
czyn katastrofy,. 

W Stanach Zjednoczonych P. A. wy
darzyło si'I znów wielkie nieszczęśc.ie 

kolejowe. 
Zderzyly si~ dwa pociągi osobowe 

na drodze żelaznej Chicago-Rock-Is
land w stanie l(ansas, wskutek czego 
postradało życie 35 osób. 

r 1' ., 

Polacy na obczyźnie. 
---

Hofstede. Ubiegłej niedzieli od
by l się tutaj o godzinie 4-ej wiec przed
wyborczy na sali. p. Wallburga. Prze
wodniczył o~ łlajn, przemawiał redak
tor p. Michał Kwiatkowski z Boch11m. 

Bochum. Wiec przedwyborczy 
odbył się w Bochum w Nowy Rok w 
lokalu p. Schmalhorsta przy liczn 1m 
udziale rodaków. 

Wiecowi przewodniczył przewo
dniczący dotychczasowego komitetu p. 
Pranka z Bochum. Do komitetu powia
towego wybrano z Bochum pp.: Kra
jewskiego, Brejskiego, Kruszewskiego, 
Żnińskiego, a dalej W osika z Langen
dreer i Siudzińskiego z łierne. 

Pan 2nil1ski rozwiódł się o przy
czynach rozwiązania parlamentu i mó
wit w końcu o możliwości kompromi
sów ze stronnictwami niemieckiemi 
przy wyborach ściślejszych, mianowi
cie zaznaczy! także, że nie jest wyklu
czonem, iż Polacy wskutek kompromi
su mogliby zdobyć mandat na obczyź
nie w ten sposób, że w 3 lub 4 okrę
gach zobowiązaliby się głosować na 
kandydatów odnośnego stronnictwa 
niemieckiego, które w zamian za to w 
jednym okręgu glosowałoby na Pola
ka. 

Redaktor p. Michał Kwiatkowski 
zaznaczył, że wszelkie kompromisy ze 
stronnictwami niemieckimi są dla nas 
szkodliwe, gdyż jako słabsi zawsze na 
nich ostatecznie źle wychodzić musi-

Do acitaeyi 
w celu pozyskania jak najwittcej głosów przy .zbliżających się 

iyborach do parlame1:.f u 
dla •aszego kandydata narodowego, znanego i zasłużonego literata 

Józefa Chociszewskiego 
• --niezn~ 

jeet wszyst~im :Polakom koniecznie potrzebny organ ludu pol!liriego na obc21yżnie 

Wł · ·rnsPolski, 
który zaw!ze w pierwszym staje szeregu, gdy chodzi o walkę o najświęts.ze prawa. 
ludu pol~k:eg~. 

-..Tj · p ł•k• domaga siq dla Polaków na obczy-,., wv aros _ O ~ I żnie lepszej opieki duchownej w ję-
.ayku poldkim, wogóle zupełnego równouprawnienia. w keściele języka polskiego 
z jctzykiem niemieckim. 

'1mJ'ł• · a::1 p I~ki" broni ha.d polski na o bezy.żnie przed ''.... aro~ • ~. germanizatorami wszelkiego rodzaju 
i nawołuje do gorliwego spełniania obowi~zk:ów narodowych. 

.,..,iarn• Pollliiii:.!ki·'' ciąg!~ zachęca.robot~ików po~skich, '' „ ~ · ~ by się organizowali w "Zjedno
czeniu Zawodowem Pnlskiem, °' aby przy jego pomocy wywalczyć sobie mogli 
lepsze zarobki, bótszy czas pracy, ludJikie ebchodzenie si~ z robotnikiem. 

Illlja----~ PoJ~ '"'P'ł.'' ~e!: jeine~ słowem szcaery~ -przy
'' WW • 1111&~ ~i& JaC1elea i doradcą w kazdeJ pa· 
trzebie swoich Czytelników1 a ie ezczerzc broni P..,Iaków n• obca yźnie i żadnych 
prześladowań .ze strony prusaków się nie lęka, tego dowodem, że jui wiele tysi~cy 
:marei: kary aądowej za.płacić •usiał, a. teraz redaktor jego, p. Antoni Brejski, 
nawet •a dwa miesi~ce musi iść do pr•skiego więzienia .za. to, że energicznie 
stanął w obronie robotników polskich na obczyźnie. 

. WIARUS POLSKI" 
'' powinien si~ znajdować w każdym domu polskim 

na obc.zyźole? 
• C:.JJJA! 

my. Zdobycie mandatu dla Polaka na 
obczyźnie na mocy kompromisu jest 
zupełnie wykluczone. Doświadczenie i 
rozsądek polityczny powiadają nam, 
że najlepiej wychodzimy, jeśli patrzy
my tylko na własne siły, a już samo 
bawienie się jakiemiś ni.czem nieuza
sadnionemi nadziejami o możliwości 
kompromisów ze stronnictwami nie
mieckiemi szkodzi nam, studzi zapal i 
osłabia energię naszą. Niemiec, czy on 
do tego lub innego zalicza się stronni
ctwa, czyha zawsze na naszą zgubę i 
poprze on tylko wtenczas Polaka jeśli 
go do tego zniewoli jego interes wła .... 
sny. Raz wreszcie powinniśmy zer
wać z łatwowiernością i skłonnością 
do marzeń w polityce, co naród nasz o 
tak wielkie przyprawiło szkody, i li
czyć się jedynie z rzeczywistością. 
która nakazuje nam, odrzucić wszelkie 
marzenia o kompromisach, bo siła na
sza narodowa nie opiera się na parla
mencie niemieckim. lecz na szerokich 
warstwach ludu, który rośnie w siły 
przez agitacyę za kandydatem narodo
wym a słabnie wskutek każdego kom-

., SI 

promisu z jakiembądź stronnictwem 
niemiecki em. 

Wobec wywodów powyższych 
przedstawiono i uchwalono następują
ce rezolucye: 

J. 
„Polacy zgromadzeni na wiecu w 

Bochum dnia I-go stycznia roku 1907 
wy~ażają przekonanie, że Polacy wszę 
dzie glosować będą li tylko na Polaka 
i w kompromis_y żadne ze stronnictwa
mi niemieckiemi wdawać się nie będą. 
Na delegatów nakłada się obowiązek, 
aby tylko w myśl powyżej wyrażonej 
zasady w l(omitecie głównym wystę
powali. 

II. 
„Potępiamy tych Polaków wy

borców na wychodźtwie, którzy pod
czas wyborów ściślejszych - pomimo 
hasla Komitetu Głównego wstrzyma
nia się od glosowania - oddadzą w 
sposób potajemny i zdradziecki glos 
swój kandydatowi niemieckiemu: jużto 
socąyaliście, jużto centrowcowi Iub li
berałowi.'' 

Po krótkiej dyskusyi, w której za-

bierali głos pp. Korpus, łlajn i Jasiczak 
wybrano komitet miejscowy dia .ma
sta Jjochum, w sklad kwrego wc~1ui..l:lil 
pp.: Woźniak, Kwiatkowski, ury~te
wiczł Pankowski, barciszewski i .1\un
ca. 

Obrady rozpoczęte krótko pr ?;,ed 
godziną 5-tą po poludniu zakoń~zoao 
o godzinie 8 wieczorem okrzykiem llq 
cześć kandydata naszego p. Józefa Cha 
ciszewskiego i na cześć Kola polskie
i"O • ---

Dortmund. 'Wszyscy, którzy pra
cują dla wyborów \Ytedzą, jak trudna 
to praca, a trudną jest ona dla tego, że 
baq:lzo jeszcze dużo Polaków na ob
czyźnie nie abonuje „Wiarusa Polskie
go", dla tego też nie wie nic o naszej 
pracy narodowej w tutejszych stro
nach niemieckich. 

Wiemy też, że wybory dla nas tu 
na obczyźnie mają dla tego wielkie zna 
czenie. iż przyczyniają się do rozbu
dzenia ducha narodowego. 

Wobec tego jestem zdania, że po
winniśmy wszyscy gorliwie rozsze
rzać „Wiarusa Polskiego" i na każdym 
wiecu przedwy orcz:tm Rodaków na
woływać do zapisania tego pisma. 

Rodak . 

Z Essen piszą nam: W roku 1903 
oddano na naszjego kandydata p. Józe
fa Chociszewskiego z Gniezna, 17 tysię 
cy 314 glosów w Westfalii i Nadrenii 
Jestto stosunkowo na tyle tysięcy Po
laków niewystarczająca liczba. Przy
patrzmy się tej sprawie bliżej. Starzy 
wyborcy dobrze pamiętają jak nas tu 
wychodiców przed trzema laty bała
mucono. Owa nieprzychylna dla kan 
dydata polskiego na obczyźnie prasa w 
kraju, owa nieszczęśliwa odezwa pię
ciu księży, którą przed wyborami ty
siącami r0zrzucano i lud balamucono 
owe rozmaite zachęty z Poznania, by
śmy glosowali na centrowca utrudnia
ły nam pracę naszą. · 

Główny komitet wyborczy wydal 
swego czasu haslo, by na swego gloso
wać. „Wiarus Polski" usilnie popierał 
haslo. I co robiono z Poznania? Szczu 
to na Główny Komitet, wyzywano 
„Wiarusa Polskiego" i pp. Brej
skich, centrowcy a szczególnie księża 
tutejsi i ich służki prześladowali nas 
w różny sposób. 

Sytuacya dziś się zmieniła. W Po
znaniu przynajmniej w części większej 
przekonali się, że lud polski na obczy
źnie nie da się centrowcom za nos wo
dzić; l<sięża qadzą nam teraz spokój, 
a chociaż tutaj centrowcy nas przezy
wają, to nas to nic nie obcho
dzi. Powinniśmy nieustannie stać przy 
naszym kandydacie polskim i w każ
dem miejscu dla niego agitować, czy 
przy pracy, czy w domu lub w jakiemś 
towarzystwie, hasłem powinno być na
szem: nasz polski kandydat musi uzy
skać jak najwięcej głosów. 

Centralny Komitet w Poznaniu ogło 
sil, że na wychodztwie pozostawia się 
sprawę odnośnym komitetom. Natural
nie słusznie postąpił, bo też inaczej po
stąpić nie mógł. 

A zatem ~idzisz Rodaku, bałamu
cono nas przed 3 laty, aleśmy wiernie 
stali przy naszem haśle, że tylko na
swego będziemy głosowali! 



.,,,.. Teraz znów czas wyborów. 
Bracte kochany, nie daj się odstra

szyć niczem, a niczem od naszego pol
skiego kandydata, bo to judasze z czer
wonymi rogami, co cię będą chciieli ba
łamucić. 

Nie dajmy głosu ani centrowcowi, 
am mnemu niemcowi. Centrowiec, to 
wilk w owczej skórze, on się teraz przy: 
milać będzie, aby cię potem zjeść, 
a czerwony, to wróg nasz jawny go
dzący w naszą narodowość i wiarę. 
Liberał to krzyżak, to rządowiec, ha
katysta, co w Berlinie wyjątkowe pra
wa na nas kuje. Na tego bracie głosu 
riie oddasz! 

Jako prawy Polak_głos swój oddać 
możesz w dniu 25 stycznia na nasze
go kandydata 
p. Józefa Chociszewskiego z Gniezna. 

Proszę Rodaków z czuciem pol
skiem: agitujcie usilnie za naszym 
kandydatem. Niech te trzy tygodnie 
wyłącznie agitacyi za naszym narodo
wym kandydatem nam służą. 

Hardy. - . J 

Bruckhausen. Wiec przedwybor
czy w Bruckhausen odbył się w środę 
wieczorem u p. Brinka przy dość licz
nym udziale rodaków. Wiecowi prze-
wodniczył przewodniczący komitetu 

p. Słoma, który najprzód udzielH głosu 
p. Korpusowi z Bochum. Tenże wyja
śnił zgromadzonym marną gospodarkę 
niemi\eckich urzędników pomiędzy mu_, 
rzynami, oraz zaznaczył, iż niemieckie 
. partye do dziś dla Polaków nic dobr,ego 
·nie zdziałały, zaś Koło Polskie szcze
gólnie też w obronie robotników dziel
nie występowało. 
W dyskusyi przemawiali pp. Goldyan 

Nowak i Pepel. O godz. 11 i pół za
kończył przewodniczący wiec okrzy
kiem na cześć p. J. Chociszewskiego z 
Gniezna. J 

Wiecownik. 

Castrop. Wiec przedwyborczy w 
zeszłą niedzielę był u nas bardzo nie
liczny. Nie wiadomo z jakiego powodu 
Czy Polacy o tern nie wiedzieli, czy też 
z opieszałości na wiec nie przybyli? 
Wymawia się bardzo wielu, iż o wiecu 
nie wiedzieli. Ale to bardzo liche unie
winnienie. Abonujcie jak jeden mąż 
„Wiarusa Polskiego", a z niego się ka
żdy może dowiedzieć o wiecach i ze
braniach i wtedy wymówki, iż nie wie
dzieli - znikną! 

W przyszłą niedzielę odbędzie się 
ponownie wiec przedwyborczy, na któ 
ry się wszyscy Rodacy stawi~ powin-

Fatalna om'7łka. • 
7) Powieść z francuskiego. 

(Cią~ dalszy), . , I / • , ,~ ·, • ' 

Posłała służącego po doróżkę, wlo 
żyła kapelusz i zarzuciła szal na ra
miona. 

- To rzecz poważna, co chcesz 
zrobić - zwrócił uwagę pan Bacheur. 

- Czy chciałbyś, żebym została? 
- zapytaJa Celina trochę ironicznie. 

Bacheur wzruszył ramionami 
wrócił do sklepu. 

Doróika zajechała przed dom, 
Celina wsiadła do niej pośpiesznie. 

- Ulica Marcadet, 117 - rzekła 
do woźnicy. 

Powóz odjechał. Pan Bacheur wy
szedł na ulicę i zawołał: 

- Przynajmniej działaj roztropnie 
Celino!... 

W dwadzieścia minut później, mło
da kobieta była na miejscu. Wysiadła 
z do różki; pchnęła jakieś drzwi zakra
towane, przez co poruszyla dzwonek, 
który wrzaskliwie odezwał się w głę
bi sieni czarnej i wilgotnej; na ścianie 
brudnej i mokrej wisiała tablica z na
pisem, a pod nim ręka z wyciągniętym 
wskazującym palcem. 

Napis brzmiał: 
„Biuro hotelu na pierwszym pię

trze". 
Były to pokoje umeblowane. Nad 

schodami bylo umieszczone mate okien 
ko, które mialo przepuszczać światlo ! 

ni, gdyż chodzi tutaj o bardzo ważne 
sprawy, które każdego Polaka intere
sować powinny. - Rodacy, stoi
my wszyscy przed wyborami do 
parlamentu niemieckiego, w Kastropie 
także do Zarządu kościelnego, które to 
wybory prawdopodobnie w krótce się 
odbędą. .Prócz tego będą tutaj wybo
ry uzupełniające do rady miejskiej. 

Rodacy, chcąc pokazać samodziel
ność narodową, chcąc bronić naszej • 
dumy narodowej oraz honoru obywatel 
skiego, powinniśmy podążyć wszyscy 
na wiec,. aby zająć odpowiednie stano 
wisko. Przy wyborach do Zarządu ko
ści~lnego głosować będziemy samo
dzielnie na własnych kandydatów, któ
rych w krótce oglosirny. Dalej więc 
do agitacyi, od domu domu, aby pozy
skać polskie glosy. 

Wiecownik. 

Dla tych, którzy bałamucą lud polski 
zachęceniem go do kompromisów 

z niemcawi. 
„Lech'' pisze: 

Kiedy pojawiła się w gazetach myśl 
kompromisu czyli ugody wyborczej z 
centrowcami, byliśmy z góry ternu 
przeciwni. I mieliśmy słuszność. Te
raz bowiem związek towarzystw dajcz 
katolickich ogfosił odezwę wyborczą, 
w której staje na stanowisku, że 
dajczkatolik raczej wybierać powinien 
protestanta, byle Niemca, niż katolika, 
jeżeli ten jest Polakiem. 

Dla uzasadnienia tego prawdziwego 
,.statskatolickiego" stanowiska z.ebra 
no wszystkie znane bajdy z gazet ha
katystycznych, których powtarzać nie 
myślimy. Stanowisko to naszych 
„Staats i musterkatolików" od dawna 
znaliśmy, a o odezwie tylko dla tego 
wspominamy, że ona nasze zapatrywa
nia na ich katolicyzm potwierdza. Ja
sna rzecz, że z ludźmi takimi kompr o
misu zawrzeć nie można. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich. Warmii i Muur. 

Czersk. Walne zebranie wyborców po
w~atu chojnickiego, odbylo sie - jak pisze „Ga 
zieta Grudz." - w Czersku we fabryce pana 
Zlielińskiego przy ogromnym udziale wieco
wników. Podobnie\ wielktiegto zgromadzenia 
wyborców polsikich nie wi.dZ:iano dotychczas w 
Prusach Zachodnich. Wliec zagaiJ o godzinie - z 

okienko wychodziło na wązkie podwór 
ko, podobne do studni. 

Na pierwszern piętrze, właściciel
ka hotelu, kobieta bardzo otyla, lat 

pięćdziesięciu zapytała: 

-- Czego pani sobie życzy? 
- Pani Antonina? .. 
- Na piątem, numer pokoju 47my. 
Weszła na górę, przeszła ciemny 

korytarz i zapukała lekko do jednych 
drzwi. Odpowiedziano: 

·- Proszę wejść! 
Pokój z gołemi ścianami, w nim 

popsuta komoda, kilka krzeseł, stolik o 
jednej nodze. Koło alkowy stała koleb
ka, w której kwiliło dziecko; z zaprze
pierzenia doszedł ją głos: 

- Wejdź. Celino, czy się mnie 
boisz? Czy nie widzisz' dobrze? odsłoń 
firankę. Która godzina? 

Pani Bacheur zbliżyła się do łóż
ka, cala drżąca, wahając się między li
tością, jakie wzbudzała w niej ta kobie
ta i wstrętem, jaki uczuwała, na widok 
tej nędzy pełnej hańby, · która spły
wała wzdłuż tych zimnych ścian. W 
łóżku leżała młoda kobieta. 

- Zbliż że się, Celino, - rzekła 
leniwie. 

- W jakim stanie ja ciebie widzę, 
moja biedna Antosiu! 

- Jest em trochę zmieniona, praw 
da? Bab! to jeszcze tylko tydzień. W 
przyszłym tygodniu śladu tego nie bę
dzie. 

- Więc chcesz porzucić twoje 
dziecko? 

- Tak, weź je! · 1 

1 p. Teodor Pestka z Lęga, przewodn:czący 
komitetu powiatowegoż Przewodniczącym IO

b rano p. Bone. 
Kandydatem na posla obrano jednoglośnie 

p. Wiktora Kulerskiego. 
:Elbląg, ZlodzJietl.ka, która za liczne kradz;e 

że dokonane w skiladach,. siedzi obecnie w wie 
zieniu śledc2lem, nazywa s.1~ nie, iak przedtem 
podano, ftietkau, lecz Doboick. W mieszkaniu 
jej znaleziono mnóstwo rzeczy skradzionych, 
jako to blusild, chustki, noże itd. R.ewizya 
trwala od godzilf!IY pi<ltej po południu do dwu 
nastej w nocy. Zlodziejka uchodzila za ie'" 
dną z naj.bogatszych posiedzicielek w ca.lei o
kol:cy, W kasi:e oszczedności zlożonych ma 
40,000 mr. 

Susz. 33-<letnia żona robotnrka Mordsf elda 
powiesila się. 
Toruń. Kand. Niemców na posla do parla

mentu jest i tym razem uy rektor banku Ortel. 
Niemcy-katoLcy, jak donosi „GeseHiger", po
~tanowi'1i również na .kandydata tego gloso
wać. 

Osbród. W<lO'Wa BntWa Malonek żyla 
ws1pólnie ze swoją 32-letnią córką.. Ob:e wspie 
raly się nawzajem i ·klochaly, a gdy matka 
zmarla w tych <lniach, córka w dwa dni pó
źniej także zakończyla żywat. 

Z ChełmińskDei dyecezyt. Dusz katolickich 
w calej dyecezyi iest 783083, 8309 więcej, niż 
przed rokiem. Nauwiększą parafią jest para
fia św. Mikolaja w Gdańsiku, bo iiczy 16600 
<lusz, po ni ei nastepuje: Toruń, Panny Maryi 
12355, Czernk 11506, Grudziądz 11184, Tczew 
10723, Sli:wice 10464, Chelmża 10090, Szot
land 9338, Wiele 9137, Gdańsk św. Józefa 8106 
Brusy 8053, Nowe 7989, KośClierz.yna 7908, 0-
liiwa 7815, Wrzeszcz 7800, Starogard 7111 , 
Gdańsk, Królewska kaplica 7103, św. Birgity 
7000, Zblewo 9963, Strupcz 6914, Brodnica 
6865, świecie 6589, Borzyszki 6536, Gneew 
6379, L '. dzbbark 6247, Sopot 6017 dusz. 

Z Wiei. Ke Poznó-sldegoe 
Wiece wyborcze odbyly się w Trzemesz

nie, Łabiszynie i K01"-0nowtie. 
W Strzelnie odbyto się wa'1ne zebranie 

przedwyborcze na powliat strzeliński dn. 30 
grucLn'ia roku zeszlego na sali p. Lowick.iej. Po 
mimo śnieżycy i silnego mrozu zebralo się o
kolo 600 w'iecowni1ków. Zeibranie zagai[ prze
wodniczący komitetu wybDrczego., p. dr. 
T. Trzciński z Popowa. Sprawozdanie z dz.ia
Ialnośd parlamentu wyglosil p. dr. J. Krzymiń 
ski a nauke io wyborach p. Wl. Pentkowski z 
Kuśnierza. W końcu przyjęto liste kandyda
tów, stawioną przez wyborczy i to pp. 1) dr. 
J. Krzymińskiego, 2) J. Kośdiels.kiego i 3) ks. 
pralata Laubitza. 

P0iznań. O wiecu hakatystycz:nym, który 
odbę<lzie się 6 styczn1ia o 2 po pot na Wildztie 
w sali Mittmanna. donosi „,Ostmarkenverein', 
że glówną mowę wy;.gJloSli dr. łfotzsch, profe
sor tutejszej akademii. Prócz niego przema
wiać będą: Tiedemann z Jeziórek, radca 
sprawiedijwoścJi Wagner i P. R.aschau, aseso~ 
d. tterr, profesor lie'deheim z Malborga i 

rndca szkolny Kiesel z Wrocławia. 
Ostrowo. Przy dworcach toru koleioiWegJ 

z Ostrowa przez Krotoszyn i Leszno do Zba.
s~ynfa marlą być uobudowane wygodne szwor~
ki, w których zamieszkają niemieccy robotn.i
cv. Z n=ch ma być brany personal pomocm
civ do ruchu koleiowegoi w miejsce rnbotn{ków 
poiskich. Później na wsizystkich kolejach pra
ktyka ta będzie przeprow1dzona. 

Ze Sh.zka czyli Starej Polski .. 
Katowice. W niedii elę odbyl s1e tu ogólny -

- Czy wiesz, że chcesz popetnić 
straszną zbrodnię? To podtość. 

- Tak trzeba; jestem zmuszoną 

tak postąpić; wszak ci to już mówiłam 
- rzekla Antonina trochę porywczo. 

- Biedna kobieto! 
Pani Bacheur patrzala . długo na 

kobietę ze łzami w oczach. Nie miała 
odwagi odezwać się do niej. Nieszczę
śliwa odwróciła się do ściany, zało
żywszy ręce nad głowa. Czy ona była 
nieświadomą swych czynów? Czy po
czucie dobra i zła rzeczywiście wymy
kało się przed nią'? 

Celina wzięta dziewczynkę na rę
oe. Było to prześliczne maleństwo ró
żowe z w.łaskami blond, głośno doma
gające się życia. Pocałowała je w czo
ło. Zdziwione tą pieszczotą dziecko 
ucieszyło się. 

' - A więc chcesz koniecznie: 
- Ale tak, tak, adieu Celino. 
-- Przynajmniej przyrzeknij, że 

nigdy nie odbierzesz swej córki. 
-- Matka próbowała się śmiać, 

lecz gardło jej się ścisnęło. Rzekła 
tylko: 

- .Możesz spać spokojnie, słyszeć 
już ·więcej o niej nie będziesz. 

·- Czy chcesz ją pocałować? 
-Tak. 
Pani Bacheur podała jej mał·ą. An

tonina chwyciła ją ruchem gwalto
wnym, jakby nie chciała się już roz
łączyć z dzieckiem i przyciskała je mo
cno do siebie. Pokrywała je poca
łunkami. 

Celina wzruszona przypatrywała 
się jej. f 

wiiec wyborczy na sali Riechshalle przy ol 
brzym,m udziale wyborców. Przemawial na 
pierw p. Korfanty o naszem polityczn~ 
polożeniu w ogólności. 

Następnie p. Napieralski! rozwiódl się szcze: 
gólowo o sytuacyi wewnętrznej na Górnym 
$ląsku, sz:czególnie o otwartem przylączeniłł. 
się polskiego duchowieństwa do polskiego ru. 
chu narodowego ijego politycznych hasel. Wiec 
w stosownej rezolucy.i WJ'razil cześć polskim 
ksiiężom-narod•oiwcom. 

Kat-0wice. W sprawie p. Pyki, którego są~ 
w Zabrzu pozbawil praw rodzicieJskich na ró· 
wni z pp. Piechą i Zychem, odrzucil sąd zie •. 
miański w Gliwti.cach zażalenie obrońcy, dr ... 
Seydy, motywując uchwale tak samo, jak w 
przypadku pp. Piechy i Zycha. Obrońca. 
wniósl dalsze zażalenie do komergerychtu. 

l(atowice. W ręce polski·e przeszlo w U· 
bieglym roku na O. $ląs.ku 15 niemiec}\ich dóbr 
rycerskich z obszarem 25 OOO mórg; 27 dóbr 
z obszarem 50 OOO mór~ „uratowal" fiskus,_ 
za;kupując je na domeny. Tak ·donoszą do Pos. 
Ztg." z Katowic. 

Wrocław. Ośmnastoleni baron Rotkirch, 
wlaściciel majoratu i zamku Rotkirch, poka
zywal swoim gvściom nową strzelbę i przez 
ni eostrożność zastrzelił swego kolegę szkol
nego. Nieszczęśliwy wypadek wzruszy[ ba
rona do tego stopnia, że na miedscu popeln.il 
sam'olbójstwo. 

Z innych dzielnic Polski. 
Piasecka z Wrześni. „Nowa Re

forma'' ogłasza następujące pismo: 
„Do Związku Pomocy Naukowej" 

w Krakowie zgtosiła się p. Piasecka,. 
znana ze sprawy wrzesińskiej z 1901, 
r. Znajduje się ona obecnie bez ża
dnych środków do życia, z sześcior
giem dzieci i poszukuje pracy, a tym
czasem pro i o jakiekolwiek wsparcie, 
choćby na odpłatę mieszkania i wy
kupno rzeczy, pozostawianych na ko
lei i w gospodzie na Kleparzu . 

Wydział Pomocy Narodowej, wo
bec bardzo szczuplych środków może 
ją wspomagać tylko doraźnemi dro
bnemi zasilkami. Wobec tego zwraca 
się do szanownej publiczności w na
dziei, że zechce ona pospieszyć ofiarnie 
z pomocą dla ofiary ...... pruskiego. 

Łaskawe ofiary prosimy nadsyłać 
do Administracyi „N. Reformy" w 
Krakowie. 

.-3 

Wiadomości ze świata. 
Wigilia u Ojca Świętego. 

W poniedzi~łek o godzinie 11 przed 
południem, w sali tronowej pałacu wa- · 
tykańskiego, papież przyjmował człon 
ków kolegium św., którzy przybyli 
złożyć mu życzenia świąteczne i nowo 
roczne. Obecni byli wszyscy zamiesz 
kali w Rzymie kardynałowie z wyjąt
kiem obu Vanutellich. Kardynał Ore
glja, dziekan kolegium św. zlożył pa
pieżowi życzenia od kardynałów, za
pewniając o zupełnem ich oddaniu się 

- Nie jesteś tak złą, jaką się 
chc_esz okazać - rzekła. - Czemu po
rzucasz swoją córkę? 

Antonina wzruszyła ramionami. 
Piekueur jej nie chce. On by ją za„ 

bił na śmierć. 
- Opuść tego człowieka. 
- Nie. On by i mnie zabil, a przy 

tern ja go kocham. 
Między dwiema kobietami zapa

nowało długie milczenie. Antonina po
całowała malą ostatni raz. 

- Do widzenia, moja córko - rze 
kła głosem zdławionym._ 

Skoro pani Bacheur wróciła do 
magazynu, mąż wybiegł naprzeciwko. 
niej, zaniepokojony jej długą nieobec
nością. 

- Masz! - zawpłała młoda ko
bieta - przywiozlam zabawkę, nie 

stłucz jej. 
Pan Bacheur skrzywił się. Ale Ce

lina miała minę tak uszczęśliwioną, że 
milczał, gdyż nie chciał, aby z powodu 
tego maleństwa \Vkradło się między 
nich jakieś nieporozumienie. Przy~em 
nie mając własnych dzieci, Bacheur 
przywiązał się wkrótce do tego, które 
Opatrzność pQwierzy~a jego opiece. 

W taki to sposób rozpoczęło się ży 
cie Anny Combredel. 

Antonina dotrzymała słowa. Nie 
słyszano o niej wcale. Tylko przez dłLt 
gi czas, każde~o roku, 26-go lipca, w 
dzień urodzin i imienin dziecka, Celi
na otrzymywała list, w którym znajdo. 
wato się kilka kwiatów, ale ani jedne
go wyrazu. 

Pomimo upadku i hańby, matk~ 



papiężowi, oraz wyraził nadzieję, że 
kościół i wiara zatrzymują, a ich nie
przyjaciele nawrócą się. , 

Papież dziękował serdeczne za ży
czenia, poczen:i wspomniał o ciężkich 
przejściach, jakim teraz kościół ulega, 
z których jednak wyjdzie bezwątpie
nia zwycięsko. Mówił następnie .o cię 
żkiej walce religijnej we Francyi i wy 
razil sympatyę i życzliwość dla ną
rodu francuskiego, za który kolegium 
św. powinno się, teraz modlić podwoj
nre, aby nań przywołać zmiłowanie bo 
skie. Szczerą pociechą dla papieża 
jest wzorowa jedność biskupów i du
chowieństwa francuskiego, które da
je codzień dowody wiar_y apostolskiej 
i poświęcenia, bud.ząc podziw w katoli 
kach świata calego. 

Po tern przemówieniu papież udzie
lil wszystkim błogosławieństwa apo
stolskiego. 

Bandy na . Bałkanie. 

„ Z A ten donoszą że z Ser es (w Mace 
dooi1 na północy wschód od Salonik) 
nadszedł telegram z doniesiem, iż we 
wforek wieczorem banda bułgarska 
napadła na wieś Klepusna i zaatako-: 
wała mieszkańców wsi, którzy nie 
chcieli przejść do egzarchatu. Zamor
dowano żonę naczelnika wsi, jej córkę 
i dwuletnie dziecko, dalej dwóch gre
ckich notablów, żonę jednego z nich i 
jedną starszą kobietę. Zwłoki ofiar 
spalono. W śród rannych znajduje się 
pop i nauczyciel miejscowy. Banda 
wysadziła w powietrze dom, należący 
do 8 notablów i zniszczyła zbiory u
biegłego roku. Kilka rodzin jest bez 
dachu. W miejscowości owej i okolicy 
panuje wielkie wzburzenie. Także z in 
nej miejscowości donoszą o napadzie 
bandy bułgarskiej. · 

W alka z rosyjskimi zbiegami. 

Z Nowosielicy donosi „Czernowi
tzer Tageblatt' ', że w gminie Bo~zkouc 
po stronie rosv jskiej wójt uwięził .:S-et
mężczyzn, lepiej ubranych i pod es
kortą czterech policyantów gminnych 
wyslał ich do Groziniec, celem odst:-1.
wienia do sądu. Uwięzieni usiłowali po 
drodze skłonić strażników, ażeby ich 
puścili wolno, przyrzekając, że sami 
stawią się przed sądem. Gdy strażnicy 
odmówili, jeden z uwięzionych strzelił 
w powietrze z rewolweru, poczem 
wszyscy trzej, korzystając z zamiesza 
nia; umknęli do pobliskiego lasu. .Na 
odgłos strzału zbiegło się około 1sr. 
chłopów, którzy otoczyli las i rozpo
częli poszukiwania za zbiegłymi. Roz
poczęła się krw awa walka, padczas 

pamiętała o dziecku. Potem nastąpiło 
zupełne zaniedbanie. Co się stalo z 

Antoniną? niewiadomo. Anna wzrasta
ła. Już była dużą dziewczynką. 

Państwo Bacheur sprzedali maga
zyn, a ponieważ miejscem ich urodze
nia było Chateau-le-Chatel, powrócili 
do tego miasta i utrzymywali się dalej 
z procentu. 

Pani Bacheur, jako kobieta deli
katna, ni1e odkryła swej przybranej 
córce tajemnicy jej urodzenia. Anna, 
bez przykrości i zarumienienia, mogła 
w modłach swoich wymawiać imię oj
ca i matki, których miała za umarłych. 

Później miłość przyłączyła się do 
jej snów; do tych pieszczot i spokoj
nego szczęścia, jakiem państwo Ba
cheur ją otaczali. 

Uczucia dziewczęcia wyraziły się 
w nieśmiałym uśmiechu, w spojrzeniu 
dużych błękitnych oczów, w łagodnym 
uścisku dłoni. \V życie jej wszedł Com
bredel. 

Wątła i nadzwyczaj wraźliwa, szu 
ka~a przy jego boku opieki dla swoje} 
niemocy, schroniła się w jego objęcia, 
oparła z ufnością swoją jasną główkę 
na tym sercu, które bilo dla niej. Mło
dy dzierżawca pokochał ją głęboko. 

Promienn.e szczęście tego błogosla 
wianego młodego malżeństwa, zostało 
zmącone przez śmierć pani Bacheur, 
PO której zanz prawie nastąpiła także 
śmierć jej męża. 

Oboje, nie mając prawych spad
kobierców, zapisali Antoninie część 
rnalego kapitalu. 

!Cfąi ......,,.._ nu~„~" ~:~, -it·-...g 
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której od strzałów padło 7 chłopów, ~ 
kilkunastu odniosło rany. 

Jednemu z chłopów rozpruto 
brzuch. Leśny, przybyły w ostatniej 
chwili, zranił strzałem dwóch zbiegów. 
Gdy trzeci zbieg ujrzał, że ucieczka 
stała się niemożliwą, poderżnął gar
dło obu rannym towarzyszom, cięcia
mi po twarzy uczynił niemożliwem roz 
poznania ich osób, podarł papiery, znaj 
dujące się przy nich, a naostatek ode
brał sobie życie wystrzałem z rewol
weru. Przy zwłokach znaleziono pasz
porty gubernialne, prawdopodobnie wy 
stawione na obce nazwiska, a z podar
tych papierów na razie stwierdzono~ 
że mieli mapę Besarabyi i spis tamtej
szych właścicieli dóbr i kapitalistów. 

Próba dział w Anglii. 

Swieżo zbudowany największy 7-

pancerników angielskich ,Dreadnough' 
odbywał w tych dniach niedaleko Portc
mouthu ciekawe próby ognia z dział 
12 funtowych, poczem pancernik wy
płynął na morze i rozpoczął ogień 10 
olbrzymich dział 12 calowych. Do każ
dego strzalu użyto pełnego ładunku, 
wynoszącego 265 funtów korditu oraz 
pocisków wagi 850 funtów. A zat~m je
den nabój waży 1.115 funtów. Siła każ
dego strzału jest tak wielka, że okręt 
podnosi się przy strzale niemal o 3 sto
py. Pocisk przebija ustawioną tuż 
przed działem zagrodę żelazną grubo
ści 51 cali, a zaś na odległość 6 kilo
metrów pancerz ze stali Kruppa gru
bości 14 cali.. Najpierw strzelano z każ 
<lego działa osobno, potem dawano o
gień z dwóch dział jednocześnie, na
s~ępnie z sześciu, wreszcie ze wszyst
kich 10 odrazu. Wstrząśnienie po każ
dym strzale było okropne. Okręt je
dnak po każdem wstrząśnieniu kołysał 
się tylko i nie doznawał poważniej
szych uszkodzeń: popękały tylko szkła 
i przedmioty lżej przytwierdzone. 

Wrzenie w lndyach. 

Mahometanie w Indyach w licz
bie okolo 62 i pól miliona ludzi uchwa
lili zwołać w roku przyszłym' kongres 
w jednem z większych ognisk religij
n~ch. .ostatniemi czasy zaznacza się 
stlne mezadowolenie mahometan z po
wodu przewagi hindusów we wszyst
kich wydziałach administracyi. Depu
tacya mahometan u wicekróla odniosla 
w pewnej mierze pomyślny wynik. Ma 
hometanie postanowili prowadzić w 
dalszym ciągu walkę z hindusami i 
przeznaczyJ.i 10.000 funtó_w szterlingów 
na wydawnictwo gazety w języku an
gielskim. Kongres mahometan ma być 
przeciwwagą hinduskiego kongresu na 
rodowego. \V obecnej chwili trudno 
przewidzieć. jakie będq następstwa te
go nowego ruchu; nie da się jednak za 
przeczyć, że oslabi on wpływy agitato 
rów bengalskich. 

a 

z różnych stron. 
Hamburg. Zastrzelił się tu piętna

stoletni uczeń. W pozostawionym li
ście napisał, że samobójstwo popełnił z 
powodu braku wiary w Boga. Jaki to 
smutny znak czasu! 

Wiedeń. Pewien asytent został u
karany na wniosek jego rrzełożonego 
dyrektora poczty. Z zemsty zamordo 
wal asystent żonę onego dyrektora. 

Gazety niemieckie donoszą, że im 
przybyło dużo nowych abonentów. 
Do Rodaków odzywamy się, by tak 
gorliwie rozszerzali „Wiaru~a Polskie
go'\ byśmy to samo. co gazety niemie 
ckie napisać mogli. 

l(refeld. Centrowcy stawiają tu dr. 
Piepera z M.-Gladbach w miejsce p. 
Bachema, który kandy da tury nie przy 
jął. 

Wanne. Pewien mężczyzna chciał 
wskoczyć do pociągu, gdy tenże już ru 
szył, dostał się pod koła i cate ciało 
zostało formalnie w kawały porozry
wane. 

l(astrop. Kontroler tteim z kopalni 
,.Schwerin" pośliznął się i głową tak 
się uderzył silnie, że śmiertelnie się 
zranił. 

Kolonia. Wiejski powiat Koloński 
stawia na kandydata przewodniczące
go .. niemieckieQ'o zwiazku asystentów 
pocztowych p. Hamecher z Berlina. 

Ostatnie wiadomości. 
P e t e r s b u r g. Naczelnik miasta 

von der Launitz został zabity. 
P e t e r s b u r g. Car przyjął w 

dłuższej audyencyi jenerała Kuropat
kina. 

O e n e w a. Dziennikarze tutejsi 
czynią kroki przygotowawcze 'celem 
utworzenia międzynarodowego związ
ku dziennikarzy. 

Od Redakcyi. 
Panu Fr. O. w M. By zostać posilem musi 

kr ndydat otrzymać przynaumniej 1 glos ponad 
polowę wszystkk:h oddanych glosów. 
~.._-.ł:!.,..~e·*!~·· ,.„ _,.~~ 

Nabożeństwo polskie. 
W Osterfeld bedzie Siposobność do spowie

dzi, w piątek, 11 stycznia, od godziny 4 po pod'. 
Tak samo w sobotę i w niedzielę. W niedzie
l<: 13 stycznia po poludniu o· godzinie 4 kazanie 
polskie z nabożeństwem. 
ss»·~~·~~,;i.~~tł'~i.r"~~~~ 

Baczność Osterf eld ! 
Z powodu polskiego nabożeństwa odbedzie 

się wiec „ZieQ.n,1czenja zaw. po!." o godz. 
4 i pól w lokalu p. ttusemann. 

Zebranie c.złonków w Weitmar 
6 stycznia po poludniu o 4 godz. w lokalu p. 
tleinemann. 

Zebranie członków w Essen 
odbędzie s1ię dnia 6 stycznia po pol. O• godz. l 
w laka1lu p. Meistera. 

O hczny ndzJ!al R'loda1ków uprasza się. 
Dla M,.ą r te n 

zc·stal obrany mężem zaufan ia w miejsce Woj
ciecha Raichelta druh Józef Lamkowski, Bi
smakstr. 79 a. 

Zebran·a czJonków będą się odbywaly w 
k<iżdą drugą niedzielę w miesliącu przed po
ludniem o godz. 11 i pól w lokalu p. Korte, ul. 
Kaiserntn. P ierwsze zebranfo odbędzie się 
dr ia 12 stycznia-. 

Dla W a n n e. 
Zebrania czfonków będą się odbywaJy ka

żdą drugą niedziielę w m;esiącu po po.ludniu ') 
4 godzinie u p. Unterschemann; pierwsze ze
br anie odbędzie s·: ę 12 stycznia. 

„Zjednoczenae zawodowe polskie." 

Towairzystwo św. Szczepana w Rauxel 
<lionosi swym czlonkom, iż w przys:zJJą niedzie
lę, dnia 6 stycznia, bierzemy udzial w pośwfte
ceniu chorągwi Bractwa różańcowego niewiast 
w liabiinghorście. CzJonkowie wiQni się sta
wić w czapkach i odzmvkach na sali posiedzeń 
o godzinie 3-ej. zkąd nastąpi wymarsz. Zara
zem donosimy szanownym czlonkom, 1 iż w nie
dzielę, dnia 13 stycznia, o godz. 4 po pot od
będzie się na sali posiedz.eń roczne Wa!lne ze
zranle, na którem będzie obór nowego zarządu. 
O liczny udzial w poświęcaniu chorągwi oraz 
i zebraniu prosi _(2) Zarząd. 

STEELE. 
To.warz.ystwo gilmnastyczne „Sokół" 

donosi swym czlonkom, ornz Rodakom w Steele 
i okolicy, iż dnia 6 bm. stycznia od1będzie się 
o godzinie 2 i pól po pol. roczne walne zebra
r:iie, na którem będzie sprawozdanie roczne i 
o·bór nowego Wydzia.tu. Kompletne staWienie 
się wsa;ystkich druhów p-0iżądane. Zaraz po 
zebraniu a gMzinie 4 i oól odbędzie się 

WIECZOREK KOŚCIUSZKOWSKI 
Program bardzo urozma1icony. W końcu 

świetlane obarzy, wolne strzelanie do tarczy o 
nagrody i wolny wstęp. O jak najliczniejszy 
uuzia! wszy~tkich dr.vhów wraz z rodzinama 
się uorasza. Czolem ! (2) Wydział. 

Bractwo Różańca św. Polek w HabinghO'fst 
podaje do wiadomośct swym ~ostrom, iż w 
święto Trzech Króli odbędzie się uroczyste po
świ.ęcenie chorągWł o godzi1r;e 4 po pot. Sio
sttry winne się stawić w l{)ó.nakach o J)ól do 4 
do kościoła na różaniec. Siostry, które są za
plisane u swych zelatorek do brania udziialu w 
kaiwie, zbiorą się po nabożeństwie na sali p. 
Katlinig, Kronprinzenstr. nn 89. O liczny udllial 
w nabożeństwie. Rodaków F Rodaczki uprasza 
się serdecznie. (2) Przełożona. 

Tow. gimn. ,S,okół" w Hahmghorst 
podaje do wiadomości swym chuhom, iż przy
czle zebranie odibęd:z!ie s !ę 6 stycznia zaraL po 
wiielkiem nabożeństJWie na sali zwyklych po
siedzeń. O liczny ud7iat uprasza się, gdyż są 
ważne sprawy do zaiatwieni~. Goście mile wi-
dziani. Czolem ! Wydział. 

Boczność Rodacy w Osterfeld ! 
W niedzielę. dnia 6 styczinia po pol. o go

dziJniie 4 odbędzie się polskie nabożeństw.:> w 
kościele farnym, na które wszystkich Rodaków 
i rodaczki z Osterfeld i okolicy siię zaprasza. 
O jak najliczniejszy udzial w nabo~eństwie pro 
si Komitet kościelny. 

Tow. szimn ... Sokór' w Oahmen 
donosi swym czfonkom i rodakom, iż rocz
ne walne zebranie odbędzie się w niedziele, 
dr;ia 6 stycznia punktualnie o godz. 3 po pal. 
w lokalu zwyklych posiedzeń (Meermann w 
Oahmen). na którem bedzie roczne spraw.:r 
1.<lanie, obór Wydzialu i inne ważne sprawy. 
Przypominamy, iż podlug uchwaty z ost. ze
brania podlegają karze 25 fen wszyscy ci d'ru 
howie, którzybv na to zebranie nie przybyli 

Uwaga. Wydzial i rewizorów kasy prosimy 
a7;eby się punktualnie o wpól 3-ei stawili. Dru
howie zalegający ze skJ.a.dkami za rok 1906 
mo~ą i powinni się z nich przed zebraniem ui
ścić, ażeby ~tan kasy bvl w Porządku. 

· Czolem I (3) Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Schonnebeck. 
Roczne walne zebranie odbędz.~ 

się w niedzielę, dnia 6 stycznia, o t:,u
dzinie j po południu w loKalu zwy
kłych posiedzeń. Na porządku dzien
nym obór zarządu i inne ważne sprawy 
towarzyskie. Komplet druhów pożą-
dany. (3) 

Uwaga. Wydział i re ·Nizorowie 
kasy winni się stawić o godzinie 2. 

Czołem! Wydział. 

Tow. św. Józefa w Dahlhausen 
donosi swym czlonkom, iż rocz111e walne ze
branie odbędzie się w niedzielę, dnia 6 stycz 
nia, plo poJ. o go<lz. 4. Liczny udzial J)Wąda
ny. Obowirązkiem jest ka~dego cr.lonka. aby 
na to zebranie przybyl,„ ponieważ będą ważne 
sprawy oma wiane a także obór nowego Za
rządu. Na zebraniu będzie wolne piwo. Go
ście mile W'idziani. 

Zarząd wnien się stawić już o godzinie 3 
po poludniu. (3) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława w Herne 
dooostl szanownym czl1onkom, iż Tow. nasze 
przystępuje wspólnie do Komunii św. Sposo
bność do sporwiedzi św. w sobotę po poludniu 
O godz. 3 S pól i W niedzielę ral!.O O godz. 6 
Na msz:y świętej o godz. 8 rano przystępujemy 
pod chorągwią do Stolu Pańskiego. O jak naj
liczniejszy udzial prosd się, ponieważ jeszcze 
)eden ks. polski przyjdzie do pomocy. 

Uwaga. Zebranie odbędzie się w rłerw
sz.ą niedz"ieię zaraz po południu po nabożeń
stwie po.tskiem o godz. S-ej po pol. 

Zarząd. 

Tow. św. StaniiJsł,awa B. w Styrum 
donosi czfonkJJIITI, iż roczne walne zebranie 
odbędzi'e się w niedzielę, dnia 6 stycznia, po 
poludni·U! o godz. pól do 4. Zebranie Zarządu 
przed poludniem o godz. 11. Goście mile w!-
dziani·. O liczny udz.ial prosi (1) 

Zarząd. 
] 

Nadesłano 

llłlion Sokołów 
zawitało w Poznańskie 

wybornych papierosów 
~;! firmy Wullian 1916 

I. F. J. Komendziński w Dreznie 
w nader przystępnej cen'.e detalicznej 1 () 

sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na. 
bycia we wszystkich odnośn) eh handlach_ 

~ r~:~~~ll~~3z~~t~'.·7~;'.: 
szary mk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.
Korespondencya polska. Przesyłka .za 

zaliczką. (174t' ) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Sachsen) 

ul. Berlińska (Berllnerstr.) n1t·. 
~"3 

Dotychczas niebywałe! 
Nitzw}'kle tanio za ł:Jlko li Inr .. 

(z głos. kukuł
ki 5 1/ 2 mr.) 
przesył. przez 
zaliczkę 12 m. 
na próbę na
szą uznaną. za 

najleps~ą 

3-chórową artyst. harmoniką 
z wspan ałym głosem organ. 10 klawiszy, 6 
rejestrów, 2 kontra.basy, z niezdartymi podw. 
miecha:ni z ochr. rogów, najptekniejsae wyko
na.nie. Prawdz. wspan. instrument. Miichlera 
sławne artystyczne harmoniki „Triumph" 
z zachwyc. głosem organ, w wspaniałem wy-

1 
konaniu, 2-chórowe, 50 gło~ów, kosztują tylkr 
41/ 2 rr.r., 3·chórowe, 70 głosów, 6 mrk., 4-chór. 
90 głosów, 71 

2 mrk., 6-chórowe 130 głosów, 

111
/2 rur, 41.rfW•dne 19 klawisz)', 4 

/;a 41" basy 110 ~losów 
71/2 mrk. Wzbudzający wesołośó głos 

llnhgłhl którym można. się dowolnie 
ua • ' posługiwać 50 fen. wi~cej. 

Wspaniała gra dzwonków 30 fen. wi~cej. 
Szkółka i opakowanie gra.ti!I. Porto 80 fen. 

N·1ema ryzyka bo zamia.na. albo zwrot. 
I pieniędzy. Bogato ilu· 

strowan.f katalog wszelkich instrumentów mu
zycrmych, jakoteż zegarków, łańcuszków, to-
warów ze złota, sreb1·a, stali i skóry z za- ł,: 

dziwiająco prawdziwie taniemi Jł 
cenami bez konkurencyi gratis i fr. 

Nie trzeba się łlać schwyeió na 
oszukańcze reklamy, tylko zamawiać trzeba. w 

znanej rzeteln. fabryce. inst. muz. 
pierwszej klaisy firmy (30) 

Milohler ~ Oo. Neuenrade 
Ulł No Uł Westł. .... „1„„„„ ... „„„„ ... 



łl1cb ecb1 brzmi dale-a ad ucha. d1 uc~a ! 
że 14:30 

Józef Wiśniewski, 
Herne, Neustr. 61, w Bi·uckłtauseo, Kaiserstr. ii 

ma. tewar rzeczywiście doh1"7, trwał,,- i tani jako to: 

Maszyny do gotowania, emal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do 

prania i wyżdżymania. 
Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do najlepsz7eb. 

I ~~~~~:~L~!. ~~!.~J.a 
z gwarancyą na 5 lat. 

Przybory do takowych. · 

I motory p0°dł'Ui życzenia. I 
Za gotówk~! Na odpłat~! I 

li 

I . Sżanownej Pnblieznoki Laasentlreer 
1 okolicr polecam mój wielki 1kład 

wszeUdcil mebU 

I 
od na.jtaliszych do najlepszych. Wykonuj" 
w moim warszt. wszet. prace tapleer8kie. 
Sprzedaję ta.liże na odplatt:• 

Aadrzej Firlej. Langendreer, 
Immin~erstr. 9. 12il8 

······,······~··· i Bank Przemysłowców • 
• E. Gł. m. b. H. (1226 • • • ,tp w Poznaniu (Posen) • 

n1.1.jwiękst:a. i najtaisza Spółka pożyezb· • 
~ wa w W. Księstwie Pozn. przyjmuje o-
"ill' azcz"dnośei, plaefle procenta od dnia zło- • 
{t') żenia do dnia. odbioru kapitału. Wyso- • 
A kośe prooentu zależna od długości term.i- • 
'1V nll w1peYieru&enia. 

J B I h 
' i Stan oszez"d. 1 lipea rb. m. 13.557.778,38 • 

a n O C. • udzialów l lipea rb. m. 4 . . 205.iM,Ol • 
. • funduszy reserw. 4:46.770,30 • ' ·~·~·„„ 

Essen, 
uJ. Wieżowa (Turmstr.) nr. 14. 

Największy i naj8hirszy pierwszorzędny intere11 
krawiecki n.a Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlepi!zy„ 

I Bacżnoti6 Rodacy? Swój do swego ! I J 
Kto całk. '1rz!łdzerue kuehen-1 Profil~~ te.n łnserat ff'J• 1Każd~1 kto ten wycinek wr~~ ____ _ 
ne kupi, otr.iryma ładny po- ·~zy oti'z.vtnll. C , 'tóc. ra.batu I 

iarek. ell\e ! w. t-0 • - . Ubiory i trwa.lego to.,.-a1'1l. już od 35 marek. 

TA.lHOl 

a 5e/•, które oię obracają w pie1wdzej 
połowie ceny kupna, a więc pupilunie 
pewne. Można nabyć od nas hypotek.i już 
od 300 marek począwszy do 10.000 mk. 
Są to papiery lepsze od listów zastaw
nych lub państwowych, bo nie podlegająi 
kursowi nigdy, a stoją na pierwszym miej
scu. Prosimy o wczesne zamawienie 

Nasza kasa oszczędności 

Baczność! 
Donoszę szanQwn1m roO.akom w 'Wanne ł okolłey, iż przeniosłem mój 

zakład krawiecki 
z ulie7 Ka•tanlenallee 

na ulicę llarktstrasse (przy Rynko) 
naprzeełw restaura.eył B•łehenherga. 

:f_,!10cam zarazem mój bogato zaopatrzony 

skl•ll materyi ======= 
krajowych i zagranicznych. Pokladaj~c nadzieję, iż mnb Szanowni Rodacy raczą. nad 
swemi względami popierać. dokładać będ" z mej strony wszelkich starali, ażeby odbior-
ców jak najrzetelniej obsłużyć. Z wysokim szacunkiem 

.Józef Wojciechowski. 
Donoszę zarazem Szanownym Polakom i Rodt1.czkom, iż z di.iem 15 grudnia 

otworzyłem w mym nowym domn przy B7nk.u (1868 

polski\ piekarnię 

lt:DI• 
Baezno8C l 

Rodacy w Herne i okolicy 
pc,~..:cam szanownyn: Rodakom mój 

skład żelaza i 
maszyn 

ze złota, 

łl!lrehra 

alfenldy 
cio gotowania, S11ycia. prania i wyłd.łymanlł 

oru 
Artykuły na podarki 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nvch 

po eeu~elt Jak aajtańHyeh. (4a 
Zakupione rzeczy odstawiam franko d(\ domn. 

Carl Bremmen, 
llerten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Reperae,,-e rze
telnie ł t:anJo. 

1133 

Piękne pocztówki 
Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

•• 

poleca w wielk. wyborze 
Ksi~garnia 11 Wiarusa 

Polskiego" w Bochum. 

1Jbłor7 sokolsłde od 35 do 4:6 marek. 

Koszta podróży do dwóch marek inrraeamy : - Ha· 
słem naszem : SwoJ do •weso 1 

Na mis 

kredyt! 
Po.j edyń cze 

meble. 
Całkowite urządze-· 

nia mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wybór! 

płaci od wielu lat od złożonych, oszczęd
ności: 

4 i pel proc. za kwarta.lnem. 
5 proe. za półrocznem 
A i pól za rocznem wypowiedz 

Adres: 

Bank Parcelacyjny, 
Poae-, Victoriastr. 12. 

Tani chleb! 
De ...... ,.., poż7WJ17 clllełt padPrn. 
nnkl po 1,25 mr. l po 85 rea. 
również westfalski chleb wiejski (Bauem--
1tuten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie· 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba. Jeh. Hake, Upsprunge 
p. Salzkotten. (1800)' 

Zamawiać proszę w niemieckim ję 
zyku. i podać dokładny adres i sta.cyę ko-
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier· 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5 •. 
Ph. Lohof~ Maltheserstr. 5, G. Kirchner,·. 
Undenstr, 32, Ed. W eh~ch, Konigsstr:· 

w którym wykonuję ubrania, r a
letoty oraz ubrania sokolskie po
dług miary. (1737 
Maj~c nadzieje, iż Szan. Rodacy 

poprą moję przedsi~bbrstwo, kre-
ślę z szacunkiem 

Franciszek Lis, 

Koronowo (Crone a. 8.) 
kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze„ 
daje w całości i w parcelach na dług~ 

=== letnią odpłatę. === 
167({ 

Kasa oszczędności Banku 
przyjmuje depozyta i płaci od takowych 
! procent za natychm. wypowiedzeniem, 
4: i ćwierć procent za kwart. wypowiedzo 
4: i pół procent za -półrocznem wypowiedz. 

stręczeń 



Bochu1n, na niedz· elę dnia 6-go styczni::, 19ł)7 . Rok 1.7. 

• 
iodzien11e pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowym. 

'«10kodsi codsleW. • 'W'114tkiea dJl1 ponł4teoa.yeb.. 
f?Adpłata kwartalu. na poczcit i 'Il liatowyeh wynosi 

ar 50 •• „, „ • oboueDitm a. domu 1 mr. 92 fen. 
t,Wlaru :Polaki" u~ jest w ceimlku poe&io'WJJD. pocl 

snakitlll .,L pebliaołl u. lBł. 
I 1111 l1ż1 za llar1 ~ OJczyz11 ! 

\ 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~arnia maj duje siq w Bochum, prsy ulicy Maltheserat. 17. - Adres: „ Wia~ Polski" Bochum. - T e Ie fon n r. 14:14 
&&LJL _ __ _ __ _ _. __ ···-- Li _____ fil 22 .. __ . L LUJ _ __ EL bLl S _.& Z J fil SC 

Rodzice Plllscy! Uczcie dzieci swe 

mówić. czytać I olsać po 199łsku ! Nłe 

test Pola.Idem, kto 1tOtomstwa swemu 
afemczye się pezwełłt 

Z wypadll6w Cblla. 

Mariawitów wykJ«o z Kościoła. 

Arcybiskup Popiel oglosil dekret 
lnkwizycyi Rzymskiej, orzekający 

wielką ekskomunikę kościelną imien
ną na Jana ~owalskiego i Franciszkfl 
Kozłowską. Jako twórców i przywód~ 
ców sekty Marjawitów. Ekskomunice 
'imięnneJ ulegają także ksic;ża Marja
wici, którzy do dni 20 nie wyrzekną, si~ 
heree;ji i nie wrócą, na lono KościoltL 

Czlonkowie sekty za§, o ile nie wyrze
kną się herezji, 19rzestają należeć d ,, 
związku katolickiego Ko§ck>fa. 

Rząd prusld przygfttftwU]e JIOWlł usta
wę antypolską. 

otwierdza to obecnie pólurZ<;do
wa „,Koeln. Ztg. ". Pismo to zaznacza, 
-że do 1 kwietnia fundus.ze kornisyi ker 
"Jonizacyjnej się "ft/YCzerpią; z powodu 
:tegQ odbyły się w Jtiatek w minister
stwie rolnictwa narady nad' zasileniem 
łunduszó-w komisyi kolonizacyjnej no-
wymi milionami. Prócz te~o r~d Jest 
~wiadom, (i• w dotychczasowej ,oli
tyce kolonizacyjnej .popeJniono bJ~dy~ 
i rozważa, czy nie zaża.dać od seJm• 
J'}rnskiego nowych pelnomocnictw do 
walki przeciw Polakom. 

W 1trocesie pleźaie6std• • rzek ... 
. urządzellle ztetu ,,5okoł6w„ w M.Ue-
Sławlu sąd 11wohllł ws.zystldcll eskar

·żonycll. 

Co na to gazety hakatystyczne~ któ 
r--e z powodu owego procesu popisały 

niestworzone rzec.zy? - (Patrz arty
kuł). 

Pisma niemieckie donoszą. że układy 
JK>między polską i centrową władzłt 

wyborczą na Sląsku rozbiły się. 

Uklady te, jeśli rzeczywiście istnia
ty, były zupełnie zbyteczne. Stronni-
ctwa niemieckie a mianowicie centrow 
cy, znają tylko kompromisy okupione 
naszym kosztem. 

j,Wytęplć !" 
Do „Lok. Anzg." depeszują z Wie

dnia, że w delegacyi austryackiei czlo
nek Kola polskiego Madejski przy oma 
wianiu budżetu wojskowego potrącił 
-także o antypolską politykę Prus, co do 
Prowadziło do wściekłości wszechniem 
ców z osławionym posłem Steinem na 
czele. Stein protestował przeciw temu, 
by zaczepiano i krytykowano politykt: 
wewnętrzną obcego państwa i oświad 
czyl że trzeba należyde ocenić skargi 

Polaków, z którymi rząd pruski jeszcze 
za lagodnie się obchodzi„ 

Ody .,podczas tego przemówienia 
posel polski ks. prałat Pastor zawo!ał 
„ Wytępić, nie prawda?" odIJuł Stem~ 
~aturalnłe, naród, który ale chce się 
doitósować do paastwa. musi być 'WY· 
tępiony!" 

Coraz otwarciej więc ~dos14ł iu2ł 
teraz hasla swoje wszechniemcy w 
walce przeciw Polakom. W szechn.ie
miec Stein nie powiedzial niczeio no
weio.. 

Organ wszechniemców tutejszego 
obwodu przemysłowego „Rheinisch
W estf. Ztg.' • pisala przecież Już takze 
npojona radością ~ powodu rozwi,za
nia parlamentu niemieckieg;o, że prze
ciw Polakom należy obecnte rozpoCZl\Ć 
bczwzgl~dną, wałkQ. na ~ycie i śmierć 
i że sejm pruski Jest rotowy do 
"marszu'' takiego. . „ 

Wszedmiemcy w Austryi atoli a:nam 
są z tego, ~e nie moią, si~ dostósowa~ 
do pa'ństwa austro-węfierskiego. Jak· 
by to wioe bylo, sidyby tak Slowianie 
w Ansłryi, którzy w nowym parla~en 

. cie posiadae b~dą. bezwzil~dną w1~1ł
s-zośe r.oztmczęli lłtzeciw wszechniem
com ~alkę 1 ~astosowali wobec tychte 
recept~, podaną przez Steina! 

Polacy 1 Stanch Zjtd11cz1nych 
wobec 11padkó1 w Pelsca. 

z powodu przyjazdu do Chicago ks 
Jana Gralewskiege, zarzady dwócb 
naJwi~uych w A111e-ryce. or1anizacJi 
pclskich-: .,Zwi~k:u narodowc"o pol
skieio" i ~jednoczenia polsko-kato
lickfego0 ~ wolaly do naiwi~szei w 
pólnocao-zachodniej dzielnicy miasta 
sali. t zw. hali Walsha. walny wiec ro 
daków naszych., zamieszkalych w Chi-
caio~ . „ 

Wiec odbył się w dn. 17 irudnia r . 
z. a przyjt;to na nim rezolucyc: naste
puJ~cą-: 

My, Pola.cy, obywatele Stan6~-
Zjednoczonych. zebrani tu na wiecu pod 
egidą naszych organizacyi narodo-
wych, jednomyślnie uchwalamy-: . 

1) Wyrazić nasZł4, cześć i uznamr. 
dla zalożycieli i kierowników Macierzy 
szkolnej w Król. Polskiem i złożyć te
wyraz czci naszej w ręce obecnego fr 
miedzy nami czcigodnego wiceprezes? 
Macierzy szkolnej. księdza rektora J? 
na Gralewskiego i zacnych jego tow~ 
rzyszów, prosząc ich, aby zawieźli cf" 
ojczyzny ten hold serc naszych p01 

skich i zapewnić braci naszych w P(Jl
sce, że Polacy amerykańscy czują się 
równie dobremi i czulemi dziećmi 
wspólnej matki Polski, jak i bn ~ia i2h 
we wszvstkich zab1 ~ =tc!1; 

2) Wyrazić nasze ·uwielbienie dl:i 
hohaterstwa młodocian yeh męczenni
ków snrawy narodowE'i w zahorze pru
skim i nadzieję , ie Bóg Najwyżs;w 
we~urze ich w tej krwawej i fzawej, 
a fak śwrPtei nracv dla orzyszfości "j
CZV?;nv. Wzvw~my cafv naród nr>Jski 
n~ '"vchooźtwie amervkańskiP-m do 

nro-::inizmv::rnia sie w 'J<-ofa nomncv Ma
('lprr.v ~7lrnlnr>i w Kró1estwie P0lskiem 
i rl71erlmn ~7k()lnvm w 7ahon~e nru
~kim_ -ur~Tr-7~cvm o szknfe n::irnnow~. 
to największe dobro ziemskie dla na-

rodu, pracująceiO nad swem odrodze
niem; 

3) Rządowi pruskiemu, który w swej 
zaciekłości przewyższył już najgor

sze tradycye zaborców i prowadzi nie 
slawną walkę z dziećmi, wyrażamy 
naszą po1':rdę f wzywamy n. j ... 
g.... k... B.... za deptanie najświ~t
szych praw ludzkich, które barbarzyń
cy nawet szanować umieją. 

Przy tej sposobności podnosimy z 
wielkiem uznaniem i wdzięczności~ 
czyn obywatelski wielkiego pisarza 
polskiego, obywatela Henryka Sienkie 
wicza, który przez slynny list swój ot
warty do cesarza Wilhelma II w spra
wie męczeństwa dzieci polskich w Vl. 
Ksiestwie Poznańskiem zwrócil uwagę 
calego świata na zb ..... „ h ...... i trakta-
to~ międzynarodowym przeciwne po
stępowanie rządu pruskiego z Polaka
mi. 

Proces a rzekomy zlot Sokołów. 
W Onieinie, Jak Już donosiliśmy, 

rozpoc~ się przed tamtejszym sądem 
e;iemial'\skim proces o rzekomy zlot So
kołów w M.iloslawiu. Rozprawy ~- ' 
dowe prowadzi według „Lecha" prze
wodnic~a.cy p. Engel, oskarżal pierw· 
szy prokurator. Rozprawy toczyly słę 
na wielkiej sali, na której toczyly si~ 
swea-o czasu procesy !lawne przeciw ro . 
dzicom z Wrześni, komitetowi wrze
sińskiemu iiimnazyastom "nieźnień
skim. Sala ta pamięta więc już nieje
den proces polityczny. 

Oskarżeni zajęli krzes1a s~dziów 
przysi~ilych i lawę oskarżonych. ByJo 
kh 21 : mecenas B. Chrzanowski z Po
znaniae pr.czcs zwi:uku Sokotów na rze 
sz~ niemiecktL Karol R.zcpeck4 sekre
tarz Zwia.zku, Wiktor Oladysz, naczel
nik związku, Rowiński, Zambrzycki,, 
J ezforkowski, Smodliwowski„ Nosko
wicz, Zwiereycki, Klemczak,, Lison, 
Wiatrolik, A. Smielecki (z Gniezna) 
Skoraczewski. Furmaniak. Czyżak, La 
rnek, Jakubowski, Blaszak, Szałaty. Z 
oskarżonych brak tylko p. Józefa Ro
~cielskiego, czlonka izby panów, w któ 
rego parku w Miloslawiu zlot rzekomy 
tnial się odbyć. 

Oskarżonych bronil sam p. mecenas. 
Karpiński' z Gniezna, ponieważ drugi 
obrońca p. mecenas Dziembowski nie
bezp.iecznie zachorowal. 

Dnia 22 paźdz!ernika 1905 roku 
mial p. Józef Kościelski u siebie w par
ku Miłosławskim gości. Prokuratorya 
twierdzi, iż to byli sokoli. A ponieważ 
towarzystwa sokolskie są polityczne
mi, przeto do ich zebrań trzeba zezwo
lenia policyjnego. Tego zezwolenia nie 
było. Dla tego też pociągnięto do odpo
wiedzialności nie tylko pana Józefa Ko
ścielskiego, ale i 22 uczestników. 

Do rozprawy _przyzwano cały sze
reg świadków. 

Oskarżenie opiewa: 
a) że wymienione osoby w miesią

cach sierpniu. wrześniu i październi
ku 1905 r. w Poznaniu, Kostrzynie, Ja
rocinie i Gnieźnie zawzywaly do pu
blicznego zebrania, pod ~olem niebem 
fldbyć się mającego, choć na to zebra
nie nie bylo zezwolenia podług § 9 u
stawy z dnia 11 marca 1850. 

b) że wzięty udziat rzeczywiście 

w takiem zebraniu, które się odbyto w 
Bugaju pod Miłosławiem. 

Dalej oskarżony jest pan Skora
szewski, nadleśniczy dóbr p. Kościel
skiego, że zawezwal z swej strony pp„ 
Furn:ianiaka, Czyżaka, Tomasza i An
toniego Łamka, Marcina Blażaka, Ja. 
kubowskiego, Szalate i Leona Blaża
ka, pełniący obowiązki leśniczych tak
że w dobrach p. Kościelskiego, aby 
przybyli na to zebranie z bronia w rę
k~ - a wyrni~nionych _ leśniczych po
ciągnięto do odpowiedzialności, iż za
~tosowali się do zawezwania p. Skora„ 
szewskiego. 

Owa ustawa. na której się oskarże 
nie opiera, zawiera nstc;pujące przepisJ' 
karne·: . 

§. 17 Kto bierze udzial w pochodzie 
albo zebraniu pod iOlem nicbem1 na 
które nie dano pozwolenia policyjnego 
ściąga na siebie karę od 1 m. aż do 15 
marek. 

Kto wzy\11'a albo wzywać każe do 
udziału w takiern zebraniu lub pocho
dzie przed nadejściem pozwolenia 
zwierzchności albo Jako organizator, 
kierownik lub mówca czynnie występu 
je, podlega. karze od m.lS aż do 150, 
albo karze więziennej od 8 dni u do 
a miesięcy. 

§ 18. Kto wbrew zakazowi zjawia 
się na zebraniu z bronią, śc~2a na sie
bie karę wi~zien~ od H . dni do 6 mie. 
sięcy. 

§ 19. Kto wzywa do wys~pienia 
na ,zebraniu z broni~ w r~u albo kU> 
2awezwanie takie każe rozszerzać, 
podlega karze wi~ziennej od 6 tyrod1d 
do l roku~ 

61spad1rka fin111011 llamtac. 
W roku 1893 wydatki na kolonje 

wyposily J miliony mare~ w rok1'l 
1699, za;r~dów Btlllowa. jako sekre
tarza .stanu spraw zagranicznych, wzro 
sly już do ~ mil; następnego roku, gdy 
k~ Billow zostal kanclerzem, wynosi
ły 130,000,000. Przcrażaj~cy ten wzrost 
nie zatrzymal się i później, chociaż nie 
postępowal tak olbrzymimi krokami4 
Chwilowo zachodziło aawct pewne ob
niżenie, jak w latach 1902 i 190.3, nsta„ 
tni wszakże rok zapisał się w budże„ 
cie kolonialnym 207 milionami marek. 
Takie liczby odegrają swą rolę w wal
ce wyborczej. Wynika z nich, że no
!ityka światowa Niemiec pochłonęła w 
ostatnich dziewięciu latach 96., milio
nów marek. Wrost dlugów koloaial
nych szedł zresztą w parze z obdłuże. 
niem Rzeszy wogóle. Era Billo'va 
(1898-1906) zapisała się w księdze 
długów w niemieckich sumą 

1,700,000,000 marek, czyli 200 milionów 
rocznie w okrągłej liczbie. Propor
cyonalnie rosly także procenty od dłu
gów. 

W obliczenh.ch tych niema jeszcze 
wydatków na maryn:vkę v1ojenn~. v~;Y 
nosily one w rok.1 J 897 140,600,i iOO ma 
rek, zaś w 1906 rok11 251 milivnów. Z 
tego długi przedstawiają się teraz w 
kwocie 50,800,000 mar~k, gdy w rok11 
1898 ks. Buelow z~stal je w sumie 
28,300,000. 'Vzr0~t dlu~ów m mary
narkę wynosił za Huelowa w dziewię
ciu latach 400,300,0WJI" 



Polacy na obczyźnie. 
Dortmuad. Wiec przedwyborczy 

dla powi~tu dortmundzkie~o odbył się 
dnia 26 ifudnia o ~odz. 1'212 w południe 
u p. Schaef era. Za~ail wiec z polece
nia Glównego Komitetu p. J. Kolenda~ 
który po\rolal do pióra p. rr. Rozp~dę, 
ua ławmków obecnych na wiecu człon 
ków dotychczasowego komitetu powia 
towe~o. 

Nasamprzód przemówił do wieco·· 
wników p. J. Kolenda, wykazując~ jak 
mylnem byloby, ~dyby Polacy na libe
rala, centrowca lub socyalistę gloso
walL 

Z~łosil się też do słowa nieiakiś p. 
Kaźmierczak i przemówił za centrow
cami, i wykazywal, że centrowcy tu
tejsi z tymi w Księstwie nie mają nic 
wspólnego!! (Czy p. Kaźmierczakowi 
wiadomo, aby centrowcy tutejsi lepiej 
z nami sie obchodzili, niż centrowcy w 
Księstwie?) Wywody mówcy zbili 
pp. Kozłowski i Kużajewski. 

Z reprezentantów miejscowości, na 
leżących do powiatu dortmundzki~
go przemawiał jeszcze p. Piotr Wil
czyński z Rauxel. 

Po wyczerpaniu listy mówców u
tworzono komitet na powiat dortmun
dzki jak następuje: J. Kolenda, Dort
mund, Iieroldstr. 69, prezes; E. Micha
towski, Dortmund, Onadenort 12, se
kretarz; S. Kozłowski, Dortmundi 
Rheinischestr. 133, skarbnik; Piotr Wil 
czyński, Rauxel, Clemensstr., zast. pre
zesa; fr. Rozpęda, Dortmund, Paulus
str. 4. zast. sekretarza. Prócz tego u
tworŻono komitet dla miasta Dortmund 
którego prezesem jest p. J. Kolenda, 
sekretarzem p. :E. Michałowski, skar
bniktem p. \V. Śmiłowski, Dortmund! 
Krautstr. 5. Do komitetu miejscowegc 
należy jeszcze kilkunastu członków z 
różnych stron miasta. Komitetowi po
wiatowemu pozostawili zaś wiecowni 
cy do woli kooptowanie na Radnych 
l(odaków z różnych miejscowości. 

O godz. 3 przewodniczący solwo
wał wiec hasłem „Szczęść Boże" a 
bardzo licznie zgromadzeni wiecowni
c,y rozeszli się z zadowoleniem. 

Panu Józefowi Chociszewskiemu 
wykrzyknięto trzykrotnie „Niech ży-
je!" E • .M. 

liemie polskie. 
Z Prus Zac-odnieh. Warmii i M.izur. 

W powiatach puckim i kartuzkim 
(na Kaszubach) postawiono na kandy- . 
datów: 1) J antę Półczyńskiego z Za-

Fatalna omjłka. 
8) Powieść z francuskiego. 

( Cią;g dalszy). 

Anna miała dla swego męża nietyl
ko glęboką miłość. Ona go ubóstwia
ła. Siedem lat upłynęło w bezmier
nem szczęściu... Przebudzenie miało 
być straszne ... 

Pewnego dnia, podczas nieobec
ności Combredela, który udał się do 
Chateau w jakimś interesie. zjawil się 
w Armoise, na folwarku Oloriette ja
kiś człowiek, mogący mieć od czter
dziestu do pięćdziesięciu lat i chciał się 
widzieć z panią Combredel. 

Chociaż ten człowiek musiał być 
niegdyś pięknym mężczyzną, - widać 
to było jeszcze teraz, - pomimo, że 
posiadał pewną wytworność, byto w 
nim coś odpychającego. Oczy czarne, 
bardzo błyszczące, biegały szybko 
pod gęstemi brwiami. Spojrzenie jego 
było niegpokojne i zarazem groźne. 
Czoło węższe nad brwiami. rozszerza
ło się przy skroniach, znamionowalo 
przebieglość i złośliwość, chytrość lisa 
i okrucieństwo wilka. Nos prosty, do
syć dlugi uwydatnial się nad ustami 
wązkiemi, których bladość była wi
doczną pod twardym wąsem. Broda 
bardzo gęsta, bardzo czarna. bez jed
nego siwego włosa. nie zakrywała cał
kmdcie szyi chudej. poprzeiynanej 
wydatnymi muskularni. 

biczyna, 2) sędziego Chmielewskie"o 
z Sopot, 3) dr. Litewskie~o z Gdańska. 

Bytowo. Straszny pożar srożył się 
tu w drugie świ~to Boże~o Narodzenia 
w mieszkaniu rodziny Quad tów. W o
kropnem polożeniu znajdowała się ca
ła ta rodzina, bo gdy pożar wybuchł, 
wszyscy byli pogrążeni w "lębokim 
śnie. Gdy niebezpieczeństwo spostrze 
żono, kuchnia i schody otoczone byly 
płomieniami, tak, że tylko oknem mo
żna było Jedynie cal~ rodzinę, złożoną 
z 8 osób powydobywać. Jeszcze szczę 
ście, że znalazły się wcześnie drabiny, 
inaczej kto wie, jakie rozmiary było
by nieszczęście przybralo. 

Na Warmii delegaci razem z komi
tetem, jak donosi „Oaz. Toruńska", U· 

loży li następującą listę kandydatów: 
1. p. Leon Czarliński z Torunia, 2) ks. 
prob. aarczewski z Brunswaldu, 3) p. 
Wiktor Kulerski. - Polacy tamtejsi 
spodziewają się ZwYcięstwa, ponieważ 
Niemcy podzielili się i rządowcy tak 
samo jak centrowcy postawili własne
go kandy.data. 

Z Wiei. Ir Ptzaaiskłet•· 
W Koronowie nakazał landrat za

mykać resturacye o godz. 8 wieczorem 
i powodu strejku s_zkolnego. Nakaz 
ten u niemieckich restauratorów już, 
dawno cofnięto, u polskich natomiast 
na to się bynajmniej nie zanosi, mimo 
licznych zażaleń. 

Dozorowi kościelnemu zakazał bur 
mistrz pan Haake odbywania posie
dzeń w szkole katolickiej, bez pytania 
się dozoru. „Dz. Kuj." spodziewa się 
że dozór szkolny wytłómaczy p. bur
mistrzowi jego prawa do budynku 
szkolnego. 

Z Gniezna piszą do „Posenier Ztg.": 
,,Komisya kolonizacyjna kupiła 

wreszcie ost~tni polski majątek w oko 
licy Gniezna - Dalki - obejmujący 
385 hektarów. Z ogólnego obszaru 
56 164 hektarów w powiecie gnieźnień 
skim, kupila komisya dotąd przeszło 19 
tysięcy hektarów, a więc przeszło trze 
cią część, z czego 18 OOO hektarów 
większej własności. Z tego z rąk pol
skich 8 200 hektarów ( ! ! !) czyli 46 pro
cent. Dalej zakupiła komisya koloni„ 
zacyjna z rąk polskich 14 gospodarstw 
,obejmujących 460 hektarów obszaru. 
Dotychczas utworzono w po\\riedt~ 
gnieźnieńskim 21 wsi kolonizacyj
nych ( ! !) a 12 zaczęto tworzyć. Prócz 
tego rozdano jeszcze kolonistom niemie 
ckim większą liczbę zagród.'' 

Jakaż to smutna dla nas statystyka! 
Bojanowo. Przedwczoraj wcho

dzHa robotnica Jasińska po drabce, któ 
ra nie byta przytwierdzona, 'na górę: 

Nieznajomy był wzrostu wysokiego 
lecz szczuplego; ciało jego było wy
chudzone, końqyny długie; muskuły 
na jego twarzy zadziwiająco odbijały 
wrażenia. 

J osHlet, rządca folwarku, pojechał z 
Combredelem do Chateau, więc jeden 
ze służących zaprowadzH nieznajome
go gościa do młodej kobiety. 

Anna wskazała mu krzesło. Niezna 
jomy usiadł, włożyl kapelusz na głów
kę laski, którą umieścil między kolana
mi i rzekł nagle: 

- Nie znasz mnie, pani. Jestem 
Piequer, drugi mąż Antoniny. 

- Antoniny, - rzekla pani Com
bredel - moja matka nazywa się An
tonina! ... 

Spojrzała na czlowieka, którego 
miała przed sobą, i przelękniona, nie 
wiedząc czemu, nie śmiała dłużej za
trzymywać spojrzenia na tej zlowro
~iej postaci. Piequer, od jednego rzu
tu oka osądził młodą kobietę; zgadł, 
że nie będzie miała siły oprzeć się jego 
groźbom, że jej nieśmiałość i łagodność 
oddadzą ją w jego ręce ... 

Po kilku chwilach przykrego mil
czenia, podczas którego wszystka 
krew spłynęła jej do serca, rzekła gło
sem drżącym z wielkiego wzruszenia, 
którego nie umiała ukryć: 

- Wytłomacz się pan ... 
- Jestem Piequer, drugi mąż An-

toniny, twojej matki mąż rzeczywisty! 
Anna wstała z twarzą zaczerwie

nioną. 
- W jakim celu przych'odzisz ~n 

tutaj? -- rzekla. ..... j .1 , .'''W~ 

"dy w tern drabka si et osunęła, a J asiń · 
ska tak meszczęśliwie upadAa, że w. 
·~kutek odniesionych obrażeń nieba
wem śmierć nastcwila. 

Gaiezno. Tra~iczny wypadek wy 
darzył się w Łubowie pod Gnieznem w 
drugie święto Bożego Narodzenia. Ro
dzina Wolniewiczów, skladaj~ca sic: 
z 4 osób: ojca, matki i dwojgą dzieci, 
zaczadzila się gazem wę~lowym. Na-
tychmiast przywołany lekarz zdoła.Z 

jeszcze uratować matkę i jedno dziecko 
U ojca natomiast i drugiego dziecka 
próby ratunkowe okaŻaly sie bezsku
tecznemi. Niezdrowe gazy powstały 
skutkiem zbyt wczes~1e~o zamknięcia 
pieca. 

l(oźmin. W chwili, gdy pocią~ ko
lejowy przejeżdżał w piątek przez szo
sę staniewską, wpadł na tor kolejowy 
rozjuszony stadnik z dominium W rot
ko\Va i uderzył rogami na lokomotywę 
Zona strażnika dawała nadjeżdżają
cemu pociągowi sygnały, ale daremnie 
Nierówna walka skończyla się zupel
nym pogromem stadnika, którego lo
komotywa wlekła po plancie okola 
100 metrów. Mimo to szalone zwierz~ 
po malej chwili powstało, aby podjąć 
nowe zapasy z pociągiem towarowym. 
Tym razem jednak powstrzymano po
ciąg zawczasu a stadnika odtranspor
towano do Wrotkowa. 

Gostyń. Slużąca w hotelu Dohmena 
napaliła mocno w żelaznym piecu i u
dała się na spoczynek. Nad ranem 
znaleziono ją w łóżku bez życia. Przy 
wolany lekarz sztabowy otrzeźwił ją 
wprawdzie, lecz nazajutrz umarła w 
lazarecie. 

Gostyń. Na wiecu wyborczym 
przedstawiono następującą listę kan
dydatów: 1) Ks. prał. Stychla z Pozna
nia, 2) ks. proboszcza Z akr : .; „~kieg J 
z Golejewka, 3) p. m:ecenas dr. Z. 
Dziembowskiego z Poznania, ~:tófą ze 
branie jednogłośnie przyjęło. 

Ze SI~zi;;~ cz1Ii Stal~j r-@fa1'i. 

Opole. Na cztery miesiące wi1,z,ie
nia skazany został redaktor „Oaz~tv 
Opolskiej" p. Wróblewski z:i artykuł, 
w którym napisano, że Polakom nie 
godzi się przywłaszczać pruskie barwy 
i chwalić się odsługiwaniem w woj
sku pruskiem. 

Bobrek. Piotr Kowolik z Worpia 
pod Bobrkiem, liczący 18 lat, zatru. 
dniony na kopalni Prusy, został w ubie 
gly czwartek przez węgiel sp~~d „j~lCY 
na śmierć zabitym. Szkoda ucz~iwyc.h 
starych ojców, którzy jedynego syna, 
podp~orę w swych starych lat. porzą
dnego młodzieńca, tak nagle 8tracili. 

Gliwice. Kolejarz Franciszek Rad
wański z Mysłowic, przechodz-ic ?rzez: 
tór kolejowy, został przez po:~iąg na
jechany i na bok "waltownie rzl.łcony ... 
Pokaleczone~o ci~żko odesłano do la
zaretu, lecz w drodze zmart. 

Z iuycll dalelaic Poijaki. 

I(ousekracya. We lwowskiej ka-
tedrze obrządku rzymsko-katolkkie~c 
odbyta sit; w poniedzialek konsek:ra1.;ja 
ks. biskupa Bandurskie(lo na bisku~ 
sufragana lwowskie~o. Konsekra~ji ll() 
konał ks. arcybiskup BHczewski \T a
systencyi biskupów Pelczara, f'iszera, 
Nowaka i Czechowicza. Z Krakowa 
nadesłano na rece czcigodnego k:ipla
na mnóstwo depesz z życzenia .. 1i. 
WY . !!!_ - SS 

Rozporz~dzenie ministeryalne. 

Pruski minister snr<iw wewnętrz
nych nakazal wladzom zachowywać· 
wielką ostrożność przy wydawaniu 
danych statystycznych cudzoziemcom„ 
studyującym ekonomiczną i społeczną 
sytuacyę państwa pruskiego! zdarzało 
się bowiem niejednokrotnie, że cudz.o
ziemcy wyciągali z danych tych wnio· 
ski, mogące wywolać wrażenie niep0-
chlebne dla interesów Niemiec. 

'Vynurzenie prezesa ministrów wę
gierskich. 

U prezydenta ministrów zjawili się 
w Nowy Rok delegaci stronnictw ko
alicyjnych, aby mu złożyć życzenia z 
okazyi Nowego Roku. Prezydent mi
nistrów podziękowal za wyrażone mu 
zaufanie, wskazał na trudności, jakie 
ma rząd do zwalczenia i zapewnił, że 
w pracy dla narodowego rozwoju Wę 
gier nie nastąpi żaden zastój. Rząd 
nie zmieni swego stanowiska w roko
waniach z Austryą, ani co do kontyn
gentu rekruta, ani co do kwestyi go-·· 
spodarczej. W przedlożeniu o kontyn
gencie rekruta żądać będzie niezmie
nionego kontyngentu, jak w roku po
przednim. Rząd postępuje umiarkowa 
nie i ostrożnie, nie licząc na popular
ność. W końcu oświadczył prezydent 
ministrów kategorycznie, że może już 
na najbliższej sesyi jesiennej parlamen 
tu rząd przedłoży ustawę o reformie 
wyborczej na zasadzie ogólnego prawa 
głosowania. Rząd spodziewa się, że 
w przeprowadzeniu reformy stronni
ctwa koalicyjne poprą jego usilowa-
11ia. 

Przerwał jej: Anna upadla na fotel. Ten człowiek 
··- Uspokój się, moja mała; nie bói przerażał ją, była zmuszoną uledz mu. 

· się niczego. Ja jestem uczciwym -- Dosyć tych głupstw, _co? No· 
człowiekiem! ~luchaj teraz. 

- Moi rodzice umarli! Gniew pokryl blade policzki żól-
Czlowiek zaczął się śmiać zlowro- temi plamami. Twarz mi się skurczyła 

go. , i wyżłobila głębokiemi zmarszczkami; 
- Co się tyczy ojca, mówisz praw- żyly nadbrzmialy jak postronki. Strasz 

dę. Lecz co się tyczy Antoniny, zape- ne namiętności wrzały w tej niskiej 
wniam cię, ie ani myśli umierać! Patrz duszy. 
tylko! Zaczął mówić glosem urywanym; 

Piquer odwinąl rękaw i ukazał na każde jego słowo miało zgrzyt żelaza. 
ręce koto łokcia szeroką ranę, z któ- Nieruchoma i jakby przykuta do 
rej jeszcze krew płynęła. krzesła. z ustami rozchylonemi od stra 

_ Pokłóciliśmy się. o! 0 drobno- chu, Anna słuchała. Powiedział czem 
stkę ... ona stłukła butelkę wódki na był on, Piequeur, - ofiarą losu, - i 
mojej ręce. Chcialem jej kark ukręcić. czem była jego stara Antonina. Z ca
Zaczęto się dusić. Ale powstrzyma- łym cynizmem to groźby, to szyder
lern się przez wzgląd na ciebie, moja stwa, roztoczył przed oczyma biednej 
mata. zgnębionej kol?iety, długie pasmo po-

dłości i hańby, których pełne bylo ich 
Anna patrzała na niego zmięszana. · . 

T 1 d . b. d . zyc1e ... 
- ak, przez wzg ą na cie I.e, g yz Antonin~. um;trła ! Aha, tak! -· To 

toby cię zmartwifo. Mam chwile czu.- pani Bachenr opowiadała takie glup
łości, szczególniej, gdy sobie podpiję... ~twa. Stara mo7~ żyć jeszcze do stu 
a właśnie wczoraj bytem pijany„. Po- lat. Ona napewno pochowa jego, Pie
mimo, że jesteś córk~ mojej żony, a nie queura. Można przysiądz, że koniak, 
moją, sama myśl że ci~ zobaczę, za- który lyka, wlewa krew w jej żyly. 
wróciła mi glowę... OJupie życie takiej Antoniny. Była 

- Nie wiem, mój panie, co mnie mo zawsze dobrą dziewczyną. Nie dumni\ 
że zmusić do słuchania cię dlużej... To bogata. to pogrążQna w strasznej 

Podbiegła do dzwonka. m;dzy. To znów .żyła z dnia na dzień. 
- Wstrzymaj się mateczko - za- Szlachetna i glupia. Mlodość dobrze 

·wolał Piequeur. biegnąc ku niej i chwy jej przeszła, ba! wszystkie rzemiosła 
tając jej rękę. Mam bardzo draźliwe byly uznane za dobre. Co robić? w 
rzeczy do opowiedzenia. Wiem, że I Par.yżi1 nie moina wybi·erać, inacz.ej u
twego męża n.iema w domu, ale jeżeli miera się z głodu. 
chcesz, abym czekał na niego i jemu to (Ciąg dalszy nastąpi). 
powfedział, wszystko mi jedno... ···: · -~·· ] 



,._, 
Trzęsieałe zieai w Aaeryce. 

„New. York: Herald'\ a za nim in
ne dzienniki przepełnione s~ Jpi-;arni 
straszliwego trzęsienia ziemi, które do 
szczt;tnie zniczylo miasto Ari.~e w Chi 
le w Ameryce, w prowincyi Ta:na. 
Miasto to nadmorskie jest ważnym pod 
względem handlowym portem nad 0-
cei;tnem Spokojnym i już dwuk:rntnie 
nawiedziane było trzęsieniem ziemi w 
łatach 1833 i 1868. 

Obecne trzęsienie ziemi trwało 33 
sek und. Prawie wszystkie domy w mie 
ście silnie uszkodzone, a obydwa ima 
chy więzienne zawalily sie, grz~hiitc 
pod swymi gruzami znajduj~Q..v-.'l1 ~!" 
tam więźniów. Ratusz jest do teg() 
stopnia uszkodzony, że lada chwila oba 
wiają się jego zawalenia sie. Bezpo
średnio po trzęsieniu ziemi wybuchly 
liczne pożary, które szerzą się z prze-
rażająq gwałtownością. M :~szkar'tcy 
uciekają z miasta. Liczba zabitych i 
rannych nie mogla być dotąd stwier
dzoną. W całym kraju panuje st:a
szna panika. 

Głód w Chinach. 
Stan ludności w prowincji Anguj, 

części wschodniej Clumanu, południo 
wej Szantunu i północnej Kingsu po
gorszył się znacznie. Okolo -4 - ec~1 mili 
onów ludzi blizkich jest śmierci glo
dowej, dziesiątki tysięcy ucieka ze 
wsi, wielu przyłączą się do st 1Jwar1.y
szeń tajnych. Do Nankinu przybył·) 
50,000 ludzi straszliwie wygłotlzo · 1 y~!1. 
Ogłoszono dekret o ty:nczasoweni mie 
sieniu podatków gruntowych w Sznu
tunie, skutkiem zupełnego 7.biedzenia 
ludności. 
l2EZ22 sa: _'!"!' 

I rłbyolł stro!I .. 
Horst-Ruhr. Skradziono pozosta

wiony bez dozoru ,przed hotelem po
wóz z dwoma końmi, wartości razem 
3000 mk. 

Hattillgen. Gościnny Hirsch został 
bardzo poparzony skutkiem wybuchu 
gazoliny. 

Agitujcie za „Wiarusem Polskim", 
bo to wymaga sprawa narodowa, by 
każdy Polak abonował gazetę polską. 
Duisburg. Robotnik Ludwik Susen zo~ 
stal przeiechany przez wóz, skutkiem 
czego niebawem umarł. 

SL&!!! 

RezmaiłoścL 
Mksta, 1edzie rz~d'l~ kobiety. Je

den z tygodników angielskich opisuje 
przygody niejak~j pa~wy Sheppard, 
która obecnie rządzi samowladnie w 
jednem z miasteczek amerykai'1sklch. 
Panna .Emma Sheppard przy!ączyll ~1~ 
przed kilku laty do karawany wy ..:hodż 
ców, szukających szczęścia na dale
kim Zachodzie. Wychodźcy osi•~dlili 
się w miasteczku r'larence w Dakocie 
Polu.dniowej. Okazalo się, że panna 
Sheppard, któr d. zamierzała zalożyc 

szkółkę we Flarence, iest jedyną kc
bietą w tern mieście. O dzialalności pe
dagqgicznej nie mogla być natnralnie 
mowy, wobec zupełnego braku dz.1eci 
w miejscowości i słabych widoków 
przybycia ich w dostatecznej do za
pełniania szkoły ilości. Na szczę~ ::ie 
panna Sheppard posiadała też zdolno
ści kucharskie, zamiast przeto zbytecz 
nej szkolki. założyła bardzo potrze
bną w mieście restauracyę. Jej wie-
dza kucharska wzbudziła podziw · 
wśród mało wymagających pionierów 
amerykańskich. Podziw ten przybiał 
rozmiary uwielbienia. Zaczęto uwa

żać pannę Sheppard za istotę wy fazą; 
wkrótce stała się najbardziej wpływo 
wą osobą w miasteczku. Odddano w 
jej ręce administracye miasta; kiero
wała robotami publicznemi, wydawa
ła prawa, ści~gala podatki - jednem 
słowem stała się magistratem, burmi
strzem i komendantem w jednej oso
bie. Serce tej wpływowej niewiasty 
zdobył sobie technik miejscowy; poślu 
bita go, co jednak nie wplvnęlo bynaj
mnie.i na ograniczenie władzy, jaką 
przedtem piastowała. 

Podobnie jak we Flarence. zorgani 
zowano rządy w miasteczku Beatie w, 
stanie Kanzas. Ogromną większością 

~losów wybrano zaś damę,, pani4l 
O'Ncil, na jej pomocnika. Panie te 
wkrótce zaznajomily się ze wszystkie 
mi arkami ~ospodarki miejskiej i spra-: 
wuj4 je tak dobrze, że zachwyceni 
mie.szkańcy zaczęli stopniowo wszyst 
kie urzędy miejskie powierzać kobie
tom; nawet strażnikami policyjnymi 
zostaly kobiety. Jedyny tylko urz4d 
sędziego pokoju pelni mężczyzna. 

Bodajto być niewiastl na kresach 
zachodnich Ameryki. 
Dlai.le paZllOkcle:- W pewnych kol~ch, maj4-
cych reprezeu.tować mode. stalo się ·obycza
jem, a ra.czej niezwycza.jności4 n~ić &u.gie pa
znokcie, przyczem wytworzył się specyah1y 
„zawód" systematycznego pielęgnowama tych 
że. Zwyczaj ten. upodobmający reke ludzką 
do lapy drapieżn ika, nieuzasadniony zarówno 
z.e WZ2'1e<lu zdrowotnego jak i es<tetyczn~o, 
jakie bardzo różni się od zwyczaju spotykane 
2'0 w świecie kobiecym, pielęgnowania pa
z11akoci w tym kierunku, by nadać im polysk 
i piękną barwę różową. Nosząc dlu-gie paznok 
oie, wielu nie dlba o utrzymanie ich w <:zysto
ści, przez co sam widok takiej reki Jest wstrę 
tnyrn, a uścisk jeJ nie sprawia przyjemności. 
Nawet jednak przy największej czystości nie 
!~st rzeczą bezp '. eczną, gdy ostry paznokJeć 
spowodude lekkie choćby zadraśni~cie skóry. 
Najwidoczni,efszą bowiem czystość nie wyklu
cza, że pod paznokciem umieszczą się niewi~ 
doczne zarazki, a wówczas powstają 1iczne 
wrzody i furunkuly. 

Paznokieć pow?men być więc krótk i 
~ nie wystawać ponad koniec palca, do którego 
chronienia jest przezinaczony. Szcze·gólnie zwra 
cać powinny na to uwagę dozorczynie chorych 
·i nie nosić <lluglich paznokci, gdyż umożli!Wiaw 
ją o.ne zarażenie os.oby zdrowej iuż przez po
danie re-kk 

_qg:;g - ' - - - [_ ___ _ 

Wiece „Zjednoczenia zawod. polsk". 
W l(łr.cld.i1łde odlbędzie się w niedz.iele 6 stycz 

nia po pol. o godz. 4ł w lokalu p. Schumacher 
W Bruckhausen odbędzie -się w niedzielę, dnia 

13 ~tyczn ia, po południu o 2 godz. w lokalu 
p. Brinka~ O liczny udzial Rodaków upra 

~za się 
W Osterfeld odbędzie się w niedzielę dnia 6 

stycznia o godz. 3 i pól. po poludnu u p. Ja 
na łlusemanna obok kościola katolickiego. 

W f'retsenbrucllu odbędzie się w niedzielę, 
dnia 6 stycznia przed poludnem o godz. 11 
i pól w lokalu pana Oferheck'a. 
Ponieważ na wieca-ch be.clą bar<l110 ważne 

sprawy omawiane, uprasza s.ię aby Rodacy jak 
11ajliczr;ief na wiec przybyli. 

„Zjednoczenie zawodowe pohikte." 

Zebrania członków „Zjednoczenia zaw. poi." 
odbe<lą sie w niedzielę, <lnia 6 stycznfa: 
W Lłtiendortmund po poludniu u ·p. Spechta 
W Hochsrass po polud.nliu u p. Vierbauma. 

O liczny udz.ial w zebraniach uprasza się. 
,,Zjednoczenie zawodowe polskie." 

www §45. 

ilabozeńsfwo polskie. 
Bochum. W kościele św. Antoniego, 

w niedzielę 13 stycznia po pot o go
dzinie 4 kazanie i spowiedź św. 

Langendreer. Spowiedź św. od sobo
ty, dnia 12 stycznia, rano kazanie w 
niedzielę o godz. pól do 12 i godz. 4. 

Bismarck. Spowiedź św. od soboty 
l 2 stycznia po pot, kazanie w nie
dzielę o godz. pół do 12 i o pól do 4. 

Rohlin~h~usen. Spowiedź św. od so
boty 19 stycznia, rano kazanie w 
niedzielę o 11 i o 4„ 

Gelsenkirchen-Neustadt. Spowiedź św. 
od soboty 19 stycznia po pot Kaza
nie w niedzielę o pół 11 i o pół do 4. 

~iece pr1edwyborc1e 
W Martea u p. Kortmanna, w niedzielę, dnia 

6. lnu. o godz. 11 i pól w poludnie. 
W ł(łrcldinde u p. Schuhmachera w niedzie

lę. dnia 6 bm. !O godz. 4 i pól po poludni'U. 
W Derne~Hołstede u p. Lambert-Reiners w 

niedzieilę, dnia 6 bm. o godz. : po rol. 
KODtitet. 

Wiec przedwyborczy w MiihJkeimie nad 
Rettem 

odbędzie sie w niedzielę, 6 stycznia, o godzinie 
2 po pol. w lolkalu przy Regenten~tr . 9. O Ucz-
ny udzi-al Rodaków prosi Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBOR.CZY W BRAMBAUER 
odbedzie s!e w niedziele, dnia 6 stycznia o 
godz. 4 po pol. w sali p. Schulte-Stratrnann. 
O liczny udzial Rodaków uprasza sic:. 

Zwołui1tcy. 

Rottłlau5en. 
Wiec polski przedwyborczy odbędzie s.ic: 

w niedziele 6 stycznia o godz. J I pól w lo
katu pani Riihl przy ulicy Duppelstr. Na powyż 
szy wiec zaprasza s.ie wyborców Polaków z 
Rotthausen; mówcy bedą zamiejscowi. O ldcz 
ny udzial pros.i 

Komitet mioJscowy. 

Wiec przedwybor~ w A~ 
ecl~ędzie się w niedzielę, -0.nia 6 stycmia o 
łOOzinie 11 prLed pol. na wielkiej saJi pana 
Kelersohn'a przy k_ościele św~ Jana. Por~ek 
dzienny: 1) Za2'aienie wieca; 2) Dla czego .2'lo
.sujemy na Polaka? Mówca: przew. Kom. Po 
wiatoweio p. J. Wilkowskti z Boch•m; 3) U
zupelnienie Komitetu miejscow~o; 1) Dysku
sya. O liiczny udzial Wyborców oraz mlodzie
źy z okolicy Altenessen prost 

l(omltet. 

WIEC PRZEDWYBORClY W MENGED.f 
odbędzie !ię w niedzielę, 6 bm. o iOOZ.. 3 i pól 
•a sali pana Vogta. Ammerbaum. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W 
APLERBECK 

odbędzie się w niedzielę, dnia 6 sty~ 
nia o godz. 2. O liczny udzial uprasza 
się. Komitet powiatowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W DORTMUND 
odbęd21ie ~i.ę u p. Tobina, Hirtenstr., w środe, 
dnia 9-go stycznia o• godz. 8 wieczorem. 

l(omiłet. -
DRUGI 

WIEC PRZEDWYBORCZY W HUCKARDE 
odbę-d'Zlie §i~ w niedziele, dnia 20 stycznia, 
przed pol. o godz. 11 i pól u wdowy pani 
Schneider, zaraz przy kościele katolickim. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W WlE.MEL
HAUSEN 

odbędzie sit': dnia 6 stvcznia o iz:odz. 4 po pol. 
na sali pana Kikuta. przv k~ciele kat. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA ANN.EN 
I OKOLICY 

odbę<lz.ie się dnia 6 stycznia o i:rod:z.„ 5 w lokalu 
polskiego Towarzystwa. O liczny udzial upra 
sza się. Zwołu~cy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY· W NEUMUEHL 
BUSCHHAUS:EN 

o.ctbędzie się w niedzielę, 6 stycznia o godz. 
11 przed pol. w lokalu p. Schroera w Busch
haus.en przy łfambbornerstr. O liczny udziaJ 
Rodaków pr0si 

WIEC PRZEDWYBORCZY W HOMBRUCH 
odbędme s~ w niedzielę, <lnia 6 stycznia, na sa 
U p. Brandhof a o godz. 3 po pol. O liczne 
przybycie rodaków z łioentrop i1 kolicy upra-
sza .l(o.m.jtet. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruck
hausen. 

W niedzielę 6 bm. o godzinie 5 po 
poludniu w lokalu posiedzeń roczne 
walne zebranie i obór zarządu. O licz-
ny udział uprasza Zarz~d. 

Baczność Altenbogge pod Hamm ! 
Towarzystwo gi!mnastyczne „Sokół'' 

podaje do wtiadorności1 swym druhom, iż rocz
ne walne zebranie odbędzie się w niedzielę, 
dnia 6 stycznia, na sali p. Wenzmanna, pun
ktualnie o godz. 3 po pol. - Druhów się prosi 
o liczne zgromadzenie się, ponieważ są wa
żne sprawy do zalatwienia. Na porządku 
dziennym obór nO'\Vego zarządu i sprawozdanie 
z starego roku. Goście mile widziani. O licz 
ny udz!al prosi (l) Prezes. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Wanne I. 
podajo swym czlonkom i Rodakom do wiado
mości, iż przysz.le miesi<Gczne zebranie odbę
dzie Się w nie-dzielę, dnia 6 stycznia o godz. 
1 po pol. na salii pana tfomburg, przy ulicy 
Szkolnej. Prosimy gorąco wszystk ich na
szych Druhów. abv na zebranie licznie i pun
ktualnie się stawili i ze swych m~esięrznych 
skladek się uiścić raczyU, ponieważ tych, któ
rzy zalegają dluż.ej jak trZY m i esi·ące z sklad
ką. będziemy zmuszeni z nasze~o grona wy
kreślić. Ta-kie pr~my tych rodaków, a mia
nowicie rnlodzi'eż polską, która jeszcze w So
kole nie jest, aby na to zebranie przybyli, bo 
teraz powfinno być hasleim naszem: .,Kto Nak, 
ten Sokól" ! - O liczny udzial druhów 1i gości 
się uprasza. Czolem! (1) Wydział. 

Towarzystwo św. R.ocha w Dyseldoriie 
podaije do wia<lomości, iż roczne walne zebranie 
odbe-dzie si~ w niedzielę , dn ia 6 stycznia, o 
godz. 6 wiecwrem, na którem odbędzie sie o
bór nowego Zarz:;i.du. Uprasza sie czlonków 
o jak aajliczniejszy u<lziial. Goście mile widzia 

n·L ( 1) Zarz~4. 

Tow. św. Jóefa w Altenbochum 
podaje szanownym członkom tegoż To 
warzystwa do wiadomości, iż w nie
dzielę, dnia 6 stycznia br. o godz. 4 i 
pól po pot odbędzie się Gwiazdka w 
w lokalu .zwyklych posiedzeń. Człon
kowie, zalegający ze składkami mie
sięcznemi, a chcący brać udział w 
gwiazdce, winni się przedtem ze skla 
dek uiścić. \V niedzielę, dnia 13 stycz
nia, odbędzie się walne zebranie i obór 
Zarz~du o godz. 4 po pol. Proszę za
tem wszystkich czfonków o kompletne 
przybycie, ponieważ bardzo pożąda
nem byłoby, aby członkowie przynaj
mniej raz w roku na walne zebranie 
licznie się stawili. (1) 

M. WasieJewsRl, prezes. 

Tow. a1mL ,.,sokół'' w ~ 
urz,dza w niedziele. dnia 6 atycltnia. a p. J(ort 
manna ~'1.ltazdk~. paląclAlll~ z tar.kem i h.„
trem. Początek o .2'0dz. 1 vo południ•. U;,ia
eiza się druhów o jak nailioczniejszy •dZICll ii 
punktualne przybycie,, idyż ~wiazdka o godr.. 
5 będzie roz.dana, a pote!)l taniec i teatr. QQ
śc~ miłe widziani. Czolom! (2) W}'dzial. 

Towaczystwo polsko-katołlctla '•· AatollJl&e 
w Huki1łlior11t 

Wafo~ zebranie odbęd21ie s~ w przyszlłl 
dziele, dnia 13 bm. o iodz. 4 po_ poludniu na 
sali zwyklych P<>Si·edzeń. O Ucz.ny udzial w 
zebraniu czlonków oraz gości pro$i (2) 

Zar-qL 

Tow. ~imn. „Sokół" w Brackiausen-Manlob 
podaje do wiadomości szanownym dh .• iż wał-
11e roczne zebranie odbędzie sie w niedzi elę, 6 
styicznia o iodzinie 2 ·PO poludniu w lokalu po
siedzeń u p. Brinka. Na porządku dz4ennym 
obór n'ow~o Wydzialu. Prosi sj~ szanownycb 
ciruhów, ażeby się uiśdli ze skladek miesięcz
r.ych, bo nie będ4 mieli prawa do 1'fosowania. 
l'orasza się sz.anownych dh. o pul1!ktn-lne sta
wienie się na ubranie. Goście mile widziani. 

Czolem ! (2) Wydzjjał. 
Uwai?a: Wy<l.zial godzinę prędzej. 

TowarzyM:wo św Szczepana w Rauxel 
®nosi swym czlonkom, iż w przyszilą niedzie
lę, dnia 6 stycznia, bierzemy udzial w poświę
ceniu chorągwi Bractwa różańcowego niewiast 
w ł!abrlnghorście. Czlonkowie winni się sta
wić w czapkach i odznakach na s.ali posiedzeń 
o godzinie 3-e:i. zkąd nastąpi wymarsz. Zara
zem donosimy szanownym czlonkom. · iż w nie
dzielę, dnia 13 stycznia, o godz. 4 po pol. od
będzie się na sali pn-siedzeń roczne walne ze
zranie, na którem będzie obór nowego zarządu. 
O liczny udzial w poświęcaniu chorągwi oraz 
i zebraniu pros.i -~2) Zarząd. 

STEELE. 
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" 

donosi swym czfonkQtl11, oraz Rodakom w Stecle 
i okolicy, iż dnia 6 bm. stycznia odbędzie sie 
o godzinie 2 i pól po pol. roczne walne zebra
nie, na którem będzie sprawozdanie roczne i 
obór nowego Wydzialu. Kompletne stawtienie 
się wStZystkich druhów po.żądane. Zaraz po 
ze·braniu o g<ł4zinie ~ i oól odbędzie się 

WIECZOREK KOSCIUSZKOWSKI • 
Program bardzo urozmaiicony. W końcu 

świetlane obarzy, w&lne strzelanie do tarczy o 
nagrody i wolny wstęp. O iak najliczniejszy 
uuz1al wszy~~kich drJ,1.hów wraz z rodzinami 
sie uprasza. Czolem ! (2) Wydział. 
Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmerich. 

Dnia 6 stycznia o godzinie 4 po pol. w sali 
posiedzeń zebranłie. O liczny udzial prosi 

(1) Zarząd. 

Baczność Bruckbausen! 
W medzielę, w święto Ttrzech Króli urzą

dza Kolo śp ie\\'U „Jedność" zaba_wę, polączoną 
z koncertem, śpiewem i tańcem. Początek o 
godz. 4 po po.l. Wstępne przed czasem 75 fen. 
przy kasie 1 mk. Czlonkowie polskich to
warzystw 50 fen. O liczny udzial prosi (2) 

Zarząd. 

Tow. gimnastyczno-śpiewackie „Wie 
niec" w Bochum. 

Przyszłe posiedzenie i lekcya śpie
wu odbędzie się w przyszły ponie:lzia
lek, dnia 7 stycznia o godz. 8 i pól wie
czorem w sali p. \Vienforta, ul. Klasztor 
na (przy klasztorze). O liczny udzLł 
uprasza się. 

Cześć pieśni! (1 ) 
Wydział. 

Tow. św. Władysława w Holhausen 
donOSi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 6 
stycznia, o godz. 1 po pol. w lokalu o. Elling
h<1usa odbędzie się pólroczne walne zebranie, 
na którem b-ędzie obór nowego Zarządu. Za
rząd i rewizoro\Vlie kasy wŁnni się stawić pól 
godz. pre<lze,j. O liczny udzial czlonk:ów upra-
sha sie. (1) Zarząd. 

t 
Tow. św. Antoniego w Frohnhausen 

donosi swym czlonkom, iż umarł czło
nek nasz 

śp. JÓZEF BRDYNG. 
Pogrzeb odbędzie się w niedz i elę, 

dnia 6 stvcznia o godz. 12 w południe 
z .Essen-West, przy ul. Aachenerstr. 
nr. 25. 

O liczny udzial uprasza się. (1) 
Za rud. . + ~· _..._ '·' • ~ \~ ; ~ ', ' ~·:w-: ,, • 'r"'" ._ • f ~ I 

lladesłano 

Dilion Sokoldw 
zawitało w Pozna6skie 

wybernyeh papierosów 
IJ1"111.y Wulkaa 191~ 

I. F. ]. Kom1nd1iński w Dreznie 
w nader przystepnej eenie detalicznej 10 
eztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na. 
bycia we wMiystkich odnośnych handlach„ 
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' .• Rowo otworao11y paerwazy •• ---------------------------------
• Reekł .. ·Siid czyli Brn~h 
ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, bllzko kościoła katolickiego 

i pana Felikfila Szymańskiego, księgarza. 

Polecam ws11yst]dm Rodakom i całf>j Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlarnark, Stockenbusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
ro.zmait.ego wyboru ====== 

~zapek, szelek, krawatów I wszelkiej bie
lizn,- dla m~żcz7zn, maciejówek ł lasek 

sokolskich. 
Zarazem donos.zq Towarzystwom miejscowym jako t.eż i za

miejscowym, iż posia-dać będę w krótkim c~asie ws2elkfo towarzy
skie CZ11pki, a którFby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i wr.oru spiesznie wykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
życ.zenia załatwić. Rówmeż dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potr.zebne r.zec.zy. 

Składam niniejszem wsizystkim rodakom pody.i~kowanie 7.a cło· 
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskaw~ dalsze po- . 
parcie i względy 

Z wysokiem~poważaniem 

Baczność! 

• „ ... • a. 

Tow. św. ~t:iaisława K. w Grallbatł 
podaje swym członkom do wiadomości 
ie roczne walne zebra.nie odb~zie si• 

· v niedzielę, dnia 6 stycznia po peł. o 
godzi. 4. O liczny udział prosi 

Zarz~1. 

Papier 
B t>iQknymi napisami i wierszykami w :U· 

główku poleca 
Ksłęearnła „Wiarusa Polskłeea". Beclwa 

Pol!ilzakujf dzłeriawy 

składa kolenlallego 
1'111> 

a.lbo podoltuego składu w Bo o~ ua. Eweat.. pruj'° 
łabym. ftliQ. de prowadeenia. k.tffej •oi;lala,_ ~wł~ 
kauoyę. Zgł. ćło Ebp. Wiarusa Polskiego ~nr. 8„ 

Baczność Polacy· w Waune! &anownya Ro~i'akom i Rodacdtom z W aJUae i okollty po. 

Ponieważ rozchodzi się pogłoska p1otkaJ"Ska 
jakebym ja miał w swoim interooie od pewnej nie
wiast1, ·która kupowała w6zek dziecięcy, 2 marki 
więcej Żl\dać dla tego, że m6wiła. po polsku, przeto 
sądmć mogę tylko to, że polega ta wieść od lud.zi 
takich, · którzy tylko chcą w interesie szkodzić. 
Oairsegaa pal>lłnnte „ lod.zi tych, któr.zy tę 
plotkę rozsiewają. aby poprzestali łiego, gdyz p0:
ci&\gnę · ich. do o4„wteclzlałaeiel z& szkodzenie 
w interesie, na. co Już mam d.oWHf. 

" W Ól'ek, który kupio•o w maju ł 005 r., a wic:c 
jd :{emu .półtQr& rok.u, pomimo że nie był zara~ 
tylko na a raty · aapłacony, nic więcej ni.e kosztąwa4 
a .zresztą . w in~resie mąim nie ma różnicy naro~o
w-0ści, cży Pol.ak lub inno~iel"ca, wszy~cy równo 
rzetelnie obsłużeni byw&jłt. 
" ~ . 'Pocałowania gołłnem jest tylko. to, że tak,ą 
plotk~· Tozsiewali n,wet ludzie, którzy w .to~arzy- , 
stwach wysU;pują i też iiiteresa własne posia~ają, 
a wiedząc o tero. jak taka wieść szkodzi w inte
resie nie poezuwali si~ ' do· tego, "ażeby się ·wpierw 
o .prawdzie przekonić. Osoby zaś, które ta· sprawa 
interesuje i wiedzieć by chcieli, która osoba i dla 
czyjego dziecka wózek ten kupiła, chętnie .osobiście 
mu -tę sprawę wyjaanię. Dowodem zaa D&Jlepszego 
9'adewolenia Sł\ setki moich odbiorców, którym nie 
tylko. takie drobiazgi, ale całe wyprawy dostarcza
łem i dostarczam nie tylko tu w miejscowości 
W anne, ale i po za mlejs~wo&cił\o 

Czy w innej narodowości taż takie plotki ,,,... 
chodzą? wątpię o tem. ij 1 

lecam mój bogat& u.opatrzon~ 1888 

·Skład mebli, 
Dl9SZJ'D. do gotowania I emaDowa

n7ch sprz~tów kuchenn7dl. 
Tylko jeden jedyny skład m~lłli i wypraw 

· prży Rynkowej al. ~k·~::~t:::!lrece. 
PN~ ::;zu,. 'Rodaków e -s.wiednmo JUgo bogato zaopatnn.ep 

skład• mebli bee pr5Jl1lU1l bpna. 
NA. ODPŁA.TIJ! . . Z..\ GOT01f)(Jt! 

Meble 11 mni& •npd.oae· ~wiara 'W'MfStklm fraab łe dO.w. 

, I w ~!łf !~! l!t~,~~!v.). 
I~~~~~~~~~~ 

Zie1Dski 
Koroaewo (Vrone a. .s.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze· 
daje w całości i w parcelach na długo. 

=== letnią odpłatę. === 

Kasa oszczędności Banku 

SprzMIMtt. 
Do int.eneo kol• 

•ial~o potneltna 
od .zara... . (ff) 

Fr_ · Bntchwa, 
GertJae, nr. 91. 

P06RQjO ed aue 
poldier;. • 

Jan Barański, 
skład meblt arat k1ąipl1tnycb 1Jpra1. 

przyjmuje depozyta i płaci od takowych 
1 procent za natychm. wypowiedzeniem,. 
ł i ćwierć procent za kwart. wypowiech. 
4: i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

p•monłka 
golarakie10. 

Płetr My~ek, 
D •lB'WilJND 
8łahlwerU„. te 

Swi ęto józaf ~c;e. 
Sw~ojeiaiacte. 

Szaawąm Ofiu'M.awcom Szczęśłiw 
Nowoie Roku! 

Na chrzcinach u p. St. Kn~nerowicza k 
wca polskie~o w Resse: St. Kucnerowicz 
żoną 3 mr .• chrzestni B. Kucnerowfoz l,50 
fr. Wieczorek 50 fen. Nadtslal i porto za.pl 
ci1 p. J. Roszczynowsld z Rcsse 5,łł 

Na zarc:czyna<:h n p. Sz.. Sobczaka w ~ 
se: Sz. Sobczał z narzecw114 Cecylią N 
skret 1 mr., M. Naskręt z <ioną rodzice nu 
crnnej 1 mr., M. Krzyżaniak 50 fe.n., J. Skr 
barski 50 fon., rr. Sobcza.k: ~ fen.. JaR 
czak 50 fen., J. Niedbala z ź-OJlłl 5Q fen., J. Dro 
Hński 50 felt., St. l(~ik SO fe., A. Dr 
50 fen., B. Kucnerowicz 10 fen., Helena Lisie
cka 10 fen.. Pelagia WoloWBka 10 fen., fr. 
sicki z żonit 50 fen. Nadesla1 i 30 fen. porto 
,Jacil p. rr. La.Sieki 0 Resse 6,80 Ilf. 

Ze skarbonki Tawarzystwa św. Idzieg-o 
Ofinn<lgfeki z dnia 2 9. 0,86 mr., 9 9. 0,95 mr 
30 9. 1,21 mr., 21 10. 1,91 mr „ -4 11. 0,98 
2 12. 1.19 mr., 16 12. 0,66 mr „ 25 12. 3,5;? m 
Na porto odchodzi 20 fen. Nadeslal p. Andrz 
Siary, razem 11,08 111 

Ze skarbonki Tawarzystwa św. Wołciec 
w Dufsbargu. Nadeslal p_. R. Szfapiński ra 
~ 33,2S 

Na cltrzcinaclt 11 p. Feliksa .W~cza.ka w O 
hausen: r. Walczak ~ żona, 1 rnr., nowonaro
dfouy syn Jan 50 fen„ akuszerka M. S·\lb 
I mr., W. Szymański z ton'4. 50 fon., P. Wa 
sjelewski z żon'ł SO fen., kh syn Jan 20 fe 
P. Maćkowiak z ton~ 2 mr .• J. Orcndzia.k 
iClną 1 mr „ P. Becker 2 foną 50 fon., St. B 
gdański z ~oo~ 50 fen., lgn. Pietrowicz z sy 
11em 50 fen. Na.deslal i porto .zaplaoil p. W 
Szymański razem 8,20 mr. 

Ze skarbonki Towarzvstr.l hl. Barbary 
Hawborn. Nadoslal p. J. Maciejew9ki ru 

16,41 ar 
Zebrane na Gwiudco Towarzystwa św. 

J\toia:e•o w l(odtcnbup. Na~dal p. M. Sł 
klierski !1J Oraf Schweria ruern 8,32 mr„ 

Na rwiudce Towarzystwa. ~w. Jana Cłui',C.. 
w Dorstfold. Na ·porto od.chodu 10 fen. Nadesl 
p. Pr. Szkncllarek - ra~ . Z,30 mk. 

Na qwiudce Tow. ŚW. Jór:efa w Witt 
aadeslal p. St. lowałka razem 7,45 mk. 

Na !aroceyneda a p. Jana D1lC1mH1.la w Wlt
tm1: Jan Docnl&l ~ nar0eCZ-0Aą ! mk., Ani. 
Usecki z~. Z mk., St. l(~ka z~. l mk .• No
wak 1 mk., J. Kwa,łsrl z t.. l ~. W. Mistek 
~ cf. l mk„ Marcin Ja1Siczat e ~. I mr., J. Baal 
kiewi~ Z mr .• nadeslal i waplaeil l'OrlO '· St. 
l{owa.Ika z Witten - ruem 11,10 mr. · 

Ze słrarknłd Tw. ł\v. SmnlslRwa w .Mari: 
łoił n1ldeslal przewoCoicqcy p. Ju Cłelttca 
1'42'91 . 18 mŁ 
· Ze skarb<mkf ·T&W. św. .Jusa · Nepomuceaa 
z &rop ude6hi J'rzewodDicateY ,. Idzi Maik 
ruena · · 8.8& mk. · 

Na n~ck o p. 'J'a1111 Boiliskłeru w 
Duisbung-Beek: J, ~i z nfllecroną 2 ~ 
M. Wotn.iak 1 mi .• Fr. Twv4owsk'r !Il z. ł 
m. P. 8ą.~k aJ 0. l m„ St. ZaACleoki z l. I 
mk. W. Dl:ied.i:ic i m„ Jaa Wacltowiak I rnk.: ·fr. A4~ I mk., St. (01iiskł 1 r.nr;,. 
({OII$ła.cye Naw-rocka 50 fos.. Jan Nowa~ 
iO fm. J/. StuydlCJW9ki " ~. 50 fctl~ net~ 
il.al i ,ortQ za.pl. p. W. SkN}'dlowski - r~ 
MDI . 11,M lat. 

Ze skarbank:f Tatr. W. Jacka !li Oełseo
JbrQlae11-fsi5111arck rt rv •.. k"w'ariat•. Nadeslal P.. 
A. OorzelancżYk - raum 16,95 lllk.. 

Ze skaribonki Tow, hr. A1tomogo z Ueckes 
aorta aadesW p. Szym09 Oa,,.rceyk ra~ 
~ 21.SO mil:. 

. Ze1 s.karbonk~ TO'f. §9'. J&om lll Hor~ua
soo nadestal t porto uplacil p. Jakób Bartk& 
wliak-~ timk. 

z g'Wiudki Tow. h'~ &ui!bwa Kostki W' 
Sodenrrich. Na porto odchodz;i OO fen. Na
deifal P~ St. Smiełk~i ...- razem 6,25 mk. 

~i~ mra10 206,46 mt„ 
W kasie ~ 4ai'a ei rr9&da 6'8,9' mk„ 
O.Ciód ra0091 . '°5,49 mL 
R.ozohód 19,IO lak.. 
W kasie 88ó,45 mk„ 

Rozda&f: J. H. z H. 19 Jnk. 
Paini.o Bote M,Zać t Nadmieniam, it .Msr'A!: 

św. odprawia.i• sio a !łly.wycll j nmarlych ofia
rodawców. 

Bochu•Hohiteff, dn. l &tycz.ta. 11>()1. 
J. na.aa, (Gmnrnerstr. 26.) 
?r„· n r • ee 

Bractwo Rółdca tt. Polek w llablngh~st 
-,;;~..,~~,J>-l>J~..,,..~""ł~ podaio do wiadomości swym sio~trorn, 1~ w ' . ł fnJ zaa6wte• iwieto Trzech I(róli odbe<\r.i.e _sic: uroczyste J?0-

' Wanne, ()arlstr. 3. 

Jest najzdrowsza 

-~·· . . I 
~:.~ f!Ńl!l!!JI 

jest najlepsza. (1330 

1. Szan. Rodakom w Bochum i ókolicy po- r h •- świ~cenio choruwt o iodzm1e .f po poi. S10-f lecam moją (810 n.tac prosuuy za· &fry vrinno sie stawić w odznakach o pól do 4' 

1 praco\\lnię stolarską· 1 h~eać ktfe9W i do kościola na różaniec. Siostry, któr~ są u~ 
r r pisane u swych zelatorek do ~ran.ia. udziaI~ w-
• ~rusdkobłrazedzamopeałbrzJelDTl\t.i! ft p1ZeJDJSłtWC6 \ł' kawie, zibiOfl\ si~ po naboienstWl~ na sah .P· 

~ m: m ~ aby zamieszczali Katling, Kronprinzenstr. nr:. 89. o hcz_ny ud111al 1 w nabożeństwie. Rodaków i R.odacbk1 ~prasze 
f speeyaln1e całkowityelt wypraw. f swoje oatłoszenia si~ serdecznie. (2) Przełozona. 

i . Ludwik Kruszewski, r wnaszem piłmi& Tow. gimn. ,S,okót" w Habłni[horst ~) 

~ 
Bo c h u m, Johannitterstr. 22- i Kupcom i prze- podaie do wia·d'omości swym druhoi:n. i.ż PrLY

Za sotó~·"~· Na odpl::at~ -.:, c2le zebranie odibęd:lli.e si~ 6 stycznia zaraz po 
" mysłoweoa, któ· wielkiem nabożeństwie na sali zwyklych po-

~>Jr<"/'6'19'"',_.~~~""""""'".,,,.,.~~ • siedzeń. O liczny ud:lial uprasza się, gdyż ~. 

Ol.brzy mi zarohe 1 
PoMzukuje pewien 
większy interes na od
pMę lr.ilku ddeln)'ela 
I płlD)Ch 

- rey W DUZ8J ia• ważne sprawy do zaiatwLenia. Gości.e mil~ w1 ... Uczciwy. i pilny człowiek zecie ogłaszaj~. dziani. Czolem! -- Wydział. 
mogący stawić kaucyę, potrzebny za
raz w składzie mebli w Bruchu pod 

niech kupuj~ey Tow. św. Józefa w Dahlhausen 

osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
że kobiety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar· 
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli , 

Bukowiecki. Posen W. 6. 

ludzi. 
mówiących po polsku i 
niemiecku, Clllem sprze
daży i kasowania drob· 
niejszych Slim od pry
watnych odbi 1rców. Zgł. 
do Eksp. "Wiartua Pol
skiego" pod nr. J 91li 

firmą: (34) 
Mohel- u~ W aren-Haus 

Scb.·w ·arahcff 

• d "' t donosi swym cz.Ionkom, iż rocme walne ze-
powte Z:\, Zie O branie odbędzie się w niedzielę, dnia 6 stycz 
ogloszenie czyta· nia, po pot. o godz. 4. Liczny udzial poeąda

ny. Obowiązkiem jest ka'~dego c7.lo11ka. aby 
li, aby ogłaszai:t- na to zebran6e przybyl.~ ponieważ będą ważne 

• d · 1· ~ sprawy oma wiane a także obór nowego Za-
cy Wie ZI0 I, ZfS rządu. Na zebraniu będzie wolne piwo. Go-
ogfoszenie miało ście mile widziani. 

W · Recklinghausen-Siid, Bochumerstr. Zarząd wnien się stawić już o godzinie 3 
nr. 192. gkutek. po poludn1u. (3) Zarząd. 

Za druk. na.kład i vedakcyę odpowiedzialny Antoni_Brejski w Bochum. - Drukiem „Wia rusa Polskiego" w Bochum. 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz ~ sprawom narodowym politycznym i zarobkoWJDl! 
)J 

Rodzice JOfscy! Uczcie dzieci swe 
1116wić, czytać I oisać po polsku! Nie 

łest Polaldem, kto ootomstwu swemu 
niemczyć s~ pozwołl? 

Z Qpadk6w dDla. 

W Pelplinłe na powiatowym wiecu 
vrzedwyborczym postawiono również 
na pierwszem miej~cn kandydaturę p. 

Jana Brejskie20. 

Okrę~ starogardzko - kościersko -
tczewski postawił więc we wszystkich , 
trzech powiatach na pierwszem miej
~cn kandydaturę p. Jana Brejskiego z 
~forunia~ 

Intrygi .,Piel.~rzyma' ', „Gońca Wiei 
'kopolskiego" i ,J)z. Berlińskiegou nie 
:miały zatem powodzenia. (Patrz arty 
kul "Prywata!") 

Na wiecu w Dobrzycy domagano się 
·kandydatur robotniczych i włościań

skicll. 

Na wniosek ks. Donata przyjęto na 
wiecu w Dobrzycy następującą rezo
Jucyę.: 

„Zebranie przedwyborcze w Do
brzycy stawia "Wniosek do Komitetu, 
aby na przvszły raz, pierwsze miejsce 
na liście kandydatów zajął reprezen
tant stanu włościańskiego lub robotni
czego, ponieważ taki przedstawiciel je 
·szcze dotąd w Kole Polskiem nie za-
~iada!". 

W Poznaniu zmarł dr. Józef l(usztelan, 
t!yrektor Banku Związku Spółek Zarob 

kowych. 

Zmarly pofoży1 wielkie zaslugi o
koło rozwoju naszych spółek zarobko
\vych i był założycielem Banku Zwią
zku Spólek Zarobkowych. 

Przy budowie drogi żelaznej przez 
Hunsryk wydarzyło się wielkie niesz · 

czeście. 

W wykopie zasypała ziemia 3 ro
botników. Wypadek zwabił wielką li
czbę osób na miejsce nieszczęścia. Kil

- kudziesięciu widzów ustawiło się na 
pobliskim pagórku, który podmyty 
Przez wodę ciężaru nie wytrzymał i 

... osunął się grzebiąc okolo 40 osób. Do-
tąd wydobvto 20 zabitych i kilkunastu 
clężko rannych. Dalszych prac ratun

- kowych musiano w niedzielę zaprze
stać, gdyż grozi dalsze osunięcie się 
ziemi. 

100 osób zatoneło! 

Arncrykań~ki parowiec osobowy 
,.City of Panama" zatonął. W falach 
morskich zginęło 70 pasażerów i 30 
marynarzy. 

Pod powyższym nagłówkiem czy„ 
tamy w „Gazecie Toruńskiej" ,: 

W parlamencie niemieckim na po
siedzeniu z dnia 30 stycznia 1904 r. 

· byla na porządku dziennym iąterpela
cya stronnictwa centrum w sprawie 
związków robotniczych. Posel centro
wy Trimborn oświadczył się imieniem 
swojego stronnictwa za przyznaniem 
prawa tworzenia związków zawodo ... 
wych także robotnikom rolnym. 

W toku rozpraw przystąpili do 
ówczesnego posla p. Jana Brejskiego 
prezes Kola polskiego książe Radziwill 
i sekretarz hr. Maciej Mielżyński z 
wezwaniem, by w zastępstwie inne
go posla zabrał glos, celem poparcia 
interpelacyi centrowców i wywodów 
posła Trimborna. Pan Brejski wahał 
się, bo mialo to być dopiero drugie j'e
go przemówienie w parlamencie. a nie 
było czasu na przygotowanie, ani ma_, 
teryałów pod ręka_. Z uwagi przecież, 
że w tak ważnej sprawie Kolo polskie 
milczeć nie moilo, zgodził się, że go 
poseł hr. Mielżyński kazal zapisać do 
głosu. Bez wszelkich dalszych wskazó 
wek ze strony Kola wstąpil pan Jan 
Brejski na mównicę i rozwiódl się o 
związkach robotniczych w myśl wywo 
dów stronnictwa centrum. jak mu pole
cono. Nie pominął też sprawy robotni
ków rolnych, przedstawiając smutne 
położenie robotników zagranicznych 
na podstawie urzędowych sprawozdań 
które co tylko był przestudyował i wła 
snych spostrzeżeń. Przedewszystkiem 
domagał się pan Brejski ustalienia ro
botników zagranicznych i uregulowa
nia ich praw, aby ich nie można wedlug 
widzimisię sprowadzać i wydalać i żą
dał zdrowych a odpowiadających wzgl 
dom moralności mieszkań. Koniec u
wag pana Brejskiego o robotnikach za
granicznych opiewa tak: 

„Byłoby życzenia godnem, aby 
tak samo jak w przemyśle, ustanowio
no i dla rolnictwa pewien rodzaj in
spekcyi, któraby brała w obronę ro
botników sezonowych, czy to na wscho 
dzie czy w Saksonii„ Brandenburgii 
i P~~eranii. Są to wprawdzie prości, 
bez wykształcenia robotnicy, ale zaw
sze ludzie, a w wieku, w którym WY-· 
dano tyle przepisów, dotyczących o
chrony zwierząt i bydła, i robotnicy 
sezonowi mogą mieć pretensyę do o
pieki". 

Na podstawie wadliwego tłoma
czenia mowy p. Brejskilego napisal ja
kiś korespondent do warszawskiego 
,~Gońca", że „poseł Brej ski na równi z 
hakatystami domagał sie zupełnego 
zamknięcia granicy dla robotników z 
Królestwa". Ten sam zarzut powtó
rzył „Goniec Wielkopolski". Zaalarmo
wano też Kolo polskie. Kolo rozpatry
wało tę sprawę, a otrzymawszy od pa
na Brejskiego oświadczenie, że wywo
dy jego mylnie zrozumiano, uznało, że 
nie ma powodu do publicznego zazna
czenia, że wywody p. Brejskiego nie 
zgadzały się z zapatrywaniami więk
szości Kola. 

W lutym roku 1904 na sejmiku to
ruńskim zażądał od pana Brejskiego 
wyjaśnienia w tej sprawie śp. Ludwik 

Slaski z Trzebcza, który był zdania, że 
pan Brejski zbyt czarno prz~dstawil 
położenie robotników zagranicznych. 
Pan Brejski na potwierdzenie swoich 
wywodów powolal się na sprawozda
nia urzędowe hr. Possadowsky'ego i 
wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie 
robotników zagranicznych wogóle, za
znaczając, że jest za uregulowaniem 
prawnem sprawy robotników zagra
nicznych, aby nie byli narażeni na wy
dalenie pod lada pozorem. 

Wywody pana Brejskiego co do 
smutnego położenia robotników zagra
nicznych poparł prezes komitetu pro
wincyonalnego ks. dr. Wolszlegier, ro
zejrzawszy się poprzednio w sprawo
zdaniach urzędowych. 

Od tego czasu zasiadał pan Brei
ski w Kole Jeszcze kilkanaście miesię
cy, przemawiał wielokrotnie imieniem 
Kola. i nie mialo ono ani razn powodu 
do wyst~pienia przeciw jego wywo
dom, chociaż pan Breiski _ należał do 
posl{>w, którymi się najczęściej. posłu
giwano, ilekroć wypadło mówić bez 
przygotowania. 

Mimo to przeciwnicy pana Brei
skiego powtarzali owe wymysły gaze
ciarskie o zupelnem zamknięciu gra
nicy, aż w końcu p. dr. Majkowski w 
Kościerzynie wystąpił z twierdzeniem, 
że ,,pan Brej ski zerwal ( !) solidarność, 
bo sam Jeden z posłów polskich glo
sował ( !) za wnioskiem, domagającym 
się zamknięcia ( !) granicy dla robotni
ków z Królestwa Polskiego". 

Pan Jan Brejski zbil to twierdzenie 
natychmiast, jako bezpodstawne. Mi
mo to powtórzono je na wiecu w No-. 
wejcerkwi. 

„Pielgrzym" napisał, że pan Jan 
Brejski winien jest sprzedawczyko
stwa. Pan Jan Brejski posłał mu spro
stowanie„ ale „Pielgrzym" sprostowa
nia nie zamieścil, a pan Jan Brejski pu
ścił mu to płazem i nie zażądał ochrony 

·prawa. 
Skutek był ten, że gazety polskie 

w Galicyf, Królestwie i nawet w Arne-· 
ryce obeszły pieprzne artykuły pod 
nagłówkiem „Brejski sprzedawczy
kiem", a socyaliści na zebraniach po 
llajodleglejszych zakątkach tłomaczą 
robotnikom polskim że powinni wst~
pować do ich związków, bo „Zjedno
czenie Zawodowe polskie" założył p. 
Brejski, a ten jest sprzedawczykiem; 
Rozumie się, że ten zarzut wytoczono 
także, aby ubić kandydaturę poselską 
pana Jana Brejskiego. 

W styczniu roku 1905 odbyła się 
w Berlinie w domu katolickim „Leoho
spiz'' narada w sprawie polączenia 
polskich związków zawodowych. W o
bec posła Kulerskiego i Korfantego, 
wobec prezesa „Zjednoczenia Zawodo
wego Polskiego" pana Sosińskiego i 
wobec sekretarza „Polskiego Związku 
Zawodowego" w Poznaniu, pana Pio
trowskiego, oświadczy! się pan Jan 
Brejski za połączeniem organizacyi pol 
skich kartelem. Jakiś czas potem był 
pan Jan Brejski jako sprawozdawca 
na walnem zebraniu Polskiego Związ
ku Zawodowego w Poznaniu, gdzie 
glosu nie zabierał. Korzystając z obec 
ności prezesa ,,Zjednoczenia Zawodo
wego Polskiego" p. Sosiliskiego, poru-

szono sprawę połączenia organizacyi 
polskich pytając o stanowisko „Zjedno
czenia Zawodowego Polskie2"o". Od
powiedział przychylnie pan Sosiński, 
pan Brejski milczal, bo nie miał prawa 
przemawiać imieniem organizacyi, któ 
rą wprawdzie zalożyl, ale której człon 
kiem i kierownikiem nie jest i być nje 
może. Z milczenia pana Brejskiego wy
snuła jakaś gazeta wniosek, że pan J aa 
Brejski nie życzy sobie polączenia or
ganizacyi polskich. Pan Brejski oglo
sił zaraz w swoich pismach~ że to fał-. 
szywy domysł, bo on pragnie polącze· 
nia związków. 

Po roku napisal „Dziennik Berliń· 
ski artykul wstępny, w którym dowo
dzil, że polskie organizacye nie mog' 
się pol'tczyć, bo temu sprzeciwia sit 
pan Brejski w interesie własnej kiesze
ni. Pan Brejsk:i ogłosił zaraz w „Gaze
cie Toruńskiej". że owszem popiera 
gorąco my~l kartelu czyli połączenia 
polskich organizacyi, a „Dziennikowt 
Berlińskiemu'' posłał sprostowanie. 

"Dziennik Berliński" sprost wania 
nie zamieścil, a pan Brejski nie uciekł 
się pod opiekę prawa. 

Jakiż byl skutek? 
.Oto mlodzieniaszki, którzy by-. 

wają na kolacyjkach u wydawcy „Dz. 
Berlińskiego'' (poważniejsza mJodzież 
na nich nie bywa). przybywszy na świt 
ta w Kościerskie i Starogardziue, roz
glaszają, - obok innych baśni„ - tak
że fałszywą, wiadomość, jakoby pan.. 
Jan Brejski we wlasnym interesie ma
tery.alnym sprzeciwiał sie połączeniu 
polskich organizacyi, a więc nie go
dzien zostać posłem. 

Kiedy w Westfalii założono cen
trowy Z\Viązek zawodowy czyli tak 
zwany niemiecki „Gewerkverein'' pan 
Jan Brejski oświadczyl się. pierwszy 
przeciw wstępowaniu Polaków do tego 
związku a na redakcye „Wiarusa Pol
sktego" wplynąl, żeby nie przyjmowa
la od niemieckiej organizacyi ani ogło
szeń, ani zamówień na druki. Natomiast 
przyśpieszył pan Jan Brejski założenie 
„Zjednoczenia Zawodowego Polsk~cgo• 

Niedawno „Wiarus Polski'' lg mil 
„Gońcowi Wielkopolskiemu ' ' że dru
kuje „Gewerkvereinowi" gazetę w Ję
zyku polskim, co lud balamuci, na to od 
powiedział „Goniec Wielkopolski". że 
„Wiarus Polski" dawniej także druko
wal gazetę czyli organ „Gewerkver„ 
einu", co jest nieprawdą. Pan Jan Brej 
ski jako wydawca poslal redaktorowi 
„Gml.ca Wielkopolskiego" sprosta Na
nie, ale ten sprostowanie nie zatnl ~ś
cil, a na dobitkę oglosil świadomie nie
prawdę, twierdząc. że pan Brejski sam 
przyznał, iż „ Wiarus Polski'' druko
wał organ związków chrześcijańsKi .;h 
( gewerkvereinów ). 

Społeczeństwo spokojnie pat;zato 
na ten objaw zupełnego zaniku wsz~l ... 
kiej uczciwości publicznej. 

Widząc to pan Brejski, powiedziaf 
sobie, że niema innej rady, .iak uciec 
się pod opiekę prawa i przy jego pomo
cy zniewolić „Gońca Wfolkop.'' do od
walania rozmyślnego kłamstwa . „Go
niec Wielkopolski'' wszczął z tego po
wodu wielki ha las i znalazł ludzi, 1' tó ... 
rzy chca uchodzić z<1· honoro\vy :::h a 
bronią k12Pist\va 1 os;~cz crst<.v~J . 0dsą-



dzaJąc od prawa do godności poselskiej 
oczernionego za to, że się broni. 

Możnaby tu zaiste powtóriyć sło-
wa poety: 

Niczem Sybir, niczem knuty 
l serdecznych ci·erpie1i króJ, 
Lecz narodu ducn zatruty -·· 
To dopiero bólów ból. 

My przecież wiemy, że owi mło
dzieniaszkowie i ich przyjaciele, któ
rzy tak zawzięcie agitują przeciw p2-
nu Brejskiemu kłamliwymi zarzutami,. 
działaj~ w dobrej wierze: oklamano ich 
poprostu i nadużyto ich niedoświad
czenia „Dziennik Berliński „ i u Goniec. 
Wielkopolski'' polują bowiem na abo„ 
nentów „Wiarusa Polskiego", którego 
nieszczęśliwym właścicielem jest pan 
Jan Brejski. Zohydzając pana.Brejskie
go pragną wydawcy gazet konkuren
cyjnych poprostu urywać „Wiarusowi 
Polskiemu·· abonentó,:t,r, których zdo
był z takim trudem. Nie o dobro pu
bliczne tym panom chodzi tylko o pry„ 
watę, o iysk własny z cudzą krzywdą. - ---· "!?UL&ajf:WW~ . 

Centrowcy w Polsce. 

nia jednakowoż za wiele i postanowili 
postawić na kandydata ze swej strony 
prezydenta sądu nadziemiańskiego 

Spah na. 
+ • + 

Poseł sejmowy ks. prob. Abram
ski, przewodniczący opolskie~o centro 
wego komitetu wyborczego, wystąpil 
z l\omitetu centrowego z następują
cych powodów: 

Ks. prob. Abramski, jak donosi Gaz. 
Opolska, byl na zebraniu Komitetu te..'. 
go zdania, że ks. prob. Wollny, propo
nowany przez Niemców centrowców, 
nie powinien przyjmować kandydatury 
jako ksiądz przeciwko księdzu (probo
szczowi Brandysowi kandydatowi do 
Kola polskiego). Gdy kst Wollny je
dnakowoż większością głosów - prze 
ciw glosom czterech księży - został 
postawiony jako kandydat niemieckich 
centrowców i tę kandydaturę przyjąłf 
wówczas ksiądz prob. Abramski o
świadczył, iż z Komitetu centrowego 
występuje i odezwy centrowej nie pod 
,Disze. O .• emeryt (na pensyi) w Opo
lu, powiedział, że to jest podlością (Oe 
meinheit), że ks. prob. Brandys przyjąl 

p b h kandydaturę do partyi polskiej (Koła 
„Gaz. Gd." pisze: rzy wy orac · polskiego). Ks. prob. Abramski stanow · 

do parlamentu w roku 1903 głosowala 

Pran. Ratajczak, sekretarzem Józef Trzebniak 
skarbmklęm Wawrzyn Muiielak. 

Wiec zakończono okrzykiem na cześć kan 
c!ydata naszeiO. 

St. Trzebnlak, sekretarz wieca. 
Dla Rauxel i Habi'nihorst odbyl się w uro

czysitość Nowego .Roku \Wec przedwyborczy. 
Daj_egat komitetu powiatowego Piotr Wilczyń
wodnicz.ą,cym W'ieca obraoo- )LMNIOATAO 
s.ki z.agall Wliec o godz. 3 i pól po poi, pochwa
leniem Pana Boga, poczem za.śpiewana pieśń: 
„Kto się w opiekę". Przewodniczącym obra
no p. Jana R.egulskfogo, sekretarzem p. Szczt-
pana Sobczaka, lawnikami pp. Marcina Jar
czyńskiego i Jakóba Wawrzyniaka. Po prze
mó\Weniach pp. Marcina Jarczyński~.> i Pio
tra Wilczyńskiego wybrano komitet wyborczy 
Gla Rauxej i Iiabinghorst. Na a.gitacye zebra
no $,70 mk. Po Wyczerpaniu porządku dzien
r1ego· zamkną! prz:ewodr.iczący wiec o godz. 6 
min. 20 pochwaleniem Paną _Boga i zaśpiewa
wem pieśni: „Serdeczna Matko". W końcu 
wzniesiono trzykrotny okrzyk na cześć pana Jó 
zefa Chociszewskiego. 

Szczepan Sobczak:, sekr. wieca. 
Z Gerresheim. Panowie centrowcy wzięli 

się zgrabnie do rzeczy, by nas Polaków zlapać 
w swe s>.idelka, ale si~uczka jm się nie udara. 
Tylko ma.fa cząs\tka poszla na: lep pięknych 
stówek. lecz sądzę., że i Qni przy zbliżających 
się wyborach pójdą z resztą Rodaków i glos 
swój oddadzą na Polaka. 

Rodacy! Przecież po centrowcach nicze
go dobreg0 spodziewać s i ę nie możemy, dla te
g:o w dniu 25 stycznia z.wartym szeregiem 
stańmy do urny wyborczej z karteczką na Ro 
daka 
p. J 0 Z E F A C H O C I S Z E W S K IE G O 

z Gniezna. pewna część centrowców w okręgu czo przeciw temu wyrażeniu wystąpll 
zaznaczając, że Kolo polskie, w którem Rodak. 

wejherowsko-pucko-kartuzkim na kon- zasiadali mężowie tej powagi, co śp. ks Unden. Wiec przedwyborczy odbyl się 
serwatystę. Woleli, by z ich pomocą arcybiskup Stablewski i inni, 

1
.est tak dnia 1 stycznia w !inden w lokalu p. Schillera. 

zwycięży! luter, rządowiec i prze- Wiec otworzyl p. Antoni ~orpus po_9hwaleniem 
śladowca wiary katolickiej, samo katolickiem, jak centrum. Pana Boga i pieśnią „Kto się w opiekę." P. 

P l Jeden z obecnych księży radził, aby Jana Kaczora powolano przewodn i czącym 
aniżeli katolik, dlatego, że jest o a- centrum z Polakami w Opolskiem za- wieca, p. Tomasza Iialupka sekretarzem, Sta 
kiem. Tacy to katolicy ci p~nowie cen warło kompromis .(wzajemny układ) nis.Cawa Nowaka i Jana Biegota, ławnikami. 
t1 owcy. Woleli zaprzedać okręg lu- Przemawiali pp.: Stanislaw Nowak, Jan Kę 
trom, byle nie stracić łask rządu, by- tak co do wyborów do parlamentu, jak sy, Józef Kaczmarek i Jan Kaczor„ Na cześć 
ł k , tb do sejmu. Centrowcy opolscy odrzu- miszeg,o kandydata p. Józefa Chociszewskiego 
e nie dać luters im swym wspo ra- cili ten projekt „z oburzeniem". wzniesi.ono trzykmtnv okrzyk. Do komitetu zo 

ciom pozoru do twierdzenia, że popie- stal li obrani: p. Józef Kończak, przewodniczą-
rają Polaków. Byli więc prawdziwy- :a•== ·- cym, Tomasz ttalupka, sekretarzem, Antoni 
mi lokajami, i nie dziw, że rząd ich jak p· olaey IlQ obezyźnJ"'e, Korpus skarbnik.iem. lgnacv Kędz : a i Ignacy 
l k ' k ł a J..:l Starosta lawnf.kami 
O ajow potra towa · Wiec zamknąl przewodn : cz.ą.cy p. Kaczmr 

Umowa przed trzema laty pomię- h 1 · p B s · noct Lut2endortmund. Sprawozidanie z wleca poc wa emem ana aga. - zanowm .!.'. a-
dzy centrowcami a konserwatystami d cy! Agitujmy. aby u każdego Polaka na ob-
byla taka, że kandydat miał być naod- prze wyborczego odbytego się w Liitgendort- czyźnie znajdowal się „Wiarus Polskti" bo w 

muncl: dn. 30, 12. 06. Wiec ·otworzy[ zwolują- tej ga·zec ie możemy .§.ię wszystkiego -doczytać 
mian raz konserwatystą, raz centrow- cy sfowamr pochwalen~a Pana Boga i pieśnią a osobliwie też teraz przed wyboramL 
cem. Ponieważ centrowcy poprzednio „J(to się w QIJJiekę". T. H., sekretarz wieca. 

1 k t t · Przewodniczącym wieca zostal obrany p. 
popar i on serwa ys ę, więc przy o- Karol "Eckert, sekretarzem p. Stanisfaw Trz& · . Nowe Towarzystw&. 
hecnych wyborach powinien byt być bniak, lawnikamJi pp. l(aźmierz .Krzyżański. i Jó Dnia 9-go grudnia z. r. zalożono w J:cken-
posta wio ny centrowiec. Ale centrow zef Pryba. Przewodnicza.cy zachęca.[ wszyst- schwick pod Recklinghausen staran~em kilku 
cy za swą lokajską przyslugę przed kich Rodaków, ażeby każdy prawdziwy Po- Rodaków, towarzystwo polskie pod nazwą 
trzema laty otrzymali tym ra- lak-katolik w d.niu 25 styczn. oddal Siwói glos Tow. polslro-kato,lickie pod opieką św. Józe-

na polskiego kandydata, który jest postawi:ony fa. Z lona „Związku wzajemnej pomocy pol-
2,em ftgę. Miszmasz niemiecki urzą- ze strony „Olówrieg1J Kom!tetu". s1ko-'1catolickich towarzystw" referowaJ w za
dzil w zeszły w piątek W domu kąpi_e- Pan Stanislaw Karolczak rozwiódl się dość stępstwie p. St. Kunc-y p. Adamski, przewodni-
lowym w Sopocie poufną pogadankę, obszernie nad sprawami, poilitycznemi. cziący tow. w Bruchu. który z swego zadania . 
na której centrowcom oświadczono, P. Józef Trzebn iak w swej trzy kwadranso dzielnie si ę wywiązywal i jego staraniiom oraz 

wej mowie rozwodzil się o wszelkich spra- przekonującemu refe ratowi za\vdzięczarhy za
że nie centrowiec, jeno rządowiec W wach, dotyczących nas PIQiJaków na obczyźnie. lożenie tow.. Na czlonków zapislo s i ę 32 Ro
osobie prezesa regencyi J arotzky'egn wyjaśniając, dla cle_i;o zostaI parlament n:ernie daków z których lona zostali wybrani do Za
postawiony zostanie na kandydata do cki rozwiązany. r~ .ądu: 1) przewodniczącym p. Jaroni Józef; 
Parlamentu, który winien być przyjem P. Wawrzyn Musialak mówi1 o przyszlych 2) zast. Malecki Stanislaw; 3) sekretarzem 

wvborach. Potem jesz.cze kolejne zabierali Krausen Maksymilian; 4) zast. Miszko Józef; 
nvm także centrowcom, bo jest katoli- gJosy panowie Kaczyl1ski., Eckert, Trzebniak i 5) skarbnikiem B:elasz Marcin; 6) zast. Kai 
kiem. Karolczak. Do m·ejscowego klomitetu wybor- czyk Walenty; 7) bibliotekarzem Nater, Lu

Centrowcom było tego lekceważe- czego zostali wybrani:: przewodniczącym p. dwik; 8) z::ist. Lorenc Jan. 

Zebrania odbywają si~ w p!envszą niedziele 
po H każde~o mie&i~ca w lokalu p. Kausch w 
Eckcnschwic.k o ~odz.. 4 po pol.. Upraszamy 
uprzeimie Rodaków z Eckoaschwick J okoli-cy„ 
aby przez przystąpienie do tawarzystwa po-
Wi~kszyli ~rono nasze. Zarz~d. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zacbodnich. Warmii i M'zW'. 

Z dy ecezyi c lt e ł m i ń s k i e i· 
Wedle statystyki kościelnej, dołą

czonej do rubryceli na rok 1907, liczy 
dyecezya chełmińska 476 księży! 

dwóch mniej, niż przed rokiem. Umar
łych w ubi:,eglym roku podaje staty
styka 15. 50-letniego jubileuszu ka
płaństwa nie będzie tego roku obcho
dzil żaden ksiądz dyecezyi chełmiń
skiej, gdyż wszyscy wyświęceni na 
kapłanów w r. 1857, a była ich dość 
znaczna liczba, już umarli; ostatnim z 
tego rocznika był śp. ks. kanonik Bie
licki, który umarł 2 lutego 1905 r. 25. 
rocznicę kapłaństwa obchodzić będą 
tego roku trzej księża, i to 26 lipca ks. 
prob. Ignacy Nowak w Unisławiu, 28 
paźdz. ks. prob. dr. Ignacy Rosentre
ler w Gniewie i ks. dr. Franciszek 
Schroter w Oliwie. Najstarszym księ 
dzem dyecezyi, a może całej Europy, 
jest ks. prob. Stanisław Machorski w 
Lisewie, który 8 maja 1906 wstąpil w 
setny rok życia. Po nim następuje ks. 
prob. Jakób Kozłowski w W. Radowi
skach, liczący 87 lat życia a 60 lat ka
płaństwa. 

Szczecin. W pobliżu miejscowości 
Golinow znaleziono handlarza Cohna 
zamordowanego. Jako podejrzanego o 
spe1nienie. morderstwa aresztowano 
pewnego robotnika nazwiskiem 

Schmidt. 
Świecie. Niemcy powiatu tutejsze

gi postawili jako swego kandydata p. 
Hołza z Parlina. 

Siediice. Przy nielicznym udziale 
wyborców z powiatu wejherowskiego 
odbył się w Gzwartek wiec przedwy
borczy na sali p. Stepphuna. Kandyda
tem na pierwszem miejscu wybrano p. 
Jantę Połczyńskiego. 

Elbląg. Straszne zabójstwo miało 
tu miejsce w ubiegłą sobotę. Oto ro
botnik Ooldbaum posprzeczał się przy 
ulicy Wodnej z robotnikiem Karau i za 
bil go na miejscu. 

Pelplin. Na wiecu wyborców powiatu 
tczewskiego, jaki się •odbyl w ubieglą niedzielę 
w Pelplinie, postawiono nana Jana Brejskiego 
z Torunia na oierwszem m•iejscu jako kandyda
ta przy. zbliżających sie wyborach do parla
rr,entu. 

W czwartek odbędzie s:e zebranie delega
tów i Koroitetu Centralnego na Prusy 
Zachodni.e i Warmię w celu wvboiru kandyda
tów na poslów z pośród postawionych osób na 
wiecach po-wiatowych. . .,..___,, .......... ._ ... .._ .... -~ - -ur 0 . _,. m:~~r!H'!!!•~~n~-i:~r: !!!!!!!;!!117!!!!!!'!1!11 .. !o:!!.~~~~~!!!1!~-W~" ~~=1!-~""!!!•!!!!!~!!!!!•~NU!!!]ibl~·Z~IA'!!"!*~· ._!!l!!l_ !!!IF1!!!1WWW!!!!•!!!!ll!I ~1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'2!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!! 

Fatalna omyłka. 
9) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalu.y), 

Przytem wszystkiem z pięć lub 
sześć razy siedziała w więzieniu za kra 
dzież, lub przechowywanie rzeczy skra 
dzionych, nie więcej. Drobnostka, praw 
da? Antonina nie miała do tego zdolno
ści. Raz zostala zamkniętą na dziesięć 
lat. Była to zła przygoda tembardziej, 
że była niewinną. On tymczasem po
starał się o to, aby go wystali do Pois
sy. Fantazya artysty! Nie chciał pO·· 
zostawać na wolności, skoro Antonina 
była pod kluczem. Po wyjściu z więzie 
nia pobrali się. 

Nie przyniosło im to szczęścia. Za
łożyła pralnię, - nie powodziło jej się; 
sklep, w którym handlowała starem o
dzieniem, zwrócił uwagę policyi. Za
częto śledzfć Antoninę. On, Piequeur, 
próbował sprzedawać we dnie na bul
warach drobnostki galanteryjne. I tak 
się żyło. Albo raczej tak się zamierało. 
Czekano na sposobność wzbogacenia 
·się. 

Od trzech lat Antonina i on zaj
mowali sie zbieraniem gałganów. Każ
de rzemiosło jest coś warte. Ale już się 
starzeją. Antonina upija się. On, Pi
queur. także. tta, cóż robić, nie jesteś
my aniołami. A to kosztuje, - wódka! 
Ni12:dy stara nie chciała mu powiedzieć, 
gdzie ukryła córkę. Nigdy! pomimo 

gróźb, pomimo razów„. a te padafr 
gęsto. Nareszcie, pewnego pięknego t 

dnia, kiedy byla pijaną, kiedy jej głód 
dokuczał, w chwili rozczulenia wyga
dała wszystko; on też niezwlocznie za
jął się poszukiwaniem Bacheurów i po 
upływie dwóch dni, wiedzial już, co 
się stało z córką Antoniny i Lebordier: 
że wyszła za mąż że jest bogatą i szczę 
śliwą. Że jest bogatą, to rzecz główna. 
Wtedv pożyczytn sir nie11 i„rh:v na no
we ubranie. na podróż z Paryża do 
Chateau, i oto jesteśmy, Antonina i ja, 
Piequeur, aby opowiedzieć jak stoją 
rzeczy, dobrej pannie Annie, która bez
wątpienia pośpieszy im z pomocą. 

A to co opowiada, to nie jest kłam
stwo. Ach! nie, nie chce wcale zada
wać sobie trudu, kłamać teraz zwłasz
cza przed córką. Przecież we własnym 
interesie powinien mówić prawdę. Po 
to przyjechał. .Jest pewny. że drog-a pa
ni, wyciągnie ich z tej nędzy, w której 
brną po szyi e. 

Jest daleki od te{to, aby jej grozić, 
iż wtajemniczy całe Chateau w te ma
łe sekreciki, które teraz opowiada. Nie, 
groźba sprzeciwia się jego charaktero
wi. Ludzie tacy, jak on, tak nie postę
puja. Iia ! gdyby Anna odmówiła, w 
takim razie. cóż robić! byłby zniewo
lony, przymuszony, znaglony„. oomi
mo swei woli, przestrr,edz ja. Każdy 
ma swoie sprawv. swoje małe kłono
tv. Ale on m<l nadzieje, ii nigdy nie bę
dzie nrzvwiedziony do takiei ostatecz
no~cL Zresztą nie ma o czem gadać,,~ 
hasta! · ~ 

Ach! zapomniał o jednej ważnej 
rzeczy. W obawie, że może Anna nie 
będzie chciała mu wierzyć, wziął ze 
sobą akt urodzenia, w którym jest na
pisane: córka Antoniny i Lebordiel". 
Przyniósł również akt śmterci ojca. A 
ponieważ chodzi o dokładność„. która 
ceni nadewszystko, i o stwierdzenie. 
przez miłość dla prawdy, że Bacheuro
wie skłamali, mówiąc Annie, że jej mat 
ka nie żyje, oto jest akt ślubny Pieque
ura z Antoniną. Niczego nie brakuje. 
Wszystko należy przewidzieć, nie
prawda? 

Przestał mówić, wyjął z kieszeni 
papiery pomnięte i potłuszczone. Wy
ciągnął rękę z aktami ślubu cywilnego. 

-- Oto dowody - wyrzekł z okrut 
nym śmie_chem. -- - Czytaj! Tu jest 
wszystko! Pobraliśmy się, - ach! Pię
kny to był dzień, całe życie będę o 
nim pamiętać. - nie dalej jak pięć lat 
temu, żeby zrobić jakiś koniec. Teraz, 
jeżeli chcesz zobaczyć twoją matkę, 
5tara oczekuje cię w Chateau. 

Miała siły przeczytać wszystko od 
początku do końca, z czołem zaczer
wienionem od wstydu; z oczami za
puchniętemi od lez: a gdy skończyła: 

- · Czego się pan odemnie spodzie
wasz? -· zapytała. 

Piequenr wstał, oparł laskę o ko
minek i włożył ręce w kieszenie. 

-- Czego sie od ciebie spodzie
wam? A, cóż' Jesteś bardzo bo~ata. 
nieprawda? Dowiedziałem się o tern w 
okolicy. Combredel uprzedza . wszyst
kie twoje życzenia. \Viem, że sama 

niewiele posiadasz, ale możesz popro
sić Combredela. Kobiety, to potrafią 
wyludzić od mężczyzn, co tylko chcą. 
Ja to znam. Antonina nauczyła mnie 
tych sztuczek.„ 

Zamilkł; zdawał się namyślać. 
- .J ednem słowem, oto czego żą

dam„. Co rok będziesz nam dawać ma
ly zasiłek, abyśmy mi.eli z czego żyć, 
abyśmy tylko mogli złączyć koniec z 
końcem. Ja sam będę przychodził po 
tę kwotę. O! uspokój się! Zachowam 
wszelkie ostrożności, aby mnie twój 
mąż nie widziat Nie będę cię niczem 
krępował... ja sam kocham swobodę ... 
5ama oznaczysz sumę; ufam zupełnie 
twemu dobremu sercu. 

Anna skinęła głową. 
- Nie omyliłem się - ·- zaśmiał się 

szyderczo -- jesteś szlachetną dziew
czyną. Niech cię Bóg błogosławi... 
Ale to jeszcze nie koniec. Nie możemy 
żyć przecież w takiej niepewności ju
tra; a przytem wszystkiego nam brak! 
Ażeby wybrnąć z biedy, potrzebowali·· 
byśmy coś założyć, a na to wystarczył 
by maly kapitalik. jakieś dwa do trzech 
tysięcy franków, bagatelka, co? 

- Trzy tysiące franków! 
- Tak To bardzo mało, niepraw 

da mateczko? A więc my ~ię tern za
dowolnimy. My iesteśmy rozsądni. 

-- Ależ ja nie mam takiej sumy. 
Wystarasz się o nią.„ 
- To niepodobieństwo. Musiafa„ 

bym wszystko powiedzieć mężowi, zra 
nić mu serl"P,. 

f Cią.11' da:Jszy, na:s~pł.] · • · r 



Z Wiei. Kt:: Ptmaillkiege. 
Nakło. W procesie prze~iwko ks. 

Gryglewiczowi z Slesina przed izbą 
karną w Pile, który się odbył dnia 20 
grudnia 1906 r. zeznal pod przysięgą i 
za zezwoleniem przełożonej władzy 
szkolnej powiatowy ins_pektor szkolnY. 
p. Hoppe z Nakla, że w ostatnich latach 
król. rejencya w Bydgoszczy wydala 
ozporządzenia, na mocy których wol
o i na najniższym stopniu w szkołach 
Iementarnych zaprowadzać niemiecki 
ęzyk w nauce religii. Na twierdzenie 
skarżonego, że żaden z nauczycieli 
ie otrzymał tych rozporządzeń na pi

'mie, nie nastąpiło żadne zaprzeczenie. 
Wiadomości urzędowe kościelne. 

rchidyecezya poznańska. Na wikary-
ty powołano: Ks. Klemta, wikaryu
za z Inowrocławia; na wikaryat do 
ily. Ks. Bajerowicz, wikaryusz z 
ytowiecka, do Pawłowic. Księdza 
chmidta, wikaryusza z Siemowa, do 
aźmierza i ks. administratora Stan-
iewicza, do Koźmina na I mansyona
za i wikaryusza do kościoła św. Maryi 
agdaleny w Poznaniu. 
l(andydatury socyaiistów. W edlug donie

nen1a „uaz . .Ł<.obotmczej„ postawiono na kon
rency1 socyalistów polSik1ch a niemieckich w 
ile 27 grudnia następujących kandydatów na 
oslów c1o parlamentu z 1(s,1ęstwa Poznańskie-
o: 

W okręgu krotoszyńsko-ostrowsk~m R.oes
ra z Wroclawia - w okręgu wyrzysko-szu
jńskim Reitza z Byid~oszczy - w okręgu • 
owrodawsJn - mogileński Szczepana Tu
yńsk ,ego z BottrDiJU - w okręgu gnieźnień
O·-wągrow1eckim tokarza Starnslawa Wier„ 
'ńskiego z. Gniezna - w Poznaniu Augusta 
ebla z Berlina - w szamotulskim, wieleń
dm i czarnowskim murarza Scholza z Po-
ania - w leszczyńska-wschowskim i rawi
o-gostyńskim Stoessla z Bydg~zczy. 
Powyższe kandydatury są już ostatecznie 

stawione. W dalszych okręgach zapropono 
ano: w międzyrzecko - babimojskim ślusa
a Stanislawa Rybickiego z Berlina - w koś
ańsk i m., śremskim i ostrzeszGwskim kraw-

Ludwika Podemskiego z Inowrodawia -
pleszewskim murarza Fr. Rumińskiego~ z 

znania. Sprawa kondydatry w By dgoszczy 
latwioną. być miala naipóźnf.ei do 20 grudnia 

z. 

Ze Slti,zka czyli Starej Polski. 

Z O~lskiego. W Antoniewie kąpala żona 
botnika Jośkiego swoje zaledwie 5 tygodni 
zące dziecko. Przez nieostrożność zbliżyla 

do razpafonego J)ieca, od którego zajęlo się 
niej ubranie, i w ilku minutach stanęla n:e

częśliwa w plamieniach. Nie tracąc przytom 
ści, pobiegla do kuchni, gdzie jej s i/Ostra przy 
la z pomoc:a. Kiedy i ona nie mogla plo
eni ugasić, udaly s:ę obie na podwórze, gdzie 
zyłiegli ludz ie zdoJali plomien:e przytJumić 
fo to jednak za późno, gdyż nieszczęśliwa 
niosla te.!-: straszne p.oparzenia, że tego• sa
go dnia wieczora umarla. 

iadomości ze świata. 
Raisuli pobity. 

Wojska rządu marokańskiego zdo
ły twierdzę Raisulego Cynat. Rai
li zbiegł w góry. 

Zamach w Filadelfii. 
Pewien Rosyanin przybył do banku 

rodowego w Filadelfii i zażądał pie
E:dzy. Q_dy mu ich kasyer odmówił, 
ucil bombę, która zabiła jego ka
era i zraniła kilka osób. 

Wykrycie bomb w Rosyi. 

W Jekaterynoslawiu odkryto skład 
mb. Gdy ie zabierano nastąpił wy
ch, który zabił trzech oficerów. 

Zatar~ rosyjsko-japoński. 

Bawiący w_ Paryżu iapońskL posel w Peters 
gu, Motono, ośwJadczvl w rozmowie z re
torem ,,Temps'u, że ·wiadornooci o stanie 
owań rosyisko-japof1skich są nieprawdmwe. 
kowania postępują normalnie. Motono jest 
ekonany, że znajdzie ~ię droga do porozu
nia. Obecne stosunki Ros}'1i z Japon ią są 
najlepsze, a przeciwne pogloskj są bez

stawne. 

rzyslężenle przeclw królowi serbsJdiemu. 

Do Leipz1ger Neueste Nachrichten donoszą 
elgradu: Od dluższego już czasu przygo

ruje się tutaj sprzysiężenfo przeciwko kró
i Piotrowi. Osoby, należące do spisku. re 
tują się z [ntejigencyi belgradzkiej, do sprzy 
· enia przystąpilł też wielu oficerów. Spis
'CY Sl).dzą. że bądź namową, bądź silą zmu-
króla Piotra do ustąpienia. Jako 1odszko

~anie otrzyma król dożywotnią rentę. Ser
ina być og-Zoszona rzecząpospolitą. - Ko

pondcnt wspomnianego pisma pisze dalej: 

W orzeo~ągu trzech lnb czterech mies:ęcy za
s.koczy El![ope wybuch spisku. Zmiana dy
r:astii ma sie dokonać, o ile mOŻności, bez roz
lewu krwi. 

Jeszcze ksiąinlczka Ludwika. 

Książniczka Lu<lwika belgicrska, która roz
porządza obecnie rocznym dochodem 135,000 
fr., znajduje się w oplakanych stosunkach pie
niężnych i ku wielkiemu zdumieniu udala się 
C• pomoc do ojca swego, króla belgiijskiegc.,_ 
Ten wyslal dri Paryża sw~o sekretarza i ad
wokata. Pertraktacye z -książnicz.ką Ludwiką 
rozbily się jednak, ~dyż nie chciala się zgo
dzić na mzlączenie z Mattasiczem. na za
mieszkanie w Niemoech i na to. aby odtąd ży
la pocUug ściśle określonego budżetu. 

NiWola wychodźców w Ar~entiyn]e. 

Czytamy w „Czasie": Wedlug wiado
mości, nadeslanych do wladz politycznych ga
licyjskich, jest obecntie prawie niemożliwe, w 
zwykłych warunkach, nabywanie gruntów za 
przystępne ceny, nawet w naocLleglejszych oko 
licach Argentyny. Przestrzenie państwowe 
które argentyńska „sekcja kolonizacyjna" wy
dzlela przybyszom pod warunkamj, pozornie 
kiorzyst.nemi, dają maly bardzo dochód i wyma 
gają ciężkiej lata cafo trwającej pracy, zanim 
mogą jakikolw.iek dochód przynosić. Towarzy
stwa kolonizacyjne i prywatnl posiadają wpraw 
dzie także wyborną d ·:} uprawy ziemię, ale tę 
otrzymać moina tylko za cenę n(es..łychanie 
wygórowaną. Często osia<ly kolonistów polo
żone są na uboczu, zdala od wszelk ich komuni 
kacyi i wskutek tego są koloniści zmuszeni od
dawać swe plony agentom za J11:ską bardzo za
pfatę. Oprócz tego mnożą się wypadki, w któ 
rych nieuprawni,one do t~go osoby wyludzaią 
C'd kolonistów w sposób oszukai1czy raty ceny 
kupna, należace s i ę za otrzymaną ziemię_ Na 
leży odradzać podróż do A!·gentyny także ro
botnikom polnym, ponieważ place i wynagro 
dzenia nie są korzysitne, a znalezienie roboty, 
z WYjątkiem pory żniw, bardzo trudne. . 

Życie w Argentynie jest powszechnie 
dwa razy, a w większych miastach nawet trzy 
i cztery razy tak drogie, iak w :Europie. Ostrze 
żen i e w tym duchu wyslalo namie.~tnf.ctwo do 
wszystkich wladz politycznych kraiu. 
L .. !"•*_. 

Z różnych stron. 
Zwołujcie wiece wyborcze, gdziekolwiek 

zamieszkują Polacy. Czas nagli, bo· wybory 
iuż 2s bm. s.l ę odbędą. 

Aplerbeck. Górn ik Drilcke zostaJ wypusz
czony z więzienia śledczezo, natomiast zattzy 
mano we w1ięz i en :u zamężną łiunek, gdyżciąży 
na niej podę.jrzenie, że chciala za1!1ordować 
męża. 

Annen. Czterdziestą pierwsza ofiarą wy
buchu, jaki nastąp:J we fabryce roburytu, stal 
~lę wlaściciel mXyna Dunkmann. Umarl też na 
zatrucie krwi, które nastąpiło przez zranienie 
podczas wybuchu, rob(}tn;i;: Karl. Tak więc 42 
ofoary w ludziach spowodowal ów straszny 
·wybuch. 

Hamm. Tutejsza fabryka drutu wyznaczyla 
0000 maręk dla m :eszkańców w Annen, do
tkniętych wybucbem. 

W Dilmp1_en stanie w krótkości nQlwy koś
ciól katol icki na gruncie, który podarowal rol
nik von der Bey. 

He~n. W oiecu cegielni Langmanna zna-
1 ezaono robotn ika, który już kilka dni nic nie 
ja·dl .. przeto też zupeinie byf bez sil. Odstawio 
110 go do demu chorych. . 

W Brechten rolnik ttaselmann 75 lat 1 
7.ona jego, Hcząca la_t 70 zostali pochowant w 
jednym dnt:u. Zona umarla _ w nocy w Nowy 
Rok, mąż dnia poprzedniego. 

Śodin~en. I(opalnia „Mont-Cen:s" oglasza, 
że wyplata nie będzie z powiodu wyborów 25 
lec1 26 stycznia. 

Elberfeld. 300 robotników lejarni Jiigera 
zlożylo praoę dla tego, że fama n ie chce wy
da1lić z pracv robotnika, który wystąpil .z or
ganizacy i robotniczej metalowców. 

Lamscheid. Przy budowie tunelu zatru
dilieni robotnicy w liczbie 40 zostali zasy~ani. 

Neumiinster. Dwoje dz ieci zalamaIIQt się na 
lodzie i utonęlo. 

Kray. PQCiąg przejechal tu pewnego wlo
skiego robotnika. który na mi:eiscu zostal tru
pem. 

Miilheim-Ruhr. Robotnik Jansen spadl ze 
s.chodów <fe; piwnicy i zab il s: ę. 

Re.zmailoścL 
Lekkomyślność an~lików. 

Powszechnie uchodzą anglicy za 
ludzi rozważnych i systematycznych. 
Przeczy temu jednak sprawozdanie an
gielskiego pocztmistrza generalnego, 
wykazuje, że do skrzynek pocztowych 
w Anglii i Irlandyi wrzucono w roku 
ubieglym 27,099,174 listy takie, których 
poczta nie mogla doręczyć z powodu 
wadliwości, a nawet zupełnego braku 
adresów. Gdyby to jeszcze były listy 
bezwartościowe! Ale nie, znaleziono 
bowiem pomiędzy niemi 320,041 listów 
zawierających w przekazach, gotówce 
i markach pocztowych około 650,000 
funt. sterl. (6 mil. rb.). Najciekawsze je
dnak jest to, że wśród listów tych pie
niężnych znajdowało się 1,599 wcale 
nie zaadresowanych. Listy te zawiera
ły 10,000 funt. ser!., t. j. 100,000 rb. I 
mówić tu o systematyczności i rozwa
dze anglików! 

O nakładzie dzienników naryskich 
interesujące szczegóły przytacza „Cur
rier :Europeen. Najpoczytniejszą ga
zetą, francuską jest Petit Parisien, li
czący 1,200,000 odbiorców; w święta 
rozchodzi się 1 i pól miliona egzem
plarzy tego czasopisma. Następnie Pe
tit Journal, który się rozchodzi w ilo
ści 750,000 egzemplarzy; Journal dru
kuje ich dziennie 650,000. Matin 450 
tys., katolicka Croix 160,000. Do cy 
fry 100,000 egzemplarzy dochodzą: 
:Echo de Paris, :Eclair i Petite Republi
que. Dzienniki Libre Parole drukuje 
60,000 numerów. Od 40,000 do 20,000 
liczą: Auro re, Radical i Lantetne. Powa 
żne, droższe (po 15 centimów za mniej 
więcej po 30,000 prenumeratów, wresz 
cie znany Journal des Debats( nr. 10 
cnt.) drukuje 18,000 egzemplarzy. 
z - -------- - ··- ··--== 

Wiece przedwyborcze 
OGÓLNY WIEC PRZEDWYBORCZY NA 

BORBECI( I BOTTROP 
oc1będzie się w niedzi elę, dnia 13 bm„ o go
dzinie 11~ przed poludniem na saH p. Demonda 
w Borbeck, Germaniaplatz. O liczny udzial 
Rodaków z Borbeck, Bottrop i okolicy upra-
SL;a Kom.Ltet wyborczy. 

~ IEC PRZEDWYBOR.CZY W tIILDESHEIM 
oc1,będzie się w sobote. dnia 12 stycznia wie
c7.or_em o ·godz. 8 na_ sali p. Kaune, (Katoholi
sches Vereinshaus), Pfaffen~tJieSI; nr. 8 w liil
desheim. O liczny udzial uprasza 

Zwołujący. 

WIECE PRZEDWYBORCGZE W DUISBURG· 
HOCHFELD 

·odbędą się w sali p. Giesen, ul. Wanheimerstr. ! 
1) W czwartek, o godz. 8 wieczorem. 
2) W piątek o godzin!e 7 rano. 
O liczny udzial Rodakó\V uprasza 

i( om i.te t. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W DORTMUND 
odbęd7Jie .§ię u p. Tobina, Hirtenstr., w środę, 
dn ia 9-go stycznia o godz. 8 wieczorem. 

Komitet. 

DRUGI 
WIEC PRZEDWYBORCZY W HUCKARDE 
odbędziie się w niedziele, dnia 20 stycznia, 
przed pal.- -o godz. 11 i pól u wdowy pani 
Schneider, zaraz przy kościele katolickim. 

z=---- ----·--- -----·-- -·-
Towarzystwo gimn. „So.kół" w Witten 

donos.i swym druhom, iż ro~7""' "'"',""' i.ebranie 
odbędzie się w niedz i elę, dnia 20 stycznia, po 
poludnht o godz. 3 na sali „Wilhelmslust". Na 
porządku dziennym obór wYdzialu oraz inne 
ważne sprawy. Rodacy, mający chęć wstą
pić do Sokola i ci, którzy s.ię chcą naszym o
bradom przysluchać, zechcą na powyższe po-
siedzenie pr~ybyć. Czolem ! Wydział. 

Uwaga~ Zebranie wydzialu odbędz.ie s.ię 
dnia 13 stycznia przed poludniem o godz. 12 
na sali .,\Vilhelmslust". O punktualne i liczne 
przybycie uprasza Prezes. (1) 

Koło śpiewu .,Słowne" w Buer 
urzadza 3-cią rocznicę ;istnienia swego <lnia 13 
stycznia w lokalu p. Poppinghausa. - Pro
p;1 am: Od godz. 30 do godz. 4 przyjmowan'ic 
Towarzystw, o 4 początek zabawy, o godz. 6 
teatr pod tyt.: „Żyd w beczce", potem dekla
macye ze śpiewami. (1) 

Uwaga: Zgromadzenie odbędzie się o go ... 
clzin ie 20 . C1lonkowie, którzy zalegają ze 
skladkami miesięcznemi wllnni się u ·ścić, bo
by strac!ć mo.gli prawa czlonków. Zarząid. 

Towarzystwo św. Wo!cilecha w Hontrop 
donosi swym czfonkom, lż w niedzielę, dnia 
13 bm. o godz. 4 po poludniu odbędz i e się ro
czne walne zebranie i obór nowego zarządu. 
O liczny Lid~ia1 czlonk6w uprasza sli ę. Goście 
mile widziani.. (2) Zarząd. 

Towarzyst.wo g~n. „Sokół" w l(arnap 
Towarzystwom, które zaproszenia odebraty i 
nodaje do wiadomości czJonkom i wszystkim 
tym, które dla braku adresów zaproszei1 nie 
odebraly, a!by nas swa obecnością zaszczycić 
raczyly podczas naszej zimowej zabawy, któ
ra się odbęd~ie dnia 13 stycznia o godz. 4 po 
pol na sali wdowy p. Gruntmann, przy stacyj 
kolejowej. Goście mile widziani. • 

Czo.Iem! (3) Wydlliał. 
Uwaga: Czlonkowie, którzy dlużei, jak 3 

miesiące zalegają ze skladkami miesiecznemi, 
winm się z nich ui&cić od godz. 3-4, w prze
ciwnYITI razie będą uważani jako goście. 

Babski. sekretarz. 

Towarzystwo św. Barbary w Lilnen-Siid 
oznajmia S'\V}'m czlonkom, iż dnia 13 stycznia 
po wielkiem nabożeństwie o v.odz. 11 ii pól od
będzie Slię roczne walne zebranie na sali zwy
kivch posiedzeń. Uprnsza się szan. czlonków 
i nodaków którzv m~.ia chęć <lo naszego grona 
przystąpić~ o jak najliczn iejsze przybycie. Ci 
zaś czlonkowie, którzy zalegają ze skladkanil 
micsięcznemi dI_uże;i i ~k trzy mies iące, nie mają 
prawa do glosowania. (2) 

Uwaga: Zarzad -i rewizorowie kasy upra
sza s i ę, ahy godz \ nę pręd7.ę,i prziybyili dla ure-
~ulowan ' a ka_~y. Fr. Kubiak, przew. 

dztnie 2 po poludniu. Szan. Zarzcl<i uprasza 
się, aby iuż o ~odzinie 1 raczyl sie stawić d<J 
<.~brachunku. -. Porzqdek dz.ienny następujący: 
1) Pieś(1 „Kto się w opiekę"; 2) przeczytanie 
rocznych sprawozdań -sekretarza., skarbn~ka, 
rewizorów kasy i bibliotekarza; 3) wulata mie 
sięczna i wpis fljowych czlonków; 4) obór no
wego zarz.ąd1lu: 5) uchwala wniosków i wolne 
glosy. Na zakończenie pieśń „Do Ciebie pa
nie". - Na powyższe walne zebranie uprasza 
Slię wszysitkich szan. czJonków o punktualne 
r liczne stawienie się. Wzywam także wszy· 
stkfch Rodaków z naszej miescowości, którzy 
dotychczas się jeszcze do Towarzystwa nie 
wpjsali, aby raczyli na zebranie przybyć i dać 
sie wpisać na czlonków Towarzvstwa. Więc 
ochoczo Rod~.cy na powyższe zebranie! 
(2) Marcin Slekierskl, przew. 

Towarzystwo pod opieką Serca Jezusowego 
w Reckltn~hausen 

podaje do wiadomości S\VVm czlonkom U, Roda
kom w Recklinghausen, oraz wszystkim bra
tnim Towarzystwom, które zapnO§zenia ode
braly i tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie dostaly, :iż obchodzimy 15-tą rooznrcę jstnie 
nia 'Towarzystwa, połączoną z poświęceniem 
drugiej chorągwi i to w niedzliele. dnia 13-go 
stycz;nia, w nas~ępującyrp po-rząd!k,u: O godz. 
lhll rano Msza św. z kazaniem polskiem w 
kościele grimnazyalnym (przy ul. Steinstr.) na 
mtencyę Towarzystwa, na którą chorągwie 
sr1siednich Towarzystw kościelnych •zaprasza
my. P0 l\1sz:v św. krótk:e zebran;e Towarzy
stwa w lokalu L. Bressera, przy ul. Szero
kiej, przystanek tramwaju. Od godz. 1 do 
% 3 przvjmowanie bratnich Towarzystw, 10 
mi.nut Dr7ed trz.ecią pochód do koścvola na na
bożeństwo, podczas którego bedzie poświęco
na chorągiew. Po nabożeństwie udamy się 
do oberzy sali ,.Villa Franka". Tamże zabawa 
z następującym pro~ramem: 1) Przywitanie 
gości i bratni.eh Towarzystw przez przeVJ1odni 
c:zącego; 2) Koncert p Michala Pietrygi z Bru 
chu przeplat~nv śpiewem i deklamacyami. 3) 
o s.;odz. %6 punktualnie rnznocznie się teatr 
pod tyt.: „Posaog w krminie", bardzo wesola 
kornedya w dwóch aktach: 4) śpiew na 4 glosy 
„W żlohie le7y' , wykonany przez l(IO!o „Pio
lek" z Bruchu i czteroglos·owy śpiew l(ola 
~piewu . .I(ali1ia" z Hillerheide: 5) o godz. Ya8 
drugi teatr pod tyt.: ,.Hermenegild", c;:_zyli mę
czennik za \Viarę, hanlzo wzruszaiąca sztuka 
reli9:iina w 5-ciu aktacb. - O iak nai!icz111ieiszy 
udzial prosimv Zarząd. 

Uwaga: Karty .na rocznice można nabyć 
u przewodn. Ant. R~szaka, ttillerfeldrnark 57 
1! u sekretarrn fr . .Maćkowiaka ul. Hernerstr. 
8 (przystanek tramwaju).. (3) 

w Habmghorst 
Walne zebranie odbędzfo s ie w przyszlą 

dzielę, dnia 13 bm. o godz. 4 po poludniu na 
sali zwyklych posiedzeń. O liczny udzial w 
2·ebraniu czlonków oraz gości pro~i (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Anfonfe~o w E.ssen-West 
(Frohnhausen). 

Zebranie walne odbędzie się 13 s.tycznia o 
~odz. 1 po pol. w sali p. Overdicka, ul. Adel
kaimpstr. 95. O liczny udzial uprasza (2) 

Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w GeJsenkłrchen III 
obchodzj, dnia 13 styczr1ia swą, 6 rocznicę za
fożenia na wielkiej sali łlotel-Oermania", u
pana Baumeistra, ul. Arminstr. 16. 

Program jest następują: 1) Otwarcie za
bawy o godz. 4 po pal. 2) Ogólny śpiew. 3) 
Cwlczenia gniazda miejscowego z chorągiew
k~mi. 4) Koncert. 5) Cwiczenia guiazd sąsie
dnich. 6) Cwiczenia gniazda miejscowego na 
rirzyrzą,dach: a) na prężniku, b) na poręczach, 
c) pyramidy. 7) Koncert. 8) Cwiczenia 
gniazd sąsiednich. 9) Cwiczenia gniazda miej 
scowego z lancami. 10 Kozak, polonez i dal
sza zabawa z tańcami. - Zapraszamy naju
przejmiej wszystkich druhów i Rodaków z Gel 
senkirchen i okolicy i mamy naooieję, iż szan. 
gośc ie nas swą obecnością zaszczycić raczą. 

Czołem! (3) Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Ewan~. w Hiillen 
ży1:.zry w dzień ślubu srwemu czlonkowi 

MATEUSZOWI ŚMIGALSKIEMU 
i jego narzeczonej pannie 

ANASTAZY_( WILCZYŃSKIEJ 
szcz.ęśdi.a i bfogosla'Wi.eństwa Bożego. Mlo
da Para niech żyje! niech żyje! niech żylet 

Z~ r % ą d. 

Nadesłano 

Jlilion Sokołó111 
zawitało w Poznailskie 

wybornyclt papierosów 
firmy 'Wulkan 191 

I. F. J. Komendziński w Dreznie 
w nader przystępnej cen'.e detnlicznej 10 

Tow~rzvstwo św. Aloizeg:o w Kottenbun~.u sztuk J5 fen. Warto sprawdzić. Do na„ 
donosi czl10nkom. iż roczne walne zebranie od- \ bycia we wszystkich odnośnych handlach. 
będzie się w niedziele, dnia 13 stycznia o go-
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Nowo otworzollf pierwszy 

W Reckł~·Siid czyli Brueh 
ulica Maryanska naprp;eciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, ki:iięgarza. 

Polecam wszystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Banka.u, Hochlamark, Stockenbusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
======= rozmaitego wyboru -----

czapek, szelek, krawatÓłv i wszelkiej ble· 
llzny dla m~żezyzn, maciejówek i łasek 

· sokolskich. 
Zarazem donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejscowym, iź posi1J-dać bądę w krótkim c~asie ws1elkic towarzy
ekie czspk.i, a któreby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i wzoru spiesznie wykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przyb~dę osobiście 
życzenia załatwić. Również dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem ws'lystkim rodakom po(hi1;kcl'wsnif' .7.a ilo
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o ła~kawe daJszu _po
parcie i względy 

Z wysokiem · poważaniem 

Walenty Krozko1wiak 
==== w Bruchu. 

"Je ! 'DJ• zastępeit 

u.a tabakę do zażywania 
Meble 
łOżka 

słanej firmy 

D. Woythaler z Bydgoszczy 
jest i prt-si o łaskawe zlecenia 

A. BARCISZEWSKI, 1g1lska 
całkowit& 

BOOBUll, ul. l.la11torna nr. 12. urządzea. 
Teido• nr. HU. 29 · I ~~~~~ 

..,. IWowG!le 11ow•ae! 
Tylko u m~ do nabycia. I 

Tanie 1egarki narodowe, 
lłł'ebrne-, złoty brzeg, 5 lat gwar. 
po 12, U, 16, 18, 20, 22, 25 mk. 
D.-oaałt..ł z sokołem po 2 wk. 
8Jltłl.kł z sokołem po 0,20 mk. 
Quzlld do mankiet z sokoL 6 m. 
1'.l_,dalłk do łańcucha z sek. 2 m, 
Lańeu8Zkł z sokoł. po 3, 4, 6, 

8 mk. 
H.oleir.,.-kł z sokołem po 5 mk. 
Płerśełonld z sokołem 5 mk. 
= Cenniki darmg. = 

M. Szczepaniak, 
Krotoszyn 

(Krotoschin). 

Baczność Rodacy w Bruchu i okolicy! 
Donoszę szanownym Rodakom, iż z N owym 

Rokiem otworzyłem fl&jwvększy (35) 

4>• SKŁAD KAPELUSZY ff 
czapek dla m~żezyzn ł dzłeeł, pa-
1·asołi, r~kawiezek, krawatów kol

nłe1·.zyków itd. 
Także polecam Sokołom maciejówki, Sokoliki, 

p11ski i koszulki. 

Mając nadzieję, iż szanowni Rodacy oraz zacni 
D1 uhowie poprą moje przedsiębiorstwo, kreślę 

Z szacunkiem 

St~n. Kc. o~s i 
Jr ~·eklłnghausen· H. (Bruch) Konig Ludwigstr. 21. 

. ' I :~P!~~~ . 
I domu :; 

kredyt. 
Schwarzhoff 
Reekliogb. S. 

(Brucb) 
Bochumers!r. 

nr. 192. 
(ob ok poczty 

i apteki). 

porządny człowiek, po· 
szukuje od ze.raz pracy 
najchętniej na dobrlł du
żą robot~. Oferty do 
12 b. m. 39 

J. Wybraniec 
Lennep, Barmerstr. 19 . 

{t';t{t;t~~:t 

Dobre . cygaro 
papierosy 

można nal>yć 
w Dochuln prq ul. 

Maltheserstr. l 7a. 

----Za :a.ajlep„e uznane Pny zam6wte. 
przez zna.kornitych znawców i pala?.Zy aiaeh prosimy z• 

h~ać kapcow i 
p1 zemysłow e 6 w. 
~by zamieszczali 
swoje oałoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupeom i prze
mysłowoom, kt6· 
rzy w naszej ga. 
.zecie oatłaszait\, 
niech kupaj~y 

powiedz(\. te t• 
ti!oszenie czyta· 
li, aby ogłaszałtł· 
ey wiedzieli, ie 
tgłoszenłe miale 
skutek. 

PAPIEROSY 
lloblesse1 Otoman, Sulejka, 
SuHan, Samsonfort i t. d. 

z fabryki 

Ganowicza & Wleklińskiego w Poznaniu. 
Do nabycia we wszystkich lepszych handlach 

i restauracyach. 1892 
Roczna produkcl7a samych Noblesse prze

szło sto milionów. 
Wysyłki niżej trzydziestu tysięcy papierosów 

uskutecznia się dla Westfalii i Nadrenii wprost 
w Bochum od 

Ignacego Kwaśniewskiego 
główne.go hurtownego składu 

przy ulicy Bliichersl•„ nr. "· 
- Telefon nr. 1743. -

l!J!roszeni! :t" 
:t it weselne == ·lll:l!ll: 

w pięknem wykona.nil'l i na. 
el~ganckilla kartonie or.u in· 

nt1 draki wy.konywa 
Drukae-wła. 

Wiarusa Pmsktego 
wBe-.m, 

ul. M.ałt.b.eallfttraue 17. 

I 

'N#M 

Biuro obrony prawna] ! ud;:~':cfsi~~ 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto
wych, U,1tamentowych, spadkowych ubezpiec•eni& 
oi nieszczośliwych wypadków, iawalidzkich, w wy· 
pad.kach na staro~ itd., jako tea wykonuję wsul
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
ni& na niemieckie i pol8kie. Polecam si~ także do 
l:ci~ni.a wszelkich pozu~owych naletytoeci aa 
najrzet~lniejszrch warunkach. Godz. przei poł. od 
8-12 i od 2-7 po poi. W niedzielę od 10 do U 
godz. W' ~ 14'2) 

Ang. Zipplies, 
. Essen, Ste~lerstr. 1 (naprzeciw 

rata.sza). 

dla. gospodarstwa, służących i kucharek 
szwajcarów, parobków, forysiów. 

Henryk lllaagh~ 
błu.l"o stręezeń w Do:rtmundzłe, 
liUnłr;liilwall nr. IO (przy głównym dworcu) 

~ ~!!!Z~u}Z!~to1 .1~ę!.~ 
~ ~ . ... tJ, 3.-, 3.50, 4.-, puch 

szary mk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.fi<\ 5.
Korespondencya polska. Przesyłka za 

zaliczką. (17 43) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Sachsen) 

ul. Berlińska (Berllnerstr.) nr. 

Olbrzymi zarobe 
osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
że kobiety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki. Po~en W. 6. 

~-
Bank Zie1nski 

Koronowo (Crone a. B.) 
kupnJe folwarki i gospodarstwa a sprze• 
daje w całości i w parcelach na długo„ 

=== letnią odpła~. === 
1678 

Kasa oszczędności Banku 
·pr.yjmuje depozyt& i płaci od takowych 
fa procent za natychm. wypowiedzeniem, 
' i ćwierć procent za kwart. wypowiedz. 
4: i pół procent 11& półroosnem wypowiedis. 

m:KA wtem ~ ·rocbłu 
nrici i łtrbuie r ARBUMIA OALUJ
SCllU, PltAl.JłfLl 1V BOCllUM. Teł. „. tlł. 

fit.: Bofst-4•, lłerae, Eickel, ROldhll· 
naea, Llff•a. „„.., .laqetMłreer, 

..... c ..... 1--. DortlHml, Oer· 
a..~vel. 

2 domy 
mas,-..e pi,trowe nowe .z nb 190lJIS. z g mi.
ukanłami prawie po 2 pobje z ncbi~ i iu.nemi 
p:rz7boraai Przy jednym z tych ie1dw zaajduje 
Ili• akb,d kelnia.t.1 na pl'ffda. tonu~.skiem Pl'S7 
wpłaeie ~ do 8 tyai~y •· do nabycia. Zgłoeo

nia piśmieani• de Ei:1ped.ycyi „ Wi&l'llM Polskiego" 

pał ar. 88. 

Tani chleb! 
Deltl'J, poiT"•T ebleb padern
lłenkł po 1,25 mr. ł po 85 fea. 
również westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po 1,00 mr. przeRyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba Joh. Hake, Upsprnng. 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. 
Ph. Lohof~ Maltheserstr. fi, G. Kirrhner, 
Lindenstr, 32, Ed. Welsch, Konigsstr 

Il~• : . fi)'ł}(ł~ @•9 
• Kto pragnie posiadai • f książkę do nabożeństwa : 

w pię llnej i moenej oprawie • 
niech sobie zapisze • 

„Boże bądź miłościw". : 
Książka ,.Boże bądź miło- 8 

ściw" zawiera bardzo piękny • 
zbiór nabożeństw i pieśni, a kosz- e 
tuje w nadzwyczaj pięknej i moc-
nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., A 
2,00 mrk., 2, 10 mrk., 2,50 mrk., W 
3,00 mrk., 5,1 '0 mrk., 6,00 mrk., • 
7 ,oo mrk., 7 ,50 mrk. i 9,uO mrk. 9 
Książkę tę przesyłamy za poprzed • 
niem nadesłaniem należytości albo 
.za zaliczką pocztową. • 

Adres: • 
• 

Za druk, nakład i redakcye odp~wiedzia1n~' Antoni_Brejski w Bochum. - Drukiem „Wiarusa ?olskiego" w Bochum. 



l(r~ 7. , Bochum, na środę dnia 9-go stycznia 1907, Bok 17. 

• • 

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

~ 1cltodsi codzienni• • "'1"l•t.&1Ha dn.1 po•lł'i,ttcsn1ch. 
fra.dpła.ta kwarta.Ina u poczcie i u liatowych wynosi 

ar 50 fen , a. z od1toH~ni•m do domu 1 mr. 92 fen. 
l 1Wi&tu Polaki" sapisan;y j~..;t w cennlku pocztowym pod 

naki•• ,,L p-0!ni1ch nr. 128. 

I 1111 81ż1 za llar1 ~ DJczrz11 ! 
Za inseraty płaci 11• sa m.iej1ce rqdia drobnego drU-a 
le l. ogłoszenie zamieszczone przed inaer&l.&mi 40 fen. xa. 
często ogłasza otrzyma rabat. - Listy do „ Wiartl8& f „" :i 
a'nego" należ' frankowaó i poda6 w nich dokładny adrw 

piszlłcego. Rękopisów nie zwracam1. 

H.odakcya, Drukarnia i Księgarnia eajduje aiq w Bochum, prsy ulicy Malthesernt. 17. Ad:res~ „Wiaro~ Polski'' Bochum. - 'relefon nr. 1414 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

Mówić. czytać ł oisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
zalemczyć slę pozwoli! 

Z wypadków dDla. 

Wiec przedwyborczy dla Bochum 
i okolicy 

odbędzie się w przyszlą niedzielę o go 
dzinie 3-ej na sali hotelu „Viktoria' ', 
(Schmalhorst) narożnik ulicy Humbold
ta i ulicy Alejowej. 

Na wlec ten przybędzie kandydat 
Polaków na obczyźnie sędziwy literat 
p. Józef Chociszewski z Gniezna. 

Jesteśmy pewni, że sala zapełni się 
wiecownikami po same brzegi. 

Komitet w_yborczy dla miasta 

Bochum. 

Hakatystyczna "Ostd. Rundschau" żą
da, by rząd rozwiązał ,.,Sokołów". 

Z okazyi pro~esu, jaki się toczył w 
Gnieźnie z powodu prywatnych ćwi
czeń sokolskich w Miłosławiu, żąda 

wymienione w nagłówku pismo roz
wiązania naszych towarzystw gimna
stycznych, bo - Michałek niemie
cki na samo wspomnienie dostaje 
gęsiej skórki - bo Sokoły zdążają do 
odbudowania Polski. 

Jak wiadomo oskarżeni zostali u
wolnieni, ale prokurator wniósł rewi
zyę. 

Generał Kaulbarsch zamordowany. 
Taką wiadomość przynosi telegram 

z Sosnowie. Sprawca zamachu u
szedł. 

Antypolska polityka Prus w delegacyi 
austryackiej. 

Parlament austryacki i parlament 
węgierski wybierajft rok rocznie de
legatów, którzy zbierają się w Buda
peszcie i tam omawiają sprawy wspól
ne obu połowom monarchii a11stryac
kiej. Do takich spraw wspólnych na
leżą przedewszystkiem polityka zewnę 
trzna i sprawy . dotyczące armii; pod:
czas rozpraw n.ad niemi potrącono w 
roku bieżącym także o antypolską po
litykę Pnts. 

or.egdaj wspomnieliśmy o barba
rzvńskim występie wszechniemie
ckiego posła Steina, któremu się nie 
podobały wywody posła polskiego Ma 
deyskiego. Występ ten pociągnął za 
sobą dalsze rozprawy w tej kwestyi na 
dniu na_stępnym. 

Przeciw wywodom posła Steina 
wystąpił także nieprzychylny zresztą 

Polakom austro-węg-ierski minister 
wojny SchOnaich, który zganiwszy 
Steina, poruszył występ _oosla polskie
go Koztowskiego w sprawie Prus i po 

wiedział: „Polacy powinni się opa
miętać i zmienić swoje własne pos_tę
powanie wobec swoich pobratymców 
Rusinów. Polacy w Oalicyi, ani Niem 
com ani swoim pobratymcom Rusinom 
nie dają tego, cz.ego dla si~bie domaga
ją się w Prusach.'' 

Ministrowi odpowiedział natych
miast poseł Kozłowski. Oświad~zył 
on, że nie chce wdawać się w polemikę 
z Steinem w sprawie katechizmu i ogra 
niczy się tylko do protestu przeciw na
ruszą.niu swych religijnych i narodo
wych uczuć j do stwierdzenia, że nigdy 
nie przyszło -żadnemu Polakowi na myśl 
r~aruszać religijnych i narodowych u
czuć drugich. O upośledzeniu Niem
ców w Oalicyi nie może być mowy. 
We Lwowie istnieje niemieckie gimna
zyum. Sejm galicyjski wspiera szkoły 
ewangelickie a również w kraju są nie
mieckie szkoły ludowe tam„ gdzie ich 
potrzeba. Co się tyczy porównywa
nia położenia Rusinów w Galicyi z po
łożeniem Polaków w Prusiech, musi 
mówca stwierdzić, że prawie polowa 
wszystkich szkól ludowych w Oalicyi 
jest ruska, co w stosunku liczebnym 
ludności jeszcze korzystniej prvedsta
wi się dla- Rusinów. 

W Prusiech nie mają Polacy ani je
dnej szkoły ludowej z polskim języ
kiem wykładowym; nauka religii by
wa im udzielana w ięzyku niemieckim, 
a nawet dla prywatnej nauki język 
i:olski jest zabroniony. W Oalicyi jest 
sześć ruskich gimnazyów, iwzględnie 
filii i polskie gimnazya z jednym tylko 
wyjątkiem są bardziej przepelnione.1 a
niżeli ruskie. W Prusiech Polacy nie 
mają ani jednego gimnazyum z pol
skim językiem wykładowym. Na .uni
wersytecie we Lwowie istnieje utrak
wistyczny wydział teologiczny i 6 ru
skich kateder. W Prusiech nie mają 
Polacy ani jednej polskiej katedry uni
\\ ersyteckie]. Polacy w Prusiech by
liby bardzo szczęśliwi, gdyby otrzyma
li takie prawa, jakie mają Rusini w 
Gali cyi. 

Jak to panowie socyali ści 
umieją radzić. 

W mieście amerykańskiem, San 
Francisco, mieszkańcy tamtejsi wy
brali sobie za burmistrza zapalonego 
socyalistę niemca, muzykanta niejakie
go Schmitza, który po objęciu urzędu, 
otoczył się urzędnikami również - so
cyalistami. 

Otóż o rządach tego pana bunni
strza socyalistycznego i jego urzędni
ków, wydawany w mieście także ame
rykańskiem - Milwauke - „Kuryer 
Polski" podaj~, sprawdzone już przez 
śledztwo sądowe, następujące wiado
mości ciekawe: 

I) Burmistrz Schmitz i urzędnicy 
jego ukradli przeszło milion dolarów 
(dolar równa się 4-em markom) z fundn 
szów, zebranych na pomoc dla nie
szczęśliwych ofiar trzęsienia ziemi w 
San Francisco. 

2) Burmistrz Schmitz i urzędnicy 
jego wydali pozwolenie na otworzenie 
w tern mieście domów pijaństwa i roz
pusty, za co domy te płaciły wysokie 
podatki, których nigdy kasa miejska nie 
oglądała. Wymuszał on te podatki czę-

sto siłą, gdy restaurator nie chciał się 
opłacić. 

· 3) Rabowali tak zwane hale mu
zyczne, z których ściągnęli 25 procent 
przymusowego podatku na swoja pry
watną korzyść. 

4) Udzielali prawa . przywilejów 
miejskich różnym kompaniom na pro
wadzenie interesów w mieście. za co 
brali ogromne sumy, chowając je do 
swojej kieszeni. 

Okradli kompanie kolejowe na su
mt: 700.000 funtów szterlingów (funt szt 
równa się 20-tu markom) udzieliwszy 
im prawa budowania torów kolejo
wych w mieście i na przedmieściach w 
San Francisco. 

Dzisiaj pan burmistrz socyalistycz 
ny wraz z urzędnikami siedzą już pod 
klµczem. Bo chociaż w Ameryce wol
ności przeróżnej jest po uszy, to jednak 
że i tam jest obyczaj taki, że złodziei 
do więzienia pakują. 

W całej też Ameryce olbrzymia 
kradzież ta obudziła nadzwyczain'e za
interesowanie, zwłaszcza, że popełnio
ną została pod rządami tej partyi (socy 
a.listycznej), która wszystkie partye in 
ne nazywa złodziejami, wyzyskiwacza 
mi, burżujami itp. 

Dla nas zaś ze zdarzenia powyżej 
opisanego wypływa nauka wymowna 
i próbka, jak to panowie socyaliści u
mieją groszem publicznym gospoda
rzyć, i jakby to wszelka ludność, w 
tym czy innym kraju wyglądała, gdy
by nad · nią objęli rządy panowie socya 
liści. 

~~Pólaey· na obczyźnie. 
I 'T I, ' . 

NIE POZWÓLCIE SIĘ BALAMUCIC NIEM
COM. 

Hamme. W Nowy Rok odlbyl tu centrowy 
komitet wyborczy posiedzenie, na ·którem byfo 
też kilku Polaków. za zaproszeniem 'ks. wi
karego. 

Proszę Rodaków, aby nie pozwoli<1i zrobić 
ze siebie zdrajców naszej sprawy. Na takich 
zebraniach Polacy s.1 tak p_gtrzebni, iak piąte 
kolo u woza. 

Baczmy, by nam tak nie poszlo, jak w roku 
1903. gdzie te.~ dwaj tutejsi Polacy stali caly 
d1ień z centrowemi. kartkam~, sprzedając za 
judaszQ.ws.kie srebrnik.i sprawę narodową. 

Trzy tygodnie j:uż tylko dzielą nas od wy
borów, a im bhiżej dzi,eń wyborów bedzie, tern 
więcej pokus będzie j ze strony socyalistów, 
centr.owców i ! iberałów, ale pamiętajmy, iż 
k<1ndydatem narodowym jest nasz zacny i za
siużony literat Józef Chociszewski z Gniezna. 

Wyborca. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W WITTEN. 
W$tten. Dnia 30-go s;rudnia mieliśmy tu 

wiec przedwyborczy, któremu przewodniczyl 
pan Jasiczak. 

O sprawach wyborczych przemawiall pp. 
Jc;siczak. Kowalka. Pawlak z Witten oraz p. 
łfain z BQchum, a w końcu D. Kmieć z Witten. 
Przy końcu wieca wybrano komitet wyborczy 
mie.i§cowy i urządzono skladkę na cele wybor 
·cze. · Wy bo.rea. 

Ho f st e d e. Pierwszy wiec przedwybor
czy odbyt się u nas w dru.'.:!:ie święto staraniem 
p. Haina. Przewodniczyl wiecowi pan Cho
żvński a sekretarzowal p. Kuncewicz. O spra 
wach wvborczvch przemawiali p12. Hain, Cho
ryński, Talarczyk i Kuncewicz. 

Do komitetu mjęiscowego zostali wybrani 
pp. J. Halin przewodniczącym, J. Choryńsiki 
sekretarzem, a J. Talarczyk skarbnikiem. 

Jeden z wiec-0wników. 

Wiec vrzedwyborczv w Dorstfeld 
odbyl .się dnia 1 b. m. Wiec zaga!il p. Fran-

c.iszek Walczak pochwaleniem Pana Boga. Na 
przewodniczącego powalano pana. Walczaka 
ProtokóI pisal pan J(azńmierz W10Jniewicz, a 
na lawników oowolani zostali pp. Andrzej Szu
kalski i Michąl Koitec)}i. 

Pierwszy zabral glos p. Edmund Michalow
ski z Dortmundu, który w jasnych slowach 
wyjaśrd powstanie parlamentu i· jego zada
ni~ oraz iakie znaczenie <lla nas mają pos.lo
wię polsi::y. W końcu mówca w ~orących slo
wach nawolywal l.lyśmy tylko na Poła1ka glo
sowaH. 

Następni mówcy pp. PrancisZ1ek Patelka z 
łiuckarde i Sylwester J(ouowsk·r z Dortmund 
0raz przewodni~zący poparH gorą.co wy.wody 
mówcy j nawolywa)i. ażebyśmy postę11owaH 
tak, jak nam na~z honor narodowv nakazuje 
i wyra7)ili nadzieię, iż każdy wyborca przy 
urnie wyborczej swQj ob_gwiązek spelni. 

W końcu wykrzyknięto naszemu kandyda· 
towi p. Józefowi Cho0iszewskiemu z Gniezna i 
wyborcom z. Dorstfeldu po trzykroć niech ży-
ją! . 

Do miejscowego komitetu wyborczego zo
stałi wybrani'. Franciszek Walczaik przewodni
cz.ącyim: Andrzej Szukalski sekretarzem; An
to!!.i Walcz~k. skaribnikiem: Pawel Adamski i 
Józef Walczak radnymi. - Na cele agitacyjne 
zebrano 3,30 mr. 

l<amnierz Wolniewicz, sekr. wieca. 

WIEC W EWING •. 
Rwing. Dnia 1 stycznia odlbyl się wiec 

przedwyborczy w .Ewing. Wiec zagail p. fr. 
Naro.żny a przewodniiczyl wieOOWlr p. Ja!1 
Jensch. Po- kilku przemówieniach uchwalono 
rezoilucv~. ~ wyraż.aia.cą nadzieję, że wszyscy 
PoJacy ~ :Ewing i L indenhorst w dniu 25 bm. 
gfosi0wac bę:l.a na Polaka. W drugiiej rezo
J~cyj wyrażono podziękowanie dla Posta Czar 
hń§:kiego za ieKo energ.iczne wystąpi'enie na 
kHka chwil przę.d roz"''iązaniem parlamentu. 

W końcu wieca Vl'Ybrano miejscowy komitet 
wyborczy dla .Ewing i Lindenhorst. 

Fr. Nar-0tny, sekretarz wieca. 

. .Mengede. U nas w Mengede wszystko 
1d~ie bardzo ospalo. Dotąd nie mieliśmy jeszcze 

·w1~ca . przedwyiborczego, a bylby tut czas 
n~JWY~sz.y. Nloże który z R-0daków sprawą tą 
s1e ZaJ-m1e. 

Ospały. 

Lilit~endortmund. Naiprzód życze Szan. Re
d~kcy11 w nowym roku .najlepszego powodze-mL · 

M~my. tu bar<lzo ·duźo Rodaków. którzy 
chętnie się poslugują niemieckiem.i •imionami. 
~amJ:" tu bardzo duiio Johanów, J(arnlów. Fran 
C?W itd!. Czyż to nie wstyd, że sami się 
niemczymY.? 
. Nie dziw jednak,, że tak StiJ; <lzieje

1 
ktiedy tu 

tardzo malo Rodaków abonuje gaiietę pol
ską. 

~odacy! Je~zcze teraz można zaPolsać 
„W11arusa Polskiego" na bieżący kwartal, prze 
to my w~zyscy czytelnicy dlolożrny starań, aby 
organowi naszemu przysporzyć ia'k najwięcej 
nowych abonentów, s. I(. 

. Bochum-Hofstede. Sprawozldanie czynno
ści T~w. św. f'ranoiszka J(sa.wereg-o w łiofste 
ce - R1~mke. Dnia 6 b. m. odbylo tow. walne 
zebranie. 

W kas'ie tow. pozostaje 211,29 mk. n~ 
rok 1907. 

J?o Zarządu zostali obrani: p. Jan 'Kun
cewicz, przew., M. Zygmunt, zast., Jan Kaczma 
rtk, sekr., St~n: Czabańsik•i, zastępca; Ignacy 
~topa, skarb.nik1em; Jakób Brzezicha, chorct
zym; Ant. Giezek, zas.t., asystentami: Fr. Kar
:vatk~ i Antoni Olowacz, zast. asyst.: Jan Stro 
zyk 1 Ignacy Zygmunt; bi1bl. Józef Kaźm i er
c<· ak, zast.: Stefan Milro!ajczyk, -rew. kasy: 
Józef Talarczyk i W. Zygmunt. 
. Zeb~anlia. na~ze odbywać s.ję będą co drugą 
! .trzecią n1edz·1e_lę każdego miesLąca a więc 
p1 zysz!() zebranie odbędztie się dnia 13-g\l 
styczma po pal'. o godz. 4-ei w lokalu p. Wal 
burga. 
J~n l(aczmai:.ęk, sekr. Jan l(uncewlcz, przew. 

D~seld~rf. Wiec przedwyborczy na Dysel~ 
dorf 1 okolicę, odbyl filę l stycznia 1907 roku o 
v.odzinie 2 po po.l. w obecności 100 wieC'()wni
ków. Wieców! przewodniczy! p. Jan Bąk. P. 
Chwialkowski przemawial o polożeniu Polaków 
"'.' Niemczech i jak Polacy wobec zbliżających 
się \\'Yborów postępować winni. Po tych sto-



wacb pr:te:mawiat~ 'kilku wriecowników o cen 
tr(}owcach i ·socyaHSfa40:h. 

Następnie v.: krótkich treściwych silowach 
skarcił p.. Demel eyseldorfskie gnfazdo soknl
skie. które o tym samym <.?.zasie posiedzenie 
mialo, zamiast ,je na mny czas odlożyć. 

Na cześć kandydata naszego wzniesiono 
trzykrotny okrzyk. 

Szanowni Rodacy! Widzimy smutne polo
:lenie nasze, wi<izimy, jak ze~ w~zech stron na 
na~ gromy 1'~ą. dfa tego niemożemy w cza
sach dzisiejszych na nrkogo się oglądać, tylko 
.się sami nawzajem wspomagać powinniśmy .. 
Szanowni Rodacy! stańmy wszyscy jak jeden 
mąż i powiedzmy my soQ.ie: jestem Polaki.em, 
pójdę za Polakiem! Glosujmy wszyscy na ll
terata p. Józefa Chociszewskiego z Gniezna. 
Na mężó.w zaufania obranli zostali pp.: Gunerski 
na Dyse'ldorf. Kędzierski na R.ath, Lewandow
.skii na Geresheim. 

Zarazem donosi się Szanownym R!odak-0m 
7. Dyseldorfu iokolicy, iż 20 stycznia rb. oobc
cizie się w Dyseldorfie. prziy ul. Kolońskiej 252, 
o 2-ej godzin!e po pot nadzwyczajny wielki. 
wiec, na którym każdy R.09,ak po·W1inien być ') 
becnym, b.o każdy otrzyma kartki do gfosowa
nia. 

Michał Wojciechowski, sekr. wieca. 

Z Bott(opu otrzymujemy co następuje: 
Kochani Rodacy! 

Stosunki. w jakich żyje tutejsza Polonia, 
są nader smutne. Pozakladano wprawdzie z 
biegiem czasu kilku towarzystw;- aby zadoku
mentować w ni.eh życie narodowe, ale dobre 
chęci · tychże tamuje wrogi nam istniejący tu 
sy~tem, który nie pozwala nam we wielkiej 
liczbie się zibierać z powodu braku schronisk, 
ti. odpow!ednich sal. Aby zlemu zaradzić, pOt
wstala przed mnieii więcej 3 laty pomiędzy tu 
tcjszymi Polakami myśl zbierania składek na 
budowę wlasnego domu. Zapal dla tej spra
wy -początkowo byl wielki. bo wplynęlo prze 
suo 2000 mr. na ręce p. Jana Swobody. W o
statnim roku jednakże wspomniany zapal o
stygł i nie można dociec, czy tutejsza kolonia 
polska stracila wiarę w wlasną pomoc,, w wla
sne sJy, czy też inr..e pobudki przyczynily się 
do tego zaSitoiu. J e1rostki nie tracąc jednakże 
r..adziei, wierząc w dobre chęci tutejszych Po
laków, utworzyly komitet. aby wszczepić wię 
cei zaufania cio zapoczątkowanej pracy i ją 
:Szcześliwie doprowa~zić do końra. Dla teg'.) 
prosimy Was. Szan. Rodacy, us ilnie. okażcie 
komitetowi zaufanie a sprawie W~szej miJość 
·; skladajcie przv każdej sposobności cho6 na5-
rnniejszy datki na powyższy cel, bo _ bądźcie 
mocno vrzekrn:anl. że stworzenie leps.zych wa 
runków bytu naszeg'o w Bottropie, lepszej 
przyszJości li tylko od nas zależy, a żadna 
obca s'.fa nam nie pomoże, ·choć byśmy 
jej cate życie slużyli. Gdyby każdy z nas co 
kwartaX jedną maflkę dal, zebralibyśmy w bie
źącym roku taką sumę, że śmialo powiedzieć 
byśmy moglli: teraz wybudujemy sobie wlasny 
domek, a tam będz,iemy mogli śmiafo nasze 
bóle i skargi wypowiedzi eć i ni.e potrzebujemy 
czolem bić przed tymi.i którzy nam dużo za
wdzięcza.ją, a odmawtiają nam sal na zebrania 
i wiece. 

Ws:zelkie datki. chociaż najmniejsze, prosi · 
'.I'rY na ręce p. J. Swobody, Bottrop, Peldstrasse 
Nr. 3, przesylać. które jak dlo-tąd pokwHowane 
w ~azetach zostaną. 

Izydor Kocyan, przew. Jan. Tatarczyk sekr. 
Jan Swoboda, skarbnik 

Jan Demel. Jerzy I(łosok. 
B o t t r op, w stycz.niu r. 1907. 

Fatalna omyłka. 
10) Powieść z francuskiego. 

(Ci~i dalszy). 

- A! .to już do ciebie należy! Mam 
dość pieniędzy, aby się utrzymać z 

moją starą w Chateau przez miesiąc. 
Będziesz miała dosyć czasu na wysta
ranie się. Cóż u diabla! cały miesiąc 
p.r.zecież ... 

Po up,lywie tego terminu przycho
dzę. do cieb.ie z . Antoniną! A między na
mi mówiąc, daję słowo, że jeżeli tego 
dnia wypiię o jeden łyk za dużo, jej 
wtzy,ta ,nie tędzie przyjemna ani dla. 
cie, ani dla Combredela ... Radzę ci O·· 

sz.ezę:di sobie ·:tej przykrości... 
-- Ależ to niegodziwie - powtó

i zyła dwa razy biedna kobieta. 
Pieąueur ,spojrzał n~ nią, wzru· 

· szając ramionami. .Wziął kapelusz i las 
kę. 

- N<:>, d<'JWidzenia, moja mala, dość 
już powiedzfatern.„ 

Pocbylit $ię ku niej. 
- Nie pocałujemy bez . przypom

nienia męża swojej mamy? 
Odsunęła -się, i wyprostowała· dum 

nie. 
- Okazujemy wstręt? Ha! cóZ ro„ 

hić ! Nie ma się już dwudziestu pięciu: 
łat, a miało się powodzenie w swoim 
czasie? Na balu Macadam. żadna dzie„ 
wczyna się nie gniewała, kiedy zdzie
rałem czepki z głów tancerek i sprze
<lawałem ie. aby módz zapłacić cztery 
~11 za k~dryfa L.. Niech to zostanie do 
pastepnei wizyty ... 

J odszedł, zginając swoją postać 1 

'Ziemie polskie. 
Z Prus 'Znbodnieh, Warmii i M3.znr 

Pelpli:a. l(anonikami pr~y kościele kate
dralnym w Pelpli.11ie mianowano dziekanów: 
ks. Antoniego Klakę., proboszcza w R.O'ientalu 
Nd Lubową, ks. Teodora Mtillera, proboszcz:a 
w Pluskowęsach, i k.s. Fryderyka liunds
dorfa, probos~za w Nieżywięciu. KHku in
nych kl?lęży ofiarowanei iim po·sady kanonic
kiej nie przyjęlo. I cz.warty kanonikat na któ
ry rząd prezentuje, już zostal obrndzony, bo 
odnośna tak zwana prowista dla ks. dr. Jana 
Behrendta, pr.J'boszcza przy kościele św. B1r
gity w Gdańsku, z R.zymu nadeszla. 

Koszelewy. „Germani1a" donosii, że w I(o
szelewach (Prusy Zachodnie.) ludność kato-
1licka około 500 osób hcząca, zamienila z wiei 
kim kosztem stodołę na kapMcę, ale wladze za 
kazaly w niej nabożeństwa odprawiać. 

Natomiast w Eichwal·de ( !) w powiecie lu
bawskim ·dla 130 prote~itantów na koszt rzą
·du wystawliono kapUcę i pastor regularnie do
jeżdża. Zaś dla 10 dzieci luterskich ustanowio
ny zostal osobny nauczyciel. 

To się nazywa równouprawnieniem, na
turaln!ie w pruskiem zrozumieniu. 

Stanclewo (powiat reszelski). W tych 
dniach wysfano· ztą<l petycyę z. prośbą o udzie
lanie polskiej nauki reli,gli w szkole. Petycyę 
wysłano do Najprzęw. ks. Bi1skupa, do ministra 
oświaty i regencyi, a podpisane byty prz:ez 33 
ojców. 

Olsztyn. W proce~je •. Gaz. Ojsztyńsk iej". 
który sie odhywał w czwartek, inspektor s1k6l 
r.y Spohn oświadczyl, że prezes rejencyj za
~ azat mu zeznawać co ido j~zyka, w jakim na 
Warmii odbywa s :e nauka religii na nainiż
szym stopniu. Wskutek tego proces na wnio
sek obrof1cy adwokata p. Brejskiego z Gdań
ska zostal odnczony : innych inspektorów za, 
pozwano na świadków. 

Z Wiel. Kr Pozn~iłsldego(I 
PozJ,Iań. W „Kur. Pozn." czytamy: R.obo

tnik Stan~sfaw Sosi!lski· z Poznania przybyl w 
tvc'h dniach do redakcyi naszej i oświa:dczyl, 
c.o następuje: W lutym 1905 r. leżafom skut
kiem nieszczęśhvego wypadku na budowli 
przez dwa tygodnie w zakladz.ie dyakonisek 
a po raz dru>ri. gdv mi si.ę pogorszy.to, od 19 
do 28 maja 1906 r. W zakladzie tym panuje 
zwyczaj, że przed jedzeniem i wieczorem prZ'.\' 
chodzi na salę s.'ostra ł odczytuje z biblii pro~ 
testanckiej modlitwy, które wszyscy pacyenc1 
także katoliccy za nią powt:uzać maja. 

Ponieważ fęstem katoHkiem, wy.d0ibylem 
podczas tej modl!twv moją książeczkę do na
bożeństwa i mocllilern się z niej po óchu. Na 
te wymav.1liat mi dozórca, że nie chcę modl!ć 
s ię razem z 'nnymi. Gd.v późnie·i udatem stę 
do pana rndcv mcdvcyalneg:o Burhardt~, aby 
uzyskać poświadczenie w celu otrzymama ren 
ty · od wyoadkn i gdy prxy tej sposobności pr?
silem go. aby nakaz ar dyc>.kcniskom , _że?v. me 
zmuszalv mn:e rlo modlitw ewang1e1l"ck1ch, 
c;dpow\edz.ial mi: Pn nie~iecku n'.e . chc~cie 
sie modlić, ale rentę n!em1ecką. cl:cec1e m~eć, 
ja się o to postaram, że rentv me ołrzymadi e. 

I rzeczywiście mimo usdnvch starań :enty 
nie otrzymalf'm. Z urzędu we W roclawm na 
deszla qdpoWlieciż odmowna. 

Sosiński jest kaleką chodzącym o kro-
kwiach. . , .1• Poznań. Wo!<'!!11yś!ni w Poznaniu p1ogoc\z1· 1 
s i ę z. hakatystami ,i raiem z nimi będą zwal
czali Po.laków. 

stukając gJośno obcasami ~o ~osaaz.ce, 
A więc blizko trzydz1eśc1 lat zy„ 

la z wiarą w dobre imię swych rodzi„ 
ców. Myślala. ie jest córką uczciWYC6 
ludzi. Płakała często, czując, że przy
wiązanie Bacheurów nie może jej za
stąpić miłości rodzicielskiej. Tęskniła 
za tą rodziną, której nie znata, i której 
nie mogła otoczyć tkliwością, jaka 
przepełniała jej serce. To imię Antoni
na, łączyła w modlitwach z imieniem 
Najświętszej Panny. Co za profanacya! 

Poznań. Przedwstępny wybór arcy1biskupa 
odbęd·zie się w d11iu 16 b. m. 

Poz.nań. DPia 3 b. m. skazany zQ.stal re
<laktor „Pracy" pan Idzi ~writala' w dwóch 
przypadkach o artykuly w spraw.ie szkolnej za 
każdy na 200 marek. razem więc 400 marek 
kary. 

Lwówek. Aresztowano tutaj ł odprowa
dZJono do więzienia śledczeito robotnika Wa
wrzyńca Wyrwata. nalogowego pijaka, poder
rzanego o. zabójS[W') wlasnej żony. Okrutnoik 
katowal ją podobno' tak dotkliwie. że w końcu 
1~ucha WYZionęla . 

Na rozkaz. pr8kuratoryi odbędzie się ob
dukcya zwfok zrnarlej. 

Ze Sl4zka czylł Starej Polski. 
Zaborze. We wlasnerri. mieszkai1:u zmarzl 

niejaki A. G. tustąd. Pn.yszedt nap ily do do
mu, powybi·jal okna pocz.em na podlotlze za
snąl. Wsknt?k okier: powybiiar.x_ch micszka
niei wnet wychlcdlo .i wyz.iębJo. Na drugi 
dz.ień znalezi')Il'O owego nieszczęśliwego z po
marzlymi cz.lor.I.ami. Odstaw:ono io do la-
zarr.tu, ~-dzie zmarl r.1iebawem. . . . 

frydensbuta. Budowa kośc101a kato.J1ck1e
go zostanie tu 11apewno na wiosnę ro~po·czętą. 

Wiadomości ze świata. 
Podróż ministra Piquarta. 

Francuski minister wojny Piquart 
w drodze do Algieru, przybył do Tulo
nu w środę o godzinie 9 rano. Z· tłumu, 
który się zgromadził licznie przed 
dworcem, wnoszono okrzyki na cześć 
Piquarta, Dreyfusa i przeciw Mercie
rowi. Nie zaszedł żaden wypadek. Z 
dworca udał się minister do arsenału, 
gdzie go powitali robotnicy warszta
towi. O godzinie wpół do 10-ej odje
chal minister na pokładzie krążownika 
„Conde" do Bizerty. 

Przegrana 650000 kor. 
W kasynie narodowem w Buda

peszcie przegrał znany szuler i poseł 
węgierski Szemere, 6.50.000 koron w 
maczka do młodego magnata, Czerena. 
Orano od godziny 11 w nocy do 9 rano. 
Jest to ten sam Szemere, który w. wie
deńskim Jocqney-Clubie wygrał od hr. 
Józefa Potockiego przed kilku laty 
przeszło 2 miliony koron. Wówczas hr. 
Potocki, po skazaniu go za grę hazar
dową, jako obcy poddany~ został WY_
dalony z Austryj_!. następme ułaskawił 
go cesarz. 

Zmiany w rz<1dzie angielskim. 
Ministeryum angielskie ulegnie 

wkrótc_ę pewnym zmianom, spowodo
wanym przez ustąpienie dwóch człon
ków z gabinetu. Prokurator jeneralny 

ścieradło, ażeby stłumić łkanie. Jakie 
życie i jaki wstyd odtąd! zrozpaczona 
pomyślała, że mogłaby' umrzeć i tym 
sposobem oszczędzić sobie tej nędzy, 
tej hańby, tej okrutnej tyranii Piequeu· 
ra którą przeczuwała. Smierć uśmie· 
chała się do niej, wyciągała kościste ra 
miona, pociągała. ją. Przez chwilę pod· 
dała się pokusie. Wiedziała, że jej mąż 
chował arszenik, przeznaczony dla 
szkodliwych zwierząt. Wzięła jedną 
paczkę, zaniosła_do swego pokoju i u„ 
kryła. 

Przeraziła go jej bladość i blysz-Stworzyła sobie cały świat wspow 
nień, w których odżywali ojciec i mat
ka. Jakże często widziała ich w swoich czące oczy. 
marzeniach. Zrobiła sobie obraz ich po - Boże! - za wolał - czyżby~ 

była chora? 
stac~, w który. włożyła całą poezyę. - Uspokój się. Wyobraź sobie, 
całą wyobraźnię kobiety. 

Dobra Celina mówila, że jej rodzi- dziś rano byłam nierozsądna. Ki.edy od· 
ce stracili życie bardzo młodo w ja- jiechaleś, szlam po rosie, żeby cię wi 
kimś strasznym wypadku. Matka! dzieć dłużej, żeby cię widzieć jeszcze. 
przedstawiała ją sobie jako jasną blon- gdy już będziesz daleko. Nabawiłam się 
d k t k . k t h migreny ... 
yn ę, a ą, Ja ona sama, roc ę ner- - Biedna moja malutka ... 
wową i wątlą. Co za słodka twarz, ja- Namyślała się długo. Smierć ją 
ka tkliwość promieniej.e w jej oczach. nęcila. Pomyślała o dziecku, o ma
A ojciec„. Ach, ojciec! Temu data w łym Jurku, którego chce opuścić, i mę 
swojem marzeniu gfowę poważną, czo· k , p· · d ·•b 
lo gładkie i spo1·rzenie spoko1'n,e Com- żu, toremu iequeur me szczę Zh Y 

g:roźb, o ty~h dwóch drogich istotach. 
bredela. Przeraziła się swą nikczemnością. 

Żyć lata cale w ża1u, otaczać czcią Nie, będzie żyła! Musi żyć, jeżeli 
śmierć tych dwóch drogich istot i na· chce przeszkodzić, aby ta ohydna ta
gie dowiedzieć się, że się jest córką ro- jemnica nie stata się_glośną. Umrze mo 
dziców, do których nie można si<; że ze zgryzoty. Mniejsze o to! ale bę
przyznać, że jej kolebka byla obryz• dzie walczyć. 
gana blotem, wszystkiemi mętami Pa Za pomocą pieniędzy, dobrodziejstw 
ryża, to okropne, zaprawdę!... będzie trzymała zdaleka od siebie tę ro 

Gdy Combredel wrócił wieczorem dzinę, która ją okrywa hańbą, której 
zastał żonę nadzwyczaj osłabioną, nie· I .Przyszłość wiąże się z jej losem, a 
mal omdlałą. przeszłość na nią spada. 

Poszła do swego pokoju, gdzie l Przyterit zobaczy się ze swoją. mat„ 
przepędzUa noc we łzach, gryząc prze ką. W każdym razie, to matka. 

przechodzi na ławę sędziowską; drugie 
miejsce opróżnionem zostaje1 przez 
profesora James Bryce (Dżems Brajs),. 
który porzucił stanowisko ·sekretarza 
dla Irlandyi i przyjął posadę ambasa· 
dora angielskiego w Waszyngtonie. 
Wiedług pogłosek obiegającycb miejsce 
Bryce'a zajmie ·Herbert Oladstone,. 
dzisiejszy minister spraw wewnętrz
nych, który w Irlandyi już nazwiskiem 
~wem wzbudzi zaufanie stronnictw 
narodowych. Tekę ministra spraw we
wnętrznych, który w Irlandyi już naz
wiskiem swem wzbudzi zaufanie stron
nictw narodowych ma wziąść J ahn 
Burns (Dżon Berns), dzisiejszy mini
ster spraw samorzadu administracyj
nego, dawniej jed.en z najpopularniej
szych agitatorów robotniczych. Jeżeli 
Burns zostanie ministrem spraw wew
nętrznych, to na jego obecne stanowi ... 
sko powołanym zostanie dr. Mac Na
mara, dziś poseł, a niedawno jeszcze 
nauczyciel ludowy, syn zwykł-ego sze
regowca w armii angielskiej, Nadto o
biega pogłoska, że do gabinetu wejdzie 
Seely (Ssyli), poseł z wyspy Wight„ 
konserwatysta z przekonań, ale przeci
wnik imperyalizmu awanturniczego. 

Kolonie niemieckie. 
Nordd. Allg. Ztg." donosi, że przed 

1 kwietnia rb. z kolonii niemieckich w 
Afryce południowo-zachodniej powró
ci 600 żołnierzy. 

Papież a konferencya w Hadze. 
Według wiadomości z Rzymu pa-· 

pież upoważnił internuncyusza w tto
landyi i Luxemburgu, mons Giowanni
niego, do poczynienia starań, aby 
Stolica Apostolska otrzymala zapro
szenie na przyszłą konferencyę poko
jową w Hadze. Papież liczy, żę w tej 
sprawie rząd wlosk.i zachowa się neu- · 
tralnie, obawia się jednak opozycyi ze_1 
strony rzeczypospolifoj francu_skiej. 

Watykan a Prancya. 
W Osservatore romano ogłoszono 

wiadomość, że rząd francu~ki zamie
rza oglosić dokumenty, skonfiskowane 
w czasie rę_wizyi w gmachu nuncyatlt-
0 ' w Paryżu. Z tego powodu Waty
kan oświadcza, że obecnie składa ze 
siebie wszelkc1 odpowiedzialność za na
stępstwa ogłoszenia-akt i wzywa tych„. 
których dotyczeć moźe, ogłoszenie do
kume_ntów, aby poczynili kroki ku o
bronie swoich praw. _,,Osservatore" o
świadcza, że przy konfiskacie w czasie 
rewizyi nie sporządzono spisu zabra-
nych dokumentów. 

Nie może być do tego stopnia zwy-· 
rodniałą, żeby się oprzieć łzom i błaga:
niom córki! Postanowienie zrobione. 
Zobaczy się z Antonią· niezwłocznie. 

Ale te 12.ieniądze, Których Pieąuer 
żądał; nie ma ich. Skąd ich wziąść? 

Skromna w swoich upodobaniach 
nie miała nigdy kosztownych zachcia
nek. Jakie dziwne podejrzenia mogą 
powstać w umyśle jej męża. · A jednak 
tak być musi! 

Od tej chwili rozpoczął się cały 
szereg kłamstw, pośród których mu
siała żyć. Stwarzała sobie różne po
trzeby, wynajdywała niezliczone za
chcianki, wymagała jaknajwięcej stro
jów, które ciągle zmieniała, a na któ
rych oszczędzała; wyzyskiwała, jak 
mogla - biedną męczennica - miłoś& 
Combredela, wiedząc że dla niego jej 
życzenia są święte, że nigdy slow(} 
skargi, ani wyrzutu n~ wyjdzie z ust 
dzierżawcy, choćby go narażała na 
naiw,iększy wydatek. 

Miała ochotę plakać rzewnemi łza 
mi. a musiała si_ę uśmiechnąć. Ze wszy 
stkiego trzeba było ściągać jaknajwię
cej pieniędzy. 

Miała trochę oszczędności, które 
zebrała z pieniędzy, przeznaczonych 
na swoje ubranie„ i na różne przyjem
ności, które mąż jej doradzał, a na któ
re ona przystawała, chcąc go zadowol
nić. 
Ze spadku po Bacheurach miała do 
dyspozycyi sumkę, której Combredel 
nie chciał ruszyć i zupełnie nią się nie 
zajmował. Sumkę te zachowała, al
bowiem przeznaczyła ją dla Jurka, gdy 
bedzie starszy. Wszystko to razem ze 
brała dla Piequeura. 

Ile razy tylko Combr.edel opuszĆzał 
Chateau( korzystała :ft jego nieobecno-



Bojkot towarów amerykailskich w 
Chinach. 

Ponieważ Stany Zjednoczone, po
mimo nacisku ze strony Chin, nie od
wołały prawa, zabraniającego emigra
cyi chińczyków do Stanów Zjednoczo
nych,' rozpoczął się tu ponownie ruch 
w kierunku bojkotowania towarów a
merykańskich. Ośrodkiem agitacyi tej 
jest Kanton. Agitatorzy usiłują rozpo
wszechnić agitacyę pó całych Chinach 
i zmusić pisma chif1skie, aby nie przyj
mowały ogłoszeń firm amerykańskich. 

Polacy w Danii. 
Według informacyi „Kolnische 

Volkszeitnng", ilość Polaków, zamiesz 
kałych obecnie w Danii, wynosi około 
pięciu tysięcy. 

Ze spraw robotolczyob. 
Neumilhl. Z ubo1lewan'.em donoszę, iż przy 

v:yblorach ·do kasy chorych przepadiliśmy z 
powodu opieszalości naszych Rodaków. Dzi
wić się tu jednak temu nie można. k1iedy na
wet sam kandydat n ie pokazaJ się w lokalu wy 
bor czym. 

Będzie to naiuka na orzyszlość, by stawiając 
kandydata zapewnić ~·ię poprzednio, ·iż rz·e
czywiści e godzien nasz.ego zaufania. 

R. ooacy ! Teraz mamy dużo w ieców wy~ 
borczvch, na które chętni;e dążyć powinn:śmy 
a wszędz ie należy też no.agitować w odpoiw.' e
dni spąsób za naszem „ZJednoczeniem zawodo
wem polskiem.". 

Życzę Szan. R.edakcyi „Szczęśt'.wego No
\vego Roku". 

Smutny. 

Oberhausen. Wiec ,.Z. Z. P." odbyl się w 
niedzielę, 9 grudnia r. 1906. Druh Sosińs1ki o~ 
mawial sprawę knapjszaftu ·i obecny ruch za
robkowy. Do wydzialu mi1eiscowegio obrano 
·d:uhów: Ant. Ratajczaka delegatem, Karola 
Nowack·iego zast„ Mardina Szy!11a1'1skiego, se
kretarzem. Stanislawa Gęstwę, skarbnikiem, 
Piotra P olnego i Lolrka lawnikami. Mich. Jóź
kowiaka i Jana Bandasza rewizoramt 

Rodakom w Oberhausen i okoliiey należą
cym do delegata druha R.atarlczaka .donosi się, 
liż zebrania odbywać s:ę będą co 4 n'. edzielę ka
żdego miesiiaca. Pierwsze zebranie odbędz i e 
się w n;.edztelę, 27 styczinia -o ~odz. 2 po pot. na 
sąU p. We.ber. 

Z różnych stron. 
Oełsenk1Jrchen-Bismarck. Kolo śpiewu 

, Owiaz:da Jedności" w Oelsenklirchen obchK>i
<lz;ifo 10 rocznicę swesr.o istnien:a na sali pąna 
Lanigenscheidta orzy licznym udztale czlonk6w 
! go§ci. O · godr.. 12 w nocy odebra1liśmy list 
cd p, Komendzińskiego z Drezna z pięknem po 
winszowaniem i po.darunkiem 1.500 papierosów, 
za które P<>c~zi~koiwano okrz:vkfom .,Ni.och ży„ 
je". Pros_:.my wszystkich RJtlaków na abczy
inie o popieranie Dolskiego orzem_ysfu. 

.J~en z obecnych. 

ści i obcho_dzila pokoje folwarku w na
d_ziei, że znajdzie co do spieniężenia, 
nie wzbudzając podejrzeń męża. 

Było to życie pełne dręczącego nie
pokoju, ukrywania się i podstępu. 
ju, ukrywania się i podstępu. 

Obawa przed tym człowiekiem, 
który spadł na jej życie, jak nieszczę
ście, .Pogtrzymywala ją, była bodźcem,. 
który ją pchał naprzód zgnębioną i roz
bitą. 

Pieniądze. jakie posiadała, oszczę
dności, pierścionki, bransoletki, kolczy 
ki, zegarek, które spieniężyła, wszyst
ko to składała dla Piequera. A kiedyż 
już nic więcej nie miała, zaczęła liczyć: 
zebrała zaledwie dwa tysiące fran
ków ... 

Wymyślila jakiś powód, żeby po
jechać do Chateau-le Chatel. Miesięcz
ny termin jeszcze nie upłynął. 

Piequeur i Antonina muszą jej ocze 
kiwać, pewni, że przyjdzie, że nie bę
dzie się wahać; pewni że mienna ko
bieta da się wyzyskiwać dowoli w o
bawie skandalu, który zburzyłby jej ho 
nor, honor Combredla i honor ich syna. 

Pojechała. . 
W jakim stanie zobaczy tę matkę, 

która tak zapełniała jej sny dziecka, 
dziewicy i kobiety. 

W Chatieau Anna wysiadła z po
wozu przed hotelem „pod Złotym 
Lwem" i, ukrywając pobladłą twarz 
pod gęstą woalką, poszła pieszo do ho 
telu „pod Sokołem", gdzie jej Pie
ąueur naznaczył spotkanie. Na szczę
ście, nikt jej tam nie znał; dawny wła
ściciel sprzedał hotel cudzoziemcom i 
wszystkie osoby posługujące były 
zmienione. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

'.' Pew!en Rodak zapytuje sie nas, gdzi,eby 
mógl osiedlić z powodzeniem jako golarz. Ro
dak ten zamie. za także zalożyć skla<l towarów 
kolonialnych lub galanteryjnych. Szan. Cz:y
telntków or.os;my o podanie nam m~ejscowośc1 
~dz.ieby golarz. Polak mógl liczyć na powodze
nie. 

Jeszicze można zapisać „Wiarusa Polskie
~o" na pierwszy kwartal. Ktoby pragnąl o
trzymać wszystkie nurrery od R.Q<'Zątku sty
cznia, nięch doiplaci 10 feny_v.ów + zaża.da: „Ze'ł 
tung „Wiarus Polski'' a.us Bochum mit Nach
lieferun<;;" a poczta zobowiązana wszystkie nu
mery dostarc..J.yć 

Qottbausen Pewne ml'oce małżeństwo o
trzymalo na ~owy Rok kartę humorystyczną. 
Żona mając w po<lejtzeniu swego wspól miesz
kańca, po•szla d_p jego mieszkania z dzibankiern 
kawy, którą ~lala mu na glowę. Nieborak 
oraz jego żona odnie§li takie oparzenia, lż mu
sieli się udać do lekarza. Sprawę tę będzie je
szcze sąd rozpatrywal. 

Steele. Sy.na gościnr:ego .Kempera żgnąl s1·l
nie nożem rcbotnik Schmidt. J&ana jest rne
bezipiecznia. 

Millheim-~uhr. Orr.arl tu kapitalista Mi
chal łfasch w wieku 103 lat. 

Miilheim nad Ruhrą. Pewien ·obywatel 
wszedlszy do pewnę_go domu zauważyl, że w 
izbi.e sąsiedniej się pal.ii. Zawolal zatem sią
siad'ów i1 wvwalo1:0 drz\\oii. Strasznv wi,dok 
przedsta\Vi't sie ich oczom. Znaleziono. tam tro 
je dzieoi, których nhranie jednego plom ieniem 
się pa!ilo. Gqy hied::tctwo ura~ow?..no od nie
ł:y_bnej śm!erci., nadszec'l ojdiec w napilym st:i 
r:ie. Zamiast jednak są5iadom podziękować. 
zacząl wymyślać. Mo·gJ .iście byli się dać tym 
diablom spal!ć, tobym nie potrzt.b0iwaJ ich 
7.vwić." No, to także ciekawy kwiate·k pru
skiej kultury! 

Obowiązkiem każdego 

prawego Polaka jest w 
dniu wyboi-ów ~a st,,-cznla 
oddać głos swój na kan• 
d,,-data Polaków pana 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna. 

Skarby na dnie morza. 
Slowo. „skarb" ma zawsze wlaściwe zna

czenlie j, 1ilekroć sie je wypowi.e, przychodzi 
ratychmiaśt na myśl„. bajka. Mimowoli nawet 
poczyna pracować na wspomnien.i·e skarbu fan 
tdzya ·i naraz okazuje So i ę albo skąpiec, kryjący 
swoje skarby o pólnocy w ognodzde albo okręt, 
idący wśród grzmotu oiorunów na dno morza. 
A jednak rzeczywistość jest czasem ciekawsza, 
ariiżeli wszelkte pomys.ly bajek. 

Leży w naturze rzeczy, że miejsca, kryjące 
w sobie naturalne skarby, straciJy urok dla po
szukiwaczy, zwlaszcza, gdy wy_dobycie tych 
skarbów poJączone jest z wielką pracą i- trndnio 
ściiami. Ze skarbami jednak, znaj.dującemi się 
na dn ie morza, dzieie s.:ę inaczej, Każdego ro
ku toną setk~ okrętów, statystyJrn z roku 1904 
opowiada O• 542 rozh:zych okrętach o 600,000 
ton pojemności - i jakkolwiek nie byly one 
wvpetnione zlotem i drog„imi kamieniami, to 
jedna·k, przy najmn·'.ej na niektórych z nich znai
dowaly się olbrżymie sumy r.»i ernędzy. Ten 
sposób więc poszukiwania skarbów rokuje po-
szukiwaczom na;ipoważniieisze naodzlieje. . 

Naturaln·:e, że mnieiszesro rodzaju p10sz~k1-
wacze nie mogą się zdobyć na wydobY.wan1e z 
ton1i morza w:elkich okrdów, których wartość 
jest ogromna. Jeden okręt liniowy np. kosztuje 
okraglo 35 mifaJnów kornn. Same _koszta yvy
dobycia takich okrętów sa olbrzymie. ~Wiezo 
r.p. uośw~ęci~ rząd angif'l5ki m.:I·' on koron na 
\\'ydobycie okrętu „Monta,2'ne", który osi~dl ~a 
rr.ieiHźnie. A potem tego rodzaju zadame nie 
ma dla pr_ywatnes,ro poszukiwacza żadnego u
roku bo co mu wresioie orzyidzie z pancer
n i1ka; kt6ry nię da się tak fatwo .s1p·irei;iiężyć, 
jako stare żelastwo luh stal. Natomiast 1est co 
ir.nes.ro wydobyć z zatopionego okrętu kasę 
lub tr~nsport zlota. Tern · sie też glównie tru
dnia poszukiwacze zlota na ·dnie morza .. 

Bylo to 29 maja 1588 roku, gdv z Lizbony 
ruszvla flota. zTożona rar.em ze 160 okrętów 
-- „niez'Wvciefona armada" króla filipa n. na 
zdobyoie An9'li.i.. Zafoga iei wynos-ila 30.000 Ju
dzi.. a na poktadz!e wielu okretów znaidowaly 
się olbrzymie sumy pieniędzy. .~ielk~~ t~ 
rrzedsiewzięcie orześladowal r~wnll~z . w1~lk1 
Tlech tak że wśrM burz tT'orsk1ch 1 nie wiel
ki.eh' potyczek większa część .. armady" poszta 
na -dno morza. a tvlko niewielka liczba wró
cila ze wstydem do. kraju. Zatooi_one okręt". 
iawieralv w sob:e dość rzeczy d1.ek~wvch r 
wartościCYWYch, ta'k. że ooszuk;wame ich byto 
iunelnie uspra.wiedłiiv.r.ione. Dla teqo też ~ la
t;łC'h 1588, 1665 i 1687 oróbowano na ~nel~ą 
skaitę ods.zukać te okręty.. bezs.ku~eczme 1e.
dnak. Doo,:ero niedawno rozeszlv s·· ę noglosk1, 
że udalo się z jedneSl.'O z tvch okretów. z „Ad
mi rala rlorencki~o" .wydobvć 14 bronzoiwych 
annat i dwie skrzynlie. z których jedna zanel
ni:ona bvla zlotem i1 srebrem. Jes~tn reznltat. 
którv pos.z.uk.iwaczowi wca.l~ sie oplacil .~ po
bud?:i zanewne innych do dalsz~rr.~ ooszuk1~ań. 

łf.iszoanf.a jes.t wooólei szczęśhwvm kra1em: 
P.osia<la1a ·kot.onie, bQIQ'ate skarby naturalne. ·' 
miala nawet raz.„ srebrną, flotę. Wydobycie 

na wierzch zatonietei hlszpańsk•;ej srebrnej 
floty bylo od dawna duż gorącem pragni·eniem 
ludQ.w, tęskniących oo bo~aztw. „Srebrna flo 
ta" skladala się. jak w:adomo•, z okretów, któ
re zabrane z Ameryki skarby mialy przewieźć 
do· ojczyzny. Ody ta flota w roku 1628 z.najdo 
wala si~ na pelnem morz.u, napad.I na nią w 
zatoce Matanza wódz holenderski P:et Heyn 
i uszczkną[ z niej 12 mLJ[.i.onów florenów. Byl 
to dobry kąsek, a ponieważ jak wiadomo ape
tyt przychcidz1 z je<lzeniem, wiec Piet Heyn 
zaczail się na flote srebrną ·i raz jeszcze kolo 
zatoki Wszystkich świętych w roku 1629 i z.do
byJ znowu 23 bogato naladowanych okretów. 
Ten pomyślny wynik zachęcil drugiego holen
derskiego ad!Ilirala Marcina! Har,D.ertzoon do 
naślado_wniietwa'. Napadł on na srebr.ną flotę 
kolo Ca·lnais j, zdobyl z.nowu 13 statków, a 
oprócz tego, wlele okrętów zniszczyl, tak, że 
razem z .ladunkiem rogatym po·szly one na 
<lno morza. 

Dopi.ern niedawno jeden z hi·szpańskich 
grandów wynalazl najpewniepszy sposób wy
dobywania skarbów z zatojjionych okrętów i 
zamierza przedewszvstkiem przystąpić do od
szukania i:~sztek .• srebrnej floty". Rządowi hi
szpańsk~emu myśl ta tak bardzo s ie podobala, 
że użyczy! wynalazcy daleko idącej pomocy.i 
a sam czeka obecnie na wynik poszukiwań. 

Dniia 9 listopada 1902 zatonal na wybrzeżu 
Nowej Zelandyi parowiec „„:Etilugarr~ite" z ko
stz.townym ladunk1em 17.000 funtów szterlingów 
w zloc·je. Chęć Odszukania tej sumy spowodo
wala natychmiastową ekspedycyę angielską, 
ale ta z oowÓdu niepomyślnych wfatrów mu
siafa zadanie swcje odlożvć na później. Tym
czasem znałazlo się .kilku przedsiębiorczych 
Amerykanów, którzv pod pozorem rybofow
stwa przeszukaiH dno morskile w danem mieiscu 
znaleźli s1karb i odjechali sobie spokoju.ie do . 
domu. narażając cks_pedycyę angielską na przy 
kre rnzczarnwanie. 

fłazmailości. 
Oryginalny dar. Król g:recktL podczas po

bytu w Rzym,e, mial j)oslućhanie u Papieża i 
o.trzymal od Ojca św . dar oryginalny, miano· 
\\'·ide bilet powrotnv, który brdynal Sartc, 
patryarcha Wenecyi. kupil swego czasu, ja
dąc na konklawe clo Rzymu. Zuż.Ytkować tego 
biletu już n ie m0gl, gdyż byl obrany Papieżem. 

· Wlasnoręczne pismo Odca św. Potw1t:rdza au
tentyczność .kartki tekturowej, Król "grecki, 
który jest namiętnym zbieraczem. przyjąl dar 
papi~skii z wielk~ wdzięcznością. 

Romantyczne sam-0bójstwo. ,~World" po
mieszc-za rom3ntvczną historyę niejakiej pani 
Orower, mlodej ko1biety. która popelnila samo
bójstwo z mifości dla prezydenta Roosewelta. 
Dama ta w 0śmnastym roku życia 1owdowia
la. W tymże czasie Roosewelt. powracając z 
liarward zatrzyma! sie w Medorze, miejscowo 
ści, tamLeszaneI przez panią Orower 1i mia! 
tam sp~dzić na polowanill. czas iakK 

Romantyc'?:na pani Orower sama s i ę zako
cha.la i wyobra1ila też sobie, że posiada wza
jemność gośc ia z New-Yorku. 

Kiedy roku zeszlev.o Roosewelt p()IWrócil 
do miej~ca jej pobytu, znowu dla polowań ona 
p:os.lala mu rewolwer, ~adzony dyamenta
mi. Pani Oower życie sobie teraz odebrata 
zrażywszy chlo·roformu; zostawri.la też lrist, w 
którym t.lomaczy swój postępek milością 
n-:eszczęśliwą. ~aly swój majątek samobójczy 
ni z·api~ala Rooseweltowi. 

Od Redakcyi. 
Panu Dawidowi w B. Dzi.eie Polski moQ:e 

Pan otrzymać w księgami „Wiarusa Polskie
RO". 

Odzie dnigą ks iiąż·kę nabyć można nie wie
my. ile nam wiadomo„ n:ie ma ona aprobaty 
kośĆ;ielnej. 

Od Ekspedycyi. 
Panu Józefowi Krawczykowi. Prosimy 

wr_ęczyć innemu RodakowL by :riozsprzedal, 
albo nam zwrócić niefra 11kowaną pacz.kę, je
drn egzemplarz dla sieb:e zatrzymując. -
~abo~eńsfwo polskie. 

Bochum. W kościele św. Antoniego, 
w niedzielę 13 stycznia po pot o go
dzinie 4 kazanie i spowiedź św. 

Langendreer. Spowiedź św. od sobo
ty, dnia 12 stycznia, rano kazanie w 
niedzielę o godz. pół do 12 i godz. 4. 

Bismarck. Spowiedź św. od soboty 
l 2 stycznia no poł., kazanie w nie
dzielę o godz. pół do 12 i o pół do 4. 

Rohlinghausen. Spowiedź św. od so
boty 19 stycznia, rano kazanie w 
niedzielę o 11 i o 4. 

Gelsenkirchen-Neustadt. Spowiedź św. 
od soboty l 9 stycznia po poł. Kaza
nie w niedzielę o pół 11 i o pół do 4. 
Wetter. W sabotę, dnia 12 bm. po polu" 

dniu sposobność do so()łwiedz.u św. W niedziele 
bedzfo kazanie nolskie tylko po sumie. 

~ Wiece prŻedwyborcze 
Wiec przedwyborczy w Hanowerze 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycz 
nia o godz. 2 po poł. O liczny udział 
Rodaków z Hanoweru i okolicy upra-
sza sie. Komitet. 

Wlec przedwyborczy w Misburgu 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycz 
nia o godz. pół do 6-ej wieczorem. O 
liczny udział Rodaków z Misburgu i o-
kolicy uprasza się. Komitet. 

OGÓLNY WIEC PRZEDWYBORCZY NA 
BORBECI( I BOTTIWP 

odbędzie się w niedzielę, dnia 13 bm., o go
dzinie 11~ przed poludniem na sali p, Demonda 
w Borbeck, Oermaniaplatz. O liczny udzial 
Rodaków z Borbeck, Bottrop i okolicy upra ... 
§Za Komiitet wyborczy. 

\\ IEC PRZEDWYBORCZY W HILDESHEIM. 
oc'1będzie ~ię w sobote. dnia 12 stycznia wie
cior_em o godz. 8 na_ sali p. Kaune, (Katoholi
sches Vereinshaus), Pfaffenstiie~ nr. 8 w H'l
desheim. O liczny udzial uprasza 

Zwołu)ący. 

WIECE PRZEDWYBORCOZE W DUISBUIW
HOCHPELD 

odbędą się w sali p. Oiesen, ul. Wanhe·imerstr.: 
J) W czwartek) o godz. 8 wieczorem. 
2) W piątek o godzinie 7 rano. 
O licz.ny udzial Rodaków uprasza 

· I( om it et. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W DORUIUNil 
odbędme §i.ę u p. Tobina, Hirtenstr., w środę. 
dnia 9-go stycznia o godz. 8 wieczorem. 

Komitet. 

DRUGI , 
WIEC PRZEDWYBORCZY W HUCl(ARDE 
odbędz:ie się w n :edzielę, dnia 20 stycznia, 
przed po( _o godz. 11 i pót u wdowy pani 
Schneider, zaraz przy kościele katoLckim. 

Towarzystwo św. W*~cha w Honitrop 
donosi swym cz.lonkom, &ż w niedziele, dnia 
13 bm. o godz. 4 po poludniu odbędz ;e się ro
czne walne zebranie i obór n()IWego zarządu. 
O liczny il~ial czfonków uprasza Slię. Goście 
mile w1dzianL (2) Zarząd. 

T awarzystwo gi'mn. „Sokół" w l(arnap 
oodaje do wiadomości czlonkom i wszystkim 
Towarzystwom, które zaproszenia odebrały i 
tym, które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebraly, a1by nas swą obecnością zaszczycić 
raczyly podczas naszej zimowej zabawy, któ
ra się odibędztie dnia 13 stycznia o godz. 4 po 
P'Jl .qa sali wdowy p. Oruntmann, przy stacyb 
kolejowej. Goście mile widziani. 

Czolem! (3) Wyd~ał. 
Uwaga: Czfonko•wie, którzy dlużei, jak ;~ 

miesiące zalegają ze skfadkami miesięcznemi, 
winn'i się z nich uiścić od godz. 3-4, w prze
ciwnym razie będą uważani jako goś · e. 

Babski, sekretarz.. 

Towareystwo św. Aloizego w Kottenbur2u 
donosi. czlionkom, iż roczne walne zebranie od
będzie się w niedzielę, dnia 13 stycznia o go
dzAnie 2 po poiudniu. Szan. Zarząd uprasza 
się. aby już o godzinie 1 raczyl się stawić do 
obrachunku. - . Porządek dzjenny następujący: 
1) Pieśń „Kto się w opiekę"; 2) przeczytanie 
rocznych sprawozdań sekretarza, skarbnika, 
rewizorów kasy i bibliotekarza; 3) wplata mie 
sięczna i \vpis n1owych cz.tonków; 4) obór nr·
wego zarządlu: 5) uchwala wniosków i wol :1'} 
glosy. Na zakończenie pieśń „Do Ciebie p;'
ni e". - Na powyższe walne zebranie uprasza 
sii ę wszysitkich szan. czlonków o punktua! r e 
i liczne stawienie się. Wzywam także WS7Y · 
stkich RQdaków z naszej mjescowości, któr ." 
dotychczas się jeszcze do Towarzystw:-> i" ·~ 
wpisali, aby raczyli na 'Zebranie przybyć i ~ a6 
sie \Vpisać na czlooków Towarzvstwa. Więc
ochoczo Rod~. cy na powyższe z:ebranie ! 
(2) Marcin Siekierski, przew. 

Nadesłano 

Milion SokolóW' 
zawitało w Poznailskie 

wybornych papierosów 
firmy Wulkan 191 

I. F. J. Komendziński w Dreznie 
w nader przystępnej cen'.e·.detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszystkich odnośnych handlach. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 
kh bestell hiermit bei diem Kaisierlł„ 

cboo Postami ei.In fxemplar der Zeitun1 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Z ei tu ni!„ 
preisliste 128) fiir das I. Quartal 1907 
und zahle an Abonnement und Bestell
geld l.a92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten m haben b~ 
toheiniit. 
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'.Baczność Rodacy w Brochu i okolicy! 
Donoszę szanownym Rodakom, iż z Nowvm 

Rokiem otworzyłem •aJwCększy (35) 

*• SKŁAD KAPELUSZY •• 
czapek dla m~żczyzn i dzieci, pa
rasoli, r~kawłczek, krawatów koł

nierzyków ltd. 
Także polecam Sokołom maciejówki, Sokoliki, 

paski i koszulki. 

Mając nadzieję, iż szanowni Rodacy oraz zacni 
Druhowie poprą moje przedsiębiorstwo, kreślę 

Z szacunkiem 

Stan. Korkov:rskd 
Reeklłnghausen-H. (Bruch) Konig Ludwigstr. 21. 

Place bud.owiane 
w Hamborn, przy szybie IV „Dentscher Kaiser" 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert; Buss, 
Dam born, Gottliebstr. 25. 

„ ... „„„„ .... „„ .... I .J· KWIATK~1!SKI, Herne 

Piąkne pocztówki 
poleca w wielk. wyborze 
Ksi,garnia "Wiarusa 

Po7ikieg o" w Bochum 

~*MWif*'i 

.Jedyna polska fabryka chleba 
w Westfalii I Nadrenii 

w Wattenscbeld, ul. Vorstadtstr. 48 
Ażeby podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem w Wat.ten

scheid labr7kę paro'"'\• ·- Służę więc każdemu i dostarczam 
eb•eb ł płeezyH·o, które jest bardzo smaczne i tanie, jakiego 
u nikogo w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

Moje wozy 
przejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 

Lei the, W esteBfeld, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 
We 'Wtorek ł w plątelu 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 

W środę ł '" sobot~s 
Bismarck, W anne, Rohlinghausen i Giinnigfeld. 

Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybędą, 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adresu 

na pocztówce, a natychmiast przyjadę. 

Proszę gorą.co S'.l;an. Rodaków i Rodaczki o taskawe poparcie. -
Popierajmy tnwego •. jedz.nny ehleb 110.tt!lkł. 

Franciszek Matysia k1 piekarz polski 

w Wattenscheid, 
''orstadt~t.-. 48 (27) Vorstadtstr. 48. ·--

Tanio Tanio! 
Baczność! 

soio wlu: ! iw a odpłatę! 
Donoszę Szanownym Rodakom w Wan-

ne i okolicy, iż mój (1496 

skład mebli 
oraz 
znajduje się t)'lko przy 

oyg'ara, papierosy 
I karty z widokami. ~~,....... ul. Karol.a (Karlstr.) nr. 1-c 
Towar pierwszorzędny, warunki kredytu do
==== godne, usługa skora. ==== 
T)'llio hurtownie, een7 labr7• 
ezne. 1Unlej8ze zamó,denla od· 
wrotn~ poezt~. Cenniki sratł11 

na przeciwko kościóła katolickiego. 
. Interes z~aczni~ :powi_ę~szyłem .i mam ~~et~ wszystko w wielkim wyborze na składzie. Nie łud1 

su~ rod~~u tem, ze gd~1emdzrn3 dosta~esz tame3, Jak u swe~o, a przedewszystkiem nie daj się zwodzió 
prz~z roznyc~ wyzy~k .waczy, którzy. cię prowadzi\ do .. obcych i .to przeważnie mlodoseńcy. Niech każdy 
pamu:ta o hasle swój do 11wego, bo Polak dz1s w stame każdemu czoło stawić i taniej spJrZedaó 
a przytem rzetelnie obsłużyć i zadowolić. Proszę przyby6 do składu • 

8ó5 ł frank.o. I „„„„„„, .... flllllllllGoetl!ll!illmea+miiWlll!'MłlB~iw 
· Proszę uważać: 
Każdy kto cierpi na kaszel ł ei~źar 

w plueaeh, niech zaraz napisze po butelkę 
Eliksiru piersiowego i ameryk. Capsium plaster. 
Cena razem 2,00 rok. (Camp. Brustelixir 75,- Sal
miak 5,- Eibischst.ft 20,- destil. Wasser 125,-) Se
tki podziękowań odebrałem. 1656 

Apteka (Apotheke) ~1::~~~ 
aG•.tteG4>0••e•e•a 
: Prawdziwą polską tabakę, : 

J. _ BA.RANSEIEGO . 
prz! ul •. Karola ł. i przekonać się, że wszystko taniej. Sprowadziłem dużo 
mebli z p1erwszor.zędnych fabryk za gotówkę i jest sposobność tanio zakupić 
u Jana Baransklego 

. . . ~alkowlt.~ WJ'prawy 
era.z poJedyncze Jak łozka z ma teracam.I I bez, szafy do rzeczy rozbierane, szafy 
kucheni,e. stoły kuchenne, stoł! polerowane, szyfonierki, lus~ra z podstawami i 
bez po~staw, karapy, krzesła itd. Maszyny do gotowania, rz6czy emaliowane oraz 
wszelkie sprzęty kuchenne, także porcelanowe. Rzeczy 
emaliow. cały wagon nadeszedł. Towary polerowane spro
wa1~zam z • ierworzędnych fabryk Polskich. Pierze .zy
ste, darte także &J)fOwadzam z polski. Wykonuję wszelkie 
roboty siodlarskie i tapicerskie ~e własn. war6ztacie. Stare 
materace oraz kanapy przerabiam spiesznie i tanio · •,E;;;::::::;==== 

Wszy:>tk.im mtodożeńcom, którzy wypraw~ 11 mnia za
kupią, wypozyczam gratis wszelkie porcelany na ślub. 
Wszt:lkie l.l!el.lle odstawiam w dom. • 

Li1 ząc na łaskawe popa1·cie, kreślę 

Sz<!nownc Towarzystwa, które zaproszenia 
trzymaly i te, które dla braku adresów zapr 
s1.eń n'.e otrzymaly, prosimy przybyć z chor 
~wiami i. to na salę zwyklych pos~edzeń pr 
ulicy ttauptstr. 65. 

Porządek rocznicy: Od godz. 2 
przyjmowanie sąsiednich Towarzystw. 
KOdztini~ wpól do 4 wymarsz do kośoiola 
1~olskie nabożeństwto. Po naboe:eństwie 
chód z kościola na salę Domu czeladzi katoli 
ckiej. 1) P1ieśń wstępna „Kto sie w opiekę" 
2)Przywitanie czfonk6w i g;ości przez prze 
wodniczącego. 3) Koncert. t)Odczas którego be 
dą śpłiewy, mowy i deklamacye. 4) O god 
pól dto 8 rozpocznie si~ teatr pod tytulenr 
„Nowy R.ok". Po teatrze zabawa z tatka 
aż do ko·ńca. IHzygrywać będzie kapela pan 
Kui•ka z Herne O licz.ny udzial czfonków i g 
śoi prosi Zarząd. 

BACZNOśC EWING! 
Donoszę wszystkim Rodaikom, jż w niedzi 

tę, dnia 13-go stycwia odbędzie się p'ierws 
zamknięta zabawa cztonków „Zjednoczenia za 
wodow!:gO polskiego", na która zaprasza 
czlonków także i gości. K. Kurek. 

Tow. gim.n. „Sokół" w Altenb-Ochum-Laer 
podaje ctg wiadomości, iż rocz.ne walne zebra 
_nie odbędzie si~ w niedz1:elę, dnia 13 styczni 
o godz.inie 11% przec:I. pofudniem. Na porzą 
ku dzie.nnym roczne sprawozdan;e i obór n 
wego zarrndu. 

Baczność! OniCl.:zd-0 nasze urzadza zamkni 
tą zabawę w nie.:lzielg, dnia 13 stycznia, 
poludniu o godz:in1e 5 i pól na sali zwyklyc 
oośiedzeń. Uprasza się ~zar.awnych druhów 
c jak nailicznlejszy udzial tak w zebraniu ja 
ł w zabawie. Czolem ! Wydział . (2 

Towarzystwo św. Aloo~o w Weitmar 
obchodzjl dnia 13 stycznia swą, 15 roczniicę za 
lożen·ia na sali p. Heinemanna, przy poczci 
Wszystkich nam życz'.liwych Rodaków z ok 
licy Weitmar, jakp też wszystkle Towarzy 
stwa, które zaproszenia odebraly i te, któr 
dla braku adresów zaoroszeń nie dostaly, ser 
decznie zapraszamy. O godz. 4 odbędz:e si 
na:bożeństwo polskie. Po powrocie z kościol 
rrzywitanie gośdi, pqtem koncert, o godz. 
teatr.. Wstępne dla czlonk_ów sąs iednich To-w 
30 fen., dla gości przed czasem 50 fen., prz 
kasi.e 75 fen. O licziny u<l~ial w uroczystośc 
r.am życzliwych Towarzystw, jako też Roda 
ków prosi Za-rząd. (2 

Towarzystwo św. Józefa w. Holsterhausen 
dono·s.i swym czlonkom, iż w niedz!elę. dnia 1 
stycznia, JJ!> pol. o godzinie 4 odbę<lzie śię zebr 
uie na sali p. Uffelmanna. Czlonkowie \\-in 
się wszyscy na to zebranie stawić, poniew 
mamy ważne sprawy do arnawlania. O liczn 
udz-ial czlonków i _zości uprasza się 
(2) Zarząd. 

Zaraz.em donosi się wszysitkiim czlonkom 
Rodakom w Holsterh.ausen, iż nasze Towarzy 
stwo urządza zamkniętą, zabawę, dnia 20 sty 
cznia na sati pana 0Lngebauera, przy ulic 
Dorstenerstr. nr. 128. Rodacy, chcący wziąś 
udzial w naszej zabawie, winni przybyć na z 
branie, 13 stycznia i się na czioinków dać za 
pisać. ponieważ na zaba·wie wskutek zakaz 
policy\, nie możemy gośd na czlonków zapis 
wać. Prosimy więc tych Rodaków, którzy ie 
szcze w naszem Towarzystwie nie są, a chdie 
by udzial w naszej zabawie wziąść, niech prz 
h~dą na zebrar.de dnia 13 stycznia. i na erlan 
ków się zapisz·ą. Wpis kosztuje 1 markę.. 
(2) Zarząd. 

BACZNOśC OBERHAUSEN! 
• Prawdziwe · • A z szacunkiem e I k. . lne - Towauystwo g~nastyczne „Sokór' I . 

• PO S 18 WIDO wese , • J~ Ba.ra~ski, urządza w niedziel~. dnia 13 styczntla, zimow 
zabawę, na sali pani Kolter, przy Nowym Ryn 

• . jako też pola!llde llldery • '"" anne, Karlstr. t-c. ku (Neumarkt). Na zabawę wszysilkich Roda 

ZAGŁOBĘ I NALEWKĘ •
. - ków ł Rodaczki' zapraszamy. Początek .9 g 

•
• • Ba :i'ł1· liT- I .if,,, t.li e Ol~ łh........ I Bankructwo partacza. Komed_ya - op-~;; dzinie 4 po poludniu. Goście mogą być tylk 

a .n. •~lift ~--.. .1 akt, 4 meżczyzn. l niewiasta). Cena 1 mr., przez naszych druhów wprowadzeni. O Ucz 
pol6ca. • z przesy-lką 1,10 n1r. ny ud:&iaf prosi WydUał. (3 

• restąuraeya Koronowo ( Crone a. 8.) Babunia. Kome-dya Maryana Oawalewicza. Uwa2a: Drnhorwie ćwiczący winni się s • o t Witt 8 hu m • <2 akty, 4 m~Ż':ZVZ.[1, 2 niewiasty), Cena 80 wić o godz. 2, gdyż odbed:iie się próba ćwi 

• t 0 er I 0 C , • kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze· fen.,. z przesyJką _90 fenygów. czeń. Naczelnfk. 

• 

1 Dorstenerstr. 1. (1100 • daje w całotdci i w parcelach na długo· Błażek op~tany. Krotochwila ze śpiewami. Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 

1 tn. d ł t-a (l akt, 5 męT.czyzn, 3 Iicwiasty). Cena 1,30 donosj, swvm C7lonkom i Rodakom, iż w pi„ 

•A.A.~ „ •••• -.a.a e ią o P a"". mr., z prze&.Yika_ 1.40 mr. k d 'ł • _....s...,....'9""W .,_.„ Bartos z ood K,ralwwa, czyli· J)oz'ywoci·e w te , nia 11 stycznia, przybędz ie ksiądz polsk 
167& do koocio.la Najśw. Serca Jezusa w Oberhau 

ł . k l_etargu. O.bra~ek sceniczny. (1 akt, 4 mę- sen. W ten sam dzień o godz. 7 wieczorem be Uczciwy i pilny cz owie Kasa oszczędności Banku zczyzn, 1 mewi;ista). Cena 1 mr., z orzesylką dzie różaniec i kaz·anie p_Qłsikie. Spowiedź ŚW' 
l,l~;nlecr .. k .

1 
D b tk ~ dla meżczyzn ,,„ S-Obot~ po pal. il w 111edziel p 

1 1 mr osny. ro nos ~ s.cen~czna Mi- !aP.Joi. Wspólna Komunia św. dla Tow . ..;w. Bar 
· mogący stawić kaucyę, potrzebny za

raz w składzie mebli w Bruchu pod 
firmą: (34) 

Mohel- u. Waren-Haus 

Schw-~rmhcff 
w Recklinghausen-Siid, Bochumerstr. 

nr. 192. 

• 

Swój do swego r 
Szanownym Rodakom w Ger

resr.eim l okolicy polecam m )j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i I 

drogeryę. 
Pros:t.~i o poparcie mego przed

siębiorstwa. 

J. Ratłzłekł, li 
Gerre@llehn. Neunhanserstr. lb. I 

• • 

przyjmuje depozyta i płaci od takowych 

.1 procent za natychm. wypowiedzcniemr 

ł i ćwierć procent za kwart. wypowiedz. 

4: i pół procent za p6łroc.znem wypowiedz. 

Biu_rtJ stręczeń 
dla gospodarstwa, służących i kucharek 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

Beoryll 1'1aagb1 
bhuo 1'tr\'e~en w Dortmundzie, 

H.Unlg1owa.U ur. lO (przy głównym dworcu) 

Ubrania dJa mężczyzn czyści i fa rhu 
~ prędko i tanio f ARBIBRNIA OAL· 
iUSCHl(E, PRALNIA W BOCHlii,1. l eL 

chaJa Balu ck ie-go ( l akt 2 mężczyzn 2 ni.e- b d · 1 
wiasty). Cena 81) fen., z przesyłką 90' fen. ary w nie zie ę na Mszy św. o godz. pól do 

Chł .... ł t k L K rano. W ponie,ctzialek o godz. 8 rano ża[Jtbn d 
--: Opii arys 0 rac omedya ze śpie- nabożei1stwo z wystawieni·cm katafalku za du 

wamr. (1 akt, 6 m. 3 n.)_. Cena 1,30 mr., z szę śp. ks. ArcylJiskupa Ploryana Stablewski S 
przes. 1.40 mr. io. Bractwo Różańcowe ov._rosi porządek dl 

- Chłopi.ee studuka~owy czyli zaklęta w niewiast. Upra~za się uprzejmie szan. Roda 
kaczkę k-siążnic~a ~ na Ordnackiem. Karne- ków .i Rodaczki. a·bby w piątek wieczorem 11 
dyo-opera. (okt, 8 m.,, 1 .n.) Cena 1,00 mr., z polskie kazanie jak najliczniej przybyli, gcty · 
przes. 1.10 mr. wielebny Oic'cc oglosi nam dalszy _nor1„ąde 

- Chłopi arystobacl. Muzyka ii śpiewy. nabożeń&tw. Zarząd. 
Cena 50 fen., z orzes. 60 fen. 

_ Cza.irtowska ława. Dra.mat ludOIWY. Bractwo żywego Różańca św. pod 1pieka Ser 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 .n;jewiast). Cena 4,00 ca Jezusowego w Oberhausen 
mr., z przesylką 4,20 mr. W piątek. dnia 11 sty_czr.ia, o godz. 3 p 

Cz.tery dramaciki na tle dziejów mo·raw- ooludniu orzyb~dzie k~ądz ools.ki i będzie s.lu 
skJich: 1) Ostatnie napomnienie $wiatopluka chail spowiedzi św. tylko ni_ewiasty, w ten sa 
(4 m.) 2) Dzielne Morawi1anki (4 m. 2 n.). 3) dz.ień. O godz. 7 wieczorem będzie odmawia -
Bożena czy1i córka kmiecia na czesk1im .tronie ry Różaniec, potem kazanie. W sobotę ra~1 1 

(3 m. 4 n.). 4) S<:d Spitygniewa {4 m. 2 nJ. o g~dz. 7Y;; M~za św. za żywych i umarlyc 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. czbnków Różańca żywego ·i W§pólna Komunia 

- Ciekawość pierwsz~ stopień do Prekła. r:od chonww· ą. .M~żczyźni spowiadadą S!ię ' 
Przysfowie dramatyczne ])rzez Jana Chęoiń- sobotę po p0.tudniu i w niedzielę rano. 

f'ilie~ Hofstede, Herne, :Eickel, Rohlla~- skie_'.!o. (1 akt, 3 rn. 2 n.). Cena 80 fen. z Uw2_.::a: Walre zebranie i obór zarządu 
Przes. 90 fen. o-dbędzie się dopiero 27 stycznia po nabożeń . 

„r. 911. 

hausen, Unden, Hattingen, Langendreer, Mar- t · r,I -Delikatne zlecenie. Komedya Mieczysla- s wie różań;;o.wem o godz. 4h, a JJie jak bylo 
ten, _Castrop, l(amen, Dortmund, (ierthe, wa Chrzanorwsk·1·e0'0. (1 aikt, 1 m. 2 n). Cena uchwalone na 13 stycznia. O lkzny udz1'al 
~orockhoveł. "' ·------------- 80 fen. z przes. 90 fen. nabożeństwie l w zebraniu prosi 

, Teatry amatorskie. . - Dobrodziej. Obrazek dramatyczny. (1 i2) 1(. Nowacki, nadzelator. 
Aby handel szedł. Obrazek ludmvy. (takt, akt, 4 m. 2 n). ~ena 80 fen. z przes. 90 fen. Towarzystwo św. Stanisława 1(. w l(aternberg ' 

6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z - Dla świętej ziemi. Sztuka ludowa. (4 r,odaie sz~n. czr'.}nk?m ~o wia·~om.ośdi, iz wal t 
r.rzesylka l,lu nu. aktv, 9 m. 7 n..) Cena 1,60 mr. z przesylką ne zebr:.rn1e odbę<lz1e s : ę w medz1elę dnia 1 

Akademik, czyli o.fiara za Ojczyznę. (1 1.70 mr. sty~znia, po pol. o godzrinie 4 na sali p'os.iedzeń. 
akt, 2 mężczyzn, 1 niewiasta). Cena 1 ~·'° - Dwaj rootMgnfen). Krotochwila. (1 akt, O liczne zgromadzę_n:e się czlonków prosi O 
1 przesylką l,JO mr 3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 12) Zarząd. a 

(czyli stary papier) sprzedaje tanio Bu~sztyn~ ~as!. O.brazek ludowy z_ muzy- , Towarzystw~ śW:· Jana ~wan1o!iel1sty. w Witte" U.lYaga-. Zarząd ~ rewizorzy kasy w :nni si~ k 
,.,~lnrufiil Polsld" BoeJ1uDI. ką, śp ewami 1 tancam1. (-3 akty, 4 męzczyzn, urzadza w niedzielę, dma 13 stycznia, swą 21 stawie przed poludmem o giodz. 10 w wvm;e-

.,.."""''"""",.,... ... „.......,.""9 • ..., ... „„.,twwwwwl'JfiJsli:..i"•• 7 niew'.a<;t) . Cenn 1 mr„ z prze~v.fką l,10 ,Jllr. , (ocznice na sal~ w Domu katolick1iei czeladzi. niooym dnin. W. Walendowski, ·sekr. r 
.za druk, nakład i redakcye odpowiedzialny Antoni_Brej~ki w Bochum, - Drukiem „ Wiarusa Polskiego'' w Bochum. 1- ....... ~, _. r 



Nr. 8. Bochum, na czwartek dnia 10-go stycznia 1907. Rok 17 . 

• • 

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

if1chodsi co!Wumc a 971Jift~Ha Il.Ili vo•wi•t•cznycn. 
.PBtdpłata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
, ar 50 fen., & • od:s.oHeniem do doma 1 mr. 92 fen. 
! , Wtlru Polat.:i" HpJsg,ny jHt w cenniku pocztowJm pod 

r.xui.n•m nL polnisch nr. 123. 
I lmlc Baże z~ 11ar1 I DJczyz11! 

Za ins.ra.ty pl&ci •it n miej1c1 r1,dka. d:robntgo drue. 
l& I. ogłoszeni• zamieszczone przed inseratami '° fen. ~łf; 
cz122to ogłasza otrzyma rabat. - Listy do „Wiarnu ł'6!-
1łi.ego" na.leż1 franJrowa.ó i poda.6 w nich dokładn7 adrM 

piszfłcego. Rękopisów nit zwracamy. 

_ ------~~~~ya, Drukarnia i Ksi~garnia miajdujo siQ w Bochum, przy ulicy Maltheserst. 17. - Adrea: „Wiama Polski'' Bochum. - Te 1 efo n nr. 1414 
~'lł:,"' -- - - - . -- - - - r - - - -- - - - - - - -·- - -·· - ·- · - - . - ------- - -- - - - - - - ---· Mr= 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•6włć, czytać I oisać po polsku! Nłe 

Jłest Polakiem, kto potomstwu swemu 
Hlemczyć się pozwoli? 

Z wypadków dnia. 

Kandydat Polaków z okręgu gliwicko
lublinieckiego ks. Kapica z Tychów zło 
żył kandydaturę bez podania powo

dów. 
„Górnoś1ązak" pisze, iż zdaje się, 

że stan zdrowia go do tego spowodo
wał. 

O tern wątpimy, na ks. Kapicę wy
warto z pewnością nacisk z inęj strony: 
z której, łatwo się domyślić. 

Ks. prałat Jażdżewski nie będzie wię
cej posłem. 

Powiaty koźmiński i krotoszyński 

odrzuciły kandydaturę ks. Jażdżewskie 
go, stawiając na pierwszem miejscu 
lekarza dr. Boiewskego z Krotoszyna 

Ks. pralat Jażdżewski przeżył się i 
nikt za nim płakać nie będzie. 

Wczoraj, we wtorek, rozpoczął obrady 
sejm pruski. 

Sejm otwarty zostal przez księcia 
Buelowa mową, która pomiędzy innemi 
zapowiada także nową ustawę antypol 
ską. 

Ustęp mowy prezydenta ministrów 
pruskich zapowiadającej nową ustawę 

k antypolską brzmi: 

ę „Polożienie obecne w prowincyach 
wschodnich wykazuje najdobitniej, że 

~ prawne zadanie Prus zmierzające do 
wzmocnienia niemczyzny w tych 

~ dzielnicach wymaga najpoważniej
i szych zabiegów do spełnienia tegoż. 

; rólewski rząd państwowy uważa za 
ri Jezwzględnie konieczne, by rozpoczęte 
~· rzez 12aństwo kroki w celu spełnienia 

ego zadania przeprowadzono silnie i 
r tanowczo. Rząd przedłoży sejmowi 

dpowiedni projek ustawy." 
u Tyle prezydent ministrów pruskich. 
ia -Ud polskj powinien znów zerwać się 
"'.1' o protestu ..Przeciw dalszemu gwake
~,.. iu praw naszych, starać się też, aby 
l" b . w udztć w najozięblejzsych ś.wiado-

du ość narodowa. 

Walne zebranie hakatystów 
erg r celu zaprotestowania przeciwko 
~13 trejkowi szkolnemu i uchwałom wiec< 
eń. ołsko-katolickiego w Poznaniu odby-

o się w niedzielę o 2. po południu na 
. ali Mittmanna na Wildzie z udziałem 

:;ię koło 1500 osób. Z przedstawicieli 
~~: ładz obecnymi byli wyższy radc;1 

rezy~yalny Thon, tajny radca Staudy 
rezyaent regencyjny Krahmer, pre-· 

zydent policyi Hellmann. nadburmistr~ 
dr. Wilms i inni. 

Zgromadzenie zagaiłf jak pisze 
„Pos. Tageblatt" - przewodniczący 
Ostmarke_nvereinu Tiedemann mniej. 
więcej następującemi słowy: Strejk 
szkolny bez końca! Takie hasło roz
brzmiewa od kilku miesięcy nietylko v1 
całych Niemczech~ ale także za granicą 
okłamywaną przez niecną robotę pra
sy polskiej. U rządzony 17. grudnia r. 
z. wiec wszechpolski w sprawie strejku 
szkolnego wymaga - jaka niesłycha
na prowokacya polska - wyraźnej 
odpowiedzi zawierającej czystą praw .. 
dę o strejku szkolnym dla całego świa
ta. Nigdy jeszcze pod płaszczykiem re
ligii nie zainscenizowano tak zbrodni
czego podszczuwania polskiej ludności 
jak obecnie przez strejk szkolny, któn 
jest zbrodnią w swoim początku a sza
leństwem w przyszłości! Strejk musi 
rozbić się marnie o opór wielkiego na
rodu niemieckiego i niewzruszoną 
wolę rządu. 

Mówca kończy okrzykiem na cześć 
cesarza niemieckiego, poczem zgroma· 
dzeni stojąc odśpiewali hymn narodo
wy. 

Znany autor broszury antypolskiej 
dr- łierz _powiedział mi~dzy innemi: 
Walka obecna różni się od dawniej· 
szych. Polacy odstąpili od otwartej re
wolucyi i zanieśli rewolucyę do szkoły 
Gdyby nie silna władza państwowa 
nie cofniętoby się ani przed otwartym 
buntem. Ale dzięki Bogu jeszcze gre„ 
nadyerowie pruscy pilnują powagi 
państwa. Waika jest ciężką, lecz sku
tek · jej niewątpliwy. Lud niemiecki 
musi Qozostać zwycięzkim ! (Burzliwe 
oklaski.) 

Programową mowę wygłosił pro
fesor akademii JLOZnańskiej dr. Hotsch. 
Wyjmujemy z niej następujące najwa
żniejsze szczegóły: 

. Zgromadzenie dzisiejsze ma byt: 
nietylko odpowiedzią na wiec wszech
polski z dnia 17. grudnia, ale zarazem 
hasłem wyborczem po rozwiązani1 
iparlamentu. Strejk szkolny jest falą 
która jednak nie płynie sama, lecz bie
gnie p_rzepisanem z góry korytem, u
tworzonem ręką · ludzką, ręką księży i 

. redaktorów polskich. Nieprawdziwen 
jest, że strejk jest żywiołowym ruchem 
religijnym narodu, któremu brutalu~ 
rząd odbiera najświętsze ideały. Nie 
~est on ruchem rel!gijnym, przynaj
mniej u tych, którzy go wywołali, lecz 
ma jasno określony cel polityczny, prze 
niesiony zgrabnie w dziedzinę religij
ną. 

Wydarzenia pod zaborem rosyj-· 
skim, gdzie Polacy po wojnie japoń
skiej i skutkiem rewolucyi w Rosyi wy 
walczyli sobie pewne ustępstwa języ. 
k owe, podziałały na Polaków pruskich 
podniecająco. Polacy powiedzieli sobie 
że skoro udał się strejk szkolny w Kr i 
lestwie.,,, musi udać się także w Księ
stwie. A skoro tylko j~zyk polski zapri 
wadzony zostanie w nauce religii, po
wstanie ?:ł~hoki wyłom, a z nim żąda
nie: W polskiej ziemi polska szkoła! 
A kto posiada młodzież, ten posiada 
przyszłość. Gdyby jednak strejk szko 
ny zawiódł, to jednak dzieci polskie 
zrobiono męczennikami. w którvch di 
szach zakorzeniono głęboko nieirnwi ś • 

i opór przeciwko władzy państwowej. 
· Nie wiadomo, co więcej podziwiać 

zgrabność, z jaką Liga narodowa ze 
starym pułkownikiem Miłkowski na 
czel.e zuży fa doświadczenia zrobione w 

Królestwie na wywalanie strejku w 
Poznańskiem, czy też swawolę, z jaką 
w ten ruch czysto polityczny wmiesza· 
no imię Boże i religię w celach agitator 
skich. Nadto Polacy wyzyskują dla ce· 
lów swoich wpływową prasę Ę.uropy 
a ospałość niemiecka jeszcze im w tern 
dopomaga. 

Najwięcej zdaniem mówcy przyczy 
nil się do rozszerzenia strejku „Prze
wodnik Katolicki'' rozchodzący się w 
nakładzie 70 ·ooo egzemplarzy a reda
gowany przez szambelana papieskiego 
ks. l(ło~a. Księża polscy zasieli wiatr 
i zebrali burzę; o tern można się było 
przekonać na wiecu wszechpolskim 

dnia 1:7 grudnia, n~ którym mów.ca byl 
obecnym, a na którym przypieczęto
wano związek duchowieństwa polskie 
go z ludem polskim. Prasa polska za
truwa systematycznie młodzież pot„ 
~ką, z Ga1h.~Yi nadchotlzą wsparcia pie 
nieżne na strejk. istnieje nawet zamiar 
założenia pisma w językach niemiec-. 
kim i francuskim w celu zyskania mo
ralnego poparcia Europy dla strejku 
szkolnego. 

Nauka religii w języku niemieckim 
nie jest nowością. Zaprowadzono ją 
już w roku 1873. a obecnie udzielaną 
hywa dzieciom tylko tym_, które język 
niemiecki dostatecznie rozumieją (? ?) 
Tym sposobem zamienia się stopnio
wo szkoły w dzielnicach polskich na 
szkoły czysto niemieckie. Mimo to jest 
jeszcze 1200 szkół z polską nauką rel 
Tylko w mniejwięcej czwartej części 
szkół zaprowadzono niemiecką naukę 
religii. $wiadomą nieprawdą jest 
twierdzenie, że z dniem 1 kwietnia r 
z. usunięto polską naukę religii na wszy 
stkich stopniach szkół W. Ks. Poznań
~kiego. 

Ale Polakom nie chodzi wcale o 
polską naukę religii, tylko o naukę czy-
1 ania i pisania polskiego, które przy 
polskiej nauce religii w szkole udzie 
Jać trzeba. Cala walka toczy się nie 
e: religię i wiarę __ tylko o szkołę, jako 
o jeden z najważniejszych środków w 
zapasach narodowości pomiędzy sobą 
Ale państwo niemieckie nie jest pań
stwem narodowościowem, jak Au
strya. ttistorya przemówiła · i oddała 
znaidującą się w rozkladzie wewnę
trznym i zaniedbaną Rzeczpospolitą 
sarmacką trzem mocarstwom.a które 
wydrzeć jej sobie nie pozwolą. 

Mówca cytuje artykuły z dzienni
ków polskich, z których wynikać ma. 
że Polacy dążą do wskrzeszenia da~ 
wnej Polski i kończy apelem do wybor 
ców niemieckich, aby ujęli broń w rę
kę i całą silą wystąpili przeciwko as-
piracyom polskim. -

Następny mówca b. poseł Rasch
dau z Berlina twierdził, że Ostmarken 
verajn nie występował nigdy przeciw
ko katolikom. Ale zachodzi wielka ró-
żnica pomiędzy religią katolicką a czę
ścią duchowier1stwa polskiego. Zmar
ły Arcybiskup byt, zdaniem jego, prz1) 
ciwnikiem streJku, lecz musiał ustąpić 
nie chcąc narażać się na podobna a gita 
cyę, jJka podniosła się przeciwko ks 
kardynałowi Kormowi. Ks. Arcybis-

kupa i jego zwolenników przegłoso
wano na zebraniu duchowieństwa w 
$prawie strejku. Państwo pruskie mu 
siałoby być bezrozumnem, gdyby mia
ło ustąpić choćby o włos. Księża pol
~cy P..21.>ełninją zł_>rodnie na ojczyźnie 
niemieckiej, której są synami ( "?), gdyż 
dzieci nigdy nie zapomną tego, co obe
cnie w ich serca wpajają. To co dzie
ci obecnie c_zynią przeciwko nauczy
cielom, później czynić będą przeciwko 
państwu. Proboszczowie wyznaczają 

ob_ecnie nagrody po 4 do 5 marek ( ?) 
dla tych dzieci, które im donoszą o zaj 
ściach w szkole. Tak obrzydliwego 
systemu szpiegowskiego dotychczas 
nie praktykowano. Zagranica bywa 
systematycznie okłamywaną. P. Ko
ścielski pisze w_ „:Echo de Paris", że 
szumowiny narodui niemieckiego wy~ 
syłane bywają na kresy wschodnie 
(Okrzyk: fe:!) Walki, jakkolwiek jest 
ciężką, zaniechać nie należy, gdyż ka
żdy narodowy Niemiec stoi. po stronie 
walczących. (Burzliwe oklaski). 

W _podobnym sensie rozwod~i1i się 
jeszcze pp. radca sprawiledliwości Wa
gner z Berlina, prof. dr. Heidenhain z 
Malborka generał Paczensky (!) z 
W r_ocławia, poczem przyjęto wszyst
kimi głosami przeciwko jedn.emu nastę 
pującą rezolucyę: -

Zwołane z ramienia Ostmarkenver 
einu zebranie daje wyraz swojemu o 
burzeniu z powodu niesłychanego pod
szczuwania polskiej młodzieży szkolnej 
uprawianego przez agitatorów poi· 
skich, jako też z powodu nadużywania 
religii do celów, politycznych. Zebra
nie spodziewa się, że dążności te spot 
ł ją się ze stanowczym oporem za po
mocą wszelkich środków państwowycł 
i że ci, którzy wzywają do nieposlu· 
szeństwa wobec praw państwowych 
pociągnięci zostaną do odpowiedzialno
ści. Zebranie wyraża przekonanie, że 
pruska administracya szkólna bez 
względu na tę robotę postara się o to 
aby szkoła ludowa na kresach wscho 
dni eh zachowała czysto niemiecki cha · 
rak ter. 

Zgromadzenie uważa za konieczn 
prawne obwarowanie tego żądania w 
następującej ustawie: 

Tak samo jak język urzędowy, i ję 
zyk wykładowy w szkole jest niemiec 
kim, a na zgrom'lm~_,., :. ,. ; n itvcznych 
wolno obradować tylko w języku nie 
mieckim. 

Po krótkiem wezwaniu p. Tiede 
manna do spełnienia obowiazku wybor
czego zamknięto zebranie o 5 okrzy
kiem na cześć sprawy niemieckiej na 
kr.esach wschodnich. 

Taki miał przebieg 1wiec hakaty
styczny; lud polski da im odpowiedź. 

0 I b f' ... ,_ o acy na o czyzrue, 
l(irc~linde. Sprawozdar1ie z dz : a.ralnośc i 

~ow. grmn. „So·kó!" w I(irchlinde od 1 stycz
nia 1906 do 1 stycznia 1907. Na poczci tku ro
ku l'czyto gniaZQ'() nasz:e 39 cz!onklhY. · W cią
gu roku dalo s.ię zap'sać 27 druhów. z powodu 
zmiany pracy lub niep1ac en ia s!dadek miesię cz 
nych W':'.,,kr eślono 1.1 cztonków. Przez cci!v rok 
octbyfo g-n(azdo nasz.c rn-s·erJ;1,c(1 : 2 wnttie, JO 
zwyczajnych i 2 na·d7.w_vcz aj11c. ćw:czenia 1'd 
bywają się orzi,;w ·i;.n·e w n:eoziclc ; Ś 'i\.-1'. ęta . 
lid.z' i Cl ł w ćw ;cnn n.cli ł:i:C'rze l 5 20, czasem 
30 druh. 



W osfat11:m roku urza;dzilo gniazdo nasze 2 z W 1 2~bawy i ieden wieczorek potączony ze strzela • ie• Kr Pozn&Mkle1tOo i sko-Tarnogórskiem hr. Edwin tlen·.:kel : Statystyka sądów wojennych w Rosyi. 
:r':n&~ ~r~;~r~d~wiczeniami na skoczni i na w Bydgoszczy przyj_!llo nast~pują- D,~nner_smarck z Romu_lka wio. 6) W -w-ciągli trzech mieśiecYistnie~ia 

Majątek gniazda naszego: Z ostatn:ego ro- cą listę kandydatów.: 1) Cza~liński, I,rttokcko-Zabr~kiern KS. ;Jrob .. ~t-~o- sądów polowych stracono 465 osób: 
tku pozostalo w kasie 48,79 mr., przez caly 2) ks. pro~ .. Gryglewicz ze Slesma, 3) wR robn~ k~ Bogucic. 7

) W 1- szczyn~~o- .l 11 osób z wyi:oku sadów wojennych 
111ok bylo dochodu 208,70 mr .. ro~chodu 229,54 Dr. Warmmsk1. Y n~c iem ks. pr?bosz~z Los z I <l- 238 z wyroku sądów polowych a 56 
mr.. pozosta,ie na rok bieżacy 27,96 mr. O- w I I i d ·1· · wlow1c 8) W Raciborskiem ks dziek ' J?rfi~z te~o. posi<i.da g!liazdo nas1ze szafę do ksią . nowroc aw u zgo z1 l się wieco- p k . B r ) . . wogóle bez sądu. Działalność sądów 
2el\, pręzn k, skoczn ę, strzelbę, materac i 32 wmcy na następujących kandydatów ra~ . ~ er ma. 9 W Glupcz~ckiem \Vojennych malała równocześnie z 
lasek do ćwiczeń. Na rok 1907 do nowego 1) dr. J. Krzv~iń~ki z lnow:roctawia, Wwłapscicdiel. g~untu Klosse z Lewic. 10) wzrostem działaln: sądów polowych 
\\"yctzia!u zostali wyb ran~ Druhowie: Marciu 2) Leon Czarlmsk1 z Torunia, 3) ks w·. ru mckiem gospodarz Strzoda z ( w sierpniu stracono 6 osób we wrze-
~wrnar1sk1·, przewodniczącym· Józef Górecki f d T · · k. G · ierzchu , · ' s ;':retarz1,;,n: Ka.źmierz Dadek, skarbnikiem'. pro .. r. rzcms i. z mezna. ł l(opa : W . k . smu .130, a w październiku 162 osoby). 
V.i rady zostali obrani: Wladyslaw Lukaszew . Gmezno. .Kom1~et wyborczy prze1 oma. miesz amu wdowy \V sierpniu sądy polowe czynne były 
~ki, z~t. przew., Michal Vo~t. zast. sekr., St. łozył następu~ącą hstę kandydatów: 1) (zymy przeb~\yała wdo_w~ Marya Ka- tylko w trzech miastach: Rydze, Kiio 
IJagielka zast. sikarbnitka, Józef Skowroński P~sel Grabski. 2) Adwokat Dziembow- ma z robotmki7~ Musikiem. ~owo- wie i Moskwie; we wrześniu działały 
bibliotekarzem. fra.nciszek Dadek zast. bibl 5k1, 3) ks. prof. dr. Trzciński·. Wi'ec d?wanby za.zdroscią. ,wpadł do mieszka 1·uz· w 31 mi·e1·scach, a 1· w paz'dzi·ern·i-
:Józef Mat> siak naczelnik·iem. Józef Loren~ t k M rzast. naczelnika, Ignacy Mrzewka i Józef Ga- przed~yborczy na listę tę się zgodził. ~.iak.ro 0 

.m orcmczY.k, uzbrojony W ku w 58. 
ca rewizorami· kasy. Zebrania odbywać się , . Gm~zno .. W procesie _przeciw Ko ~Ie ier~ 1 zacz~ł, ro:Zb11ac sprzęty ~o- Najczynniejsze byty sądy polowe 
IJedą w kr:~dą 3-cią niedz.ielę w miesiącu w scielsk1emu 1. towarzyszom założył pn mo~e 1 0.dgrazac ~Ię o?ecnym ... Obie- w Królestwie .Polskiem. W ciągu 3 
lokalu p. łi. Schumachera. Czolem! ~urator rewi~yę, bo mu się nie widzi ~wte. ~obiety rzuciły się na p1.1an~g~ miesięcy ubiegłych rozstrzelano i po-

,t • J. Góreck! sekret~rz. z,e sąd oskarzonych uwolnił. orcmczyka, pow.ahły g? na z1em1ę I wieszono: w Warszawi·e 16 osób w 
Ho:cL;e:de. Szanowną Rerak .cyę !,Wiarus_a r' Na powiat mogilnicki odbył się wiec przy pomocy Musika związały go po- Kielcach ?O K r 2 o '1· .. 

Polskiego w Bochum upraszam ogJos.ć r·azw1- d b P k , . wrozami Leźącego na · M . , .., , W a lSZU , W . ~rwo Inte 
iska nov. o obranych czfonków Zarządu Tow. prze. wy or.czy w a os~1. W gł oso c k · . . , . ziem orcn:i- 7, w Częstochowie 10, w Łęczycy 10 
lliw. Wincentego w ttochheide na rok 1907. I wam u nad ltstą kandydatow poselskich k ~Y a .z~~~ęt~ ~br ~brac J,ego własną s1e w Łodzi 12 Bedalnie 7 w Lipowcu 4 

Do Zarząd_u ~ostali obrani: Pilarc~yk Wa- przyjęto po dłuższej dyskusyi zmienio- i ierą. ~ l]amt 1 bito go tak długo, aż w Kutnie 3' w Pulawa~h J d z · · ' 
lenty, !".J'ZCWOdn1cz.ący. m; Prądzyński Karol, ną listę komitet o w. ą. 1) dr z Dziembo i Morcmczyk tylko slabe znaki życia da I i Lubi. . ' 2 s .' ęh rceJOW~e 
zast.; M!lczyński Wawrzyn, sekretarzem: Wie 1 w k. 

2
) L C · . , . · ). · ł wał. Kobiety zabrał i d . . . mie PO , w osnow1cac hehme 

ic])orek fr~nciszek: zast.; Abram Jan._ skarbn:- I s l, . eon - zarlmski, 3 ks. prob krwi z dł . Y s. ę . 
0 

Z?1YCia 1 ;s1edlcach _po 1; razem stracono 90 o-
kiem; KC'n1k Sta.nislaw, zast.; Szrmar,skl Wa- Kurzawski. . po 0.~l. Nagle z1aw1la się po- sob. 
fonty, chorążym; Kncharski Stanjslaw, zast.; i Ostrów. W tutejszem więzieniu pe I l:cya. M~rcmczyk leżał jeszcze zwią-1 Na Inflantach i w R dz st c 
Konik ~VoJc=ecl~. \~iesz~zyl1ski St~nis!aw asy J licyjnem znaleziono robotnika Micha- l 7:any n~ ziemi. Miał rozbitą czaszkę i 26 osób „ M·t . 9 Y pe .ra ono ~tent:.'lmr., Lucw.k Piotr i Czarnecki Maksym1- : la T k K ., k i" liczne rany na twarzy Pr t . ' W I aw.1e • w erm1e 8. w 
liLir

1
• ·Wa irnwi:i.k M:ch:i.l bibliotekarzami; Ga- i omcza ~. ~ wiat owa, .areszto lekarz k · . ~y~o any Dubmccrch 5, w N1tzu 5, w gm. Daleń-

wro{1sl~i '>oiciech. zast.: Bilecki franclszek i wanego za PIJanstwo, bez życia. i .1 s. o~statował tylk? smier~. M~- skiej 3, w Matshisgoku 3 w Rawlu 
Konk Micha.!, ławnikami. i -- >V pobli~u. Czermi.nka znaleziorn ! f1 ~ ~l\VIę~IOno ~a~ychmiast, obiedwie Kokenhausen, Marienburgu i Winda~ 

Sekretarz. ł zwlok1 60-letmeJ robotmcy Kowalskiej I ~0 . 1~ Y zas nazaJntrz rano. W ten sam wie po 2 osoby w pow tokumsk· · 

I z Jedlc kt' d d b 1 az1en odprow::idzono zbrodniar d ' · im l 
Berlin. Na walnym wiecu w Ber- ' a, ora praw opo o nie zma· t b to·nslde2' c:.. . . zy 0 w Lech Lesen po 1. Na Kaukazie stra-

~inie wybnrno kandydatem p. Leona rzła. . . . I Y 1 
• -·

0 więziema sądowego. cono 34 osoby. 
Czarlińskicgo. . ł W Obormkach pr~yJ_ęto !istę zapn · Z innych Dzielnic Polski. Na co jest potrzebne świadectwo szkól 

fl~L.-- - ~~.4&'.'?..t~'!~~.,:G.:~~-!N ponowaną przez Komitet, ldora brzmi: I 1) hr. Maciej Mielżyński, 2) ks. dzie- t 'Yarszawa. O zabiciu dwu żan- ne. w Prusach? 
Ziemie polskiti. kan Mędlewski, 3) mec. dr. z. Dziem- 1 darmow na ulicy, o czem już doniesio- Oto w tych dniach przybył pewien 

bowski. ! no, dochodzą obecnie następujące szcze 21~letni robotni~ z Pawlowa do p. ko-
7. ?rns Za{;ih'>'i~ich, W~rm!i ! M·„znr Na wiecu w Szamotułach odrzuca j góły. Dwaj żandarmi Teodorow i misarza Sewenna w Czerniejewie z 

no listę . komitetową proponującą rn ; P~udnow, przechodzili onegdaj prz;ez prośbą o tak zwany „Abzugsattest" bo 
kandydatow pp. hr. Mielżyńskiego dr • uhcę Grzy~bowską, gdy nagle przystą- chcial na pracę jechać do Westf~lii Dyecezya warmińska liczy wedle 

ostaniego spisu 325 księży, z których 
10 przebywa poza granicami dyece
zyi. W ubiegłym roku zmarło 5 księ
ży. Liczba kleryków wynosi 35. 

Prusy Zachodnie licza wedle o
statniego ur L.;,i) \,., . ...:•) oblicze11rn lu :i no 
sci 844,566 katolików, 764,719 ewange
lików, 16,139 żydów i 16,322 innego wy 
znania. Liczba katolików z 50,7 procent 
wzrosła na 51,4, a liczba protestantów 
spadłci. z 49.9 procent na 46.4 procent 
hczba żydów z 1,354 procent na 0,983. \ 
l w całym pruskim kraju wzrosła licz
ba katolilłów z 34,53 procent na 35,804 1 

a liczba ewangielików spadła z 63,887 
procent na 62,589, liczba żydów z 1.192 
na 1,098 procent. 

Puck. W piątek 4 stycznia odbył 
się wiec przedwyborczy w Chilonii 
na który się stawiło około 100 wiaru
sów z powiatu puckiego, chociaż miej
scowość ta leży po za granicą powia
tu puckiego. 

Kandydata obrano p. .Jantę Pc,ł-
czyi1skiego. 

Sopot. W jednym z tutejszych lo
kali padł nagle nieżywy cieśla Opper. 
Prokuratorya rozporządziła sekcyę ci< 
ła zmarłego. · 

Susz. Burmistrz tutejszy Herms
<iorf został na dalsze 12 lat wybrany 
Wybór już został zatwierdzony. _ 

Dziembow~kiego i Leona Czarliń;kie I ~tło do i:1ch cztere~h nieznanyc~ ludzi Tymczasem co się dzieje; p. komisarz 
go, a przy Jęto następującą listę: 1) hr I 1 ~elnym1 strzałami z rewolwerow po- zażądał od niego świadectwa szkólne-
Mac.iej .Mie.lżyf1ski, 2) mecenas Trąmp-

1 
łozyli ie~ na miejscu. Teodorów umarł go, czy ze skutkiem przyswoił· sobie 

czynsk1, 3) mecenas Czypicki. I n~tychm1ast, Prudnow walczy ze śmier pruską kulturę szkólną. Robotnik ten 
\V l(ościanie przyjęto następującą li ~ c1ą. ju~ przed 7 laty opuścił szkolę, a cho-

stę kandydatów: 1) ks. prob. dr. Su- . Na odgłos strzatQ_w wpadła na to dz1ł do szkoły w Żydowie; trudno te-
rzvński, 2) dr. W. Skarzyfiski. 3) dr m1ejs,ce natyc~miast ,konnica i poczęła raz mu odnaleźć swego dawniejszego 
Alfred Chłapowski. rąbac szablami na oslep w prawo i w nauczyci~la, bo tego już w Żydowie 

Śmigieł. Na pierwszem miejscu li- l~';"O, kalecząc niewinnych przechod- nie ma, który go przed 7 laty ze szkoły 
sty kandydackiej oostawiono p. dr. Wi- mow .. Jedna osoba. a mianowicie ze- zwolnił. I tak biedny ten 21-letni mlo 
tot da Skarżyńskiego ze Splawia. nie- garm1strz Kogel, zabita, ciężko ranni dzieniec dla braku takiego świadectwa 
dzi~l:1Y W:iec przedwyborczy na p~iwiat i robo.t~ik Jackowski . i przechodząca ~zkólne~o .. w yaństwie oświaty, kultury 
śmigielski w \Vielichowie na t~. kan- ! własme tamtędy sluząca Bleichholzó- i wolnosc1 me będzie mó~d dostać ża-
dydaturę się zgodził. · wna. dnego i potrzebnego „„Abzugsatest" 

W Grodzisku przyjęto listę nastę- w. Pułtusku, sąd woj_enny skazal aby się m{>dz w świat udać na robotę 
puj.ącą: 1) dr. Skarzyński. 2) dr na śm~erć niejakie.go Aleksandra Ma- - . _ ___ _ _ _ 
Dziembowski, 3) dr. Niegolewski. kowski,ego, przywodcę bandy, która Ob i ki · . z s- . , . e ~ • grasował~ w okolicy i napadła na dwu I ow ąz ein kaztłcgo 

e !tt.zka czyi„ 8tare1 rolskl. 

1 

ob~"Yateh !akubow1cza, r~niąc go cięż- p1•awe. go Polaka jest w 
l(atow1ce. Komitet centrowy pro ko i Jego corkę. Makowskiego rozstrze- d I b Ó ~... • 

winc~onalny z~twierdzit i ostatecznie lano. 1· n u ~vy 01• \V , a sty~znia 
oglos1t następu1ącycli kandydatów u.o 1 - .. . oddac głos s'voj na kan-
p~rlament~1: 1) W Kluczbxslrn -OL~.- 1 1• ,, • • I rd ~ k1~m, gdzie centrum zawarh to11;p~, ,-- , VJłado.mOSCI ze .Ś\l>llflo a: .J ata Polaków jłana 
mis z konserwatystami, kSiqŻę J-Jorm1- ' Jo·zefa Cho"''szemsk•ago 
lohe-Oehringen. 2) \V Opolskiem ks 1 Koło sejmowe li "ł n I~ 
prob. Wolny z Żelaznej. 3) W Strze- I - jak pisze „Kur. Pozn." - odbędzie 
lecko-Kozielskiem ks. dziekan i k0 mi- ~ rnraz po pierwszem plenarnem posie- z Gniezna. 
sa~z Głowa.cki z Wysokiej. 4) W Qli- ł d_zeninu sejmu, swoje posiedzenie, by ~- -....~~ 
wicko-Lublmieckiem ks. proboszcz j się ukonstytuować i rozdzielić prace Ze spraw \Pobotnto·v~„. 
Chrząszcz z Pyskowic. .5) W Bytom- na rozpoczynającą się kadencyę, ~ M AAJ •.dl 

- I 
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Policya pruska wobec Polaków a prawo o sto

warzyszeniach. 

11) Powieść z fraucus~icgo. 

(Cia~ d~lszy). 

Z<J.pytała jednego chłopca, czy p. 
Pieqlleur tu mieszka. Chłopiec zaczął 
się śmiać głupowato. 

- Ach! pani idzie do tych ludzi? 
.Pani ich zna? śmieszne malżef1stwo, 
chi. chi! 

Anna weszła na schody, które pro- 1 

wadziły do pokojów. W połowie dro
gi zatrzymała się i oparła o poręcz od 
schodów, bo czuła, że siły ją opuszcza
ją. 

Podróżni schodzili. Chiopcy ciągnę
n po schodach kufry i tłomoki. Zda
,wało jej się, że wszyscy patrzą na nią 
urągliwą ciekawości,ą. W korytarzu, 
na którym otwieraly się drzwi od poko 
lów, jakiś gtos za wolał ze śmiechem: 

- Posłuchajcie tylko, jakie Życie 
prowadzą pod numerem 5-tym... Od 
samego rana ani na chwilę nie cichną. 
Spicwają, krzyczą, biją się! To za
chwycające! 

Nr. 5 był to numer pokoju, w którym 
mieszkał Piequeur z Antoniną. Do uszu 
Anny dochodzi straszny hałas, mię-

szały ~ię w nim krzyki, śmiechy, wyra czemniała przez pijaństwo nic nie ro
zy, ktorych nie można było rozróżnić. zumiała. nie podnosiła się. 
poczem nagle na chwilę wszystko umil Pieq_ueur podszedl do Antoniny pod 
klo. 11iósł pieść i krzyknął ze stras~nym 

- Ach! - westchnela ml oda kobie przek~cństwern: 
ta -- trzeba raz skoi1czyć. Zastukała - A nie QOdniesiesz się przywitać 
do drzwi. Nikt się nie odezwał więc có~ki ! T~;:, zła matko! Dalej, prędzej, 
je otworzy la. ' no .... 

W tym hotelowym pokoju znajdo- Zwrócił się do Anny. 
wały się dwie istoty, których obrzekłe -- Oto jaka jest codz.eń - rzekł, 
twarze, błędne oczy, obwisłe warg( u- wzruszając ramionami; sam także 
branie w nieładzie, znamionowały 'na"'- chwiał się na nogach, szeroko rozsta
~óg pija(1st\va. Prequeur, oparty o łó- wionych i mógł lada chwila stracić ró. k wnowagę. - Taak, ot, J'aka ]·est ... Po-
z .o' wyma.chiwał rękami i groził pię-ścią wysokiej kobiecie, dosyć silnie zbu myśl, tyiko, jakie przyjemne musi być 
d moje życie! Niepraw.daż, mała? ... 
o~anej o zwiędłych rysach twarzy. Anna ukryta twarz w dłoniach. 

Kobieta ta leżała na ziemi z glową o- Po\). wpływem groźby Piequeura, 
partą 0 fotel. Antonina przyczotgała się do fotelu. 

- A! to mała - odezwał się męż- Konwulsyjne drgania przebiegały jej 
czyz~a i zaśmiał sie. Dzień dobry, mo ręce i ramiona, ociężała głowa spada
je dziecko r ... Oto co się nazywa pun- la na piersi. 
ktualność ... Dosokonale ... lubię akurat- Chciała przemówić, ale wybełko-
ność !... tała tylko p.,9.rę niezrozumiałych wyra-

1 śmiał się. zów; wysiłiek ten rozniecił w niej is-
Anna stanęła na progu drzwi jak kier kę życia, świadomości; powiodła 

wryta. Oniemiała z przerażenia i zję- naokoto oczerwienionemi oczyma, 
ta trwogą, chciała się cofnąć. Sit jej za- których spojrzenie było jakby mart
brakło i padła zgnębiona na krzesło. we, wzięła w prawą rękę szklankę, 
Łagodne, duże oczy, rozszerzone przez podtrzymując ją lewą, i pjta, rozlewa-
strnch. utkwiła w Antoninie. Ta patrza jąc wódkę na ubranie. 
ta na nią także: lscz ogłupiaia, znik- ' (Ciąg dalszy nastąpi). 

W fftterfeldzie P.QS>iada „Zjednoczenie za
v:_odl::>~e polskie" od san;iego . istnienia swego 
~.t.fonkow. Na urzadzeme w1eca pol;cya pod 
zadnym warunkiem nie chce zezwolić. W mar 
cu zakazała policya wiec z powodu polskiej 
mowy. Zakaz policyjny zostal' przez naczel
ne~o prezesa pr9winc_vi sask1iej zniesiony. w 
du~ 16 _grudnia c.hcieli tamtejsi Rodacy ponv
\~ll!e wtec urządzić myśląc, że P.QHcya naresz
c1,e pozn<!la praw? i nie będźie wt:ecci przesz
kod ?olakom robrla. l(to sądzil, że policya w 
Prus1ech przyjdzie do przekonania, że Polakom 
wolno tak rozmawiać, jak im dz!ób urós.l Jmy
~il sJę bardzo. 

Niemogąc w inny sposób wieca un:emożli
yvić, _posta:aia się policya o ~nny sposób na to 
1 zno.w wiec zakazala, tym razem z wielkiei 
tr~skl< o społ:ój publiczny i calość pal1stwa pru
sl<1eg,o! Zakaz wieca brzmi: 
Polizet-Verwaltung Bitterfcld d. 12 Dez.. 06. 

Błtterfeld 
I. No. 7570 IL 
Die fiir den 16. d. M. Mitta11;s I Uhr im 

S~ale des tterrn Riehs, Restaurant Neue 
v~~elt" hier, angemeldete Polen-Versam;;,lung 
wird.,_. da .die hiesige polni~.che Bevolkerung au 
und fur Slich schon aufgereitzt ist, und befUrch
tet werden muss, dass die offentliche Ruhe und 
Ordnung in erheblichem Masse gestort 
werden Wird, h:ermit untersagt. 

Podpis nieczytelny. 
An 

Herrn Josef R.eRulski 
ZU 

Jilttendorferflur · 
bei 

Senftenber~. 
Inst. Urk. 

. i 

Pisze więc pol:cva, że ludność polska w 
Bi1tterfeld2'ie jest podni.żniona, wiec należy si~ 



bav.<ać, że przez urzą·dzenie w;eca publicz
y spokój i porzą;dek mósi}by zostać zak.lócony 
dlat~o zakazuje odbydla wieca. 

No. w taki sposób m~laby policya na ża
en wiec n ~e po~wolić, bo któż ma rozstrzy
ać czy istI~ieje obawa o zaklócenie spokoju 
ubiiczneg-o, czy nie. 

Rodacy w Bttterfold~[.c powinni skorzystać 
czasu oooonei<> i urządzić wiec vrzedwybor-

1}', a taki'eiio wjeca policya pod żadnym wa
tn!kiem rue będz~e m~nda zakazać. 

Robotnik. 

Ostatnie wiadomości. 
Poznań. Przy wyborach do rady 

tiejskiej wybrano w trzeciej klasie 7 
olaków i 13 niem ców. 

Wrocław. Kardynał Kopp obcho
ził uroczyście 25-letni jubileusz bis
upi w obecności wielu przedstawicie
rządu. Cesarza niemieckiego zastę· 

uje minister oświaty dr. v. Studt. 
W C h a r I e r o i wybuchł strejk 

~roików. · r ···H.łi 

B e r I i n. N a pierwszem posiedze 
niu sejmu pruskiego przedłożył etat 
inister finansów von Rheinbaben. 

T e h e r a n. We wtorek wieczo
!ill umarł szach persld. Rządy pań
wa objął następca fronu. 

s. 

; ~~.:.~ tCHYtei1stwo polskie, 
Elberield. W przysz.lą nie-dzielę, 13 stycz

L, o·dbę dz i e s i ę w kościele św. Wawrzytica 
lskie nabożeństwo. Sposobność do spow:e
i św. już w sobotę wieczorem od 6-ej go
}ny. 
Wetter. \V sobotę, dn ia J2 bm. po polu-

iu sposobność do spowiedzi św. W niedzielę i 
dz~c kazanie polskie tylko po sum '. e. 
l"'a9!:_ ±SL· _ _ . .. . .. =:u wwwą;::ww:;a:a I 

\JJiece pr.zedwybor~ae · 
Baczność Osterfeld ! 

Wiiec przedwyborczy 
Jędz i c s i ę w niedz : etę, dnia 13 stycznia, po 
udn iu po po.Iskiem nabożeństwie o godz. 5 
Jana J :rna Iiusemanna obok kościola katoll-
ego. · Zwołujący. 

EC PRZEDWYBORCZY DLA W ATTEN 
SCHEID I Ol(OLICY 

iędzie się w niedzielę, 13 stycznia punktual 
o godz. 3 po pot na salii p. Pruhkopfa, da

iej Wilken. VOdestr.. ponieważ o 6 godz. 
ranie Tow. św. Józefa. O liczny udzial pro 

Komitet miejscowy. 

BACZNOSC RODACY! 
EC PRZEDWYBORCZY DLA GELSEN-

K:IRCHEN-UECKENDORF 
)ędz ; e s · ę dnia 13 stycznia u pana Kramma, 
ckcndorferstr. o g-odz. 4 po pol. Upraszamy 
.n. Rodaków, aby sie licznie stawi:li. 

ELI(I WIEC PRZEDWYBORCZY W W AN 
NE DLA NIEWIAST I MĘŻCZYZN 
iędzie s ' ę dnia 13 stycznia 1907 w lokalu p. 
~rdesmanna, ttofstr. o godz. 4 po pot 
liczny udz· ar prosi Komitet. 

'IEC PRZEDWYBORCZY W BAUl(AU 
iędzie s i ę w niedzielę, dnia 13 stycznia, na 
i gośc inneg:J p. Koopa w pobl;żu kopailni' 
1b:a" o godz. J po pol'udniu. 

VIEC PRZEDWYBORCZY W DAHL-
HAUSEN 

Jędz i ~ s Lę w nie<lz ! elę, dnia 13 stycznia, na sa 
Ja.na Salmego przy dworcu o godzinie 2-ei 
pot O liczny uclz;al Rodaków z Linden i 

hJirnusen uprasza s ic! I(omitet. 

IEL!(I WIEC POLSKI W HOCHLAR-
M.ARI( 

tędz'c się w niedz :ele. dn:a 13 stycznia o 
lz·inie 6 po p:).f. w sali p. \Vcbcra w łfoch
na1 k II. 
Na wiecu bedzie przemawiał nasz kandydat 
Józef Chociszewski z Gn!ezna. 
O liczny udzial Rodaków z łiochlarmark. 
·ten, Bruchu, Disteln, Scherlehe.:k i calej 
~licy uprasza się. Zwołujący. 

~ranie człooków kom:tetu wvborczego na 
viat dortmundzki odbędzie się w niedz:elę 
a 13 bm„ -0 godz.inle ~12 u p, Schafera, 
bn:tz i Less!n1rstr. w Dortmund. 
Zarazem wzyWamy wszystkich kasyerów 

nitetów miejscowych w naszym powiec ;e 
tckarde, Kirchltinde, Marten, Liltgendortmund 
11g, Brambauer, Lilnen, Oahmen, Dor~ tfeld, 
·ne, Scharnhorst Courl i Sod ingen) aby s ię 
tósowali do uchwaly 01ówne2;'o komitetu 
borczego li wszelkie na cele w_yborcze ze
ne sk1adki nadesJali do skarbnika plQWia
•ego pod adresem: S. l(oztowski. Dortmund 
~inische-Str. No. 133. 

Baczność Laar ! 
Wiec przed~yborczy w Beeck przy 
ar odbę_dzie się dnia 12 stycznia o 
jzinie 8 wieczorem na sali p. Spring 
mna, ulica Prieclienstr. f 

Na wiecu omawiane będą sprawy i 

rborów do parlamentu niemieckiego J 
~eto o liczny udział Rodaków upra- , 
ł się. Komitet powiatowy. 

DRUGI 
:c PRZEDWYBORCZY W HUCl(ARDE 
ędzle si_ę w niedzielę, dnia 20 stycznia, 
::cl pot. o ~odz. 11 i pól u wdowy pani 
ncider, zaraz przy kościele katoLckim. 

Wroc przedwyborczy w Hatt.ingen 
odbedzie sie w niedzielę, dnia 13 bm. o gi0dzi
ni:e 3 po poludn:u na sali pani Siegert w łiat
tingcn. Sprockhovelstr. 

Wićlki wiec przedwyborczy dla Witten, 
Annen, Bcmmern. '3tock1Jm i okolicy odbędzie 
się dnia 20 stvcznia o godz:nie 4-ei po poJudniu 
na sali (Wi~helmslust). Rodaków prosi się o 
hzny udz!at Oprócz innych mówców przy
będz'e pan Józef Cliocis7.ewski z Gniezna, kan
dvdat na posta do rnrlamentu na Westfailię i 
Na.drenie. 

Wiec przedwyborr.zv odbedzie się dnia 1.3 
~tyczn;a o go1~1ir.·c 11 pr1ed poludn:em na sali 
rana MiiJ!era w Lrnr, nli~:a l(aiserstr. 63. 

. Na wiem omawiane będą, sprawy wyho
rów do parlame!1tu n·emieckiegO', przeto. o licz·· 
ny udzial Roctakńw uprasza sie. Komitet. 

Wiec przedwvborczy w Osterield 
odbędzie się w n'.edz'elc, dnia 13 stycznia 0 
S(odzinie 1.06 z~raz p0 p1)lskiem nabożeństwie. 
O l'czny ucl.z\at uprnsrn Zwołujący. 

Wiec przedwyborczy w Hanowerze 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycz 
nia o godz. 2 po po!. O liczny udział 
Rodaków z Hanoweru i okolicy upra-
sza sie. Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Misburgu 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycz J 
nia o godz. pół do 6-ej wieczorem. O I 
liczny udział Rodaków z Misburgu i o- i 
kolicy uprasza się. Komitet. I 

OGOLNY WIEC PRZEDWYBORCZY NA 
BORBECK I BOTTROP 

ocibędzie się w niedzielę, <lnia 13 bm., o go
dz:in:e 11~ przed po!udniem na sali p. Demonda 
w Bo-rbeck, Oermaniaplatz. O liczny udział 
Rooaków z Borbeck, Bottrop i okolicy upra-
s,_a Komitet wyborczy. 

"'IEC P~ZEDWYBORCZY W HILDESHEIM 
oc1 będzie ~ię w sobote. dnia 12 stycznia wie
crnr_em o g:odz. 8 na_ sali p. Kaune, (Katoholi~ 
sches Vereinshaus), Pfaffenstieg nr. 8 w łiil
desheim. O liczny udzial uprasza 

Zwołujący. 

WIECE PRZEDWYBORCGZE W DUISBURG· 
HOCHPELD 

odbc;dą sie w sali p. Oiescn, ul. Wanheimerstr.: 
1) W czwartek, o godz. 8 wieczorem. 
2) W pjątek o godzin '. e 7 rano. 
O liczny udzial Rodaków uprasza 

K: om i te t. 

Baczność Dortmund! 
Wiec przedwyborczy odbędzie się dnia 12 

~tvczn ia o godzinie B wieczorem na salii pana 
Vossa w Dortmund, ul. R.eńska. 

Na wiecu omawiane "tt;1ą s.prawy wyborów 
do parlame11tu niemieckieJ:·O, przeto o Lczny 
udzia.r Rod1kó\v uprnsz:i. się. K.om~tet. 

Wiece „Zjednoczenia zaY1od, polsk". 
Zebran(a czfonków Zjednoczenia Zawodo

wego Rolskiego odbędą s i ę w niedzielę 13 stycz 
nia roku bieżącego: 

W Dorstfefd ,Przed poludniem o llYz godz. 
w lokalu p. IOinken. 

W Wanne po pofodniu o 4 godz. w lokalu 
p. Unterschemann. 

W Bruckhause.n po poludniu o 2 godz. w 
l.okalu p. Brink'ai. 

W Marten przed poJ'udniem o 11~ w lo
kclu p. Korte Bahnhofstr. 

W Huckarde w lokalu p. Bayer Bahnhof
Str. 

W Bulmke przed potudniem o 11% w loka
lu p. Reick. 

Baczność Wannc ! 
Zebranie czJonków w niedz iele 13 stycznia 

z powoou wieca przedwyborczeS?:o odbyć s.lę 
nic może. 

„Z.fednoczenie Zawodo•we Polskie." 

Koto śpiewu. •• Kościuszk&" w Resse 
rodaie czl1onkom do wiadomości. iż roczne wal
ne zebranie odbędzie sie w soibote 12 b. m. o 
godzinie 4 po poludn:u. Na porządku dziennym 
obór nowego zarządu. Licznv u<Jzial czlonków 
pożądany (1) Zarząd. 

KołQ śpiewu „Gw1azda .Jedności:" w Gelsen-
kirchen-Bismarck 

de.nosi szan. Riodakom w B1smarck, Schalke, 
litillen i Bulmke ·i okolicy, iż urządza w nie 
·d1:ielę, dni.a 13 stycznia zabawę zimową, na 
którą wszystkich Rodaków jak najuprzejmiej 
zapraszamy. Także szan. Tow. Kimn. „Sokól" 
z B;smarck serdecznie pros1imy, aby nas swą 
obecnośO':ą zaszczycić raczylo. Program za
fiawy: 1) koncert; 2) śpiew na cztery glosy; 
3) teatr pod tyt.: „I wierz tu kobietJm". -
Wstęp ·dla czlonków innych Towarzystw 50 
fen., Goście przed czasem 50 fen, przy kasie 
75 fen .. po io ).!odz. 1 markę. Mamy nadzieję, 

'iż szan. Rodacy licznie na zabawę przybędą. 
Cześć pieśni polskiej! (2) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w l(ottenburt:u 
donosi zacnym druhom. iż ~m!azdo nasze ob
chodzi. wspólny wieczorek dnia 12 stycznia, w 
sobote, o _zodliinire 6 wieczorem na sali zwy
klych posiedz,eń, na który uprzejmie zacnych 
druhów wraz z rodzinami s!~ zaprasza. (2) 

Czof em! Wydział. 

Towarzystwo św. W oiciecha w Hont~op 
donosi swym czlonkom, ~ż w niedzielę, dnia 
13 bm. o godz. 4 po poludniu odbędz'e się ro
czne walne zebranie i obór nowego zarządu. 
O liczny 11dziat czfonków uprasza Slię. Goście 
mile w'dziani.. (2) Zarząd. 

I 
I 

Towarzystwo zupełne; wstrzemięźli ~ości w 
Bruckbausen 

W niedzielę, dnia 13 stycznia, o godz. 6 
wieczorem ocl:będz.ie ste zebranie w l'okalu pana 
Homga, ul. Cesarska 51. Na porządku dzien
nym, półroczne sprawozdanie, obór nowego 
ZarządJI i1 inne ważne sprawy towarzyskie. O 
liczny ud2lia1 cz.tonków i gości prosi (1) 

Zarząd. 

l(oło śpiewu „W anda" w Disteln 
donosi szaniownym swvm czlonkom, iż w nie
<lzi.elęf dn:a 13 ~tycznla, odbędz.;e się półrocz
ne walne zebranie o godzini.e 3, na które się 
wszyscy czlonkowie stawić powinni, ponie
waż są ważne sprawy do zalatwieuia. Zarząd 
i rewizorowie kasy stawić się powinni o go-
dzinie 2 i pól. (2) 

Uwaga: Po zebraniu '°' godzinie 5 rozpocz 
nie się zabawa zimowa, na którą się Rodaków 
z Disteln j. oko.Iicy jak na}uprzcimiej zaprasza. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Wawrzyna w l(astrop 
podaje do wado.mości, iż roczne walne zebranie 
odbędzie się w n:edziele, dna 13 stycznia na 
sali p. Sindra po poludniu o gtodz. 3. O liczny 
uc!zial w zebraniu prosi Za1·ząd. 

Uwaga: Na porządku dziennym: plata 
n:iesięczna, wpis czron.ków, obór nowego Za
rządu i dah1'.! r: " Dr~nvv· t<J W<I zv.;1„ie. Uprasza 
się tych cz!onków, którzy zalegają ze sklad
karni miesięcznem'., aby si ę z nich uiści!', w 
przec i'Wnym bowtcrn razie nie mają prawa do 
g.fosowania. (3) J. Kowalczyk, prze·w. 

Tow. gimn •• ,Solcół" w Neumtihl-Buschhau.sen 
podaje SwYrn Druhom i Rodakom do w :adomo
ści, iż Roczne walne zebranie odbędzie się w 
rJ.cdz i elę, dnia 13 bm. oi godzinie 2 po poludniu 
na sali n. Schroera w Buschhausen, na którem 
będz i e sprawozdanie roczne i obór nowego WY
dzialu. Prosimy gorąco naszych druhów, aby 
t:a zebranie )icznie i punktualnie się stawili 
i ze swych mies i ęcznych !)kladek się uiścić 
n czyli, pon :eważ tych, którzy zalegają dlużei 
jak trzy miesiące ze sk.!adkami, będz \emy zmu 
szeni z naszego grona wykreślić. Także pro
s :my tych Rodaków a mian:o"wicie młodzież pol
ską. która jeszcze \V Sokole nie jest. aby na to 
nbranie przybyli, bo teraz powinno być ha
s.tern nasz em: '\L.l(to Polak, ten Sokó.ł". O licz
ny udzial drul;lów 1i gości się uprasza. Czołem. 

(3) St. Kubiak, sekretarz. 

Towarzystwo śś. Piotra w Steele 
podaie swym czlonkiom odo wiadomości, iż ro
czne walne zebranie odbędzie się w niedzielę 
dnia 13 stycznia, o godzinie 2 i pól po po!u
dnju, na którem będzie obór nowego zarządu. 
Uprasza się wsrzystkich czlonków, aby się 1hk 
naH1czniej na zebranie stawili. Goście mile w~
dziani. Zarząd. (2) 

Tow. polsko-katolickie św. Antoniego 
·· w Habinghorst 

Walne zebranie odbędZ'le ~'ę w przyszlą 
dziele, dnia 13 bm. o godz. 4 po poludniu na 
sali zwyldych posiedzeń. O liczny udzial w 
zebran[u czlonków oraz gości pro~i (2) 

Zarząd. 

Tow. iimn. „Sokół" w DuisburJ(-Meiderkh. 
donosi swym druhom i gościiom, liż w niedz.ie
lę, dn!a 13-:go stycznia 0 1 godzinie 4odbędzfo się 
walne zebranie i obór nowego wydzialu. Drn
ł·. o\Vile, którzy zalegają ze skfadkami, muszą 
się uiścić, bo nie będa mieli glosu przv gloso
\Vaniu. Liczny ndzial druhów i gości por.l:.ądany. 

- Czołem. ( 1) W ydziat. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w l(ate:rnberg 
podaje szan. czl~nkom do wiadomośo~ iż wal
ne zebr:rnie odbędzie s·e w niedzielę. dnia 13 
stycznia, po pol. o godz1jn!e 4 na sali posiedzeń. 
O liczne zgrcmadzę_n ie się czlonków prosi 
<2) Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i rewizorzy kasy winni się 
stawić przed po1udniem o g1odz. 10 w wym:e
nionym dnin. W. Walendowski, sekr. 

Tow. ~lmn. „SokófS' w l(as~rop 
podaje do w'ladomośc i, iż w niedzielę, dnia 13 
stycznia, obchodzić będzie zabawę zimową. 
na którą zaprasza wszystkich Rodaków z Ka
strop i okolicy 1i także szanowne gniazda są
siedpie. Po.::zątek zabawy o godzinie 5 wie
czorem. Zaba~va odhędzf;e s ·e w zamkniętcm 
Kole, przeto„ kto będzie ch~ial brać udział w 
zabawie, musi się f?OStarać o kartę przed cza
sem, pon ' eważ D::l sali kart s'ę nie dostanie. 
Program zabawy jest nastcr,u.iący: koncert ka
peli druha lfl,nacegu MusiclQka, pr1pisy gimna
~_tyczne„ dal<;za zabawa z tańcami.. 

Baczność Druhowie! Zebra11ie m·csięczne 
Pdbęr.zie ~ię zaraz po potu<iniu o godzinie Jej. 
O kompletne stawieme s;~ prosi Wydziar. 

· Czołem! (2) 
Uwaia: W!.ze-lkie listy. tyczące ~ię gnia

zda naszego, oroszę przesylać D')d o.dresem: 
Franciszek Oarczy{1ski. ulica łfolzstr . No. 13h. 

Pre1as. 

Baczność Sokoli! 
Tow. gimn. „so.kół" w Recklinghausen-Si.id 

odoTJlOS.i swym druhom, iż miesięczne zebranie 
odbędZlie się w niedzielę, . dnia 13 styczn ia, o 
godz. 11 j pól przed pol. w lokalu „Jtingl'.ngs 
haus", ulica Maryańsl<a. . Cwiiczenia odbywają 
się co poniedz.ialek ·i śrrzl~ ri Q;Odzinie 6 wieczo
rem. O liczny udzial w zebraniu i ćwczeniach 
uprasza siię. Czolem ! (2) Wydział. 

Tow. św. Stanisława w Herne 
donosi czlonkom, i ż w piątek drfa 11 bm. bie
rzemy ndzial w porrrzebie zmarleio czlonka. 
~p. Jakóha I(a! !itow<:ki~o rano O· godzin'e 7%: 
Froszę Sz9.nownvd 1 cz!onków. ażeby się jak 
Jiajliczn'e.i st..twili w czankach i odznakach 
towarzyskich w Domu czeladzi. skąd '\.VVmanz 
z choragwi ą do domu żalobv lfalden nllca. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Liin~'n-Siid 
oznaimia swym czlonkom, iż dnia 13 styeznia 
po wielkiem nabożeństwie o godz. 11 i pól od
będzie si:ę roczne walne zebranie na sali zwy
kłych posiedzeń. Uprasza s:ę szan. czJonków 
i rodaków, którzy maia. cheć <lo naszego grona 
przystąpić, o jak najliczniejsze przybycie. Ci 
zaś członkowie, którzy zalegają ze składkami 
miesi~cznemi dlużej jak trzy miesiące, nie mają 
prawa do glosowania. (2) 

Uwaga: Zarząd ·i rewizorowie kasy upra
sza s'ę, aby godzinę prędz~ przybyli dla ure-
gulowania ka§..v. fr. Kubiak, przew. ..L;._ __ 

Towarzystwo pod opieką Serca Jezusowego 
w Recklinghausen 

podaje do wiadomości swvm czlonkom i Roda
kom w Recklinghausen, oraz wszystkim bra
tnim Towarzystwom, które zapro§.zenia ode
bralv 1 tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie dostały, 'iż obchodzimy 15-tą rocznicę istnie 
nia Towarzystwa, połączoną z poświęceniem 
drugiej chorą9;wi i to w niedz\:ele. dnia 13-go 
stycznia, '" nas.tępuj.'.\CYitl porządku: O godz. 
Yz 11 rano Msza św. z kazan ·em polski em w 
kościele grirnr:azyalnym (przy ul. Steinstr.) na 
mtencyę Towarzystwa, na którą chorągwie 
sąsiednich Towarzystw kościelnych zaprasza
my. P0 Mszy św. krótkie zebranie Towarzy
stwa w lokalu L. Bressera, przy ul. Szero
ldej, przystanek tramwaju. Od godz. 1 do 
% 3 przvimowanie bratnich Towarzystw, 10 
minut pr7ed trzecią pochód do kościofa na na
bożeństwo, p:>dczas którc;ro b~dz: e pośw; ęco
na chorągiew. Po nabożeństwie udamy się 
do oberzy sali „Villa Pranka". T2. 111że zabawa 
z następującym programem: 1) P rzywitanie 
gości i bratnlch Towarzystw przez przew1odni 
czącego; 2) Koncert p M chata Pietrygi z Bru 
chu przeplat:i.nv śpiewem i {.leklamacyami. 3) 
o godz. %6 punktualnie roznocznle się teatr 
pod tyt.: „P1Jsag w kr minie", bardzo wesola 
komedya w· dwóch aktach: 4) śp'.ew na 4 glosy 
„W żloh!e leży'-, wykonany przez Kolo „fio
lek" z Bruchu i czteroglosowy śpiew l(Jła 
śp!ewu „Kali11a" z I-fillerheide: 5) o godz. ~8 
drugi teatr pod tyt.· ,.Hermenegild", c;,zyli mę
czennik za wiarę, harclzo wzruszaiąca sztuka 
religijna w 5-ciu aktacb. - O jak nailicznilejszy 
udziaX prosimy Zarząd. 

Uwaga: Karty !la rocznicę można nabyć 
u przewodn. Ant. Roszaka, Hillerfeldmark .57 
1] u sekretarn Fr. Maćkowiaka ul. Hernerstr. 
8 (przystanek tramwaju)_. (3) 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne 
podaje swym szanownym czionkom do wiado
mości, iż w niedzielę, (inia 13 ... go Sltycz.nia ble
riemy udzial w pośwęcen u drugliej nowej 
chorągwi. Tow. Serca Jezusiowego w Reckling 
ht1.usen. Czlonkowie. chcący brać udzial win
ni'. się stawić w cząpkach L oznaczkach o go
tlzi·nie 0 l w lokalu oos:edzer1 lub na dworcu 
o go<.!zinie 1-ej po po!udniu. O jak nail'czn1iej-
szy udzial prosi (1) Zarząd. 

Tow. 2imn. „Sokół" w Gelsenkirchen III 
obchodzi dnia 13 stycznia swą 6 rocznicę za
lożenia na wielkiej sali łiotel-Germania", u
pana Baumeistra, ul. Arrninstr. 16. 

Program jest następują: 1) Otwarcie za
bawy o godz. 4 po poi. 2) Ogólny śpiew. 3) 
Cwiczenia gniazda miejscowego z chorągiew
kami. 4) Koncert. 5) Cwiczen:a gnliazd sąsie
dnich. 6) Cw:czenia gniazda miejscowego na 
przyrządach· a) na prężniku, b) na poręczach, 
c) pyramidy. 7) Koncert. 8) Cwiczenia 
gniazd s-ąs'.ednich. 9) Cwiczenia gniazda miej 
scowego z lancami:. 10 Kozak, polonez i dal
sza abawa z tańcami. - Zapraszamy naju
przejmiej wszvstkicn druhów i Rodaków z Oeł 
senkirchen i okolicy i mamy nad:zJieję, iż szan. 
gośc ' e nas swą obecnością zaszczycić raczą. 

Czolem! (3) Wydziat. 

~ 
Tow. św. Stanisława B. w Hattin2eit 

zasyla w dziefi ślubu dnia 13 stycznia Panu 
Michałowi Stawickiemu 

oraz jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 
Ludwice Modrzyńskiej 

serdeczne życzenia, zdrowia. szczęśctia, i blo
~osla wie11stwa Boże~o. 

Mloda para niech żyje, niech żyje, niech 
żyje! aż się echo z Welper_do łiattlingen odbiiel 

Zarz~d I .czł-0nkocwie ! 
,..... ... &: a z __ a .... Jt & __ ~ ___ 2222 _;u;s:1.-. 

Kalendarze kartkowe 
z herbem Polski, lub obrazem Swię„ 
tych. Cena 50 f eti. z przes. 70 fen. 

„Wiarus Polski'' Bochum 

Nadesłano 

Miiion ok 14 
zawitał w Pozna6skie 

wybo1·nych papierosów 
firmy Wulkan 19 

I. F. J. Komendz.iński w Dreinie 

I w nader przyst.crmej c.en· e .dP.tri.Hc;i;ncj JO 
sztuk 15 fen. \Varto Rnrawdiić. Do na
bycia we wszy~tkich o<1nośn) eh handlach. 



Wszystkim krewaym i znajomym donosimy uprzeJm1e, iż 
w sobotę wieczorem umarł wek.ut~k nieszczdcia, opatrzony św. 
Sakramentami, u:ój aajdroższy mąż, a nasz najlepszy ojciec, zięć, 
szwagier i wnj ś. p. 

JedJDJDl zast~peą 

na tabakę do zażywania 
sławnej firmy 

donosi swym członkom, iż umarł człoaek 

śp. Michał Podeszwa. 

To w. św. Piotra w 8teele 
donosi swym członkom, ił podobało się 
Panu Bogn zabrać z tego świata matkę 
członków naszych Kuba.szewskich 

śp. Agnieszkę Kubaszewską 
ur. H.~dzła 

w 70-tym roku życilł. Pogrzeb odbędzie 
się w pilłtek, dnia 11-go stycznia, z domu 
żałoby pt'Zy ul. I R0ttstr. nr. 1 o godz. 
S~mej i pół rano. Zarząd. 

U waga: Proszę chorą.łych jak i człon
ków zebrać się o godz. w pół 8 na sali 
p. Rahmann, Prezes. 

Proszę uważać : 
Każdy kto cierpi na kaszel ł ei~żar 

w plueaeh, niech zaraz napisze po butelkę 
Eliksiru piersiowego i ameryk. Capsium plaster. 
Cena razem 2,00 mk. (Camp. Brustelixir 75,- Sal
miak 5,· Eibischsaft 20,- destil. Wasser 125,-) Se
tki podziękowań odebrałem. 1666 

Apteka (Apotheke) WTRZT81l 
WIB81TZ. 

1>. Wovlhaler z Bvdgoszczv 
jest i pn si o łaska we zlecenia 

A. BARCISZEWSKI, 
BOOHUll, ni. Klasztorna . nr. 12. 

Place bud.ow1~.ne 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser" 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert Buss, 
Hamborn, Gottliebstr. 25. 

stręczeń 
dla gospodarst" u, 8łuż~cych i kucharek 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

Henryk llaagb, 
hiu:ro str\'czeń w Dortmundzie, 

H.Unlgswall nr. IO (przy głównym. dworcu) 

Uczciwy i pilny człowiek 
mogący stawić kaucyę, potrzebny za
raz w składzie mebli w Bruchu pod 
firmą: (34) 

Mohel- u. W aren-Haus 

· Sch'W'armhcff 
w Recklinghausen-Siid, Bochumerstr. 

nr. 192. 

1 Bank Zie1Dski 
Koronowo (Crone a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze· 
cl.aje w całości i w parcelach na długo· 

=== letnią .odpłatę. 

167(, 

Kasa oszczędności Banku 
przyjmuje depozyta i płaci od takowych 
i procent za natychm. wypowiedzeniem: 
ł i ćwierć procent za kwart. wypowiedz. 
4: i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

Telefon nr •• ,, •• 29 

Tani chleb! 
Dobry, pożywny chleb padern
borskł po J,~5 nar. ł po 85 fen. 
r6wnież westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po 1,0u mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenkÓ\V franko 
tabr)ka chleba Job. Hake, Upsprung 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. 
Ph. Lohoff, Maltheserstr. a, G. Kir<'hner~ 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigsstr 

Ubrania dla mężczyzn czyści i farbu
·~ prędko i tanio f ARBIERNIA OAL
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel 
Qf. 911. 

filie: H(}fstede, Herne, Eickel, R~hllag
bausen, Linden, Hattingen, Lan2endreer, Mar
ten, Castrop, Kamen, Dortmund, Gerthe, 
~prockhovel. 

Towarzystwo św. Józefa w. Holsterhausen 
donosi swym czlonkom. iż w niedziele, dnia 13 
stycznia, p_o vol. o godzinie 4 odbędzie śię zebra 
uie na sali p. Uffelmanna. Czlonkowie winni 
się wszyscy na to zebranie stawić, Jjoniewaź 
1riamy waźne sprawy do omawfania. O liczny 
udz·ial czfonków i z.ości uprasza się 
(2) Zarząd. 

Zaraz.em donosi się wszystkim czlonkom i 
Rodakom w łiolsterh_aus.en, iż nasze Towarzy
stwo urządza zamkniętą zabawę, dnia 20 sty
cznia na sal'i. pana Pingebauera, przy ulicy 
Dorstenerstr. nr. 128. godacy, chcący wziąść 
udzial w naszej zabawie, wi1nni przybyć na ze
branie, 13 stycznia •i się na cz!onków dać za
pisać. p•onieważ na zaba·wie wskutek zakazu 
nolicyi_, nie możemy goścq na czfonków zapisiy 
wać. Prosimy więc tych Rodaków, którzy je
szcze w naszem Towarzystwie nie są, a chdieH 
by udzial w naszej zabawie wziąść, niech przy 
b~dą na zebraniie dnia 13 stycznia i na c1fon
ków się zapisz·ą. Wpis kosztuje 1 markę.. 
l2) Zarząd. 

• 

Towarzystwo św. Al<Jazego w Weitmar , 
obchod11i dnia 13 stycznia S'Y,ą 15 rocznicę za. 
fożenia na sali p. Heinemanna, przy poczcie. 
Wszystkich nam życz:liwych Rodaków z okJ. 
Lcy Weitmar, jak9 też wszystki.e Towarzy~ 
stwa, które zaproszenia odebraly .i te, które 
dla braku a<lresów zanroszeń nie dostaly, ser. 
cJecznie zapraszamy. O godz. 4 oct.będz'.e się 
nabożeństwo polskie. Po powrocie z kościola 
rrzywitanie gośdi, po:tem koncert, o godz. 7 
teatr,. Wstępne dla cz!onków sąs:ednich Tow. 
30 fen., dla go•ści przed czasem 50 fen., przy 
kasie 75 fen. O licz:ny ud:zJial w uroczystości 
Pam życzliwych T10warzystw, jako też Roda
ków prosi Zarząd. (2) 

Bractwo żywego Róża1ica św. Pod '>Pieka Ser-
ca Jeznsowego w Oberhausen 

W piątek, dnia 11 sty_pzr.ia, o godz. 3 po 
ooludniu orzybędzie k~ądz oolski i będzie s.lu
chaJ spowiedzi św. tylko nięwiasty, w ten sam 
dzień. O godz. 7 wieczorem bGdzie odmawia
ry RóżaniC;c, potem kazanie. W sobotę ra'Jo 
o godz. 7Y;; Msza św. za żywych i umarlych 
czfonków Różaf1ca żywego ·i W1l.Dólna Komunia 
poa chorągwią. Meżczyźni spowiadadą sf.ę w 
sobotę po po.tudnin i w niedziele rano. 

Uwaga: Walne zebranie i obór zirządu 
odbędzie się do.p iero 27 stycznia po nabożeń
stwie różań~o·wem o godz. 4%, a 11iie jak bylo 
uchwalone na 13 stycznia. O Inczny udzial w 
nabożeństwie i w zębr:rniu prosi 
i 2) K. Nowacki. nadzelatoc. 

BACZNOSC OBERHAUSEN! 
Towarzystwo gmnastyczne „Sokół" I. 

urządza w niedziel~. dnia 13 stycznfia, zimol\vą 
zabawę, na sali pani Koilter, przy Nowym Ryn
ku (Neumarkt). Na zabawę ws.zystkich Roda
ków li Rodaczki• zapraszamy. Początek o go
dzinie 4 po pulu dniu. Goście mog2l być ·tylko 
przez naszych druhów wprowadzeni. O l'.'Cz
ny udz:ial prosi Wydztał. (3J 

Uwaga: Druhowie ćwiczący winni się sta 
wić o ~odz. 2, gdyż odbędzlie się próba ćwi-
czeń. Naczelm1c. 

Towarzystwo św. Antoniego w Essen-West 
(f rohnhausen). 

Zebranie walne odbędzie się 13 stycznia o 
&.odz1, 1 po- pol. w sali p. Overdicka, ul. Adel
kampstr. 95. O liczny udzial uprasza (2) 

Zarząd. 

Potrzebne (42) 

dziewczę 
od lat 15 do 16 od za. 
raz do dde~i i pracy 
domowej u pana 

Mikoł Naskręta 
Wanne, 

ul. Karola (Karlstr.) 31. 

Dwie maszyny 
•o szyela banlzo 
do'brze szyję.ce za 20 i 
25 mk. są na sprzedaż 
w Bochum przy ulicy 
.Jadwigi (Hedwigstr. 
nr. IO II. (1929) 

Kto ma chrypką? 
Proszę używać tylko 

Hassinol
Katarrhtablettenl 
Pudełko 1,00 mrk. we 
wszystkich eptekach. 

1876 

Piękne narodowe 

pocztdw~I 
poleca 

Księgarnia „ Wiar. 
Polskiego". 

wyś m. hol en •fer. 

Ser ski, mięki iłatw. 
; dający siękrajaó 

w kaw.po toi. 
Paczka pocz- 3 90 m 
t<)Wa franko ' 1 

„ob. Ste.-ehnann, 
Neumtiosteri.H70. (1725 

Na 

5marell 
uplaty i t. 
mk.. odpłaty 
tygodniowo o trzy· 

ma każdy: 

szafy 
do rzer.zy 

szafy 

DEHNE &: SOPP, 
do bielizny 

8Zafy 
z lustrami 

lustra 
komody 
St<>ły WANNE. 

Największy wybOr 
"rszelklclt artykułów tło szycia, towa1•ów krótkicli, koronek, o!tsad, guzików, 

łJsln1;a 

polska! 

podszewek ł 1nater7ł jedwabnych. (41 

Bielizna 
R~kawłczkł 
Pońezoehy 
Wstążki jedw. 
A.ks ami ty 

Halki 
Fartuch)' 
Robótki r~czne 
(Jzapkł 

Gorsety 

Bielizna spod. 
Skarpetki 
lira waty 
Szelki 
lłlaterye ee1·~t. 

łJsłu1;a 

polska! 

~-Garderoba dla robo {:ni.ków. 
Sprzedaż tJlllo za gotó•kfł. ściśle stałe oeoy. 

Dehne & Sopp, 
ul. Dworcowa (Bahnhofstr.) 119 W anne, dawniejszy dom p. Weinberga. 

- Za druk, nakład i redakcye odpowiedzialny Ant.oni_Drejski w Bochum. - Drukiem „Wiarusa ?olskiego" w Bochum. 

szafy 
kuchenne 

łóżka 
materace 
szyfonierki 
maszyny do 

gotowania 
kanapy 
pierzyny 
itd. itd. 
[, Całkowite 

wyprawy 
na odpiatę 

tylko w olbrzym. 

domu 
kredytowym 

Schwarzhoff 
ReckUngh.S 

(Bruch) 
obok poczty i ap
teki. l37) 
Starzy odbiorcy, 
którzy regularnie 
płacą, otrzymaj'ł 
towar bez wpłaty. 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaki>w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobko~ 
ił,1c.ll.odd codsitn.nit • w,rl\WHa dlli poilwi•tecsnyc.b.. 

.&udpła.ta kwartalna u poczci• i a liltow:yeh w.y.noai 
łlU' 50 Jen, & s od!.1011.eniea do dom.11 1 mr. 92 fen. 

t.Wi&ru Polaki" u.pi.an1 jest w cenniku peostoW)'lll pod I lllQ 81ż1 za llar1 I DJcz1z11 I 
11naki•• ,,L polniBch nr. 123 • 

Za inseraty płaci Il• n. miejsca l'łl\dk.a drobn1go drUa 
lf f. ogłoszeni• nmieszcson• przed inseratami (() fen. K.K 
cz~eto ogłasza otrzyma rabat. - Lis\.7 do „ Wiarusa Pó!i, 
akiego" na.lety frankow~ i pod&ł w nich dokla.dn1 &dni 

• ------------------...'. pisqcego. R~kopisów nie zwracam.1. 
a"F ~:aw:._,_.._~ • .----llllbil-11-..~---- '------------------,._...,_..,.... __ ...,.....-_ _..~--..-..-.----------...~--...-----n-.--=• 

&dakcya, Drukarnia i Księgarnia majdnje lię w .Baclit~ przy alicy Mrutheserst. 17. - Adrea: „ Wiarut> Polski" Bochum. - T e 1 efo n n r. 1414 
·STR---------- -· - ----- z -· -- -----------------·- - --- ·---------- ----- ---- --- ------

R,gdzice ,polscy! Uczcie dzieci swe 

Jmówić, czytać i oisać po polsku! Nie 

Jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zlllemczy.ć się ,pozwolł ! 

z wnadków dDla. 

W Poznaniu Pfila".Y _przy wyborach do 
Rady miejskiej ponieśli klęskę. 

Jak już wc~or:.ai donosiliśmy wy
brano w trzeciej klasie siedmiu Pola· 
ków a trzynastu .niemców. „Dziennm 
Poznański" pisz..e wobec tego: „A więc 
w Poznaniu1 gdzie zamieszkuje 90,000 
Polaków, a zaledwi.e 50~000 niemców 
żydów zasiadać będzie w radzie miej
skiej na ogólną liczbe 6.0 tylko - sied
miu Polaków, bo niema najmniejszych 
widoków, żebyśmy zdołali przeprowa
<izić choćby jednego w drugim i pierw 
szym oddziale."' 

W Omunden zmarła była królowa 
Hanoweru. 

89-tetnia staruszka do ostatniej 
chwili była wrogo usposobioną dla dY
nastyi Hohenzollernów. 

W Hanowerskiem wiadomość < 

zgonie dawniejszej królowej wywoła
la żywe wspókzucie. 

W :Petersburgu wykonano zamach na 
jenerała Pawłowa. 

Pawłow poniósł śmierć na miej
scu. Prezes ministrów Stołypin i na
czelnik Moskwy otrzymali listy, gro
żące im śmiercią. 

Rządy w Persyi obejmuje Mahomed 
Ali .Mirza. 

Ministrowie uznali go jako praw
nego następcę tronu. W niedzielę zło

ży mu ciało dyp1om~tyczne życzenia 

z okazyi objęcia rządów. 

Kto winien ? 
Wiec XIX, wzbogacił świat wielu 

odkryciami i zdobyczami, ale też ró· 
wnocześnie wyziębił serca ludzkie. O 
ile przybyło ludzi mądrych i uczonycł 
- tyle ubyło dobrych i uczciwych. 
I u nas na polskiej ziemi daje się to z 
wielkim smutkiem odczuwać, że jak
kolwiek w nauce postąpiliśmy na
przód, to w uczuciach zacnych i naro· 
dowych ogarnęły nas: wielki chłód i 
obojętność; oziębłych ludzi spotykamy 
bardzo często. - A ludzie ci o sercach 
wyziębłych dh tego są nieszczęściem 
w narodzie, iż nie chcą przyjmować 
na siebie nic takiego, coby wymagało 
poświęcenia lub zaparcia sfę siebie. na 
wet najlżejsze obowiązki spełniają le
niwie i niechętnie. Zastanówmy się 
się więc nad tern, co to nam tak serca 
wyziębia? 

Dawniej, kiedy Polacy, jak żóra
'\\'ie, stali na czatach, gotowi każdej 
cł1wili do walki z wrogiem, - wtedy 

.bily w ich piersiaL:h serca gorące i .ża
rem swoim wzbudzały zapal, męztwo 
i wytrwalość w najtrudniejszych chwi
lach. Dziś tak samo każdy z nas powi
nien stać na straży najdroższych na
szych skarbów namdowych, bo wro
gów nam nie ubylo9 lecz przeciwnie, 
przybyło. Tymczasem wyziębłe serca 
zagłuszyły w nas jęki boleści naszej 
matki - Ojczyzny, nie słyszymy jej 
błągającego wołanią o pomoc i nie wi
dzimy groźnego niebezpieczeństwa. A 
te serca wyziębły dlatego, że w życiu 
rodzinnem i wychowaniu domowem 
nie umiano ratować duszy dziecięcia 
przed wpływami zlej szkoły i obcych 
ludzi. Wyziębło serce temu. którego 
matka w domu nie nauczyła w ojczy
stym języku czcić Boga i wielbić Jego 
dzieła; komu matka nic nie mówila o 
tern, iż wiary skarbnica zbogaca czło
wieka na życie całe cennemi darami, 
iż kto chce być lepszym i pożytecz-
niejszym dla swego społeczeństwa. 

ten powinien spełniać to, co jest przyka 
zaniami bozkiemi przepisane. Wyziębło 
serce temu, któremu w domu nie mó
wiono, iż trzeba kochać ojczyznę, na
ród, jego przeszłość i przysztość. Wy
ziębło serce temu, któremu kazano tro
szczyć się w życiu tylko o grosz i 
brzuch własny, a pychą i samolub.
stwem karmiono jego duszę. Tacy lu~ 
dzię idą w życie z wyziębłemi sercami 
i niby bryły lodowate toczą się po -dro
dze żywota. 

Tu lud mozoli się i szarpie, aby 
stanąć do walki o byt materyalny, o 
ziemię ojczystą, - a oni z wyzięblemi 
sercami nie czują potrzeby przyłącze
nia się do szeregów obrońców. 

Młodzież obałamucona traci po
czucie narodowe. a ojciec i matka. któ
rzy są odpowiedzialni za to przed oj
ceyzną, - lub też brat czy mąż, lub 
kręwny nie widzą tego, nie zachęcą do 
oporu, nie wezmą sprawy ojczystej w 
obronę, bo im to obojętne, ich serca 
v:yzięQłe nie odczuwają bólu matki
Ojczyzny. 

Ileżbyśmy mogli przytoczyć na to 
przykładów! - A wam, kochani bracia 
którzy czytacie te słowa, czyż nigdy 
nie było ciężko i smutno, żeście nie 
znaleźli wokoło siebie serc gorących. 

Dla tego trzeba ratować ludzi, aby 
im serca nie zziębły. Trzeba swoje 
własne serce zbadać dobrze, jak przed 
spowiedzią zrobić rachunek sumienia, 
aby się przekonać, czy i nasze serca są 
zimne niby głaz, czy też gorejące, jak 
ogień. - Jeżeli serca nasze zimne, to 
hzeba spieszyć do poprawy. Jeżeli dzie 
cl nasze obojętne dla spraw narodo
wych„ ogrzejmy je ciepłem poczucia 
narodowego czemprędzej, aby potem 
n]e było zapóźno. Jeżeli nasi sąsiedzi, 
przyjaciele lub krewni sa zimni i obo
jętni, - to trzeba należeć do towa
rzystw i organizacyi polskich. a wnet 
ich oziębłość się stopi, niby śnieg od 
promieni słoneczka. 

Wielką moc przynosi przytem nau 
ka dziejów ojczystyGh, jak i J!isma św. 
Bo w nich nie figurują jakieś p_ostacie 
urojone, - ~ylko bohaterzy, sławni Ju
dzie, lub też święci Pańscy, których 
ser~a gorzały miłością dla Boga i Oj
czyzny. Trzeba więc nam czerpać czę
sto z tej niewyczerp_anej skarbnicy, 

czytać często w domu historyę Polski, 
trzeba od czasu do czasu na zebra
niach towarzystw uczcić pamięć zmar
łych bohaterów narodowych, bo takie 
wspomnienia wpływają dodatnio na u
mysł słuchaczów i rozgrzewają serca 
ozięble. 

Co zaś jeszcze więcej rozgrzewa 
nasze serce, - to czytanie - tylko ga
zet narodowych, które głoszą, co nas 
boli, występują śmiało i otwarcie w o
bronile praw naszych, narażając się 
często na kary więzienne lub pienięż
ne. Kto polskiej gazety narodowej nie 
czyta, ten nie wie, ile cierpień znosi 
naród polski, ten nie pojmuje, ile to sił 
potrzeba, ażeby się, oprzeć naporowi 
obczyzny lub też socyalizmu. Dla te
go, ażeby poznać to wszystko, trzeba 
mieć gazetę narodową w ręku, a kto 
żałuje na to tych kilku groszy, ten ma 
już chyba nie wyziębłe, lecz zamrożo
ne serce. 

Kandydat nasz p. Józef Choc\szewski 
przemawiać będzie w przyszłą niedzie 
Ie (trzynastego) w południe w :Essen 
P.O południu w Bochum o godzinie 3• 
a wieczorem w łfochlarmark przy Brn 
chu. We wtorek wieczorem będzie p 
Chociszewski przemawiał w Bruck· 
hausen. 

Jall się głosuje? 
Przypominamy najważniejsze prze 

pisy nowego regulaminu wyborczeg0 
parlamentarnego: 

Czynność wyborcza rozpoczyna 
się o godzinie 10 przed południem i 
trwa do godziny 7 wieczorem. Kartki 
wyborcze muszą być z białego papieru 
i niezaopatrzone żadnemi znakami. 
Kartki te 9 razy 12 centym. objętości 
oddaje się zarządowi wyborów (Wahl
vorstand) w kooertach 12 razy 15 cen. 
z nieprzejrzystego papieru i li tylko 
stemplem urzędowym zaopatrzonych, 
zresztą zaś zupełnie czystych. W p9lą
czeniu z lokalem wyborczym, znaiduje 
się osobny pokój, do którego się wcho
dzi przez lokal wyborczy, lub też w Io 
kału wyborczym_ ustawia się oprócz 
stołu, przy któr.,ym zasiada zarząd wy
borczy„ osobny stół. W pokoju lub 
przy stole tym osobnym wkłada wy
barca kartkę wyborczą do koperty. 
·Przy tej czynności nie wolno go niko
mu podglądtwać. 

Sposób wybierania jest następują
cy: Wyborca, który chce oddać gfos 
swój, bierze od osoby, która stoi przy 
wejściu do osobnego pokoju, lub też 
znajduje się w pobliżu osobnego stołu, 
kopertę i udaje się z nią do tego poko
ju, lub stołu. Tu wkłada kartkę wy
borczą do koperty, przystępuje potem 
natychmiast do stołu wyborczego, po
c~aje swe nazwisko i oddaje po stwier
dze.niu, że jest zapisany w liście wybor 
czej, kopertę, w której znajduje się 
kartka wyborcza, przewodniczącemu 
zarządu wyborczego. Tenże wkłada 
kopertę, nie otwierając jej, zaraz do 
stojącei na stole urny wyborczej. 

ft „ 
Kopert, zaopatrzonych oprócz stę ... 

p]a urzędowego jeszcze innemi znaka~ 
mi, nie przyjmuje przewodniczący za„ 
rządu wyborczego. Również nie wol
no mu przyjp10wać kopert z kartkami 
od tych wyborców. którzy się przed
tem nie udali byli do osobnego pokoju 
lub osobnego stołu w celu włożenia 
kartki w kopertę„ 

O godzinie 7 wieczorem ogłasza 
przewodniczący, że się skończyło gło„ 
sowanie i nie przyjmuje już dalej kar„ 
tek wyborczych. Nieważnemi są kart
ki, które nie są z białego papieru lub 
których nie oddano w urzędowej ko~ 
percie. Tak samo nie mają żadnej war"" 
tości kartki, zaopatrzone innemi znaka ... 
mi lub zawierające nieczytelne nazwi ... 
sko kandydata. 

Jeśli się znajduje w jednej i tej sa~ 
mej kopercie więcej karteczek wybor
czych, które brzmią na jednego i tego. 
samego kandydata, w takim razie zna ... 
czą wszystkie te kartki tyle, co jedna 
kartka wyborcza; jeżeli kartki te za
wierają nazwiska rozmaitych kandydą 
tów, to są wszystkie nieważne. 

-·············Wiec przedwyborczy 
dla Bochum I okolicy 

odbędzie się w p ··zyszłą niedz~elę CJ 
godzinie 3 na sali hoteli.1 „Viktoria·' 
(Schmalhorst) narożnik ulicy HumbolC1· 
ta i ulicy Alejowej. 

Na wiec ten przybędzie kandydaf 
Polaków na obczyźnie sędziwy literat 
p. Józef Chociszewski z Gniezna. 

Jesteśmy pewni, że sala zapełni 
się wiec:>wnikami po same brzegi. 

Komitet wyborczy dla miasta 
Bochum. 

··-·-·········· 
Otrzymujemy, co nast~puj~: 

Spieszmy na wiece! 
Obecnie na całej obczyźnie nie tyl

ko w niedzielę, ale nawet w dni po
wszednie odbywają się liczne wiece 
przedwyborcze. Obowiązkiem Roda· 
ków spieszyć na nie, by zagrzać się do 
dalszej wytrwałej wałki w obronie na
szych skarbów narodowych. 

Wszyscy powinniśmy agitowae, 
by pozyskać dla naszego narodowego 
kandydata jaknajwlęcej głosów w dnht 
25 stycznia. 

Proszę też Rodaków, szczególnie 
tych, którzy są wymówniejsi, aby spie
szyli na wiece w sąsiednich gminach I 
tam występowali jąko mówcy. 

Ze wszystkich stron proszą Roda· 
cy o mówców zamiejscowych. O ile to 
możliwe, staram się o to, ale trudno ml 
na każdy wiec mówcę posłać, gdy 
ich na raz np. 20 lub 30 się żąda. 

Z tego powodu upraszam, aby wszę 
dzie starano się własnemf siłami wiec 
odprawić, a do Rodaków w ogóle je
szcze raz zanoszę prośbę, ~Y spieszyli 
na wiece sąsiednie i tam wystepowall 
z zachętą do gorliwe) pracy agltacyjnei 
na rzecz wyborów. 

W każde) 2młnłe powinien się od· 
być wlec przedwyborczy. 



·- Szczęść Boże Rodakom w pracy na- • fyny postawiono na kandydatów poseł 
todowej ! skich na pierwszem miejscu redaktora 

Apolinary Wo)czyński, Dyonizego Kowalskiego z Gdańska, na 
"rzewodniczący „Glównego komitetu drugiem pana Romana J antę Pokzyń
"tvyborczego polskiego dla Westfalii, ski ego z Żabiczyna, , pa trzeciem pana 

Nadrenii i sąsiednich prowincyi." Augustyna Trepczyka z Oliwy. 

·Polacy na obczyźnie. 
v· -
TWlec przedwyborczy w Langendreer 
odbył się dnia 6 stycznia o godz. 4 na 
aali p. Kpipinga. Przewodniczył p. Ku
biak, na sekretarza został powołany p. 
Pruchala, na ławników panowie: Chra 
ptak i Pietrowiak. Najprzód zabrał 
głos p. Kubiak, wskazując, iż nam Po
lakom na nikogo innego się niegadzi 
~losować, jak tylko na naszego kandy
data, którym jest p. J. Chociszewski 
z Gniezna. . 
Następnie zabierali głos p. liraplak, Pie 
trowiak i Teresiński. Na ostatku prze
rnawiał p. Hain, który przypadkowo 
przejeżdżając przez Lengendr.eer wstą 
pił na wiec i w długiej swej mąwie 
przedstawił. politykę niemiecka tak ze
wnętrzną jak i wewnętrzną a także pe 
trącil o sprawę naszej bohaterskiej 
dziatwy oraz o śp. ks. Arcybiskupa 
Stablewskiego. W końcu wwiósł o
krzyk na cześć naszego kandydata p. 
Józefa Chociszewskieg<1 

Miejscowy komitet wyborczy two
f"zą pp.: Franciszek W osiek. Jan Ka-
5iński, St. Gruchała. 

O godzinie 7-ej zamknął wiec pan 
tlrzewodniczący pieśnią „Serd. Matko.' 
· Gruchała. sekretarz wieca. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodnieh, Warmii I Ma.znr. 

Tczew. Kandydatem Niemców v 
okręgu tczewsko-starogardzko-koś· 

cierskim ogfoszono byłego ministra 
·Hobrechta z Or. Lichterfelde. 

Lubawa. Na wiec przedwyborczy 
w Lubawie. który odbył się w Nowy 
Rok, stawiło się dużo ludu i kilkuna 
~tu księży. Na przewodniczącego obra
no ks. nroboszcza dr. Lissa z R.umiana. 
Pan dr. R.zepnikowski mówił o niemiec 
kiej polityce kolonialnej i przyczyna~ 
rozwiązania parlamentu, poczem wie
cownicy obwołali go kandydatem na 
posła. Drugim kandydatem został ks 
proboszcz dr. Okoniewski z Lubawy 
Przybył także na zebranie poseł pan 
Czar)iński, którego powitano gromkiem 
~,niech żyje". Pan Czarliński mówił ob· 
szernie o sprawach sejmowych i par
lamentarnych, oraz o ogólnem naszem 
położeniu, za co podziękowano mu bu
rzą oklasków. 

Oliwa. Na wiecu przedwybor
czym w Oliwie na okręg Gdańsk Wy-

Fatalna om,łka. 
12) Powieść z francuskiego. 

( Ci2L'i dalszy). 

- To moja córka? -wybełkota-
ła. 

- Tak, starucho, to twoja córka. 
" -A!A! 

Anna opuściła ręce i ukazała mat
ce twarz, zalaną łzami. To jej matka! 
Co za hańba. 

Antonina przyglądała się jej cieka
wie. Zdawalo się, że pragnie myśleć, 
coś sobie przypomnieć, wywołać ja
kieś odlegle wspomnienia, ale nic nie 
poruszało tej duszy, znieczulonej przez 
najróżnorodniejsze sromotne występki. 

Uśmiechnęła się idyotycznie. 
- A! to moja córka - powtórzyła 

.'!' 
Anna przezwyciężyla wstręt. 
Głęboka litość nad tą kobietą, za

jęła w jej sercu miejsce obrzydzenia 
i strachu. Może tkliwsze jakieś uczucia 
nie zatarły się jeszcze zupełnie; może 
zdoła rozgrzać to serce. Zbliżyła się. 

- Czy ty jesteś Antonina, moja 
ftlatka? - zapytała łagodnie ~losem 
<drżącym.„ 

- Tak, to ja oddalam cię Cecylii 
Bacheur. Niczego ci nie brakowało, 
prawda? Piequeur, byłby cię zabij, wi
dzisz!... 

Gdańsk. Na wiecu w Gdańsku po 
stawiono na kandydata poselskiego p. 
Wiktora Kulerskiego z Grudziądza. 

Chełmll'O. Walne zebranie wybor 
ców na powiat chełmiński odbyło się z 
udziałem około 700 osób pod przewod
nictwem p. dr. Slaskiego z Wabcza. 
Przemawiał kandydat na posła ks. pro
boszcz BÓlt ze Srebrnik i wielu innych 
mówców. 

Toruń. Strejk szkolny w Toruniu 
się rozszerza; na Podgórzu również o
pór dzieci w nauce religii trwa dalej. 

Z Wiei. Kr!. Poznóskłesto. 
Na wiecu powiatowym w Wągrów 

cu uchwalono następującą listę kandy
datów: 

1) Leon Czarliński, 2) ks. prof. dr. 
.Trzciński, 3) Roman Janta Pol.czyński. 

Rogoźna. Ks. prob. Oapczyński 
w Rogoźnie wydał w niemieckim języ
ku odezwę do swych parafian niem
ców, w której wzywa ich do glosowa
nia na kandydata polsko-katolickiego„ 
ile, że niemiec-katolik najmniejszych 
niema widoków. 

Próżne wysiłki ks. prob„ Gapczyń
ski mógł sobie oszczędzić trudu. 

Grabowo. Przedstawiciel pruskiej 
kultury- się spisał! Nauczyciel Burges 
w Grabowie został aresztowany, po
nieważ sprzeniewierzył z kasy pożycz 
ko w ej Raif eisena przeszło 20 tysięcy 
marek. f:, ~ „ .._„!-'~ 

Rydzyna. O chorągiew katoli
ków niemieckich. 

Ks. proboszcz Zwickert z Rydzy
ny nie chciał, jak wiadomo. dokonać 
poświęcenia chorągwi tamtejsz:ego to
warzystwa katolików niem., ponieważ 
nie odpowiadała warunkom kościelnym 
Obecnie, jak donosi „Pos. Ztg." poświę 
cil ją ks. proboszcz Fuhrmann w Koś
c1ame. Korespondent wymienionego 
pisma donosi, że zarząd Towarzystwa 
katolików niemieckich w Rydzynie wy 
stosował obecnie do ks. proboszcza 
Zwickerta wniosek, aby przynajmniej 
poświęconą chorągiew przyjg,ł do ko
ściola. 

W Odolanowie po ożywionej walce 
na wiecu niedzielnym uchwalono na
~tępującą listę: 1) l(siążę Radziwiłł, 2) 
ks. dziekan Grośty z Odolanowa. 2) 
ks. proboszcz Rejewski z Jankowa za
leśnego. 

W Ostrowie postawione zostały na 
wiecu przedwyborczym w niedzieJę 
11astępujące kandydatury: 1) książę Ra 
dziwiU. 2) Józef Kościelski, 3 ks. prob. 
Zborowski z Ostrowa. · 

- A kto był moim ojcem? 
Antonina spo}rzała na córkę zdzi

wiona, nie mogąc zrozumieć odrazu, 
potem wybełkotała: 

- Lebordier !... 
Instynktownie biedna kobieta pod 

niosła oczy na Piequeura, który w mil
czeniu przypatrywał sit: tej scenie. 
Wzruszył ramionami. 

- Maślałaś więc, że ja klamię? -· 
rzekł opryskliwie. 

Anna mówila, zwracając się do 
matki: 

- Ten pan prosił mnie o pieniądze 
dla was. Skoro jesteście w potrzebie, 
to słuszne, żebym wam przyszla z 
pomocą. Macie, weźcie. Oto suma. ja
kiej żądał !.„ Nie mam nawet calych 
dwóch tysięcy franków!... 

- To wystarczy, ja jestem dobre 
człowieczysko„. 

Położyła złoto i bilety bankowe 
na stole. Antonina nagłym ruchem wy
ciągnęła rękę, schwyciła garść złota. 
Piequeur rzucił się na nią i wykręcił jej 
ramię. Walka trwała kilka sekund. Pie 
niądze potoczyły się po podlodze, a 
Antonina ryczała z bólu. 

- A to co! Od jakiego to czasu nie 
ja noszę klucze od kasy? - zawołał 
Piequeur wybuchając szatańskim uś
miechem. - Patrzcie ją!... Łapy przy 
sobie! 

Przez chwilę trwało milczenie. 
- Oddaję wam wszystko, co mam 

- odezwała się Anna. - Musiałai:n 

Ze Sl4zka czyli Staref Polsłq. 
l(atowJce. Do ,.Kur. Pozn." piszą: 

że ks. prob. Kapitza rzeczywiście zre
zygnowa~ z kandydatury do Kola pol
skiego. podając za powód poważne po
gorszenie swego stanu zdrowia. l\s. 
prob. Kapitzę istotnie operowano nie
dawno. Zrezygnowanie z kandydatu
ry nie ma bynajmniej oznaczać cofnię
cia się ze stanowiska politycznego, któ 
re ks. prob. Kapitza zająl, przyjmując 
kandydaturę z rąk Polskięgo .ł(omitetu 
wyborczego dla Sląska. 

Ustanowienie kandydatury polskiej 
na okręg gliwicko-lublinieckj nastąpi 
w tych dniach. 

.,Kur. Poz.n." nie wątpi, że oprócz 
choroby zadecydowały w tym przy
padku inne jeszcze względy. Toć zna
ną jest od lat rzeczą, jak gwałtowny 
nacisk polityczny wywiera ks. kard. 
Kapp na podwładne sobie duchowień
~two .. 

Opole. Ks. Brandys, kandydat pal 
~ki w Opolu, ogłasza swój program po
lityczny_ w „Gaz. Op.". Pisze, że cen
trum nie bronilo należycie polskiego lu 
du, więc ten lud udaje się pod opiekę 
Kola polskiego. 

Wrocław. Gazety niemieckie do 
r:oszą, że Polacy w obydwóch ~1roc
ławskich okręgach wyborczych zamie 
rzają posta\vić kandydaturę mecenasa 
Bernarda Chrzanowskiego z Poznania. 
Byłby to pierwszy kandydat polski na 
posla z Wrocławia. 

Z innych Dzielnie Polskl.:-
l(raków. Profesor tutejszej Akade

mji sztuk pięknych) znany artysta ma
larz, Jan Stanisławski. zmarl tu w nie
.dzielę o godz. 6 rano na chorobę serca. 

Z Galicyi. W licznych miejscowo
ściach Galicyi odbywają się wiece, na 
których zgromadzeni wyrażają gorące 
wspólczucie i podziw dzieciom polskim 
w Poznańskiem,. broniącym swoich 
p;aw przyrodzońych, wzvw:i ra spPłe
czeństwo polskie, aby nie kupowalo to 
warów pruskich, a składało oitarv na 
poparcie dzieci, i rodzin, prześladowa
nych przez prusaków, i protestują prze 
ciw trójprzymierzu „którego dalsze ist 
nienie jest g_braz_ą najświętszych uczuć 
narodu polskiego". W dniach ostat
nich odbyły się w Oalicyi także zebra
nia w Glogowie, w Brodach, Bóbrce, 
$niatynie i Tarnobrzegu. Na wszyst
kich przyjęto jednogłośnie stresz~zo
ne rezolucye. 

Wiadomości %e świata. 
Na oświatę ludową w Czechach. 

Z Pragi donoszą, że Czeska Macierz 
szkolna otrzymala na Nowy Rok nie
zwykłą niespodziankę Kola pań Ma
cie;zy szkolnej w Pradze i Pilznie prze 

klamać, chcąc zebrać te pieniądze 
Ach bądź dobrą i nie zmuszaj mnie do 
powiedzenia te~o mężowi. Gdybym 
była samą, wezwalabym cię do siebie. 
Lecz nie mogę. Przyrzeknij mi. że nie 
będziesz okrutną. Ja nie mam do ciebie 
nienawiści, pomimo. żeś mnie opuściła. 
Będę czuwać nad tobą.„ Mów do mnie, 
ale powiedz mi choć jedno słowo 
przyjaźni, żalu, tkliwości_,„ Widzę cię 
po raz pierwszy. Będziesz oszczędzać 
mego meża i syna, nieprawda? Wszak 
groźba, że wszystko im odkryjecie i 
w ten sposób będziecie ciągnąć zyski z 
waszego upadku. nie od ciebie pocho
dzi? Powiedz mi to.„ matko!... a odejdę 
mniej smutna, z iskierką pociechy w 
sercu. 

- Ale ty jesteś ladniutka - za
śmiał się Piequeur. 

- Odpowiedz mi! Powiedz, że nie 
chcesz zatruwać mi życia. Miej litość 
nademną„. Jestem przecież twoją cór
ką. Miej litość nad mojem dzieckiem.„ 
.Myśląc, że umarłaś, uczyłam go wyma 
wiać twe imię niewinnemi usteczkami. 
Nie każ mu przeklinać cię kiedyś !...„ 

· Stara nie odpowiadala. Pokrwawic 
na głowa, opadła na piersi. 

Piequeur zbliżył sie do młodej ko
biety i wstrząsnął jej ramię. 

- No, dosyć już tych lamentów, 
mała. Czy ni.e widzisz, że stara jest 
pijana i śpi? 

Antonina spała istotnie. Anna zło
żyła ręce ruchem niezmiernego znie-

słafy zebrane wśród swoich czlonkó\V 
28,000 i 24,000 koron. 

Zwf~ek robotników kolejowych 
w Anglll 

oglosil drukiem swoje żądania, doma
g_ając się, ażeby robotnicy, pracujący 
przy ruchu, pracowali najwyżej 8 go
dzin w dobę, a inni pracownicy 10 go
dzin. Czas odpoczynku pomiędzy dwo 
ma dniami p_racy wynosić ma 9 godzin. 
Płaca za pracę w niedzielę wynosić ma 
o 50 procent więcej. Ci, którzy nie o
trzymali urlopów. w zamian za to po
bierać mają płaGe za tydzień. Oprócz 
tego żądaja dla wszystkich kolejarzy 
podwyżki o 2 szylingi (2 marki) na 
tydzień, a zatrudnieni w okręgu lon
dyńskim o 3 szylingi. 

Pomnik W arneóczyka w Buł~aryi. 
Towarzystwo archeologiczne w 

Warnie (Bulgarya) pwsi polską publicz 
ność o pomoc pieniężną celem podźwig 
nięcia pomnika (obelisku) dla króla 
\Vladysława \Varneńczyka i rycerzy 
polskich, poległych pod Warną w o
bronie wiary i cywilizacyi-w dniu 10 
hstopada 1444 r. Wiadomo, że w roku 
1856 postawili ów obelisk żołnierze 
,:dywizyi polskiej" pod przewodnict
v:em hr. Zamoyskiego, z biegiem czasu 
zniszczyli go jednak Turcy. Przewod
niczącym komitetu jest prof. Skorpil. 

Wykrycie mordercy. 

Policya śledcza w Petersburgu wy
kryła sprawcę zabójstwa w hotelu mo 
skiewskim, gdzie znaleziono trupa bez 
głowy. Zabitym okazał się mieszcza
nin Karol Gewerti, mordercą byl wło
ścianin Smurow, dzierżawiący u Oe· 
werti dom. Morderca przyznał się do 
winy. 

Bomba w Banku. 
Donoszą tu z Piliadalfii, że zbro

dniarz, który w sobotę rzucil bombę 
w Banku narodowym na 4-tej ulicy, 
zabijając siebie i kasyera Banku, na
zywał się Stelle i służył przez pewien 
czas w policyi filadelfskiej. Jak przy
puszczają, Stelle zamierzał obrabować 
skarbiec Banku, zawierający 50 milio 
nów dolarów w gotówce. Skutkiem 
wyl)uchu bomby gmach Banku odniósł 
poważne uszkodzenia. 

Niepokoje w Maroku. 

Twierdzę górską Cinnat zbombardo 
wana, wojska sułtana poszukują Raisu
liego wśród szczepów sąsiednich. Rai 
suli rozkazał komendantowi Arzili, aby 
przed poddaniem się wyrżnął wszyst
kich żydów. Skutkiem bombardowa
nia, zniszczone są też wsie sąsiadują
ce z Zinatem. Basza Tangeru wysłał 
jeszcze na pomoc ministrowi wojny 
dwa działa ciężkie. Oddział Raisulie-

chęcenia, najwyższej rozpaczy, zapu
ściła woalkę i wyszła. 

- Do widzenia - zawołał na ni!\ 
Piequeur, ' 

IX. 
Miesiące upływały, a nic nie sły

szała ani o Piequeurze ani o Antoninie. 
Uspokoiła się trochę, powracala do ży
cia._ i uśmiech pojawił się znów na jej 
twarzy, pobladłej od tajemnych obaw, 
wycieńczonej śmiertelnym niepoko
jem. Pewnego dnia otrzymała list z 
Paryża. 

Piequeur żądał pieni~dzy, przyta
czając różne potrzeby. :tiiik.. odpowie
dziala. Nadszedl drugi lis~óry za
wileral groźby i domagał się pieniędzy 
ostrzej, aniżeli poprzednio. Odmówiła. 
Wtedy Piąueur Qrzyjechal sam do Cha 
teau-le-Chatel i zawiadomił ją, że jest 
zdecydowany przybyć osobiście do 
Glorietty i wyjawić wszystko jej mę
żowi. Trzeba bylo znów coś sprzedać, 
aby do tego nie dopuścić. 

Zdołala go oddalić, uspokoić, dając 
mu trochę pieniędzy. Prosiła go, aby 
był cierpliwy, dopóki nie zbierze kwo
ty, jakiej żądal. 

I znów rozpoczęły sie wybiegi, 
kłamstwa, podstęp, za który si(} rumie 
nila, obludą. nad którą plakala. 

Wymagania Piequeura, które zaw 
sze zaspakajała, ponąwialy się bezu
stannie. Wzrastały, stawaly się co
raz okrutniejsze. Żyla w piekle. 

' (Ciąg dalszy nastąpi). 



l!O w Zinac1e liczył 70 ludzi. Ze stro-- J Od Redakcri. 
ny Raisuliego zginęlo 3 ludzi, wojsko 
~rt•~ rządowe straciło 20 ludzi w zabi- Panu PrancJszkowJ Ol. w Sodingea· 
tych i 30 w ranionych. Zdobywszy W wyra~ach socyalny demokrata po
miasto~ wojsko rządowe zabrało 2,000 ch~~Y yierwszy. wyraz (socyalny) z 
sduk bydla. należącego do Raisulego. ł~cmsk1ego drui.1 (demokrata) z grec-

• 

kiego. Socyalny znaczy tyle„ co spo-
~ nmm•~ łeczny. Demokrata składa się z dwóch 

wyrazów greckich demo od „demos" 
· -- lud i krata od „krateinu możnym 

Obowiązkiem kazdego 
ttrawego Polaka jest w 
dniu w7borów ~:i sQ7cznla 
oddać glos swój na kan
dJ'data Polaków pana 

Józefa C-1ctsz11sklegu 
z Gniezna. 

iiiiiiffiiii~ 
z rożaycb stron. 

Zlł!:.racamy uwa2ę Rodaków na odoszemia 
o wiecach przedwybor.czycb, na które lcaż· 
dy spieszyć powJnien. 

Essen. Dekarz, zatrudniony przy zrywaniu 
star.et;o domu spad! ze znacz!1ej wysokości, że 
trzeba go byto odwieść do lazaretu. 

Essoo. Wóz pewnego p.!ekarza przejechał 
rietnastoletnie~o chlopaka., który na szczęście 
tylko lżejsze odniósl ok:o1leczenia. 

Essen. firmy drukarskie z Essen, Kett
wj.g, Duisburg, Ruhrort, Oberhausen, Bottrop, 
i Miihlheim-I?.uhr. oglaszają, że ceny za druki 
podwy:tsuią o 10 procent z powo.du podwyż-
szell'ia zarobk<iw pracowni·ków drukarskilch. 

Takie samo p:x!wyiszen.ie, a w niektórych 
mieis.cowościach o 15 i 20 procent nasfa,pilo w 
calych Niemczech, gdyż koozta wyrobów d1 u
karskkh bardzo s.'ę podniosły. 

Diimpten. Czterej chlopcy szkolni okradli 
tu pewien sklad, wtargnąw~zy <lo niego przy 
pomocy wytrycha. Piękne zi6lka. 

Duisblłrg. Okolo 40 lat liczącego mężczyz
nę zauważono w Renfo, wolafącego o p-0moc. 
Zanim z pomocą by.OO można pospieszyć czlo
wiek ów utonąl. Zwfoków dotąd nie wylo
wiono. 

DiisseldOł'f. Po raz pierwszy ma w tym ro
~u poLicya zakazać nos:ć na ulicy maski w 
trzy dni karnawaiowe. 

Gladbeck. Pewien robotnik kolejowy do
~tal się na dworcu tutejszym pod kota wago-
1u, które mu uc\ęly jedn~ nogę. 

Bornig. Górnik Uns.:nger odebral sobie 
~ycie wystrzalem z rewolweru. Zwloiki jego 
!'.:naleziono w pobllżu tutedszej stacyi kolej<>
weii. 

Meppen. Najstarszy kaplan dyecezyr Os
nabruck(ei umarl w 84-tym roku zycia w są
siedniem Rfiteubrock. N. w. w. p. 

Berlin. Ostatni „Dziennik Berliń
ski" wyszedł tvlko na karteczce, w któ 
rej podana jest wiadomość, że personal 
tejże drukarni porzucił pracę, nie da
jąc możności porozumienia się należy
tego z wydawnictwem. 

W tludapeszcie aresztowano w 
ty_ch dt'iach dzierżawcę słynnej wyspy 
Małgorzaty, rzekomeg_o lekarza Karo
la Szabo, który pod pozorem małżeń
stwa z córką posla, Michała Laszo, zda 
tal wyłudzić od przyszłego teścia prze 
~zło 300.000 koron. 

Rezmaif ości„ 
Zamordowanie ojca. 

Z Paryża donoszą 5. bm. Na przed 
:rtieściu Villiers dokonano bkropnego 
morderstwa, Piętnastoletnia córka i 
l9 letni syn niejakiego Dranowskiego 
~amordowali swego ojca. Przed mor
:ierstwem wybuchła kłótnia między oj
~em i synem, któremu ojciec zarzucił, 
ż wrócił pijany do domu. Dziewczyna 
~tanęla po stronie brata i uderzyła oj
~a. laską po głowie, skutkiem czego ten 
~e upadl na ziemię. Wówczas obrabiać 
;o począl syn nożem. Ody zwabieni 
crzykiem sąsiedzi się zbiegli, ojciec już 
1ieżył. Znanym byl jako zdolny i ucz
~iwy robotnik, podczas gdy syn naj
~· iększym był pijakiem, a córka pomi- · 
no wieku młodego prowadzila już ży
~ie rozwiozłe. Dranowski od niedawna 
nieszkal stale w Paryżu. 

Ślub G:frona . odbyl się dnia 28 z. m. z 
vielką pompą w .kościele de St. Gille5 w Bruk 
elil. Andrzej O.iron pt'JŚlubil 11~1mę Jooooe 
łraem, kuzynkę znanego pisarza dramatycz
.ego, Hennequina. Jak wiadomo, Giron po 
~ylli rOlfJlantycznei z dzisiejszą hrabiną Monti
:n9so, nie dawal zn•kn życia o sobie. Opo
viada.tlo. że ws-tąpiJ do klasztoru. W ostat
:ich czasach dop1lero zaręczyny jego, a obecnie 
lub z panną Braem przypomnialy światu <b1ie
~ guwernera synów króla saskiego. Przykre 
vspomn.ieni.a przyćmily nieco akt zaślubin GF
ona i zapewne w tym celu, aby odwrócić od 
tich myśli swe i panny rnlodei, życzyl sobie, 
.by cerem011.ia ślubna wypadla jaknaiokazalej. 
)z~wnym z.biegiem okoliczności między prą 
owożeńc6w zachodzi taka sama różnica wie
'lt, iaka istnfala miedzy Oinonem a ks. l uizą 
ól.ską. Ma on łat 27, a .Jego żona ~O. 

być posiadać władzę. 
Panu Bogackiemu w Borbeck 

Niewiastom wolno znajdować się na 
posiedzeniach tych towarzystw, które 
policya uważa za niepolityczne. Na ze
braniach towarzystw politycznych nie 
wolno. 
me LL 

BACZNOSC KOMITETY WYBORCZE! 
Po odezwy wyborcze należy sie zglaszać 

do sekretarza „Olówr.ego komitetu wyborcze
~o polskiego" pod adresem: Jan Wilkowski, 
Bochum. Hofstederstr. 29. Uprnsza &ę też 
szczególnie Rodaków, rozpros'Zonych .Poza 
granicami Westfalii i NadFeniq np. w lfano
werskiem, Saksonti. Brun§wickiem, Oldenbur
ski1em itd._. aby się z~losili: po odezwy wybor
cze i nastepnie je mzrzucili, gdyż nie wszędzie 
wiec można nrządz.~ć. 

Jeszcze nle wszędzł~ odbyły s.~ wiece 
przedwybor<:ze. pneto wzywam Rodaków, by 
się do tego zabraU, bo czas narzlit. 

4.połinary Wojczyński, 
przew „Olówne~rn komitetu wyb. pol." 

J_ - _ _eg 

Wiece pr%edvyborcze 
B~czność członkowie polskiego komitetu po

w.latowego wyb-Orczego dla Pownam Essen. 
W niedzielę o ~odz:in'.e 9~ rar.o w lokalu 

Van de Loo przv ulicy Schi.itzenbahnstr„ tt> 
r.ssen odbędzie s!e zebranie pow.iatowego ko
mitetu i rozdany będzie materyal agitacyjny o
raz zatatwlione inne, bardzo ważne sprawy. 

Zwracam uwagę, aby osobliwie prezesi 
lokalnych komitetów lub ich zastępcy s~e sta
wrn, tep:o wymaga potrzeba i karność. 

J. Wilk()wsld, przew. A. Koźlik, sekr. 

Wiec przedwyborczy dla miasta Essen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycz
nia, o godzinie 11 przed południem, na 
wielkiej sali Van-de-Loo. Schiltzen
bahnstr. 58. Rodaków z Essen, Fron
hausen, Starejwsi uprasza się o liczny 
udział. 

Na wiecu przemawiać b~dzie kan
dydat polski p. Józef Chociszewski z 
Gniezna. 

Wiec przedwyborczy dla Bn1clchausen 
odbędzie się dnia 15 stycznia, o godz. 
pół do 8 wieczorem na sali p1n;1 Brnka 
w Bruckhausen, ul. Albre.:;hta. - Na 
wiec przybędzie kandydat P8b.ków p. 
Józef Chociszewski z Gniezna. 

Komitet. 

Wiec przedwyborczy dla Hordel, Roh-
linghausen i Giinnigield 

odbędzie się dnia 13 stycznia o godzi
nie 6 po poludnui na sali p. Kleebank w 
łfordel, ulica Hauptstr.. 

Na wiec przybędą mówcy zamiei· 
scowi. 

Na ·wi:ecu omaw.iane bfdą sprawv wybo
rów do parlamentu niemieckiego„ wzieto o licz-
I·V udzial Rodaków uprasza s'.ę. l(om.itet. 

Wiec w Grohn 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycz. 
nia o godzinie 1 po południu w sali p 
Schmidt. cf liczny udział Rodaków u~ 
prasza się. 

BACZNOSC ALSTADEN! 
WJelld wiec przediwyborczy 

ndbedzit 51;ę dla Alstaden i oklolicy w niedz.iele, 
13 stycznia o godz.i11ie 11 przed poludniem na 
saH pana Thomasen, ulica Bi~marka. O liczn.y 
udział uprasza Zwołują.cy. 

Baczność Rodacy z Elberfeld, Barmen i okol~cy 
Wlec przedwyborczy odbędzie się w nie

dzielę, dnia 13 stycznia, w Elberfeldzie przy 
Bachstr. 26 u p. J<appesa o giodzinie 6 po po!. 

Liczny udztal czlonków pożądany, gdyż 
niusi. być komitet -powiatowy wybrany 

Zwołując~ 
------

OGÓLNY WIEC PRZEDWYBORCZY NA 
BORBECK I BOTTROP 

oóbędzie się VI nie<iz.ielę. dnia 13 bm., o go
dzinie 11~ przed poludniem na sali p. Demonda 
w Borbeck, Germaniaplatz. O liczny udziaJ 
Rodaków z Borbeck, Bottrop i okolicy upra-
s:;;a .l(OIUtet wyb-Orczy. 

Jako mówca przybędzie p. J. Pan
kowski od „\Viarnsa Po1skiegt)" z Bo
chum. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W OELSfN
KIRCHEN-BULMKE 

odbędzie sie w niedzielę, dnia 13 stycznia, o 
godz. 4 po pol. na saH p, Kur!dt przy ulicy 
Wannestr. 134. Wszystkich wyborców z 

Bulmke i okolicy zaprasza sie. 
Andrzej l(ranc, przew. Komitetu pow. 

Baczność Polacy w Ober-Marxlola! 
W niedzielę~ dll!ia 13 styczn~a przed polu

dr1iem o godz. pól do 12-ei zaraz po wielkiem 
nabożeństwie na 5ali pana Klapek, odbę.dzie 
się 

WIEC PRZEDWYBORCZY, 
na który się wszystkich Polaków z Ober-Max
loh i okolicy jak nnJuprzejmiej zaprasza. 

Komltet. 

Wiec przedwyborczy w Oberha'6Si11 
odbędzie si.; dnia 13 stycznfa o s:i:odzinie 1 po 
poludniu na sali pana Wcbra, ulica Duisbnr
gerstr„ 

Na _VJfiecu ornawfane będą sprawy wybo
rów do par lamer, tu niemieckico, JH reto o licz-
ny udzial Rodaków uprasza s.ię. Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W GELSl:N-
KIRCHEN-HUELLEN 

odbędzie się w niedzielę, dnia 13 stycznia. o 
godz. 4 po poi. na sali p. Hugo Hagemann, ul. 
Wannerstr. O liczny udzial wyborców oraz 
mlodzieży z Jiuelen i okolicy uprasza się. 

Ąndrzej Krooc, przew. Komitetu pow. 

Wiec przedwyborczy w Wambelerholz 
odbędzie się w niedzielę, dnia 13 styczrr:a. 
przed polu<lniem o godzinie 110 u p. łiamke, 
ulica Dortmund:zka 10. O liczny udzial prosi 

Zwołui"ICY. 

BACZNOSC BRUCKHAUSEN, zmłaua! 
Zebranie czfonków od1będzie S1ię w niedzie 

lę, <lnia 13 stycznia po poludniu o 4 godzi·nie w 
_lokalu p. Jionig, uli~a Kaiserstr. 51. 

O liczny udzial uprasza 
„Zjednocze11ie Zawodowe Polskie," 

Zabawa Koła śpiewu „Słowik" w Buer 
nie odbędzie się w niedzielę 13 bm. tyilko 20 
stycznia z powodu nieprzewidzianych urzesz-
1~ód Zanad. 

Koło śPiewu „Słowik" w Marxloh. 
W nie.dzielę, dnia 13 bm. o godzinie ~3 

roczne walne zebran~e. O liczne stawienie się 
członków prosi (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w Reckllngh.-S. 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 13 
stycznia bierzemy udzial w 15 rocznicy To
warzystwa Serca Jezusowego w Reckliin~hau
sen. Wymarsz o godz.. 1-ei. Chorążowie włn
ni się stawić pól godziny prędzei. O liczny sta 
wienie się up...rasza (1) 

Wawrzyn l(ędziersk1, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Jó:iefa w Alte.nbochum 
aonosi szan. czlonkom, iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 13 bm. zaraz po wielkfom 
nabożeństwie o godz. 11. Obór Zrzą<lu od
będzie się dooiern 10 lutego. 20 bm. odbę
dzi-e s.;ę zebranie jak zwykle o godz. 4 po pol. 
O jak najliczniejszy udz~al uprasza ( 1) 

Zarząd. 

Koło śpiewu .,fiołek" w Recklinghausen-Siid 
('Bruch) 

donoe.~ swym czlonkom. iż miesięczne zebranie 
odbędzie ~ę w niedzielę, dnia 13 stycznia, po 
pol. o godz. 4 w fokalu p. C. H. Mollera, na 
które z~prasza się wszystkich czlonków. Lek 
cya śp'.ewu -0dbędz!e się P\:> zebraniu. Zebra-
nie Zarządu s:!odzi.nę przed :zebraniem. (1) 

Uwaga: Listy tyczące się Kola prosi się 
ctcresować do przewodniczącego Wladyslawa 
S?ulc, Bochurrierstr. 1116, albo sekretarza lgna 
cy Genge, Neus.tr. 52. 

Tow. giJnn. uSokół" w Hochstra~ 
podaje do wfadomości, S'\VYm druhom, iż wal
ne zebranie odbędzie się w niedz.ielę, dnia 13 
.sJyczn.ia. na sali u p. Vierbauma. Uprasza się 
o rmnkt]lalne liczne zsr,rpmadzenie się, ponie
waż są ważne sprawy do zatatwienia. Na po 
rządku dZliennvrn obór nowego Wydzia[u. Go-
ście mile widz.lani. CzoJem! 12) 

Uwav:a. Zebran.;e \Vydz.!alu i rewi-zorów 
kasy pól godzi11y prędzej, 

Wydział. 

Towarzvstwo §w. Wo~ciecha w Baukau 
donosi wszystkim czfonkom, iż w niedzielę, 
dnla 13 stvcmia, Tnwarzystwo nasze bierze 
udziaJ w 15 rocznicy oraz uroczystośdi poświ_ę 
ceni a nowej chorągwi. Tow Serca J ezus.0'We
~o w Reckl.inghauser:. Uprasza s:~ wszyst
kich czlonków o jak najliczniejszy udzial. Wy
rna rsz z sali posiedzer't o srn<lz. 1 Cz.lonkCYw :e 
w.inni !l.ię stawić o godz. 12 i pól. 

Uwasza. Z po\V()(~U tego zebranie nasze 
wypadnie; odbędzie ~it.' do9iero 19-go stycznia 

J. Cies!elskti, przew. (l) 

Koło śp~wu „Gwłaula Jed11ości"' w Oełsen-
kirchen-Bh;ma-rck 

dcnosł szan. Rodakom w ~Mnarck. Schalke, 
liilllen i Bulmke ·i okolicy, jż urządza w nie 
-cl:;:ielę, dnfa 13 stycznia zabawę zimową. na 
którą wszystkich Rodaków jak najuprzejmiej 
zapraszamy. Także szan. Tow. ~imn. „SokóJ" 
z Bis.mar~k serdeczni~ pro-simy, aby na~ swą 
obec~cia. zaszczycić raczylo. Program za· 
bawy: 1) koncert; 2) śpiew na cztery '1:1osy; 
3) teatr pod tyt.: „I wierz tu kobietJm". -
Wstęp <lla czJonków innych Towarzystw 50 
fen„ Goście przod czasem 50 fen, przy kasie 
75 fen„ po 1 0 !lodZ. 1 markQ. Mamy nadziejf:, 
łź ~zan. Rodacy liczn:e na zabawę przybe~. 

Cześć piefai1 polskiej! (2) Zarz14d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Gladbeck 
uwiadamia swych czlonków, iż w niedzielę,, 
<1nia 13 stycznia. o11;edzie sie roczne walne ze
branie. P()nieważ będą ważne 'prawy oma
wiane i obór nowe~I) Zarzadu, przeto o l?c7.nV. 
i punktualny u<iziat czl<>nków upra~za s:ę. Za-
11ad o i:rodzłnie 3. Zebranie o irodz. 4 po 
poludn:u. (1) Przewodn[cz~cy. 

Towarzystwo J>Olskie „Koścłu,szko" ·w Dort-
mundzie 

-d(lnosi, iż w n'.e<lz.'el~. 13 stycznia, odbędzie • 
roczne walne ~ebranie. Na porządku dzi:eo
nym: Sprawoz<lanic z dz.ialaloośc.! i kasy To
warzy&twa, obór ZartąJu na przyszlv rok i 
wiele i1mych bardzo ważnych spraw. O liczny 
ud7ial czlonków .1 scości upi:aiza. (1) 

fr.mciszet.. WiśDiewskJ, prezes. 

•Towanystwo św. Barbary w Hamborn 
do1110Si szanownym czlor.kom, ii w przy~ą nlCJ 
dziele, dnia 13 stycznia, po poludr.iu o godz. 
"f na sahl pana Marego 11rz_!łdzamy zimową za-
1'awę w zamłmiętem aronie. Rodacy! którzy
hy chcieli udz1a1 wxia,ć w naszej zabawie, wia
ni s.!e przed ~zac;em na czlonków cać zapisać. 
w przeciwnym raiir nie mają wstępu. O lin 
ny udz.ial w zabawie szanownych czloi ł:.ów 
prosi (1) Zarząd. 

BACZNOSC OBERHAUSENt 
Towarzystwo gmnastyczne „Sokór- I. 

urządza w niedziel~ dnia 13 stycznia, zimow' 
zabawę, na sali pani Kolter, przv Nowym Ryn
ku (Neumarkt). Na zabawę wszystkich Roda
ków i Rodaczki zapraszamy. Początek .9 go
dzinie 4 po poludniu. Gośde mogą być tylko 
przez naszych druhów wprowadzeni. O licz
ny udz:ial prosi Wydzlał. (3) 

Uwaga: Druhowie ćwiczący winni s~ sta 
wić o ~odz. 2, gdyż odbedziie się próba ćwi-
czeń. Naczełui"k. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w l\e>ttenburgu 
donosi zacnyIJl druhom. .iż gniazdo nasze ob
chodzi wspólny wieczorek dnia 12 stycznia, w 
sobotę, o ~odzinie 6 wieczorem na sali zwy
klych pos1t:dz.eń, na który uprzejmie zacnych 
druhów w:raz z rodzitllamj sic: zaprasza. (2) 

Czołem! Wydziiał. 

Towany1two zupełnei wstrzemiętli ivoAcł w 
Bruckhausen 

W niedzielę, dnia 13 stycznia, o godz. 6 
wieczorem odbędzie sie zebranie w l!Okalu pana 
Homga., ul. Cesarska 51. Na porządku dzien
nym, pólroczne spraiworoanie, obór nowego 
Zarządµ ~ inne ważne sprawy towarzyskie. O 
liczny oo:Dia.t czlonków i gości prosi (1) 

birząd. 

Na „D<>m Polski'' w Bochum z.lożyli~ Wa
warzyn Szyqikowfak z Rollinghausen 1 mr., 
Piotr Frąckowiak z Bottropu 1 mr .• Ignacy 
Pon-icki z Linden 50 fen .• Antoni Matysiak z 
Rimke 30 fen., Andrzej Krzyzostanfak z Gerthe 
90 fen., Orzegożewski z Altenbochum 20 fen., 
Szymon Jezowita z Linden 50 fen. Antoni Ja
necki z Quereniburg 1 mr., Antoni Patryas z 
Ueckendorfu 50 fen. 

Szanowni· Rodacy! Już od pól tora roku 
zt1ieraliśmy skladki na „I)orn Polski" i dość 
znaczna snmka się przez ten czas zebrala. Je
dnakowoż zdaje się, że nie wszyscy Rod.a<::y na 
obczyźnie ważność powstania „Dornu Pol
skiego" w Bochum zrozumieli. Rodacy! 
„Dom Polski" w Bochum ma bardzo wielkie 
znaczenie dla wszvstkich Polak6w i braku 
takfogo domu odczuwają najbardzie1 ej Roda
cy na obczyźnie, którzy nie m-0~ą salL na żadne 
wiece uzyskać. 

Rodacv, hakatyzm i na za·chód się coraz 
b2r"dzfoj wściska, i zapewno przyjdzie nieza
dlugo czas, ie tak jak <lzłś w Bochum, Bottro
pie, Iierten, Eickel. Jiolsterhausen, Ola<ibeck ł 
w innych miejscowościach trudno sale;, to 
samo starue się i z innemi miejscowościami. 
We wszystkich miejscach będziemy później 
zmuszeni takie domy budować. Ponieważ ra-
2em tego uczynli.ć ni~ możemy, więc wprzód 
w iedn..ei m'ejescowości za-cząć. Upraszam 
Szanownych Rodaków a szczególnie • polskie 
towarzystwa. o s.kladanie liczn..vch ofiar na 
„Dom PolSik-i" w Bochum . 

5zcześć Boże" Rodakom w NowYtn Roku! 
Adres: W. Sosiński, Bochum, Lin

denstr. 18. 
W oiciech Sosiński. 

skarbnik „Komitetu budowy „Domu Polsk·ie
go" w Bochum". 

F .. L& 

lladesłano 
Dilion Sokołó~ 

zawitało w Poznaóskie 
wybornych paplerosów1 

firmy Wulkan 19 

I. F. ]. Komendziński w Dreznie 
w nader przystępnej cen:e .detalicznej 10 
sztuk ] 5 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszystkich odnośnych handlach. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 
Ich bestell biermit bei dem Katseir~ 

dlm Po~tamt ein .Exempłar der Zeitunt 
„ Wiarus Polski" an-s Bochnm (Zeitumr~.· 
preisliste. 128) filr das I. Quartal 1907 
und zahle an· Abonnement und Bestell
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhałten ru habett be
delnict. 
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Towarzy~wo św. Wawrzyna w l(astrop 
]>odaje do wadomości, iż roczne walne zebranie 
odbfW'dzie si~ w niedziele, dna 13 stycznia na 
sali p. Sindra po poludniu o wodz. 3. O licz,ny 
uc!e;ial w zebraniu prosi• Zarząd. 

Uwaga: Na porządku dziennym: piata 
n:iesięczna, wpis czlonków. obór nowego Za
rządu i dals•ze "Drawy towa znl.rie. L1prasza 
sie tych czlonków, którzy zalegaj·ą ze sklad
kami miesięcznemi„ aby się z nich uiścW, w 
przeciwnym bowliern razie nie mają prawa uo 
glosowania. (3) J. Kowalczyk, przew. 

Koło śpiewu „Wanda" w Distełn 
donosi sza1110wnvm swvm czlonkom, iż w nie
dzielę, dnia 13 §.tycznia, odbędzie się pólrocz
ne walne zebranie o godzinie 3, na które się 
wszyscy czJorrkowie stawić powinni, ponie
waż są ważne sprawy do z.alatwienia. Zarząd 
i rewizorowi•e kasy stawić się powmni o go-
dzinie 2 i pól. (2) 

Uwaga: Po zebraniu o godz.inie 5 rozpoc:t 
nie się zabawa zimowa, na którą się R.odaków 
z Disteln ·i· okolicy jak najuprzejmiej zaprasza. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Anton~ego w Górnym 
Sty:rum 

donos•h srv.ryrn czfonkom, iż roczne walne ze
branie odbędzie silę w niedzielę, dnia 13 stycz 
nia, po poludniu o godz. 3. Liczny udzial po
żądany. Obowł.ązkiem każdego czlonka j{;st 
przybyć na to zebranie, ponieważ będą wa
~ne sprawy omawiane a także obór nowego 
Zarządu. Zarząd winien się stawić już o go-

T&W. gimn. „Sokół" w Neumiibl-Buscbhausen 
podaje swym Druhom i Rodakom do wiadomo
ści, jż .Roczne walne zebranie odbędzie sie w 
niedziele, dnia 13 bm. o godZJlme 1 po południu 
na sali o. Schroera w Buschhausen. na którem 
będzie sprawozdanie roczne i obór nowego wY
dzialu. :Prosimy gorąco naszych druhów, aby 
1:a zebranie 'licznie i• vunktualnie się stawili 
i ze swy·ch miesięcznych skladek sie uiścić 
n czyli, pon ieważ tych, którzy zalegają dlużei 
i<i k trzy miesiące ze składkami. będziemy zmu 
szeni z nasze~o grona wykreślić. Także pro
s .my tych Rodaków a mianowicie rnlodzjeż pol
ską. która jeszcze w Sokole nie jest, aby na to 
ztbranie przybyli, bo teraz powinno być ha
sJem nasz em: u..Kto Polak, ten So·kól"'. O licz
ny udzial druhów 1i gości się uprasza. Czołem. 

(3) St. Kubiak, sekretarz. 

Towarzystwo śś. Piotra w Steele 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż ro
czne walne zebranie odbędzie się w niedzielę 
dnia 13 stycznia, o godzinie 2 i pó.I po poJu
dniu, na którem będzie obór nowego zarządu. 
Uprasza się wsiZystkich -czlonków. aby się jak 
naHiczniei na zebranie stawili. Goście mile wi
dziani. Zarząd. (2) 

Baczność Sokoli! 

Najlepszą. i na.jzdrowWl 

tabakę 
do zażywania, 
tabakę na Oł"Z', 
kow•ńskł\, kaeh· 
link~ poleca (1692) 

spee7alna 
lab:ryk.a tabak.i 

do zaż7wanła 

E. Sommerfeld, 
Grudziądz (Gra ud enz WP. 

····~·· Z powodn wyjazdu do 
Ameryki S(.rzedam bar· 
dzo tanio dobrze szyjącą 
masz-, nę do sz7-
~la. 1'1. Oll!!lze"'·
ska, - Boehun1, 
Alte Fahrendeller„tr. nr. 
6 lII piętro. (1830) 

Polską służącą, 

l907 
łW 

KALENDARZ 
1 Rocznik Maryańskl 

na rok 1907 
jui nadszedł 

i nabyć go można p<i> 

pzj.nie Z-ej po potudn!u., Zarząd. 

Tówarzystwo glmn •• ,Sokół" w Ansełri . 
donosi swvm druhom, iż w niedzielę, dnia 13 
stycznia, ~dbędzie się waLne zebrane o_bór 
nowego Zarzadu ·o F:Odz. 5 po poJ. na sah p. 
Hei.nen w Asseln. Uo.ras:za slę., aby druh<nvie 
punktualnie ,i jak najljc'zniej się stawili. (2) 

Tow. g1nm. „Sokół'' w Reckti:nghausen-Siid 
dooosi swym druhom, iż miesięczne zebranie 
odbęd7Jie się w niedzielę,. dnia 13 stycznia, o 
godz. 11 i pól przed pol. w lokalu „Jilngl;ngs 
haus", ulica Maryańska. Cwiczenia odbywają 
się co poniedz.i alek ·i środę o godzinie 6 wiecz-0„ 
rem. O liczny udzial w zebraniu i ćwczeniach 
upra,~~ł\ $lę, Czorcm 1 (2) Wydział. 

zna jącą dokladnie wszel
ką domową robotę, przyj· 
mie od zl\raz albo od 
l·go lutego pani (4:7) 

1 
Ludwika Błoch, 50 Cen. 

Czołem! Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Marxloh 
nodaje dowiadomości szanownym druhom, 
iż przyszle walne zebranie odbędZ1ie się w 
niediielę, 13 styczn!a, o godzinie 4 po poludniu 
w Bruckha1Usen u pana Brinka, uL'ca Albrechta 
nr. 21. Na potządku dziennym obór nowego 
Wydzialu. Uprasza się szanownych druhów 
o liczny umial. Goście mile widziani Czolem ! 

Jan Chudz,~ski, prezes1. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje czlonkom d'O wiadomości, iż zebranie 
odbędzi'e się w niedzelę, 13 stycznia o godz. 1 
po p.olu<lniu. 

Uwaga. Po zebran!u bierzemy udziat w 
rocznicy Tow. Serca Jezusowego w R.eckting-
hausen. O liczny udzial prosi (1} 

Zarząd. 

Baczność „Sokoli" w Dyseldofie ! 
Posiedzenie ,,Sokola odbędzie się dn. 13 

stycznia przed p9Judni:em o godzinie pól do 11 
w lokalu p. VobJa, Cohnstr. 252. Na porządku 
dziennym obór naczelni.ka oraz jego zastępcy. 
Obecność wszystkich Druhów p.ożądana. Go
ście m~le widviani'. Czolem ! 

W. Kałwińskł, sekr. 

Towarzystwo św. Woici~ha w Wetter n. R. 
podaje ~wym czlonkom do wla<larności, ,iż w 
niedzielę., 13 stycznia, Q godz. 2 po pal. odbę
dzie się roczne walne zebranie, na którem t.ę
dzie obór nowego zarządu, na sali zwykłych 
posiedzeń. Uprasza się szan. Członków o jak 
najliczniejsze vrzybyci_e. (Ci1 zaś Czlonkow,ie, 
którzy zalegają ze skladkami miesięcznemi 
dlużej ja•k trzy miesiące, nie mają prawa do 
·glosowania. l 

Uwaga: Zarząd i rewizorów kasy u
prasza filę po rannej Mszy św. o i!Odz. pól do 
9-ei się stawić dla uregnlowan'.a kasy. 

(2) L. Kyci.a, przew. 

Towarzystwo św. Jana Nepomucena w Hom-
bruch-Bairo-p 

podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 
·niedzielę, dnia 13 stycznia., o godz. 1 po polu
dniu w lokalu p. Schn;ttera odbędzi·e się rocz 
ne walne zebranie, na którem bedzie kwartal
ne ·f. roczne spraworz.dan·:e i· obór nowego Za
rzą-Ou. O l.'. czny udzial w zebraniu prosi 

Zarząd. 
Uwa~a: Rewizya kasy odbęd21ie się o 

godz. 12 po ostatniej Mszy św. - R.ew.izorowie 
kasy wi·nni się punktualnie stawić. 

Ba<:zność Polacy w Ober-Marxloh ! 
W niedzielę dnia 13 stycznia, przed po

ludniem o gndzinie 012 zaraz po wielkiem 
nabożeństwie na sa,Li pana Neuhaus (zum Gru 
newald) przy ul1icy łfalfmannstr. w pobliżu ko
ściola katoHckiego odbędzie s."ę Wiec przed
wyborczy, na który s ! ę wszystktich Polaków z 
Ober-Marxloh i okoL"cy jaknafaprzejmiej za-

Towarzystwo św. Barbary w Liinen-Siid 
oznaimia swym czfonkom, iż dnia 13 stycznia 
po wielkiem nabożel1st\vie o godz. 11 •i pól od
będzie się roczne walne zebranie na sali zwy
klych posiedzeń. Uprasza S!ię szan. czJ'onków 
i mdaków, którzy mają chęć do naszego grona 
przystąpić, o jak najliczniejsze przybycie. Ci 
zaś cz1onkowie, którzy zalegają ze skladkami 
miesięcznemi dlużej jak trzy mies~ące, nie mają 
prawa do glosowania. (2) 

Uwaga: Zarząd -i rewizorowie kasy upra
sza się, ahy godzinę prędz~ przybyli dla ure-
gulowania kasy. fr. Kubiak, przew. 

Towarzystwo św. A!Mego w Weitmar 
obchod7'i dnia 13 stycznia swą 15 rocznicę za
lożenia na sali p. Heinemanna, przy poczcie. 
Wszystkich nam życz:liwych R.odaków z ok.:>
licy Weitmar, jak9 też wszystkie Towarzy
stwa, które zaproszenia odebraly i te, które 
dla braku adresów zaurosze11 nie dostaly, s.er
<lecznie zapraszamy. O godz. 4 odbędz:e się 
nabożeństwo polskie. Po powrocie z kościola 
~rzywitanie gości, pQtem koncert, o godz. 7 
teatr. Wstępne dla czlonków sąsiednich Tow. 
30 fen., dla gości przed czasem 50 fen., przy 
kasie 75 fen. O liczny ud2Jial w uroczystości 
ram życzliwych Towarzystw, jako też R.cxla
ków prosi Zarząd. (2) 

Towarzystwo dom. „Sokół" w Karnap 
Dodaje do wiadomości czlonkom i wszystkim 
Towarzystwom, które zaproszenia odebraly i 
tym, które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebraly, a<by nas swą obecnością zaszczycić 
raczyly podczas naszej zimowej zabawy, któ
ra sie odbęd:zJie dnia 13 stycznia o godz. 4 po 
p..il na sali wdowy p. Gruntmann, przy stacyt 
kolejowej. Goście mile wi<lziani. 

Czolem ! (3) Wydztał. 
Uwaga: Czloukow:e, którzy dlużei, jak 3 

miesiące zalegają ze skladkami miesiecznemi, 
wintl'i się z nich uiścić od godz. 3-4, w prze
ciwnym raz.ie będą uważam jako goście. 

Babski. sekretarz. 

Nagrody 5 marek 
dam t• mu, kto mi donie:;ir, gdzie się 

teraz znajduje Antoni Jagodzłńskł, 
r.1amieszkujący · dawniej w Oberhausen, 
Essene1str. nr.~19. ···--· -"'"'"'"~.....,__(46) 

.Jan Błot•h, 
Essen, ul. Wiezowa ( rurmstr.) 14 

Uczciwy i pilny człowiek 
mogący stawić kaucyę, potrzebny za
raz w składzie mebli w Bruchu pod 
firmą: (34) 

Mohel- u. W aren-Haus 

Sch w · rehoff 
1nasza l(Qmitet. w Q.ecklinghausen-Sild, Bochumerstr. 

Baczność Druhowie Gniazda w Herne! i , nr. 192• 
Tow. giJmn. „Sokół" w Herne ~ B k Z• ·I! • 

aonosi swym czronikom i życz1.wym R.octa- l a 11 ~Ie 1!11 ~ !ł!i I 
kom, iż rocz.ne walne zebranie odbędzie si.ę 1 

w n :edz ' elę, dnia 13-go stycznia w Domu cze- . Koronowo (Crone a. 6.) 
ladzi katolickiej, ul. Nowa. Początek vunktual- 1 
nie o godzinie 04 po po.ludn ·u. Na porządku kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
dz!ennvm roczne sprawozdania 2l działalności claje w całot3ci i w parcelach na długo· 
Tow. i obór nowego Wydzialu. Zatem druho-
wie, jak jeden mąż w!m1i stanąć na sali ze- letnią odpłatę. -====-

Kasa oszczędności Banku 
1676 brań. Goście m;le widz:ani. (2) 

Czołem? Wydział. 

Esaen, Turmstr. 14. 

Potrzebne (42) 

dziewczę 

z przesyłką GO fen. 

w ksł~garnł 

od lat 15 do 16 od za
raz do dzieci i pra<'y 
domowej u pana 

,,Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

Mikot Naskręta 
Wanne, 

ul. Karola (Karlstr.1 31. 

Odsprzedająćym z drugiej 
ręki wysoki rabat. 

Wiei~ skład 

gotowej garderoby męzkiei 
dla ehlopców ł roboczej. 

Skład s.nkna. Pracownia podług miary. 
W. Weyna, Hochemmerich, 
========~- Atropstr. '· ========= 

(1479 I Tanie I rzetelne źródło zakupna. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szanownym Rodakom pole

cam mój bogato zaopatrzony 

~ skład mebli ._, 

wszelkiego rodzaju, ognisk I 
1p:rz~tów kuchena7ch. 

Swój do swego! 
Ad.anl Bartkowiak, 

Ge.ls.-Hiillen, W annerstr. 243. 

-aczynia emalj. ~ 
• 

kupuje się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boclnun. Rul1Ungltausen p. Wanne, 

Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. 

= Tanie umy\valld ! = •••••. ·~·····-·
Książka ,„Boże bądź miło

ściw" zawiera bardzo piękny 
zbiór nabożeństw i pieśni, a kosz
tuje w nadzwyczaj pięknej i moc

• 

nej oprawie 1,40 mrk., J ,HO mrk., 
2,00 mrk., 2, 10 mrk., 2,50 mrk .. , 
3,00 mrk., 5,1 ·o mrk., 6,00 mrk., 
7 ,OO mrk., 7,50 rnrk. i 9,, O mrk. 
Ksjążkę ~Q przesyłamy za poprzed 
niem nadesłaniem należytości albo .. ~ 
za zaliczką pocztową. 

Adres: 

Gospodarstw o 
22 morgi roli pszennej, 3 morgi łąki, budynki 1111 

syw murowane, stodoła z drzewa pod słomą, rcl 
wszystka w jednym planie, mieszkanie na grun~ 
prlly szkole i szosie, do kościoła 20 minut, od mil 
st& Kępna S km., jest z żywym i martwym inwei 
tarzem od zaraz na sprzedaż. Cen& kupna 2G-O 
talarów, wpłaty 800-1000 talarów, reszta baokot 
pieni4dze i własność pozoatają na gruncie dłuż91 
lata. Spieszne zgłoszynia przyjmuje (4! 

Jan Sowiński 
w Kępnie (Kempen i. Posen.) ------

Kram kolonialny 
w wielkiej wsi kościelnej, przy dwóc'. 
dworach wielkich, stacya kolejowa , 
mi•'jscu, jest od 1-go lutego lub od kwit 
toia do wydzierzavrienia na 3 lata. Dzi1 
rzawa roczna 130 mk. z kramem i pr 
mieszkaniem, obrót miesięczny 500-70 
marek. Zgłoszenia przyjmuje ( 4f 

Jan Sowiński 
w K ępnłe (Kem pen i. Posen 

Bndrnek •• 
w Styrum o 30 pokojach, przynosząc 
komornego 2160 marek rocznie, jest n 
sprzedaż. W płaty 4-5 tysięcy marei 
Reszta może pozostać na 2-giej hipoter 
.J.5 lat. ~41 

Ignacy Kubiak, 
Oberhausen, Fełdstr. 81 

Telefon 471. 

MEBLE WYSClfLANE oczyszcza grunt 
wnie z motów i czyści chemicznie f ARBJfl 
NIA OALLUSCHKE. PRALNIA W BOCHUI 
Tel nr. 911. 

filie~ Hofstede, Herne. Eickel, RohliO' 
hausen, i;nden. Hattin2en, Lan~endreer. M~ 
ten, Castrnp, Kamen, Dortmund, Gerd 
~orockhovet. 

~------~----~~~----

Pl a~e bud.owi ·ne 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaise 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bard 
małej wpłacie. (4 

Albert Buas, 



"r. 11. Bochum. na niedz,~ elę dnia 13-go stycznia 1907ł Rok 17. 

• • 

Eodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie pogwf,cone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym. i zarobkowym. 

' ·w70lledsi ~-- I wn.tk1a hl pon1-'eeosnyo1a. Z& in.leraty płaci Ił• a a.leJBC• :rqd.ka droltnego drUa 
Prudpłata Dal~ - poesci• i • list.owych wynoai I 1111 11"1 za 111r1 I D~·zrz11 ł lf f ogło•eni• nmiesscson• prs•d inseratami"° fen. :l.łl ~ ar iO fea., a. s ochoaH.ita do doma 1 mr. 92 fen. I. 11 CSf)&to ogłasza otnyaa. rabat. - Listy do „Wi&ru& P61-! 
ł,Wl&ru Poliki• upiany jeet w cen.nlk11 pocztowy. pod mego" n&l-*1 frankowa.ó i poda' w nich dokłacblJ Mini 

-.akita ,,L pol.niscll nr. 123. p~oego. Bt,kopiaów ni• nr&C&Dl.1· 
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Redzlce JtOlscy ! Uczcie dzieci swe 

•6wł~. czyta' l Dlsać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto 1JOtomstwu swema 
zale111czye sle pozwoli! 

Z wypadk6• dllla. 
Ojciec św wydal encyklikę do biskupów 

f'rancyl. 
Papież zapewnia duchowieństwo 

francuskie o swojej pomocy i oświadcza 
że na nową ustawę rządu francuskiego, 
dotyczącą, Kościola katolickiego Koś
ciół jeszcze mniej zgodzić si~ może, jak 
na pierwszą ustaw~ o rozdziale Koś
(;iola od państwa. ---·-
Sąd wojenąy w Warszawie skazał w 

pi~tek 7 osób na śmierć. 
W Łodzi spokój dotąd nie zapano-

wał. · 

W lejarni żelaza w Pittsburgu w Sta
•ach Zjednoczonych, wydarzyło się 

wielkie nieszczęście. 

W skutek niewYtlomaczonej dotąd 
eksplozyi, rozlało sie stopione żelazo. 27 
robotników spaliło si~ tak, że śladu z 
nich nie pozostalo. Z 35 robotników 
tylko jeden uszedł cało. 

Sułtan chory. 
Przez Londyn donoszą, że sułtan tu 

recki Alfred Hamid jest śmiertelnie 
~bory„ 

340 osób utonęło. 

Z ttagi donoszą urzędowo, że wsku 
tek powodzi na południowem wybrze
żu wyspy Simeulu z~inęło ~O osób, na 
wyspie Tafa 300. 

21 robotników zginęło w płomieniach. 
Ze Strassburgu donoszą, że w fa

bryce pieców GeispoJshcim powstał po
żar, który rozszerzył się z taką szybko
ścią, że tylko mała część robotników 
zdołała się uratować. 20 robotników i 
robotnic zginęlo w płomieniach. Jedno 
dziewczę tylko zdołano wydobyć z ple 
mieni śmiertelnie poparzone. 

i 

Pierwszy dzień obrad 
sejmu praskiego. 

\y \'70rai, \V pi;dek rozpoQząl Scfn p:•s
~. obrady r.ad przedłożonym !)!·zez nn
nistra finansów R.heinbabena etatem 
Królestwa pruskiego. 

Przed rozpoczęciem walnych roz
praw wybrano ponownie dotychczaso
we prezydyum z p. von Kocherem m1 

czele. 
Następnie przemówił imieniem stron 

nictwa konserwatywnego pan von Erf
fa głosząc znane zasady wsteczne jun
krów pruskich. 

Chwalił wię.c p. Podbielskiego i 
wyraził nadzieję że nowy minister rol-

nictwa p. von Arnim-Criewen pójdzie 
śladem swego poprzednika, skarżył si(d 
na brak robotnika w rolnictwie i twier
dził, że robotnicy w Niemczech są w 
znakomitem położeniu i mają się lepiej! 
jak wielu urzędników, rzemieślników i 
kupców. 

Z centrum zabrał głos hr. Praschma 
który również ubolewał nad ustąpie
niem p. Podbielskiego i bronił polityki 
centrowej. 

Przywódca narodowych liberałów 
p. Priedberg wystąpił przeciw zapowie
dzianemu w mowie tronowej dążeniu 
rządu do upaństwowienia kopalń, twier
dził również, że większa część robotni
ków przemysłowych ma się lepiej jak 
niżsi urzędnicy i oświadczył się imie
niem swojego stronnictwa za najostrzeł
szą polityką antypolską. 

Minister oświaty, p. von Studt bro
nil swojego przez p. Priedberga zacze
pionego stanowiska wobec niektórych 
i'praw religii protestanckiej. 

W olnokonserwatysta baron Zedlitz 
przemawiał w myśl wywodów mówcy 
konserwatywnego. 

Kolo 'polskie wyslalo na mównicę 
ks. prałata Stychla. Mówca wy~tąpil 
przeciw antypolskiej polityce rządu pru 
,,skiego i zaznaczył że zapowiedziana w 
mowie od tronu ustawa, mająca niby 1o 
wzmocnić niemczyznę na wschodzie, 
domaga się zgnębienia polskości przy 
pomocy wszelkich środ~ów. . 

Niektóre zarządzema antypolskie, 
jak zmiana nazw miejscowości, wbrew 
wszelkiej tradycyi his_torycznej, prześla 
dawanie pism polskich nie podobają się 
na wet rozsądnym niemcom. Najsilniej 
zaprotestować trzeba jednakże przeciw 
temu, że rząd rodzicom polskim odebra( 
pragnie co mają najdroższego„ mianowi 
cie dzieci ich. R.ząd obchodzi się z dzieć 
mi polskimi, jakby były własnością 
państwa, a robotników polskich stan~ 
się oglodzić. 

Minister Studt odparł, że poi· 
ski strejk szkolny wywołany został w 
~posób lekkomyślny i bezwzględny 
przez Polaków, nie z religijnych, lecz 
jedynie politycznych powodów. Polacy 
nie mogą się uskarżać, że się z nimi źle 
rząd obchodzi. W 800 szkołach pro
wincyi poznańskiej udziela się nauki 
religii w jezvku polskim. Pod obecnym 
rządem podniósł się dobrobyt Polaków 
Rzad trzymać sie będzie zasad dotych
czasowych. ~rodków gwałtownych u
żywać rzad nie bedzie. by nie tworzyć 
meczenników. Rzad jednakże stale i 
konsekwentnie kroczyć będzie na do
tvchr?;~sowei drodze. 
· Dalsze obrady odroczono do soboty. 

Ozy to możliwe! 
Z G r o h n p. Ve~esack piszą nam: 
Było u nas zwyczajem, iż w drugie 

~więto wielkich uroczystości zawsze 
śpiewaliśmy w kościele po polsku. Tym 
razem jedn~k ksiądz tutejszy zakazał 
nam po polsku śpiewać. 

W dru~ie święto obchodzilo tutejsze 
Tow. św. WincentiSW a Paulo gwiazd~ 
ke. podczas której się żalono, iż nasz 
duszvasterz z~ kazał nam śpiewać w ko 
ście1 e po polsku. 

Za to zemścił sie ks. proboszcz na 

chorągwi towarzystwa. W Nowy Rok 
wchodzi ks. prob. od Mszy św. w or
nacie na kazalnicę, zaczepia Tow. św. 
Wincentego a Paulo i wola: protestu
ję, by Polacy chodzili z dzwonkiem pe 
kościele. 

No. nam Polakom wcale o to nie 
cłiodŻi, ale jeżeli Polacy nie dobrz:y ~o 
chodzenia z dzwonkiem, to będą tez me 
dobrzy do wkładania w dzwonek. Tu
tejsi Polacy fenyga nie chcą teraz dać 
ofiary w dzwonek! 

Dalej nadesłał ks. prob. list towarzy-
stwu, by wzięło ch?rągiew .z kościoła. 
Gdy tego nie uczymono, wziął k?. pro
boszcz niemca-protestanta, słuzącego 
kolejowego (Dienstmann) i kazał na~ 
chorągiew odnieść. Polacy chorągwi 
nie ·odebrali. A co robi ks. proboszcz? 
Oto poświęconą w kościele chorągiew 
każe zanieść do sołtysa protestanta! 

W śród Polaków tutejszych wywołał 
ten krok centrowego hakatysty i gier
manizatora wielkie rozgoryczenie. 

Lecz to jeszcze nie koniec. W nie
dzielę, dnia 6 stycznia o godz. 7 z rana 
aresztowano trzech Polaków, pp. Fr. 
Pioska. Szkudlarskie~rn i Józefa Jusz
czaka i odprowadzono do więzienia. Za 
co? Nikt o tern nie wie, ale ludzie opo
wiadają sobie, że spowodowal to ks. 
proboszcz. 

J estto wiadomość tak potworna, że 
choć wiem, że nasz ks. prob. jest wro
go usposobiony dla wszystkiego, co 
polskie, to jednak trudno mi wierzyć, 
by się mial stać denuncyantem. 

Jeżeli wspominam o tej pogłosce, to 
dla tego, by można ją sprosto\YaĆ, bo Ja 
ko katolikowi przykro mi, że memu dusz 
pasterzowi coś podobnego zarzucają. 

Skoro się dowiem bliższych szcze 
gółów, nie omieszkam Szan. Redakcyi c 
tern donieść. Polak-katolik. 

Kandydaci na posłów. 
Na posiedzeniu centralnego komi

tetu wyborczego na Prusy Zachodnie, 
Warmię i Pomorze mianowano nastę
pujących kandydatów na posłów: 

I. Na okręg Elbląsko-malborski: 
pozostawiono do woli. 2. Gdański 

miejski: Wiktor Kulerski z Grudziądza, 
3. Gdański wiejski: Dyonizy Kowal
ski z Gdańska, 4. Kartuzko-puc.ko-wej 
herowski: Roman Janta Półczyński z 
.żabiczyna, 5. Kościersko-starogardz
ko-tczewski: Jan Brejski z Torunia, 
6. Sztumska-kwidzyński: ks. dziek. dr. 
Antoni Wolszlegier z Pieniążkowa, 7. 
Suska-lubawski: Leon Czarlińskl z To
runia. 8. Grudziądzko-brodnicki: adwo 
kat dr. Stefan Laszewski z Grudziądza 
9. Chełmińsko-wąbrzesko-tornński: 

ks. Feliks Bolt z Srebrnik, 10. Swiec
ki: Julian Sass-Jaworski.: 11. Choi
nicko-tucholski: Wiktor Kulerskł z Oru 
dziadza, 12. Cztuchowsko-złotowski: 
dr. Roman Komierowski z Nieżuchowa. 
13. Walecki pozostawiono do woli. 14 
Olsztyńsko-reszeJski: Leon Czarliński 
z Torunia; Bytomsko-miastkow1'ko
s1awnowski: Dyonizv Kowalski z nrln.ń 
~ka; 16. Sł11psko-Ięborski: Dyonl'ly 
Kowalski z Gdań~ka, 17. Ostródzko
nibor~ki: Ks. dr. Lfss z Rumiana. 

Wszystkich kandydatów zatwi~r-

dzil komitet prowincyonalny prawid 
jednomyślnie. Członkiem komitetu pro. 
wincyonalnego obrano ks. prob. Bar ... 
czewskiego z Brunswałdu Kandydatury 
ks. prob. Barczewski przyjąć nit 
mógł. _.„ ••• „.„ ••• _ 
Wiec przedwyborczy 

dla Bochum i okolicy 
odbędzie się w P"Zyszłą niedz!elc a 
godzinie 3 na sali hotelu „Viktoria·• 
(Schmalhorst) narożnik ulicy Humbola„ 
ta i ulicy Alejowej. 

Na wiec ten przybędzie kandydat 
Polaków na obczyźnie sędziwy literał 
p. Józef Chociszewski z Gniezna. 

Jesteśmy pewni, że sala zapełni 
się wiecownikami po same brzegi. 

l(omitet wyborczy dla miasta 
Bochum. „ •• _ •••• „.„_ 

Polacy na obczyźnie. 
Wlec przedwyborczy w Mlihlheim naci 

- Renem. 
W Miihlheim nad Renem odbyt siQ 

w przeszłą niedzielę, dnia 6-go bm. wiec 
agitacyjny przedwyborczy, na którym 
omawiano sprawę odbyć sie mających 
wyborów do parlamentu. Mówcy odnoś 
nego wieca gorąco zachęcali obecnych, 
ażeby każdy obecny niezłomnie praco
wał i czuwał nad tern, aby każdy Polak 
tu IJa obczyźnie oddał głos dnia 25 stycz 
nia tylko r.a polskiego kandydata, a tym 
jest dla obczyzny iasłużony literat p. 
Józef Chociszewski z Gniezna. Obrano 
także prowizoryczny komitet, który o.
biecał, się sprawą tą dalej jak najusil„ 
niej zająć. 

W końcu uchwalono zwołać jeszcz• 
jeden wiec przedwyborczy, który od
być się ma w Kolonii, a który osobno 
ogłaszamy. 

Do komitetu obrani zostali nastę· 
pu)ący panowie: Jan Dymek, Iwas~
kiewicz, Sosnowski, Piotr Rosik, Po
prawa, Kulpiński, ZaporoV:'ski, Zawa.~z 
ki, Kaczmarek, Dąbrowski, Marchwm
ski. 

Jan Dymek„ -
Niemiecki wiec centrowo-Iiberalno-se

cyalistyczny w Delmenhorst 
odbył się w sobotę dnia 5 stycznia br. 
na sali hotelu „Sidmanshotel ". 

Na wiec ten zjechali trzej kandydaci 
trzech różnych partyj do niemieckie
go parlamentu, którzy obecnie są posta
wieni na tutejszy okręg. Wiecowni
ków zebrała się wielka liczba, ponie
waż zebrali się zwolennicy trzech stron 
nictw: centrowców, liberałów i socya
listów; byli tam też Polacy narodowcy, 
aby się dowiedzieć coś z tego wieca. 
I dowiedzieli się jakiego usposobienia 
są dla Polaków: liberałowie, centrow ... 
cy i socyaliści. 

Pierwszym mówcą był liberał p. 
Tieness, kandydat, który w swoich wy ... 
wodach wskazał jak liberałowie chcą 
postąpić z Polakami. Otóż powiada, że 
stronnictwo liberalne musi pracować 



tam na wschodzie w dzielnicach Polski \ 
nad tern, ażeby doprowadzić do tego, 
by Polacy się ~tali czysto niemieckimi 
obywatelami (obecni Polacy odpowie
dzieli: nigdy!). Dalej mówił ów liberał, 
ażeby odłączyć Kościół od szkoły a 
wtedy Q.ędzie sprawa z dziećmi polskie
mi latwidsza. 

Drugim mówcą byt p. Burlage, by
ły poseł centrowl': i nadal kandydat z 
Oldenburgu. Powiedział on na począt
ku, że słusznie Polacy starają się o za
chowanie swojej mowy ojczystej. ale 
zaraz potem wolał, że trzeba Polaków 
krótko trzymać, bo Polacy za wiele 
przeciw rządowi występują i za wiele 
zaczepiają calą niemczyzne. 

Trzecim mówcą byl kandydat socya 
listyczny p. Schulc z Bant, który mówil 
najwięcej o sprawie robotniczej. Inni 
mówcy socyalistyczni jako przywódz
cy „ferbandów'' opowiadali o Iibera
lac;h i o centrowcach„ a przytem też 
wsiedli na Polaków i na ich przywiąza
nie do Wiary św., twierdząc, że tylko 
partya socyalistyczna i „ferbandy'' nie-
mieckie mogą pomódz robotnikom pol
skim. 

Tak więc pracują wszyscy nasi wro-
gowie, wszyscy chcą wytępić nas Po
laków.! Teraz się dowied7Jeli Polacy, 
czem są liberałowie, centrowcy i socya 
liści r w dniu 25 bm. ani jednego glosu 
polskiego nie powinni otrzymać. 

Szanowni Rodacy! Wiemy którą 
drogą mamy i~ć." Droga nasza jasna: 
W dniu 25 stycznia oddamy wszyscy 
głosy nasze na literata 
Józefa Chociszewskiego z Gniezna. 

Obecny. 

Na założenie konsumu potrzeba ·pie
niedzy, więc- chcą, aby członkowie no
wego t_owarzystwa, którzy mają cokol
wiek grosza im go dali, albo gdy 
mają w Polsce jaką posiadłość, wła
sność tę sprzedali a pieniądzę otrzyma 
ne włożyli w konsum polsko-niemiecko 
centrowy w Bruchu. No, żeby im cza
sem tak nie poszło, jak - spółkowcom 
w D. Z tego powodu ostrzegam Roda
ków przed tern centrowem łapichłop
st wem. 

Owa nowa kuźnia centrowa w Bru
chu miafa 8 i 16 grudnia posiedzenie, ale 
tylko tym b:ilO wolno przyjść, którzy 
mieli listowne zaproszenia. Aby zaś 
nikt niepowołany nie dostał się na po
siedzenie i nie dowiedział się prawdy, 
postawiono przed lokalem kilku straża
ków, którzy mieli odgrywać rolę poli
cyantów, choć byli bez pruskich „pikel
haubów". 

Mimo to dowiedziałem się, o czem 
na posiedzeniu owego centrowe"o to
warzystwa radzono. 

Oto wychwalano pod niebiosa c_en
trowców, tych samych centrowcowf 
których przywódzca hr. Ballestrem ka
zał agitatorów polskich bić po „pysku". 
Chwalono na posiedzeniu towarzystwa 
niby to polskiego tych samych cen~row
ców którzy odmówili poparcia mter
pela~yi Koła polskiego w sprawie ka~o: 
wania dzieci polskich w szkole pruskiej 
za opór przeciw nauce religii w języku 
niemieckim. 

wszystkim wiernym czytelnikom 
„Szczęśliwego Nowego Roku"! 

Szczęść Boże! W sz~dziebył. 

Otrzymujemy, co następuje: 

Baczność l1mltety Wyborcze! 
Miejscowe komitety wyborcze pro

szę. aby wszystkie pieniądze, zebrane 
na cele wyborcze, -posyłały zaraz do 
swych kasyerów powiatowych, zaś 
kasyerćw powiatowych proszę, aby za· 
raz wszystkie składki przesyłały do ka· 
syera „Głównego komitetu wyborczego 
polskiego" pOd adresem: 

P i o t r S z t u I, Oiinnigfeld 
łiauptstr. 2. 

Jestto koniecznie potrzebne, aby 
,.Główny komitet" mógł mieć pogląd na 
stan kasy wyborczej i podług tego się 
urządzić. 

Apolinary W ojczyński, 
przewodniczący „Głównego komitetu 
wyborczego polskiego dla Westfalii, 

Ncidrenii i sąsiednich prowincyj." 
@ - M . ...-r-. «_„ mm· . ft 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i MJJ.znr. 

I to chcą być Polacy, którzy gar
dłują za taką partyą? Rodacy! Zbl~ża
ją się wybory do parlamentu, .st~ra3my 

Co się dziele w Bruchu? się więc, aby żaden głos polski me pad! 
B ani na centrowca ani na socyalistę, am 

Chełmża. Weterana wojskowego 
Gebharda, liczącego lat 72. znalezio
no w mieszkaniu onegdaj rano nieży. 
wego. Sąsiadom podpadło, że starzec 
od kilku dni mieszkania nie opuszczat 
Otworzono więc drzwi do izby przemo 
cą i znaleziono nieszczęśliwego na po
dłodze nieżywego. Paraliż sercowy 
zakończył jego życie. 

ruch. N. b. J. Chr.! Szanowna k • · zego 
Redakcyo ! Dziwują się tu wszyscy, na liberała tyl o wy1ączme na nas 
nietylko Polacy. lecz nawet niemcy, narodowego kandydata p. Józefa Cho
że zupełnie zamilkli panowie, ~miały, ciszewskiego z Gniezna. 

Wiec, wyborczy w Lalkowach od
był się w uroczystość śś. Trzech Króli 
przy udziale przeszło 300 wiecowni
ków. Obradom przewodniczyl ks. pro
boszcz Wiśnicki z Kościelnej Jani. Prze 
mawiał naprzód ks. prob. Kurowski, 
poczem przewodniczący wygłosił na
L1kę o wyborach. 

Ciekawy, Twardy itd. Prawdopodo- Rodacy! Pamiętajmy te~, że ,~edak: 
bnie już w Bruchu nie zamieszkują. z tor naszego „Wiarusa Polskiego musi 
tego powodu, choć nie jestem zbyt wpra iść na dwa miesiące do więzienia za to, 
wny w piórze, pragnę kilka słów do- że nasz organ tak dzielnie zawsze broni 
nieść. nas biednych wychodźców polskich. A 

Jak już nasz kochany „Wiarus Pol- co my czynić wobec tego mamy? Ot~ 
ski" po krótce doniósł. założono tu no-1 starać się powinniśmy! aby rozszerzyc 
we towarzystwo dnia 8 grudnia 1906 to nasze pismo, by kazdy Polak na ob-

Z Wiel. Kt Poznatask!e40. 

pod hasłem centrowem na to czyźnie je 9zytywał. 
Poznań. Jakiś p. :Fr. K. pisze do 

„Kuryera Poznańskiego" o odbytym 
wiecu hakatystów: Przy końcu prze
wodniczący wzywa do okrzyku na 
cześć bractwa trzech liter. Podnosi się 
wszystko z krzeseł, a ja chcąc nie 
chcąc. musiałem zdjąć kapelusz. Nie 

jedynie, by rozbić inne polskie towa- Dowiedziałem się, że w przyszłą nie 
rzystwa. dzielę, dnia 13 bm. p. Józef Chociszew-

Dwaj ~założyciele' 1 tej kuźni centro SKI przemawiać będzie na wiecu w tto
wej che~ teraz założyć konsum polsko- chlarmark wobec czego się spodzie
niemiecko-centrowy, aby przy jego po- wam, że Rodacy z całej okolicy_ licznie 
mocy zniszczyć tutejszych polskich kup na wiec ten pospieszą. 
ców i przemysłowców. W końcu życzę Szan. Redakcyi i 

mogłem jednakowoż zastosować się 
do ogółu, aby z podniesioną dlonią wy 

!!22!±S 

Fatalna omyłka. 
12) Powieść z francuskiego. 

( Ci~'i dailszy ). 

- Wuju - mówił mlody człowiek 
glosem przerywanym łkaniem. wejdź 
do pokoju, proszę cię, wróć do łóżka„. 

_,. Gdzie idziesz? .„ Czggo chcesz?· ... 
- I czule, z nadzwyczajną ostro

żnością. otaczał to widmo ramionami, 
powstrzymywał jego ruchy. 

W tej samej chwili na progu uka
zała się młoda kobieta. Rozplecione 

. blond włosy spadały na plecy. Była 
tak osłabioną, że zaledwie mogla utrz} 
mać się na nogach. Złożyła ręce. 

- Wyrwał się z mych objęć!. .. Bo
że! - szeptała z rozdzierającem łka
niem, zlituj się nad nim, Boże mój ! ocal 
go! 

Josillet niósł chorego, jak dziecko. 
- Pić mi się chce, piecze mnie w 

gardle, czuję ogień we wnętrznościach, 
ryczał nieszczęśliwy, przyciskając się 
mocno do piersi tego silnego chłopca. 
Drzwi zamknęły się za trzema aktora
mi j:ego strasznego dramatu i cisza za
panowała znów nad folwarkiem. nad 
którym śmierć zawisła!... 

I w ten sposób iedrn{ za drugą roz
choqziły się liczne a różnorodne pogło 
ski o śmierci Combredela. Gromadziło 
się coraz więcej szcze~ółów prawdzi
wych i fałszywych. Niepewne szepty 
stawały się coraz wyraźniejsze. nabie
rały mocy.· 

Powstało posądzenie, z początku 
nieśmiałe, potem groźne, które posła
no bezimiennie do stolicy, do sądu. Roz 
poczęto się śledztwo. 

Land~is, Raudier, Riquelet, Klotylda Dwaj doktorzy dtugo z~ sob~ roz-
Pauvret i Jacenty Ledue. byli przesłu- mawiali. 
chani przez prokuratora Monsejou. Za- Savigne cpowiadał, "- jak: sposóh 
pytywano ' o objaśnienia służących. objawiła się choroba Combredeb. jakie 
wr~szcie stary lekarz z Armoises„ ~ok- były jej symptorrm1 l i postęp. Madel~r 
tór Savigne miał pierwsze spotkame-z niedbale wyciągnął się w fotelu, ręce 
doktorem Madelor w kancelar_yi p. Mon skrzyżowł na brzuchu, wielki paled 
sejou w Chateau le Chatel. niedbale wyciągną! się w fotelu, ręce 

- Mój kochany panie - rzekł pro- okręcał łańcuszkiem od zegarka i słu
kurator do doktora Savigne - opinja chał uprzejmie, potalu .. ic głową i przy 
publiczna, z którą prawo musi się liczyć mykając oczy. 
wzruszyła się śmiercią Combre~ela. Uczony z Chateau był mężczyzną 
Został wymówiony wyraz: „otrucie" ! wysokim i chudym. Twarz jego blada, 
Poszlaki l}agromadzone przez badania okolona faworytami blond. Była to 
pobieżne, któreśmy rozpoczęli, muszą głowa więcej adwokata. niż doktora. 
być wyjaśnione. Jeżeli nie nakażą sek- Wargi blade, których kącik opadały ku 
cyi trupa, ciało będzie pogrzebane. Dla dołowi, nada wały ..:ałeJ jego twarzy 
ułatwienia poszukiwań p. Madelora osobliwy wyraz, jakby tajonego smut

potfzeba, ażebyś mu pan op~r .. •ned;::ał ku. Włosy nosił bardzo długie, w ubra 
swoje spostrzeżenie, jakie _poczyniles niu przebijała wielka staranność, na pal 
podczas choroby. cach - pierścionki. 

Po tej niespodzianej przemowie, sze - Było to w poniedziałek 10 lipca 
roka twarz po.czciwego człowieka na- o godz. _drugiej po południu - opowia
ptętnowana nadzwyczajną dobrodą, dał Savigne, zbierając swoje wspom
wspókzuciem dla wszelkiej niedoli, nienia. - Josillet, rządca, przybiegł do 
zmieniła się, postarzała nagle. Można mnie i oznajmił. że Combredel potrze
by powiedzieć, że na tę postać, nawy- buje bezwłocznie mojej pomocy. Roz
kłą do błogiego spokoju. do szo~zę<;1i- , stałem się z moim przyjacielem tego 
wej równowagi, spadło w jednej cl1,v1li . dnia rano; był uśmiechnięty, spokojny 
dziesięć lat cierpień. ł nie zdradzał żadnej ukrytej przykrej 

- Wybaczcie mi moje wzrusz~nie · myśli, nie mial najmniejszej chmurki 
- przemówił ze smutkiem tak prawdzi na czole, ani śladu cieq2ienia. Kiedy 
wym i tak głębokim, że poruszył w~zy przybyłem do Glorietty, zastałem Com 
stkich tych, co go słuchali. - Bytem bredela w !óżku. Twarz jego byla 
przekonany, że Combredel umarł wsku kredowo biała, oczy podkrążone, policz 
tęk ataku cholery. ki zapadle; ledwo zdołałem ukryć prze 

Pogrążył się w zadumie, której rażenie. 
nikt nie śmiął przerwać, wkrótce je- - -- Każesz się bardzo prosić, mój 
dnak zapanował nad sobą i zwrócił stary -- rzekl do mnie z zupełną przy
się do sweio l<'oleg·: ti)mnością umyslu. - Radź mi, bo cier-

- Panie .'1.adelor, ;~sirm gotów do-: pię strasznie. 
starczyć ci wszelkich objaśnień ja- Żona go uspakajała; jednak po jej 
kich tylko za ządasz ... Pyt.i~ mnie. bladości. po oczach, które patrzały na 

krzyknąć hurra. Spostrzegło to oto.. 
czenie moje i od razu kilkanaście par 
ócz prześwidrowało mnie na wskroś. 
Zadrzałem cały, bo bylem pewien. że 
katastrofa nastąpić musi. Zaintonowa 
no „Deutschland-Deutschland fiber al„ 
Jes". Obróciłem się, aby wyjść, lecz. 
o dziwo, za plecami kilkudziesięciu 
mnie wstrzymuje. $mielszy z nich krzy 
czy na całe gardło: „Mein łierr, wenn 
Sie einer Versammlung des Ostmar
ken-Vereins beiwohnen wollen, dann 
milssen Sie mit uns singen". Darem
nie starałem się wytlomaczyć. Cały 
chórek przestaje śpiew_ać i zamiast 
,~Deutschland-Deutschland' ', krzyczą 

i-1a całe gardło: „Raus mit dem Lum
pen ! '' Kilkanaście z siłą wymierzo
nych kulaków opiekuńczej ręki cywili
zacyjnej spoczęło na mej skórze i nie 
spostrzęgłem się wcale. jak chórek o
puściłem. Towarzyszyła mi jednak 
rozwścieczona dzicz, a gdy się dostałem 
na pierwszy stopier1 scliodów, nie do
zwolono mi spokojnie zejść, tylko za 
pomocą kułaków zepchnięto mnie bez 
litośnie na dól. Podniesiony przez 3 
policyantów i tutaj nie znalazłem spo
koju. I tutaj towarzyszył mi okrzyk: 
„Raus ! Raus!" Nawet stróżowie bez 
Qieczeństwa nie raczyli się ująć i zapro 
testować przeciwko bezustannemu pa
stwieniu się nad bezbronnym. Nie wy
szedłem bowiem sam. ale raczej na 
pięściach wyniesiono mnie na ulicę. 

Grodzisk. Woźnica dominialny Kę 
dziora z Rochocic chciał z wozem swo
im przejechać przez tor kolejowy na 
drodze pomiędzy Rochocicami i Rata
jami, choć widział, że pociąg z Gro
dziska do Wolsztyna co tylko miał nad 
jechać. Skutkiem gołoledzi nie zdążył 
przejechać dość szybko, pociąg po
chwycił go 1 zabił na miejscu, a wóz 
podruzgotał w kawałki. Konie uszły 
szczęśliwie. 

Ostrowo. Mlody zbrodniarz, syn 
robotnika Zamieckie~o Marcin, liczący 
lat 15, napadł na drodze przed paru 
tygodniami w bialy dzień gospodynią. 
Ciechowicz z Kaleszowic. Rzucił ją_ 
kamieniem, a dalej rzucil się na swą 
ofiarę z taką dzikością. iż biedna ko
bieta zemdlata, a rabuś ją obrabował; 
za fo dostał się na sześć łat do wię
zienia. Przyznał się jeszcze. że chciał 
gospodynią C, w celu rabunku zamor
dować, ale do tej zbrodni został namó
wiony. Co z tego ziółka będzie? Oto. 
skutki wychowania nie religijnego. 

mnie trwożnie i błagalnie. poznałem •. 
że była bardzo niespokojną. 

Cornbredel opowiedział mi, że na„ 
gle, w godzinę albo dwie po śniadaniu. 
porwały go gwałtowne wymioty. bar
dzo o~fite •. i często się powtarzające. 
Uskarzał s1ę na bolesne palenie w gar
dl~. M~ał ciągle pragnienie, którego nie 
mogł mczem ugasić. Język jednak nie 
byl oblożony, żołądek dobry. oddech. 
regularny. Zanważy!em tylko wielkie 
o~ł~bieni_e, nierówne uderzenia pulsa i 
bicia serca. 

Czuwa!en: przy nim no<; całą w to
warzystwie zony jego i Josilleta. Nie 
spał. Wymioty ustaly. Natomiast po·· 
ja,viła się przykra duszność i chłód w 
cąlym organizmie. Kurczowe ściska
n~e „ gardła. które sprawiało wrażenie 
p1ec~enia, wyn~'~lo mu żałosne skargi~ 
P?m1mo odwagi 1 swot•ody umyslu, ja
kie go zawsze cechowały. 

Na~ajn~rz w wieczfJr nastąpiło dzi
''.'ne z1aw1sko reakcyi. Brzuch zrobil 
się ~wardy, wzięty, obolały. Pojawi
ł_~ się go~::tc~ka,, mierzenia pulsu stal)r 
s1ę szy?kie i dosć s!lne. Popadał w 
om~lema~ a !rnstępnie zaraz wystąpiła 
mahgna i chwytalv go nerwowe kur
cze. ~~a razy, podczas mojej nieo
hecnos~1, wyskoczy1 z łóżka i krzy
cząc! biegał po pokoju. Po takich 
chwllach gon\('zkowego podniecenia

1 

zapa.dał. ~v ~en . letargiczny, robiący 
wrazeme sm1erc1. 

Trz~cie~'? d~ia rysy twarzy tak się 
okropnie zmiemły. że trudno go było· -
poznać. Oczy podkrążone siną obwód-
ką~ z~pad!Y. glębcko, zwierzchnie po-
\y1ek1 oc1ęzale.!. nawpól przymknięte 

pozwala1y wicłzieć tylko część gatkf 
ocznej, której rogówka, pomarszczona, 
zapadala w głąb. 



Ze Slłłzka ezyli Starej Pole1q. 

Na okręg gliwicko-lubliniecki p~zy~ 
ł w mi?-jsce ks. proboszcza Kap1tz1. 

k~ndydaturę ks. proboszcz J an~owsk1 
W Kotorza w powiecie opolslnm. 

z Swiętochłowice. W nocy na s?botę 
towano tutaj bandę podr_!lbiaczy 

ares~ kł da·ącą się z dwoch mę-
J?iemęcty d~ró~h ~obi et. Są to pie.karz 
~f:!:~ z Rybnika, hutnik Now~k z żo-

. niejaka Szczepańska z Krole~tw~. 
ną 1 i ć i dwu markowki. 
Pa~~~~~~~~o ~ę~czyźni fą~ryko~ali 
pi~niądze, kobiety puszczał~ Je wb1~g. 
P Nowakowa znowu chciała zap a
q~y u handlarki Dyrd_oniowej podro-
~~~ną dwumarkówką, poznano fa\~zer
stwo i zawiadomiono o tern P? icyę. 
Amtowy dał zlecenie trze:n poltcy~n-

m urządzić w mieszkamu No:wa o
~ej rewizyę. Znaleziono 14 kilogra

, w podrobionych monet, formę do 
~~ia pieniędzy, trochę ?lowiu i sta-

·otu. Pieniądze podrabiano w domu 
n~zy ulicy Górniczej nr. 10. Wszys~
kiclJ. czterech czlonków bandy podrabia 
czy aresztowano. . . 

Bytom. „Oberschl. Ztg." -y.rym1em.a 
jednym tchem partyę ~o~sk~ 1. socyal:
styczną jako niechrześc1ansk1e i wrogie, 
ceą.trum. „My centrowcy - tak wo
fa - pozostanjemy tern, czen: zawsze 
byliśmy''. A potem rozpatru1e, c~y~y 
centrum z rządowcami i liberałami me 
mogło się pojednać i je~neg? kandyda
ta postawić. Wszystkim Niemcom za 
leca p. hr. :Edwina Donner~rl?-arka.J 

·Na koniec gani ostro ks1ęzy, k~orzy 
się do v·artyi polskiej przyłączyli, na.
zywając ich odstępcam~ ~ błądzącymi: 

Bytom. o nieszczęscm na ~opal~1 
„Redensblik" donoszą. j~~zc~e, _ze naJ
cięższe obrażenia odmesh gormcy Sur 
ma, Wit, Wrzesina i Lat~se~. Jedn.ak 
nikomu z nich nie zagraza zadne me
bezpieczeństwo. 

Szarlej. \V lazarecie .tutejszym 
zmarł niejaki Mutz z Brzez1~y, .kto_ry 
z nieznanych powodów sam s1eb1e sie
kierą uderzał w głowę tak długo, 
że bezwładny upadł. W skutek tych 
okaleczeń zmarł obecnie. 

Z innych Dzielnic Polski. 
Warszawa. Politechnika warsza

wska otrzymała od ministra przemysłu 
i handlu zawiadomienie. że sk.lad~ 
do rady ministrów ostateczne wmos~1 
o tymczasowe zamknięcie jej i użycie 
jej środków oraz profesorów dla po
wstającej politechniki w ziemi wojska 
dońskiego. 

Warszawa. Z więzienia w Mokoto
wie pod Warszawą wysłano na Sybir 
22 więźniów, skazanych przez s~dy 

·· wojenne za różne przestępstwa pohty~ 
czne na ciężkie roboty. 

Łódź. Utworzył się tu komitet ro-
. botniczy z przedstawicieli wszystkich 

partyi, oraz osób bezpartyjnych, ce
lem ąiesienia pomocy robotnikom pozba 
wianym pracy. 

Obowiązkiem każdego 
„ prawego Polaka jest w 

dniu wybo1·ów 25 stycznia 
~ oddać głos swój na kan· 
· dydata Polaków pana 

Józefa Chociszewskiego 
z Gniezna. 

~iiiiiiiiiii~~~ 
Wiadomości ze świata. 

1 

·1 Zbiorowe samobójstwo. 
r Na zachód od Jawy, w archipela-

gu wysp Sundajskich, leży niewielka 
~ :wyspa Bali, pozostająca pod panowa
:> niem ttolandyi. Zwą ją równie.i Malą 
„ Jawą, a zajmuje 5,575 klw. kw. z 
- 500,000 mieszkańcami. Dzieli się na 
·, ośm księstw, rządzonych przez samo
;$ Władnych tak zwanych radżów. Wy
L~ sp~ przecina łańcuch gór wulkanicz-

nych, pokrytych niedostępnemi lasami 
i bogatych w miedź i żelazo. U stóp 
gór grunty naplywowe miejscami obfi
tują w piasek zloty. Po równinach pa
są się niezliczone stada bawolów i 
kóz. Ziemia na wyspie jest bardzo u
rodzajna, ale mieszkańcy leniwi nie zaj
mują się jej uprawą. Pod względem 
historycznym wyspa Bali zasługuje na 
uwagę z tego względu, że na niej to w 
swoim czasie szukali schronienia hin
dusi jawańscy przed najazdem arabów, 
chc11~ zachować dawną swą religię, bę
dącą mieszaniną braminizmu i budy
zrnu. U mieszkańców wyspy Bali prze 
cho}"al się bardzo - długo zwyczaj pale
nia wdów na stosach wraz ze zwlo„ 
kami zmadych mężów. Dziś zwyczaj 
ten barbarzyński zaginął, dzięki naci~ 
skowi wladz holenderskich. 

W jednem z ksi~stw, w Boeleleng, 
wybuchlo właśnie powstanie przeciw
ko ttolandyi, zakończone klęską pow
st.ańc;ów i zwycięstwem wojsk holen
derskich! Radża Boelelengu schronił 
się z rodziną i garstką wiernych sobie 
do malej fortecy. Widząc, że sprawa 
jego zo~tala zupełnie przegrana, i nie 
chcąc wpaść żywcem w rJ;c.e zwycię
zców, postanowił zakończyć życie sa-
mobójstwem. Rodzina i domownicy 
poszli za przykladem księcia, w ten spo 
sób czterysta osób zginęło tragiczną, 
zbiorową śmiercią samobójczą, przebi
jając się sztyletami. 

Jeremia l(urtin, 

tlomacz prawie wszystkich pism Sien
kiewicza na język angielski, umarł w 
Nowym Jorku, w wieku lat 67. Był on 
w roku 1864 sekretarzem ówczesnego 
posęlstwa Zjednoczonych Stanów w 
Petersburgu, następnie lat kilka tam
tejszym konsulem generalnym. Znał on 
dobrze około 70 języków, a po polsku 
nauczył się dopiero po ogromnem powo 
dzeniu, jakie spotkało jego przekład 
„Ogniem i mieczem", dokonany z ro
~yjskiego. 

Walka z kościołem we Prancyi. 

Przyszły zjazd biskupów francus
kich, poświęcony omawianiu położenia 
obecnego Kościoła we Prancyi, odbę
dzie się w dniu 22 bm. - W dyecezyi 
Nancy pociągnięto do służby wojsko
wej 15 księży i 49 seminarzystów. W 
dyecezyi Bourges powołano do szere
gów 16 księży i ·seminarzystów. -
Mer socyalista w Breście zakazał od„ 
prawiania pogrzebów chrześciańskich. 
Dziennik urzędowy ogtasza rozporzą
dzenie ministerstwa skarbu, · według 
którego dotychczasowy napis na mone
tach srebrnych i złotych „Dieu prote
ge la France" (Boże broń ~rancyi!~ 
będzie zastąpiony nowym napisem "L1 
berte, :Egalite, Praternite" (Wolność, 
Równość, Braterstwo.) 

Konfiskata majątków kościelnych. 

z Paryża ze strony katolickiej tlono 
szą, że skonfiskowane w seminaryum 
w Wersalu papiery wartościowe pocho 
dzą z legatów. są zatem niepozbywal
ne i w przeważnej części przeznaczo
ne są na msze św. i stypendya. Poda 
na suma zresztą jest przesadzona. 
Dzienniki katolickie piszą, że wartość 
skonfiskowanych w Wersalu walorów 
wynosi 1,200.000 franków. 

Z Watykanu. 
Do „Koelnische Zeitung" donoszą 

z Rzymu, wbrew wiadomościom in
nych dzienników, że papież nie polecił 
czynić jakichkolwiek kroków, aby gc 
zaproszono na konferencyę pokojową 
w Hadze. 

Śmierć byłego posła Anikina. 
„Kijew. Oołos" podaje wiadomość 

o śmierci h~dnego z przywódców par
tyi · „trudowików", b. posla do Dumy 
Anikina, zaopatrując ją jednocześnie 
życiorysem zmarłego. Anikin urodził 
się w roku 1864 w ~ub. saratowskiej w 
rodzinie włościańskiej, ksztalcil się w 
szkole rzemieślniczej, następnie przez 
długie Iata był nauczycielem ludowym 
w ,r,ubernii saratowskiej i wołyńskiej. 
Przed wyborami do pierwszej Izby 
państwowej oddał się całkowicie polity 
ce, założył partyę „trudowników" w 

Saratowie i jako jej przywódca był wy 
brany do Izby wrąz z dziewięciu po
slami. 

Indyjski kongres narodowy. 
Z Londynu piszą: Indye, źródło bo-

1gactwa Anglii - wyw_ołały obecnie 
·zaniepokojenie w angielskiej opinii pu
blicznej. Już w roku zeszłym objawił 
się pewien ruch w Indyach. Zwycię
stw() Japończyków podniosło poczucie 
sHy u azyatów w Indyach i podział 
3 dministracyjny prowincyi Bengalii 
wywołał wielkie wzburzenie, które zna 
lazło wyraz w rzekomej koronacyi agi 
tatora i redaktora Surrenda Nath Ban
nedec. Do otwartego niedawno temu 
if!dyjskiego kongresu narodowego przy 
wiązywano wielką wagę ze strony In
dyan, a ze strony angielskiej obawę. 
Kongres odpowiedział zupełnie pokffl 
danym w nim nadziejom. Konstytµcya 
zaprowadzona tymczasem w Persyi 
zrobiła swoje - pod wpływem wia
domości, nadeszłych z Persyi zażądał 
kongres indyjski dla wszystkich oby
wateli tej pelni praw, z których korzy 
stają obywatele angielscy i konstytu
cyi reprezentacyjnej dla Indyi. To sic: 
Anglikom nie podobało i nie chcą się 
oni zgodzić na żadne ustępstwa dla In
dyan. 
• 

Z różnJob stron. 
Liczne wiece przedwyborcze od

bywają się dziś na całej ob,;zyźnie i 
spodziewamy się, że Rodacy fla rie licz 
nie posQieszą, do czego gorą~o 'Gacl1ę-
camy. _ 

Prosimy też przy agitacyj wybor
czej pamiętać o „Wiarusie Polskim·', 
by mu pozyskać licznych nowych abo
nentów. 

· Bochum. Dawniejszy dyrektor ta
bry.ki HWestfalische Stahlwerke" pan 
Rohler, umarl \V Kolonii rażony para
liżem. 

Essen. \V fabryce Kruppa zdarzy
ło się znów kilka nieszczęść. 

l(ray. Pewien dziesięcioletni chło
piec odebrat z kopalni „J oachim' ~ 180 
marek dla swojego o.ica. Ody szedł do 
domu, napadł go jakiś mężczyzna i pie 
niądze zabrał. 

Heissen. Na torze kolei kvoalni 
„Rosenblumendelle" zostal przeje.:ha
ny 17 lat liczący Robert Schiitte. Kola 
ucięły mu obie nogi. 

Marxloh. Znikła bez śladu jedena
stoletnia Joanna l(ell~r. 

Marxloh. Górnik Kazimi~rz Judek 
zastał na ulicy przez 2 męl-2zy :n na
padnięty i znac711ie porani~1rr:. 

Rezmaif ośd. 
Ponowna wyprawa Peary'go do 

~ieguna. Po powrocie z wyprawy do 
liJieguna północnego, wygłosił Peary w 
Nowym Jorku odczyt o swej podróży. 
Prezydent klubu „Artie". Jessup, za
wfadomit obecnych_, że Peary wyruszy 
prawdopodobnie ~atem przyszłego ro
ku w nową podróż do bieguna kosztem 
klubu, który dał fundusz na poprzednią 
wyprawę. Peary będzie się staral o 
ile możności, dotrzeć okrętęm jak~aj-
bliżej 83 stopnia północnej szerokości, 
a podróż sankamj skierowana będzie 
więcej ku pól.nocna-zachodniej stronie, 
niż podczas pierwszej wyprawy. Pea
ry, wnioskując z prądów morskich, są
dzi, że w stronie północno-zachodniej 
pomiędzy krajem Granta a biegunem 
znajduje się wyspa i do niej dążyć bę
dzie, ażeby dalej dotrzeć do bieguna. 

Kobieta, która miała ... trzy żony. 
Oficyalnie stwierdzono, że Mikołaj de 
Ray1au, były sekretarz rosyjskiego kon 
sulatu w Chicago, a zmarły przed ty
godnigm w Arizonie, nie był mężczyzną 
jak powszechnie mniemano, tylko ko
bietą. Panna de RayJan opuściła Ro
syę przed laty w przebraniu męskiem 
- z powodów jej tylko samej znanych 
- i pozostała „męczyzną ". Ożeniła si~ 
nawet koleino z trzema żonami i... na
wet przed niemi zdołała zachować swo 
ją tajemnicę! Tłumaczy się to tern, że 
de Raylan, cierpiąc chorobę· płuc, za
strzegła sobie przed każdym ślubem po 
źycie anielskie. W ten sposób utrzy
mąla zludę, aż do swego pogrzebu. Ba
ron Schlippenbach,rosyjski konsul w 

Chicago, nie .~hciał z początku wier~yć 
mistyfikacyi, ale - jak donoszą dzien
niki nowojorskie - przed niedawncrn 
oświadczył: „Tajemnica skończyła si~ 
De Raylan zwiodła mnie, tak, jak zwio 
dla wszystkich. Wyznaję, że z począt
ku uderzała mnie jej twarz bez zaro
stu i kobiecość w manie.rach, ale ta 
wrażenie ustało, kiedym widział, jak 
svelniąła swoje obowiązki w konsula
cie. New York Warld podaie wiado· 
mości, zebrane od niejakiej panny Łu„ 
cyi Kwiczów, która rok blizko miesz„ 
kala z „rodziną'' de Raylan i była przy 
jaciółką ostatniej „żony'' sekretarza 
konsulatu. „J estem przekonana - oś
wiadcza ta przyjaciółka - że pani de 
Raylan j_est idealnie czystą dziewczy
ną, , jak jest idealnie pieknią. O tern, że 
maż byl kobietą, nigdy nie wiedziała, 
Posiadałam jej najzupelnieisze zaufa
nie, mówiła mi, że maż ia zaniedbuje, 
bo biega za ... innemi ko~ietami. Jego 
pokój sypialny · wyglądał jak kobiecy 
tuduar; poufną bielizn_g nosił jedwabną 
różową lub blękitng... Obyczaje miał 
opłakane, palil, pił, klął. De Raylan 
był oficerem pulku chicagowskich hu
zarów, służył w wojnie hiszpańskiej. 

Jaka jest wartość owoców. 

Za mało, stanowczo za mało hoduje 
się u nas drzew owocowyah. Patrzr_n~ 
tylko dla porównania na Czechy. W1ez 
dżając w ich kraj, odrazu widzisz, jak 
cni dbają o owoc. Z pola podwójny 
wyciągają pożytek. Sieją na ·niem zbo 
że, ale zarazem sadza na niem w dłu
gich szpalerach drzewa owocowe. Ale 
jaki t~ż piękny grosz wpływa do kra ... 
ju za owoc, ktqry wysyłają za granicę. 
W Polsce w miarę tego, jak więcej po ... 

trzebuje się owoców, sprowadza się 
je w coraz większych ilościach z za
granicy. 

Dla czego ich nie produkujemy sa
mi? Dla czego zaniedbujemy sady 
owocowe? Dla czego nie pamiętamy, 
że z sadów moglibyśmy mieć wielkie 
dochody? Ale także dla własnego u
żytku powinniśmy więcej hodować o
woców. Wartość owoców, jako pro
duktu zdrowego pożywnego i orzeźwia 
Jącego, nie jest jeszcze powszechnie 
znaną. Dla wielu ludzi byłoby to le-
pszem i zdrowszem, gdyby, zamiast 
wydawać pieniądze oa niepotrzebne, ·i 
nawet szkodliwe środki spożywcze i 
draźniące, - ciału i krwi dostarczali 
zdrowych owoców, kompotów i t. d. 

Owocu stosunkowo jadamy za ma-
ło. Dobra gosposia wie wprawdzie 

bardzo dobrze, że soczysty owoc goto 
wany, przy końcu obiadu jest bardzo, 
zwląszcza zimą, pożądaną rzeczą. Ale 
nie wiele gąspodyń jednak wie zape
wne o tern, że owoc jest bardzo-waż
nym środkitm pożywnym i leczni
c_zym; gdyby bowiem wiedziały, sta
rałyby się w porze, owocowej ni_ejedeu 
ko~zyk więcej jabłek, gruszek lub śli
wek zakupić do użytku familijnego i 
konse_rwy podawałyby nie raz kiedyś 
po' pieczeni, ale uważałyby poniekąd 
owoc za artykuł niezbędny przy ka
żdym obiedzie i zakupowałyby go 
zwłaszcza w latach, w którym jest ta
nim. 

Nie jedna matka żali się, że jej dzie 
ci są blade, że im brak rumieńców, że 
cierpią na brak krwi! Już kilku radzi
ła się lekarzy, którzy zapisywali dzie
cku najróżnorodniejsze mikstury, ale 
wszystko nie, skutkowalo. Tymczasem 
najprostszym i najskuteczniejszym śro 
dkLem na niedokrwistość jest owoc, jaki 
matka sobie przechowała w piwnicy. 

Stary, doświadczony lekarz, dr. 
Dock, posiadający zakład leczniczy pod 
St. Oallen, spotrzebowywa corocznie 
za tysiąc franków owocu dla swoich 
pacyentów i bezustannie upomina ma„ 
tki: „Dawajcie dziecióm swoim owoce 
aby miały więcej krwi!" Dr. Dock 
leczy n.iedokrwistość owocami i mJe„ 
k~em, a skuteczność jego metody obala 
stary ·przesąd, jakoby mleko i owoce 
nie zgadzały się w żolądku ludzkim. 

A więc matki i gosposie nie żałujcie 
owoców i podawajcie go ile możności 
przy każdym obiedzie. a dzieciom da
waicie tyle owoców, ile tylko zechcą. 

. ~rz.edewszystkiem śliwki przyczy
ma1ą się do PQmnożenia krwi. Równiez 
dobroczynny wpływ wybierają jabłka 
na organa trawienia. Używanie fa ... 



błek poleca się szczególnie ludziom cię
żko pracującym umysłowo. Cieple ja
bJka zgotowane działaja dobrze i łago
dząco w chorobach gardła i chrypce. 
Jabłka. spożyte po jedzeniu, pobudza
ją trawienie. Niedostatek krwi i ble
dnica u dzieci da się usunąć używaniem 
dobrego owocu. 

Dla małych dzieci, jako też dla ludzi 
mających slaby żołądek, gotowany 
lub smażony owoc jest pożyteczniej
szy, niż surowy,i można go też '"'ię
cej spożyć, krótko mówiąc, ownc P'>Wi
nien być wiecej ceniony i używany 
jako środek spożywczy, le~zni~zy i o
rzeźwiający - aniżeli jest dotą.d, zwła
szcza u nas. 

\\1Jece pr1edwvborc1e. 
Wlec przedwyborczy w Annen . 

odbyl -się w ubiegłą niedzielę, przy h~z 
nym udziale Rodaków. Na przewodn~
czącego wieca powołano p. M. Jas1-
czaka na zast. p. fr. Ponickiego. a na 
sekretarza p. J. Mośka. 

Z kolei o s.,vrawach wyborczych 
przemawiali pp. Jasiczak, A~,gu~tyn 
Bieliński, W. Sialek i A. Kammsk1 z 
Witten oraz K. Lewart z Annen. 

W s~yscy mówcy nawoływali do 
iorliwej agitacyi za narodowym kandy: 
<latem. ·Do komitetu zostali wybrani 
pp. Józef Stelmaszczyk, Wincent~ Gu: 
ziałek i Jakób Grac. Na cele ag1tacy1 
wyborczej zebrano 5,39 mr. 

Józef Mosiek, sekr. wieca.. 

Baczność Polacy z powiatu Recklin&· 
hausen. 

Uprasza się Rodaków z całego po
wiatu, by dziś pospieszyli na wiec do 
Hochiarmark, bo pr_zybędzie nasz kan
dydat p.' Józef Chociszewski musi te:i 
zostać ukonstytuowany komitet powła· 
towy. · 

. Ap. W o)czyńskl, . 
przew. „Głć~wnego Komitetu wyborcze 

go polskiego". 

Baczność Komitety wyborcze? 
Wszystkie komitety wyborcze, 

tak powiatowe, jak i mielscowe proszę 
aby mi zaraz nadesłały spis wszystkich 
członków komitetu, oraz dokładne adre
sy wszystkich tychże członków. 

Potrzebne mi to koniecznie. 
Ao. W oJczyńskJ, 

przew. „Głównego Komitetu wyb.)r.:v 
go polskiego". 

Wielki wiec przedwyborczy w Herne 
odbędzie się w poniedzJałek dnia I 4go 
stycznia o godzinie 9 przed południem 
w salf p. Nitki, ul. Nowa. Na wlec przy 
będzie kandydat nasz p. Józef Chocl· 
szewski z Gniezna„ przeto o liczny u
dział Rodaków z całej okolicy uprasza 
się. Komitet miejscowy. 

Wielki wiec przedwyborczy w Bruchu 
odbędzie się w poniedziałek dnia 14-go 
stycznia o godzinie 5 po 1>0łudnf u w salJ 
p. Mollera, ul. Maryańska. O liczny u
dział uprasza się. 

Na wiecu przemawiać będzie pa• 
Józef Chociszewski . 

Walenty Mrozkowiak, 
przew. Komitetu miejs~·Jweg;). e 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
donosi swym członkom, iż w nkd!.ielę, 
dnia 13 stycznia, po południu o godzmie 
4 odbędzie się roczne walne zebranie i 
obór nowego zarządu. O liczny ud7iał 
czlonków prosi (1) Zarząd. 

Wielki wiec przedwyborczy w Schalke 1 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia o godzinie 4 po południu w saii p. 
Wilke. (dawniej Striener) ulica Oststr. 
O liczny udział Rodaków z calej okoli
cy się uprasza, gdyż zaproszony jest na 
wiec nasz kandydat p. Józef Chociszew 
ski.· Zwołujący. 

Wiec przedwyborczy w Dyseldorfie 
odbędzie się dnia 20 stycznia po połu
dniu o godz. 2 na sa1i pana Ch. Vopela, 
Kolońska ulica nr. 252. 

Tow. 21mn. „Sokór' w Neumilh,·Buscbhausen ' ,._ •1:011 S ..ci t..1' ·!"· • )Óft!l! 
podaje swym DruhOm i .Roda.kom do ~ ,ad?mo- .i.fił A ..._,_a. • I'- VW 
ści. iż Roczne walne zebrarn.e odbedz1e s1e Yi zawitało w Pozoał.łskie 
niedziele, dna 13 bm. o god2im1e 1 po po.l~dn1u 
na sali o. Schroer~ w 15usc~hausen. na ktorem wyborny-cit paplcroSÓW 
będzie sprawozdanie roczne 1 obór now7go wy-
dzialu. Prosimy gorąco naszych druhow, aby firmy WuU1an 19 
r.a zebrame łi~znie i· punktualnie si~ s~wi.li I F J Komendiiński w Dreznie 
i ze SwYCh miesięcznych, skladek s1.ę u1ś?1~ • • • 
n czyli, pon ieważ tych. ktorz~ zaleg~J<l dluze1 w nader przystępnej cen'.e ,detalicznej 10 
jak trzy miesiące ze skladkami. będziemy zmu sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na· 
szeni z nasze)!o grona wykreślić. Także pro-
s;my tych Rodaków a mianowicie rn1odzież pol- bycia we wszystkich odnośnych handlach. 
ską któr~ jeszcze w Sokole nie jest, aby na to 
ztb~anie przybyli, bo teraz powinno być ha
slem nasz em: .._Kto Polak, ten Sokól". Q licz· 
ny udzial druMw J gośc i się uprasza. Czołem. 

(3) St. Kubiak, sekretarz. 
Towareystwo ~n. „Sokół" w Wetter 

donosi swym druh001, iż roczne walne zebra~ie 
nie od:będzie s:ę w niedzielę, dnia 13 s.tyczma, 
jak zapowtiedziano, lecz w niedzielę, dnia 20 
stycznia po p<>Wudniu o godz.inie 2 na sali pana 
Overbecka. Na zebraniu będą ważne sprawY o-

. mawiane, dlatego o liczny u<lzial i punktualne 
przybycie uprasza się. Gośc i o mile w.;dzianii. 

Czolem f Wydział. 
Uwa~a. Wydz;ial i rewizorowie ka.§Y win-

ni się HS godzjny prędzej stawić. (2) 
Prezes.-

Pierze czysto gęsie 
darte ;int mk. 1. 7 5, 2.- ) 
2 . .Jv\ 3.-, 3.50, 4.-, puch 

szary mk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.
Kore f p-0ndencya polska. Przesyłka za 

zaliczką. (1743) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Sachsen) 

ul. Berlłńska {Be:rlłner•i•.) nr. 

Mł d I w Rechunghausen· Bank Ziemski 
0 SZY Siid przy Fabra i Bama-

strasse sJł ładne i tauie Koronowo (Crone a. 8.) 
przykrawacz I mieszkania kupUJ6 folwarki i gospodarstwa a spr.e:e· 
krawleekł z pr„k· do l't yna.J· •eia. · claje w całości i w parcelach na długo--
tyk-.. szuka pot>ady. Y 1 · d ł 
La. kawe oferty po'l nr. f J eh ki etmą O P at~. 
iitdo Ekspedycyi „ Wi~- r a OWS 
rusa. Pol kiego•. Becklłngh.-Sii.d _ •. „ •. 
Polska służąca, 
znającą dobrze rob.>t~ 
domową, 2lJ mi. pensyi 
miesi~czni• &najdzie ed 
zaraz miejsce u p. nau
cielli Vo1elzan5 w 
Steele, pomie~zkanie 
naprzeciw Fr. Sa.rlinow
skie1go. (50) ••• „„ 
Piękne narodowe 

p1czt81kl 
poleca 

Księgarnia „ Wiar. 
Polskiego". 

Pomoeałk.ów 

krawieckich 
przyjmie od zaraz i pó
źniej na stałe zatrudnie
nie. 60 

St. Km·nerowfrz, 
mistrz krawiecki 

w Be~se p. Duer. 

Ucznia, 
chcącego si~ fryzyeNtn 
i dutystyki wyuczyó 
przyjmie zaraz lub od 
Wielkanocy 58 

Franc. Kaube, 
Herne, 

al. Nowa (Nenstr.) 48. 

167& 

Kasa oszczędności Banku 
przyjmuje depozyta i płaci od takowych 
J. procent za natychm. wypowiedzeniem, 
t i ćwierć procent za kwart. wypowiedz. 
4 i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

Olbrzymi zarobek 
osięgną wędrowcy i podróżujący {tak
że kobiety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki, Posen W. 6. 

Piękne pocztówki 
Dobrze Idący, od piąciu lat istniejęcy (49 poleca w wielk. wybone 

skład towarów kolonialnych, .~~: 
plwa w beczkach I butelkach. Jako też aparat do 
wod7 selter•kł~j jest z powodu innego przedsi~biorstwa 

d zara~ lub od 1-go lutego Ił& sprzeda•. 

Piotr Kurpisz, 
KBAY, 

ulica Karola (liarlstrasse) numer ~I. 

Jest najzdrowsza 

Jf'~~: 
jest najlepsza. (1330 

~~·~s&&BJ11911S!Bllllllle*llllmi~N~m&ł!liilalllli'E&awmi!t!ll~ 

Baczność! Swój d-J swego! Baczność! - -
SzaDO V\. nym Rodakom i Rodaczkom z 'Vanne i okolicy po-

lecaa mt"1j bogato zaopatrzony 1888 

Na 

5marek 
wplał7 i I 
mk. odplał7 
tygodniowo o trzy· 

ma każdy: 

szafy 
do rzeczy 

szafy 
do bielizny 

szafy 
z lustrami 

lustra 
komody 
stoły 
szafy 

kuchenne 
łó!ka 
materace 
szyf onłerki 
maszyny do 

gotowania 
kanapy 
pierzyny 
itd itd. 

skład mebli, ~!~~;;; 
naaszyn do gotowania i emaliowa- tylko w olbrzym. 

~ałkowite 

nyeh sprz~tów kuchennych. domu 
T bł' · kredytowym ylko jed n jtdyoy ~Uod me 1 1 wypraw Schwarzhoff 

R koweJ• ul (1'1a:rkt8trafHiJe), przy J n I obok P• Wojciechowskiego. RerkUngb.S 
Pr1Jszę -zan. Rodaków o zwiedzenie mego boga_to zaopatrzonego (Brutb) 

1kladu nii-hli bez przymusu kupna. 

GOT „ WK„! obok poczty i ap-
NA. ODVl...ATĘt ZA. O A1! teki. t37) 

Zwołujący. llcble u runie zaku ione odstawiam wszystkim franko do domn. Starzy odbiorcy, 

: odbęd:::~ę~o!~~~~:~~s: stycz· I LUKASZ JÓZEFIAK, ~r}~~-i:b::~?;.~ra;i~ 
· nia o godz . .3 i pół w sali p. Webera w 

1 
W A 1'1' N E„ ul. Rynkowa (Marktstr.) 

dla gospodarstwa, służących i kuch&fł 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

Henryk llaagb1 
bta ... o str~ezeń w Dortmundzłt 
li.Unłsswall nr. 10 (przy głównym d"Oft 

· Swój do Swego! 
Donesz~ Szan. Rodakom iż otwtrz;yltll 

'1ladbeek przy ulicy Ce8arlałeJ (Ka.iiu1"' 
nr •• „ 
skład bielizny, 

blawaiów I w••elkł•h :mater7ł 1 
sukni~. Snknie damekie i aukienki dla d9ł 
1f7konuje podln:, miary 1 pod gwarancn do~ 
przylegania. w 14 dniach 

Józef Rusiak, 
Gla-9beck1 

ul. Cesarska, (Kaiserstr.) 2i 

,..,,.......,.NI~~~~~~ 

1 Sz.n. Rodakom w Bochum i ókolicy po-r ltcam moj, (810 

~ pr!c~~~!t~!~ ... ~!ką 
2 Jl skład mebli ME 
ł speeyalnie eałkowitJeh wypraw. 
; Ludwik Kruszewski, 
1 B o e h o. m, Johannitterstr. H 
I. Za sotó,Tkę. N a edplat~ 

~~r"ł ...... ~~ 

Gospodarsl'Mo 
33 morgi .r;iemi w jednym pianie, blli 
Kępna, budynki masyw murowane z · 
wentarzem i wszelkiemi maszynami rol 
c.r;emi w wielkiej wsi przy s.zosie, kośe 
i szkoła w miejscu, jest zaraz na sp11 
daż. Cena 4200 talarów. Wpłata po 
ugody. Zgłeszenia przyjmuje ( 
M. Nosladełl w K~pnle 

(Kempen i. Posen ), W anchauerstr. 2i 

w bardzo dobrym !tanie z chlewem 
mergami ogrodu w wielkiej wsi zaraz 
•pr.zedaż. W domu tym znajdował 
kram kolonialny. Cena kupna 100 Uli 
wpłaty 400 talarów, reszta hipoteka. Z 
pu~maje I 

M. •aaiadek w Kępnie, 
(Kempen i. Po1ea) Warschaueratr. i 

Korzyatae dla ro•aka I 
Z powodu innego przedsiQbiors~ 

jest z wolnej r~ki dobrze prosperuj1 

alllad. cy gar 
przy ożywionej ulicy w Poznania za 
do spr•edania z kompletnem urz~d.zenl 
i towarem za n set mk. Spieszne 11 
szenia puyjm. A.. Sz7maliłlkl, Pozu 
(Poeen) Glogauerstr. 105. 

Skład f uwarow kol. i tłuszcz! 
jest w Kerklłade przy Kastropie w r 
lepszem położeniu od .u.raz lub p6Żl 
do wydzierżawienia. Dobra eg..iysten 
dla Polaka, ponieważ niema na miPj 
podobn. składu polsk. Zgłosz. przyjn 
eksp. "Wiar. Pol.~k " pod nr. 61. 

IA~~1s11s11~1s 

Pr1wdzl1e woskowe 

świece 
na Matkę Biską Gr1mn 
w wielkim wyborze i bar· 
--dio tanio ---

poleca 779 

FR. JOZEFOSKI. 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 79 

naprzeciw nl. Nowej. 

Hochlarmark II. ---... -~~~~~~~~~~~~~~~.:__~ 
Za druk. nakład i redakcyę od powiedziaJny · Anto~i Brelski w Bocbu m. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego" w Bochurit. 



Bochum, na wtorek dnia 15-go stycznia 1907 ~ Bok 17. 

• • 

~odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobko~ 

~J'cAOdzi oodsi•ll.W • wmtt1„ W ~tecsnycil. 
frudpb.ta kW'&l&.lla a poc~cie i a liatoW')'eh wynosi 

mr 60 fen.., a. z olhoaeniea do domo: 1 mr. 92 fen. 
Il, fl•.rtJ• Polski" m.~iss.ny jest w cenniku pocztowym pod 

.akiui ,.,I.. poln.iscla nr. 128. 
I 1111 l1ż1 za liar1 ~ DJczyz11 ! 

.. yf 
Za inseraty płaci li• n aieJ•c• rq~ dro~nego drii 
le f. ogłoszenie u.mieazczone przed llUłeratami 40 fen. l:.if 
cz~ ogłasza otrzyma rabat. - Listy do „Wi&J11A Pal 
akiego" n&let, frankowaó i podać w nich dokładllJ adN. 

piHfłCego. Rękopisów ni• zwraca.m7. 

i:.edakcya, Drukarnia i Ksi~garnia majduje siq w Boch.um, pr~y ulicy Maltheserst. 17. - Adres: Wiaraa Polski" Bochum. - T el ef o n n r. 1414 " -· ·-- .. --------- . -· ·--· 

Redzlce 1olscy! Uczele dzieci swe 
•6wi~ czytać I oisać po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto ootomstwu swemu 
t:alemczy~ się pozwoli! 

Z wypadk6w dDla. 

'\Cesarz austryacki Franciszek Józef we-
2mie udział w pogrzebie byłej królowej 

Hanowerskiej. 
Wiadomo, że zmarła królowa była 

nie przejednaną przeciwpiczką Prus, 
.czemu si.ę dziwić nie można, kiedy pru
~acy zagrabili królestwo Hanowerskie 
a dziś jeszcze syna jej nawet na tron 
brunświcki dopuścić nie chcą, chociaż 
jest jego jedynym prawowitym spadko 
bier cą. 

:Rządowe kola pruskie niechętnem 
patrzą wobec tego okiem na rzeczone 
postanowienie swojego sprzymierzeń
ca. 

Kościół w Voggia Abbato zawalił się 
podczas nabożeństwa. 

Okolo 60 osób zasypały gruzy. Do
tąd wydobyto 2 zabitych i 13 ciężko 
rannych. 

Dziś, w poniedziałek, odbywa się posie
dzenie Centralnego Komitetu Wybor

czego W. Ks. Poznańskiego. 
Delegaci wybrani na wiecach pawia 

towych wraz z komitetem wybiorą kan 
<d.ydatów na posłów dla Wiei. Ks. Po
znańskiego. 

W Pile skazano ks. Stankowskiego. 
Ks. kapelan Kazimierz Stankowski 

z Potulic skazany został przez tutejszą 
izbę karną za rzekome podburzanie do 
streiku szkolnego na 600 marek kary i 
koszta procesu. Prokurator wniósł o 
2 miesiące więzienia! -

Liczba procesów w sprawie strei
ku szkolnego wzrasta zawsze jeszcze, 
jak z radością piszą gazety hakatysty-
czne. 

Sejm pruski ukończył w sobotę obrady 
nad etatem i odroczył się do 7 lutego. 

Sejm spełnił więc życzenie księcia 
'Buelowa. Mówcę Koła polskiego posła 
Czarlińskiego, który miał odpowiedzieć 
Iła początkowe wywody p. Studta, wię

'kszość odcięła od słowa. 

W pobliżu Kukshafen zatonął okręt 
_angielski „Pangern" wraz z załogą. 

W falach morskich znalazły śmierć 
24 osoby. 

~ar wyraził zaufanie ministrom swoim 
na ręce prezesa Stołypina. 

, W piśmie odrebnem przeslanem Sto 
łypinowi wypowiada car nadzieję, że 
niinistrowie ze Stołypinem na czele, któ 
remu powiodlo się w stosunkowo krót-

kim czasie zmienić stosunki na lepsze, 
i nadal krajowi służyć będą na swoich 
stanowiskach. 

Kandydat poselski Poiaków na obczy-
źnie p. Józef Chociszewski 

przybył ubiegłej soboty po południu do 
Bochum czyniąc zadość prośbie wysto
so:wanei do Niego przez komitet wybor 
czy bochumski. 

Na dworcu powitali Szanownego Go 
ścia przedstawiciele komitetu wyborcze 
go oraz . kilku znajomych. W hotelu 
„Wiktorya" _oczekiwało Czcigodnego 
Kandydata naszego grono pań i panien. 
w imieniu których wręczyła p. Choci
szewskiemu piękny bukiet z odpowie
dnim napisem na wstęgach panna Cech
rnanówna przemówiwszy jak następuje: 

Przejęte nieopisaną radością, że 
między nami tułaczami :.aa obcz;i.nie 
zawitał mąż którego imię wszędzie ol
śnione sławą, Mąż, który całe życie 
swoje wśród niezliczonych trudów, zno 
Jów, a nawet ciężkiej kaźni więziennej 
- poświęcił zbożnej pracy dla ludu poi 
sklego - przeto i my, córy ludu pol
skiego, zebraliśmy się tu przed t ob~, 
aby Ci chociaż nieudolnem słowem zło 
żyć gorącą podziękę za wszystkie do
brodziejstwa, świadczone naszemu na
rodowi. Niech ta garstka kwiatów, którą 
Ci, Czcigodny Jubilacie Seniorze lite
ratów polskich, wręczamy, będzie cho
ciaż słabym tylko wyrazem, naszej głę 
boko odczutej wdzięczności. 

Cześć Ci, przezacny Mężu! 

Po wre~zeniu pukietu przemówila 
pani Witosława Palińska w te stawa: 

Czcigodny Mężu! 
Tak jak ptaki przelotne burzami 

jesiennemi i mrozami zimy zmuszone 
do opuszczania .§wych niw, które jeży
wiły, żałosnym głosem je żegna
ją tak i nas zła doła i prześladowanie 
zmusiły do opuszczenia naszych stron 
rodzinnych tej naszej ziemi świętej, zro 
szonej krwią i potem ojców i praojców 
naszyc~. Jesteśmy dziś tułaczami na ob 
cej ziemi, pomiędzy obcymi tęskniąc i 
wzdychając za tym krajem naszym 1 

To też, gdy wieść nas doszła, że 
tam od brzegów W arty i Wisły z pra
starego grodu Lecha, przybywa do nas 
jako pocieszyciel wśród smutku i żalu 
nasz Czcigodny Jubilat, Senior litera
tów polskich, wtedy jakoś żywiej, ser
deczniej zadrgały serca Polaków na ob 
czyźnie, a jedną tylko myśl przejęła 
wszystkie umysły, aby godnie powitać 
Ciebie, Przezacny Mężu i oddać Ci głę
boką cześć za Twoją niezmierzoną pra
cę, którą tak ochoczo podjąłeś dla ludu 
polskiego! 

Tyś dlań ofiarował swoje zdrowie, 
swoje siły, swoią - wolność, a czyni„ 
łeś to Ii tylko dla tego, aby podnieść 
nasz lud z poziomu do wyżyn, aby go 
unarodowić. uświadomić i oświecić, aby 
on był zdołen do dźwigania nałożonego 
nań krzyża w cierpliwości i wytrwało„ 
ści, i żeby wyznawał, a nie zaparł się, 
że jest Polakiem, wiernym synem na
szej nieszczęśliwej Matki Ojczyzny! 

To Twoje dzieło, Czcigodny Mężu! 

I my tu na obcz)·źnie byliśmy i je
steśmy karmieni Twojemi złotemi my
ślami, które stają się dla nas gwiazdą 
przewodni~ w ciężkiej drodze naszego 
źywota. 

To też i my, kiedyś tu do nas tuła
czy przybył, aby nas swemi słowy krze 
pić w przykrej doli, witamy Cie sercem 
pełnem radości! 

Cześć i sława Tobie, Ty wielk! 
nauczycielu ludu polskiego! 

Cześć w nieskończone wieki! 
Drżącym od wzruszenia głosem dzię 

kowal p. Józef Chociszewski za serde
czne przyjęcie zaznaczając, że już da
wno myślał o przybyciu na obczyznę, 
a obecnie zaproszony na wiece wybor
cze jako kandydat poselski z radością 
spełnił życzenie rodaków na obczyźnie. 

Wiec przedwyborczy w Bochum 
o_dbyl się ubiegłej niedzi'eli pod przewo
dnictwem redaktora p. M. Kwiatkow
skiego z udziałem naszego kandydata 
poselskiego zasłużonego literata p. Jó
zefa Chociszewskiego z Gniezna, które 
go wiecownicy z ogromnym powitali 
zapałem. - Wiec miał przebieg pod
niosły. 

Sala hotelu „Wiktorya" oraz gale
_rya zapełnione były szczelnie wieco
wnikami; zebralo się przeszło 1000 o
sób, tak, iż dla wielu miejsca nie star
czyto. 

Obszerniejsze sprawozdanie poda
my w następnym numerze. 

W niedzielę przemawiał pan Choci
szewski jeszcze na wiecach w Essen i 
Hochlarmark. 

Ks. Grai ewski do Polaków 
na obczyźnie. 

Na wiecu w Chicago, o którym przed 
tygodniem pisaliśmy wygłosił znany 
działacz ks. Jan Gralewski z Warszawy 
przepiękną mowę, z której podajemy 
następujące ustępy: 

„Po fal: r.i :!r-\VSZY stoję )f leJ 1~k 
Jicznem zgromadzeniem ludu pol')Kiego 
w Ameryce. Gdybym mógł w przemó
wieniu swem zmieścić cały ból naszego 
narodu i cale jego cierpienie, gdybym 
mógł z drugiej strony odmalo-wać wam 
całą radość budzącej się nadzei w ser
cach tego olbrzyma, któremu na imię 
Naród, czułbym ~ię niewypowiedzianie 
szczęśhwym, żem się tu do was prze
dostał, żem z wami rozmawiał, żem 
was słyszał, żem wam duszę narodu 
odsfonil i siły i ducha waszego pokrze
pił. 

A tyle jest tego bólu i tych cierpief1 
i tych budzących się nadzięi. Pragnął
bym wam wyłożyć i uprzytomnić to, 
co myślę i czuję i co ze mną myślą i 
czują miliony polskich głów i serc pol
skich, tam daleko od was nad brzegami 
Wisły. Warty, Niemna i innych wód 
polskich, pod polshiem niebem i polską 
strzechą wieśniacią. Nie wiem, o ile 
sie to uda silom moim, aby wam wy -
łożyć, uprzytomnić i przypomnieć to 
wszystko, co ma naró<l w sobie, czem 
żyje, do czego dąży i czego· się spo
dziewa. Przypomnieć, boć tu chyba, 
niema w tej sali a ni jednego, który by 
nie czytał nie wiedział i nie odczuwał 

tego, co się dzieje w ziemiach ~ic?w 
jeS?.:o któryby nie otrzymywał hstow 
od s~vych krewnych, przyjaciół i znajo 
mych, któryby nie słyszał od świeżych 
przyqyszów, jakie koleje kraj nasz prze 
chodzi. 

Stoi przed wami człowiek, które
go lud polski, skromnego pracownika na 
niwie narodowej, zaszczycił ogromnem 
zaufaniem, bo wlączy.ł go w poczet 
tych, którzy w jego imieniu wejść mie
li w skład pierwszego ciała prawodaw
czego odradzającej się :Rosyi, którzy w 
jego imieniu mieli sie upomnieć o ludz
kie prawa katowanego narodu, zmuszo
nego mimo sil. zdolności i energii, by 
wiódł żywot jęczącego pod jarzmem 
cieżkiem niewolnika. 

Trudnem. niesłychanie trudnem 
było zadanie -tych pierwszych posłów 
narodu cywilizowanego w zbiorowisku 
ludzi, nie znających i nie mających tra
dycyi życia społecznego, pozbawio
nych nawet instynktu posiadania pełni 
praw bytu narodowego. Zadanie to nie 
może iść w żadne porównanie z tern, 
jakie mają posłowie polscy we Wied
niu lub Berlinie, gdzie zasiadają pra
wodawcy narodów, bądź co bądź cywi-
lizowanych, gdzie istnieje Q.Parta na 
długoletniej pracy i zdobyczach ludów 
konstytucya. gdzie sa niedostateczne 
wprawdzie, a może i zupełnie złe dro
gi, ale zawsze drogi, na których można 
się oprzeć we walce o nowe prawa. 
My znaleźliśmy się natomiast w zbio
rowisku ludzi, nie wiedzących, od cze
g9 zacząć, walczących ze sobą, jak dzi 
kie bestve ze zupełną nieświadomością, 
o co ta walka, w zbiorowisku ludzi, któ 
rzy do pierwszego ciała prawodawcze
go wnieśli od razu walkę klas i najroz
maitsze sprzeczne ich interesa, w zbio
rowisku reprezentantów państwa, któ 
rego lud trzymany przez wieki niewoli 
tak przywykł do jarzma, że nawet, gdy 
pękła obroża, na której go przez wieki 
prowadzono, nie umiał zająć godnie sta 
ńowiska ludzi wolnych. I podczas, gdy 
ludy państw konstytucyjnych, cywili
zowanych tern jedynie są zajęte, by 
myśleć o dalszych zdobyczach, o rozsze 
rzenin praw swoich i przywilejów, pra 
wodawcy rosyjscy, a z nimi reprezen
tanci ludów przez państwo rosyjskie 
podbitych, zacząć mieli od abecadła, 
od podstaw pierwszych okoto położe
nia podwalin pod przyszły byt konsty„ 
tucyjny. 

Nas przedstawicieli narodu polskie 
go, posłał do Petersburga lud polski z 
żądaniem uzyskania pełni praw koniecz 
nych i nieodzownych do zdrowego roz
woju, posłał nas z żądaniem udziele
nia nam samorządu i samodzielności na 
rodowej, autonomii, sejmu własnego 

w Warszawi1e, samorządu gmin i włas
nego szkolnictwa. 

Nie rozumiano nas w Petersburgu 
i nie zrozumiano! 

I podczas, gdy swarzono się tam 
przez dni długie o interesa klasowe, gdy 
sypano górami pustych stów i szumnie 
brzmiących frazesów„ nas gorączka o
garniała, bo tak pi!no nam było docze
kać się owej chwili, gdy będzie nam 
wolno mówić o wolności niejednostki, 
ale całego narodu. 

I wystawcie sobie. że nas nie ro
zumiano.„. 

Nas spokojnych parlamentaryuszy, 
budzących ppdziw przedstawicieli świa 



ta cyy.rilizowan.ego, których ~~ posłał, 
by byli świadkami obrad pierwszych 
w Rosy(' prawodawców. nas spadko
bierców kultury, która wydala pier)V
SZy ~!~ ~·,•.r!~t~ urawodawców z woli na
=-~~~\ :ri~.s spotkał zarzut, ż~ ~:~e jesteś
fllY dość liberalni, żeśmy zacofańcy, me 
umiejący podnieść się w żądaniach wol 
ności do tego poziomu, jak oni wiekowi 
niewolnicy z krwią mongolską w ży
łach i zinstynktem psiej uległości dla 
ł·ęki, co silne razy rozdzielała i roz
dziela. 

Rzucono zarzut ten w twarz nam, 
nam posłom narodu, którego dzieje kar 
ta za kartą mówią o walkach za wol-
11ość, za prawa ludów i narodów, nam, 
potomkom tych1 co przedmurzem byli 
chrześcijaństwa. 

Nam zarzut ten robili ci, którzy, 
gdyby nie Japończyk potężną prawicą 
zdzierający jarzmo z ich karków, byli
by do dziś niewolnikami własnej biuro 
bacyi, niezdolnymi do pomyślenia o 
niczem ponad wysługiwanie się za or
dery i chresty .... 

Milczeliśmy, gdy się żarto o żłób, 
pełniejszy i o wolncś6 chwytania za łeb 
mocnieb:t.:ii·r:: ~~d słabszymi, bo pilno 
nam r:-;· ło do innych ważniejszych kwe
~iyi, do głębszych i droższych nam 
spraw i ideatów. 

Pilno nam byto do chwili, w której 
wolno by było przemówić nam w spra
wach naszych. 

Centralne związki wobec wyberów I 
do ~arlaminiu ninmiacki1go. 
Ciekawem jest zawsze stanowi

sko socyalistycznych centraln. związ
ków za\vodowych podczas agitacyi 
przedwyborczej. Przez rok cały pow
~arzają do znudzenia opowiastkę, że 
centralne związki zawodowe nie trosz
czą się o religię ani o politykę. Raz po 
raz jednak różki wychodzą na jaw. W 
sprawie religii moglibyśmy znów świe 
żo podać pokłosie obfite z pism cen
tralnych związków zawodowych, w 
których z okazyi świąt Bożego Naro
dzenia pojawiły się artykuły, które 
najspokojniej przyznawają się do te
go, że w Boga, ani w zbawienie przez 
Chrystusa Pana nie wierzą. 

Także i „Oświata" poznańska, pol 
skie pismo socyalistycznych zwinz
ków zawodowych, które zresztą bar
dzo skwapliwie unika zbyt podpadają
cych zaczepek religii, w noworocznym 
numerze pozwoliła sobie na ciekawy, 
widocznie na bardzo niemądr:.:ch czy
telników obliczony dowcip. Z jednej 
bowiem strony „Oświata" szumnie glo· 
si, że „klasa robotnicza świadoma 
swych celów swej potęgi" jest spadko
biercą wielkiej nauki Chrystusa, a kil
ka zdań później nawołuje ta sama gaze-

Fatalna omyłka. 
13) Powieść z francuskiego. 

( C iąi dalszy). 

Plamy brunatno-czerwone wystą
piły na twarzy, obrzękłej i ohydnie ze
szpeconej. Wargi nabrzmiały! Skórę 
w różnych mirjscci.ch pokrywały sina
we plamy, jakby żyłki marmurowe. 
Nadzwyczajna chudość pozwalala od
różnić każde ścięgno i zamieniła tego 
żywego truoa na istny ~zkielet. 

Nareszcie, czw'-!rtego dnia rano, u
mysł jego,, któ!"y doty~hczas pomimo 
~trasznych dcrpien fizycznych, pozo
stawał nicnarn5zony, zaćmił się. Koń
czyny zrobiły się zimne. jak lód. Schwy 
ciły go przedśmierte!ne kurcze. Puls 
przestał bić. Nast~pnie śmierć, rozłą-
czenie ok r11111~ dla nas, wyzwol.~111~ 

ala niego. 
--- Który to był d-zień? 
- Trzynasty lipca, godzina dzi~-

wiąta. ranc. 
Made lor słuchał opowiadania Sa ·:!

gne'go nie przerywając. Niekiedy ki
wał głową w sposób oznaczaja.cy poj
mowanie, raptem otwierał szeroko 0-

czy, które błyszczały chwil kilka. to 
znów przymykał ie, przytupywał no
gą. przygryzywał wargi, na znak. że to 
wszy~tko jest c!la niego jasne, i że w 
mózgu Jego zfiiera si~cały tłum myśli. 

ta do walki klasowej, a więc de r-i~- ' nej ze składek robotniczych 9695 marek 
nawiśd ~ !JOWiada, że nauka miłości Czy tedy centralne związki zawo
bliźniego, głoszona przez Koś~iól !est dowe nie dość wyraźnie są zjednoczo
błędną i fałszywą. ne ze socyalizmem? ..,Robotnik." 

Bie<lni czyJełnicy, którym „Oświa-
ta'' w taki sposób zamiast oświecać, 
dcszczetnie zalewa światlo rozumu. Polacy na obczyźnie. 

Otrzymujemy co następuje: 

Tak wyg1ą<la !'eligijna neutralność 
centralnych związków z4wodowych. 
A na polu politycznem? Ta sama b.!-
ka i ta sama ni~pra~da. Główne pisf!IO ł Baczność Rodacy w Westfalii. Nadre
~entralnych związkow podało codopie- ~ nil, Hanowerskiem, Oldeaburskiem, 
I? artykuł „~~łka w:yborcza a związ- i Bruaświcklem, Saksonii i w okolicacla 
k1 za~odowe , z k:torego przytacza-I - satsiednich' 
my klłka tylko zdan: . • 

„Niechaj każdy robotnik działa w . . \YYbory do pa_rlamentu odbędą si~ 
tym kierunku, aby wszelkie glosy ro- ' Jak wiadomo,':' d~m 25 stycznia. 
botników oddane zostały na zastępców Nasz~ na1wyzsza wladza wybor
socyalnej demokracyi. Jest to najlep- cza pole~ila na'? w myśl za~ewne nas 
sza przysługa, jaką wyrządzić może sa- wszystkich, bysmy &:loso"'.'alI na ~and~ 
memu $obie, swojej organizacyi zawo- qata ~arodo.wego, a 1est mm sędziwy l 
dowej, swoim kolegom, pracy i stanu. zasluzony hterat nasz 

Kto jednak chce jako obywatel po- Jo"zef Choc1·szewsk1· z Gn1·ezna 
litycznie się odznaczyć, kto chce, aby • 
jego kartka wyborcza miala znaczenie 
polityczne, ten powinien także wstą
pić do politycznej organizacyi. Bez or
ganizacyi niema skutku, bez łączności 
nie ma siły. O tern wie każdy czlonek 
związku zawodowego. Przeto nie wy
starcza w dniu wyborów glosować na 
socyalistę, lecz robotnicy mają także 
obowiązek wstąpienia do socyalistycz
nych towarzystw wyborczych i praco
wać r.~d !eh :0zsz~:zeniem." 

Jaśniej już :l!c można chyba po
wiedzieć do czego centralne związki 
zm~erzają. 

Do centralnych związków należą 
w części jeszcze katolicy i Polacy, któ 
rych do tych związków zaprowadziła 
tylko konieczność, lub przymus kole
gów socyalistów. Zapewniano ich, że 
składki wysokie, które placą, obracać 
się będą tylko na ich dobro. Tymcza
sem cóż się dzieje ze sktadkam~ robot
ników? 

Na to pytanie dajemy odpowiedź na 
stępną. W jednym tylko numerze o
głasza „Vorwarts" następne składki 
zarządów związków centralnych na ce
le wyborcze dla socyalistów. 

Złożono: „Brema: Murarze 300, ro 
botnicy budowlani pi(erwsza rata 200, 
muzycy 20, metalowcy 1000, szewcy 
200, robotnicy handlowi i transporto
wi SO, czyściciele okien 25, robotnicy 
fabryczni 500, krawcy 200 marek. Bre
merhafen: Murarze 500 marek. Lipsk: 
Murarze 3000 cieśle 200. robotnicy bu
dowlani 200, garncarze pierwsza rata 
100 mk. Kilonia: cieśle pierwsza rata 
200 mk. Kolonia: metalowcy 500, to
warzystwo wolnych właścicieli gospod 
i wyszynków 500 mk. Wrocław: Mu
rarze 300 mk. Flensburg, kartel zawo
dowy 1700 marek. 

Razem tedy w jednym numerze o
fiarowano na cele agitacyi socyalistycz-

Zadat jeszcze kilka pytań koledze 
dla dokładniejszego zbadania niektó
rych szczegółów, zastanawiał się nad 
niektóremi objawami. Mówił zda11iami 
urywanemi, zamyślał się, opuszczał po
łowę słów, nie wyraża! całej myśli, ~ecz 
raczej pozwalał ją odgadywać. Urywał 
nagle i pogrążał się w zadumie, którą 
trzeba bylo uszanować w człowieku, 
na którym spoczywala tak ciężka odpo
wiedzialność. 

Kiedy skończył pytać i rozważać, 
podał rękę Savigne'mu. 

- Drogi kolego, dziękuję ci - rzekł 
tonem wyższości. - Sprawiedliwość bę 
dzie ci wdzięczną, ułatwiłeś mi zadanie. 

Savigne wrócil do Armoises. 
Wieczorem o godzinie szóstej, w 

chwili, gdy stońce dosięgało czarnej gra 
nicy lasg jodło_wego, która na ko11cu pia
szczystej równiny stykała się z horyzon 
tern, przez wioskę przejeżdżał powóz, 
a w nim siedziało trzech mężczyzn. Po 
wóz zatrzymał się przed domem men: 
Peligrin. Wysiedli z niego prokurator 
państwowy, sędzia Limet i doktór Ma
delor. 

Peligrin przyjął ich w progu. 
- Czy to daleko? 
- Dyvadzieścia minut drogi. Jeżeli 

chcecie, panowie, iść ze. mną, zapro
wadzę was do Glorietty. 

- Idźmy! ~ r · ~-·"it 

Peligrin poszedt naprzód. Na szarą 
kamizelę z rękawami, będącą jego co
dziennem ubraniem, włożył niebieską 
bluzę z grubego płótna, które. skroch-

Rodacy! Dzień 25 stycznia ma być 
dniem protestu przeciw krzywdom na111 
wyrządzanym, ale protest ten mieć bę
dzie tylko wtenczas znaczenie, skoro 
wszyscy bez wyjątku Polacy zaboru 
pruskieio, zarówno, czy mies~kają, w 
Poisce, czy na obczyźnie, głosować b~ 
dą na kandydatów poiskich narodowy~h 

Wobec tego wzywam gorąco Ro
daków, by kazay w dniu w:-lborów s!a
r.ąl ds -;..;.my wyborczej z kartką na na
szego kandydata p. Józefa C. ociszew
skie~o. 

Apolhtary W ojczyńskl, 1 

przewodniczący „Głównego Komitetu 
wyborczego polskiego dla Westfalii, 

N arenii i sąsiednich prowincyi". 

Uwaga: Polacy mieszkają nietyl
ko w zwartej masie, jak np. w W est
faliii, Nadrenii itd., lecz są rozproszeni 
choć w mniejszych grupach, po całych 
Niemczech, dokąd jednak trudno nieraz 
dotrzeć z agitacyą wyborczą. Wszyscy 
mimo to winni w dniu 25 stycznia gloso 
wać na kandydata polskiego p. Józefa 
Chociszewskiego. Aby im to ułatwić, 
proszę wszystkich Rodaków, przebywa 
jących w granicach państwa niemiec
kie.go.L.poza granićami Polski, aby nie
zwtocznie zgłosili się 'QO odezwy i kart
ki wyborcze do sekretarza „Głównego 
komitetu wyborczego polskiego" dla 
\Vestfalii, Nadrenii i sąsiednich prowin
l:Yi pod adresem: Jan Wilkowski. Bo
chum, lfofstederstr. 29. Gdzie choć gar
~tka naszych się znajduje, wszędzie 
niech Rodacy porozumieją się między 
sobą i postarają się o kartki wyborcze z 
nazwiskiem naszego kandydata narodo
wego. Choćby gdzietylko 2 lub 3 prze
bywalo Polaków, a choćby tylko jeden, 
wszędzie należy glosować na p. Józefc: 
Chociszewskiego, aby nam ani jeden 
glos polski nie przepadł. 

malone podnosiło się ·na plecach i czyni 
toto go garbatym. Nałożył fajkę, która 
zapalił. zatrzymawszy się za wierz
bą, i szedł, nie zwracając uwagi na 
swych towarzyszy. 

Kiedy przybyli do Glorietty, słońce 
inż zaszło. Mrok zapadał. Nad drze
wami rozpościerały się długie wstęgi 
chmur, oświetlone odbłyskami ostatnich 
promienC podobne do pasów, oddartych 
0d jakiejś purpurowej materyi. 

Nad równiną podnosiła się cienka 
zasłona z mgly. trawa pokrywała sit 
IOSą. 

P. Monsejon zastukał do bramy fol
warku. Upłynęło kilka sekund. We
wnątrz dały się słyszeć kroki. J osillet 
ukazał się. ~ , 

- · Cze'go sobi~ panowie życzą? 
- Spełnić naszs powinność, panie 

-rzekł prokurator, wymieniając swój 
tyt ul. 

- W jaki sposób śmierć mojego wu 
ja może interesować prawo i usprawie
dliwiać trwogę, jaką panowie wnosi
cie w ten dom? 

- Pozwolisz pan, że w tej chwil 
nie odpowiem na twoje pytanie. 

Weszli do obszernej kuchni, słabo 
oświetlonej świecą, osadzoną w żela~ 
znym lichtarzu. _ 

- Czy mam oznajmić ciot.ce o przy 
byciu panów? 

-· Jeszcze nie. Zechciej pan poma
gać nam w naszych poszukiwaniach i 
zaprowadź nas do pokoju, w którym u
marł p. Combredel. 

7; raz po wyborach zechcą Szan. , 
Rocia.cj' donieść pod adresem :APoliaary "' 
Wojczyńskl, Gelsenkircllen, ui. Karoia, 
~Karlstr.J, ile głosów w poszczt~ó1nych 
okręgach padło na naszego kandydata, " 
a choćby to b_ylo tylko kilka głosów 1 
gdyż chodzi o poiiczenie, He glcsów !'Ut 
narodowe~o kandydata lud polski na ob 
czyźnie oddal. 

Nasze oszczedności składajmy w 
polskich bankacll. I spółkach. 

Do Polek! 
Odbieramy co następuje: 
Panie piastują z konieczności w 

naszem społeczeństwie role o wiel~ 
ważrliejszą, niż gdziekolwiek indziej. 
Przyczyn tej potrzeby. że są tylko lo
gicznym następstwem politycznego po 
lożenia i ekonomicznych warunków, 
dociec wcale nie trudno. 

U nas jest wszystko inaczej, niż 
tam, gdzie naród sam o sobie stan0\\~i, 
a robota nasza temu jest tak ciężką, że 
musimy się bić, m0zolniej niż reszta 
ludzi, o kłosy na roli, i jak nikt inny, o 
narodową, przyszłość. 

W każde; gorącej walce zawsz~ 
kobi~::;,- brały .u nas niepośledni udział, 
a jak Iiczn!e i gorE~.vie pracują dziś 
wsz~dzie, gdzie tylko zdobyć coś moż
na dla dobrej sprawy, o tern wobec 
mnogich dowodów z codztennego życia 
rozpisywać się już wcale nie potrzeba. 

A jednak gdzieś, i to na najodpo
wiedniejszem dla kobiety polu dzialania 
wcale jej prawie niema. W ludowych 
czytelniach' Na 1600 filii. założonych 
przez towarzystwo, jest bowiem tylko 
18 bibliotekarek i trudno z :ii~te, wyt o
maczyć sobie ten zadziwi~!~(;O .1iezmier 
nie objaw inaczej, jak tylko nie\~ iado
mością ogólu, że panie tak samo czyn
ne być mogą w bibliotekach, jak i męż
czyŹI_li. 

Gdyby panie więcej się chciały o
piekować czytelniami niż dotąd i to nie 
tylko przygodnie, ale przez przyjmowa 
nie funkcyi bibliotekarek, to wtenczas 
Towarzystwo Czytelni Ludowych o 
wiele łatwiej mogłoby spełniać ~woje 
zadanie, a uprawnia do tej su;?ozy ~yi 
znamienna wielce okoliczność, że pani !, 
które ten urząd już piastują, tak są sta
ranne, zabiegliwe i przedsiębiorcze, że 
mężczyzna wcale się z niemi mierzyć 
nie może. 

Twierdzenie, że przyszlość ~ciśle 
j'est Zi}leżną od naszego umysłowego 
wyksztakema, ma bez wątpienia głę
boko uzasadnioną podsta WG, a że czy
telnie ludowe są teraz na-szą jedyną tyl 
ko szkolą, wi~c też od ich rozw >iu bę
dzie zależało, czy wogóle żyć bęcr.ie
my lub nie. 

Przeszli dwaj czy trzy pokoje i we· 
szli do sypialnego, urządzonego z pe·· 
wnym zbytkiem. 

- To tutaj - - rzekl Josillet wzruszo 
ny. 

Dziwnym trafem. zegar zatrzymał 
się, jakby czas chciał wskazać. że jego 
ponura czynność w tym miejscu skoń
czyła się w chwili, którą końcem ostrz~ 
swojej kosy oznaczył jako ostatnią go· 
cizinę Combredela. 

W pokoju zachował się jeszcze nie
ład, jaki zapanował zaraz po śmierci 
dzierżawcy. Filiżanki, do połowy na
pełnione lekarstwami, stoiki, łyżeczki 
t ozrzucona bielizna. Łóżka rozebrane; 
u wezgłowia klęcznik, a na nim książka 
z godzinkami. 

W - głębi przystawiono do ściany 
stolik, nakryty białym obrusem, na któ 
rym umieszczono krucyfiks, kropelnicę 
z wodą święconą, a w niej gałązkę zes
chniętego drzewa bukszpanowego. 

Sądownicy przeprowadzili drobia
zgowe śledztw.o, szukając wszędzie 
wskazówek, któreby mogly ich napro
wadzić na ślad trucizny. Resztki le
karstw Madelor odstawił na bok, dh: 
zrobienia później analizy, i wykazania, 
czy znajdują się w nich substancye tru
jące. 

Josillet zapalił świecę i przenosil ją 
z miejsca na miejsce, niepewne świa
tło rozjaśniało tę smutną scenę, tych po 
ważny_ch łlldzi, pracujących nad spełnie 
niem obowiązku, i najdrobniejsze 
przedmioty, znajdujące się w pokoju. 



• r ·społeczeństwo byłoby zatem wiele I 
~dzięczności winne pani Jtn, któn„by \V 

en łatwy a skuteczny 5po . ..;ób :Joparły 

Tow. Czytelni I udo wy ;h w Poznaniu. 

Otrzymujemy, co następuje: 

1&cin1łć l11lt1ty IJborcze ! 
Miejscowe komitety wyborcze pro-

5zę. aby wszystkie pieniądze. zebrane 
•na cele wyborcze, oosyłały zaraz do 
swYch kasyerów powiatowych. zaś 

'kasyerów powiatowych proszę, aby za
.caz wszystkie składki przesyłały do ka· 
~syera „Główne"o komitetu wyborczego 
~polskiego" pod adresem: 

P i o t r S z t u l, Gilnnigield 
Hauptstr. 2. 

Jestto koniecznie potrzebne, aby 
• 11.Główny komitet" mógł mieć pogląd na 
stan kasy wyborczej 1 podług tego się 
urządzić. 

Apolinary Wojczyński, 
przewodniczący „Otównego komite~~ 
wvborczego polskiego dla Westfaln, 

·Nadrenii i sąsiednich prowincyj." 
F!. LE 

liemlt polsk!eca 
~ Prus Zae~ttbll®h, Warmii i ~ znr. 

Gdańsk. Centrowcy postawili w 
Prusach Zachodnich następujących kan 
dydatów poselskich. Na rrijasto Gdańsk 
ks. kanonika Scharmera z Pelplina, na 
ckreg gdańsko-wiejski obywatela ziem 
skiego Hugona Meya z Giemlic, na .El
bląg Malbork sekretarza robotniczego 
Richtera z Berlina, na Puck-Wejhero
wo-Kartuzy, Kościerzynę Starogard, 
Sztum Kwidzyn, Susz-Lubawa, Gru
dziądz-Brodnica. Toruń-Chelmno, Swie 
cie, Chojnice, Tuchola, Człuchowa, Zlo 
,towo i Walcz, dalej na Bytowo-Sławno 
Miastko i na Lębork Slupsk prezyden
ta sądu nadziemiańskiego dr. Spahna 
z Kilonii. 

Toruń. 40-ty Sejmik gospodarski 
w Toruniu odbędzie się 5 lutego 1907 
roku na sali „Muzeum" o godzinie 11 

rprzed południem„ 
Złotów. Na cmentarzu w Gronowie 

rodkryto grób przedhistoryczny' w któ
rym mieściła się urna z popiolem i koś

,ciami ludzkiemi. Zabytek powyższy 
zostanie odstawiony do muzeum w 
Gdańsku 

Z Wiei. Kf Poznaislrlel(oll 
Bydgoszcz. W Szwedorowie za

chorowały cztery osoby cieżko na czar 
ną ospę. Policya zarządziła natych
miast wszelkie środki ostrożności. 

Gniezno. Wybór kandydatów na 
tron a rcybiskupi odbędzie się 15 b. m. 
w Gnieźnie. 

W ty ch dniach kanonicy niemiec
cy z Gniezna i Poznania odbyli 
konferencyą nad kondydatami. 

Dolsk. Dziewiętnastoletnia Kata
rzyna Poszy\vała, będąca w służbie u 
koloRisty :Elsnera w Maliniu zahaczyła 
sukniami o transmisyę młockarni, któ
ra obróciła się z nią kilka razy i za
biła na miejscu. 

Ze Slł\zka ezyli Starej Polsk·i 

I(atowice. Sledztwo sądowe prze
ciw p. Korfantemu. - Jak donoszą ga
zety niemieckie, wytoczył sąd katowic 
ki śledztwo posłowi Korfantemu, któ
ry rzekomo naklonit pewnego urzęd
nika państwowej kopalni do wydania 
mu akt poufnych, których treści użył 
następnie w parlamencie. W jednym 
przypadku chodzić ma o urzędową sta
tystykę płacy górnoślązkich górników, 
na której opierał wywody swoje pod
·czas debaty o drożyźnie mięsa, w dru
gim przypadku o umowy fiskusa z fir-
mą węglową \Vollheima. . 

Zabrze. Pożałowania godne nie
szczęście, stało się w tych dniach w 
tutejszej hucie Donnersmarcka. Robot
nik Robert Przybycin został oblany 
płynnym żelazem po twarzy i ciele i 
w jednej chwili stanął cały w płomie
niach. W spół robotnicy stłumili wnet na 
nim ogień , jednak poparzenia odniósł 
biedak ciężkie. Lewe oko stracone. Nie 
szczęśliwego umieszczono w lazarecie 
knapszaftowym. 

Z innych Dzielnie Polski. 
Lwów. W lwowskiem „Słowie 

Polski em „ czytamy: 
Kongregacya Dzieci Maryi w lwJ-~ 

skiem Sacre C0~~:r urządziła uroczy
~te nabożeństwo na intencye dziatwy 
wielkopolskiej. Mszę św. odprawił mo
derator Kongregacyi ks. Wróblewski, 
T. J ., który też następnie przemówił 
gorąco do licznie zebranych pań, pole
cając modłom bohaterską dziatwę i jej 
świętą sprawę. Po nabożeństwie od
śpiewano choralnie, wśród wielkiego 
wzruszenia uczestniczek, hymn narodo 
wy „Boże coś Polskę" i zebrano skład 
kę, w sumie sto koron na fundusz imie
nia Stablewskiego (stale popieranie 
nauki języka ojczystego w zaborze 
pruskim). 

Ostry wyrok potępienia na prus ... 
l<ą politykę antypolską wydaje „L9_dzer 
Zeitung'' z dnia 8 bm. Pomiędzy inne
mi pisze ona. Każdy niemiec rumienić 
się musi, gdy naród myślicieli i QOetów 
uszczupla swą chwalę ....... dzieci szkól-
riysh i procesami politycznemi l 

Panu R. Sz. w Wellheim. Po „Wie 
dzę ludzką można się zgłaszać pod 
adresem: Piotr PaJińskL Boshum, uiica 
Jad,Nigi ~tledwigstr.) 5. 

Panu Wład. P. w Bochum. Polak 
ów nie byl pruskim poddanym, chociaż 
już długie lata w Prusach zamieszki
wał. 

\V roku 1886 Bismarck jednem po
ciągnięciem pióra wydalil z Prus sto 
tysięcy Polaków, poddanych austryac
kich i rosyjskich, chociaż dużo z nich 
urodziło się w Prusach, a niektórzy na
wet w pruskiem służyli wojsku i brali 
udział we wojnach. prowadzonych 
przez Prusy. 

Panu Ksaweremu K. Sekretarz p. 
Władysław Nowak mieszka obecnie 
przy ulicy Cesarskiej (Kaiserstr.) 57, w 
pobliżu głównego dworca w Bochum. 
Na życzenie chętnie pan N. sluży Roda
kom radą we wszystkich sprawac!1 są
dowych, spadkowych itd. . 

Pan St. Krawczyk w H. Po kartki 
wyborcze i odezwy prosimy udać się 
do sekretarza „Głównego komitetu'• 
którego adres oglaszą przewodniczący 
tegoź komitetu. 

Panu F. K. w S. Datki na podróż 
deputa~yi polskiej do Rzvmu w sprawie 

9111!!!!1!!!!11!!1111!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ ~C;piei:i ' 1Clu-chov.-nei, należy posyłać do 
'4JiadOmOŚCi Zł ŚWiafa. 'kąsyera „Ogólnego komitetu dla spraw 

Opieki duchownej" pod adresem: To-

Zdanie to niech hakatystom wy
starczy. Reszty uczciwych uwag ze 
względu n?.. prokuratora podać r.ie mo
żemy. 

Dreyfus obity. masz Kubiak, w Oberhausen (Rhld.) 
Głośny z procesów S}Voich major Falkenstr. 307. 

Dreyfus został przez nieznaną osobę Polakowi Rodakowi w Miihlheimlc 
napadnięty i obity; krzyż legii honoro- Jak się pisze do Redakcyi, trzeba pod
wej zdarto mu z piersi. pisać swe nazwisko, nie znając adresu 

Pańskiego, nie możemy się z Panem 
Skazany morderca. porozumieć w sprawie, o której Pan 

Nieletni morderca Tomasz Rilcker, \V~pomina. 
który 10-go października r. z. w pocią-
gu kursującym pomiędzy Hamburgiem 
a Blankensee zabił lekarza dentystę 
Claussena, skazany został na 15 lat do
mu karneg:o. Sąd na śmierć skazać go 
nie mógl, ponieważ Riicker, gdy popeł
nił zbrodnię, nie liczył jeszcze 18 lat. 

Reorganizacya armii angielskiej. 

Minister wojny Haldane oglosil już 
rozkaz królewski dotyczący reorgani
zacyi armii angielskiej. 

z różnych stron. 
Berlin. Wydawca „Dzien Berliń

skiego'' pan Rose przyjął nową taryfę 
drukarską, wskutek czego streik jego 
zecerów sję skończył i „Dz. Beri.'' już 
znów wyszedł. 

Liczne wiece odbędą się w czasie 
który nas dzieli od wyborów w dniu 25 
stycznia. Na wiece powinni się Roda
cy licznie zbierać. 

Gelsenkirchen. \V kopalni „Consoli 
dation" przy otwieraniu pieca na ko
ksowni ubranie robotnika J ędrewskie
go zapaliło się i biedak został na całem 
ciele strasznie poparzony. 

Bochum. W roku przeszłym rzucił 
robotnik Jan Miiller z Hontrop kamie
oiem na automobil radcy ziemiańskiego 
Gersteina. Koło sterowe pękło i kie
rownik automobilu skaleczył się. Miil
ler został skazany na rok więzienia. 

Na luty i marzec można iuż teraz za
pisać „Wiarusa Polskiego". Płaci się 
1 markę, a z odniesieniem do domu 1,28 
mr. 

Od Redakcyi. 
Pan J. Z. w Hamborn. Bank Prze

mysłowców w Poznania (Posen) Banh: 
Związku c;pó!ek Zarobkowych, tamże. 

Pan T. G. w Liitgendortmund . .Je
żeli pan przez p!~ć lat opłacał sktadk1 
do pierwszfJ klasy knapszaftu, to ja
dąc do Polski na dłuższy czas, winien 
pan był wzit!Ć urlop, który co 1.1 ty
godni odnawiać należy a za każdy ty
dzień trzeba opfacać 15 fenygów za 
świętowanie (Feierschichtengeld), zaw 
sze przed upływem owych 15 tygodni. 
Skoro pan byleś 5 lat w Polsce i owych 
15 fen pan nie opłacałeś, straciłeś pan 
prawo nietylko do kasy pensyjnej, a 
składek zaplacanych także kasa nie 

Z>Vraca. J eżeJi Pan nie skończyłeś jesz
cze lat 10, może się Pan znowa zapisać 
do 1-ej klasy, skoro na wniosek, aby 
Pan mógł zal'esrłe składki zapłacić od
rzucono . .Możeby Pan wniosek ponowił 
listownie, co chętnie Panu załatwi 
biuro obrony prawnej „Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego". 

Wiece przedwyborcze 
odbędą się: 

W Delmenhorst: we wtorek, 15 stycz
cznia, wieczorem o godz. 8 u pana 
Ol owali. 

W Wilhelmsburg w środę wieczorem o 
godzinie 8-ej. 

W Hamburgu w czwartek o godzinie 8 
wieczorem. 

W Schiiibeck w piątek o godzinie 8 wie 
czo rem. 

W Blumenthal w sobotę o godzinie 8 
wieczorem u pana L. Plocke. 

W Kilonii-Garden w niedzielę o godz. 
2 po południu w lokalu katolickich sto 
warzyszeń. 
Rodacy! Rząd parlament rozwią

zał i zapozwał naród do obrachunku, 
aby się przekonać, ile narodowych niem 
ców leszcze w państwie niemieckiem 
się znajduje. Przy tej sposobności i my 
Polacy mamy pokazać systemowi pru
skiemu, jak dalece postąpiliśmy w od
rodzeniu społeczeństwa polskiego. Po
kazać to możemy w dniu 25 stycznia, 
gdy oddamy nasze wszystkie głosy na 
pana 

Józefa Chociszewskiego z Gniezna. 
Pospieszcie zatem wszyscy na po

wyższe wiece, aby się bliżej o wybo
rach poinformować. 
Główny komitet wyborczy dla W est

ialii, Nadrenii i sąsiednich prow. 

Wielki wi~c przedwyborczy w Rauxel-
Habinghorst 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia o godz. 4 po poi. na sali p. Schlatter 
dawniej Richter w Rauxel. O liczny u-
dział uprasza się. Komitet. 

Wielki wiec przedwyborczy w: Borbeck 
odbędzie się w piątek dnia 18 stycznia 
o godz. pół do 7 wieczorem w sali p. 
Demonda, przy ul. Germaniaplatz. Ro
daków z Borbeck, Dellwig, Bottropu i 
okolicy, uprasza się o liczny udział, 
gdyż przybędzie kandydat nasz p. Jó
zef Chociszewski • 

l(omitet wyborczy. 

WIELKIE WIECE PRZEDWYBOR
CZE W LAAR 

odbędą się: 
w piątek na wieczór o godzinie 8; 
w sobotę o godzinie 7-ej wie~zorem 

dnia 18 stycznia. 
Rodaków iRodaczki z Laar, Rnhr

ort, Stockum i Beck i okolicy się zapi a
sza. N8_ wiec przybędą m6\\r ~Y zamiej
scowi, między innymi p Józef C h('cł· 
szewski, kandydat nasz na oos'a do par-
lamentu. l( '1mitct. 

-
WIELl(IE WIECE PRZEDWYBOR-

CZE DLA W ANNE 
odbędą się w czwartek, dnia 17 stycz
nia rano o godz. 8 i po pot. o godz, 5-ef 
na sali pana l lnterschemanna, ul. D·.vor 
cowa (Bahnhofstr .). Mówcy r>rzybędą 
zamiejscowi, pomiędzy fnnymi pan Jó
zef Chociszewski, kandydat na posła do 
parlamentu. Rodacy i R.odaczki r Ko
mu czas pozwoli, niech pądąży na wie.:. 
O liczny udział prosi Komitet. 

Wielki wiec przedwyborczy dla Pola
ków z l(olonii, Miilheimu. Kaiku. Wies-

doriu i okolicy 9 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 sty
cznia, o godz. 1 pu pot w I< olonii9 przy 
t~l. .Eigelstein 51 na sali „Zum Over
stolz". Na wiec ten wszystkich Roda- · 
ków z wymienionych okolic jak naju
przejmiej się uprasza. - Z polecenia 
miejscowego komitetu J. Dymek • 
Na wiec przybędzie mówca z Bochum. 

Baczność Rodacy w Neumilhl-Buschll. 
·Wielki wiec przedwyborczy 

odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia w 
Buschhausen przy ul. Hambornerstr. 

na sal! p. Schroer o godz. 1 w południe. 
O liczny udział prosi 

Komitet miejscowy. 

Baczność! 
W miejscowościach Sodingen, Ca

strop, Gamen, należących do naszego o
bwodu, nie ma jeszGze komitetów miej
scowy ch. Rodacy w odnośnych miej
scowościach powinni się porozumieć i 
jak najszczerzej zająć się agitacyą wy
borczą. - Zarazem podajemy do wia
domości że w niedzielę 2C lim. o godz. 
pól do 11 przed pot odbę. ~ie ię zebra
nie komitetu powiatowego, 'la Które 
powinni się stawić zastępcy wszys tkich 
miejscowości należących do naszego po 
wiatu. Komitet powiatowy. 

Wiec przedwyborczy dla powiatu dort-
. mundzkiego 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 bm. 
o godz. pół do 12 w południe u p. Scha
iera, Leipnitz- i Lessingstr. Na wiecu 
będzie przemawiał kandydat p. Józef 
Chociszewski z Gniezna, dla tego upra
szamy o liczny udział Rodaków z po
wiatu. Komitet powiatowy. 

---„-----
Wiec przedwyborczy dla Frintrop 

i Diimpten 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia, o godz. 1 i pół po poł. na sali pana 
Eckardt w Dtimpten (down. Retz), ul. 
Mellinghoferstr. O liczny udział Roda 
ków z f rintrop i Dtimpten i okolicy u
prasza się sie głównie z Printrop i Dilm 
pten,-gdyż na te dwie miejscowości bę
dzie trzeba wybrać komitety miej-
. ... owe. 

Baczność Marxloh ! 

. t 

.; 

Wiec przedwyborczy odbędzie się w 
środę, 16 stycznia o godz. 8 wieczorem 
u p. Rosenthala. Uprasza się szanown. 
Rodaków o liczny udział. Na wiec przy
będzie p. J. Chociszeswki z Gniezna. 

Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Schalke 
qdbędzie się w środę, dnia 16 stycznia 
o godzinie 7 wieczorem w sali pana 
Wieke, ulica Pocztowa (Poststr.) na
przeciw policyi. O liczny udział Roda
ków z Schalke, Bismarck, Ressler, Gel
senkirchen i całej okolicy uprasza się. --

Towarz. gimn. „Sokół" w Bochum. 
\V przyszłą środę, 16 stycznia odbę

dzie się posiedzenie punktualnie o godz. 
pół do 9 Wieczorem w lokalu p. Scha
fera, ul. Ringstr. Szan. Druhów uprasza 
się o punktualne i liczne przybycie. 

Czołem! Wydział. · 

Nadesłano 
Milion SokolóW -

zawitało w Pozna6skie 
wybornych papierosów 

firmy Wullfan Ił 

I. F. J. Komendziński w Dreznie 
w nader przystępnej cen· e detalicznej 1 O 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszystkich odnośn)'ch handlach. 



Tani chleb! 
Dobry, potywny chleb padern
borskł po 1,25 mr. l po 85 fea. 
również westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po l,Oo. mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
ta bryka chleba .J oh. Hake, Upsprung. 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko
lej ową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5.,; 
h. Loboff, Maltheserstr. o, G. Kirc•hner.,.ł 
Pindenstr, 3 2, Ed. W elsch, Konigsstr' 

I · I 
Zaproszenia :e 
tt ~ weselne 

w pięknem w7konaniu i na 
eleganckim kartonie oraz a• 

ne drnki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

al. Ma.ltheBerstra.sse 17. 

Zakład św. Wojciecha, 
P•Dtań, ul. Wllhelm.ow11ka nr. t.ta, 

ZOFIA UWOJDZIŃSKA_ 
poleca etowarzyszenio~ i bractwom chorąiwie, 
atan~ary, szarfy, laski marszałkovskie etc. w wy
l:onaruu art7stycznem, po cenach najtańszych. Ma-

teryały aajlepsze. 1765 
Stare chorągwie i szarfy czyści się i odnawia ja.k 

. najstaranniej. 
W razie za.potrzebo Hania nprassa się o zażądanie 
pocztówką rysnuków, koSltorysów, katalogu etc. 

,Generalny zastępca na Westfalię i Nadrenię: 

Marełn „arezyńtiJkl, 
Dablnghorst p. Bauxel. 

p 
o 

POI..6.E 
A 
E 

uczący sł ę p·o niemiecku. 
Pra.kt,czny przewodnik, kt61"1 podaje 

~aka.zów~, rozmowy i nauki, aby w b6t
kim czasie można czytać, rozumia6 i m6-
wi6 po niemiecku. Cena 1 :mr., z pne
BYł~ą 1 mr. 10 fen. Zamówieni& prąj· 
IDUJ& 

„ Wiarus Polski" 
księgarnia i drukarnia 

Polski 

Elementarz 
dla dzieci uczących sł~ w 
szkole tylko po ni"mieeku. 

Jest.to najlepe_gy elementarz, ja.ki 
dotychczas został wyda.ny, dla t,...go 
powilńen .znajdować się w ręku kd
dego d.neck:a polskiegQ ria obczy&nie. 

Element.n wykonany jest bardzo 
pst.ownłe. Gzd<>błony lio1.nymi obru
k&ml, a ułołony tak, łe dziecko umie
j~ caytaó po niemiecka, łatwo si~ 
naucą po polsku. 
CM. 80 Jm., s przesylkq 40 /en., 

Adres: Wiarus Polski, 
Boe.ltum. 

••••••••••••••• m B achumsU fabryka : 
I _!Yrobów papierowych I 
• H. Jakisch, (982 • 
• ul. Schillera 3 Telefon 676. • 
tl dostarcza po naj 1li7.!.'llzyelt eeuaeh • 
• - franko. • 

• tytki I torby h'ezd~:n~- i~ „ 
I papier pera-a1ttłnowy w rolk~ch • . 

i paczkach, papier do mar&"ary• • 
ny, ksła\żkł kontowe, 'łytkl 

• do e)'A'ar, tyłki do kaw7, kslą- • 
• żeezkł rabato'1"e itd. itd. • „ •.•••••.• „ •• 

Proszę uważać : 
Każdy kto cierpi na kaMzel ł eit:żar 

w. J!łue~e~, niec~ zaraz napisze po butelkę 
Eliksiru piersiowego i ameryk. Capsium plaster. 
Cen& razem 2,00 mk. (Camp. Brnstelixir 75 - Sal
miak ó„ Eibischsaft 20,- destil. Wasser 125 -) Se
tki podziękowań odebrałem. ' 1656 

Apteka (Apotheke) ~~::~~~ 
wyśm. holender. 

Ser ski,miękiiłatw. · dający lliękrajać 
w kaw.po 101. 

Paczka pocz- 3 90 m 
towa franko J • 
„ob. Stegełmann, 
Neumtlnsteri.R70. (1725) 

Polską służącą, 
znająclł dokładnie wszel
ką domową robotę, przyj
mie od zaraz albo od 
1-go lutego pani (47) 

Ludwika Błoch, 
E11sen, Turmstr. 14. 

W Rechlinghauaen
Siid przy Fahrn i Baum.
strasse są ładne i tanie 

mieszkania 
do wynaj~eia. 
Fr. Jachowski, 
Beekllngb.-Siid 

Daumstr. 

Pomoon.lków 

krawieckich 
przyjmie od zaraz i pó
źniej na stałe zatrudnie
nie. 60 

St. Kucnerowiez, 
mistrz kra 'Wiecki 

w Be8lile p. Duer. 

Nagrody 5 . marek 
dam temu, kto mi· doniesie, gdzie się 

teraz znajduje .Antoni Jagodziński, 
'lamieszkujący dawniej w Oberhausen, 
Essenerstr. nr. 19. (46) 

.Jan Błoeh, 
Essen, ut. Wieżowa (Turmstr.) 14. 

Bank ZieD1ski 
Koronowo (Crone a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a spr.ze· 
daje w całości i w parcelach na długo

=== letnią odpłatę. ---
1678 

Kasa oszczędności Banku 
przyjmuje depozyta i płaci od takowych 
1 procent za _natychm. wypowiedzeniem, 
( i ćwierć procent za kwart. wypowiedz. 
4 i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

Olbrzymi zarobek 
·osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
że kobiety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki, Posen W. 6. 

Skład towarow kol. i tłuszczow 
jest w Rerkll•de przy Kast1·opie w naj
lepszem pofoźeniu od zaraz lub później 
do wydzierżawienia. Dobra egzystencya 
dla Polaka, ponieważ niema na miejscu 
podobn. składu polsk. Zgłosz. przyjmuje 
eksp. "Wiar. Polsk " pod nr. 61. 

Biuro stręczeń 
dla gospodarstwa, służących i kuchareli 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

BenrJk Maagh, 
błnro 11tr~czeń w Dortmundde, 

liUnlgswall 11r. 10 (przy głównym dworcu) 

Polska sf użąca, 
znającą dobrze robotę 
domową, 2V mk'. pensyi 
miesi~znie snajdzie od 
zaraz miejsce u p. nau
cielki Voaelzan~ w 
Steele, pomieczkanie 
naprzeciw Fr. Sarbinow
skiego. (50) „ 

Meble 
łOżka 

Ucznia, 
chcącego si" fryzyerstwa ~ ft l' ~ ;1t l' ft 

ogniska 
całkowite 

urządzen. 

mieszkań 
na łatwą 

i dentystyki wyuczyć 

~~:il~~eoc;araz lub ~~ I Dobre cygaro 
Franc. Kaube, . 
ul. Now~er;::~r.) 48. paprnrosy 
Piękne pocztówki 
poleca w wielk. wyborze 
Ksi~garnia „ Wiarusa 
Polikiego" w Bochum 

można nabyó 
w Bochum prz1 .i. 

Malthe11er&tr. 17a. 

UifWWdś-JWWt& ew 

Jedyna polska fabryka chleba , 
w Westfalii I N adJ·enłł 

W dzień godnych zaręczyn druho\Yl 

Michałowi Cwiertninerowi 
zasylamy najserdeczniejsze życzenia i 
wykrzykujemy po trzykroć niech żyje! 
aż się echo z Laer do Dusznik się odbi. 
je. Czolem ! Tego życzą druhowie z 
La er. 

Tow. św. Bartłomieja w ł1age11 
podaje wszystkim czlonkom do wiado. 
mości, iż półroczne walne zebranie od. 
będzie się w niedziele, 20 stycznia 0 
godz. 4 po pol. u p. Ehrenputscha, przy 
ul. Mittelstr. 19. Na porządku dzien. 
nym obór nowego zarządu na rok 1907 
i inne bardzo ważne sprawy. Uprasza 
się członków i Rodaków z okolicy o 
jak najliczniejsze przybycie. Goście 
mile widziani. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu odbę.. 
dzie się o godz. 2 po pot Także i rewi
zorowie kasy winni się stawić. na po
siedzenie zarządu. 
(2) lgn. Bieda, sekr. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Reck 
linghausen-Zachód (Hillen) 

podaje do wiadomości swym członkom 
iż ro~zne zebranie odbędzie się w nie
dzielę, 20 stycznia po obiedzie o godz. 
3. - Zarząd i rewizorowie kasy o go
dzinie 1 i · pól.. - Na porządku dzien
nym sprawozdanie z całego roku i o
bór nowego zarządu. Zarz•d. 

-Bractwo Różańca św. w Ueckendoń 
donosi swym siostrom, że ·w środę, 16 
stycznia, odbędzie się zebranie po poł. 
o R"odz. 4 w domu sióstr, na ktpre się 
wszystkie siostry zaprasza. 
(I ) Przełożona. 

Tow. gimn. „Sokół" w Dyseldońie 
urządza w niedzielę, 20 stycznia na sali 
p. Nobla ul. Kolońska 252 swą zimową 
zabawę. Począt_ek o godz. 5 po poł. 
Zabawa ta zostanie urozmaicona przez 
odegranie sztuki teatralnej pod tyt.: 
„Skrzypce czarodziejskie'' i ćwiczenia 
gimnastyczne. Mamy nadzieję, iż nas 
szan. Rodacy jak najliczniej od.)Viedzić 
raczą. Czołem! _Wydział. 

... IWowolie lWowotiet 
Tylko u mnie do nabycia! 

Tanie 1egarki narodowe, 
srebrne, złot1 brzeg, 5 lat gwar. 
po 12, 14:, 16, 18, 20, 22, 25 mk. 
Dro1tzk.ł z sokołem po 2 1Lk. 
8płlkł z sokołem po 0,20 m k. 
Guziki do mankiet z sokoł. 6 m. 
ft edalłk do łańcucha Z S()k. 2 m, 
ł..ańeu11zkł z sokoł. po 3, 4, 6, 

8 mk. 
li.ole7.7kł z sokołem po 5 mk. 
Płer8elonkł z sokołem 5 mk. 
= Cenniki darnu1. = 

M. Szczepaniak, 
Krotoazyn 

(Krotoschio.). 
(1040 

w Bochum, Maltheserstr. 17. 

ł""' 
P.lace bud.owi ne 

w Hamborn, przy szybie IV „Dentscher Kaiser" 
w każdej wielkosci ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpł:icie. ( 40) 

11 ;~~;ł~!i 
I kredyt, 

Schwarzhoft 
Recklingh. S • 

(Bruch) 

w Wattenscheld, ul. _Vorstadtstr. 48 
A.żeby podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem w Watten

scheid fabrykę parową. - Służę więc każdemn i dostarczam 
chleb ł płeezywo, które jest bardzo smaczne i tanie, jakiego 
u nłko,;o w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

Moje wozy _- __ 
przejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 
Lei the, W estenfeld, Hame, ·-Hofstede, Riemke, Bochum. 

'We wtorek ł w płqtel6s 

Towarz śpiewu „Wanda" w Hoerde 
urządza zimową zabawę w niedzielę, 
20 bm., na sali p. Baumbecka, przy no
wym moście. Początek o godz. 5 po pot 
Wstępne dla członków 40 fen., dla go
ści 50 fen. przed czasem, a przy kasie 
75 fen. O jak najliczniejszy udział w za 
bawie prosi 

J. Matyla, przew. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 
lcł bestell hiermit bei dem Ka1serli· 

:hem Postamt eiin .Exemplar der Zeitunt 
„Wiarus Polski0 au~ Bochum (Zeitun!li· 
preisliste 128) fiir die Monate Februar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnement . 

Albert·-~·suss, 
Hamborn, Gottliebstr. 25. 

Hndł'nek • 
w Styrum o 30 pokojach, przynoszący 
komornego 2160 marek rocznie, jest na 
sprzedn?:. Wpłaty 4-5 tysięcy marek. 
Reszta może pozostać na 2-giej hipotE>ce 
J.5 lat. 1,. 43) 

Ignacy Kubiak, 
Oberhausen, Feldstr. 81. 

Telefon 4 71. 

Bochumerstr . . 
nr. rn2. ' 

(obok poczty 
i apteki). 

U eckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
W 8rodę ł w sobotę• 

Bismarck, W anne, Rohlinghausen i Gilnnigfeld. 
Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybędą, 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adresu 

na pocztówce, a natychmiast przyJadę. 

Prosz~ gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o laskawe poparcie. -
i:-opłerajmy 11wego ł Jedzmy ellłeb połl!!lkł. 

und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige l,'28 Mk. erhalten zu haben be-
1oheinigt. Franciszek Matysiak, piekarz polski 

1 •·11~~~~~~-~~Vl~a~t~t~e~n~s~c~h~e~i~d~,~~!!!!~~~~~~·~·~·~·~d.~·~·~·~·~·:..:..:.190...:.:.:~·~· ''orstodtstr. -'8 (27) Vorstadt1!1tr. -'8. 

- Kalserlłches Postamt •••••.••••• ~ 

Za druk. nakład i redakcy~ odpowiedzialny Antoni BreJski w Bochum. Nakładem czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



Bochum, na środę dnia 16-go stycznia 1907. Rok 17. 

• • 

W)'chodsl codau» Jt wn.tli• hi po1hri•teczn7c.la. 
:Prudpłata kwari&l.a& u pocsci1 I • liltowych wynoai 

ar 6-0 fen., a 11 ochko1&eaie• do doaa 1 Jlll'. 92 fen. 
A.1 Wia.ru Poliki" n pilany j&st w cenmn pocztolr1Jll pod 

a.aki1a ,,L pelnilck :ar. Ułł. 

I 1111 llŻI ZI ll1r1 I DJcz1z11 ! I Za in.Hr&ty płaci Ił• u. -1ajsc1 rq~ dro ~n1go dma. 
lf f. ogłoueni• u.mienczone praed m11rata.mi ~ fen. ~' 
cs~ato ogłaua otrzyma n.bat. - Liaty do „Wl.&1"9-' Póf 
Uieco" . u.leS, frankowa6 i podał w nich dokła.d.D,y a4tt 

piaqcego. ~kopiaów nie swracam7. 

Rełlzłce piscy! Uczcie dzieci swe 
•6włć, czytać I olsać r>0 polsku! Nie 
Int Pelakłem. Ido potomstwu swemu 
t:alemczyć sle Pozwoli! 

· z wypaA6w dnia. - ,~. 

Pism~ aiemieckie rozszerzaj~ kłamliwe 
vieścJ dotycz•ce oporu dzieci polskich 

przeciw Bieęlieckiei aauce r:eli&li. 
„Posener Tageblatt" a za nim inne 

vi~ma hakatystyczne doniosly, że w 
iW. Księstwie Poznańskiem strejkuje o
becnie 39,000 dzieci; najwyższa liczba 
~trejkujących byla podobno 48 tysięcy 
tak .iż zmalala obecnie o 9 tysit:c:v.. 

Pisma polskie przeczą stanowczo 
'tej wiadomości i zaznaczają, że liczba 
dzieci opierających się niemieckiej nau
ce religii dochodzi w samem W. Ks. 
Poznańskiem do 60 tysięcy. 

Narodowi liberałowie tebrzłl w Polsce 
:zaboru rosyjskiego o pieniłldze na prze
t>rowadzenie wyborów w Niemczech. 

Pisma warszawskie donoszą, że za
Iztld centralny partyj nacyonglistycz
!ł.o-liberalnej w Berlinie rozsyła do ró
:żnych osób w kongresowem Królestwie 
Polskiem okólniki, nawołujące do skła
<lek na cele walki wyborczej z socyal
<lemokracyą, centrum i Polakami. 

W Warszawie otrzymało taki okól
nik mnóstwo osób. Przedstawiono re
<lakcyi „Kur. Warsz." kilkadziesiąt ta
kich listów. 

Jest to szczyt bezczelności pruskiej. 
u;agi zresztą zbyteczne, wystarczy 
jeśli robotnicy polscy na obczytn•e sit; 
<dowiedzą o tern, zkąd to polakożercy 
pruscy chcą mieć nawet pieniądze na 
"\\'alke. przeciw Po1akom. 

Wiec przedwyborczy w Bochum. 
Wobec przevełnionej wiecownikami 

'Wielkiej sali hotelu „Wiktorya" zagaił 
ubiegłej niedzieli wiec przedwyborczy 
o godzinie 3 i pół po południu prezes ko
mitetu wyborczego redaktor p. Michał 
l<wiatkowski, który też przewodniczyl 
<)bradom. 

Na wstępie zazna_czyl p. K., że wiec 
<lzi!~iejszy obczyzna w pamięci zacho
wa, gdyż wystąpj na nim~ jak to 
iuż wiecownikom wiadomo, mąż, które
mu 111d polski tak wiele zawdzię
cza, kandydat nasz poselski p. Józef 
·Chociszewski z Gniezna. Malo z wieco 
-v..·ników zna go osobiście, ale nie ma 
JJewnie pomiędzy nimi ani jednego. któ
ry nie znałby p. Chociszewskiego z licz 
nych jego pism, którymi starał się pod
nieść świadomość narodową i oświatę 
pomiędzy ludem polskim... -

Ody wiecownicy spostrzegli przyby 
wającego właśnie w tej chwili p. Józefa 
Chociszewskiego,_ sala zagrzmjala okla

:Skami i okrzykami na cześć zacne~o 10-

ścia, który mimo podeszłego wieku i da
lekiej drogi nie wahal się zadośćuczy
nić P..rośbie Polaków na obczyźnie. Po 
Vt pro.wadzeniu p. Chociszewskiego na 
estradę powital go w gorących sło
wach przewodniczący p. M. Kwiatkow
ski imieniem naszych wladz wybor
czych oraz imieniem obywateli Pola
ków na wychodźtwie. kończąc prze„ 
mówienie swoje powitalne ok_rzykiem 
na cześć niezmordowanego pracowni
ka na niwie narodowej a kandydata na
szego poselskiego. 

Pan Józef Chociszewski zabrawszy 
następnie glos w godzinnem przemó:.. 
wieniu wysluchanem przez zgroma
dzonych z natężoną uwagą poruszył 
wszystko, co zajmować może w chwih 
obecnej umysl i serce Polaka. Wiemy, 
\\rywodzil szanowny mówca, iż na ob
czyźnie kandydata naszego nfo przepro 
wadzimy, ale też nie chodzi nam tutaj o 
to; glównie chodzi o coś innego, mia
nowicie o to, by udowodnić. że my, da
leko od kraju ojczystego, czujemy się 
Polakami. Wybory mają nas pobu
dzić do narodowej pracy obywatelskiej. 

Z przeszłości· naszej nauki czerpać i 
z innych narodów przykład brać win
niśmy. Mianowicie Czesi przykładem 
nam Polakom slużyć mogą. Przede
wszystkiem oświatę szerzyć i do oszczę 
dności przyzwyczajać się w_!_nniśmy. 
Najłatwiej do celów tych qojdziemy, je
śli pami~tać będziemy w pierwszej li-

. nii o szerzeniu ruchu wstrzemi~źliwo
ści. bo alkohol straszne narodowi pol
skięmu wyrządził szkody. 

W drugiej połowie swojego prze
mówienia przedstawił p. Cbociszewski 
swój proiram polityczny. · 

Pract: dla ludu naszego i w obronie 
tego ludu -wywodził czcigodny mów
ca - uważam za najważniejsza, gdyż 
te szerokie warstwy ludu są całą przy
szłością narodu naszego. Robotnik wi
nien być pod każdym względem równo
uprawniony z innymi stanami. - W pra 
cy naszej politycznej powinniśmy liczyć 
tylko na własne siły, ro żadne stronni
ctwo niemieckie Polaków nie poprze z. 
miłości dla Polaków, nie uczynią tego 
też ani centrowcy ani socyaliści. Wła
sną drogą iść powinniśmy i przede
wszystkiem nigdy nadzieii w lepsza. 
przyszłość tracić nie powinniśmy. Naj
więksi i najlepsi z narodu nasze_go za
wsze wiarę w sercu mieli w lepszą 
przyszłość Polski. Przyjdzie ona może 
prędzej, jak się niejeden spodziewa. by
le tylko każdy z nas swój obowiązek 
narodowy i obywatelski spełnił w ka
żdej chwili,. jak się należy. Wobecnej 
chwili chodzi nam przedewszystkiem o 
zwycięskie przeprowadzenie walki wy
borczej, niech więc każdy dołoży starań 
do tego, by liczba głosów polskich by
ła jak największa. 

Przemówienie przerywane okla
skami zakończył szanowny mówca o
krzykiem na cześć ludu pol~kiego. 

Za piękne przemówienie podzięko
wał kandydatowi naszemu przewodni
czący p. M. Kwiatkowski. zaznaczając, 
że jeśli w ludzie polskim na obczyźnie 
rozbudzila się tak żywa świadomość 
narodowa i gorliwość w pracy obywa
telskiej, to zawdziecza on to także w 
wielkiej mierze pismom p. Józ.efa Cho
ciszewskiego. Lud polski obierając Go 
.swoim kandydatem pragnie i w ten 

chociaż slaby sposób okazać Mu swoją 
wdzięczność. Za pracę narodową p. 
Józef Chociszewski znosił rozliczne 
prześladowania, przechodził 40 proce
sów i cierpjał ~ lat w więzieniu prus
kiem. Jest wiec p. Chociszewski mf;-
żem któremu rząd pruski wystawil ' . wym.owne świadectwo. Jemu swo1e 
głosy oddając pragnie lud polski rządo
wi pruskiemu dać, także jak najwyraź-

. niejszą odpowiedź na rozwiązanie par
lamentu i zaznaczyć, że do tych mę
żów, którzy rządowi pruskiemu są naj
nieprzyjemniejsi, lud polski posiada naj
większe zaufanie. 

Na wniosek przewodniczącego wy
stano następnie do Tow. Wstrzemięźli
wości „Jutrzenka" w Poznaniu, które
go założycielem jest p. Chociszewski, a 
które. w dniu tym właśnie obchodziło 
17-stą. rocznicę istnienia następują
cy telegram: 

„Rodacy zgromadzeni na wiecu w 
Bochum po pięknem przemówieniu p. 
Józefa Chocjszewskiego, założyciela 
,.Jutrzenki" zasylaią pozdrowienie: 
Przyszlość nasza! 
Kwiatkowski, przewodniczący wieca i 
prezes „Wyzwolenia" w Bochum. 

W dyskusyi przemawiali następnie 
zachęcając do energicznej agitacyi wy
borczej pp. Sosiński i Paąkowski. 

Na zakończenie wezwal przewodni
czący zgromadzonych, by w dniu 25-go 
stycznia każdy Polak na obczyźnie od
dal glos swój na kandydata naszego 
p. Józefa Chociszewskiego oraz by się 
starali wszędzie i zawsze w czyn za
mieniać myśli i zasady, którym sędzi
wy nasz kandydat całe życie Qoświęcił, 
mianowicie szerzeniu oświaty narodo
wej, wstrzemięźliwości, oraz budzeniu 
i zachowaniu nadziei w lepszą przy
szlość narodu naszego. 

Okrzykiem na cześć Kola polskiego 
zakończono piękny ten wiec o godzinie 
5 i pól po południu. 

o przyszłym parlamencie niemieckim 
wypowiada kilka uwag w „Kur. War." 
znany pisarz dr. Wl. Rabski. 

W sejmie pruskim bitwy uważać 
trzeba z góry za przegrane, pisze p. 
Wl. R. pomiędzy innemi, i walka toczy 
się tam o honor, bez nadziei zwyci~
stwa. Inaczej w parlamencie. I tu szan 
se nasze wobec rosnącego zhakatyzo
wania partyi centrowej pogorszyły si(d 
bezsprzecznie. Bądź co bądź jednak, 
jest to h~dyne ciało prawodawcze, od 
którego bodaj cienia sprawiedliwości 
spodziewać się można. Centrum wpra 
wdzie dyszy nienawiścią do nas z po
wodu emancypacyi narodowej S1ązka, 
ale partya ta, popchnięta wskutek roz
wiąz~mia parlamentu i wściekłych ata
ków Dernburga przeciw polity_ce kolo
nialnej centrowców na krańce opozycji, 
będzie z konieczności musiała korzy
stać z każdej sposobności, aby dać się 
we znaki rządowi, a tern samem, nie z 
miłości dla nas, le_cz z nienawiści do 
władzy państwowej, może i w sprawie 
polskiej zająć wroR"ie dla vrojektów 
rządowych stanowisko. 

Przyszły parlament bedzie w calem 
tego słowa znaczeniu parlamentem wo
Jowniczym bez względu na to, czy bi
twa wyboi:cza rozstrzygnie sJe na. ko-

rzyść zachowawców, liberałów i woln.o 
myślnych, czy też na k>orzyść so~yah
stów centrum i Polakow. W pierw
szy~. przypadku obowią~kiem nasz~m 
będzie spotęgować energię opozycy1ną, 
mniejszości, choćby nawet w tero prze
konaniu że nie uzyskamy nic, prócz 
zwycię;tw moralnych; w drugim. ~rzy
padku, który jest prawdopodobme1szy, 
liczyć możemy poniekąd na zdobycze 
realne. Ale tak .czi owak, Kołu polskie: 
mu pozostanie tylko jedna rola: '?'~II? 
prowadzonej z silą rozpaczy, potezmeJ
szą niż kiedykolwiek. 

Minął już czas, w którym przema
wiało się do ministrów z uśmiechami i 
pokłonami dworaków. Minął już czas, 
gey entuzjazm Kola polskiego dla ma
rynarki niemieckiej niósł nam w nagro
dę przydomki Admiralskich, obrazki o
kręt.ów wojennych, śniadania na dwo
rze cesarskim i nic poza tern - prócz 
krzywdy. Dzisiaj już wiemy, iż pozosta
ła nam tylko walka tak bezwzględna i 
tak w ciosach potężna, żeby nas, je
żeli iuź nic innego, to przynajmniej 
chwała Termopilów okryła. A walka 
ta m_usi być tern energiczniejsza w no
wym parlamencie, aby wśród ogólnej 
wrzawy bojowej, na którą się zanosi, 
głos polski nie p.rzebrzmial bez echa i 
górował nad wszystkiem potęgą prote
stu narodowego. Niema tu miejsca na 
stanowisko ściśle partyjne. Nie chodzi 
o to, czy ktoś z wszechpolskiego czy 
innego punktu widzenia zapatruje się na 
przyszłość ojczyzny, lecz o to, aby na 
trybunę parlam~ntar.ną wstąpili ludzie, 
którzy stoją na wysokości chwili bieżą
cej, którzy wyczuwają pulsującą myśl 
i bijące serce narodu, którzy, wchlonąw 
szy cały bój ojczyzny umęczonej, dla 
bólu tego znajdą wyraz piorunujący. A 
choćby piorun był bezowocny, bo zwy„ 
cięstwo przecież nie od na~ samych za
leży, niechaj będzie taki, aby obudził 
szacunek nawet u wrogów. 

Polacy na obczyźnie, 

Horde. Roczne sprawozdanie To
warzystwa św. Walentego w liorde z 
roku 1906. Towarzystwo nasze odbvfo 
w ubiegłym .·oku jedno roczne. Jwa 
kwartalne, piętuście zwyczaj 1ych i je
dno nadzwyczajne walne zebrani ·~; ob
chodziło wspólną święconkę, Owialdk~ 
i urządziło jedną wycieczkę. Księdza 
polskiego mieliśmy cztery razy. W :->pól
nie do Komunii św. przystęp 1.>waliśmy · '4 
razy. Dnia 1 stycznia r. b. odbyło się 
roczne walne zebranie. na któ:-err.. był 
obrany nowy zarząd. Honorowym pre
zesem jest obrany ksiądz kapelan Bu
cholt, vrzew. Józef Młyńczak, Fran~i
szek Nowakowski, zast. Franc. Mły1i
czak sekr, Skrzydlewski zast., Sz~zep. 
Madaliński skarb., Piotr Lisiak, zast., 
Antoni Pawlak bibliot., Mikołaj Kwi ~ciń 
ski, zast., Antoni Szynalski, ~ho :ąż;.; m, 
Woje. Kmiecik, zast., lgna~y Monk-w
ski i Wincenty Płówniczak asystent., 
Wojciech Mielcarek i Mikołaj Kukieł
czyński ich za)t.. Kacper :;;;ly 't' o\t<i i 
Antoni Wachowski ławn., M;~?iał Mać
kowski i Józef Alshut rewiz0~ami kasv. 

Posiedzenia odbywaią się ::o drugą 
i czwartą niedzielę miesiąca na s:xli clo
mu czeladzi katolickiej (Kath. Oesellen-



Haus). Sprawy, tyczące się Tow. na
desłać prosimy na ręce przewodniczące 
iO lub sekretarza. 
Józef Młyńczaky przewodniczący, Fr. 
Młyńczak, sekretarz. 

Z Łużyc. Dwa wiece na Łużycach 
odbyty się w Trzech Króli, mianowicie 
w Złokomorowie z udział:em 250 wybor 
ców i w Rezi z udziałem 200 osób. Oby
dwa wiece' urządzil polski komitet Poli
tyczny. Postawiono na riich jednogloś
aie kandydaturę p. Leona Czarlińskiego 
z Torunia. Socyaliści usiłowali przesz
kadzać w rozprawach, ale nie_ mieli 
szcz~ścia: --

Wiec przedwyborczy w Alstaden 
odbył się w niedzielę, 13 stycznia. Na 
przewodniczącego wieca powołano p. 
T. Szymonika, na zast. p. Musiolika, a 
na sekretarza p . .M. Jankowskiego. 

Z kolei o spra}vach wyborczych prze 
mawiali pp. Szymink. Polny i Linka z 
Alstaden oraz p. T. Kubiak z Oberhau
sen. W~zyscy mówcy nawolywali do 
gorliwe.i agitacyi za narodowym kandy
datem. W końcu wykrzyknięto na cześć 
polskiego kandydata p. Józefa Choci
sze\vskiego trzykrotnLe niech żyje. 

Do komitetu zostali wybrani pp. Te
vdor Szymink, M. Grzelczyk i ,A. Du
sza~ Na cele wyborcze zebrano 6,05 mr. 

M. Jankowski, sekr. wieca. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zae~uni h, Warmii I Ma.znr. 

Chojnice. Swego czasu skazany zo 
stał na rok i 6 miesięcy więzienia kelner 
Rudolf Strauss za oszustwo. Doniósł on 
prokuratorowi w Chojnicach, że w Chi
cago odnalazł mordercę gimnazyasty 
Wintera w osobie jakiegoś bogatego ży
da z Prus Wschodnich. Doniesienie to 
było rozmyślnem kłamstwem, po pełnio 
nem w tym celu, ażeby wyłudzić 200 
marek, przeznaczonych ną wykrycie 
zbrodniarza. Otóż Strauss zamierzał w 
Słupsku gdzie go osadzono we więzie
niu śledczem, odebrać sobie życie w ten 
sposób, że rozbił palącą się lampę i ob
lał się gorejącą naftą. Pożar na nim 
stłumiono niebawem_, tak się jednak 
strasznre poparzył, że lekarze wątpią, 
czy powiedzie się zachować mu życie. 
Strauss jest człowiekiem, duchowo o
graniczonym. 

Bysław. Przy uzupełniających wy
borach do rady gminnej wybrani zostali 
większością głosów: p. Poraziński, maj
ster stolarski i p. Piotrowski, mularz, 
obaj z Bysławia. 

Skarszewy. Rodak nasz pan Augu
s_tyn Brzozowski ze Sztumu kupił od 
Niemca Dinglera dwupiętrowy dom z 
zabudowaniami i inwentarzem oraz 100 
mórg ziemi za 39 tysięcy marek. 

_Of __ _ 

atalna omyłka. 
14) ' Powieść z francuskiego. 

(C~ dalszy). 

Wtem ktoś ostrożnie ot}11orzyl drzwi 
weszła mloda kobieta i stała na chwilę, 
z otwartemi szeroko oczami, z odem
kniętemi ustami, jakby pod wrażenierr: 
jakiegoś strasznego widzenia. Nagle 
padła sztywna, i wydała stłumiony o
krzyk: 

- Zdawało mi się, że widzę mego 
. ' . męza .. .!. 

Była śmiertelnie blada, drżenie prze 
biegało jej członki. Chciała się podnieść 
lecz nie mogla i padła zemdlona w ob
jęcia Josillet'a, który ją ułożył na fote
lu. 

- Przeraziliście ją, panowie - rzeki 
ostro - jest wątła i wrażliwa. Należa
ło ją uprzedzić o waszej obecności... 

Madelor się nią zajął. Skoro otwo 
rzyła oczy, rzekła: 

- Kto są ci ludzie i czemu przycho 
dz~ profanować ten pokój ? 

Poznała ich; w jednej chwili opa
miętała się, że :urzestrach zagłuszył w 
wzruszającą godnością: 

- Wybaczcie mi panowie!... 
Josillet wytlomaczył jej obecność 

przedstawicieli sprawiedliwości o tej 
porze. i · · 

Toruń. Wiec przedwyborczy w To- ' l(ośclan. Obwód dominialny Biele-
runiu odbyl się w piątek wieczorem na wo w powiecie kościańskim zamieniony 
sali „Muzeum". Rozprawom przewod- został na gminę wiejską pod nazwą Blei 
niczyl p. Jan Brej ski. GlówQą mowę chen; obwód dominialny Chumiątki w 
\\·yglosil kandydat poselski ks. Bolt ze powiecie gostyńskim na gmin~ pod naz
Srebrnik. wą Marienheim, a obwód dominialny 

Żychlewo w tym samvm powiecie na 
gminę pod nazwą Luuwiv.shof. 

Pila. Ładną zabawkę chciał sobie 
urządzić uczeń szkolny A~ Szambulew- Wrocław. Wiadomo. że ks. kardy
ski z Chrząstowa, gdyż nakladł na szy- · nał I\o~p obchodził w zeszłym tygodniu 
ny kolejowe kamieni, aby widzieć, jak , 25-Ietni jubileusz biskupstwa swego. Na 
przejeżdżający pociąg je zmiażdży. Ma- ~ tym obchodzie minister Studt slawil za 
szynista, który to pomiarkował$ zdołał ~ slugi ks. kard. Koppa jako lojalnego 
pociąg zatrzymać, i nieszczęściu zapo- ~ Prusaka. Na to odpowiedział ks. Kopp 
biedz. Sąd skazał Sz_ambulewskiego za wynosząc pod niebiosy protestancki 
to na rok więzienia. rząd pruski. 

Bydgoszcz. Pol~ya sanitarna pod- Duch pruskiego rządu, mówił ks. 
jęla wszelkie środki ostrożności. aby Kopp jest duchem toleranćyi ( ! ! ! ! ? ? ?) 
zapobiedz dalszemu szerzeniu się w~- co odpowiada zupełnie właściwym sto
buchlej tutaj czarnej ospy. Wszystkie sunkom w państwie pruskiem. Jest to 
dotknięte chorobą osoby odosobnione w duch sprawiedliwego odważenia po
lazarecie miewają się lepiej. Poglosk~, szczególnych interesów i spraw, jest to 
jakoby jedna z nich urn.aria, okazała się duch jednakowego traktowania wszyst
bezpodstawną. kich obywateli państwowych ( ! ! ! ? ? ?). 

Gniezno. W nocy z czwartku na 
piątek pomiędzy godziną 1 a 2 napadło 
na żwirówce wrzesińskiej, w bliskości 
koszar dragońskich dwóch wojskowych 
na nauczycieli z Pustachowa, p0wraca
jących z miasta od .Pana Gawła i tak ich 
poturbowali, że jeden kilka tygodni od
choruje, gdy . drugi dość szczęśliwie z 
tej potrzeby wyszedł. Sprawców dotąd 
nie wyśledzono. 

Poznań. „Pos. Ztg." donosi, że wla 
dza wojskowa w Poznaniu zakazała WOi 
sku uczęszczać do sto-czterech restaura 
cyi, dla tego, że właściciele są Pola
kami. 

Poznań. Regencya wypłacila w No 
wym Roku nauczycielom nadzwyczajne 
nagrody za skuteczne popieranie języ
ka niemieckiego w dzielnicach polskich. 
Poszczególni nauczyciele i nauczycielki 
otrzymali po 60 do 1 oo marek. a ci, któ
rzy urządzali t. zw. wieczorki rodziciel
skie w celach germanizatorskich, obda
tzeni zostali nadzwyczajnemi gratyfi
kacyami w kwocie 100 do 300 marek z 
funduszów państwowych. 

Poznań. Szczątki ludzkie znalezio
no w piątek rano na placu budowlanym 
przy W. Garbarach nr. 30 31. Chłopcy, 
bawiący się w dole, wyaobyli prawfi 
nogę, lewą rękę i kawałek kolana. Skąd 
się tam dostały, niewiadoma. 

Uciechowo. Do „Gaz. P." piszą: 
Przy wyborach do Rady gminnej mieli 
Polacy~. a Niemcy 4 glosy, tak, że po 
naszej stronie była większość. Ale je
den z gospodarzy naszych oddal glos 
Niemcowi. A gdy wskutek równej licz
by glosów jeszcze raz głosowano, zro
bił to samo. Wtedy Polak. na którego 
głosowano, tak się zmartwit, że zrzekł 
się dobrowolnie, i tak niemiec został wy 
brany. Smutne! 

- Mój mąż otruty, wyrzekła ·- to 
szaleństwo. 

Osunęła się na klęcznik i płakała. 
Monsejou nie spuszczał z niej wzroku; 
znaczący uśmiech ściągnął kąciki ust 
jego. 

Poszukiwania ciągnęły się dalej. W 
pokoju pani Combredel znaleziono pacz 
kę arszeniku. Prawnicy spojrzeli na sie 
bie, kiwając głowami. 

Na drodze do wioski prokurat„)r za
pytał Madelora, co myśli o tym odkry
ciu i o symptomatach, zauważonych 
przez doktora Savigne. 

Madelor nie zaraz odpowi~<lziat Za
stanawiał się chwilę, poczem ncyto
wal z pamięci sławne wyrazy. z które
mi Cormenin zwrócił się do Akademii 
w 1842 r. 
- Istnieje pewien zbrodzień, który się 

ukrywa w cieniu - powiedział -- któ
ry wślizguje się do ognisk domowy~h, 
przeraża spoleczeństwo, który, przez 
umiejętność użycia i delikatność ob
jawów, zdaje się wzbudzać niewiarę w 
analizę- i narzędzia wiedzy, onieśmi '.la 
przez wątpliwość sumienia ·.;ę•1z.iów; 
których liczba wzmagga się rok rocznie 
z przerażającym postepem. Ta zlno
dnia - to otrucie, a frucizna - ~uszc
nik" ! 

X. 
Nazajutrz o świcie Madelor w asy

stencyi sędziego, prokuratora i mc:a, p. 
Peligrin, kazał odgrzebać trupa Com 
bredel'a. 

·v.i końcu sławił jeszcze ks. Kopp 
znanego Polakom ministra oświaty 
Studta. 

Tak mówil ks. Kopp, chociaż zna
ny mu jest ucisk i prześladowanie Pola
ków i Kościoła katolickiego w Polsce 
przez rząd pruski. Zresztą też innych 
słów od ks. Koppa nikt się nie spodzie
wał. 

Wirek. Na kopalni Pokoju w nocy 
na wtorek postradał życie górnik f ran
ciszek Jaśko, ojciec rodziny, którego 
węgle nagle we wielkiej ilości spada
jąc;e zasypały. 

Z Innych Dzielnie Polski. 
Z Warszawy donoszą, że umarł w 

Kielcach biskup kielecki, ks. Kuliński. 
Ks. biskup Tomasz Kuliński urodzony 
w r. 1823, przyjął święcenie kapłańskie 
w roku 1849, poczem stopniami pracy 
i zasługi, został prałatem domowym i 
asystentem tronu papieskiego, wreszcie 
biskupem w Kielcach_. 

Dziekan kapituły Brudzyński, o
trzymał z Rzymu następujący telegram 
„Ojciec św. najgłębszą boleścią dotknię 
ty, z powodu śmierci najgodniejszego 
pasterza, modly za jego duszę zano~i, 
tobie i kolegom twoim najmiłościwiej 
blogoslawi. Sekretarz stanu kardynał 
Merry del Val. 

Łódź. Gdy z kancelaryi wychodził 
starszy pomocnik naczelnika żandar
mów, podpułkownik Andrejew, przystą 
piło do niego kilku ludzi i poczęto strze
lać. 

Andrejew padł trupem na miejscu. 
Dwu zaś towarzyszących mu żołnierzy 
odniosło ciężkie rany. Nadbiegły od
dział wojska dal kilka salw w różne 

==emo_ il! ___ „-
Wieńce i bukiety, któremi pobożna 

wdowa ustroiła grób, odrzucono na tra
wę, pod wierzbę płaczącą. 

Słudzy folwarczni i wieśniacy, br 1i 
obecni przy tej posępnej . czynności, we 
zwani przez p. Men ... „jou dla st·N1erdzc
nia.tożsamości nieboszczyka z rno1 :et
ty, ptakali. 

Madelor, bardzo poważny, ;Z'lt, że 
w sprawie tej gra rolę decydują~:ą, że 
s-kierowana jest nań cala uwaga zanie
pokojonych wieśniaków. 

Z notesem w ręku obchodził grób 
i zapisywal wszystkie szczez .Jły przy. 
wydobywaniu ciała. Żadna okolic:t
ność, choćby najdrobniejsza, i1ie u~ L.ła 
jego uwagi. 

Ło.Pata grabar~a dosięgnęła trumny. 
Stolarz odbił wieko. Madelor uniósł ca 
łun. Wieśniacy zbliżyli się, stwierdzili 
tożsamość. Peligrin szepnął: 

- Tak, to on z włosami krótko przy 
strzyżonemi, i z dlugą blond brodą. 

Wtedy wszyscy się rozeszli, Made
lor i grabarz. 

- Zanieście ciało do mieszkania 
burmistrza - rzekł doktor. Złóżcie fe 
na nosze. 

Przechodzili przez łąki, żeby nie 
przerażać Judność i weszli do mieszka
nia burmistrza przez ogród, przylegają
cy do pola~ 

Przygotowany duży pokój na pier~
szem piętrze. Na środku pokoju posta
wiono wielki stóJ, na grubych nogach, 
przymocowanych do podłogi. Na dru-

strony, od których padlo trupem kilka 
osób. 

Wstrzymano natychmiast ruch na 
caleJ ulicy Piotrkowskiej i wszystkich 
przechodniów poddano ścisłej rewizyi·"' 
Aresztowano 8 osób. Sprawcy zbiegli. 

:s.==-- azuą• 

WymierahlCa Praacya. 
Według ostatnie11ro spisu ludności 

ludność w IV i VI dzielnicy Paryża tak 
się zmniejszyła, że w przyszłości dwie 
te dzielnice. zamiast dwóch, będą wy
bieraly tylko jednego posła. 

Malowidła z XIV wiekw. 
W pałacu papieży w Avignonie w 

południowej francyi odkrył burmistrz 
miasta w pokoju, który zajmował nie
gdyś Papież Klemens VI pod tynkiem 
wspaniale malowidla_ścienne z XIV wie 
ku. Dalsze prace okola usunięcia tynku 
i odsloni~cia malowideł ściennych pro
wadzić bedą rzeczoznawcy. 

Reforma wojskowa w Anglii, 
o której już wspominaliśmy wczoraj na 
radza się nad tern, że w miejsce korpusu 
armii z kilku mniejszymi dywizyami, 
ma się w przyszłości cale wojsko lądo
we skladać z 6 dywizyi po 3 brygady 
i z 4 brygad kawaleryi. Także artyle
rya ma być wydzielona poszczególnym 
dywizy om. 

·Pijana Rosy a. 
Jeden z korespondentów petersbur

skich do pism zagranicznych podaje na
stępujące szczegóły o rozwielmożnieniu 
się pijaństwa w Rosyi: 

„Piaństwo, i tak nadmiernie rozpo
wszechnione w Rosyi, przybralo w cią
gu dwóch lat ostatnich charakter na
gminnej niejako choroby. 

Ażeby nie posądzono mnie o prze:sa
dę, przytoczę opinję w tej mierze. jaką 
wydało świeżo ministeryum skarbu. 
Podlug jego sprawozdania. rządowii. 
sprzedaż wódki dala w ostatnich dwóch 
latach wcale rozkoszne wyniki. Rozko
szne, naturalnie o tyle, o iJe z nwn:.:po
lowego punktu widzen:1 będ7,!emy na 
nie patrzyli. 

Okazuje się, że w roku 1905 na pn.c 
strzeni 15 milionów wiorst kwadrato
wych z ludnością 132 milionów diisz 
obojej plci wypito wódki ;5 milh 1r.ów 
wiader, za co skarbowi par1stwa .r,rzv
padlo 459 i trzy czwarte miliona rubii ! 
Czysty zysk ze sprzedaży prz~wy:~.,;zył 
zysk z roku 1904 o bagatelną kwotę 30 
milionów rubli. Sama gubernh m<Js
kiewska wypila„. przeszlo cztery mi
liony wiader! 

Niepokoje w Maroku. 
Tak zwane zwycięstwo wojska suł 

tana marokańskiego nad Raisulim, jak 
się obecnie pokazuje, nie wpłynie decy„ ,· 4 

gim mniejszym stole, leżaly różne na
rzędzia chirurgiczne, ~knlpele, nożyczki 
lancety, szczypczyki, lupa, świece, son 
dy, haczyki, cyrki.el. igly zagięte i pro-· 
ste_, sznurki, grube nici. gąbki, naczynia 
napełnione wodą, nóż duży, prosty i bar 
dzo ostry~ pila jedna prosta i druga wy
pukła przy ostrzu, trepan, blacha obci~ 
ta, nóż giętki. dźwignia, klin i młotek. 

Cialo_, rozpostarte na stole, zacho·· 
walo niektóre symptomata, zauważone 
przez Savigne podczas choroby; dzi
wne plamy .... marmurowe żylki, oczy 
wpadnięte, paznogcie sine. · 

Madelor zamknął sie w pokoju. 
Mial wielkie zadanie do spełnienia: o
kreślić śmierć Combrcdela za pomocą 
'rozbioru anatomicznego, i badania che 
micznego cial organicznych. 

Jaki to byl t~n czlowiek, który brał 
na siebie tak wielką odpowiedzial
ność? Czy jego doświadczenie odpo
wiadalo donioslości zadania, jakie mu 
poruczono? 

Osiedlił ~ię w Chateau-le Chatel 
dwadzieścia lat temu. Bedąc bogatym„ 
dziesieć lat mfodości swojej utopil w 
rozkoszach życia studenckiego w Pary
żu. W trzydziestym piątym roku życia 
otrzymat stopicf1 doktQra medycyny. 
Wtedy ocknąl się z tego długiego snu, 
który zrobil z niego człowieka zużyte
go, niezdolnego do czynu, rozpaczliwe 
zero. Chatean-le-Chatel wyciągnęto 

Q.o niego ran1!ona rzucił sie w nie. 
{Cłu dalsq llllfqL! .,i:t "J~:I 



Obowiązkiem każdego 
pra~ego Polaka jest w 
dnfu·w,,-borów 25 stycznia 
oddać głos swój na kan
dydata Polaków pana 

.Jdzefa l31111z11skleg1 
z Gniezna. 

Jujące na położenie sprawy. Według 
wiadomości, kt.óre przynoszą dziś dzien 
1iki angielskie Rajsuli nie jest wcale po
bity i nie myśli zaniechać dalszego o
Joru. 
. Do uDaily Mail" telegraiują z Tan-

ze służby, gdyż nie widzieli w odprawie 
niu mszy przez duchowieństwo miejsco 
we żadnego „naruszenia porządku·' 
i nje chcieli s~isywać o nich protoku
lów. - Mer w Bouille-Menard został 
oskarżony o naruszenie porządku za to, 
że krucyfiksy, wyrzucone ze szkół 
przez władze rządowe, przybił na no
wo w klasach. Za to samo „przestęp
stwo" zlożono z urzędu w departamen
cie Maine-et-Loire 142 merów. Ludność 
zdecydowana jest nie ustępować. W 
Puien-Manges doszlo do wielkich de
monstracyi, gdy krucyfiksy poraz drugi 
ze szkól wyrzucono. Zastąpione zosta 
ly one natychmiast przez nowe. 

Urząd skarbowy w Lourdes zase
kwestrował słynną grotę, przeciwko 
czemu zaprotestował energicznie bi
skup SchOpfer. W departamencie Meur 
the-et-Moselle 36 księży otrzymalo roz 
kaz stawienia się do służby wojskowej. 

Wychodźtwo do Stanów Zjednoczo
czonych. 

syera „Głównego komitetu wyborcze20 
polskiego" pod adresem: 

P i o t r S z t u I, Głinoigfeld 
liauptstr. 2. 

Jestto koniecznie potrzebne, aby 
,.Główny komitet" mógł mieć pogląd na 
stan kasy wyborczef .i poo Ufl te1to się 
urządzić. 

Apolinary W ojczyński, 
przewodniczący „Głównego komitetu 
wyborczego polskiego dla Westfalii, 

Nadrenii i sąsiednich prowincyj." 

\Viece przedwyborcze :~f.~ 
odbędą się: 

W Delmenhorst: we wtorek, 15 stycz
cznia, wieczorem o godz. 8 u pana 
Głowali. 

W Wilhelmsburg w środę wieczorem o 
godzinie 8-ej. 

W Hamburgu w czwartek o godzinie 8 
wieczorem. 

W Schiffbeck w piątek o godzinie 8 wie 
~eru. że Raj~uli znajduje się chwilowo 
1 szczepu omarasów, sąsiadującego z 
)stawionymi kabylami nadmorskimi, 
ctórzy są rozbójnikami morskimi. Tu
:aj -:-- sądzi on - pozyska awant~1rni
~zych kabylów, wzmocni nimi szere
~i i uderzy na Tanger, nęcący kabylów 
)bfitością lupów. Ludzie jego ujęli w 
:ych dniach pod Arzila angielskiego 
mryera pocztowego, obili go i odebra
i wszystkie przesyłki pocztowe. Nie
)ewność w głębi kraju jest tak wielka, 
ż wszelką komunikacyę z Tangerem 
>rzerwano. 

Według świeżo o.głoszonych wyka- czarem. 
zów statystycznych wychodźtwo do W Błumenthal w sobotę o godzinie 8 
Stanów Zjednocz. Ameryki północnej wieczorem u pana L. Plocke, 
bylo w roku ubiegłym tak wielkie, jak W Kilonii-Garden w niedzielę o godz. 
jeszcze nigdy dotychczas. Na osiedle- 2 po po1udnin w lokalu katolickich sto 
nie się w Stanach Zjednoczonych DOZ- warzyszeń. -
woliły wladze tamtejsze 1,166.000 oso- Rodacy! Rząd parlament rozwią-
bom, glównie z Rosyi, Austryi i Węgier zał i zapozwał naród do obrachunku, 
12,000 emigrantom wzbroniono wstępu aby się przekonać, ile narodowych niem · 
na terytoryum Stanów Zjednoczonych, ców j.eszcze w pai1stwie niemieckiem. 
tak, że musieli wrócić do Europy, v sie znajduje. Przy tej sposobności i my 

Co kosztuiit kolonie niemieckie? 
Półurzędowa „Norddeutsche Allge

neine Zeitung" oglasza wykaz wydat
~ów, poczynionych na kolonje niemie
:kie w ciągu 22 lat ich istnienia. W o
:resie tym kofonje kosztowały skarb 
1aństwa na czysto - po potrąceniu de 
:hodów miejscowych - 645. milioll''1w 
nk., czyli ok9ło 30 milionów co rok. W c 
lług ostatniego „Almanłlcha Gotajskie
:o", we wszystkich koloniach niemie
.kich mieszka 13,425 białych, czyli, że 
:ażdy kolonista kosztuje skarb 2,184 
mrki. 

,ołożenie rzeczy w niemieckiej Afryce 
zachodnio-południowej. 

Z ciekawemi odkryciami wystąpił 
1erliński „Vorwarts" na temat polityki 
:olonialnej rządu niemieckiego. Dzien 
tik ten pisze, iż na podstawie szeregu 
Jaiwiarygodniejszych listów prywat

Z róbycb stron. 
Do dzisiejszego numeru doł~czamy 

kalendarz ścienny. 
Wiece wyborcze. 

jeszcze nie wszędzie się odbyły. Wzy
wamy wobec tego Rodaków, by się o 
nie postarali. Niech się nikt na innych 
nie ogląda, tylko sam się zabierze do 
pracy. bo do niej, każdy Polak jest po
wołany. :i.: • ..<.:-vt i 

Mors. Podczas kłótni trzej ,górnicy 
zabili pewnego robotnika. 
Sztutgart. Na przedmieściu Gablen
berg żona Kramera zastrzelila swego 
rr::ęża podczas drzemki południowej a 
potem siebie. Owa kobię_ta była już da
wniej w domu obłąkanych. 

Rozmaitości~ 
ych stwierdzil, że „buntownicze" ple- Z Watykanu. "Romano" oglasza 
1ię Bondelzwartów poddało się jeszcze w osobnym wydaniu pismo Ojca św. 
ln. 2 grudnia ub. r. Książę Btilow o do Biskupów Francyi. Pismo składa 
em nie powiadomił parlamentu i jesz- się z trzech części. W pierwszej wzmac 
ze dn. 13 grudnia żądal uchwalenia nia Pius X Biskupów w ich obecnem 
lalszych kredytów na słumieme nieszczęściu. W drugiej oświadcza, co 
powstania''. Dzienniki urzędowe i do zarzutu, iż dopuścił do skonfisko
ółurzędowe zaprzeczają bardzo ener- wania dóbr kościelnych: Ponieważ do
icznie tym odkryciom, ale organ so- t bra te nie mogły spełnić warunków 
yalistyczny podtrzymuje je z calym na ł przekazanych im przez bulle i instytu
iskiem. eye dobroczynne, przeto o zwrocie ich 

Głód w Rosyi. 

Wed.fug wiadomości, otrzymanych 
rzez zarząd głównego inspektora le
arskiego, w okresi·e od 1 do 8 bm. w 
iektórych powiatach gub. ufańskiej, 
1marskiej, saratowskiej, kazańskiej, 
harkowskiej, elizawetpolskiej i akmo
ńskiej stwierdzono skutkiem niedosta
!cznego odżywiania się wypadki ty-
1su, dvsenteryi, szkorbutu i kataru żo
tdka i kiszek. 

• 
Nowy szach Persyi. 

Nowy szach Mohamed Ali Mirza, 
3.jstarszy syn zmarłego, urodził się d. 
l czerwca 1872 roku. Był gubernato
!m prowincyi Aserbedżan i rezydował 
' wielkiem mieśde handlowem Ta
ris. Gdy wzmogła się choroba ojca, 
)Wolano go do Teheranu, gdzie w ze
:łym miesiącu objął rejencyę państwa. 
lko regent podpisał ustawę konstytu
rjną. Oprócz niego pozostało po Muz
lffer-ed-Dinie jeszcze pięciu synów. 

~ walki rządu francuskiego przeciw 
l(oścłołowi. 

Biskupa Touchet i jednastu księży 
C?r~eanu pociągnięto do odpowiedzial
)SCI za „niedozwolone odprawianie 
szy". Biskup został skazany na 5 
anków kary ikoszty sądowe, księża 
) franku kary. - Żandarmi w Piniac ł 
angon i Combressac zostali wydaleni ł 

nie mogło być mowy i lepiej bylo, że 
cala odpowiedzialność spadla na spraw 
ców konfiskaty. 

W trzeciej częśc;i zajmuje się Oj
ciec św. ostatnią ustawą ministra oświa 
ty Brianda, którą nazywa prawem za
borczem i prześladowczem i oświad
cza, że jeszcze mniej na nią godzić się 
można niż na ustawę seperacyjną. . 

Rozwód 100-letniej staruszki. 
Z kraju dziwactw, z Ameryki dono

szą pisma, że niejaka pani Marta Mun 
z Kanzas zjawiła się u sędziego : trzęsą
cym glosem oświadczyła, iż żąda roz
wodu. Pani Marta liczy sobie 105 lat 
życia. a ponieważ małżonek jej, liczył 
tylko 97 wiosen, więc opuścił swoją sta
rą, i jak to mówią, „puścil się". Ta oko
liczność skłoniła .nanią Martę do rozsta 
nia się z niewiernym. Pani Marta zape
wniała sędziego gorąco, że nie nadużyje 
wolności rozwódki i powtórnie za maż 
nie wyjdzie. Sędzia oczywiście uwie
rzył. 

as 

Otrzymujemy, ~o następuje: 

B1czno~ć Ko11tetv Wyborcze! 
Miejscowe komitety wyborcze pro

szę, aby wszystkie pieniądze, zebrane 
na cele wyborcze, oosyłały zaraz do 
swych kasyerów powiatowych, zaś 
kasyerów powiatowych proszę, aby za
raz wszystkie składki przesyłały do ka-

Polacy mamy pokazać systemowi pru
skiemu, jak dalece postąpiliśmy w od
rodzeniu społeczeństwa polskiego. Po
kazać to możemy w dniu 25 stycznia, 
gdy oddamy nasze wszystkie glosy na 
pana 

Józefa Chociszewskiego z Gniezna. 
Pospieszcie zatem wszyscy na po

wyższe wiece, aby się bliżej o wybo
rach poinformować. 
Główny komitet wyborczy dla W est

falii, Nadrenii i sąsiednich prow. 

WIEC PRZEDWYBORCZY NA AL-
TENESSEN I OKOLICĘ 

odbędzie się dnia 20 stycznia rb. o godz. 
2 i pól po południu na sali pana Keller
sohna w Altenessen, ul. .Eisenhorststr. 
Jako mówca przybędzie p. J. Pankow
ski od „Wiarusa Polskiego" z Bochum. 

l(omitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA ł 
O.ERTHĘ I Ol(OLICY 

odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. 4 
po poludniu na sali pana Sokeland. -O 
liczny udział wyobrów prosi 

Komitet. ------
Baczność Rodacy! 

Wiec przedwyborczy dla Scharn-
horst, Gahmen, Uinen-Siid i Derne 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia, o godz. 1 po pot na sali p. Reinder
sa w łlostedde. Liczny udziat Roda
ków z Derne i okolicy pożądany. 

Uwaga: Uprasza się bardzo~ aby w 
tej okolicy wieca na niedzielę nie zwo-
łano. l(omitet. 

Wiec przedwyborczy na Homberg, 
Mors i okolice 

odbędzie się w niedzielę. 20 stycznia, 
o godz. 1 po poi. na sali p. Vierbauma 
w łlochstrass. Jest to ostatni wiec przed 
wyborczy, przeto pożądanem jest, aby 

·Rodacy tak ważnej sorawy, jaką jesł 
sprawa wyborcza nie zaspali i liczniej 
jak dotychczas na wiec podążyli. 

l(omitet wyborczy. 

Wiec ~rzedwyborczy w W attenscheid 
odbt;dzie się w środe o godz. 4 po pol. 
w sali p. Prukop'a, ul. Vodestr. (dawniej 
Wilk en). 

O liczny udział Rodaków z Watten 
scheid, Gtinnigfeld, łlontrop, Uecken
dorf i okolicy uprasza się. 

Na wiec został zaproszony kandy
dat nasz p. Józef Chociszewski z Gnie-
zna. l(Qmitet. 

Drugi wiec przedwyborczy w Wiemel-
hausen -

odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. 6 
po południu. na którem będzie już mo
żna dostać kartki wyborcze. Liczny u
dział pożądany. Mówcy zamiejscowi. 

Zwołujący. 

WIELKIE WIECE PRZEDWYBOR
CZE W LAA~ 

odbędą si~: 
w. piątek wieczorem o godzinie 8. 
W sobotę rano o godzinie 7-ej. 
Rodaków iR.odaczki z Laar, Rnhr-

ort, Stockum i Beck i ckolic.v się zap1 a
sza. Na wiec przyhęd~ mó 1;" -:.y zamiej
scowi, między innymi p Józef (. lt<'cl
szewski, kandydat n~sz na oos'a do par-
lamentu. ł( tinitct. 

Baczność! 
W miejscowościach Sodingen, Ca„ 

strop, Gamen, należących do naszego o
bwodu, nie ma jeszcze komitetów miej
scowych. Rodacy w odnośnych miej
scowościach powinni się porozumieć i 
jak najszczerzej zająć się agitacyą wy
borczą. - Zarazem podajemy do wia
domości że w niedzielę 20 bm. o godz. 
pól do 11 przed pol. odbędzie się zebra
nie komitetu powiatowego, na które 
powinni się stawić zastępcy wszystkich 
miejscowości należących do naszego po 
wiatu. l(omitet powiatowy. 

Wielki wiec przedwyborczy w Marten 
dla niewiast i mężczyzn 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia Q godz. 3 po pot w sali wdowy p. 
Korte, ul. Cesarska (Kaiserstr.) 43, w 
pobliżu katolickiego kościoła. O liczny 
udział Rodaków uprasza się, gdyż na 
wiec zapraszony został nasz kandydat 
p_. Józef Chociszewski z Gniezna. 

Komitet. 

Szczeci n. 
Polski wiec przedwyborczy dla 

Szczecina i okolicy odbędzie się w nie
dzielę, 20 stycznia. o godz. 4 po połu
dniu w Szczecinie w lokalu p. Dyszko
wskiego przy ul. Or. Wollweberstr. 30. 
Wszystkich Rodaków z Szczecina i o
kolicy .zaprasza na wiec ten jak najusil
niej Polski komitet wyborczy. 

tern IXJ 

Tow. św. Bartłomłeją w Jfagen 
podaje wszystkim członkom do wiado
mości, iż półroczne walne zebranie od
będzie się w niedzielę, 20 stycznia o 
godz. 4 po pot u p. Ehrenputscha, przy 
ul. Mittelstr. 19. Na porządku dzien
nym obór nowego zarządu na rok 190Z 
i inne bardzo ważne sprawy. Uprasza 
się czlonków i Rodaków z okolicy o 
jak najliczniejsze przybycie. Goście 

mile widziani. 
Uwaga: Posiedzenie zarządu odbę

dzie się o godz. 2 po pot. Także i rewi
zorowie kasy winni się stawić. na po
siedzenie zarządu. 
(2) lgn. Bieda, sekr. 

Tow. giµm. „Sokół'' w DysełdorHe 
urządza w niedzielę, 20 stycznia na sali 
p. Nobla ul. Kolońska 252 swą zimową 
zab..Lwę. Początek o godz. 5 po pał. 
Zabawa ta zostanie urozmaicona przez 
odegranie sztuki teatralnej pod tyt.: 
„~krzypce czarodziejskie'' i ćwiczenia 
~1mnastyczne. Mamy nadzieję, iż nas 
szan. Rodacy jak najliczniej oclwiedzić 
raczą. Czołem! Wydział. 

Towar~ystwo św. Wawrzyńca w Reck 
lmghausen-Zachód (Hillen) 

P.odaje do wiadomości swym członkom 
Iz _roczne zebranie odbędzie się w nie
dzielę, 20 stycznia po obiedzie o godz. 
3. ~ Zar~ądJ i rewizorowie ka 5y o go
dzmie 1 1 poL - Na porządku dzien
nym sprawozdanie z calego roku i o
bór nowego zarządu. Zarząd. --- ..._ 
Towarz śpiewu „Wanda" w Hoerde 
urządza zimową zahawe w niedzielę 
20 bm., na. sali p. Baumbecka, przy no: 
wym moście. Początek o godz. S po pot 
Wstępne dla członków 40 fen., dla go
ści 50 fen. przed czasem, a przy kasie 
75 fen. O jak najliczniejszy udzial w za 
bawie prosi 

J. Matyla, przew. 

Nadesłano 
Milion Sokołów 

zawitało w Poznańskie 
wyborn_yeh Dłlpłerosów 

l1rmy Wuu~an 1916 

I. F. ]. Komendziński w Dreznie 
w nader przystepnej cenie detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na. 
bycia. we wszystkich odnośnych handlach. 



Wiei.kl wlec 1trzeWyborczy w ftolster-
łlause• 

odbędzie !5it; w niedziele, dnia 20 stycz
nia po poł. o godzinie 4 na sali pana 
Krafta, Wieststr. 35. 

Na powyższy wiec zaprasza się 
wszystkich rodaków z Holsterhausen, 
Eickla, Herne, Baukau i calej okolicy. 
Na wiecu będzie przemawiał nasz kan
dydat do parlamentu p. Józef Chociszew 
ski z Gniezna. Komitet. -
WJełld wiec powiatowy w Gelsenkir-

claea 
odbędzie się w czwartek, dnia 17 stycz
nia o godzinie 7 wieczorem , w sali p. 
Baumerts'a (Germania) ul. Arminstr. 

Rodaków z calego vowiatu Gelsen
kirchen uprasza się o oliczny udzial. 

Na wiec przybędzie kandydat nasz 
pan Józef Chociszewski z Gniezna. 

Komitet powiatowy. 

WIELKIE WIECE PRZEDWYBOR· 
CZE DLA W ANNE 

odbędą się w czwartek. dnia 17 stycz
nia rano o godz. 8 i po poł. o godz. 5-ej 
na sali pana Unterschemanna, ul. D·.vor 
cowa (Bahnhofstr .). Mówcy i>rzybędą 
zamiejscowi, pomiędzy innymi pan Jó
zef Chociszewski, kandydat na posła do 
parlamentu. Rodacy i Rodaczki! Ko
mu czas pozwoli, niech podąży na wie~. 
O liczny udzia1 prosi Komitet. 

Wielki wiec przedwyborczy w Borbeck 
odbędzie się w piątek dnia 18 stycznia 
o godz. pól do 7 wieczorem w sali p. 
Demonda, przy ul. Germaniaplatz. Ro
daków z Borbeck, Dellwig, Bottropu I 
okolicy, uprasza się o liczny udział, 
Kdyż przybędzie kandydat nas~ p. Jó
zef Chociszewski • 

l(omitet wyborczy. 

Wielki wiec na Oberhausen .J okolicę 
odbędzie się w czwartek, dnia 17 stycz
nia, na sali pana Kolter przy Nowym 
Rynku o godzinie 6 wieczorem. Na wiec 
ten przybędzie nasz kandydat do parla
mentu niemieckiego pan Józei Choci
szewski z Gniezna. O liczny udział Ro 
daków uprasza l(omitet. 

Jesteśmy pewni, że sala zapełni się 
wiecownikami po brzegi. 

Wielki wiec przedwyborczy dla Pola
ków z l(olonii, Miilhejmu, Kałku„ Wies-

dorfu i okolicy, 
odbędzie się w niedz.ielę, dnia 20 sty
cznia, o godz. 1 po pol. w l(ołonłi, przy 
c.l. Eigelstein 51 na sali „Zum Over
stolz". Na wiec ten wszystkich Roda
ków z wymienionych okolic jak naju
przejmiej się uprasza. - Z polecenia 
miejscowego komitetu J. Dymek. 
Na wiec przybędzie mówca z Bochum. 

Baczność Rodacy w Neumilhl-BuscJth. 
·Wielki wlec przed.wybor~zy 

odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia w 
Buschhausen przy ul. Hambornerstr. 

na sali p. Schroer o godz. 1 w południe. 
O liczny udział prosi 

~ Komitet mielscowy. 

Wielld wlec przedwyborczy w Rauxel-
- Habłn1horst 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia o godz. 4 po poi. na sali p. Schlatter 
dawniej Richter w Rauxel. O liczny u:. 
dział uprasza się. Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Horsthausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia, o godzinie 4 po południu na sali p. 
H. Mollera. O lh;zny udzial Rodaków 
prosi Zwołuj~cy. 

Wiec przedwYborczy dla powiatu dort-
mundzkiego 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 bm. 
o godz. pól do 12 w poludnie up. Scha
fera, Leipnitz- i Lessingstr. Na w~ecu 
będzie przemawiał kandydat p. Jozef 
Chociszewski z Gniezna. dla tego upra
szamy o liczny udział Rodaków z po
wiatu. Komitet powiatowy. 

Wiec przedwyborczy dla Printrop 
i Diimpten 

odbędJie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia, o (rodz. 1 i pół po pol. na sali pana 
Eckar -' t w Dtimpten (down. Retz), ul. 

pten gdyz na te dwie miejscowości b~~ 
dzie 'trzeba wybrać komitety miej-
scowe. -

Baczność Marxloh ! 
Wiec przedwyborczy odbędzie się w 
środę, 16 stycznia o godz. 8 wieczorem 
u p. Rosenthala. Uprasza się szanown. 
Rodaków o !iczny udział. Na wiec przy
będzie p. J. Chociszeswki z Gniezna. 

Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Schalke 
odbędzie się w środę, dnia 16 stycznia 
o godzinie 7 wieczorem w sali pan~ 
Wieke, ulica Pocztowa (Poststr.) na
przeciw policyi. O liczny udział Roda
ków z Schalke, Bismarck, Ressler, Gel
senkirchen i całej okolicy uprasza się. 

To warz. gimn. „Sokół" w Bochum. 
\V przyszłą środę, 16 stycznia odbę

dzie się posiedzenie punktualnie o godz. 
pól do 9 wieczorem w lokalu p. Scha
fera, ul. Ringstr. Szan. Druhów uprasza 
się o punktualne i liczne przybycie. 

Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
podLJje do wiadomości swym członkom. 
i wszystkim Rodakom z Sterkrade i o
kolicy, iż w tym tygodniu przybędzi\! 
do nas spowiednik u.olski. W sabot~, 19 
stycznia wieczorem o 5 godz. będzie 
sluchal spowiedzi po polsku. W niedzi~ 
lę, 20 stycznia, od Q g0dz. rano dalsza 
spowiedź polska. _O godz. 7 przyst~pują, 
członkowie wspólnie do Komunii św. 
\V niedzielę po poJudniu o 1 godz. pol
skie nabożeństwo. Po nabożeństwie poi 
skiem zebranie na sali Domu katolicki~ 
go, przy ul. Brandenburskiej. Zaprasza
my wszystkich członków naszego To
warzystwa i wszystkich Rodaków ze 
Sterkrade, aby jak najliczniej się stawi 
li do spowiedzi, bo każdy Polak powi
nien dbać o zbawienie duszy swojej~ 

Zarz•d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi wszystkim członkom, iż w śro
dę, dnia 16 stycznia, Tow. nasze bierze 
udzial w pogrzebie zmarlego ojca czlon 
ka naszego Michała florczyka. Człon
kowie winni się stawić w czapkach i 
odznakach tow. na sali posiedzeń o go
dzinie 3 i pól. Ppchód pogrzebowy o 
godz. 4 z domu żaloby przy ul. Porto
wej (Hafenstr.) nr. 18. O jak najlicz
niejszy udział wszystkich członków 
prosi Zarzid. 

Tow. glmn. „Sokół" w Bottrop 
podaje swym· druhom do wiadomości,iż 
w niedz~lę, dnia 20 bm. obchodzi swą 
pierwszą rocznice swego istnienia w 
Borbeck na sali pana Demon da ( Genna
niaplatz), połączona z ćwiczeniami, te-
atrem i tańcem. . 

Początek o godzinie 4 po południu. 
Upraszamy wszystkich druhów I 

życzliwych nam rodaków z Bottropa o 
przybycie. · 

Czo1em. Wydział. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlłnghausea 
donosi swym członkom, oraz i Rodakom 
zamieszkałym w Rohlinghausen i oko
licy iż dnia 20 bm. na sali p. Wilhelma 
Punke ulica Heinrichstr. przy II Kolonii 
Pluto urządza zabawę zimową, polączo 
ną z teatrem i tańcem, na która wszyst
kich członków, oraz i nam życzliwych 
rodaków zamieszkałych w Rohlinghau-
seo i okolicy zaprasza _ Zarząd. 

Program zabawy jest następuLący: 
1) Początek zabawy o godzinie 5 

zaraz po nabożeństwie polskiem i to 
przemówienia i deklamacye. 

2) O godzinie 6 do 7 i pół teatr pod 
tytułem_,,Zyd przed sądem" i „Wyrwa
nie zdrowego zębaH. 

3) O godzinie 8 taniec. 
Baczność! Zabawa rozpo(!znie się 

dopiero o godzinie 5 dlatego, iż na ten 
dzień przybędzie ksiądz polski. Sposob
ność do spąwiedzi jest w sobotę od ra
na do poniedziałku rana, nab9żeństwo z 
kazaniem odbędzie .się do południa o 
godzinie 11 i po południu o godzinie 4. 

Przewodniczący. 

Rodacy! Co tylko możemy, kupuj
my u polskich kupców i przemysfow-

~.....,:nsnsn1~~~~ 

Prawdziwe waskowe 

świece 
aa Matkę 11ską Grtmn. 
w wielkim wyborze i par· 
- - dzo tanio --

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
w HEBIE, Bahnhofstr. nr. 79 

naprzeciw ul. Nowej. 

Szanownej Publiczności z Dortmaa· 
da i okolicy doBouę, iż nabyłem 

Drogerye 
w Dortm.uadzłe pr..:7 •Uey Reń· 
11kłej :ni'. ł od p. Alfreda Kummera 
Na1tępcy. · (6!) 

Uaług• pal•ll•· 
Prosząc o łaskawe poparcie mego pr.aod

si~ biorstwa, kreślę r.i SB&cunkiem 

oro1. Med. Conrad Miller 
właść. Broahław Killer. 

•• „ ••••••••••• 
t Bank Przemysłowców • 
• . E. G. m. b. H. (12K i 
: w Poznaniu (Posen) • 
• najwiębsa i najtańsza Spółka poż7euo- : 

wa .,, W. Księstwie Poza. prsrjmuje o-
• szczędnośei, płacąc procenta od dnia de-
• unia do dnia. odbioru kapitału. W,ao- : 

· kość procentu zależna od długości term.i-
• nu wypowiedzeaia.. 
• Stan oszczęd. 1 lipca rb. m..13.557.778,88 • 

• • udziałów 1 lipca rb. m. .(.205.636,01 • 
• „ fa.Ja.duszy rezerw. 4,łó.770,30 • •. „ ....• „~··· 

• OC 
' Essen, 1171 

•L Wlełewa (Tul'lll!tr.) nr. U. 

lbjwięka7 i najsta~y pierwn:orz•1 int.na 
kn.'Wiecki u. EMen i okolic41. 

Krój nowo:modll7 uznany jako ujlepK7„ 

T.A.IIO! T.&lliet 

tnłt17 11 trwałego towan jU od 35 aant. 

ftler7 ••k•l•lde od 35 do 4:6 mant. 

S::ollita pedróży do dwóch marek nT&ea•y : i-.Ha 
ałhla U.Slelll.: 8w6Jd• • wea•· 
~~~~ 

~:.n. Rodakom w Bochum i ókolicy po- ! r lec&Jll moj~ (810 I 

'- pracownię stolarską r ora debrze zaopałrz•DT "ił 
2 • skład mebli • 

1 ł apeeyalnte calkowityeb wypraw. 
; Ludwik Kruszewski, · 
1 Bo eh n m, Johannitterstr. 12 1 
' Za s•łówli..~. !Wa •dpł·at~e J 
~~~~NI"~ 

Po•zukuJ~ dzierżawy 

składa kolonialnego 
lub" 

handlu masła 

J. KWIATKOWSKI, Herne. 
poleca 

cygara, papierosy 
I karty z wldokiml. 
Towar pierwszorzędny, warunki kredytu do. 

godne, usluga. skora.. 

TTlk• hurtownie, eenT labry
ezne. ftnlejflłze zamówienia od. 
wro1._.. poezt". CellD.lli.ł s:raśt. 
865 ł łraDko. 

Makulaturę 
(czyli stary papier) sprzedaje tanio 

,. Właru• Pol11k.I" Doeha.m. 

Pierze czysto gęsi! 
darte ;int mk. 1.75, 2. ~ ) 
2.l>V, 3.-, 3.50, 4.-, puc}i 

szary mk. 2.50, 3.-, biały 4:.-, 4.50, 5.
KoreEpondencya polska. · Przesyłka. za 

zaliczki\. (17 43) 

Holzer & B1r1tel1 
Leipzig (Sa"hsen); 

ul. Berlłńak.a (Berlln~!:•tr.) nr. 

BACZNOSC W.ANNE! 
Marcin Gumienny, który mieszka! 

Lindenstr. No. 1 a przeprowadzil się na 
Wilhelmstr., niech się zgłosi do męża 
zaufania J. Andrzeje_.wskiego, Horststr. 

Skład towarow kol. i tłuszczow 
jest w Berku.de przy Kastropie w naj. 
iepszem położeniu od zaraz lub później 
do wydzierżawienia. Dobra egcystencya 
dla Polaka, ponieważ niema na mi~jscu 
podobn. składu polsk. Zgłos.i. przyjmuje 
eksp. „ Wiar. Polsk " pod nr. &I. ---Place 'bu.d.o1'VI .ne 
w Hamborn, przy ezy~• IV „Deutscher Ka.iur" 
w katdej wielłoici ma na sprzeda.ż przy bard.IO 
malej .wpłacie. (-'O) 

Alben Buaa, 
Ham„P"9 Gottliebstr. 25. 

Bank ZieD1skl 
Keroaowe (Croae a. 8.) 

kupUJe folwarki i gospodarstwa a spr~· 
daje w całości i w parcelach na długo

letni~ odpłat~. 
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Kasa aszczędnoścl Banku 
przyjmuje depoeyta i płaci od takowych 
! procent JS& natychm. wypowiedzeniem, 
4. i ćwierć procent za kwart. wypowiedJ. 
4. i pół procent M półrooenem wypowiedJ. 

Piekne pocztówki 
poleca w wielkim W')"bone bardzo tanio 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego·'. 
•• „ ... u.. •• 

krawieckich 
W Reebllngbauaea· 

Stid prsy Fahrn i Baum· 
stras11e 114 ładne i tani• 

przyjmie od za.raz i pó· mieszkania 
~~~j na stale zatrud~~ do wynaj~eła. 
St. Kaenerowi.-z. Fr. J 1chowski 

mistrz krawiecki 

1 
Beekllao-h.-Siid 

w Re••e p. Buer. e 
Baums&r. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAI. 

lcJ1 bestelJ hiermit bel dem Kaiserłł 
~ Postamt eiln fxemptar der Zełtunt 
„ Wiaro Polski" aus Bochum (Zeitunr•· 
preisliste 128) fiir die Monate Pebruar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be

detnirt. 

• " • • • • • d. ł • • 'Ił " 19().,.„ M ellin -rhof erstr. o liczny udział Roda albo podobnego składu .,, Bochum. llweat. pneję-
k 1 Nasze OS7.Czędnoścl składajmy w la.bym ł.lię, do prowadzenia któr&j mogłabym atawi6 

ków z Printrop i Diimpten i o o icy u- lk h kaucyę. Zgł. do Eksp. Wiaru• Poł.Bkiego pod nr. aa. Kalserllches Postamt ••••••••••.• ' 
pras za się sie g lówni e z Printrop i Dilm polskich banka~c~hi .:,SOO~.::.a::.:c=:.. -----:-:'.""":"""'.~--:---:--;:-::-:-:-;:-; 

Za druk, nakład I redakcyo odpowiedzialny Antoni BreJskl w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



Nr, 14:. Bochnn1, na czwartek dnia 17-go styczn·ia 1907 Rok 17. 

• • 

W'JClt.odzi codsieuie • WJl'\k:Wa tb1 po~\ecim7ct. 
frndpb.ta kwartalu. u. pocicie i • liltoWJch wynosi 
1 ar 60 fen., a s odii.oueni•• do dom.a 1 ar. 92 fen. 
lt,lł'łaru Poliki" sapi.a.nJ i•Bt w ceDJrlb poeztoWJa pod suki•• ,,L polniacJa nr. 1i3. 

I 1111 l1ż1 za ll1r1 ł DJczyz11 ! I Z,. iD.Hr&t}' płacf lf• U lliajlCI lq~ d.J'oba1go dn.D 
lE f. ogłoszeni• 1&mieucsone pl'li1d. mserata.mi ~ fen. I:{• 
częato ogłaua otnsyma. rabat. - Listy do „WI&tt • Pór„ 
akiego" nal•Ż1 fr&nkowa6 i podd w nich dokł&cła7 Wt• 

piaqoego. ~kopi.sów nie swracaay. 

locłzlce ''lscy ! Uczcie dzieci swe 
•6wł~ czyta~ I olsać PO oolsku ! Nie 

Int Polaldem, kto potomstwu swemu 
niemczyć stę pozwoli! 

z WJp&dk6• 4Dla. - . -· ,' ~ --~ 

'Dziś w środę ,iebrać się maj~ w Onlet
aie oble kapituły metropolltaln~ celem 
•łożenia listy kandydatów na następcQ 
śp. Arcyb. floryana Stablewslde&o. 

Przewodniczyć będzie administra
ior dyecezyi gnieźnieńskiej ksiądz ka
•onik Dorszewski. Jako kandydaci na 
arcybiskupa figurują, najprzew. ks. bis
kup Likowski, proboszcz tumski w Po
znaniu dr. Wanjura, regens seminaryum 
łiuchownego w Poznaniu kanonik Je
dzink, gnieźnieński kanonik dr. Kloske, 
kanonik gnieźnieński Ooebel i ksiądz 
prałat Poniński z Kościelca. Prawo 
~boru mają wszyscy kanonicy, tak 
inieźnieńscy„ jak poznańscy, jako też 
honorowi„ Razem jest wszyst~ich wy
borców 20. 

W Paryżu odbywa się zgromadzenie 
episkopatu francuskiego. 

Biskupi obradują nad obecnem pole
żeniem Kościoła oraz nad tern, jak sifW 
nadal wobec rządu zachować należy. 

42 osoby utoaęły. 
Z Królewca donoszą, że rosyjski pa

rowiec rybacki „Jenny" zatonął; ra
zem z nim poszlo na dno kilka lodzi ry-
backich. Zginęły 42 osoby. · 

Na Jamaice było wielkie trzęsienie 
ziemi. 

Miasto Kingston zostało zupełnie 
zniszcżone. Wiele ludzi znalazło 
śmierć podczas katastrofy. Połączenia 
telegraficzne z wyspą są przerwane. 

Kandydaci na posłów 
w W. Ks. Poznańskiem. 

W Poznaniu odbyło się w :ponie
dzialek Walne zebranie delegatów wraz 
z prowincyonalnym komitetem wybor
czym na W. l(s. Poznańskie. Delegaci 
~tawili się wszyscy w liczbie 42. Prze
bieg i wynik zebrania byl następujący: 

1) okręg gnieźnieńsko- witkowsko
wągrowiecki. Delegat gnieźnieński p. 
Chełmicki proponuje p. Leona Grabskie 
go. Wybrany 37 głosami przeciwko 5. 

2) okręg kościańsko-grodzisko- śmi 
S?:ielsko-nowotomyślski. Delegat koś
ciański p. K. Chłapowski przedstawił 
p. dr. W. Skarzyńskiego. Wybrany 40 
glosami przeciwko 2. 

3) okręg śremska-średzki. Delegat 
śrems~i. dr. Celichowski przedstawia 
P. dr. Alfreda Chłapowskiego. Wybrany 
33 glosami przeciwko 9. 

4) okręg wrzesińsko-jarocińsko
p1eszewski. Delegat pleszewski p. dr. 
Kubacki oświadcza. że w każdym po-

wiecie postawionp ·na pierwszem miej
scu innego kandydata, a mianowicie we 
Wrześni p. dr. Dzię_mbowskiego, w Ple 
szewie p. dr. Antoniego Chłapowskiego 
w Jarocinie ks. Hebanowskiego. Po dłuż 
szej dyskusyi i po porozumieniu się de
legatów, p. dr. Kubacki proponuje p. 
Leona CzarlińskieKO, który był ppsta
wiony w trzech powiatach na drugiem 
miejsJ;!u. Wybrany 38 glosami przeciw
ko 4. 

5) okręg krotoszynsko-koźmiński. 
Odczytano nadesłane komitetowi: 1) 
protest księży przeciwko kandydatu
rze dr. Bolewskiego; 2) list dr. Bolew
skiego. Po dłuższej dyskusyi delegat 
krotoszyński ks. Wróblewski wbrew 
swemu Qrzckonaniu, ale w myśl wybor
ców postawil p. dr. Bolewskiego. Kan
dydatura upadla 29 głosami przeciwko 
13. Delegaci proponuj~ p. dr. Młeczkow
skieiio, adwokata z Poznania. Wybrany 
36 glosami przeciwko 6. 

6) okręg ostrow.sko-odolanowsko
ostrzeszowsko-kempiński. Delegaci sta
wiają księcia Ferdynanda Radziwiłła. 
Wybrjłny 38 glosami przeciwko 4. 

7) okręg miasto Poznań i obydwa 
powiaty poznańskie. Delegaci przed
stawiają pana Bernarda Chrzanowskie 
&o, adwokata z Poznania. Wybrany 37 
glqsami przeciwko 4. 

8) okręg inowroclawsko-strzeliń
sko--mogileński. Delegaci przedstawia
ją ·p. dr. l(rzymińskieKo, lekarza z Ino
wrocławia. Kandydatura ta upadla 28 
glosami przeciwko l~. Pan dyrektor 
Grossman poleca kandydaturę p. Leona 
Czarlińskiego, ale delegaci wi~kszością 
głosów przedstawiają p. dr. Dziembow
skie20, adwokata z Poznania. Wybrany 
29 głosami przeciwko 13. 

9) okręg gostyńsko-rawicki. Dele
gaci proponują księdza prałata Stychla. 
Wybraqy 38 głosami.Przeciwko 3. 

10) okrę~ żnińsko-szubińsko-wy
rzyski. Delegaci przedstawiają p. Leona 
Czarlińskiego. Wybrany 34 glosami 
pr~eciwko 8. 

11) okreg szamotulsko-oborni ·~ko
międzychodzki. Delegaci przedstawiają 
hr. Macieja Mielżyńskiego. Wybrany 
35 glosami przeciwko 7. 

12) okręg czarnkowsko-chodziesko
wieluński. Deleg:ici proponują p. Wa
lerego Łepińskie~o. Wybrani 22 glosa
mi przeciwko 13. 

13) okręg babimojsko-międzyrzec
k1. Delegaci przedstawiają księdza pro
bm•zcza Józefa Brauna z Dąbrówki. Wy 
brany 38 głosami przeciwko 4. 

14) okręg bydgoski (1)1.iasto i po
wiat). Delegaci proponują p. Leona 
Czarlińskiego. Wybrany 38 głosami 
przeciw 3. 

15) okręg wschowsko-leszczyński. 
Deleg:aci proponują p. Wojciecha Trąmp 
czyńskiego, adwokata i notaryusza z 
Poznania. Wybrany 32 głosami prze
ciwko 9. 

życzliwość centrowa. 
Wychodząca w Olsztynie na War

mii „Oaz. O lsztyńsk~" pisze: 

Centrowcy chwalą się jak wiado
mo. że ze wzp-lędn na Polaków stawia
ja w olsztyńsko-reszelskim takiego kan 
dydata na posfa do parlamentu, który 
także po polsku mówić umie. Mv już w 

zeszlym numerze wyjaśnili czytelnikom 
że w ową „życzliwość" centrową dla 
Polaków -nie w.ierzyliśmy i nigdy wie
rzyć nie bedziemy, bo znamy się zbyt 
dobrze na farbowanych lisach. Najlep
~zy przykład owej „życzliwości" dali 
centrowcy jednak ludowi polskiemu na 
zebraniu centrowem„ jakie sie w nie
dzielę po południu na sali „Ko.12ernika'' . 
odbyło .. Sala byla zapełniona, a między 
wiecownikami zauważyliśmy bardzo 
wiele .uolskich warmiaków. Ks. Hirsch
berg rozwodził się w dlugich wyrazac_h 
o tern wszystkim, co to centrum z mi
łości dla niemieckiej ojczyzny wszyst
ko czyniło, ile to milionów dla rządµ u
chwalilo i jak za to od rządu „boksa" 
dostało. Qpisywał zgrozy, jakie się w 
Afryce · działy, lecz nie powiedział, że 
centrum o tych zgrozach od kilku lat 
wiedziafo i przez ten czas spokojnie na 
to patrzało. Najciekawszy był jedpak ko 
niec zebrania. Oto wstaje przewodni
czący, ksiądz proboszcz Jabłoński z 
Purdy i zapytuje zebranych, czy są ta
cy, którzy życzą sobie,aby ks: łl}rsch
berg do nich po polsku przemowlł: Na 
sali odzywa się kilka głosów wołają
cych ,:prosimy oo polsku"! - wskutek 
których na ~li powstało wielkie poru„ 
szenie. Odbywa się krótka narada za
rządu i ks. J ablońsk~ oświadcza, że ci, 
którzy chcą po polsku usłyszeć~ niech 
w sali pozostaną ·- reszta zaś ma salę 
opuścić. Sala wnet sie opróżniła, a o
puszczali ją niet.vlko Niemcy, ale i bar
dzo liczni polscy słuchacze. _Na sali po 
zostało około 50 Polaków, .czekających 
,,wego polskiego przemówienia. Lecz co 
się dzieje? Z wolna poczynają, światło 
na scenie. gdzie zarząd siedział gasić, 
zarząd się roz5zedł a ks. Hirschberg u
siadł sobie na sali i począł jakoby są
siad z sąsiadem w karczmi~ przy „bier
tisch~'' opowiadać przyciszonym glo
sem cieka:wym Polakom. O czem? tru
dno odgadnąć, gdyż mimo dobrego słu
chu nic dosłyszeć, ani z ust ks. Hirsch
berga odczytać nie mogliśmy. To też 
oburzenie słuchacży było wielkie i słu
szne. Pan Berger zwrócił ks. Hirsch
bergowi uwagę na to, że u nas mają 
Polacy centrow.:ca wspierać, podczas 
gdy w Toruniu np. centrowcy nie głosu
ją na polskiego księdza, lecz na libera
ła Ortla. Redaktor p. Pieniężny prze
mówił krótko do zgromadzonych Pola
ków oświadczając, iż uważa taką ga
daninę ze strony ks. ttirschberga za po
niżenie i wzgardę dla ludu polskiego. 
Dla niemców prawi ks. ttirschberg go
_dzinami ze sceny na glos, a dla Pola
ków, dla tego potulne_ą;o ludu to zale
·dwie raczy pogawędzić od „biertischu'. 
I tern chce sobie ks. ttirschberg zjednać 
polskich wyborców? Liczne brawa i' 
oklaski ze strony wiecowników zatwier 
dziły jego wywody. A co 'robi ks. 
ttirsc;.hberg? Oto oświadcza, że ze
branie to nie jest dla Polaków, tylko 
dla centrowców i wychodzi z sali -
zostawiając polskich słuchaczy w o
burzeniu samych. Tak się skończyła 
owa „polska przemowa" i tak oto przed 

- stawia się poseł, którv rn;;„„; foJ<:ze po 
polsku - ze względu na Polaków! Są
dzimy, że nie potrzeba Wam więcej 
sprawy objaśniać, gdyż jest ona zbyt 
zrozumiała. Dajcie centrowcom w dniu 
25 stycznia odpowiedź za to upośledze
nie, pokażcie im! że umiecie szanować 

. . m 

uczucie narodowe Wasze. oddajcie gl~ 
sy Wasze nie na centrowca. ani rza~ 
dowca lecz tylko na polskie~o kandyda 
ta,"któ~ym jest (dla Warmii) p. Leon. 
Czarliński z Torunia. 

Polacy na obczyźnie. 
Oelsenldrchen-Bulmke. Tow. śwlll 

Czeslawa w Bulmke donosi swym czlon 
kom iż w niedzielę, dnia 6 stycznia od
było' się roczne walne zebranie i obóc 
nowego zarządu. Do zarządu zostali o
brani członkowie: Przewodniczącyng 
Jakób Andrzejczak; Zast. Franciszek 
Lisowski; sekr. Julian Belkiewicz; zast.. 
Michał Wojciech; skarbn. Stanisław 
Grunt, zast. Stanisław Kuraszyk; Biblia 
tekarzem Piotr Frankiewicz, zast. An
toni · Kordus; ławnikami :Franciszeki 
Grunt i Józef Żolędziewski, chorążym 
Andrzej Pietru~ha; zast. Władysław 
Robak; asystentami franciszek Szopa 
i Antoni Kordus; zast. Jan Maciejewski 
i Władysław Walkowiak, rewizorami 
kasy Szymon Wyzujak i Antoni Kuchar. 
ski. Kierownikiem teatru Jan Oasztka. 

Jul. Belkiewlcz. sekr. 

Oberhausen. Sprawozdanie z roczoot 
nej działalności Gniazda „Sokół" od ll 
grudnia 1905 do 30 grudnia 1906 roku 
Na początku roku liczyło Gniazdo !la
sze 37, a z tych 22 ćwiczących„ W cią„ 
gu roku wpisało się 42, tak. że ogółem 
liczba wynosiła 72 .. Obecnie liczba sie 
zmniejszyła. 7 wstąpiło do wojska la 
zmieniło pracę, 7 zostało wykreślo
nych z powodu niepłacenia składek mie 
sięcznych. 1 został wykluczony z po
wodu _przekroczenia .ustaw i niesolidar
ności, pozostaje wiec na rok bieżący 52 
druhów, wtem 17 ćwiczących. Wszyst
kich zebrań odbyło sie 22; 4 walne i 
Wydziału i jedno roczne. W zebraniaelt 
brało udział przeciętnie 38 druhów. 

Zabaw urządziło Towarzystwo 4, 
Rocznicę, wieczorek Kościusz~owski . i 
gwiazdkę dla druhów i gości. 

Dochodu w roku 19!>6 mieliśmy 
892,70 m. rozchodu 804,35 m. z przesz„ 
lych lat pozostało w kasie 184,01 m, a 
zatem pozostaje na rnk bieżący 273136 
marek. 

V./ sprzętach posiada Towarzyst
wo 1 szafę, 1 prężnil<, 1 por ee z, 1 konia, 
2 matrace, 26 lasek, 10 żerctzi, 2 tyczki 
do skakania, 1 skocznią, kółka rzymskie 
orczyk, 1 linę 1 strzelbę i 4 obrazy 

Sprzętv przedstawiają wartość 
610,00 marek. 

W bibliotece mamy 61 książek, któ 
re są własnością „Tow. Czytelni Ludo
wej" w Poznaniu. Z biblioteki skorzy
~tafo 14 druhów, przeczytawszy razem 
65 tomów. Ze ~prawozdania naczelni
ka wynika, iż na początku mieliśmy dru 
hów ćwiczących 22. przystąpiło 7 więc 
było drnhów ćwiczących 29 z tych wstą 
pito w szeregi pruskiego wojska 6. o
puści!i miejscowo$ć 3, z powodu nieu
częszczania na ćwiczenia zostało 2 wy
kreślonych, i jeden został z Gniazda wy 
kluczony. Tak więc zostaje na rok 1907 
druhów ćwiczących 17 Lekcyi ćwiczen 
odbyło się 9t'. Na zlot okręgowy w Win 
terswyr: 'N ffolandyi "'Y~lali5my 1.-J 

druhów ćwicz.1cy:ch . 
Na zebraniach sąsiednich Gniazd, 

występow:iliśmy 7 razy z ćwiczeniami. 



Do \Vydzi:llu na rok 1907 obrani 
zostali następ1ii druhowie: Mar cm Ra
ta1czak przew. Józef Zalewski zast. Ju
lian Symk!e.wicz sekr., Maciej Stacho„ 
Fiak zast., W oj ci ech Hetman skarbn., 
Marcin Dratwir1ski zast.~ Michał Zabloc 
ki naczeln., Andrzej Rzepka, zast., Au
gu_styn Kaczmarek bibl., Stanisław Za
.Qlocki zast., Feliks Dziuba i Józef Ka
waler radnym1. 

Zebrania w r. 1907 odbywać się będą 
co trzecią i czwartą niedzitlę każdego 
miesiąca o go..-1.z[nie 5 po poł Cwiczenia 
co środę i sobotę o godzinie 7 wieczo
rem w lo.ł<alu p:ioi Kolter przy Nowym 
Rynku (Neuniarkt) 
Marcin Ratajczak, prezes, Julian Szym

kiewicz, sekretarz. 

Nowe Towarzystwo polskie. 
W at te n s che id. Dnia 16 gru

dnia 1906 zostało tu założone polsko-ka 
talickie Towarzystwo pod wezwaniem 
św. Wojciecha. Na członków zapisało 
się 52 członków, później przystąpiło 9 
więc jest ich obecnie 61. 

Zebrania będą· się odbywały co 3 
niedzielę miesiąca w lokalu p. Schltit
tera, ul. Bochumska. 

Da zarządu zostali wybrani: W. Pie 
szczek prezesem; Siekierski zast.; Pa
wlowski sekretarzem; Siekierski zast.: 
Lewandowski kasyerem; Perech zast. 

Szan Rodaków z Wattenscheid i 
okolicy, którzy dotąd nie należą do ża
dnego Towarzystwa polskiego uprasza 
się, by się do naszego grona prz-ylączyć 
zechcieli. W. Pieszczek, przew. 

Hannenforth. Zamieszkuje tu znacz l 
na liczba Polaków, więc sądzę, że przy 
wyborach moglibyśmy .50 do 60 głosów 
dla naszego kandydata pozyskać .. Ubo
lewać tylko musimy, że sali tu na wiec 
otrzymać nie możemy. Jeden gościnny 
przyrzekł nam salę, ale potem nietylko 
nam odmówil, lecz nawet oczernił nas 
przed ks. proboszczem, że chcemy wiec 
przeciw księdzu zwołać, tymczasem 
miał to być wiec w sprawie opieki du
chownej. Byliśmy też u ks. proboszcza 
w sprawie opieki duchownej, a on od
powiedział nam, że napisze w tej spra 
wie do Kolonii zresztą przekonał się, iż 
nas pr.zed nim oczerniano. 

Proszę o radę, jak mamy w spra
wie wyborów postąpić. (Należy rozwi
nąć agitacyę domową. Bliższe szcze
góły Qrzesylamy listownie. Red.) 

Krilebitzsch w Saska-Altenburskiem, dnia 
9 stycznia 1907. Towarzystwo polsko-katoli
ckich robotników pod opieką św. Wojciecha 
z siedzibą w Meuselwitz w Sasko Altenburg
skiern urzf\dz.Uo w n : edzielę dnia 6 stycznia rb. 
w lokalu .,uana Winklera ~ Meuselwitz roczne 
walne zgrqmadzenie. 

O godz„ 4 po poludniu zagail prezes z.groma
dz.enie sloi\Vy: ,.Niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus i niewh Bóg blogcislawi polsko-ka 
tolicką pracę. Po odśpiewanLu pieśni „A wczo 
ra z wieczora", sekretarz odczyta! ewangie.lię 
św. i kazan'ie na niedzielę przypadającą. · 

Fatalna omyłka. 
15) Powieść z francuskiego. 

( Ciu dalszy). 

Był znudzonyt milczący. Ąpatja po
służyla mu jednak lepiej, aniżeli by to 
mogla zrobić glęboka, a jak go naz:\~Wa
na w Chateau. ,.5wiatowca", nie za-· 
szkodzila 1TIU u kobiet_; bierność poczy
tywali mężczyźni za spokojną rozwagę, 
ociężałość bmno za powagę, 

Los mu sprzyjał: dwa albo trzy 
szczęśliwe wyleczenia zrobiły go wzię 
tym. Mial zapewnione stanowisko. Na
koniec sam uwierzył w swoją powagę 
i ożenił się. 1.ona umarła, pozostawia-

. jąc mu córec1kę. 
Zręczność. nieprzenikniona skrytość 

która uchodziła za oryginalność uczone
go, o za;Jamiętanh1 w pracy, o bezustan
ny~h bada!dach, ,którym o sobie pozwa 
lal krążyć, utrwaliły na zawsze wiarę 
w doświarlcz.enie, którego nie posiadał, 

· sławę, którą sobie przywtaszczyl. 
Takim był ten człowiek, który1 uz .• 

' brojony w skalpel. nóż, lub lancet, z ca
łym spol\ojeni, z jasnem spojrzeniem, 
f'ewidowal otwartego trupa nieszczęś
liwego ctzi?rżawcy . Takim byl ten 
czlm.-v-iek, którego pomocy wzywa fa 
niepewna siebie sprawiedliwość~ bo ją 
wspomagal w jej ciężkiem zadaniu, roz
jaśnił jej wątp!iwości, kierował jej są
dem. _ .J .• .1. '::t~ 

Skarbnik rodak Goryniak zdal sprawozda
n·e z czynności swej z ca1ego roku. 

Dochody byly doskonale, ale rozchody ró
wnież wielkie. Ze względu n.a to, że Tow. dopie 
no się rozwija, pra.cuie z wielkiemi trudnościa
mi ze strony wrogów naszych. Wykazalo si~ 
bowiem ze spraworoan'.a skarbnika, iż To
warzystwo ma majątku 548 mk. 41 fen. ra kwo
ta. jest podzielona ia:k następuje: 461 mk. 91 fen. 
na chorą~iew. 86 mk. 50 fen. na zapomogę w 
v;ypadku śmierci. Czlonków czynnych liczy 
Towarzystwo 84. 

Nastepni.e przysitąpiono do wyboru nowego 
Zarządu na rok 1907. Wybory odbyly sie 
za pomocą kartek i wybrani zostaN następu
aący .Roda__gy: 

Jako prezes Tomasz Agaciński, sekretarz 
Ar..ctrzej Andrzejczak, skarbn·k Jan Ooryniak. 

Zastępca prezesa Michal Swistek, sekreta
rza Piotr Slabik, skarbnika rod. Kaźnviercza!k. 

Lawnikami: .Rodacy Piotr Kalka i Mich al 
Pozdmwicz, rewizorami kasy rodacy Wyma
zala i Krzywda. 

Po wyborach wyg'los!l prezes pjękną mowę, 
z~:r.,naczaiąc pomiędzy innemi, iż w niezadlugim 
c~· asie ~taniemy pod wlasnym sztandarem i 
\'·zywal czlonków do dzielnej czynności dla do• 
bra spra'WY narodo·wej. 

Potem qdśpiiewano jeszcze kilka pieśni na
rodoJWych i bawiono się wspólnie aż do- godz. 
wpól do 9 wieczorem, poczem s·ę ro<lacy roze 
szli w największym po.rządku do domu. 

Hordel. W ni;edzielę odbyl się tutaj wiec 
przedwyborczy, na który zebrala się, niestety, 
tylko mala gar_s,tka rodaków. Wiecowj prz.e
wodniczyl p. Józefiak z Rohl"nghausen a i·ro
tokól pjsal p. Szymański z !iordel. Jako glówny 
mówca przybyl p. J. Pankowski od „Wiarusa 
Polskiego" zi Bochum, który też w uluższem 
przemówieni111 _ wskazat na p_otrzebę glos)wan:a 
na ka·ndydata narodowego i_ przedstawil wy
czerpująco wrogie usposobienie wszy3tkich 
s.tronn\ctw niiemieckich względem Polaków. 
Za to powinniśmy im też odplacać i starać si~, 
aby al)_i jeden glos polski nie padl na kandy
datów niemieckich. Na ten temat przema
wiali ta1kże pp. Józefiak, Dzierzan, Sztul i Ro
żeński. Po wyczerp:miu dyskusvi zamknąl 
przewo<ln·czący wiec pochwaleniem Pana 
Boga. 

Wi~ przedwyborczy w Buer 10dbyl się w 
niedz.ielę. dnia 6 stycznia na sali p. Popjnghausa 
Wiec zagai.I pochwalen;em Pana Boga p. Ant. 
Ż(•lędziewski z Buer i przedstawi.l cel wleca. 
Potem zabierali glos pp. Kędziora z Gla·dbeck, 
f'ranc'szek Olenz z Beckhaus.en. Jan Herok 1 
Buer j, Owiz.dek z Bochum. Ostatni rozwiódl 
sję bardzo obszernie o poli0żeniu naszem na ob
czvźnie i w gorących slowach zachęcal Roda
ków do oddania glosu na swego tj. na p. Józefa 
Chociszewskiego z Gniezna. Do I(<ornitetu wy
borczego zostali wybrani nastęnujący rodacy: 
Oton Grodecki z Erle. St. Ooralewski z Erle, 
Wal. Kędziom z Gladbeck, Jan P~wek z Buer, 
Pr. Oumulski1 z Buer i Ant. Zolędziewski z 
Buer. · 

Wiec zakończono pochwalenielll Pana Boga 
odśpiewaniem pieśni kościelnej. 

Pr. Glenz, sekretarz wieca. 

Wiec przedwyborczy na Hombruch-Barop od 
byl się dnia 6 bm. na t>ali p .Schnittkego o go
dz.in :e 4 po pol. przy u1ziale okiolo 100 wieco
wników. Wiec zagail p. Ospalek z Hombruch 
i w dluższem przemówieni1u wyiaśnil cel jego. 
Na ~ewodnicz.ącego wybrano jednoglośnie p. 
Jana Bednarka z Barop, który powot~ do pió
ra p. Michafa Jarecki~o. Potem zabral glos 
p. przewotlnjczący i roz.wodzil sic obszern :e o 
nrzvszlych wyborach. W dalszyfTI c ; ągu roz
praw obrano komitet przedwyborczy w ttom
bruch-Barop v.: którc!l_Q zakres wchodzą prze
wodniczący p. Stanisl'aw R.oszak, zast. p. Stani-

Nie pierwszy to raz powierzali mu 
podobne zlecenie. Pięć lat temu w 
sprawie otrucia fosforem złożył przed 
sądem karnym raport, który sprawił pio 
runujące wrażenie i zmusił obwinione
go pochylić czoło i przyznać się do zbro 
dni. Sprawa ta stała się głośną i utrwa 
lila jego reputacyę. 

Czy teraz wyjdzie z honorem z tej 
próby? Nastręcza ona niezliczone tru
dności, która wymaga doświadczonej 
rozwagi, głębokiej wiedzy i poczucia 
ciężkiej odpowiedzialności, jaka obar
cza każde śledztwo. 

Skończywszy rozbiór anatomiczny 
różnych poszczególnych wewnętrznych 
organów, Madelor przerwał na chwqę 
swoje zajęcie, odetchnął glęboko i u
mył starannie ręce. Oparł się o ramę 
okna i zapalił pan_ierosa. 

Ciepły promień słońca przeniknął 
do pokoju, dochodził go .zapach kwia
tów, które zapełniały klomby w ogro
dzie. Rzucił papierosa i wziął się napo
wrót do pracy. 

Kazal sobie przynieść dwa duże 
słoje, jeszcze nie używane, z szerokie
mi otworami zaopatrzonemi przykry
wą z płaskiego korka; wielkością i for
ma przypominały onę słoje, używane 
do owocowych konserwów. Naczynia te 
zawierały wyjęte organy. Zapieczęto
wał je, położył napis. 

Wszystkie te szczegóły, odnoszące 
się do tego powołania, począwszy od 
wydobycia ciała z ziemi, aż do położe
nia pieczęci, miały być przedmiotem 
pierwszego zeznania, w którem oprócz 

slaw Szvnka. sekretarz p. Michat Jarecki, zas.t. 
p. Jan Kaczor, kasyer p. Jan Niezgód1ka, zast. p. 
Piotr Sżyszka. 

Przyszly w:ec przedwybon.zy 9la ttombruch 
Barop odQ_ę<lzie się 20 stycznia na sali pana 
Schni ie~o o godziinje 4 po poludn:u. 

Wiec przedwyborczy w :Essen. 

Wiec przedwyborczy dnia 13 bm. zagail 
o godlli.nie %12 p. Mo-szczyński prezes komi
tetu miejscowego na miasto :E~en pieśnią 
„Kto się w opiekę". Obszerna saila pana Van 
de Loo zapelniona byla po brzeg'i, nawet wszy
stk:e miejsca. na galeryi byly zajęte. Zebralo się 
przeszlq 700 .Rodaków. J_ako pierwszy mów
ca wystąpil pan Sosińskłi z Bochum. Mówca 
przedsta.wiJ, dlaczego rozwiązano parlament i 
dlaczego my Polacv jedynie na Pofaka gloso
wać powinniśmy, przedst".wil pracę Kola pol
skieg.o w parlamencie ni:emieckirn. jak brooi 
szczerze praw nam przez konstytu-cyę zagwa
rantowanvch. Gorącym apelem do wszvstkich 
wyborców, aby w dniu 25 sityczinia oddal1i glos 
swój tylko na naszegi~ kandydata. za;kończyl p. 
Sosiński swe orzemówięgie. 

Okolo godziny 12 przybyl na salę kandy
dat nasz, sędziwy starzec, oan Józef Choci
szewski z Gniezna w tDwatzystwie redaktora 
„Wiaru~a Polskiiego", p. Kwiatkowskiego z 

Bochum. Burzą serdecznych oklasków powi
tano milego nam gościa, którv zaraz. zabrał 
gfos i w przesz.ro _iodziinnej mowie przedsta
wi! nam swój pronam. Ro<lacy - mówil -
uważam sobie za wielki zaszczyt, że do was 
przemaw :ać mogę; oflarcwaliście mi kandydatu 
r~ poselską, naJwvższv zaszczyt, jaki tylko 
Polak obecn:e osięgnąć może. Następnie pan 
Chociszewski przedstawi! nam his.toryę naszą 
1aJk to naród polski zawsze mężnie broniil swo
jego chrześcąiaństwa przed zalewem 
pogaństwa. , 

Potępiwszy w ostrych s.lowach sprredaw
czyków, z;achec2.l mówca do trzeźwuści, bo I 
r.iiaństwo ~e wielce przyczynilo do roz
bi9-ru Polski. Apelowal dalej do mJodzieńców, 
aby unikali mieszanych zw;ązków malżeń
skich Nawolywal do oopiera1~ia swoich, a uni
kania żydów. Zawsze przyświecać nam w;nna 
nadzieja leps?ej przyszfośoi, a ta nadzieja be
dzie bodźcem do pracy dla tei lepszej rrzy
szJości. Serdeczna swą mową paruszyl szla
chetny starzec serca wiecowników tak, tiż nie
jednemu lza cisnęla się do 1xzu. Okrzykit:m na 
cześć ludu polskliego zakończyl S!Wą piękną mo
wę nasz zacny kandydat. 

Ncistępny mówca p. Mich<!l Kwi'ltkowsk1 
z Bochum w S\vei go·rące i mo\\.·ie pukal do serc 
wiecowników o spelnienie w dniu wyborów 
swej powinnośc i narodowej, pielęgnowanie 
swych uczuć narodowych~ i spelnianie obo
wiazków. N kczemny jest naród, który nie sza
m: je swego hmoru. -Każdy naród jest tflko 
'..vtenczas silny, jeżel~ rczy tylko na swe wlasne 
sily. 

Pan Kra!H': z Gelsenkirchen piętnowal 
sprzedawczyków ziiemi ojczystej. ..:\1y ich tu na 
obc1yźnie nie mamy, ale sprzedawczykiem 
swvch u nas bytby ·ten, ktoby w dniu wyborów 
oddal g-fos swńi niemcowti. 

N:istępnie przemawiali op: Marcin Nowak 
z Altenessen, Stanisław Zal1isz z Fronchausen, 
i Za!isz Ż-Essen wszyscy wzywając do gorliwej 
pracy w dn!u wyborów. aby nasz kandydat na 
vos.la p. Józef Chociszewsk•i wiele tysięcy glo
sób o-debral !la obczyźnie. przez co zadokumen 
tujemy naszą silę. 

O godzinie 21:4 solwowal p. przewodniczą
cy ten oiękny wiec. Wiecownicv wspomnenie 
wieca zachowają dJugo w pamięci• 

Na lwszta wvbo·rcze zehrano 49 marek i 
35 fenw:ów. Na i~r e wydatki, polączoine z ag-i· 
tacyą 23 mJ.rki 25 fenvgóow. 

I .eon M.ercz}'ński, sekretarz wieca. 

tego rnial się mieścić opis zmian anato
micznych. 

Madelor nie zatrzymał się dla napi
sania zeznania. Wyszedł, chcąc jaknaj
prędzej zobaczyć p. Monsejou i sędzie
go. P. Limet zapytał: 

- Jakie są pana wnioski? 
Doktór spuścił głowę, jakby chciał 

zebrać myśli, 12_oczem odRowiedział gło 
sem urywanym i przejmującym, wa
żąc każde slo\vo: 

··- Pierwszego badania, któremu 
się tylko co oddawałem, a którego wy
nik przedstawię pp. niżej, z objawów 
zauw.ażonych przez mego kolegę Savi- , 
gne podczas choroby Combredela, i ze 
zmian w organizmie spostrzeżonych 
przezemnie po jego śmierci wnioskuję: 

1-o „W szystko nasuwa myśl, że 
śmierć dzierżawcy spowodowaną była 
działaniem substanc_yi trujących; 

2-o Musi być zrobiona analiza che
miczna wewnętrznych organów, ażeby 
określić .,rodzaj śmierci i rodzaj truci
zny".„ 

Madclor sklonH się bardzo poważ
ny, jak gdyby go ten .l}ierwszy wyrok 
wydany w imię wiedzy, wzruszył. Po
wrócił do mieszkania burmistrza wy
dać rozkazy, ażeby ciało włożono napo
wrót do trumny i odniesiono na cmen
tarz. 

W kwadrans po wizycie Madelora 
drogą do Glorietty postępowalo dwóch 
żandarmów, niosących papier z podpi
sem sędziego. 

Papier zawierał rozkaz aresztowa-

Ziemie polskie. 
Z Prus Zacbodnieh, Warmii i M&znr. 

Gdańsk. Centrowcy w Gdańsku 
zgłosili się urzędowo do komitetu p(). 
polskie glosy. Wobec tego pisze 
„Gazeta Gdańska''. „J esteśmy prz_eko
nani, że komitet powie im: Naszych gło 
sów wam nie damy, bo~cie są wilkami 
w owczej skórze, którzyście nas tyle
razy już zaprzedali." Brawo! 

Olsztyn. Wiec przedwyborczy w 
Olsztynie na Warmii odbyl się w nie
dzielę przy udziale rodaków z całego o
kręgu olsztyńskiego. 

Przemawiał o zasadach, któremi 
rządzi się Kolo Polskie zaproszony 
przez komitet pan Jan Brejski z Toru-
ni a. 

Ks. proboszcz Barczewski zabraw. 
szy następnie głos, wyUómaczył. że z 
powodu nacisku ze strony księży i wła
dzy kościelnej zrzekł się kandydatury 
r.a pos.fa, ale zato tern gorliwiej praco
wać będzie dla ludu, żeby mu zacho
wać język ojczysty, który jest darem 
Bożym. 

Grudziądz. Niemieccy mężowie 
zaufania, którzy zjechali się w niedzie
lę 6. bm. do Jab!onowa, postawili na po. 
sla do parlamentu na okręg grudziądz
ko-brodnicki dotychczasowego posła p. 
Siega z l~aczyniewa, wielkiego Pola
kożercę, a ódrzucili nadburmistrza pana 
Kiihnasta z Grndziądza, którego więk
szość wyborców miasta Grudziądza so
bie zyczyła. 

W l(omorsku katolicka gmina szkol 
na ~ybrala jak czytamy w „Gazecie 
Orucf-z." do dozoru szkolnego żyda Men 
dla. 

Toruń. Aresztowano ztotnika Fal
buscha, mieszkającego przy ulicy Ła
ziebnej, a obwinionego o podobne prze
stępstwa, jak oska~żeni w procesie poz
uańskim żyd Loli i inni handlarze. 

Chełmża. Tutejsi Niemcy katolicy 
postanowili, jak donosi „Thorner Zei
tung", zaraz w pierwszem glosowaniu 
oddać swe głosy na kandydata niemiec
kiego, dyrektora Banku Ortla. 

Z Wiel. Kt Po:;na.tskłeau;) 

Środa. Nad dajczkatolikarni w Sro 
dzie, którym władza duchowna odmó
wila pomP-ożenia niemieckich nabo
żeństwJ ubolewa protestancki „Posener 
Tageblatt" - ten sam, który się wście
ka, gdv na obczyźnie dla kilku tysięcy 
Polaków zaprowadzają władze ducho· 
wne oo długiej walce polskie nieszpory, 
„Posener Tageblatt'' żąda nawet. żeby 
przyszły arcybiskup zobowiązał się do 
utworzenia osobnych niemieckich para
fii we wszystkich miastach. O rzeczywi 
stą potrzebę nie pyta wcale, tylko tak 
ma być i koniec. 
"!f"* ~ _ I~ wm _ _i __ P'!!'ą!"tS _ 'tUJllll 

nia Anny Combredel, obwinionej o otru 
cie, dokonane na osobie jej męża. 

XI. 
Madelor nie był złym człowiekiem 

lecz grzeszył lekkomyślnością. 
W kółku zaufanym tracił ten chłód 

lodowaty, tę surowość, jaką przybieral 
w stosunkach z obcymi. WJedy byl to 
,.dobry chlopak", jeden z tych istot. ni· 
by niewinnych, a którzy jednak czynią 
wiele złego. 

U siebie w domu przestawał być 
wielkim. Zrzucał u progu maskę ko· 
medyanta, którą sława przylepiła mu 
do twarzy. Wydawał głębokie west· 
chnienic ulgi, twarz mu się rozjaśniała, 
oczy błyszczały, czoło traciło zmar
szczki. 

Nie był to już znakomity i uczony 
Madelor, cały zajęty wiedzą, nauką, 
chemią. Nie byf to już doktór Madelor, 
ale poprostu Madelor, dobry sobie mie· 
szczuch znudzony, trochę ociężały, u· 
b?s~wiający swoją córkę, strofujący jej 
mankę Magdalen~ ipielęgnujący oiród. 

Poza dornem wymuszony, przvbfe· 
rający różne pozy, w domu dopiero sta 
wal się samym sobą. 

!en czlo\viek przywykł do rozgła· 
szan.1a o swojem uzdolnieniu. Wierzy/ 
w me sam, jak kłamca wierzy w koń· 
cu w rozsiewane przez siebie kłamstwa 
Odgrywał ciągle roię uczonego - więc 
był prze~onany, że nim byl. Próżny 1 

zarozum1alv, nabral nieznośnej dumy, 
ślepej ufności w siebie. 

[Cłu d:ał~ ntstl,pl.] 



W Środzie i Wrześni odbyły się 
ubieglej niedzieli wiece wyborcze. 

Poznań. ~.Posener Ta~eblatt" do
nosi, że już na wet na Pomorzu Polacy 
wykupili 34 posiadłości, mające obszaru 
4400 mórg. 

Buk. Utopił się tu w sobotę chlo
piec Piątkowski, ślizgający się wraz z 
towarzyszem po lodzie; pozostały przy 
fyciu dopiero wczoraj rano o tern smut 
nem zdarzeniu doniósł. 

Ze S~ta ••Yli Staro1>9lR·i 

Michałkowice. - Były urzędnik, 
niejaki Henke, syn nauczyciela, który 
na ostarku mieszkał w Raciborzu roz
wiódł się ze swoją żoną! Wyrok w pro 
cesie o rozwód mi:tl niebawem zapaść. 
Żoqa jego mieszkała tu w domu pewne
go skhdowego. \A.' czwartek wieczorem 
przyszedł ttenke do mieszkania skla
gowego, by pomówić ze swoją żoną, 
Przytem przyszło do wymiany stów, w 
czasie której Henke wydobył nóż i za
dał jej nim 4 rany w pierś i brzuch. Ko
nającą kobiet~ odwieziono do lazaretu 
knapszaftowego i zaopatrzono ostatnie
mi św. Sakramentami. W piątek rano 
zmarła ona wskutek odniesionych po
kaleczeń. Morderca ~1ciekt 

Z u.my h Dzielnic Pols~~u .. 

W Warszawie odbył się zjazd pol
skich robotników chrześcijańskich. \V 
ciągu obrad ·wyjaśnił ks. Matulewicz 
ustawę stowar?yszenia. mającego na 
celu podniesienie stanu robotniczego 
pod względem religijnym, moralnym, u
mysłowym, wedlug zasad kościoła rz. 
kat. Poza stowarzyszeniem każdy czlo 
nek może należeć do wszelkich partyi 
politycznych, stojących na gruncie na
rodowym, _zgodnych z zasa_dami wiary. 
lnż. Piotrowski przedstawi! projekt cen 
halnego zarządu .. p. Cezary Łagiewski 
wygłosi! odczyt o kas~~ch w ogóle i o 
kasach wspólnych, t. zw. centralnych. 
Odczyt~mo też sprawozdanie redakcyj
ne i administracyjne „Pracownika Pol
skiego". 

Biskup warspwski nadesłał bło
~osławieństwo; od ks. biskupa kujaw
sko-kaliskie~o nadeszła depesza z bło
goslawień stwem dla 7.jazJu. 

Wiadomości ze świata. 
Sprawa ograniczenia zbrojen. 

Do Londynu donoszą, że Japonia 
popiera myśl ustawiczną ograniczenia 
na drugiej konferencyi pokojowej w 
Hadze. 

Zebranie narodowych liberałów 
Jak już wczoraj donosiliśmy roze

słał głqwny zarząd stronnictwa naro
dowo-liberalnego w Niemczech do kil
ku~et obywateli warszawskich, posia
da1ącvch nazwiska o brzmieniu germal1 
sk!em, list, w którym prosi o składki 
na walkę przeciw Polakom. 

List ten brzmi jak następuje: 
Wielce Szanowny Pan:e i z.iomku ! 

Rozwiązanie parlamentu niemieckiego zmu
sza oartye narodowo-Lberalną, która stafa przy 
kolebce państwa i we wspólnej, ofiamei pracy 
wraz z ks. Bismarkiem stworzyla podstawy 
nowaj budowy paf1stwowei, wystąpić do walki 
Pt zeciw centrum i socyałistom, jako cichym i 
otwartym wrogom cesarza .i rzeszy niemie
ckied. 

Walka ta pmwadzona będzie z calą stano
wczością, aby zapewn:ć państwu dalszy pomy
ślny rnzwói na wewnątrz i na zewnątrz.. Po
was.rn niemieckiej korony cesarskiej nie pow:,n
r.a już n~gdy być tak skompromitowaną. jak to 
stalo. s· ę dzięki centrowcom, socya·listom, wel
fom l Polakiorn, w dniu 13 g-rudnia 1906 r. 

Do tej walki, narzuconej partyom tronowym, 
potrzeba między innemi także sutego f nansowe 
g? Pavarcia. OtrzymawS<Zy już na ten cel od 
ziomków żyjących z_a granicą dość znaczne su
my oien.eżne, bez wszelkiego v naszej strony 
w.ezwanią.. zwracamy się obecnie -wpnost do 
N~eimców, przebywafl,.cych na obczyźnie, przy
;v1ązanych do starej ziemi rodlinnej, a podziela
aącvch nasze przekonania, że tylko na mocy sil 
n~i. ustawicznie przez narodowo-liberalne stron 
41ktwo pop'eranej polityce zewnętrznej, powa
ga sztandaru 11iemieckiego na szerokim świecie 
m.oże !'!tać wysoko, - z prośbą, aby ~ ze swej 
strony udz(e!'li nam finansoweio poparcia. 

Każda skladka jest pożądana. Należy ją 
JltZeslać pod adresem si:lównego zarządu partył 
narodowo-li.beralnej w BerEnie, przy ulicy 
Schellin~a No. 9. 

z:omkowfo po~draWi1ają z.fomków i 
lączą wyrazy wvsokiego poważania. 

Za•rząd central1nei uartvi nawdowo-liberalnej 
Bessermann I przewodniczący. 

Dr. fr=ectbcr~ zastępca przewodniczącego. 

Odprawę jaką otrzymali hakatyści 
z Warszawy tak im poszła w pięty, że 
teraz starają się 'YYrzec tego listu, 

Z r6żnJch stron. 
Dortmund. Ogólna rewizya policyjna stw·er 

dzifa, że w końcu roku ubieglego bylo tu 126 
11ieogranicZl()nych restauracy~. zatrudniających 
506 osób. Inne restauracye nie zatrudnialy ob 
cego personalu. · 

Dortmund. W jednej z fabryk tutejszych 
został' 01lrnleczony robotnik M. Wąlter. 

Habin~horst. Uczeń Pa wel Rattke zootal 
przez swego brata przez nieostrożność zran:o
ny śmlierteln!e w pjersi wystrzalem z teszyn
~u. 

l(a-strov. Przy wyborach do rady miejsikiej 
zostaill wybrany kierownik kopalni „.Erin" p. 
Meyer 857 gl06ami, przeciw 314 ~losom, które 
otrz;ymal górnik Krahling. 

Barop. W kopalnL „Wiendahlsbank" za- · 
svpaly !.rnrni.enie czterech gómików. Dwaj z 
nich, Wollenweber i Schroeder zostali na miej 
scu zabiici, dtwa.j inni odnieśli cięż.kie rany. 

Ośwfaty potrzeba jeszcze wiele wśród R.o
<faków, by przy jej pOłJTiocy oprzeć s'ę nawale 
demczyzny. Z tego powodu każdy Polak oo
win:en rozszerzać „Wiarusa Polsk'ieg-0", który 
nad oświatą ludu pracuje. ' 

Oberh;,;1,usen. Umarl tu dyrektor techniczny 
fa.bryki „Gutehoffnungshiitte" Karol Ma.lz, li
c.:ząc lat 66. 

Hofstede. Przy budowie fabryki chemicz-
11ei Gustawa Schulza zafamaJo się rusztowa
nie. Trzej robotnicy zostali niebezpiecz.nie 

poranieni, jeden lżej. 
Bononia. Siedmioro rodze6stwa familii 

I(alk lkzylo w dn·u 5 stycznia razem okrągle 
500 lat. Nais.tar~.zy czronek rodzi.ny liczyl 
lat 80. naimlodszy 61. 

Altenderne. Na lące Altemeyera znaleziono 
z.wfoki jak·egoś nieznaneQ'.o mężczyzny, stra
sznie poranione. O mordercach inie ma śladu. 

•&-···----------- - - - - - ------··- ·--·--

Rezmailości„ 
Choroba snu. 

Dr. Koch, wysłany z misją na1n:ową 
niemiecką re!em zbadania chorobv snu, 
dziesiątkuiącej ludności Afryki ~~acho
dniej, nadesłał już pi~!"\Vsz_v raport. We
dług niego choroba ta p1.Jchłania corą~z
nie nad samem CongJ 40.-::.IJOOO ofiar, 
nie szczędząc i bialyc:1. W ten -:;posób 
ludność wysp Sesse .zmn;ejszy ła się w 
4 latach z 30 OOO j<J 12 uoo głó:w'. 

Choroba pochodzi od uklócja 1 odza
ju muchykomara t. ~'N. g1ossy11y, która 
wprowadza w ten sposób do 0rgamzm11 
ludzkiego zabójc?·~~) mikroba z\1rane
go „try dano som gambuc.l!i. ·' 

Nie wynaleziono jeszcze wpraw
dzie specya1n. środka w rodzaju szcze
pionek ochronnej surowicy; niemniej 
wypróbowano lek, który dziala zabój
czo na mikroba snu. Jest to arszenik, za 
dawany w podskórzach zastrzyknię
ciach jako rozczyn zwany „atoxyl". 
Wynalazł go i pierwszy stosował le
karz francuski w P.aryżu w r. 1904, zaś 
w następnym lekarz angielski Thomas. 
którym dwom przypadnie nagroda kon
kursowa króla belgijskiego, naznaczo
na dla wynalazcy środka leczniczego 
przeciw cl;wrobie snu. 

Dr. Koch stwierdził zbawcze jego 
działanie na tysiącach chorych, leczo
nych w czasie wyprawy naukowej, któ
ra potrwa jeszcze czas jakiś. 

„Times". Z Londynu donoszą, że 
dziennik „ Times", będący dotychczas 
prywatną wlasnościa rodziny Walte
rów, zamieniony będzie na przedsię
biorstwo akcyjne. Potrzebne do tego 
celu pozwolenie ze strony rządu już u
zyskano. Ponieważ kapitał akcyjny 
pochodzi głównie z Ameryki północnej, 
\V-ięc anglicy na tę zmianę SJ?oglądają 
tern niechętniej, że już kilka wielkich 
dzienników angielskich znajduje się 
pod wpływem kapitalistów amerykań
skich. Dnia 1 stycznia r. 1785 zaczął w 
Londynie wychodzić dziennik p. t. „Dai
ly-U niversal-Register". który w d. 1. 
stycznia r. 1788 zmienił ten tytuł na Ti
mes. Od r. 1803 Times wywierał bar
dzo znaczny wpływ na stosunki angiel
skie, zwłaszcza na sprawy zagranicz
ne, lata zaś 1841-1877 były epoką roz
kwitu tego pisma. I dziś „Times" nale
ży jeszcze do najwplywowszych dzien- 1 

ników, chociaż są pisma więcej rozpo
yszechnione. 

Zaćmienia w roku 1907. W Paryżu 
ukazał się świeżo w druku rocznik biu
ra obserwatoryum astronomicznego, za 
wierający między innemi, daty z czte
rech zaćmień, które przypadają na rok 
bieżącv. Pierwsze przypada na dzieri 
14 stycznia i będzie zupełnie tylko w 
Azyi; dla obserwowania go obserwa
torzy udadzą się do Samarkandy. Dru
gie zaćmienie słońca bbędzie mogło być 
obserwowane tylko w Ameryce połu
dniowej i przypada 29 stycznia, a czę
ściowe. Po każdem z tych zaćmień na
stąpi w dwa tygodnie, mniej więcej, 

~' ~' 
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cześciowe zaćmienie księżyca. Niewi- 1· 

dzialne w Europie będzie zaćmienie w 
dniu 29 marca, a to samo zjawisko na 
25 lipca zapowiedziane obserwować bę
dzie można przez dwie godziny w Pa
ryżu, począwszy od trzeciej rano. 

Towarzystwo św. Jana Ew~ełisty w Oelsen-
, kłrchen-HU.llen 

donosi swym czlonkom. iż roczne walne zebra
nie odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. pól 
do 12 w poludnie zaraz po nabożeństwie. Za
rząd ! rewizorowie kasy winni się stawić o go 
dziuie pól do 10-ed. O liczny udzial .i punktuał 
ne przybycie prosi (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld. 
W niedz'ele, 20 st_, cznia o godz. 4 po• pol. w 

sa1li p. Tredelkamp'a. odbędzie się roczne wal
ne zebranie i obór' zarządu. Czdonkowie winni 
s:ę wszyscy stawić, ponieważ przyjdą bardzo 
ważne sorawy pod obrady. 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo Przemysłowców ·i Kupców Pol-
skich w Essen 

urządza w !Viedzielę, dnia 20 stycznia, na sali 
p. Meistra „Alfredushaus" przy ulicy Frohn
hausenstr. swą zimoiwa zabawe. Początek o 
~odzinie 5-ej po po:tudniu. Program zabawy: 
1) Koncert: występ ze śpiewem oddzialu śpie
waków Towarzystwa; 2) przedstawienie amat. 
p. t.: „Nic bez przyczyny" i „O chleb~e o wo
dzie". Po przedsta.wieniu dals;r.a zabawa z tań 
cami. (3) Zarząd. 

Uwa"a: Dzi·eciorn niżej lat 14 na salę wstęp 
WZtb roni!OnY. 

l(oło śpiewu „Halka" w l(astrop 
uwiadamia czlonków. iż zebranie odbędzie silę 
w niedziele. 20 stycznia po poludniu o godz. 1. 
.t;a porządku dziennym będą ważne sprawy ty
czące się karnawal.Qwej zabawy, która się od
będzie 10 lutego•. 

Uwa2a. Lekcya śpiewu w czwartek, 17 
stvcznia o godz. 6 wi!"czorem. O liiczny udzial 
w zebraniu i lekcyj uprasza (I) Zarząd. 

Towarzystwo pod opieką św. Rodziny w 
Scherlebeck 

podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 20 stycznia, po po.fudn:u o godz. 
4 odbędzie się rocrne walne zebran!e, na któ
rem ob·er2my będzie nowy Zarząd. Uczny u
dz-.aJ czfonków pożądany. Goście mile widziani. 

(1) Zarząd. 
Uwaua: Zarząd .i rewizorowie kasy winni 

się stawić godzinę prędzej. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
donosi swym Szan. czlonkom, i roda.kom z Der
ne i z dolpego Derne, Krchderne i łfosted·cle t 
okolicy, 1iż w niedzielę. dnia 20 stycznia, urzą„ 
dza zim01Wą zabawę na sali pana Langerileina 
w Derne przy dworcu. Roczątek zabawy o go
dz.nie 4 po poludiniu. Równ1eż prosi się Szan. 
dmhów Tow. gimn. (2) Zarząd. 

Koło śviewu „Wanda" w Katernberg 
odbędzie miesięczne z nie w niedzi,elę, dnia 
20 styczn:a o godz. 2 po po.I. O liczny udzial 
członków prosi s'.ę. Gościie mile widziani. (2) 

Z~rutd. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Kley po-O Lilt"en-
dortmundem 

prosi wszystkie bratnie Tiowarzystwa, aby 
na 10 luteg:o niie urzą.dzaly ża·dnych zabaw, 
bo nasze Towarzystwo obchodzi pierws:tą rccz 
n· cę istnienia i pośw1ięcenia chorągwi. Zapra
sza także wszystkie Towarzystwa :t mian()'Vi
cie Towarzystwo św. Kaźmierza z Liitgendort
mund, św. Marcina z Kirch!in<le, św. P.otra i Pa 
wla z Marten, św:. Jadwigi z Gerthe. św. Józefa 
z Kirchlinde, św. Józefa z Dorstfeldu, św. Bar
bary z Hombruch-Barop, św. Wawrzyńca z 
Kastrop. św. Alojzego z Kottenburg, „Jedność" 
z Lan~en<lreer' św. Jana Chrzciciela z Dort
mundu. ,.Jedność" z Dortmundu, św. Józefa z 
Dortmund, św. Jana Ew. z Witten, św. Jadwigi 
z Mengede, św. Józefa z ttuckarde. św. Barba
ry z Lilnen-S., św. Józefa z Dahlhausen, św. 
W.aclawa 7J Linden itd. - Prosimy bardzo ~o
rąco, ażeby wszystkie te To•warr.vstwa cbe
cnośc·ą swą nas zaszczycić raczyly, a także i 
te Towarzystwa, które nie sa wvmienione. 
(2) Maciej Wojtera, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 
donosi swvm czlonkom. 1iż orzvszle zebranie od 
b_ędzie się w nie<lzicle. dn·a 20 bm. o godz. 5 
po poludn'.u na sali po~1:edzeń. O t:czny udzial 
c21lctnków i gości urosj, (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Erken.schwłk 
demos· swym czlonkam, tiż miesięczne zebra
nie odbędzie się w niedzielę, •dnia 20 bm. po poi. 
o godz. 4 w lokalu p. Kausch, na które zaprasza 
wszystkich czlonków i gości1 o punktualne zgro 
madzenie się, ponieważ są ważne sprawy do 
zalatwienia. (1) Przewodniczą.cy. -

Tow. flmn. „Sokół" li. w Wanne (Zachód) 
oz111ajmfa ~wym druhom i Rodakom, iż pólroczne 
zebranie odbędzie sie w niedzielę dnia 20 
stycznia. o F:Qdz. pó.l do i-ej po poł~dn~u na sa
li pana Hamburga, uli.ca Szkolna. Zaraz po ze
brani.u odbędzie si-e otwarta zab;:i.wa, na której 
bedz·e taniec, strzelanie do tarczy i ćwiczenia 
o nagrody. Czolem ! (2) Wydział. 

Bractwo Różańca św. w va.ram Najśw, Maryl 
Pann.y w Oberhausen 

uwiadamia wszystkie s'ostrv, iż w nie-dzielę, 
dnia 20 stycznia. po poludniu o i;?;odz. 3 odbę
dzi·e .się walne zebrarne, na ~ali pos:oozeń, gdzie 
b~dz1e przeczytane sprawozdanie z kasy po
grzebowej, omawiane będą .sprawy chorągwi, 

tak samo sprawy różańca św. O llczny udział 
uprasza się. (2) Józef SZ1lk:. 

Baczność Druhowie! 
Towarzystwo limn. „SoJcót' w Herne. 

Cwiczen·a odbywają się we wtoirkii i czwarł 
ki o godz. 7 wieczorem. Lekcya śpiewu w ka 
żdy p:ątek o godz. 7 i trzy kwadranse wieczo--
rc.m. (1) Czolem I Naczelnik. 

.5!!1 
Sw jętojózafacie. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Barb-..ry 1111 
Bochum z dru~ie~o pólrocza z dnia 8 lipca 06 
roku 3,11 m., z dnia 26 sierpnia 2,30 m., z <inia 
30 wrześniu 1,42 m„ z dn;a 14 października 1,aa 
km„ z dni.a 11 ljstopE.da 1,82 m., z -On:a 9 grudni~ 
2,65 m., z dnia 25 grudnia 5,66 m. W ręczyl pr~ 
z~s p. J. Kaczmarek razem 18,19 mk. 

Z Tow. świeteio Stani.stla.wa Biskupa "-' 
Grumme zebrano od cz1onków wręczyl p. Mich. 
Pawlowicz razem 8,50 mk. 

Zebrane na wieczorku l(oJa śuiewu (Koś
ciuszko) w Resse (na porto odcho<lz1 10 fen). 
Nadeslal skarbnik p. Tomasz Nowak 4,41 mk. 

Na obchodzie gwiazdkowym Tow. św. Bar
bary w Unser Pritz, nades.lal p. Robak z Wan-
r.e razem 6,50 mk. 

Przy obchodzie gw:azdkowym Tow. św. 
Wojciecha w Hochlarmark nadeslal p. M:chal 
\Vujek razem 7,30 mk. 

Na gwliazdce Towarzystwa giJmnastycznego 
„Sokól" w Kottenburgu nadeslal i zaplacil por .. 
to p. Stanislaw Ja~odzif1ski z Grai Schwerin 
razem 5,39 mk. 

Na chrzcinach u p. M. Draszyka z ttochlar
mark M. Draszyk z żoną 30 f.J. Chudy z żoną; 
30 fen. Katarzyna Przybył 30 fen. M. Stelma
s:zy_k z żc-ną 50 fen„ m1desJal i porto zaplaciJ p. 
A. Chudy razem 1.40 mk. 

Na chrzci111ach n p. fr. Kaube w łierne Pr. 
Kaube z żoną 11 no.wonarndwny synek Mieczy
slaw 2,25 m., Dziaduś z babcią Kaube z Ober„ 
hausen 2,00 m., Dziaduś Kajć z Dziembowa z 
Foznaf1sk:ego 1,00 mr. Stefan l(aube z żoną, z 
Oberhausen LOO m., Julian Kaube z Oberhausen 
1,00 m., St. Pierszkals.ki z Wattenscheild 2,00 
m., St. Wojtkowiak z Wattenschel·d 2,00 m., Ja.11 
Meller z Herne 2,00 m., na porto ·odchodzi 25 
fen. Nadeslal p. Pr. Kaube razem 13,00 mk. 

Na poga·da·n~e u p. J. Frąckowiaka w Wie„ 
melhau~en„ Wiad. Motyk 30 fen„ Józef Dybus 
55 fen. Jan Jankowski 50 fen Michal Miezwa 50 
fen., J. I:rąckowiak z żoną 50 fen. Na·deslal i 
porto zaplacil p. J. Frąckow;ak razem 

2,35 mk. 
Ze skarbo!lki TOlwarzystwa św. Barbary 

z Oberhausen. Na porto odchodzi 20 fen. Nade
slal skarbnik p. Jan Kowalewski razem 

37,27_ mk. 
Na chrzcinach u p. J Gorzelańczyka w Bis

mark: J. Gorzelańczyk 2 m„ nowonarodzony 
synek Józef 50 fen„ St. Padurek z żoną 1 m„ 
Lud. $r·odka 1 m ., Waw. łlęciak z żoną 50 
fen. J. Jankowski 50 fen. Karci za,lewski z ŻOn<l 
l m., And. Gor1elańczvk z żoną 1,50 m. Nade-
slat i porto zaplacil p. A. Gorzelańczyk razem 

8,00 mk. 
Dziś zebra1101 112,31 rnk. 
W kasi.e z dnia 1 stvcznia 886,45 mk. 
Dochód razem 998,76 mk. 
Panie Boże zaplać! Nadmieniam, iż Msźe 

św. odpraw:ajq. s'ię za żywych i umarlych ofia
rodawców! 

Bochum Hofstede d. 8 stycznia 1907 roku. 
Grnmrr~rulica 26. 
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Wiece prz:ed\Vyborcze 
odbędą się: 

W Wilhelmsburg w środę wieczorem o 
godzinie 8-ej. 

N Hambur2u w czwartek o godzinie 8 
wieczorem. 

W Schiiibeck w piątek o godzinie 8 wie 
czo rem. 
W,iec w Blumenthalu w Hanowerskiem od· 

być się w sobotę nie może. 
W Kilonii-Garden w niedzielę o godz. 

2 po południu w lokalu katolickich sto 
warzyszeń. -
Rodacy! Rząd par.lament rozwią

zał i zapozwał naród do obrachunku 
aby się przekonać, ile narodowych nier~ 
ców jeszcze w pailstwie niemieckiem 
się znajduje. Przy tej sposobności i my 
P~lacy mamy pokazać sy~temowi pru
skiemu, jak dalece postąpiliśmy w od
rodzeniu społeczeństwa polskiego. Po
kazać to możemy w dniu 25 stycznia, 
gdy oddamy nasze wszystkie glosy na 
o ana 

Józefa Chociszewskiego z Gniezna. 
Pospieszcie zatem wszyscy na po

wyższe wiece, aby się bliżej o wybo
rach poinformować. 
Główny komitet wyborczy dla W est

falii, Nadrenii i ~ąsiednich prow. 

WIELKI WIEC PRZEDWYBORCZY W 
OBERHAUSEN 

~bidzie S:'e ~ piątek, dnia 18 stycznia o godz. 
pni do 8 wieczorem w sali p. UhJen
bruch, MUhlheimerstr. 147. Na wiec 
przybędzie p Józef Chociszewski. 

WIEC . P~ZEDWYBORCZY W SODINGEN 
oqbędzte ~ę w rn· edzielę, dnia 20 stycznia o 
godz. pól .do 12 w południe. O Ikzny udzial 
uprasza się. Komitet. 

' WIEC PRZEDWYBORClY W HATTINOEN 
o<lbędz:·e się 20 stycznia o godz. 7 wieczorem 
w !~kału p. Steffen' Hegerat. O lkzny udzial 
PrOISL 

Komitet mkisoowy 
Tyczewski, prezes. Gomółka, sekr. 



WIELKIE WIECE PRZEDWYBOR
CZE \V LAAR 

edbędą sit:: 
w. piątek wieczorem o godzinie 8. 
W sobotę rano o godzinie 7-ej. 
Rodaków iRodaczki z Laar, Rnhr-

ert, Stockum i Beck i okolicy siG zap1 a
sza. Na wiec przybędą mów -:,y zamiej

, scowi, między innymi p Józef ( hC'ci· 
szewski, kandydat nasz na oos·a do par-
lamentu. I( ••uitct. 

,Wielki wiec powiatowy w Gelsenkir
chen 

odbędzie się w czwartek, dnia 17 stycz
. flia o godzinie 7 wieczorem • w sali p. 1 
Baumerts'a (Germania) ul. Arminstr. 

Rodaków z calego powiatu Gelsen
kirchen uprasza się o oliczny udzial. 

Na wiec przybędzie kandydat nasz 
pan Józef Chociszewski z Gniezna. 

Komitet powiatowy. 
~ 

WIELKIE WIECE PRZEDWYBOR· 
CZE DLA WANNE 

odbędą się w czwartek, dnia 17 stycz
.:ia rano o godz. 8 i po poł. o godz. 5-ej 
Aa sali pana Onterschemanna, ul. D·.vor 
cowa (Bahnhofstr.). Mówcy ~rzybt:dą 
zamiejscowi, pomiędzy innymi pan Jó· 
zeł Chociszewski, kandydat na posła do 
parlamentu. Rodacy i Rodaczki! Ko
mu czas pozwoli, nie.eh podąży na wie.:. 
O liczny udzial prosi l(omltet. 

Wielki wlec przedwyborczy w Borbeck 
odbędzie się w piątek dnia 18 stycznia 
o godz. pół do 7 wieczorem w sali p. 
Demonda, przy ul. Germaniapl~t.z . . Ro
daków z Borbeck, Dellwig, Bottropu i 
okolicy, uprasza się o liczny ud7fał, 
&dyż przybędzie kandydat nasz p. Jó
zef Chociszewski • 

Komitet wyborczy. -- '· ~ 
Wielki wiec na Oberhausen ł okolicę 
odbędzie siew czwartek, dnia 17 stycz
nia, na sali pana Kolter przy Nowym 
Rynku o godzinie 6 wieczorem. Na wiec 
ten przybędzie nasz kandydat do parla
mentu niemieckiego pan Józei Choci
szewski z Gniezna. O liczny udzial Ro 
daków uprasza l(omitet. 

Jesteśmy pewni, że sala zapełni się 
wiecownikami po brzegi. 

Baczność Rodacy 
z Qiisseł, Docnap, Wiilfrath, Vohwinkel J okolicy 

PIERWSlY WIEC PRZEDWYBORCZY 
odbędzie się w niedzielę, d.n:a 20 stycznia, w 
Diissel u pana Jana Schmitza o RK>dz. 2-ej po 
poludnju. Na W\lecu będą ornaw.iane sprawy 
wyborów do parlamentu niemieck:ego. przeto 
o liczny udzial R.odaków uprasza 

Zwoluiflcy. 

WIEC PRZEDWYBORClY DLA fROHN-
HAUSEN I OKOLICY 

odbędzłe się. w niedz:elę, drfa 20 styczni.a, o 
~odz. 12 w poludn".e na sali p, Oferath, Adel
kampfstr. 85. Rodaków uprasza się, aby ozię
blych zachęcili i przyprowadzili na wiec. 

ł(omitet na miasto Esse.. 

BACZNOSC ESSEN! 
W n'.edzielę, <inia 20 stycznia o godz. 10 

)Crz.e<i polu-dniem na malej salce p, Van de Loo, 
Schiitzenbahnstr. 58. zebranie mężów zaufania, 
m az rozdanie kartek wyborczych na posJa. -
·Rodaków, którzy siię na wiecu zapisali do sta
n :a z kartkami oraz ~ R.odaków ch~tnych upra
~za się, aby na go<lzinę IO przy.byli. 

l(omitet na miasto· Essen. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W KIRCHLINDE 
odbędzie się w niedz~elG , 20 br. po poludniu o 
~odz. 3 w sali pana A. R.ennekamp (Coloni). 
Mówcy na wiecu będą zamiejscowi. 

Komitet. 

WIEC PRZ.EDWYBORCZY W HORST.ER· 
MARK 

odbędzie ~ę w niedz' elę, dnia 20 stycznia. o 
.s:>:odz. 4 po po!udniu na sali p. tteidr"chs, dawn. 
Brass. Mówca p. Sosiftsk~ z Bochum. O Fez 
ny udzial wyborców z łf orsterrnark i ttorst-:Em 
schor pros: Komitet. 

WIEC PIUEDWYBORCZY W LANOEN-
DREfR 

. odbędzie się w p l ątek. 18 bm. o godz. 7 i pól 
Wie.czorem na sali p.I(nipinga przy dworcu. Ja
:ko mówca przybędzie na w ·ec p. Józef Pan
kowski od „w ·arusa P olskiego" z Bochum. O 
liczny udzial Rodaków uprasza 

Komitet wybor-czy. 

WIELKI WIEC PRZEDWYBORCZY W 
KOTTENBUROU 

t<>nbunrn, R.aJ1xel. Kestropn i Merklinde. Na 
Wiecu vrzemawiać będzie nasz kandydat p. Jó
zef Chociszewski z Gmema. O Hemy •dział 
Rodaków prooi l(omitet miejscowy. 

WfEC PRZEDWYBORCZY W STERKRADE 
odbed?:ie ~ię w niedzielę, dnia 20 stycznia, o 
2odzin:o 110 przed poludniem w lokalu pana 
Brohsa w Sterkrade, Marktstr. 50. Rodaków 
z Sterkrade, Bipang_. Schmachtendorf, Holteu 
i okolicy zaprasza Zwołują~y. . 
WIEC PRZEDWYBQRCZV DLA DUISBURGA 

I HOCHPELD 
odbedziie s i ę w niedz : elę, dn ia 20 stycznia o 
t!Odz. 12 w poludnie w lokalu p. Giesen, ni. 
Wanheimtrstr. 96-98, .1!e<lal0ko kośc :ola e-
wanl?;'ielick'iego Mówcy zamiejscowi. 

Komitet • 

WIEC PRZEDWYBORCZY W KATERNBERO 
odbędzie się w nie1ziele, dn1ia 20 stycznia, o 
~odz~nie 3 po poludniu na sali p. Bilrgera, ul. 
I(astaniens.tr. nr .. 8. O lkzny udzial R.odaków 
aprasza KQmitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W BUER 
odbędzie sie w n· edziele, 20 bm. o godz. 11 Yz 
w noludnie na saii r. Peppingtwi~ą :_:, t1~1ry 
udiial Rodaków prosi l\om.itet. 

WIEC PRZEDWYBORCZV W OELSENI(IR· 
CHEN-BISMARCK 

odbędzie się w soibote. driia 19 stycznia. a 
godzinie 6 po p0ludn u w saJi p. A. Langen
schei<la, Bismarckstr. 254. Wszystkich wybor
ców z Bismarck i okc;f cy uprz~mie zaprasza 
się wogóiności, a szanowną naszą mloo'?Aeż w 
srezeg6Jności. Z nd7Jalem n '. ewiast. .. 

· Komitet pawJaitowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZV W OfLSENKIR-
CHEN-BllLMl(E 

cdbędz ie się we wtorek, dnia· 22 sfyczn".a:, a 
godzi<nie 7% po po1udr!iu w sati p. Hnndta, ul, 
Wanner.~trass.e. Wszystkiclf wyborców oraz 
mlódzież z Bulmke i okolicy zaprasza sie. -~ 
Ud:t.ial niowiast dozwolony. · 

A. Kranz przew. komitetu pow. 

WIEC PRZEDW:VBORCZV W HAMBORN 
odbędzie s'. e w nied;zielę, dnia 20 stycznia o 
godzin'.e Vz12 w poludr.ie. O liczny udzial R.o· 
daków uprasza sie. Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA STEELF: 
l(RAY I OKOLICY 

ajbędzio się w niedziele. dnia 20 stycznia, o 
godz'.nie 3 i pól po poluduiu. Wszystkrch Ro
daków się uorasza, ażeby si~ licznie stawili, 
g<lyz juz vr I\ray wieca nie b~z:e. bo saie są 
zai.ęte.. 

l(om.ltet wybnrczv. 

WIEC PRZEDWYBORCZV W l\A.STROP 
odbedzie się YI sobotę, dnia t9 c;tv(;znia o go
dzin' e 4 po pol'udniu w sali p, Schulte-Be.-:ker. 

O Uc7l!1y udzial Rodaków z calci okoltcy u
prasza się. Na wiec przybędrle p. Józef Choci-
s:r.ewsld. ' l(omłtet. 

WIEC PRZEDWYBORCZV W HOElWE 
odbedz'e się w niedz i elę. dni.a 20 stycznia. o go
dz.inie pól do lZ-ej na saH pana Baumbecka, za
raz po naboieństwi Na wiecu będzie pr1e
ma"W'ial mówca z Bochum. O udz ial wsiy~ 
kich Rodaków z Hoerde prosi Komitet. 

l(oło śpiewu uSłowik" w Bueł' 
zafffa Szanownemu Panu Przewodn '.czącemu 

ANTONIEMU ŻOLĘDZIEWSKIEMU 
Szan Panu zastępcy sekretarza 

ANTONIEMU MICHALAKOWI 
i Szan. Pa.nu rewizorowi kasy 

ANTONIEMU ROZYI'iSKIEMU 
w dzień Im ienin naiserdecznicisze życzenia z<lro 
wia, szczłśoia i blogoslaw:eństwa św. W koń
cu ~krz:vkudemy tyle razy ile wskazują te wy 
razy: 999 999 999. - Nasi Szan. Solizanci niech 
żYii! r Zarząd. 

~"A-~~,~~ 
• 1 " • 1, ·.' , 't ' • i' I • , ~ ~•1•1~1 

Baeznolłe ! 

Dnia H: b. m. umarł nasz najdrożsEy 
iJn i brat śp. t6i 

rranols11ll 
w 19 rokn życia, członek „Sokoł1.1" w 
Hamburgu, pl ei~żklej chorobie, opatr~o· 
ny św. Sahamentami. Pogr.1eb odbędzie 
się w Hamburgu, o czem donosząc zaajo-
111.ym, prosimy o mo~litw~ za jego duszę. 
W sm•\ku pogr~żeni roizice 

'I'. i :n:. •h•wleae 
i bracia lWłkod. I A.lek antler. 

8cbiire•·Erl"nback ur. 15. 

Towarzystwo św. Antoniego Padewsldeio z 
Pre:isenbruch 

zasyla. szanownemu czlonkowi 
WAWRZYNOWI ZIMLII'lSl(IEMU 

oraz jego dozgonnej towarzyszce życia p. 
HELENie WYSOSZYŃSl(IEJ 

w dzień ich ślubu jak najserd·eczniejsze zyc~
nia zdr()IW'ia, szczęścia i blogoslawjeństwa świc; 
tego, życja dlugiego a po śmlierci zbawienia 
wieczne~. O czem dziś serce wasze zama
rzy, niechaj Was Pan Bóg tern wszystkiem ob 
darzy, abyście nie doznali smutku i żafości, lecz 
llawsze wesela, sz.cześcia. i blogości. Na ko
niec WM11 wykrzykujemy: „Mloda Para niech 
zyJe~ az cala okolica Preisenbruchu zadrzy. · 

Zar~d. 

Place bud.oW'l&ne 
..,, Ha.mbon., pny szybie IV „Deutseher Kaiser•l 
w każdej wielko8ci ma na sprzedaż przy bardao 
malej wpłacie. . ( 40) 

Alberi B\:Lall, 
Hamhra, Gottliebstr. 25. 

Tani chleb! 
Debry, pożywn7 ehleb padun
Hnkl po 1,25 m:r. I po 85 fea, 
również westfalski chleb wiejski (Bauern-
1tuten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba Job. Hake, Upsprung 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Lohoff, Maltheserstr: l>, G. Kir<"hner„ 
Lindenstr, 32~ Ed. W elsch, Konigsstr. 

llimowolną 

obelgę 
wyrządzoną. pa.nnie A.n
nJe .Zalew•klej z 
Eickla cofam z powro· 
tem i j~ przepn111:am 
67 Jan Wiertlewsk.i. 

Szanownym Rodaez
llolll w ll.a••ro• i 
okolicy polecam sil) jako 

krawcowa 
Józefa Demal, 

Ober li aa trop, 
w.lica Henryka 71. 

Pomo„łków 

krawieckich 
przyjmie od zaraz i pó· 
źniej na stale zatrudnie
nie. 60 

St. Kaenero\Jiez. 
mistrz tra'W'iacki 

w Be••e p. Buer. 

Piękne narodowe 

p1czt611kl 
poleca 

Księgarnia „ Wiar. 
Polskiego". 

Garedrobę teatralQ I 111askow, far· 
b•Jo i czyści bez pruci.a. PARBIERNlA 
QALLUSCHl(E, PRALNIA w BOCHUM„ 
'fel. nr. 911. 

Filie: Hofstede, Herne, Eickel, Rohlia&
bausen. Linden, Hattin2en, Lan2endreer, Mar
ten, Castrop, Kamen. Dortmund, Gerthe, 
~prockhovel. 

'A. !~ ~' .;,Ą., 
1 • ! ' .\ \ ~ • 

Towarzystwa 
mogą .najkorzystniej sprowadzić ksiUlJ. 
pieczęcie, odznaki wstążeaz1mwe i meta. 
bwe,medalłld podług wzorów lub nade. 
slanyldhi obrazków, obrazy narodowo-ety, 
plomowe z odpowi,edntm drukiem, ś1>1Ikl 
do czapek:, wstążeczki do odznaków 'l 
więcej kolorach i t. d., wogó~e W'SZY'stko 
oo tylko Towarzystwa zapragną. 

Sokołom Polec·am sokoliki, łańcuszki 
do zegarków z sokolikiem, szczero sre. 
brny wiszą,cy 10 mr.,orzeł polski, z drugiej 
strdniyi I\ośdusz1ko i chcrb P<Ylski ,stalmvt 
tlo 10 mr., laflcuszdk wstążecZ'k\)WYi a 
sokolikiem 3,50 mr., nairodowyi iań,ousz;ek 
z c.herbem 3,75 mr„ śpilki szczerosrebrm 
od I do 5 mr. - Obraz „Chwała Polski* 
w pięknyich barokowyc'h rama.ich, z opa. 
kow.amiem i przesyłką 7 marek. 

TowarY' wysylam tylko za zaibk~lq 
za poprzed.ni,em .naideslainiem należytości 
Tow. z.amaJWiaj~ce oiinaiki lub medailfil<\ 
które muszą być dopiero bi~e, mu'szą wip,Q 
cit przyi zamówiena1ch do 200 mr., 50 mt 
przy; 25,00 dla pewności. Za dobre wiyr 
łQ~nrunie daję gwaranCYf!. Towary tFlko 
ra gOtówkę. Rai21 danego zamówienia nit 
można oofn~e. 

Z wyisokim szasninkiem 

Marcin Jarczyński, Habinghorst 
Biilowstr. 7. pocztai Rauxel 

Bank Zie111Ski 
:Kerenowo (Creae a. 8.) 

kupnJe folwarki i goBpoda.~twa a sprze. 
daje w całości i w parcelach na długo. 

=== letni~ odpła.~. === 
16'1! 

Kasa oszczqdnoścl Banku 
przyjmuje depozyt& i płaci od takowych 
1 procent za natychm. wypowiedzeniem, 
' i ćwierć procent za kwart. wypowied& 
4: i p6ł procent za p6łrocznem wypowiedz. 

·Biuro stręczeil 
dla gospodarstwa, służi\Cych i kucha~ 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

BeDrJk llaagh, 
1dan •t:r~e•ei. w Dortmaadde, 
&•ala'•wall .... 10 (pny pó1'llym dwore1) 

POSTBESTELLUNOSl'ORMULAR. 

leli bcstell hiermit bd dcm l(aiserlt 
diem Postamt ein .Exemplar der Zeitull 
„ Wlllru Polski" au-s Boclnun (ZeitunP 
preisliste 128) fiir die Monate PebruaJ 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnemenl 
und Bestellgeld 1.28 Mk. 

Obige 1~?8 Mk. erijalten zu haben b& 
aclaelnirt. 

. " " • • • • d. • . • • • 100 ....... 

Kalserlłclles Postamt „ ••••••••••• 

Rodacy w Herne i okolicy 
Pc,:.:cam szanownym Rodakom mój 

skład żel.aza i 
maszyn 

do gotow s.nla, szycia prania l wył<!Jymania 
oraz 

wszelkich sprzęt6w kuchen-
nych 

po eenaeh jak najtańszyeh. (4a 
Zakupione rzeczy odstawiam fra.nko do domn • 

Za gotówkę. 

Piecyki do 
Stanisław 

Na odpłatę. 

ogrzewania. 
Jankowiak, 

BERNE, Neustr. i15. 

Szanownym Rodakom z Boehu.m i okolicy donoszę 
uprzejmie, iż (63) 

mój skład krawiecki 
I praeownl~ moJI\ D 

zaopatrzyłem we w11zelkłe nowości na sezon wio· 
1tenno•latow1 . - Wielki w7ber krajo"'yeh 
i zm1ranłczn. mat' r, I na ubrania, paletot7 

I spodnie. 

W mojej pr~cowni krawieckiej 
wykonuję wszelkie ubrania pod gwarancyą dobrego przylegania 

gm:1townie i po cenach umiarkowanych. 

Ul!łlttgo rzetelna. Uen7 nłzkie. 

lgnacv Dorowski, 
Boebum, Iłiaa„b1•iiekerstr. nr. 18 

w pobliżu „ Wiarusa p, lskiego". 
-Odbędzie si.ę w n· ed.zi etę , d•tia 20 styczn.i a o go~ 
dz 'ni e 4 po poludn ·u na s :i.li Ze.biga. Na w ee NSf"l'JPGl~~~lfl,l!l!l•IJj""' ll.lllłL!JJ"'1 
ten zap rasza się wszy stkich Rodaków 2 Kot- __,.....,.....,'Y~'W'lllllllllltl' ...... ~Wl....-....-'ll!ill'~.....-

Za druk. nakład i redakcy~ odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawni ctwa „ Wiarusa Polskiego•· w Bochum. 
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1€odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarob~owya. 

w;roaodsi codall.D.1• • W1J1łtk1ea illl1 pot~t.cznye.n. 
frudpłata kwartalna n& pac11ei• i 'Il listowych wynosi 

m ISO ten, a s odr.omeniem do domu 1 m.r. 92 fen. 
t,WJaru Polski" u.pisany jest 1t' cennikll pocztowym pod 

u.Uism .~ polni.ech nr. 128. 
I 1111 1121 za 11111 I DJczyz11? 

Za inseraty pła.eł Bił a m.iej1e• rqdka drobn•«O d?U-. 
u; f. ogłoszenie za.mieszczone przed inaerat&mi 40 fen. I o 
częato ogłasu otrzyma rabat. - Li.at, do „Wian14u p, -
1kiego" naleźJ fr&n.kowa.6 i podM w nich dokładnJ Wt& 

-------------------...:. ~w:••• z a..:11 atet Wi--••or112 =n a 

piaqoego. Rękopisów nie zwre.cam1. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia majduje aiq w Bochum, przy ulicy .Maltheaerat. l't , - Adres: ,)Wiarus Polski"' Bochum. - Telefon nr. 1414 
\\WG ___________ -- ---- -··· ·- ----- -·-- -- -·- ---· ·--iiif ·-----·---·--- -----5 · --· - - -- - ·- - ·------ --··--- W" 

R4NlzJce tolscy I U czele dzieci swe 
·•6wlć. czytać i oisać p0 oolsku ! Nie 
.Jest Polakiem, kto potomstwu swema 
ulemczyć slę pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
'!N środę odbyły się w Onieźnłe wybo

ry kandydatów na tron arcybiskupi 
gnieźnieśsko-poznaJ\skl. 

Z Poznania depeszują, że na czele 
)isty kandydatów postawiono ks. bisku 
pa Likowskiego, potem następują ks. 
.ks. kanonicy Kloske_, Jedzink i hr. Po-
11ińskL 

·O rozmiarach katastrofy spowodowa
Jlej trzęsieniem ziem.I na Jamaice nad-

chodzą wiadomości sprzeczne. 
Wielką część miasta zniszczył po

żar. Liczba zabitych wynosić ma 40, 
-według innych wiadomości przenosi 
·.tłOO. 

Potężny wicher na morzu Chińskiem 
poczynił wielkie spustoszenla. 
Na wyspie Leyte zginęło pono o

.kolo 100 osób. 

Mowa ks. prałata Stychla 
Wl'~loszoaa podczas rozpraw Bad etatem pa6-

&twa prusk.łego według łlom. „Dz. B. "· 
Mości panowie! 2yczeni~, wyrażone z ró

:2nych stron teiJ izby, żeby przy pierwszom 
~zyta.niu etatu nie poruszać SDfaW politycznych, 
a ~czególnie sprawy J>Ql&kiej, nie może być dla 
nru. miarodawczem, tak samo jak niem nie by
Jo dla posla Priedberga nar. lib). Rz~<l oraski 
bawi.em niema <lla nas nic, jak tyłko 1>0lityc2'
ne tendencye i polityczne zarządzenia. Nasi 
wyborcy wysyłają nas do tej izby w tym celu, 
~ebyśmy bronili interesów polskiego 11arodu 
JJrzed rządem pruskim. Jedyną 5.205obnością 
oo wycz:erpującego omówienia politycznego po
. loiema narodą p.Dlskiego i politycznych zarzą
dzeń rządu, jest wlaśnie pierwsze czytane eta
h. Nie możemy więc uchylić sie od obowi~
cz.ku poruszenia tu sprawy p_olskiej. Co do tego 
jestem z poslem f riedbergiem jednego roania. 
Natomiast nie zgadzam się z tym panem, o ile 
'Ot1 zwr6ci1 się przeciw rządowi, a przedewsz.y 
&tkiem przeciw ministr~ ośwjaty za to, że 
J>ozwOiliJ na ooiedlenie ~ię franciszkanów na 
Górnym Sląs.ku. Co do tego muszę wyjątkowo 

'bron ić ministra oświaty -
Jakkolwiek nie mog_ę natura~nie pochwalać celu 
·do którego on przytem dążyl to Jest do zmniel
szenia ruchu polskiiego. Zdaje się, że panom 
r.acyonal liberalom dotychczasowe tak bardzo 
~stre stanowisko rządu przeciw polakom, Jesz
tcze nie wystarcza. Krok pana ministra oświaty 
w tej sprawie (os iedlenie się f'ranoiszkanów na 
~ląsku) oznacza tylko, że w tym jednym, zupel
nie wyjątkowym przypadku, pozwolil na wol

· ność kultu. JeżeM poset dr. Friedberg skarży się 
Jako na zly skutek tego faktu, a mianowicie, 
tle przez pielgrzymowanie Pofaków także z Ga 
licyi i Królestwa Polsk'ego do owego klasztoru 
~Y\Yioly polskie z poszczególnych zaborów zo
staną „skute w jedno cialo" (zusammenge

· ~chweisst), to ta jego skarga jest bezprzed
miotową. Te żywioly polsk4e i tak należą do 
8iebie. 

(Bardzo slus:znie! n Polaków). 
Nadto skuwa Polaków trzech zaborów w 

"Je.dno ciaJo cieżkie po!o.żenie, w którem się 
fl~ajdują. Zre~ztą przynależność Polaków do 
-siebie, którzv m'11110 podzialów, osobny stano

· wią naród. uznaną xostala zupelnie iasu.o i wy
raźnie przez m-0carstwa europejskie w czasie 
·traktatów wiedeńskich. 

(Bardzo słusznie! u Polaków). 
Należymy więc do siebie i nie potrzeba nas 

1tlopiero skuwać w jedno cia.lo. 

M. p„ mowa ironowa zawiera znown ha
sJo: „wzmocnienie niemczyzny". ponieważ fi
nansowe położenie państwa chwali się znowu ja 
ko pomyślne, więc poplyną znowu obficie fun
dusze państwow~ na spel'nienie owego, tak je 
się nazywa „historycznego zaidania". Z dlugo
letnieg~ dośw'ia<lczenia wiemy doskonale, że to 
rzekome wzmacnianie niemczyzny na wscho
dzie państwa znaczy to samo, co .Prześladowa.
nie Polaków. 
lBardzo slusz.nie ! u Polaków - No, no, u na

cyonal liberalów.) 
- Tak jest, znaczy to samo. 
W tym celu wynaleziooo haslo „wzmacnia

nie niemgzyzny" i w tym celu obrano sobie wy 
lącznie trolskie dzielnice jako pole doświad
czalne. 

Wszystko, cośmy w ostatnim czasie prze
żyli, przemawia za tern, że w systemie rza,do
~Ym, przeciw nam wykonywanym, nic się nie
ma zmienić; kurs antypolski rn.ą lladal być u~ 
t1zvmany, m[mo, że go rozsą,dni niemcy u
zr.ali za zupelnie chybiony i poabawiony wido
ków powodzenia. Panowi~ po21Wolicie, że wam 
tu przytoczę glo!? rozsądneiro rriemca. Redak
tor Pi!!nta „Die Christliche Welt" prof . .dr. :,Ra
de (jest on pastorem ewangeHck~m. :,Red.) po
wiada w jednym z swych artykulów, że o_trzy
mal z różnych stron oświadczenia niemców 
przeciw antyp9lsk iej poHtyce rządu. Bylby Jesz 
r.ze wstrzymal Siię z ogloszeniem ich, ale nie 
może tego uczynić. W strzymal się aż do tr-io 
cnsu, .i.tponiewa:t sprawa niemiecka na na· 
szych w~chodnich kresad1 tak jest „zaletdżo
ną ", iż można się bylo z tygodnia na tydzef1 
spodziewać, że rząd pruski poweźmie nareszcie 
j<lką poważną uchwalę, aby zle z każdym dniem 
nie bylo jeszcze więk~ze. Niestety, świt jesz.cze 
uie nadchodzi. Nie ma dotąd ani cienia brza
~ku nowego jutra. My me chcemy widzieć na
siego rząda slabym. nie chcemy. żeby cofal się 
do Połitycz.nych zasad, które byly:by także blę
aem. Ali: zwrot musi 11.astąpić. Oby on tak na
stąpU, żeby nasz rząd okazal się w nim moc
nym. Od dzisiejszej polityki rządu nie można 
si~ niczego dobrego spodziewać, stan dzisiej
szy jest tak zlyrn, że nie można go już więcej 
pousnć. Z tell;O powodu nie możemy Już dlużeJ 
§ię wstrzymać. „ · 

Po tv<;h słowach oglasza on Jeden z owych 
artykulów. 

I wobec teł chybionej antyJ>Olsk\ei potityki, 
r7ąd wymaga Jeszc~e, żeb_y Polacy spokojnie się 
zachoWYWali, żeby obojętnie pozwoMi na to, by 
fala ant,irpolskich środków ich zaW'a. 

M. p. podcz.as wojny rosyJsko-tareckieJ 
brzm.iala pewna of.cya.lna depesza: „W wą.wo
zie Szypki wszystko spokojnie". Znany rosyi· 
ski malarz W ereszcz.a.gin dal wYiaśnienie tel 
depeszy w jednym z swych obrazów, które 
apoteozę wojny w wlaści:wem stawiają świetle . 
W wysokiej tra wie leżą gęsto obok siebie tru
py i ofiary bitwy; ani śladu życla naokolo, wsze 
dz:e glęhoki spo.kój. Pod tym wzgl~dem też 
d~pesza zawieraJa prawd«:. M. p my Polacy 
mamy to przekonanie, że ten spokój !Zrobowy, 
kżeli nie !izyczny to polityczny, pożądany jest 
r7ądowi w pplskich dzielndcach i że on do nie-
go dąży. 

M. p , Spokój w państwie jest pożądanym 
celem, tQ prawda. Żądają także, żeby i w pol
skich d:llielnicach zaQjlnowal spokój i porządek. 
A.le możemy także od rządu żądać, żeby wie~ 
dzial. co wie każdy rozsądny czlowiek, w Jaki 
sposób można ten spokój i porządek wśród oby 
wateli państwa os· e~nąć. Jednym środkiem do 
tego jest, postara.ć ~ie o zadowolenie obywa-
teli, (Bardm slusq;nie u polaków.) 
nie traktować ich tako obywateli drugiel kla~ · 
5y, ale obchodzić się z nimi równo i sprawie
dliwie. Do te~o potrzeba, żeby popierano ich 
dobro b mienie, ich życ·e zarobkowe, żeby kh 
r:arodowe w1aśc'.wośQi~ ich język i relig'ia, ich 
uczucia d historyczne tradycye oszczędzano i 
szanowano, a nie żeby je wześ1a<lowano. 

(Bardzo sluszniel u Polaków). 
Jeżeli to nastąpi, będz'ecie w polskich 

tlzieln:cach mieli spokój. Tymczasem czyni sie 
wszystko, aby osi~mi.ć coś wrecz przeciiw
nego. 

Zdafe 5'ę takie, że rząd pruski sądzii, iż 
polski organizm narodowy Jest obumarlem cia 
lem. które przv podejmowanych na niem eks
DĘ>rymentach nie może się bronić i krzyku bólu 
n·e wyda Istotn;e tak s : ę zdaje. Bezwzględnie 
i brutalnre użvwa się ostre~o politycznego no
ża operacvjne11:0 na Qnraniźmie polsk'111, który 

};yje i chce żvć nadal. Kraje s · ę Jey.o naiwewnę
trznieisze or~ana życiowe odciąll;a mu się krew 
ot'tywiaJCłcą !lO i :tąda sie. teby n·.e poruszył 

przytem ani jędnego czfonka, żeby się nie bro
rril. 

Jak często slyszy sie od stolo rzą-dowegq_ 
slowa: „jeżeli się Polp.cy uspok~ą, ustaną ostre 
operacye. tj. pruskie środki wyjątkowe" czyli 
iir.nemi sJowY: Jeżem Polacy będą politycznie 
umarłymi, to przecież tych krwą_wych ekspery
mentów nie będzie iuż potrzeba. 

(Wielka prawda! u Polaków.) 
Ale to spokój cmentarza, spokój grobu. 

A takiego spokoju nie chcemy, takiego nl1ldY 
się n ~e doczekacie! 

(Brawo! u Polaków.) 

Do wyborc6w polslllcb 
podawszy nazwiska kandydatów, Pi:o
wincyonalny komitet wYborczy na w! 
Ks. Poznań§kie odzywa się, jak nastę
puje~ 

Sprawa osób została zatem załat
wiona. Każdy wyborca Polak wie, na 
kogo ma glosować. Zaś krótki czas, 
dzielący nas od wyborów musimy zu
żyć na to, żeby każdy polski wyborca 
dostał do rąk kartkę wyborcz~ a w 
dniu wyborów żaden nie uchylił się od 
spełnienia swego obowiązku. 

Chcąc tego dokonać i z walki wy
borczej na dniu 25. stycznia wYjść zwy 
cięzko, potrzeba, żebyśmy wszyscy z 
całym zapałem i bez wyczeki\yania za
brali ~ię jak najwyraźniej do agitacyi 
wyborczej. 

Niech każdy wyborca Polak bę
dzie agitatorem i dopilnuje, żeby w ko
la jego znajomych w dniu 25 stycznia 
przy urnie wyborczej nikogo nie zabra 
kło. Qorętsi niech zachęcają obojęt
nych, świadomi swych praw obywatel
skich niech pouczają nieuświadomio
nych, wszyscy zaś p~miętaJmy o tern, 
że Jako Polacy walczymy z potężnym 
wrogiem o zachowanl.ę naszych · naj
świętszych skarbów. Walka ta sroży 
się Już od lat wielu, a obecnie z powo
uu dziecku każdemu znanych spraw 
szkolnych, wybuchła szerokim płomie
niem. 

Niema domu polskiego, gdzieby nie 
gorzal płomień tej walki. niema piersi 
polskiej. którejby nie wstrząsnął jej 
odgłos, - niema serca polskiego, które
by nie cierpiało. Wspólne cierpienie 
nas wszystkich łączy i wszystkich nas 
wzywa ku wspólnej obronie na szańce. 

Wobec takiego położenia nie po
trzeba W am, polscy wYborcy, żadnej 
osobnej zachęty. My wszyscy wiemy, 
że kto polak, ten pójdzie w d!liU 25-go 
stycznla na szańce i odda swą kartkę 
wyborczą na polskiego kandydata. Set
ki tysięcy Polaków będą dnia 25 stycz 
nia wybieraJy swoich posłów, aby tam 
w Berlinie zaświadczyli, że żyje wielki 
naród polski, żadnemi przeciwnościami 
nie złamany •. długą walką zahartowany 
i gotowY do dalszej wytężonej obrony 
swycłi niespożytych narodowych praw 

Polacy na obczyźnie. 
-

Wiec puedwyborczy w Elberfeldzłe 
odbyl s·ę w niedziele dnia 13 bm. O godz. 6 
i póJ otworzyl wiec p. Biutak haslem , ,Szczęść 
Boże". Do pióra powołany zostal p. Omdziń
ski, na lawn'k6w pp. Tuszyński i Defit. 

Obrano komitet wyborczy do którego nale
żą pp.: Józef Ryżek. przewodniczący; Piotr 
An<lrzek1.ak skarbrikiem, Antoni Fiutak se-' 
kreta.nem. , , , „ 

Pan Ryżek wyglosil naukę owyborach i 
dal pogl~ na teraźniejsze stosunki. Przema
w iali następnie z kolei pp.: Kortylewski z So
lingen, Tie z Dornap. Tuszyński, Krzesiński, 
An<lrzefczak, Fintak i Zaremba. Wszyscy mów 
cy przemawiali za kandydatur<\ zaslużonego 
literata Józefa Chociszewskiego, zachęcając 
równocześnie rodakQW do a.bonowania po~kich 
gazet a mianowicie „Wiarusa Polskieio''. któ 
ry na .obczyźnie najlepsze wskazówki daje, prze 
dewszystkiem też w obecnej walce w}rborczej 
! w sprawach robotniczych. W zmesiono po
tem trzykrotny okrzyk „N'.ech żyie zaslużony 
literat p. Józef ChociszeWski"! 

O godz. 10 ~olwowal wiec p. l(yżek haslem 
„Szcz~ść Boże " 

Antooł Fiutak, sekretarz. komiteta. 

„~... Diissel pod Doraap. Sprawoz.danle z czy• 
ności Towl św. Wojciecha w Duessel. Dnia f 
gruClnia 1906 odbyto Tow. walne zebranie. Do 
zarzą<l-u zostali obrani pp.: Józef Ryb:cki, 
przew., A.inton~ Owsianowski zast., Jan Bed
Parek, sekir .• feliks Jechura, zast„ Pranci&iek 
l(afużny, skarbnłkiern, Idzi Dorociak zast, Jó
zef Dorociak b:bt Antoni Walkiewicz zast .• Mi 
kolaj Smieszkowskii chorążym, Jakób PJtz i 
Piofr Kubiak, podchorążYJTIL 

Jan Rybicki., przew. Jan Bednarek, sekr. 

Hllłerheide. Spraw~danie z wieca przed
wyborczego odbytego w Hillerheide, dnia 6. 
I. W. Wiec otworzyl zwohtlący p. Jan Koniecz 
ny slowami „Szczęść Boże". Przewodni
cz.ącym wieca zostal obrany p. Piotr Kolańczyk 
zastępcą Walenty Nowak. sekretarzem Jan 
Dembski, lawnikami pp. rranc!szek Sikorski 
i Antoni Konieczny. Najprzód zabral glos p. 
.Ian Konieczny i mówil o rozwiązali.iu parlamen 
tu niemieckiego i celu dzisielszego wieca. 

Pa-n Franciszek Janowsk» w dluższem prze
mówieniu rozWlOdzil się o wszelkich sprawach 
obchodzących nas Polaków, wskaroJa.c dla cze 
go parlament rtozw ~ązany został, wspomnlal też 
o womie afrykańskiej, o sprawie osa<inictef l 
gospodarce niemieckiej. szczególnie za cza&ów 
Baelowa.. 

Pan Franciszek Janasik mówil o przyszfych 
wyborach i agitacyi wyborcze! i wyglosil nau„ 
ke IO wyborach do parlamentu. potem wznió$l 
tr_eykrotny okrzyk na cześć posla Leona Cur„ 
lińskiego za j ·go dzielny wntęp w parlamen
c:e. 

Potem zabierali fest-cze 11:los pp.: Jan l(o
rerski. Pranciszek Jan owski, Piotr ](olariczyk, 
Pranc:szek Janasik, Jan Konieczny, Jan Szyn
karek i Józef Szynkarek. 

Na cele wybqrcze zebra·no 9,'45 mk. Do mieJ 
scowego 1rom!tetu wybrani zostali: Przewodni
c:-ącym Jan Konieczny, mężem zaufania Piotr 
łfań~kowiak, Antoni Konieczny, Walenty No
wak, Józef Kocińokj, Jan Pruchnicki i Pranci„ 
s:-..ek Walkowak, Marcin Górczak i Piotr Bu
ksel. 

W końcu wznićsl przewodn. okrzyk na cześć 
11aszego kandy<lata pana Józefa Chociszew~kie
go, który zebrani z zapa.Iem powtórzyll. O 
~oda 8 zamknąl przewodnicz.ący wlec ha~em 
uSzcześć Boi-e„. 

Jan Dembski, sekr. wieca. 

Wlec przedwyborczy w Dmbtttp 
odbyl się w niedzielę, dna 6bm. na sali „WiM , 
ktorva" przy ulicy Werthauserstr. 140. Prze
woóniczyl wiecowi p. lgn. Wlodarczyk, proto-
kól pisal p. Jan Kuczm i ński. 

Na samprzód przys.tą.piono do oboru komi
tetu miejscowego w sklad którego weszli pp. 
Ignacy Wlodarczyk, Jako przewodndczący, Jan 
Wontka, zastępca, Józef Sieracki, sekretarz., 
Jan Kncmn :ński, zastp., Szczepan Wontka ' 
skarbnik, Tomasz Stankowskb zastępca; Dur
lach Wojc"ech, Piosek Chryzostom, l(uźn ' ew
skli Jan i Dembicki Jan jako Zawnioey. 

Nauke o wyborach wysi;.t'O...c:łt pan Roman 
Szlapiński zaś np. Stelmasa:yk, P ietrzak, Ja1 
Wontka i Jędrzejczak przemawiali jednomyśl
n.e za ka.Qdydaturą p. Józefa Chiociszewskiego. 

. W końcu oostanow·ono urzadzić jeszcze 2 
wiece i to w przy!zly czwartek 10 bm. o i:{odz. 
8 w ecwrem a 2-gi w piątek rano o godz. 8. 
w lokalu p. Giesego przy ul'cy Wanheimerstr. 
96-98. W lrońcu przemawial jeszcze p. To
masz Stanislaw~kL bezlitośnie chlostają..c tych 
rodaków, którzv pobrał' sobie za żony niem
ki, wydając tern samem samego siebie i uotom
st-y.ro swoje na lup germanizacy'._ - Dla spó
źnionej już pory p_ przewodnicz.a,.cy piochwa-
k.niem Pana Boira wiec zamkna,l. S. 



Haspe. ·rowa-rzystwo św. Jana Chrzc. w -
Ha.spe odbylo w n:edziele. dnia 30 grudnia rocz •e walne zebranie w celu oboru nowego zarzą
dt1. Zebranie zagail przewodniczący p. Jani· 
ck! pochwałen:em Pana Boga i przeczy. 
W w zastcp5twie kasyera sprawozdan.a z ka
~ Towarzystwa. Dochodu mialo towarzystwo 
w ubiegłym roku 612,68 mk., z tego wplaciliśmy 
ll'l chorąs.ciew 350 rnk.. rozchodu innego mialo 
Towarzy~two 190,65 mk., pozostaje w kasie 
12,03 mk. Posiedzeń odbylo się 20 w tern trzy 
walne. Z końcem zeszlego roku llczylo towa
rzystwo 99 czlonków. Z tych wstąpilo 8 do 
wolska, 11 wykreślono z pQ.wodu zmiany pra
<:y a 26 niewyplatnych. Pozostaje w Tow. 
czynnych czlon:ków 54. Do zarządu zostali o
brani pp.: Stanislaw Kurzawa przewodniczą
-cym, Michał Moozyk zast.. Józef Matuszewski 
:sekretarzem, Wincenty Koźlik zast., Marc'n 
Matuszewski skarbnik1em. Ignacy Krzyżaniak 
astp., Jan BairtkOIWiak bibl., Józef Klatkie· 
'Wiiez zast., Jan Moszyk chorążym, Jan Zeremba 
ł An1Jolti Lukaszyk podcho~ażymi, Jakób Wa
ligóra ł w ·ncenty Slkol'owski rewizorami ka
sy. O godz. 7 wieczorem zostało zebran!e ·za
kończone pieśnia: „Wśród nocnej ciszy" 

Zarząd: 
Stan. Kurzawa. J>rzew. J. Matuszewski, sekr. 

Essen. Sprawozdanie Tow. św. Józefa w 
:Essen. Dnia 6 stycznia odbylo Towarzystwa 
walne zebranie i obór nowego zarządu. Do za
rządu zostali obrani pp.: Wincenty Sosnowski, 
przewodniczącym: Jur an Bartyka, zast. przew. 
Stanisfaw Gogulski sekr., Wactaw Kilhn zast. 
.sekretarz?„ Andrzej Przybyla skarbnikiem, Fi
lip ttinz zast. skarbn., Andrzej Gogulski bibl. 
Andrzej Staśkiewicz zast. Andzej Olek chorą
_żym, Antoni Batkowiak zast., Wojciech Pawlak 
i Micha? Bestry asystentami, Teofil Krajewski 
i Józef Mindykowski zast. asyst., Leon Mer
<:zy1is!d i Jan Parolczak rew. ka~y. Stanislaw 
Śmigielski, Jan Pabisz i Michal Hinz lawnj
kam.i, 

Zebrania nasze jak <l.otąd tak i nadal odby
wać się będą co 14 dni. Przyszle zebranie 
odbędzie się dnia 20 stycznia 
St. GOoiuł~kl, sekr. W. Sosnowski, przew. 

Altendorf. Towarzystwo polsko-katolickie 
pod opieka św. Jana Chrzciciela w .Essen-Alten 
dorf odbylo s.we roczne walre zebranie dnia 
1 stycznia 1907 mku. Do nowego zarządu zo. 
$łali wvbrani czlonkowie: przewodniczącym 
Jakób Kamyszek, zastępcą Franciszek Biernat 
sekretarzem Józef Tomczak: zastP. Franciszek. 
Promiński, skarbnikiem Antoni Truszczyński. 
7.ast. Antv.>n! Saw'.cki, asy~tentami Franciszek 
Srnmilowski i Pr. Poliński: zastp. Antoni Szu 
raszek i Teofil Ratkowski, bibliotekarzem 
\Voic'ech Szklu<llowski, zastp. Pr. Panowicz, 
Jawnikami Antoni Szuraszek i Pran. Panowicz; 
rewizorami kasy Sz.czepan Prąck01Wiak i Adam 
Rutkowski. - .Przyszle posiedzenie odbędzie 
sie w n'edzielę 20 ~tycznia i nadal co drugą 
.niedzielę po ooludniu o ~od.z. trzeciej na sali 
p. Post'a w Essen-Altendorf. przy utcy Alten-
lorfers.tr. 318. 

Jakób Kamyszek, przew. Józef Tomczak sekr. 

Luet~endoctmund. Sprawozdanie z czyno
ści Towarzystwa ~w .Kaźmierza. Dr.ia 6-go 
stycznia bm., odbylo towarzystwo walne zebra 
uie. Roku zesZ.Cego Iiczylo tow. 150 czlonków, 
wvstąpllo z powodu zmiany pracy 10, do woj
·ska noszlo 5, 15 opuścil'o tow. bez żadneJ przy
-C7Vll}', więc na rok 1907 pozostaje 120 ~zlonków 
"\Vyplatnych. Roku zesz1ego odbyto się 22 ~e
brań zwyczajnych i 3 walne. Z gazet polskich 
11trzymuje tow. „Wiarusa Polskiego". Towa
rzvstwo ma 150 ks.iąiek, które należą do Tow. 
,.CzytelnfLudowej w Poznaniu". Dochodu byfo 
767 marek 96 fer.., rozchodu 705 mk. 18 fen„ pa 
7.0staie 62 mk. 78 fen. u skarbnika. -..... 

Z tego rozchodu odeslano 15.0 marek do ka-
1.V oszczędności. !10 mk. podarowalo towarzy
stwo BractWll Różańca św. kobiet w Liltgen
dortmund na ich chorągiew, 10 mk. na fundusz 

,.Swic:toiózafacia". 10 mk. na delegatów do 
'Rzymu. JO tnk. wsparcia jednemu czlonkowi, 
który sic: znajduje w ,,Banku Przemysłowców 
Y:l Poznaniu''. 

Towarzystwo miało 2 zabawy, oprócz tego 
odprawilo świeconke i gwliazdkę. Towarzy
stwo bralo udzial z chorągwią w pielii{rzymce 
do Werl. W zabawach i_m1ych tow. braliśmy 
udzial w Witten, Langen<lreer i Dortmund. 

Do zarządu zostali obrani pp.: Struiis.law 
KaźmJerczak przewodn:czący, Wawrzyn Mu 
filelak zast., \Yla<lyslaw Szymański sekr., An
toni flieger zast., Jan Kalinowski skarbni·kiem, 
Jan Kaczyński zast .• Michał Krynoiewsld bi
bliotekarzem. Stanisław Dombrowski zast., lg. 
Klecha i Pa.wel Lakomy rewizorami kasy, Wa
Jenty Szymański choritym, Szczepan Kościel
ny zast„ Piotr Wo!cieszak iMichal Czternasty 
asvstentami chorągwi. 

Zebrania odbywają, się 2 razy w miesiącu w 
pierwszą niedzielę pg nabożeństwie wielkiem i 
3 niedzielę po poludniu o g-odz. 3-ej. Zebrania 
odbywają się w lokalu p. Wilhelma Spechta. 

Antoni FUeger, zastp. sekr. 

Wlec przedwyborczv w Hamborn. 
Wiec w Iiamborn, dnia 6 bm. zagail pan 

Jan Maciejewski. Do komitetu miejscowego 
zosta·H obrani: Micha! TeSlner prz.ew_odniczą
cym, Walenty Bietka zast„ Piotr Szczepaniak, 
sekretarzem, Jan Baranows,ki, zast. Paweł Woj 
ciak skarbnikiem, Wojdech Drygas zas.t. 

O sprawach wyborczych przemaw·ali pp.: 
Jan Maciejewski. Wojo!ech Drygas, i Fr. Pie
tr2ak. 

Pan Szczepan Kamiński ubolewat, że tak 
rralo po!sk:ch gazet w domach polskich na >Ob
czyźn i e Slię znajduje, i polecal gorąco „Wia
n sa Polskiego", nasz organ z Bochum, który 
iC'st bar<lzo .notrzebny w każdym domu pol
skim, a <lo Iiamborn tylko ma.Io egzemplany na 
pocztę przychodz', zaś „blatów" wszędzie pel
no. Spod7Jiewam się, że Rodacy, którzy nie ma 
ja „Wiarusa Polsk." podążą zaraz na pocztę i 
iap'szą sobie na luty ~ marzec nasze kochane 
p:smo. 

Do komitetu na Ober-Marxloh zostali wy
brani: Jan Maciejewsk1i prezesem: Stanisla·w 
Vogel, z:ast.; P.otr Regulski sekr., Jan Kujawa, 
z~st., Iinacy Aleiski skarbnikiem, Stan~s!aw 
Golębiewski zastęp:::ą. 

Piotr Szczepaniak, sekretarz wieca. 

Baczność Komitety Wyborcze! 
Proszę usilnie, aby wszystkie komitety miej 

scowe postaraty się. by w dzień wyborów 
przed kaźdym l<>kalem wYborczym stał ich 
mąź zaufania z. karteczkami na kandydata Pol
skie20. 

Wzywam · Szanowne komitety miejscowe, 
by w ostatnim tygodniu przed wyborami wszę
d::łe jeszcze - (} ile to m<>żlłwe - urządzono w 
dzień powszedni wiec przedwyborczy. 

W przyszły poniedziałek„ wtorek, środę 
i czwartek J>OWłnno Się odbyć Jeszcze przynai
lnlli~ st<> w\ieców, by w ostatlllie} chwiłl za
grzać Rodaków do sJ)ełnienia ich obowiązku 
narodowego. 

Szaa.. kow"tetom powiatowym zwracam u
wagę, że nie wszędzie ieszcze odbyły się wie
ce przedwyborcze. 

W końcu cały o-gół wyborców proszę, by 
zecbcieli, czy to na wlecach, czy przy imtej 
sposobności, jak najwiecei składać na cele wy-
borcze. Apolinary W QfczyńS.kł, 
przew. „Ot. kom. wyb. polsk." dla WestfaUi 

Nadr. i nrzvł. prowincyi". 

• i _ J . L __ ·- Z I 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii I Ma. znr 

Wąbrzeźno. W Nowejwsi z.naileziono nieda
wno trupa czeladnika mfynarskiego Schauman· 
na. Prokurator wdrożyl lekarską rewizyę tru-

F t l łk · Z drugiej strony symptomata opia a na omy a. san~ przez Sawi~ne izmiany anato-
'miczne zauważone po zbadaniii trupa, 
pozwalają mu oznaczyć dokładnie wy
niki poszukiwań. 

16) Powieść z francuskiego. 

( c Util dalszy). 

Codzień po poluaniu, jeżeli nie był 
wzywany do chorych i gdy niezbędne 
wizyty nie zabierały mu czasu. zamy
kał się w swoim gabinecie chemicznym, 
przekręcał dwa razy klucz w zamku i 
wychodził ztamtąd dopiero wieczoręm. 
I tak byłó od lat dwudziestu. 

W · gabinecie, pośród narzędzi, ma
szyn ełektrycznyeh, piecyków, rur, lup, 
słojów.)- sond chirurgicznych, spędzał 
t1ajprŻyJemniejsze chwile na... paleniu 
papierosów. 

Cały dom miał polecone, odpowia
dać odwiedzającym: pan nie może się 
z nikim widzieć ... pan pracuje ... 

Podczas śledztwa sąd P.OStawił mu 
następujące zwykłe w takich razach 
pytania: 

1-e pytanie: · „Czy śmierć Combre-
deł'a ma być przypisana nżyciu sub-
stancyj trujących?" . 

Madelor odpowiedział, że zadanie 
nie przedstawiało mu wielkich trudno
ści, ponieważ śledztwo dało wskazów
kę, określającą prawdopodobny rodzaj 
trucizny: arszenik znaleziono w pokoju 
pani Combredel. 

Spostrzeżenia, czynione poprzed
nio, dotyczyly otrucia arszenikiem. On 
też wytężyl wszystkie usiłowania, aby 
odkryć tę truciznę. 

Madelor powiedział sobie, że jeżeli 
substancya arszenikowa było wprowa
dzona do organizmu ni€boszczyka. to 
jest prawie pewien. że odnajdzie jej 
ślad - arszenik nie rozłoży się, nie 
zniknie! 

Pierwsze to pytanie było zasadni
cze, z niego wypływały inne; obowią
zvwało ono Madeiora do stwierdzenia 
s~mego faktu otrucia. bez względu na 
towarzyszące mu okoliczności. Pytanie 
tu musiało być postawione i rozstrzyg
nięte przed wszystkiemi innemi, i odpo
wiedział na nie: 

- Smierć Combredela spowodowa 
ną była przez truciznę. 

Potem rozpatrywał po kolei inne 
pytania, wyszczególnial naukowe spo
strzeżenia, które .go doprowadziły do 
postawienia wniosku i stawiał odpo-
wiedzi: · 

2-e pytanie:, postawione przez wla 
dze sądowe „J aka trucizna spowodo
wała śmierć Combredela ?" 

- Trucizną był arszenik. 

pa, bo -się wykazafo, że czaszka byla rozbita. 
Scbaiunanna zamordowano widocznie. 

0

Szczyiloo. Pan Zenon Lewando.wski ~ Po
znania oglaszo w „Mazurze", wychodzącym 
w SzczY.tnie, gorąC4\ odezwę na rzecz kandyda
ta mazurów Oottlie-ba Labu~cha z łfozemberka. 
llomaczy się, że dla kilku powodów nie mógl 
przyjąć ofiarowanego mandatu, a lr.UglównleJ
szym byf ten. że „przed ogloszeniem wyborów 
do parlamentu przyjąl ur1ą<ł radneg'O w poznań
skiej radzie miejskiej." 

Z Wiei. Kt · PozuaMkfet•· 
W Poznanfu wytoczono dwieście spraw 

są<lowych redaktorom polskim. Prawie co· 
dziermie nadobodzą wiadomości o skazaniu te· 
go lub owego redaktora. 

Poz.nań. W nocy okolo godziny I i pól 
zbudzeni zostali mieszkańcy Grobli i okolicy 
sifnym hukiem polączonym z jaskrawą bialą 
blyskawicą. Wszyscy przerażeni wybiegli na 
wlicę, w tej samej chwili też zjaw;Ja s!e straż 
ogniowa, pędząc w stronę gazowni mieiskiej. 
Okazało się, że wybuch nast.ąpil w gawwni z 
powodu pęknięcia kotła; ofiar w ludziach nie 
ma. Wstrząśnienie powietrza bylo tak silne, że 
wszystkie szyby na Grobli aż <Io ul_;, Posa<low
skiego popekaly; cala Grobla byla gęsto po
krytą odJ'-amkami szkla. nawet okna wystawo
we u sikładów Z\JStaly zdruzgotane, trtk że wla
śc'.cie1c sami musieli pilnować towarów. 

GórczYn. Po krótkiej przerwie, znów mie
fimv pożar w okolicy Poznania. Spalila s.i~ 
pami Piechowiakowi w Górczynie stodola z 
calym zapasem żniwnym. Spl9nęlo 600 cent
narów żyta, 80 centnarów jęczmien : a, 90 cent 
narów owsa a prócz teseo maszyny rolnicze. 
Ogień byl naturalnie po<lJoiony, jak wszystkie 
w ostatnim czasie. Mimo energicznych wysil
ków, zbrodnarza-podpalacza nic można ująć. 

Bydgoszcz. Na ąarną ospę zachorowaly 
dwie osoby w Bielawach wd Byd~oszcz.ą. Pa
cyentów odosobniono. 

Rawicz GWliazdka pod <lozorem policyj.! 
W „WielkÓpolaninie" czytamy: W Zielonejwsi w· powiecie rawickim zapowiedzial miejscowy 
ksiadz proboszcz Ludwiczak w kościele, żeby 
s.ię we wtorek, <inia 8 bm. o R"odZ. 4 po pcludniu 
zebraly dzieci na sali Domu Katolickiego, celem 
odebrania Gwjazdki. 

Krótko przed godziną 4 zjawi.I się przed 
Domem Katolickim komisarz policyjny z Ra
wjcza w towarzystwie woźnego komisarskieg-0 
i 4 konnych żandarmów. Chcąc uniknąć nie
prawnego "rrnieszania policyi w sprawę tę czy
sto prywatną i religiiną, roz<lawano Gwiazdkę w kościele po poprzednim egzaminie z katechi: 
zmu i odśpiewaniu kilku ,kolend. żandarn:1 
przez caly t~n czas stali przed „Domem Katoli
ckim". 

Wieczorem odbyta sie skromna zabawa a
matorów w Domu Katolickim. którzy brali u
dział w przedstawieniu żlógkowem w dz ień 
św. Szczepana 1i w Nowy Rok. W czasie tej 
zabawy wtarinęfo 2 żandarm6w na salę, po
mimo orzylepionych kart że „Towarzystwo 
zamknięte" i to przez ogród org!!-nistowski, tyl 
nemi drzwiami, na których takiei;(o napisu nie 
byfo, z powodu, że tam nikt z ulicy nie wcho
dzil. Pomimo energicznego protestu ks. pro
boszcza opuśdli sale dopiero po policzeniu o
becnych gości. 

Ze Skzka 4''2:Ylł Staro~ls'd 
Wrocław. Na wiecu niedzielnym we Wroc

lawiu postawiona zostala kandy<latura p. me
cenasa B. Chrzanowskiego z Poznania. Prze
mawiali pan Cieplik, przemysfowiec miejsco
wy, oraz pan Milski z Poznania. 

Katowi~e. W niedzielę odbyty się wiece 
w Katowicach i Raciborzu. N.a pierwszym 
przę.:rnawial ks. Sk.owroński wśród ogólnego. 
zapalu. Oba wiece udaly się bardzo dobrze. 
W Raciborzu p. dr. Rootek przekonywat Mora
wian że powinni glosować na polskiego kan
dydata. i;('dyż i on broni wiary katolickiej ró
wnie dobrze jak centrowiec. 

22 EZ! a 

3-e pytanie: „J akie są znaki, po 
których poznano, iż do organizmu wpro 
wadzene były materye trujące?" 

- Analiza chemiczna wykryla tru 
ciznę w badanych organach, obecność 
trucizny nie może podlegać żadnej wąt
pliwośęi. Plamy arszenikowe, jakie się 
utworzyly przy analizie chemicznej, bę 
dą przedstawione na posłuchaniu, jako 
do'wód niezbity popełnionej zbrodni. 

· 4-e pytanie: „Czy trucizna, dana 
do zużycia byla w dostatecznej ilości, 
aby spowodować śmierć?" 

- Całkowita doza użytej trucizny 
nie może być odnaleziona w organiź
mie. Ilość wydobyta z organizmu Com 
bredel'a przedstawia mahi jej cząstkę. 

5-e pytanie: „J ak wielka ilość tru
cizny może spowodować śmierć?" 

- Wystarczy dziesięć do piętnastu 
centygramów arszeniku. 

6-e pytanie: „Kiedy nastąpiło o
trucie?" . 

- Trucizna była dana dwanaście, 
albo trzynaście dni przed. dokonaniem 
sekcyi i analizy. 

7-e pytanie: ,,Czy materya trująca, 
wydobyta z trupa, mogła powstać z in
nego źródla, aniżeli rozmyślne otrucie? 

Żadne zastosowanie arszeniku nie 
było przepisane przez doktora Savigne. 
Znaleziony arszenik może wiec pocho
dzić tylko z chęci rozmyślnego otrucia. 

Nakoniec w oddzielnym raporcie, 

Z Innych Dzielnie Pols1Ił. 

()dmaczenłe. Ojciec łW. mlanowal 
sora uniwersytetu ~rakowskiego, znan 
sfuryka sztu·kl, Mariana Sokolowskieg 
man<lorem orderu Grzegorza Wielkiego. 

Siedlce. Sąd wojenny ikazal tu na t 
ciężkich robót i na dożyW10tnie osiedlen 
Syberyi .podoficera żandarmery\ Tr · 
za rozbój j usifowane morderstwo na 
Raisli Ootel<lowej. Czynów tych dopuśc' 
Trofimenłro podczas fedne~o z pamietnyc 
pogromu siedłockiego. 

'~~~~•m 
Na laty I marzec 

można zapisywać każdea:o ·czasu na wszy 
pocztach 

,,Wiar,nsa Polskieg 
Preuumenta na te 4wa mie~e 

tvłko 

I mrk. 28 fe11., 
a z odnoszeniem do domu 28 fen. więcei. 

Rodacy! W czasie obecnej agitacyi w 
c1ej pokazuje się dobitnie, jak potrzebnll 
rzeczą, by k.aźdy P-0-lak na obczyźnie 
wał „Wiarusa Polskieg;o", dlatego też k 
dotychczasowy czytelnlk ołsma nasze!lo 
niell odwiedzić swych zna}omycb i zachęcić 
do zapisania „Wiarusa Połsk:ie1'o" na łuty ł 
rzec. 

Ktobv prag-nąl, abyśmv .,Wiarusa Pols 
go" przez luty i marzec p_osylali krewnym 
go, rr:ech nadeśle 1,28 m. i dokładny adres 
sy. która ma gazetę ótrzymać, a „\Via.rusa 
skie~o" przekażemy poczcie. 

,!!__ __ ~_@_ 

"1iadomości ze świata. 
Przeciw bezczelności niemieckłclt 

rodowych liberałów, 

którzy to nawet w Polsce zaboru 
~yjskiego żebrzą o pieniądze na wa 
przeciw Polakom wystąpił stanowe 
„Kur. Warsz." i pisze pomiędzy in 
mi: 

„List odnośny otrzymało w W 
szawie mnóstwo Polaków, noszący 
nazwiska niemieckie. Nadesłano 
najstarszym rodzinom mieszczańsk' 
Warszawy, nadesłano go ludziom, 
rych przodkowie już czuli się Pola 
mi i ojczyźnie polskiej z krwi i mie 
własnego dług narodo_wy spłacili. 

Około 200 listów złożono na s 
l2ch naszej Redakcyi i odgrażano si 
że na pocztówkach załączonych do 
stów, a przeznaczonych do wypelnie 
liczbami składek zadeklarowanych 
trzyma zarząd zgrai hakatystycznej, 
miast polskich pieniędzy - polską ś 
nę, na którą zaslużyl. 

Jest to istotnie jedna z tych prób 
bezwstydu pruskiego, na które tyl 
splunięciem odpowiedzieć można. Wi 
zarząd partyi narodowo-liberalnej, kt' 
1 a w nienawiści do Polaków prześci 
nęta wszelkie inne stronnictwa. bier 

długim, drobiazgowo szczegółowy 
starannie obrobionym, Madelor opis 
swoje naukowe spostrzężenia i ziawis 
chemiczne, jakie otrzymał przy doświa 
czeniach. 

Ten to raport wydał wyrok pot 
pienia na panią Combredel ! 

Nasi czytelnicy widzieli, w jaki sp 
sób została skaianą; jak, siedząc w s-W 
jej celce pogrążona w rozpaczy, chcia 
la foż wszystko wyznać, chcą9 syn 
wi oszczędzić hańby, jaka spa dala n 
ni ezo z jej sromotnej śm.ierci; jak p 
padła w niemoc zupełną wskutek dług 
trwających moralnych męczarni, cier 
pień fizycznych i wycieńczenia spow 
dowaneSlo' dłu~iem zamknięciem w wł 
zieniu. Straciła pamięć. Z pośród p 
mięszanych wspomnień dwa tylko wy· 
razy: Antonina... Piequeur huczały 
jei glowie. Dostała zamieszania zmY 
słów. 

Myślano, że próbuje zwieść 
dziów. 

Widzieliśmy, jak w nocy przed sa 
mem straceniem, Madelor syostrzeg 
się, że popełnił straszliwą pomyłkę. Wi 1 
d~ieliśmy, jakie prz:rażenie .owładnęł t 
mm po tern odkrycm. Pędził na plac 
na którym wzniesione było rusztowa„ 
nie, w nadziei, że uda mu sie wstrzy 
mać ~ykonanie wyroku. 

{ Ci~r dalszy nutQL) 



pierwszą lepszą księgę adresową, prze
JJisuj e z niej nazwiska o niemieckiem 
brzmieniu i pod temi adresami wysyła 
listy, wzywające do skladek na nowe 
kije. Cóżł;y powiedział ex-minister Pod 
bielsJ<:i, gdyby otrzymał z Warszawy 
list treści następującej: 

„t(ochany ziomku! Postanowiliś-
1ny naszym Prusakom. uprawiającym 
·hakatyzm w Królestwie Polskiem, po
wybijać szyby. Zwracamy si~ tedy do 
<.iebie, wierząc w twój patryotyzm pol
ski, z uprzejmą proś>Ją o nadeslani-e nam 
:skladki na ten cel m1rodowy." 

V Zlot wszechsokolski słowia1iild 

-odbędzie się w dniach, 28, 29, 30 czerw. 
i 1 lit>ca 1907 r. w Pradze czeskiej po
-łączony z międzynarodowemi zawoda
mi „E.uropejskiego związku gimnastycz 
negp". które trwać będą przez cały ty

,Jzień po zlocie. Koszta zlotu,· nad któ
.rym protektorat przyjęło miasto. obli
c7ione są na 250 OOO koron. Pracami przy
gotowawczemi zajmuje się komitet, z 
.200 osób złożony. 

Na czele komitetu zlotowego stoi 
·niezmordowany pracownik na polu so-
1rnlstwa dr. Józef Scheiner, prezes czes 
ldego związku sokolego, delegat tego 
.związku na polskim zlocie w roku 1903 
·we Lwowie. Gięść gimnastyczna SP.O-

czywa !la barkach .riaczelnika związ-

'kowego, druha Iienryka Vaniczka. Na 
cele zlotowe Żbierane są składki w ca-
1.ych ~zechach i na M.orawie. 

W program szczegółowy zlotu 
wchodza: ćwiczenia wspólne 8 tysię
,cy druh.ÓW, oddzialów konnych, ćwicze 
;nia gości, ćwiczenia żeńskich oddzia:
?ów i młodzieży itd. Odbędzie się też 
l.lroczysty pochód przez miasto. Urza
-<lzoną dalej będzie wystawa wychowa
;.nia cielesnego i ludowa. 

Boisko wYbudowane zostanie na 
13rzedmieściu Letnie. Rozmiary jego z 
]{rojone będą na tak olbrzymią skalę, 
że boisko~, tryb.uny, szatnie itp_. zajmą 
·przestrzeń 103.750 m. kwdr. Samo bois 

:'ko obejmie 40,000 metrów kwadr. sze-
rokie na 142 m. a 242 dlugie. Trybuny i 
galerye pomieszczą 45.000 widzów. Bu 
dowa rozpocznie się w styczniu br. Na 

·boisko prowadzić będzi~ kolej elek
tryczna. 

Emłr·Habib· Ulłah. 

W tych dniach wstąpił na ziemię 
:anglo- indyjską emir Afganistanu, Ha-
1iib-Uł1ah. Orszak jego sklada się z 75 
'Oficerów i 1025 żołnierzy. Król .Edward 
powitał emira serdecznym telegramem 
w którym tytułuje go „Majestatem" -
jak równego sobie monarchę. Dowodzi 
·to, że Anglicy znaczną wagę przywią
zują do pierwszych odwiedzin władcy 
Afganistanu w Indyach. 

Zmiany w mianowaniu kardynałów. 
Papież zawiadomił w tych dniach 

·dygnitarzy kościelnych, których posa
dy - jak niektóre tmncyatury lub wa
tykańskie urzędy - zapewni_ały im po 
·pewnym czasie kapelusz kardynalski. 
iż odtąd nie będą do niego uprawnłały 
i że nie posady, ale zasiu_gi będą w tej 
·mierze rozstrzygające. 

Wydatki antypolskie. 
Milion marek przeznaczono w eta

cie państwa pruskiego dla niemieckich 
·wlaścicieli domów w Księstwie Poznań 

. skiem i w Prusach Zachodnich. Haka
·tyści założą dla n!ch łnstytucyę kre
·dytową, którą rząd popierać będzie. 

300 tysięcy marek przeznaczono na 
iajny fundusz policyjny. 

Z różnych stron. 
. Dorstfeld. W mieszkaniu sztygara 

-:w Althoffa wybuchł pożar i wyrządzi! 
. :szkody na 200 marek. 

Altenderne. Dotad nie zdolano ani 
„ ·stwierdzić kim jest zamordowany mę
żczyzna, ani też nie wpadnięto na trop 
morderców. 

,gi . Wltten. Z Langendreer przywie
ri- z1ono dQ tutejszego domu chorych 6 
lo lat liczące dziecko, które zapadlo na 
ie tężec karku. 
a~ Dortmund. We wrześniu rzucił ślu 
~- sarz Zumwinkel kamieniem do pewne 

1 

g~ ~obotn~ka i trafił go w głowę. Ka-
1 m1en rozb1l czaszkę, skutkiem czego 
~ <~mierć niebawem nastąpiła. 

W Rotthausen zakupiła spółka ko
kopalniana „Dahlbusch'' za 200 tysięcy 
marek ziem1, by tamże pobudować do
my robotnicze. 

Steełe Górnik Bernt upadł na cho
dniku i rozbil sobie czaszkę. Odsta
wiono go do domu chorych. 

St. Johann-Saar. Sierżant Wasser
mann zostaI posłany od służby z powo
du napiłego stanu do koszar przez swe 
go przełożonego. Obawiając się kary 
\Vassermann zastrzelil się w kosza
ra eh. 

Berlin. Przy reparacyi studni po
dworzowej zo~tali zasypani 3 robotni
cy i zostali wydobyci juł tylko jako 
trupy. 

OJ1owiązkłe1n każdego 
p1·awego Polaka jest w 
dniu wyborów 25 stycznia 
oddać glos s1vój na kan
dydata Połal'-;ów pana 

Jdzefa t·hoctsze1skiego 
z Gniezna. 

~iii~iiiiiliii 
Wiece priedwyborcze 

odbędą się: 
W Schiiibeck w piątek o godzinie 8 wie 

czo rem. 
W Kłlonli-Oarden w niedziele o godz. 

2 po poludniu w lokalu katolickich sto 
wa<rzyszeń. 
Rodacy! Rząd parlament r@zwią- ' 

zal i zapozwał naród do obrachunku, 
aby się przekonać, ile narodowych niem 
ców leszcze w państwie niemieckiem 
się znajduje. Przy tej sposobności i my 
Polacy mamy pokazać systemowi pru
skiemu, jak dalece postąpiliśmy w od
rodzeniu społeczeństwa polskiego. Po
kazać to możemy w dniu 25 stycznia, 
gdy oddamy nasze wszystkie głosy na 
pana 

Józefa Chociszewskiego z Oniezna. 
Pospieszcie zatem -wszyscy na po

wyższe wiece, aby się bliżej o wybo
rach poinformować. 
Główny komitet wyborczy dla West

falii, Nadrenii i ~ąsiednich prow. 

WIEG PRZEDWYBORCZY W LANGEN-
DRfER 

odbędzie się w piątek. 18 bm. o godz. 7 i pól 
Wlie~zorem ina sali pJ(nipinga przy dworc:u. Ja
ko mówca przybedzie na wlec p. Józei Pan
kowski od „ W fa rusa Polskiego" z Bochum. O 
liczny u<lz!al Rodaków uprasza 

Komitet wyborczy. 

WIELl(I WIEC PRZEDWYBORCZY W 
OBERHAUSEN 

todbidzie ~;ę w piątek, dnfa 18 stycznia o godz. 
IJól do 8-ei "~loczorem w sali par.a Uhlen
bruch, l\'liihlheimerstr. 147. Na wiec 
przybędzie p Józef Chociszewski. 

WIEC PRZEDWYBOR~ZY W I(ASTROP 
OObędz.ie sie YI sobote. dnia 19 stycznia o go
dzinie 4 po po.fu&iu w sali p. Schulte-Be.::ker. 

O t!C22t1y u<tzlal R.odaków z calei okoUcy u
prasza się. Na wiec przybędzie p. Józef Chocł· 
szewski. I( omitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W OELSENKIR· 
CHEN·BISMA]łCI( 

odbędzie się w sobotę, drna 19 stycznia, • 
godzinie 6 po poludn:u w saJ.i p. A. Langen
sckei<la, Bismarckstr. 254. Wszystkich wybor
ców z Bismarck i okoLcy uprzejmie zaprasza 
się wogólności, a szanowną naszą mtooz.ież w 
szczegóJności. Z udzialęm n'.ewiast„ 

J(omitet powiatowy. 

Wielki wiec przedwyborczy w Borbeck 
odbędzie sie w piątek dnia 18 stycżnia 
o godz. pól do 7 wieczorem w sali p. 
Demonda, przy ul. Germaniaplatz.:. Ro
daków z Borbeck, Dełlwig, Bottropu i 
okolicy, Uf)rasza sie o liczny udział, 
gdyż przybędzie kandydat nasz p. Jó
zef Chociszewski • 

Komitet wyborczy. 

Wrec przedwyborczy w WaMe odbęd.zie 
się w sobotę, dnia 19 s.tyczinia o godzln·e 8 z 
rana w I0kalu p, Unter~chemann. O liczny u-
<izial prosi l(omltet. 

WJec przed.wyborczy w Ost«feld odbędzie 
si~ w sobotę 19 stycznia o godz''.nie 7 wieczo~ 
rem w saff o. ttusemann'a przy lrośoiete kato-
Uckim. Mówca za.n1·ejscowy. Komitet. 

WIELl(IE WIECE BRZEDWYBOR
CZE W LAAR 

odb~ck\ się: 
w. piątek wieczorem o godzinie 8. 
W sobotę rano o godzinie 7-ej. 
Rodaków iRodaczki z Laar, Ruhr-

ort, Stockum i Beck i okolicy się zapra
sza. Na wiec przybędą mów ;y zamiej
scowi, między innymi p Józef C hrd
szewski~ kandydat nasz na oos'a do par-
lamentu. ł( 1>mitct. 

Drugi wiec przedwyborczy na1 Hom-
bruch-Barov 

odbędzie się 20 stycznia na sali pana 
Schnittke o godz. 4 po południu. O li
czny udział uprasza się Rodaków z 
Hombruch-Barop i okolicy. 

Komitet. 

Wiec przedwyborczy dla Oberstyrum 
i okolicy 

odbędzie się w niedzielę, 20 bm., o go
dzinie 12 w południe na sali p. W olber 
ga. Na wiec zaproszono p. Józefa Cho
cfszewskiego z Gniezna. O· liczny u
dział prosi 

l(omitet miejscowy. 

Wielki wiec przedwyborczy dla Resse, 
Eck-Resse, Zur-Resse, M.iddelich i oko 

li cy 
(\dbędzie się w przyszła niedzielę o go
c.zinie 33/i na sali p. J. Wielandta. 

Zwołujący. 

Wiece przedwyborcze odbędą się w . nic
rlz:e.Ię, dnia 20 stycznia: 

Hamme. Ogólny wiec w ttauime u pana 
Grossman111 u.I von der ~ecke, p· godzinie 4 
po póludniu. Liczny udz~al R,ooaków bard'Zo 
pożądany. Zwołujący. 

W Wambelerholz o godzinie 11% przed 
polu<lniem u pana Iiamke. ut Dortmundzka. 

W Kilonii wiec s:i odbędzie w lokalu (Ge
~ellschaf~hau~) Kedenstr. 12-14. · 

Wiec przedwyborczy w ttame odbędzie się 
w n:.edziiele, dnia· 20 stycznia po pol. o godzinie 
4~ej w lokalu p. Grossmann. l(omjtet. 

Wiec przedwyborczy na HorstaRuhr odbc
dzie si~ w niedzielę, 20 bm. o godzinie 6~ po 
poludmu na sali pana Mtillera, Presenbruch, 
Schotlenderweg. Liczny udżia!I pożądany. Mów
~Y zam1eJscowi przybędą. Zwołujący. 

Wiec przedwyborczy dla Br.ambauer i o
kolicy odbędzie sie w niedziel~ 20 bm. o godzi
ri;ie -4 po p:Qludu:u w lokalu p. Schulte- Straht
haus w Gr off enbruch. 

K~mitet miejscowy, 

Wielki wiec przedwyborCżY' w AHettbochunt 
odbędzie s~e w niedzieij, dnia 20 bm. o godzinie 
6;4 po poludniu na sa~i pana Burcharda, ulica 
WitteneLstr. Na wiecu będzie przemaw:al tak
że nasz kandydat pan Józef Chociszewski. O 
jaknajłiczniejsizy udz.al uprasza, Zwołujący. 

Wiec przedwyborczy w Wambelerbolz 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 sty
cznia .o godzinie % 12 w południe w lo
kalu p. Hamke ul. Dortmunderstr. O li
e;zny udział uprasza się. 

l(omitet. 

Wielki wi~c przedwyborczy w Rauxel-
Habinghorst 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia o godz. 4 po poł. na sali p. Schlatter 
dawniej Richter w Rauxel. O liczny u-
dział. uprasza się. Komitet. 
lt'!"'M ·; • '' m: 

BACZNOśC Ober-Marxloh ·BACZNOŚĆ! 
Wiec w celu zalożenia Towarzystwa gimn. 

„Sokól" w Ober-Marxloih odbędzie si~ w n:e
dziele, <lnfa 20 stycznia, o ROdzll1ie ~12 na sali 
„Zum Grunewald" p. Neuhaus, uL Halfmansc~·. 
u pobliżu Kościoła katofickiego. Czołem 

KQmitet. 

Towarzystwo gimnastiycwe „Sokół I w Ober
hau.sen 

Donoo się druhom, iż m:esieczne zebra-nf.e 
odbę<lzie się w niedzielę, dn:a 20 stycznia o 
godzinie 5 po po.ludniu w lokalu pani l(olter 
i::i zy Nowym Rynku (Neumarkt). Liczny .Judzial 
drułiów pQżądany. Coście mile w~dz.iant.i (1) 

Wydział. 

T&warzystwo św. Józefa w Diimpten. ~ 
. Walne zebranie odbędzie słe w niedz'.el~ ~ 

dma 20 stycznia, po poludniu o godz:nie 4. Na , 
porządku dziennym obór zarządu.. O liczny u
dziial czJonków się uprasza. Goście mi.Ie wi-
dziani · (J) Zar~. 

---·----
Tow. św. Wincentego w HochhekJe. 
Zebranie odbędzie sie dnia 27 stycznia 07. 

q licz~ udz!al proSi ( 1) Zarzl)d. 

Towarzystwo św. Ant~o w Reklh.-Siid 
podaje swvm czJonkom do wiadomości, iż w 
niedz.relę., <lma 20 brn. o l(odzinie -i po poludnin 
o<lbę<lzie si~ roczne walne zebra111!e, na którem 
będzie obór nowego zarządu. O ljozne przy-
bvcie prosi (I) Zan:ąd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu zaraz po na
bożeństwie. Prosi sie, aby się wszyscy sta
wiH (1) Wa:wrz. Kędzfuski przewodn. 

Tow. św. Wojciecha w Baukau 
donosi wszystklim czlonkom. iż w niedziele:, dnia 
20 stycznia, oobędzie się walne ·kwartalne lle
bran:e po poludniu o godz. 30. Uprasza się 
wszystkf ch czJonków o jak najliczniejszy u-Ozial 
Zar~d i rewizorowie kasy zechcą s:ę stawić 
~rodzinę prędz.ei (1) Zarząd. 

Tow. ~lsko-katoticlde „J~" w Roltliu1-
hausen 

donosi swym c.z.łonkom, iż mies~czne zebranie 
odbędzie ~i.t: dnia 20 stycznia o godzinie 5 po 
południu z; powodu polsk~e2:o nabożeństwa. Po 
posie<lz.eniu wolne piwo. (1) Zarząd. 

- ... ~~ ,1 '.~ 

Towauystwo gimnastyczne „Sokół" vr Laar 
d-0n0Si. SwYID druhom, iż W niedzielę„ dnia. 20 
styczn!a, o godz.i~niie 4 po południu odbędzio się 
zebranie. na którem skarbrlik zda roczne spr~
wo~danie. Również przyjdą, ważne sprawy pod 
obrady. Uprasza sie szan. druhów. aby wszy
scy na zebranie przybyć raczyli. 

Uwaga: Szanownym <lruho:w i sąsiednim 
Towarzy~twom <lonosze. iż nasza roczn'.ca od
będzie §ie 10 lutego. Prosi1bym, aby sąsiednio 
Towarzystwa zechciały s:ę zastosować i w dniu 
tym n!e urządzaly zabaw. (1) Prezes. 

Wszelkie listy, tyczące się gn\az.da naszego 
proszę przysylać pod adresem: T. Sprulewici:, 
I>· Laar_., Hii..ttenstr. 1. Czołem! 

Kota śpiewu „Róża leśna" w Hochlannark 
oznajmia szan. czlonkom. iż .nasze miesi~cznc 
zebranie odbędzie się w n'.edzielę, dnia 20 sty~ 
ma, o gadzinie 4 P9 poludn u. O jaknaHiczniej-
szy u<lzial uprasza (1) Zarząd. 

T.owarzystwo św. Jacka w Q.elsenk.-B~mark 
podaje do wiadonlD6ci s.zan. czlonkom, Lż ze
branie 1odbędz\Le się w tl>i ediielę, dnia. 20 stY'CZ
nia przed noluQ.niem o godzinie ~ 12. O liczny 
udz.ial proSi (1) Zarząd. 

Towarz. św. Wincentego a Paul-O w Heeren 
donosi swym czlonlrom, iż przyszle ze~ranie od 
bedzie się w n i.e·dzielę, dnta 20 stycm1a, w lo~ 
kalu posiedz:eń u pana Schneidera o godz.inie. 3 
i pól. CzJonklOW(ie winni. się wszyscy stawić, 
bo przyłdą ważne sprawy nod obrady. Goście , 
miłe wktzjani. (lJ Zar:Xąd. 

Towarzystwo gtnm. „Sokół" w Schonnebeck 
urz.ądza w nliedzielę, ·dnia 20 styczn::a o godzi
P.ie 4 po poludnlu na ~ali pana Winkelboiera . 
swą zLmaw:ą zabawę. Goście mogą tylk.Q przez 
członków być wprowadzeni •. ponlieważ zabawa 
będzie zamknięta. Czolem ! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
dc.rnosi Szan. czJ'onkom i Rodak€>m z. tterten i 
okoUcy, iż Towarzystwo urządza w nioo~ielę~ 
dnia 20 stycznia, z~bawe zimową, Przeto kto 
będzie chciail wziąć udzi,af w zabawie, . musi 
s'.~ postarać o kartę 'przed czasem, ponieważ 
kosztują 50 fen. a przy kasie kosztować bedą 
75 fen, O ~icżny udzial w zabawie czfonkó_w i1c 
nle i zabaw~ przybędą. (1) Zarząd 

Uwaga: Zebranie odbed'Z:e się tej s.amei 
ni.edzi.eli o godZinie Z PO poJudnlu. Ma.my na
dz:e.ię, że szan. czlonkowie i Rodacy na zebra~ 
n'ie i zabaiwj przybędą. (1) Zarząd. 

BACZNOŚĆ OBERHAUSEN! 
Donosi. się wszystkim Rodakom i Rodacz

kom w Oberhause~ Jż urz.ą<lzamy zabawę ,,Zje 
dnoczenia Zow. Polsk." na sali pana Webera, 
ul. Duisburgerstr. Początek o godzinie 5 po po
łudniu. Uprasza się wszystkich Rodaków, któ· 
rzy należfl do „Zjednoczenia"· J wszystkich 
tych, którzy nie należą, a mają zamiar do nie
go wstąpić, aby na zabawę przybyli 
l(omltet zabaw „Zjednoczenia law. Polskiego" 
· · ~ Oberhausen. (69) 

Towarz. błog. Brooisławy w W1emelhausen 
d(}nosi SwYm czlonkom, iż roczne walne zebra 
<1de odbędzie się w n'edzielc:. dnia 20 stycznia 
o godzinie 4 po pcJudniu, na które się wszysti
kic:h czlorrków uprzejmie zaprasza, ponieważ 
bf;'dzie obór nowego zarządu. Zarząd i rewizo-
1 owie kasy w·nni przybyć godzinę pr~dzeJ, by 
zcać sprawoodan'.e z calego roku. O liczny tt~ 
dz.illl pr0&i (1) Zarzid. 

Koło śpiewu uWanda" w Katernberg 
odbędzie miesięczne zebranie w niedziielę, dnia 
20 styczn:a o godz. 2 po pot O liczny u<lzia1 
czlonków prosi się. Goście mile widziani. (2) 

Z~rząd. 

Towarzystwo Przemysłowców i Kupców Pol-
skic.h w Essen 

urządza w nie<lzielę, dnia 20 styczni~ na sali 
p. Meistra „Alfredushaus" przy ul)cy Prohn
hausenstr. swą z.f.otow~ zabawe. Początek o 
godzinle 5-ei po poludniu. Program zabawy~ 
1) I(oncert: występ ze śpiewem ocldzialu śpie
waków Towarzystwa: 2) przedstawienie amat. 
p. t.: „Nic bez przycz:yny" i „O chleb:.e o wo
dzie". Po przedstawieniu dalsza zabawa z tań 
cami. (3) Zarząd. 

Uwa"a: Dzieciom mi:ej lat 14 na salę wst~p 
wooronitony. 

±W&2 .. LE SS&& &224 

lladesłano 
Jliliou Sokołów 

zawitało w Poznańskie 
ff7borny"b papierosów · 

ft.rmy WuU••• 

I. F. J. Komendziński w Dreźnie 
w nader przyst~pnej cen'.e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na· 
bycia we wszystkich odnośn)ch handlach. 



· aczynia emali. ~ 
kupuje się aajtanłej I najlepiej w 

Bochumsk. Kons·umie Emalii 
BeellUJD RóhlłnJjltausen p. Wanne, 

borstenerstr. 8. Heinrichstr. 31. 

= Tanie umywalki! = 
B aJnk Zie01Mki 

Koronowo (Crone a. S.) 
kupuje folwarki i gospodarstwa a. spr.ze 
"ł1jf3 w całości i w parcelach na długo 

=== letnią odpłatę. === 
16'1e 

lasa oszczędności Banko 
przyjmuje depozyta i płaci od takowych 
. procent za natychm. wypowiedze~em. 
4 i ćwierć procent za kwart. wypowiedz. 
4 i. pół procent za półrocznem wypowied~. 

Szanownej Publiczności z Bort.ma•· 
łla i okolicy donoszę, iż nabyłem 

Peuakajo dzlerł.aWJ 

składa llolonla1De10 
lulJ 

a:bo podo1tnege sltładu w Bochum. Ewent. przej~ 
labylll łlię, do prowadzenia której mogłabym stawić 
kaucyę. Zgł. eł.o Bk.sp. Wiarusa Polskie,o pod nr. 3S. 

I Lepszy, dobrze prosperuj\cy, starszy skład 
masz7n do szyeła ł k.olawee w 

szall:a. wBzędzie 761 
sprzedawaozów. 

Zapewnia się najwyższ" prowizyę. Zgło-1 ... m. przyjmuje "Wiarus Polski" p. nr. 78. 

• 
Interes wysyłkJtwy w Kolonii poszukuje ed 

15-go lutego albo prędzej 71 

buchaltera i korespondenta, 
władającego językiem polskim. Oferty w języku 
polskim. i niemieekim z odpisem świadectw i poda
niem penayi przyjmuje eksp. „ "Wiar Ila Polskiego" 
pod nr. 'f'f. 

--------·-· li Pole~a; - ;i-;-szanownym Ro- 11 
W dakom do wykonywania. 7 5 łfl! = nbrań po~tug miary. I 
§I Za krój i dobre leżenie daję ~ 
~ gwarancyę. • 

~ MICHAŁ DEPA, mistrz kraw., ji 
~ Bultrort-Laar9 Cesarska. ul. 99. -

~H~~~~~-~~·-··~ 
Do brze zaprowadzony 70 

skład llolonlalnJ 

' :Bla braku znajome~ei 
pai poscukuje młody Po· 
lak na tej drodze 

żony. 
Panny lub młode wdo

wy zechc' oferty iWt 

przesłać de eksp. „ Wia
rusa Polsk." p. nr. 'f8. 

Pomoenłków 

krawieckich 
przyjmie od zaraz i pó
źniej na stałe zatrudnie
nie. , 60 

St. Kucnerowicz. 
jest .v. powodu wyjazdu w ojczyste strony mistrz krawiecki 
na sprzedaż. W miejscu jest duio Pola- w Re&8e p. Duer. 
ków; Rodak będzie miał dobre powod.ze- wyśm.holender . 
nie. Wpłata według ugody. Zgłosz. do Ser sk~,rnię~iiła~w. 
eksp. Wiarmm Polskiego" pod nr. 70. I daJący l'liękraJać 

" wkaw.polOł. 

. llSllSllSS ~~C:kaf:a:c;~ 3,90 m. 
Bacznóś6 Rodacy .l"oh.8t•sełm•nn, 

z Wanne i ollolicyl Neumiinsteri.H70.(1725) 

Piękne narodowe 

p1cztń1kl 
poleca 

Księgarnia „Wiar. 
Polskiego" 

Najlepezą i najzdrowsz11 

tabakę 
do zażywania, 
tabak„ ·na oez„, 
keweń•k"' kaeh-
1.bak„ poleca (1692) 

•pee7alna 
labrTk• tabaki 

de zd7wanla 

E. Som marł eld, 
Grudzią.dt:(Grauderu;WP. 

El11e1arze 
w wielkim wyborze ,-leea 

Księgarnia. 

Na 

5marek 
wpla"ły i t 
Dlk. odpłaty 
tygodniowo otrz7. 

ma. każdy: 

szafy 
do rzeezy 

szafy 
do bielizny 

szafy 
z lustrami 

lustra 
komody 
stoły 
~zafy 

kuchenne 
łóżka 
materace 
szyfonier kl 
maszyny do 

gotowarlia 
kaaapy 
pierzyny 
itd. itd. 
Całkowłie 

wyprawy 
na odpłato 

tylko w olbrzym. 

domu 
kredytowym 

Schwarzhofl 
Recklłnaih. S. 

(Brach) 
obok poczty i ap
teki. (37) 
Stany odbiorey, 
którzy repla.mie 
płaą, otrzymaj• 
towar bez wpłat7. 

Po zrobieniu inwen ur a r czne I :.:~~~'.~L~:. resz e 
znakomitego taniego OBUWIA na sprzedaż. 

Dopóki zapas st&rezy, polecamy: 
Damskie pantof elkl 

filcem wyściełane i filcowe podesz'W'?" 23 fen. Dam~~!J~~~~I i s!!,z~~.k. ~,:~,':ii-;:!: 2'!~ MQ~~~amasze 
Pluszowe pantofelki ~~e~~~ z s~~~~ ~ GS fen. 

panów S3 feuygów, dla pan 
Damskie trzewiki na guzikach 

trwała skóra na wiks9 3!~ 
Damskie tzewiki na guz. I sznurowane 480 Damskie pantofle meltonowe SS fen. 

w pięknych. ~lorach, ba.rdzo eleganckie dobra skóra na wikllę, w7godny faso• mrk. 

Damskie trzewiki domowe :e:"t~~e~; 7S fen. 
łane z podeszwą skerzaną Dam~k!.!.~~~!t~isk~~ .. ~~~~~~. S'?~ 

Dams.kie dom. trzewiki meltonowe 
a pompoaami. filcowa. i skórzana podeszew 

Damskie skórzane trzewiki domowa 
czerwo.e i czarne, ciepłe, trwa.la podeszew i ko· 
rek 1,98, · •,t8 

Damskie meltonowe trzewiki domowe 
z trwałą podeszw' i korkami 

Damskie · trzewiki sznurowane 
bardzo trwałe 

Mązkie skórzane trzewiki domowe 88 
czerwone i czarne, filcem w7kła.dane, trwała po· J k 
deezew skórzana i korek mrk. •,G8, t.,98 mr · 

l '!~ Mązkie kamasze 
dobra skóra 

4~0 
mrk. 

ł !t Męzk~ .~a~!!!.'. na.gumach i sznurow. 4'!,ł! 

2'!.t?. I Trze~JJ,~. ~~!~!~~ur. i•• ·~·•••k. •,oo 4!-?. 

M0zkie trzewiki sznurowane i ~ !sprz~e~- ~~o 
'ł kami, najlep. ~· 

1k6ra końska, bardze lubiane art. 

Mukie trzewiki sznurowane 
a prawd&i-wej 11kóry Chevreau, eleg. fasoa 

Dziecięce trzewiki meltonowe 
skónana podeszew i skórzene et:ubki 

Trze~!~~~~. !~~~!~~~L .. i •kórz. „.bki 7SL 
Trzewiki do szkoły ~a.tr~:~~a:~ó~sz::r°!~!: 215 

począwszy od ark.. 

Domowe obuwie z materyi podeszew 

męzkie damskie dla dz-iewcząt 

95 fen. 85 fen. 75 fen. 

kordtlowa, cie
ple 

iziecięce 

65 fen. 

Uonrad Taek 4 Uie. RUBG 
b.Magdeburg 

•· Najstarsza i najwiąksza fabryka obuwia w Niemczech, posiadająca i utrzynmjaca wyłącznie własne firmy. -1 I 
Skład sprzedaży: 

Bem.ei. W.„ tylko ul. Dworcowa (Babnhofstr.) 62. 
li 

Za druk. nakład i redakcye od pqwiedzlalny Antoni Breiski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskie~o" w Bochum. 

\ 
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Soddenne pismo ludowe dla Polak6w na obc'qźnie pośwł9cone oświaci~ oraz sprawom narodowym politycznym i zarobke~ 

'łł~hMst ~am.e a ~~a hl po~i.cuyeJL 
~ta lnra.ń&lu u pocscie i a listo,,,.cll w,..oai 
1 1IU' 60 tea., I\ 1 od110a:eniea do doa11 1 ar. 9~ feD. 

ł. lflsru Pol&ki" npiua1 J•Bt .,. ceim1k.il pocz\olł)'ll pod 
r.llakiem .L polaiack u. ljł. 

11111 l1ż1 za llara i IJczrz11! 

Rotlzfce pelscy ! U czele dzieci swe 
lffwlć. czyta~ I oisać '° polskul Nie 
kit Polakiem, kto ootemstwu tnreaa 
niemczyć 8lt1 pezwelil 

Obowłą..kiem każdego 
prawego Polaka jest w 
dnJu w7llorów ~5 sfycmnła 
oddać głos swój na kan• 
dydata Polaków pana 

Jizefl r~ ~1Cisz1111kl111 
z Gniezna. 

mmamaa1m11 
Szwecya zmienić zamierza prawo-'!!~ 

borcze. 
Rząd szwedzki zapowiedział, że 

przed.loży parlamentowi wniosęk o 
zmianę prawa wyborczego, naturalnie 
2 korzyścią dla szerokich warstw na
lłOdIL 

Nowe morderstwo w .Mińsku. 
Ofi cer Bielawicew został na ulicy 

2abity przez dwóch meżczyzn wystrza 
łcm z rewolweru. Obydwaj mordercy 
~szli niepoznani. 

Wybór nowego prezydeata w republice 
amerykańskiej Salwador. 

Prezydentem Salwadoru wybrany 
został jenerał f ernando Piguero. 

Qhein.-Westl. Ztg. rozpisuje się o a1ita
cyi wyborczej Polaków. 

W poludniowem wydaniu z dnia 17 
hm. polakożerczy organ narodowo-li
beralny z Essen szeroko rozpisuje się 
o ruchu wyborczym wśród Polakó'Y 

~ na obczyźnie. Pismo to naturalnie 
' ,, krzywo patrzy na działalność „Wiaru-

sa Polskiego" i nap. Józefa Chociszew 
ski ego . za to, iż przemawia na wiecach 
wyborczych. 

Na luty· i marzeo 
11 można zapisywać ka.żde20 czasu na wszystkicb 

1>ocztach 

PrenumeTata na te dwa miesiące wynosi 
t.Yłko 

I mrk. 28 ren,, 
a z odnoszeniem do d001u 28 fen. wiecej. 

Qodacy ! W czasie obecnej asdtacyJ wybor
c1ej pokazu\e S'ię dobitnie, jak J}Otrzebną jest 
rzeczą. by ka.żdy Polak na obczyźnie abono
wał „Wiarusa Połsklell:o", dlatei;!<> też kaidy 
do~ychczasowy czytelnik oisma nasze20 1>0wl
nlen odwied1Jić swych :znajomych I zachęcić Ich 
do zapisania „ Wiarusa Pobłdev;o" na luty ł ma-
1'2.ee. 

!:tohT pra~ną,l, al;>yśmv .,Wiarusa Polskie· 
ro" przez. luty i marzec g_9~lali krewnym je
.11:0, • :ech nadeśle 1,28 m. i dokla.dny a<lrcs OS>
sy. uóra ma gazet~ otrzymać, a „ Wiarusa Pol
tiie~o" przekatemy poci.cie. 

·- .d2!S22!!@ 

Mowa ts. prałata Styehla 
wy1łoazou podczu ras.praw aad etatH1 pai

.Mwa pca91deco wetlłu1 Uoa. "Dz. B.". 
<c.Mw .... }'). 

M. P·~ Połacv nig:dy się nio ~od.zą z.ie eło
Hnkami wytworzonemł w polsk1ch dzielni
cach przez rzą<l pruski, nigdy się na nie nie zgo 
dzą. NJo be<!A z lekiem wlóczyli &14 a a.ó1t 
waszych, nie oQCt, za tak zwane „<lobrodzlie.i
$twa" calowali rekit, uzb~ne; w politycz
JlJ' aóa operacyjny, 

Nie a~yszyc!c od nas nicmęzkich ~kara. 
nile, my warn rzuca.ć będziemy oskarżenie w 
o-.yJ 

Ń liC mamy powodu do wd2'Jieczności.. Myj
my od Wu dobrodziejstw nic ·oob.erali. To. 
CQ rzą<l czyni Pod względem pożytecznych 
urządzeń państwowyc~ jest tylko prostym je
~o obowfi4zkiem. Leca na wet teiito obowiązku 
~Weio nie $J;>Cl·nia w zupelności. WZilędtm Po
laków zan:edbuie .go. O Jak mnóstwo pQWo
dów mamy do oskarżenia Wasl 

Zabrano Pola.kom polityczna_ niezawislość, 
a teraz krok za krokiem uslluje si~ odebrat i 
an:szczyć im obnratelsk:ą i narodową samo-
dzie~. 

(Wielka prawd.ar D Polaików ). 
We wszy3tkich dzielnicach. które są pd

l!ltwu dostępne, kon!ekwentrńe dóilżY si~ do te~o 
cela. 

M. p. charakteryzuje to p~k.Q\V, ze 06try 
Ja~ stup w wbio kurs rząodOIWY n:e wystarcza 
je~ze iąictzy wytępienia. że 1ie nawet wielka 
~eść l11<1nOOcj ni..e-mleck:e.t zesp<)Jila, aby powo 
lać do życia Jedynie ty·lko w Prusach m-0ż.lin 
l <!.la Prns charakterystyczny "W}1wór hakaty
zmu, tego hakatyzmu, który werbuje .nowych 
czlonk:ów i wvrowadzan'.a w bl,d ol)inii publjcz 
neJ i który czepia si~ fald rządu pruskieio, aby 
ma podszeptyw~ nowe środkt wytępienia 
przec:w polskim wsoóllobyWatelom i zwiększać 
Jeszcze polityczny ucisk antypolskt (Wielka 
prawdaJ u Polaków). 

Czy my na to WS(lystk:o mamy milczeć? Czy 
mamy zach01WYwać sie spokoiiiie i pozostać 
obojętnym? Nie, m. p., teio nie m-0żecie sic 
spodzieyać i tego nic do.czekacie sie. My si~ 
b1.or1imy, a bronią.c s:e nie jęcz.ymy marnie, nie, 
my was oskarżamy f Znamy już dobrze naszą 
silę, wzmaga tw.zmacnia s:~ ona nie tyl·ko przez 
st~owa.nie rządu. 

PrzyJJ)-g_s p_rnski wdziera s:e do wnetrza 
~cia t.9dzinnego i do prywatnych stosunków, 
ią.da:iąc od zależnych P~ków, żeby u siebie 
mówili po niemiecku: 

(Slucha.jclcl sluchaicie! • Polaków.) 
p1 zymus pru~ki żąda., żeby zależ.ni Polacy f)rzy 
znal!i się do narodowości n .emieckiej, w prze
ciwtl1ym razie sypią się na nich kary dyscypli
narne i wydala sic ich ze !lużby. 

Czoigodnc stare nazwy bywają przechrzoo
' ne na niemieckie, W.brew tradycyi historyc~nej 

i ku utrudnieniu ruchu m1bljcznego . 
Ignoruje slię uprawnione żądania ludności do 

pccz:ty; }:!Ocztę, która przecież z.ostala •two
n.oną dla dobra ludności, zmusza się, żeby 11-
dawala jakoby jej urzędnicy niez.rozumieli poł
ski1ch adresów. Folsk'ich sz:azet nie wolno n« 
dworcach łlPtHdawa~ podrótaJ'JIS. 

M. p., o tern powiada także jeden z owycl! 
rnzsądnych Niemców. 
($miech na prawicy i· u nacyona11ibera16w). 
którzy si«; u<lalli do „Christliche Welt", co na
stepnjo: 

„Biada pafistwu, w którern ustawodawstwo 
91\dY, administracya. kolej, poczta, kościól, szko 
la, nie slużą interesom ludności, nie pracuią -dla 
·nich, tylko zaczynają uprawli.ać politykę narn
dową." 
(Bardro slusz.n ie ! u Polaków, protesty na pra

wicy i u nacyonal-hberaJćw). 
Tego nie mówimy tylko my Polacy, to mó

wią ta.kże rozsądni. niemcy. 
M. p., jaki cel maia te wszystkie środki, ie

żc.li nie ten, żeby wolność osob :stą, ~ pr~wo do 
i·nstytucyj., stworwnvch dla dobra obywateli, 
-aczynić dla Polaków iluzorycznerni ł stlumłć 
każ.dy objaw życia każdego Polaka. 

I to nazywa-cie dobroc!zi.eistwarni·? 
I za to żą.dac : e od nas wd1Jieczności? 
I w tych warunkach ż4dacie, żeby Polacy 

by0lj spokojnymi i czuli się za<iowołonymi? 
M.. p.., me in«czej sic dzieje w dziedzilllie ży

da zarobkowegot 
Zaz<lrosnem okiem .!,)atrzy się na to. ze Po~ 

Jacy mad' Jesz-cze skromny kawa.l_ę_k chleba~ 
(Smiech na prawicy i u inacyonaJ-liberalćw; 

w:etka pra·wda! u Polaków). 
- Tak:, m. p., codxle.nnic to wi<1zimy i sly

szymy ze strony hakatvstów i ich prasy. 
(Wielki. prawda! 11 Polaków) . 

Występuje ste przeciw każdemu kupnu Po· 
I.iła. przeciw każ<lemu nowemu osiedleniu ~i-e 
polski~o rzemieślnitka i b:a<la się nad tern w 
interesie ,,11ciśnicmych" niemców. Srn:ejecie si~ 
z tego? Tak, śmiejcie się, bo tego n:e wiecie. 
WY wogółe nie znacie naszych stQ.sunków. Sile: 
podatkową Polaków wYZyskufo się do naj
·wyższego stopnia, ale środków do tego, żeby 
1oni ją miel '. , nrie daje sie. Jak wia-dom~. fródla 
zarobkowe paf1stwa sa dla Polaków zamknięte. 

(Protesty u konserwatystów). 
Wolność eko@micznego rozwoiu w prywa-Oskarżamy rz~d, że ogranicza k\:)nstytucyą i. 

PQ!§cz:oną oeob i.9tą wolność wypowiadania swei 
opiniL 

Nasze wiece bywaJq rozwiązywane, skoro 
tylko zaznaczamy nasze Z<lanie i postępowanie 
rządu poddamy wl'aściwej krytyce Bardzo cze
st9 n·e pozwala sie wogóle na odbycie w :eców 
naszych na podstawrle przep·su ogólnego „land
nchtu". który już wiele razy przez sądy uzna 
ny zostal jako niedopuszczalny. 

A w;ęc, rn, p., nie uczestnicy wieców, Pola
cy, tylko wlaśnie wladze pruskie wvstępują pod 
tym względem przec ·w prawu. 

Ogranicza się nam wolne, swobodne wyko
nywanie prawa wyborczego. Polaków, zaj
mujących zależrie stanowiska, urzędników, na
uczvcieli. robotników zmusza sie glosować 
wbrew '.eh wlasnym zapatrywaniom. wbrew 
ich zdaniu i woli, w myśl rzlłdu pruskiego. Nie 
wolno im się nawet wstrzymywać od wybo
rów. 

M. p. , za wykonywanie przymusu i wywie
r~nie nacisku wyborczego orzewiduje prawo 
s11rowe kary. ponieważ jednak tego dopusz
c11ają s(e w.radze rządowe, uchodzi, to bezkar
n:e. Któż tedy, m. p, wvkracza tu przeciw 
prn.wn? palski. obywatel, który pragnje wy
neln;ć swoje konstY..tucy~ poręczone mu prawo 
wyborcze. czy też rząd i jego organ, które mu 
w tern przes-zkadzają? 

Przez -sztuczne tworzenie okrę11:ów wybor
rzvch, których części topograficznie wcale do 
sieb:e nie należa, · rozb 'ia się polskie więksro
ścli i dO'Domaga do zwycięstwa niemieckim w:e
kszośc:om. 

Prawo do odziedz'czooych nazwisk rodzin
nych czvni sie iluzorvcznem przez narzuconą 
przez wladze p~sown:e, sprzeciwiającą s'e dn
chowt fęz:yka polskie~. 

tnych zawodach ogranicza sj.ę. Skazanym tylko 
l'a zaronek prywatny polskim lekarrom, adwo
katom, kupcom, przemyslowcom _iazdrcści sie 
klientów: boikot .PaństwoWY s.tara się ich od
pędzić. Z pienied1v państwowych tworzy ~i~ 
:flindusze g-adz!illov.'e. daje się dodatki. gratvfi
kacye, n i szczące wolną, uczciwą konkurencyę 
mied1y niem ;eckimi a polsldmi obyWatelami, 
pozbawające Polakńw c..hleba i wręcz demora
lizują.ce niemców, niemi o!J.1arzanych. 

(W~elka or:nvda ! u Polaków). 
Z innych prowincyi sprowadza się lekarzy, 

przemyslowców itp. 1i zaopatruje ich s·ę w pie
n"adze, nie żeby na wschodzie byl brak 
tvkich z.awodowc6w; tylklo Jedynle dla tego, 
aby zniszczyć polskie egzystencye, pon ieważ 
im się zazdrośc : chleba. 

(Wielka prawda! u Polaków) 
Czv może macie na to jakie inne wytloma

czenie? A im więcejq n'emców 7. innych pro
w i·ncyi. ba nawet z obcych kr&jów s;e sornwa
dza, tern !Z'lośniej brmni placzl:we biadanie o „11-
oiśnionej niemczvźnie." 

Komisya kolonizacvjna dąży. jak wiadomo, 
do uszczuplenia polskiej wlasnaści ziemskiej, 
a nE).wet <lo wywlasizczenia jej. W ostatn·m cza 
sie s.fvszeltiśmv znrmru o ieszcze bardziej dra
lmn~ldch prcn;>ozycyach celem wvwtaszczenia 
Polaków. 

Czv one znstana wykonane. to iest jeszcze 
kwestva. nrzvszfoścj i - 1Hzvzw;!)it0ści. Komi 
SYa kolonizacvirni. wa dalej na celu ru~owanie 
nolskich i katolickich r0hntn=k6w z pra~y i za
~te'flowanie ich nicm:eck;mi. 
· Bez chleba bląka sr.e polski robotn!·k. 

(~m;ech na riraw'cv). 
- tak je~. w bardzo IJcznycI:i przypa<lka.ch 
wy~~ia jego glodu nie czuli, w:ęc się tn łeNz 

śmiejecie. Gdy robotnik polslci •·da się 4o s~
chodnich okr~ów węglowych ,zaraz slyszy sio 
5kargi, że je zalewają polskie żvwioJy, s~ar~i. 
na wplyw Polaków, przeciw którym poda1• a1• 
przestr()gli i projektuje środki za.radcze. Jożelł 
idzie za morze, to bia<la si~ nawet, że tana 
utworzone „polskie le11Jony", które także mo
glyby się stać niebezpiecznymi dla malego pd 
~twa pruskiego. 
-·-Odzież więc ma s,ie robotni•k polski udać? 

Wraca do kraju swoich ojców. aby za swc1 
w pocie czola zarobiony i orzelJ odmawianie 
sobie wszelkich wygód zaoszczedzony grosz 
kupić sobie wlasny kaw.Z 1J1emi i na uirr.i ~ob„ 
dować chalupc:. 

Cóż, kiedv zaraz. pokazują mu drakoń!<kl\ 
ustawę osadniczą: nk z twoich <llugoletnich 
marzeń o wlas.~m kawalku ziemi. o wlasnel 
chatce; me wolno ej mieć ani kawalka ziemi, 
ani wlasnego ogniska, an: wlasnego eachu nad 
~rową. 

Cóż więc ma oo robić? 
Tak, wolno PolaJkowi porostać na ziemi 

swo:ch orlców, ale powinien upra.iwiać obcy ka
walek ziemi, obcy Jeść chleb pod obcym dachem 
mieszkać, obcemu panu slużyć, aby można tall 
że jego uczucia, jego przekonania, jego wolo 
8pętać i ujarzmić i' nar.~cić mu rz~dowe, a Je• 
żeli na to sie nie z.godzi, żeby iO pozbawić pra
cy, dachu, chleba. . , 
(W1ielka prawda t u Polaków - protest i śmieci 

na wa.wicy .) 
Oskatżamy system pruski!. i~ uszczupla si~ 

polskim obywatelom prawo do obrony prawnei 
i do bezstronnego wymiaru spraw:edliwości~ 

(Ciąi;r dalszy nastąpi) 
M. p., aby być sprawiedUwyrn, musz~ 

stwierdzjć, że copraiwda antypolsk · e haslo Vf 
dziedzinie sądowmczej nie Z06talo jeszcze tak 
wyrafoie proklamowane, Jak w innych dzie
dzinach życia. Ale w rmejsce tego w innych 
nych dz'edzi1nach wYraźnie wyglosz;onego ha
sta wys-tepuje su~estya, stworzona przez ha
katystyczne knowania i oszczerstwa pewne.. 
go ~atunku prasy. Ta sugestya zaznacza sił) 
bardzo wyraźnie i bardzo orzykro, i nawet ze 
strony niem·.ęckiej przy1nano, że tej sugestyi 
Podlegają sędmorwi~ ze ich Jasny sa.d i wolne 
bezstronne ocenie.nie danych stosunków wrec• 
•legają ogranicz en lu. Jak wielce różni $id 
wina i kara na wschodzie ~ na zachodzie pd 
stwa przy ty~h samych przestc:pstwach! Mp. 
moge ~twierdzić, że za.ufa.n·e ludnoścj. polskiel 
do sgdów gwaltownie zanika. • 

Bar<lzo często za<l;:iwać sob:e musieli Po
la-cy pytanie: czy zachodzi tutaj (w sądowni.. 
ctwie prus'k lem) świ'adome naginanie prawa, 
czy też może nmięs·zanie pojęć? I w ostatnim 
cz::is[e musiel'śmy sobie za.daiwać takie pytanie, 
~dy usprawiedl'wiony mierny opór połskicłt 
dzieci polskie zabrano po prostu rodzicom nad
Otói „prawnik" pew·en zrobil wtedy w pewne1 
gazecie niemieckiej propoeycyę, żeby oporne 
dzieci polsk'e zebrano po prostu rodziicom nad
nżywagcym swej wladzy i oddano ie n::i przy 
musawe wychowanie. „To poskutkuje iak 
rzucenie bomby''. powiedzial ów „prawn"k". 
I rzeczyw iśc ' e, n~ezadlugo zna~~źli się sędzio
wie, którzy poddali się tei sugestyj i w takim 
sensie wyr_okli ferowali. Malo w tern zawa
żyla wypowiedziana jasno w parlamencie przez 
sekretarza ministerstwa sprawliedl;wośc· za
sada, że odnośne zachowanf.e się polskich dzie 
c: w szkole samo w sob·e nie dale dostateczne
go powodu do przvmusowe~o wychowania. 

(Sluchajcie. sluchaici e ! u Polaków). 
M. p„ wprowadza mnie to w dziedz 'nę mi

n"sterstwa ośw"aty. Naienergicznieiszv urotesł 
i naJglośnieisze oskarżeniie z ust oolskJcli. 7.Wra 
ca się wtaśn'e przeciw- postępow_aniu w ctz·e
dz1nie administracvineJ min"sterstwa oświ aty, 
a w szcze11ólnośc i 9rzeciw oost<~no\V"l.nin ooe
cnerro min istra oświaty. W jego wtaśnie dz'e· 
d·7.'n:e nodrainiono duszę ludu do osta tec z.ności 
n;ic i:irrn"eto ~trunę tak bardzo, że pęknąć na
rcs7.ci e wu5i a.fa. 

w·elka c :e rntiwość 1 dobmdusznooć Indu 
on!sk;eQ'o rna też urzeoież swoie granice. Po.
Ftvcznv r.óż ooeracvinv zwrócil się tufai nrze
ci·w n~ idro7szemu dahru ludu nolskiego, nrzpc"w 
d7.ieckU n'>lski:emu. l<ozciaQ"nido ie na !lnlitvcz 
tiVm sitole oneracvinvm jak krórka dnświad
czafne\Yo. ahv dokonać na n=em brutalnych eks
ptrymentów. 

(Nieookóti na praw:cy). 

Gdzi~ sie nodziiatv owe uczciwe, snraw"erl.li 
we. oeciagCii;ric7.ne zasa<lv dawniP.iszei nr~khrki 
sz.k\'JlneL wvvnaw~ne t~.k7:e w Prus~.ch i wr.na
wane rnlde orzez m'nistrów oru~l<iicli Z::\ d"hre, 
eprawiedl"wc. pedag-Ollńczne, uczciwe t odoo-



wiednie? Czyżby owe zasady nauki, oparte na 
prawie natury, tak s·c: zmienić mial w świe
cie? O n:e, zasady pozostaly w świ,eoie te sa
me, tylko w Prusach wstąpila na ich mieisce, 
i;ruskie wynai:adawlająca racya stanu. 

lDokończenie nastąpi). 

Polacy na obezyźnie. 

Dnia 1 styczn:a 1907 roku odbylo swe wal-· 
ne roczne zebranie i obór nowego zarządu, <19 
którego zostali wyb-rani: przewiodnicz~cym p. 
franciszek Niedz.el~i. zast. Wincenty Sob
czyński, sekr. Szymon Żurawski, zest. Wawrz. 
Pawlak. Skarbn. Antoni Ziel.ński. zast. StaDist 
Oawroniak. Bibliotekarzem Marcin fakub:ak, 
zast. Franciszek ldkowiak. łforążym Stan-slaw 
Pawlak, asys. Jan Czwo.kizieński i Micha! La
s· ee.ki, Rewizorami kasy Leon Skrzypek, An
drzej Gorzelańczyk. Lawnikami Wawrzyn łię-

Oerresheim. Qnia 13 stycznia o godt.:ni~ 
pierwszej po poJudniu w lokalu pana Kopsa 
odbylo ~ię walne zebrawe towar~ystwa św. 
J'adeusza. Przew. p. J 6zef Bembenek zagail 
posi,edzenie z pochwaleniem Pana .Boga. Po 
krótkich slov.rach zlożyl zarząd swfn. urząd .w 
ręce walnego zebrani-.a.. Przewodnictwo obiąl 
11a wymieniony dzień czll'.~1JJek honorowy, pa:n 
Ignacy Grajncrt. Przystąpi.ono do wyboru no
~ego zarządu. Prze.?o,ciu1czącym zostal wY= 
brany p. Józef Radz1ckit, zast. p. Jó~ef Be~ 
benek. Sekretarzem p. Konrad Marc1nko~sk1, 
zast. p. Marcin Leda.. kasyerem. p .. r~anctszek 
Mucha. za~t. p. Antoni Ko:walskl:. B1bhotekarz . . 
p. Wojciech l(_aczmarek, zast. p. Bolesław Ma~ 
ras, chorążym p. Ignacy Remus, zast: p. Ja~ 
Szaroleta, marszalkiem p. Rom~n -~·onc.zalski~ 
za st. p. f rarrciszek Kunda .. podchorązyrm PP·· 
Jan Kaczmanowsk:: i Antoni Rado~ski. Rewtzo 
rami kasy pp.: Michal Ressler I ~1kodem Pra~-

„ ciak i )an Nie<iz.jelski, Sufler Andrzej Grześ
kowiak 

. wozniak. Towarzystwo sklada. się z 50 czlot..-
kó:w. cey:mwch i honorowych. • · 
Jóżef Radzick:, przew. J\oqrad Marc1nkow-

. ski, sekret~r~. 

J !: 8J}rawozdan1e z rocznego ~~iedzenia To
warzystwa gimn. „Sokól" ?ddzlal Il Oberhau- . 
sen 0Jbytcg0 dn:a 16 grudma r. 1906. P.o za!at
w en{u spraw gniazda przystąpiono ·cto oboru 
nowego zarządu. · · 

Pranciszek · N:edzielski, Przewodniczący. 
Szymon Żurawski, sekretarz. 

Posiedzenia od,bywają się oo ostat1nią n:e
dzielę w mies:4cu na sali Pana Lindego o.kolo 
katolickiego kościola. 

Wiec przedwyborczy·w l(irchłinde 
oc..byl się dnia. 6 stycznfa 190:7 roku~ Wiec otwo 
rzyl p. Józef Górecki pochwaleniem Pana Bo
ga i pię$n ą „Kto sli~ w oipiekę." Przewodni
cz.ącym wieca U>5tal wybrany p. M. Wolny, 
sekretarzem p. Józef Górecki, .Jawnikami pp.: 
Ignacy Mrzewka ~ Wojc':ech Biegański. 

Pan J. Korpus z Bochum wykazal, jakie 
Jiodatki placić musimy niepotrzebnie i zachę
ca! Ro<ląkówJ aby tylko na Polaka gfos. swój 
oddaN. 

Następnie zabral glos p. S. Koelowski z 
Dortmund i wykazal, iż s~us.znie Kofo polskie 
sobie postąJYilo w parlamenc '.e, iż nie uchwaliło 
tych milionów na .walkę p·rzeciw afrykańskim 
p_lemionom. 

Zab·eralii jes.zcze glos pp.: Józef Nowak<YW 
ski, Pawel Kajak i inni.· Niezadowo,leni byH 
Rodacy z mowv pana Jana Marc:n~aka, który 
~achęcal do glosciwania na centrowca .. 

Do komit2tu miejscoweg,o wyborczego zo
stali· wybrani· p, Wf. Lukaszewski, przew., 
jakób Makafa, zast., Józef Wlożliiński skarbni-
kiem. J. Górecka, sekr. wieca. 

WP F 

Ziemie polskieo 
Z Prus Zachodnich, Warmii i MrlzDr 

~' Zostali w_\/brani Jan łforala prezes~m,_ Wa
ientir Wiśn'.ewski zast. Mąrcin Szymansk!~. se~. 
kreta.rzem Ant". Bella zast. Jan Bandasz s~a!bni 
kiem. St. O~shx.-a zast., h'bli~t~karz .WoJctech 
Glapa. Jan Kolan zast. naczel11lkiem P10t'. Bella 
zast. Jan Piwoński. radnyrnt fr. Jórga i M_ar- Lubawa. Proces księżv tutejszego dekana-
cin .G~stwa, rocznymi rewizorarui kasy: Wi~t. tu mianowicie księży proboszczów dra Oko-
Dendaiewski i P.otr Wower. Na , zakonczeme niewskiego, dra L.Ls~. Mai-ki, Wachowskiego, 
:za.śp:e\\rar:o „Ospaiy i g.nuśny'.' · Prezes . drnh Pelki; Ruchniewicza, Kowalskiego iBatke'go 
Jari' Iiorala zamknąl pos:edzeme pochwalen.em toczyć się będz:e przed tutejszą izbą karną dn. 
Pana Boga i ha'.s.lem Sokolem. · · 29 bm. Pr.oces" jak w:iaidomo, wytoczono księ 
!Jan Hora.ta, prezes. __ M. Szymański, s~kr. żom tym za znaną odezwę, odczytaną z ka-

. • zatnie. · 
We;tmar. Towarzystwo św. Alojzego w Lubiewo, pow. świecki Na niedzielny wiec 

y1e.~hn_ar' obchodzil~ 13 trh. 15 rocznicę swego . ~rzedwyborczy zebr.a.Io się liczne grono uczes~-
1stmen1a przy dosyc licznym ud~iale, Roda-ków ników. Wiec zagaJ p. Wojnowski z Ostrow1-
i s:~tfratti"ch .towarzystw. Ur.oc_zystoś~ wypadla tego, przewodnjczyl mu ks dziekan dr. \Vlosz-
bard~9 podntośle. Przemawiah pra;v1e :vszys- ·. czyński. sekretarzem byl p. W od nowski z Wierz 
cy prezesi, nawo.l1:1jąc Ro.dakó'o/, ~to~zy Jes.zcz~ chów, a lawnikami . pp. Siel, Zwoliński, Pora
do .. !_'°'v~rzystw n e ,nalezą,_ aby się !ak ~an~rę: 1 żyński i Sz~zech. Przemawia~i pp. Do~a~adz
dze1, dah na czlonkow zapisać. Wsz:ys~k.1m to I k z Przysierska, Gonczerzew1cz z Grutlz1ądza 
wa:r_zyst\.\1om, które _nas swą f?be<::nc:s~i<t z~- .. ,i ks. dr. Wloszczyński. 
szczycić racz. yly, takze wszy. ·~tk1m. gosc,om, ?- · Chmielno. Dawniejszy tutejszy. szafner pocz 
raz szanownyn: an:iatorkom ~ ama~rom, kto- towv' August Kruczkowski przechrzdl się na 
,_:zy .. n.am\ tak p1ę_k~1e teatr, o_.deg.raii . ... s~t~dam,Y, Jiill •. Będz .e ~ństwo ~ p·ruskie mialo jcdnęgo 
r.a tern m"ejscu serdeczne podziękowanie sta- Niemca więcej. · 
ropolskiem „Bósr zaplać" · Czerwińsk. ZgorzaXa tu stodola i gości-

, niec karczmarki Zuchowsk iej w Lipieigórże. 
Bismarck. Sprawozdanie z czynności . To- Chełmno. Ks wikary Stefański p·rzesiedlq · 

warzystwa św. Jacka w Bismarck. Towarzy- ny zostal z Chelmna do, Borzyszkow n.a zastęp-
stwo na początku 11oku 1906 liczyfo l?O c,zlon- stwo ks. proboszcza Sucharskiego, który za-
kó\V. Z powodu zm·any praty \VYstąptlo 5, tak chorowal. · 
więc na .-bieżący rok pazosta_je .1.4? cz.tanków. 
Towarzvstwo odbylo 12 pos1edzen, '. z tych 4 
walne, czyli kwartalne i cztery poisiedzen :ą za
rządu. 'fow. przystępowalo 4 razy wspólnie ~P 
komunii św. pod chQrągw·ą: Tow. bralo udz1al 
w 3 pogneha.:;h żon ·cztonków. Tow. odbylo 
swą 16 rocznicę istnien;a, św :Gconkę i gwiazd
kę, Do skarbonki na $więtlojózafac.e" wplynęto 
44 mk. 90 fenygów. któr~ kwartaln :e _od~,Y!Jlpo 
do po·lrntifowan1a·we .,\V1arus1e Polskim. 
l!L www tieii::~ - ~ 

Kostrzyn. Chfopc~ Miklaszewskien;u po
wiedz ;a.r nauczyciel, iż skoro na nauce religii 
po niemiecku nie b~dzie odpowiadat, to do 16 
roku będzie zątrzvmany w szkole. - Mikl~ -
szewśk\ mu na to: A jak do 20 będę chodz1I, 
t0 . zostaną zaraz nauczycielem. 

bczepiorlo· także ks. Jęsieka, żeby zniósf 

nabożeństwo p~ areszcie. Ksiądz im oa to: Ska
sujcie god-z,ny dodatkowe, to również skasuję 
nabożenstwo. Zreszt<i wara do kościo.la. 

Poznań. Władza wojskowa zakazala żol-
11icrzom i podoficerom it<l. uczęszczać do poi-

. sktch lokali. a to ztąd, że p. gośc.nny Pola
ków lepiej traktuje, jak żo.lnierzy (?) Oto ty.eh 
wydziedzit:zonych z pruskiej .laSiki jest coś o
kola 140 lokali. Więc o-Odatki placić, to Polacy 
dobrzy i s.luiyć w prusk.em wDisku, ale fenyga 
uie mają zarobić oo Prusaka. Ani slowa, to pru
ska spra wiedJiwość. 

Mo~ilno. Za pośredn:ctwem tutejszego 
specyalnego interesu <Ila kupna i sprzedaży 
Praksedy Stark. •nabvl p. Juliusz Chudziński z 
Chel'mców P. Kruświcą od p. Norberta Wegne
ra mlyn wodny Magnuszewice z przyleł{lemi 
rolami w powiecie jarocińsk.im. 

Nowemu nabvwcy ,,Szczęść Boże!" 
Niechanowo. W niedz.ele 13 bm. oobylo 

się tu z~romadzenie \V sprawie wstrzemięźliiwc, 
ści~ na· którem zostalo zalożone „ Wyzwolen;e" 
t. z. w. Czlonków zapisalo się okola 20.- Pre
zesem jest gcspo-darz Wojciech Kaszyński, se
kretarzem Józef Kozar:ccki. Nowemu „Wyzwo
leniu" „Szczęść Boże''. 

Osieczna. Za staran:em ks. prob. Steiinme
tza, zosta!o tu zafożone towarzY.stwo robotni
ków polskich, dClo . lct(1rego z zebranych okole 
150 osób przystąp ilo 93 na cz.lonków.-

Mokronos. Zeszlej niedzieli odbylo się tu 
zebran:e, na którem zalożono Kólko rolnicze_ 
Do zarządu wybrani zostali Da 3 lata gospoda
rze: Ign. Bujakiewicz z Józefowa prezesem, 
Andrzej Kaczmarek z Oościejewa zastępcą, Mi
chal Szych z .Mokronosa skarbnikiem, St. Ma
tys:ak z Mokronosa zastępcą, Or. Szwalka z 
l(aczejgórki, N. Urwy z Wrotkowa i Jan An
drzejewski fawnikami. 

Ostrowo. Tutejsi dajczkatolicy udali sle 
do rejencyi z prośbą, ażeby ich uwolnila od 
ctężarów szkólnych, !)OWStalych wskutek strei 
ku szkólnego. - Możeby ci panow,e poprosili 
1 c-jencvę o polski wyklad religii, wtenczas ustal 
by strejk odrazu a z nim także nadzwyczajne 
ci,fżary szkólne. 

W I(otłowie zlożeni zostali z urzędu czlon 
ków dozoru szkólne~o gospodarze Piotr Kle
p::..cz i f'ranciszek Dera. 

W1erzenica. Dn:a 23 grudnia z. r. zalożo
Pem zostalo u nas w \V:erzenicy Towarzystwo 
robotników na parafią wierzenicką i kicińską. 

1 Od razu zapisalo s·ę 75 czlonków, a .na pierw
szem pos iedzeniu, odbytem w Nowy R.ok przy 
~tą,pilo znowu 20; najlepszy dowód, jak takie 
towarzystwa są po wsiach potrzebne. Szrże
gólnie 1J nas wielka byla potrzeba tak:ego to
warzystwa, bo oprócz ·Wierzenicy wszystkie o
lwliczne większe majątki są w r§kach n·emrec 
kich, a robotn:cy pod niemieckimi panami obo
jętnymi są dla religii i o6wiaty; choćby ją 
prag-n<;>li nabv6 oruz czytan ie gazet, to napo 
tykają na trudności ze strony niemieck:ch pa
iiów Tak np. w sąsiedniej Wierzonce, gdzie 
zacna panna Cw. zajmowafa się ludźmi domi
ttialnymi. zar:sując dla nich „Przewodnika ka
tolickiego" i _sprowadzając go z Poznania, za-

·kaza.la teraz pani TrP-sk0w, posledzic:elka Wie
rrnnki, M Ir.a 1 K8 r1owic, sprowadzać dla ludu 
,,Przewodn:ka", nazywając to szczeropolskie 
r_elgijne pismo .. Hctzhlatt". Swoją droga tym 
nkazem swoim przyczynila s•'ę u.ani Tresko\\.. 
do tego, że teraz p{: Nowym R.oku, wiele wic
\.'ei ludz; w iej ws :ach zapisafo sobie „Prze
wodn .ka'' u n~1szcgo ksiedza proboszcza w Ki
cinie. Zawsze Jednak ten zakaz najlepiej świad 
c:zy o tern, jak to n:ernit>i::cy panowie chciel'by 
irzvmać w ciP.rnnocie tc-vo robotnika polskie~o, 
hez którego jodnak fl~yć s · ę nie mogą, 

. Ze Sl;+zka czyli Staropt\lstd 
Katowice. Na Górnym $ląsku bardzo tru

cno Pc ,lal<op . t•7yskać s~• .'ę na w.er.:, przt:~n n(.
raz w odleglych miejscowościach w:ece urz"l-

Fatalna omyłka~ łami zjawienie się Madelora na. placu • Mężczyźni, kobiety, dzieci szcze„ 
, w chwili egzekucyi Anny Combredel.. gólniej, pędzili za nim, ROkazywali go 
I wymachiwanie rękami, i stłumione sobie pakami, naśladowali jego ruchy, 
okrzyki, i ten ryk, z jakim za wolał: potykali się tak, jak on, biegli_, gdy on 17) Powieść z francu.~kiego_. 

(Ci~ dalszy). 

VI chwili. w której dobiegał placu, 
przyprowadzono Annę do stóP. giliotyny 
W dumie zapanowało głuche milczenie, 
Mad.elor przybiegł zdyszany. wystra-

/ szony, z wyciągnętemi rękami. z roz
wiariemi włosami. 

Na widok pani Combredel, którą 
pomocnicy kata musieli nieść, próbo
wał krzyczeć„. z gardła jego wydoby
wał się tylko chrapliwy oddech, jakieś 
niezrozumiałe dźwięki. 

Pomocnicy schwycili nieszczęśli
wą, zgięli ją, pofożyfi na desce. 

Madelor zawołał tedy nieludzkim 
głosem: 

- Wstrzymajcie się! wstrzymaj
de! 

Deska opadła, nóż golityny ude
rzył, wydając ostry zgrzyt noża rze
źniczego. 

Madelor padł zmartwiały. 
Przeniesiony do domu nie odzy

skał już przytomności. Miał silną go
rączkę, bredzil. Z ust jego wychodziły 
zdania bez związku, w których mie
szały się z sobą wyrazy przebaczenia, 
łaskil. nazwy chemiczne i niejasne zwro 
ty. 

Dziwne wieści krążyły po mieście. 
Qpowiadano z niezłiczonemi szczegó-

„Wstrzymajcie się"! · biegł, i zatrzymywali się, gdy ·on się 
Co to \Yszystko znaczyło? zatrzymywał. 
Sąd zaniepokoił się_. Prokurator W szedł do zajazdu, gdzie go nigdy 

Monsejou i sę9,zia śledczy Limet udali dawniej nie spotykano, usiadł i przyglą 
się po wyjaśnienia do doktora; każde dał się _grającym w bilard. Długo mil
oko pragnęło przeniknąć przez okna, czał z oczami błędnemi, nareszcie 
dągle zamknięte, podchwycić choć kil- rzekł: 
ka słów tajemnicy, która stała się ·-· Czy wiecie, że pani Combredel, 
przedmiotem wszystkich rozmów. którą stracono pewnej nocy, była nie-

Domysty najmniej prawdopodobne winną? 
· były poważnie roztrząsane. Każdy A gdy nikt mu nie odpowiadał, za-
chciał wyrzec ostatnie słowo ... lecz nie pewniał, że tak by!o przybliżał się i o
mógl powiedzieć nic wyraźnego! nic sta powiadał szczególowiej przyciszonym 
n owczego. głosem. 

Pewnego dnia całe miasto było po- - Tak, ona ;była niewinną. Ja wam 
ruszone. to mówię. Arszeniku tam nie byló. To 

O kolo południa drzwi domu dokto- ja się pomylilem. W tern cala rzecz! 
ra raptem się otworzyły. Wyszedł i snuł się po ulicach, a za 

Wyszedł z nich człowiek. z błę- nim cisnąl się zaciekawiony ttum. Każ
dnemi oczami. w ubraniu w nieladzie, dy chciał coś usłyszeć. 
z gołą gfową. On zwracał się do pierwszego lep-

Tym człowiekiem był Madelor. szego, i mówił, mrugając oczami. z ro~ 
Korzystając z chwili, gdy go nikt nie dzajem uśmiechu, albo raczej bolesne-
pilnował, wstal, ubrał si~_, wyszedł · i go skórczu. -
przebiegał Chateau, jak to czynił tej 

nocy, w której chciał powstrzymać 
spelniepie wyroku. 

Najpierw zaczął biedz z całych sił, 
następnie, na placu przed więzLeniem, 
zatrzymał się, i zdziwiony, krążył kolo 
miejsca, gdzie wznosila się gilotyna. 
Nakoniec odszedł nagle, gestykulując 
jak waryat. 

- Ona niewinna! 
I bezmyślnie powtarzał ciągle: 
- Omylilem się. Nie było arszeni

ku. To pomyłka, która powstała przy 
robieniu a.nalizy. Oto rzecz cała! 

Poczem, jakby chcąc się uniewin
nić, dodawał, kiwając głową: 

- Już było za późno. 

dzać muszą. Tak np. w przyszlą nit:dzi !!~ 
wiec dla powiatu pszczyńskiego odb~z1e sie 
w Międzyrzecz.u w W. Ks. Poznańsk.em. Po
dobnie odbyt się w ubieglą, n1edzielę w Kato
wicach wiec dla okręgu pszczyńsko-rybnic
kiego. 

Na wiecu tym kandydat polski ks. prob. 
Skowroński odezwal się między innemi mniei 
więcej tak: 

„$lubuję Ci, zebrany ludu polski, że praw 
Twvch, o Ue s .l mi starczy bronić będę - za
czą,l ks. Skowroński - a bronić Cię będę pod 
świętym sztandarem wlasnym, lilie zaś z ramie
nia partyi centrowej, która Ciebie, !udu kodia
r.y ciągnęla do grobu politycznego! Marnemi : 
plytk'.emi sq zdania prasy centro.:weJ z b.eżącej 
doby, jakoby księża tyko z prożności .osobi
,stej pos.lowali, nie, sztandar nasz w ręku ka
plaina wy~ko wznies.e się nad ludem zmart
wy-ch wstają..::ym przez ciernie .i glogi. Centrum 
ma dla nas p;t.kne slówka„ jako cymbal pię.knie 
brzmiący a n.c dla nas nie czyniący_ Po wal
ce kulturnei dla nas Polaków slońce sprawie
dliwości nie świecilo. centrum zaś grzalo si~ 
w prom:eniu tego rządu, który zaufany w po: 
moa tego stronn ictwa, obdarzał' nas ustawami 
nacechowanemi nienawiścią do wszvstkiego, 
co polskie. Partya centro-w.a zawz ·ęcie i nie
'szlachetnie zwalczala <lobrą naszą prasę pol
ską. wzywala są.dy, by w naszej walce kultur
nej ścigaly redaktorów polskich. Lud polski po
winien tę prasę popierać. Odejm·j ludowi ga
zetę, to ~tanie się on kaleką politycznym . 

Bytom. Górnik Tomasz Druzd wybierał 
s:ę w drogę na pocztę. Naraz padl i przestał 
niebawem żyr rażony udarem sercowym. Ciafo 
zlożono na razie w lecznicy knapszaftowei. 

- Rybn'.lk. W hucie ry•bnickiej spadl robot
n ·kowi Pawlowi Kitszce piętnastocentnarowy 
filar żelazny na nogę, która ulegla zlamaniu. 
Okaleczonego robotnika umieszczono w leczni
cy Juliusa! 

l(ról. Huta. Do fabryki kól zwiez·ono ol
brzvmie kowadlo pod mlot parowy, ważące 600 
cc.ntnarów. Kowadlo owe wieziono z Etntracht 
huty, gdzie je ulano,· na osobnym wozie, wa
żacvm 140 centnarów a zaprzężonym w 11 par 
kej ni. 

frydensgruba_ W tuteiszej kopalnl został 
zabity kruszak f. Joszko z Wirku. Oberwalf' 
się na niego kamienie. Biedny J. pozostawił 
.c.ężko strapioną rodzinę. 

Szarlej. \V kopalni „Nowa Helena" zostal 
podcz.as pracy ruszony paraliżem górnik Ko.lo
dziej. 

Z inny~h ·Dzielnic Polski. 

Warszawa. Pod napisem „Wiara" zaczął 
wychodzić w Warszaw:e tygodn·k · ilustrowa
ni. poświęcony sprawom kat?lickim. Jest te 

· wvdawnictwo szerszego zakroiu. Redaktorem 
jest R.o~er lJubteński, wydawcą A .. J. ~Hemar~. 
Pt enumerata w N'ernczech wynosi polrocz!1le 
10 marek. 
• GŁ .a 

Nowa perska konstytucya. 

Korespondent „Dailly MaJ" · te.legrafuje . ~ 
Teheranu treść nowej konstytucy1 persk1e1. 
Z~romadzenie ludowe składać się ma z 162 a 
w razie potrzeby z 200 repreze1:1t~nt?w. Cz!on
kowie zgromadzeń, którzy obw1n em są o zbro . 
<lnię, sądzeni będą przez zgrornadzeme. Wsz_y 
stkie ustawy muszą. być wzez zg~omad~eme 
zatwierdzione - tak samo wszystk .e proiekty 
rzą<lowe co do spra~ , ~inanso.~ych. Wolno 
zgromadzonym onlfaw1ac 1 radzie o. z~rządze
niach co do administracyi prow,ncy1 i miano-

. \Vania s;ubernatorów prowincyonalnych.. Bud
żet musi bvć zą.twierdzonym na 15 dm przed 

Na jednej ulicy napotkał gromadę 
uliczników bawiących się na trotuarze, 
i zaczął i~ dłuzp opowiada~. Prz~
straszyli się i uciekli_, lecz widząc,. ze 
mówi dalej, powrócili jeden za dr~g1m, 
śmiejąc się między sobą; zaczęh mu 
zadawać pytania, podbudzali go do roz 
mowy, znieważali go. . . 

Mówił do nich bardzo powazme, 
robił w powietrzu jakieś znaki laską, 
tlomaczyl im procesy chemiczne, jakie 
mi się postugiwat, a które wprowadziły 
go w błąd. Opowiadał im, jakim spo
sobem spostrzegł pomyłkę, że to było 
w nocy, przed sam.em straceniem, i że 
biegł, biegł napróżno. A ulicznicy mó
wili: 

· - To waryat. 
- Jaki on śmieszny! 
Nareszcie zlitowano sie nad nim. 

Dwóch ludzi wzięlo go pod ręce i 
chcieli odprowadzić do domu. Nagle 
ta sztuczna energia wyczerpała się. Nic 
już nie mówił, przymknąl oczy. Po go
rączce owładnęło nim nieprzezwycię
żone znużenie. Musiano go ciągnąć. 
Wyrwał się z rąk tych, którzy go pro
wadzili i runął ciężko na bruk, z noga
mi podkurczonemi. Wtedy go zanieśli. 

Wieczorem nastąpi to przesilenie; 
całą noc był mi~dzy życiem a śmiercią. 
Nazajutrz kolega, który go leczył, o
znajmił, że jest ocalony. 

{Clall dal!zY na~t1Lpt) 

') 



okiem, na który uchwalony zostal1
• Zgroma

zenie ludowe rątyfi'kować ma traktaty handlo
e i pożyczki. Be1. jego zezewolenia nie mo
ą być zakJa.dane towarzystwa. Budowy dróg 

·eiaznych i: dróg zwykłych przez towarzystwa . 
a"graniczne lub. krajowe m_yszą być zanvier
zone przez zgromadzenie. 

-Jeżeli minister wy.kroczy przeciw powyż
ynt ~itanowieniom, może zgromadzen~e za-
ądać jego usunięcia i ukarania. Odnośny mi
is-ter w przyszlości nie może już więcej zaj.
ować stanowiska państwowego. Ollok zgro 
a<lzenia ludowego ustanowionv też będzie 

enat. Skla<!.ać się on będzie z 30 przez rząd 
ianowanych i z 3() przez naród wybrnnych 
:l-0nków. Zgromadzenie narodowe może być 
lko wówczas ro71Wiązane, jeżeli za rozwią-

aniem glosuje % senatu a ministrowie zatwier 
z~ dec_yzyę senatu. Po rozwiązaniu nastąpić 
ają natychm!ast nowe wybory. Ma być daną 
ękojmia, że p '.erwsze zgromadzenie narodowe 
ie zosta.nie rOZ'\Viązane w przeciągu pierw
z.ych dwóch lat 

Stosunki rolnicze w_ Anglii. 

Przeprowadzenie reformy rolniczej w Ir~ 
ndyi, oraz częściowe ulepszenia w polo2eniu 

lroHerów szkocki,ch, wysunęly na _oorządek 
z ennY kwestyę wl;i;tS>ności rolnej i PC?CY rol- · 
iczej w Anglii. Ludność miejska Anglii sta
owl już dziś od 75 do 78 oroc., co zn~zv, że 

1a 100 m eszkańców zaledwie 22 do 25 s iedzi 
ia wsi. Jeżeli zważymy, że część tych „wie-
.iaków" oddaje s~ę rzęmiosfor11 i handlowi, 

o okaże s· ę. że zaledwie 15 doi 20 ludzi z ka
dych 100 mieszka11ców oddaje się roli i przemy 
/owi rolnemu. Z ubytkiem ludzi na wsi z·e-

ia sama obumiera. W przeciągu -dwudziestu 
t, a m·anoiwicie od 1881 do 1901 roku prze
lo 2 miliony akrów ziemi, dawniej będących 
d uprawą, dzi·ś pokryte są trawą, rosnącą 
:iko. Liczba robótn 'ków rolnych, która w 
81 roku \vynosila 983,919 osQp, spadta w 
ies ięć lat późn · ei do cyfry 866,543, a w 1901 

tnniejszyfa się znowu o 177,251 i Żesz.ra do 
9,292 osób Szczeg-óln '. e mlode ·kobiety i 
łłodz.eż m~ska poniż~i 15 lat porzuca ziemię, 

sp ieszyć do miasta. Jeden z wtaścicielt 
mskich obliczv.I', · że w znanych mu okręgacn 

bylo 65,000 ludnośc i wiejskiej, a w tej liczbii:: 
1,500 kobiet, -0raz 27,000 chfopców, lkzących · 
t 15. - ' 

Przez. <llugi czas sądzono,, że to m?szyny 
stępuią s i.l'e roboczą, Ale zmniejszenie s'ę 
mi, be<lącej pod uprawą, dowodzi czego in

tgo. Zresztą i zamożn' ejsi rolnicy opuszcza-
pracę na z iemi. Liczba dzierżawców śm
ich i hodowców bydJa na pastwiskach wy-
jętych cofnęJa s'ę o 2,000 zgórą. · 
W obec tych faktów zjawia sję zapytanie, 
· proponowane przez rźąd. formowan}e dr.o
,rch dzierżaw lub wlasności da się prze:pro- . 
dzić z powodzen·em. Prawa !J..owe ·przejdą 
prawa n!e zrodzą odrazu rolników, którzy 

zucili rolę z powodu rozdzialu, jaki nastąpił 
dzy rolnikiem a ziemią.. Grzechy przesz

ci nie m0gą być naptaWiane z t::lka· "sfyb-
1 '·cią, z i:lke. p opetnionc zostaly. • 

Osnową pra~v0dawstwa nowego k~s.t, iak · 
powiedzie l !śmv, tworzen·e drobnych dzie

w i oa rcel. C ia.fa samorządu miejscowego 
ią otrzymać prawo nabywania obszarów 
msk 'ch dla rozparcelowania. Nadto projek-
·ap.y jest kredyt państwowy dla nowych 
:rwców, nietylko dla zakupna z iemi. ale i 
?iaori)atrzenia przvsztych nabywców w po

eb!lY kapi tal obrotowy. 
.,___„·.:_~~~~~~~~'1'?:')11, 

~acżn nść Komitety \Vyborcze ! 
Sza~owne J(om; tety miejscowe pros1imy, aby 
odezwy wyborcze Z'glosily się do przewo
czących komitetów powiatowvch: 
DJa i;owiatu Bochum: p. L. Kruszewski, 
d. mebli, Bochum, Johanniterstr. 22. 

Dla PO·Wiatu Esse,i: p. Jan Bloch, Essen, ~ 
!y ul. Turms tr. J 
Dla powiatu Recklinghausen: p Fr. Jano
ki, · Rcckr:nghausen-SUd CB ruch), Bochumer-
, ~skkd mebli). 
Dla powiatu Duisburg: Tomasz Sprule
z, Duisburi-Ruhrort. H.tittenstr. 

la oowfau Dortmund: Jan Kolenda, Dort 
d, łieroldstr. 69. 
.'~zystkich ;nnych Rodaków na obczyźnie 
1my.! aby zglosil\ się po wszelkie materya

<Io §ekretarza Glównego I(omitetu pod adre 
: Jan Wllkowski~ Bochum, Hofstederstr. 
29 a. 

Z różnych stron. 
Dortmund liczy 39 tys'ęcy uprawnionych 
~loso'."ania przv wvborach do parlamentu 

. ateli .. Magistr_at kaza! wydrukować spis 
ze wyborców. Lista wyborców każdego 
octu kQsztuie 2 marki a nabywać ie można 

i
1
Ql .cyjnem biurze statystycznem ulica Siid-

2, izba 11 
Maiąc takie listy, mogą mężowie zaufania 
mrowadzić s:lną ag : ta~ę. 
Hostecide p. Derne. Stwierdzono, że zamor 
:ny m~żc.zvzna nazywa się Funke, a mor . 
: ... Jego Wtlhelrn H.aake, już si~ przyznal do 

• tl?maczv się tylko, że w morderstwie 
gali mu niejaki Brencting i Brandt. 

l:Gerreisheim Pożar zn:szczvl sklady fabry
ans0" 3 ~ . ' 

arrnen. Robotn ik od telegrafów Piotr 
~11 spad~ ze znacznej wysokości i tak się 

• ź niebawem umarl 
~terfel~. ~V konal111 „Concordia'· kosz ni~ 

nalezyc1e funkcyonować, dla tego po-
owa „szychta" musiala zaświętować. 

rtmund. Rzeźnikowi Karolowi Moll z 
~el. 7.arzncano, iż ukradl w roku 1903 z 
Zi ska I~rov.:ę vewne~o rolnika. M. prze

at dluzszy czas w śledztwie i zostar ska-
~ n~ 9 miesięcy więzienia. Wróciwszy z 
en·a, postaral się M. o powtórne podjęcie 

~'prawy i wykazaro s:ę, iż zos.tal niewinnie 
·kazany. 

Dla czego tak dużo Polaków na obczyźn:e 
jeszcze się niemc.zy? Oto we wielki~ cześci 
z tego powodu. ii nie czytają „Wiarusa Pol
sk·.ego" dla tego s.ą obojętni dla spraw na ro· 
dowvch. Rodacy~ .Rozsze.rzajcie „Wiarusa 
Polskie~rn". 

Marxloh. Zlodzieje wlamaili s!ę do restau
racyi St8 hla i ukradli napojów za przeszlo 500 
marek. 

Duisburg. Na tężec karku umarto dwo~e 
<!1.iec1 robotnika K:siaczka. 

Diisseldorf. W fabryce chem:czne1j w Stok
knm nastąp] wybuch kotla, napclnionego kwa 
sami. Jeden z rohotników zostal na miejscu 
zabitv. 

l(ołonla. Wilhelm Bosmann zostal skazany 
na dożywOltni -dom karny za morderstwo, do
pelnione na pewr..vm leśn:czym przy Bensber
i.i:u. Zbro-dni~ . ...rz osadzony we więz i eniu, uciekl, 
ale obecnie zost~l po~hwycony. 

Wattenscheid . W ~zybie van Braam, zo
stał okaleczo11y i;;ómik Michal Pogoda. 

Bacm-0ść Hamborn. Wiec przedwyborczy 
w Hamborn odbędzie s : ę w niedzielę, dnia 20 
styicznia o godz. ~ 12 w poludniu w lokalu p. 
Marego. O liczny udzial Rodaków uprasza 
s:e. 

-- Bochum. J(toby wie<lzial, gdz'.e mieszka 
p. Sylwester Marcinfak, (zapewne w Brurhu), 
niech nadeśle jego adres do eksepdycyi „Wia
ru~a Polskiego". 

Rozmaitości~ 
Przeciwko zakładom. Z Sydneju 

donoszą, że w tych dniach weszto tam 
w życie nadzwyczaj ostre prawo prze
ciwko zakładom na wyścigach. Pra
wo to równa się zupełnemu zakazowi 
wyścigów. Za przykładem Nowej Po
łudniowej Walii ma pójść również pro
wincya Wiktoryi. 

Telegraf bez drutu na usługach mi
łości. Wynalazca telegrafu bez drutu 
nie przypuszczał zapewne, że odkrycie 
jego może być kiedyś zastępowane ja
ko ... poste d'amour. W Paryżu jednak 
wszystystko się zdarza. Historya byla 
taka: On mieszkał przy Avenue Vi
ctor ttugo, ona przy Boulevard Eggan 
Quinet. Byli zaręczeni i kochali się 
bardzo, odległość jednak jednak pięciu 
kilometrów utrudniała często · porozu
miewanie się. Ponieważ jednak on byt 
inżynierem, więc postanowi! usunąc tę 
przeszkodę przy pomocy wiedzy inży
nierskiej. Na balkonte w ·swoim domu 
umieści! zatem aparat do telegrafowa
nia bez drutu, narzeczona zaś umieś
ciła go na dachn 6-piętrowego gmachu, 
w którym mieszkała. I ponad dachy i 
kominy. przez Sekwanę biegły fale he: 
'rzowskie. niosąc westchnienia; zwła
~zcza wieczorami toczyły się długie ro 
zmowy na odległość. AJe zakochani 
nie uwzględnili w oblicz.eniach.„ rządu . 
Urzędnicy stacyi telegrafu bez drutU", 

· i~mieszczonej na wieży Eiffla, zwrócili 
niebawem . uwagę na szczególną kon
kurencyę. Aparat odbierający na sta
cyi państwowej notował z . niedyskre
tną dokładnością wszystkie szczegóły 
rozmowy zakochanych. Wreszcie pe
wnego ,Gnia zjawili się o tej samej po
rze przy Avenue Victor Hugo i przy 
Boulevard :Edgar Quinet inspektorowie 
pocztowi w towarzystwie policyi i 
~konfiskowali umieszczone w obu miej 
scach aparaty. Wrodzona jednak pa-' 
1yżanom galanterya uchroniła winnych 
od odpowidzialności karnej za to nie
winne zresztą wkraczanie w zakres 
monopolu rządmvego; policya zadowo 
liła się napomnieniem, na przyszlość 
jednak będą zmuszeni posługiwać się 
telegrafem rządowym. 

Nabożeństwa polskie 
Witten. Spowiedź św. od soboty 26 sty

cznia ran&. - Kazania w niedzielę o 10 i o 4. 
Linden. Spowiedź św. od soboty 26 sty

crnia rano. - Kazan ·a w niedzielę okolo 11 i 
po pol. o 4. 

Wattenscheid. Sp-owiedź św. od piątku 1 
lutego po. pol. - Kazania w sobotę i niedzielę 
o godz. Yz12 i o 4. 

Ueckendio.ri. Spow/;edź św. od piątku 1 
li tego po poJ' - Kazanie w sobotę tylko p0 
St:mie okolo 11 godz. i w niedzielę Q.OI Sumie 
i po poJ. o 4. 

ia.ngendreer. Spowiedi św. od soboty 9 
li!tego rano. - K:azania w niedzielę o YzlZ i 
po !)Oil. o -4. 

Holsterhausen. Spowiedź św. od soboty 9 
lrtego rano. - Kazania w niedz:elę okofo 11 
i PO. PJt. o 4. 

U w .a g a : Dla Polaków rozpocznie sie 
czas tci!orocznej spowiedzi św. włelkaoocnej 
już od soboty 26 stycznia. 

Ann en. 
Sposiobność do spo:wiedzi św. od piątku wie 

czora do wtorku rana W niedzielę nabożeń
stwo polskie z kazan;em o godz. 4. 

Wiece „Zjednoczenia zawod. po Isk." 
Zebranie członków .,Zjednoczenia Zawodowego 

Polskiego" w Neumiihl-Buschhausen 
odbędz:e się w niedzielę, 20 stycznia, o godz. 
3 po pol. u p. Schroera w Buschhausen. O 
licz.ny udzial czfonków i gości upras~a 

,,Z)ednoczenłe Zawod-0we Polskie". 

Towarzystw_o św. Stanisława B. w Henie 
podaje do w1adom('ści. iż zebranie odbędzie się 
w niedzielę, dnia 20 §fyczn".a, o godzinie 4 po 
,ołudniu w domu Czeladzi katorckiej, przy 
ulicy Nowel. O licz.ny udzial się uprasza. 
Goście mlle widzi.ani. la!'ząd. 

Baczność parafianie Ostrowscy z Duis· 
burga i okolicy. 

W bardzo ważnej sprawie odbędzie 
się dnia 24 bm. na sali pana Patten, ul. 
Werthauserstr. (Bockehalle) w tloch
feld o godzinie 8 wieczorem zebranie 
parafian Ostrowskich. na które uprzej
mie uprąsza o jaknajliczniejsze przyby
cie Zwołujący. 

Tow. św. Michała w Reck.' Siid (Bruch) 
donosi swym członkom, iż miesięczne 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 
10 stycznia, o godzinie 4-ej po południu 
O liczny udzial w zebraniu prosi (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxloh 
urządza w niedzielę, 20 bm., na sali p. 
\Vindhorsta zabawę w zamkniętem 
kole. Wstępne 30 fen. O liczny udzial 
członków z rodzinami prosi (1) 

Zarząd. · 

· Koło śpiew~ ,,Cecylia" w Neumiihl-Schmidtłtorst 
urządza zabawę 20 sty·c2lll a o godz. 4 po pol. 
w sali p. Schror w Buschhausen. O liczny u~ 
dział p_rosi (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
donos1 swvm czJ'onkom oraz wszvstk~m ·Roda
kom, iż w n:edzielę dnia 20 bm. urządza zaba
v·ę zilllową na sali pana Lepplera (dawniej 
fichtner). Program: J(oncert, śpiewy na cZlte
ry glosy i teatr. Początek o godz. 5 Wstęp 
dl:::i czlonków z rndzinami 25 fen. Dla Rodaków 
przed czasem 50 fen, przy kasie 60 fen., żony 
nipczlonków 25 fen. Uprasza się. szan. cz.ton. 
kow i wszystkich Rodaków, ażeby na zabawę 
l"cznie przybyli. (2) Zarząd. 

· Towarzystwo loteryjne „GWiazda Szczęścia" 
w Recklin~h.-Siid (Bruch) 

odbędzie swe miesii§.czne pQsiedzenie w n'.e
dzi elę, 20 styczn·a, o godz. 10 przed polu.dniem 
w lokalu p I.·. Ii. Molleta. Udzial wszystkich 
czfonków oożądany. (1) Zarząd. 

Koło śl}iewu „Cecylia" w Herne 
donosi. iż lekcya śpiewu odbędz'e się w nie
dz telę, dnia 20 bm. o godzinie· llYz w Domu 
czeladzi katol'ckiei. Zaraz po śpiewie odbędzie 
się walne zebranie. n~ którem będą bardzo 
ważne sprawy omawiane, dlatego o liczny u
<lzial i punktualne przvbycie uprasza s : ę .. Go-
ście mile wi<lzia·n~. Cześć nieśn.i ! 

UwaĘa: Na to zebrfitn ie zaprasza się p. 
Lemańskiego z Oberhausen. dawniejszegq se
kretarza tegoż K:ol'a, aby mógI d'ać sprawozda
nie ze zjazdu K:ól śpiewackich, który, s·ę miał 
odbyć w Herne. (1) Zarząd. 

I ' 

Bractwo Róźańcowe w Gelsenkirchen No.we-
. miasto. · ·r • 

Zebranie bractwa odbędz " e sję w niedzielę, 
20 bm. w szkole już o godzin i ę 2 i pól po polu
dniu, ponieważ o 4 godzinie odbedz·e się pol
skie nabożeństwo .. W sobote przystępują czfon 
kowie Bractwa do spowfodzi, a w n'edzielę 
wspólnie do Stolu Pańskiego_ Uprasza się o 
licznv udział w spowiedzi i zebran :u. 

(I) JadwiR:a Olech'. 

Koło śoiewu ,,Moa1iusz,ko" w Oelsenk.-Hi.!llen 
urządza w sobotę dnia 19 bm., wieczorem wie
czofek familijny, na który wszystkich Rodaków 
jak najuprzehn;ej się zaprasza Zarząd. 

BACZNOŚĆ OBERHAUSEN! 
Donosi sie wszystkim Rodakom i Rodacz

kom w Oberhausen, ,iż urzadzamy zabawę .• Zie 
dr.oczenia Zow. Polsk." na sali uana Webera, 
ul. Duishurgerstr. Początek n- god?:inle 5 no no
ludniu. Unrasza sie wszvstkich Rodaków. któ
rzy nalf'ża do .. Zjednoczenia" i wszvst'kich 
tych. którzy nie nale7a. a maja 7amiar do nie
P'O wstani.ć. aby na z:>.bawe nrr„rhvli 
Ifomitet zabaw ,..7iednoczen:a Zaw. Połskieooo" 

w Otierhausen. (69-) 

Tow. 'v.imn ... ~.n.ł<ó'" ,~, lł.rucJdrnusen. 
NiP.ieiszem n()rl.aie <:/p do "'li;:iaomośc'. iż 

Wt1 . .lne zehrani.f' Tow. Q'im•1 ... So.k6t" w Bruck
hauspn OOhed7.iP Sif' V' f1. Pt<'l.7.tele. dnia 2Q StvC7. 
r.·~. N'l. fl()r7.adln1 (l7:„„„v!'>1 00.czvt nrzviecie 
pnwv"h m:t~w i· irm" ważne SPTCl.W:V. O liczny 
udr.:;:i.t prosi (1) Wydzta.J. 

l(ofo śpiewu •. Sobieski" w Herten 
dcinosi swym czlonkom, iż przysz.re zebranie 
odbędzie się d1iia 20 styczn 'a o godz.inie 2~S 
O liczny udziaX czfonków w zebraniu prosi się. 
Goście m'le wi<lziani. (1) Zarząd. 

Tow. św. St:aołsława l(ostki w Sude.rwich 
<r.....na.jmia swym czlonkom, iż mies .ęczne ze
branie odbędzie się w niedz:elę, dnia 20 styc2-
nia„ o goqzjnje 11~ zaraz po nabożeństwie. 
Z«razem oznajmia s:ę czlonkom, iż w uiedz:ielę 
dr.i.a '27 stvcz.nia, -bierze Towarzystwo nasze . 
u<lz:al w. rocznicy Tow. św. Wladyslawa w 
·Holthausen. Wyjazd o godzinie 1 po poludniu. 
O liczny udzial tak w zebraniu, fak i w rocz-
n:cy pr.osi Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" Il w Oberhausen 
prosi zacnych druhów na nied:iiele, dnia 20 
§.tyczni~ i to 6w:czących i niećwiczących, by 
si~ licznie stawili o _zodz'.nie 2 po poJudniu na 
salę posiedzeń, _ ponieważ będz~e wymarsz na 
rocznicę „Sokola" w Bottrop (I) Czol.em! 

Wydział. 

Baczność parałialJ!ie w W1iemełbausen t 
Podafe się. do w:iaodomości, iż dnia 24 go 

stycznia o godżinie 70 odprawi się msza św . . 
za dusżę .. śp. ks_ arcybiskupa Floryana Sta
clews.kies.?;o. Prosi się wszystkich Rodaków z 
parafo, ażeby s ię jakrraHiczniei stawili na mszą 
św.. · l(omitet· kościelny. 

Tow. ·gi.mn~ „S-Okół" w Gełsenk.-Ueckend<>rf 
oznajmia druhom i Rodakoi;n. z Gelsenkirchen i 
ok91icy; iż zebranie odbęqzie się w niedziel~. 
dnia· 20 bm. ·w sali „Oę_rman :a". Bauineister. :• 
Arminstr. 16. po poludn.iu' o 'godz. 3Yi. Zapra- • 
s::amv szan ml.odz . eż z Gelsenkirchen, Schal-. 
ke i· Hesster, a.żeby Lcznie wstępowali w nasz~ , 
'S7eregi. Czo.rem!' · · (1) Wyduał. 

Koło śpiewu. „Słowik" w Marxloh. 
W nie<iz . eię, 'dnia 20 bm. o godz. 3 odbędz.ie 

się roczne walne' zebranie.· O licmy udział ,, .. , 
czlonkóW. prosi. : (2) · · · Zarząd. -~ 

Tąw, icl1ęi. „Sokół" w Giinnigfełd. . . .i 
Walne zebran·e odbędzie się w niedziele 

dma 20 stycznia o godz. 4 po poludniu. Na po
rządku 'dziennym obór nowego wydzialu i je-
szcze inne bar:dzo ważne s}?rawy. Czolem! \· 

(1) · „ . Wyd~iał. .. : . . 
~· 

~ , I I 

T~~arzy,stw~ św.' J.akuba w Sodingen 
donosi swym czJonkom, oraz Rodakom w So- . .

-di.ngen, ·fz w niedzielę, dnia 20 styczna, o go-' 
<!zinie 4 po .Południu odbędzie s · ę_ otwarta za- . : „~ 
qa~a· w lo~altt · tJ .Nothe„ w Bornig naprzeciw: . ; ') 
polrcyi. O Lczny udzial w zabawie uprasza . ·A 

·, (l) . · Zarząd. .. i 
'· •• . . · ·.·~ ;. J • .t... 

Btactwo r6ia6ca ·św. Polek w W attenscheid 
„ .. uoqosł, .W~~ystklµt swvm siostrom, iż w nie-. ; 
. .dz:elę;· dnia 20 stycz~ia, p go.dz. 3 będzie od-„ "' ,~ , 

rnawiany różaniec św. w kościele potem zebra
r:ie w szkole. · Na zebtatiitl będzie roczne spra-. 
wozdanie, : przeto pożądariem jest, by się 
wszystk'.c siostry tak rla różaniec jak i na zebra· 
nie staw[fr. . (1) Przełożona. 

Towarzvsiwo<' itimn': ~S'<)1có"f"i': ~w Rauxet-Habmi(· · 
horst 

donosi, iż zebran:e·. odbędzie się w niedzielę,. 
dnia 20 stycznia b,m., o godz,.• pól 6-ej wieczo 
rem na saH z,wyklych posiedzeń. Na zebranie; 
wszystklch Druhów oraz Rodaków mile zapra
szamy_ Na powyższe · zebranie przybędzie · „; 

' prezes okręgowy. C10Jem ! (1) Wydział. ,. · „' 

Sw_ęmu · Sian~wnemu " zastęp.cy podchorąże-
go panu- . . . . ·. 

. -·~U~HAŁOWJ GOtDZlAI<OWI 
oraz jego ,dąz~O;lHtei towr.zyszce życia pannie 

ROZALII . UWERSI<IEJ 
życzenja i po t,rzykroć wykrzykuje: Mfoda 
:zasyla · w dz i eń ślubu. 19 .. stycznia. serdeczne 
Para ń. ećb żyje!! 'niech żyje!" niech. żyje! 

Towarz'ystwo św. Jana Ew. w Witt~ ' · 

..-; Nadesłano 
NliliOD>So ołów 

zawitało w Poznańskie 
wyb~n·nych papierosów 

firmy Wulkan 

I. F. J.. Komendziński w Dreżnie 
w nader przystępnej cen:e detalicznej 10 
eztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na· 
bycia we wszystkich odnośnych handla.ck. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 
kl ; bestell hiermit bei dem Kais·erU~ 

chen Postamt dn Exemplar der Zeitun1 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeituniia„ 
preisliste 128) fiir die Monate Februar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. er!Jalten zu haben be
łclteinii't. 

O • d. O O O • I 190 .... 

Kalserllcbes Postamt ••••••••• „ • , 

'1 , : 



n 
Niech ecba bri ml daleka ud ucha da uch1 t 

Józef Wiśniewski, 
w He1·ne, Neuttr. 61, w Bruekhausen, Kai~erstr:-·11 

ma. i.war rzeczywiście dobry, łrwaly I tani jako to: 

Maszyny do gotowania, . emal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do 

Masz~'DY do szycia 
z najlep!!IEego fabrykatu, w każdej cenie 

z gwarancyą na 5 lat. 

Przybory do takowych. 
I motory pOdTUg życzenia. 

prania i wyżdżymania. 
Kałorce pocz. od 60 marek 

d de ••Jl~p•zyell. 

Za gotówk~! :Na odpłat~! 

I Bacznolić Rodacy? Swój do swego I 

X.,. ea.Ik. arzą.dzenie llnchen-1 Proszę tea Inserat wy• ażdy, kto ten wycinek wrę-
•• k•pi, otrzryma ładny po- .i:. i czy otrayma 5 proc. rabatu 

iank. eł"'IO w towarze. 

Piękny podarek 
!ta.owi dla każdego Polak& =====„ obraz M. B. C1.ęstoch-~~wskiej 

Ob•zy Matki Boskiej Częstochowskiej po cenie od 23 fen. począws.y aż do' 
Jl •AHk wa sawk~ w ślicenych ramac.h malowane na blasze lub dr~ewie :aa'bywać 
moilla 

w lisi~garnł „Wiarusa Polskiego" 
~ • .n:aHk-eretr. :11'-a BOCH1JR, lłialłl•eserstr. :Ił·• 

Donouę ar;ano1 llJ'll l'Ollak• w W- tte i oliolił"y, iż ~rzeniosłem mój 

zalład krawiecki 
• .0•1' „__.. '1.łenallee 

na alloę lllarlltstrasse (przJ Rynko) 
aaprzeelw re•tauraieyl B...tehenberga. 

1-e!eeaa urazem mój bogato za.opatrzony 

skład materyi 
kn.iowych i za.gra.ni~r yo . )t'da.d&jąc nadzieję, iż mnie Szanowni Rodacy raczą nadal 
swe:m.i względaa>i popie1a.t o kl&.lać będę z mej strony wszelkich starań, ażeby odbior-°'.,,. jak ujrz•teWej ob!ili7•. Z wysokim szacunkiem 

clózef Wojcieł'howski. 
DoJlosr;~ nnuiem Szanownym Polakom i Rodaczkom, iż z dniem Jo grudnia 

ełrwo.l&J'ł•m w my111 nowym domu pr~y B7nku (1868 

pclską piekarnię 

···-·······-~~„-~f.M·~ : W. Karłowska, Poznań : 
• dostawia najwięcej • 

: chorągwi i sztandarów, ~ 
8 które 111ą znane wszędzie z pięknego wyko-
• nania i najlepszego materyału. Sprzedaje 

taniej, jak każda inna. ta bryka, nie ma 
&, bowiem drogo opłacanej dyrektryzy, lecz 
• sa111a Of!łohUJ~le zakładem i pracami 

kieruje. Vł"nnłkł, pre by I ryl!tun-
• kl wy!yłamy na życzenie odwrotnie darmo 

• • G 

A i franko, tak samo n,ątnych objaśnień udzie- , 
.,. la chętnie 

• l_lieneralny re1treze:nt;ant 

: , Jan Kwwatkowski, Herne, Neustr. 10. 

8M~tir.1 ~t~J:~. ~· ~- ·J:l··1~~·~H$ $ ''\ 

Książki do nabożeństwa 
możpa nabywac w K~iQga.rni „Wiarusa Polskiego~' w Bochum, 

Maltheserstr. 17. 

przedmioty 
ze złota, 

I Mrebra 

alfenfdy 

Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Derten, 

30 Ewaldstr. 30. 
lłeperacył" 1•ze· 
teinie ł tanio. 

1138 

~l ~~~~;t~ 

Dobre cygaro 
I 

paprnrosy 
można nabyó 

w Do«lbum przy ul. 
Maltheserstr. 17a. 

~~~~~~:G 

Piękne pocztówki 

Biuro obrony prawnej! ud;~1~~z:~:~~1 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, ~runto
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszcz~ślivrych wypadków, inwalidzkich, w wy
padkach na starość itd., jako tet wykonuję wuel
kie prace piśmienne wł~cznie reklama.eye podatk<>
we, prace piśmienne w polskim języku i tłoaacze
nia na niemieckie i polskie. PolecaDt sio U.ki• de 
~cią.ga.ni11 wsulkich pozas~d owych n&letytoici na 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. pn:~ii poi. od 
8-12 i od 2-7 po poł. W niedzielę o4. 10 do 1~ 
godz. w poł, H42) 

A ug. Zipplies. 
Essen, Steelerstr. I 

ra.tMu.). 

:Na 

(na,prztciW' 

kredyt! 
Pojedyńcze 

meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wy~bór! 

N.Fuch: 

·q]. Wieżowa (Turme.tr„) nr. 14. 

Place budowl1~11e 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kailłl 
w każdej wielkolici ma na sprzedat przy b~ 
malej wpłacie. (* 

Albert vBuSfl, 

Tani chleb! 
Dobry, poż7wny e•leb pad~11 
btnwki po l,25 m.r. I po 85 fet 
r6wniet westfalski chleb wiejski (Bauen 
stuten) po l,OO mr. przesyła pospieszra 
kolejĄ przy odbiorze 4 bochenków frani 
fabryka chleba Job. Halle, Upspru~ 
p. Salzkotten. (18Q 

Zamawiać proszę w niemieckim } 
zyku i podać dokładny adres i st&cyę ~ 
lejowi\. Składy w Bochum: J. Polimer 
Moltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenent 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr~ 
Ph .Lobof~ Maltheeerstr. ?'>, G. Kil"l'hnei 
Lindenstr, 32, Ed. Welsch, Konigssl 

A ,,„ 
Dotycbeus m.eływałe ! 

•1lk.o 6 1111rk. 

(z gło!!. kuknł· 
ki 5 t/1 ID'.) 
pnesyt prz11 
zaliczkę 12 •· 
na próbfl na. 
Ził u nan4 za 

najlepsclł 

3-chórową artyst. harmonikę 
z wspaniałym ~osem or1an. 10 klawiszy, e 
rejestrów, a kontnbasy, z niudartya.i pod". 
mi•eh...ai z tchr. ro~ew, najpitbitjsse wyko· 
1leit. Pravrdz. w&pan. wtrnment. Miichlllr& 
sławne artystyczne harmoniki „Trln•płl" 
z zaehwyc. i=ło11m orran, w lt'8pa.nia.łem "1· 
konaniu, 2-chórowe, 50 ito.ów, kosztuj„ tylkr 
4,l/a mr„ 3-chórewe, 70 głt16w, 6 mrk.., 4-caór. 
90 głH<hr, 7 1/ 1 mrt., f.chórowe 130 cłoll6w, 

u•;. mr, •-rz•da• 19 klalfisey, ' e ~ V baay 110 :lMÓW 
7•/1 mrk. Wzbudsajęcy wesołoeó cło!! •-1..1:1s1 któl'1ID można mę dowolnie 
AUA 8 I poałuriwae t>O fen. witcej. 
Wspaniała. rra. dzwonków 30 fen. więr.ej. 
SzUłka i op&kowanit rratis. Porto 80 fen. 

Niema ryzyka bo zamia.na. albo zwnt 
' pinięuy. Borato ilu· 

atrowany katalog WHelk.ich instrumentów mu· 
zyemych, jako\tż zegarków, la.ńcu.asków, to· 

Y&rÓ1' ze złota, srebra, IJtaJi i 11k6ry Z za• 
4ziwiająeo prawdziwie taniemi 
cenami bez koakurencyi gratil i rr 
Ni~ trzeba tit da~ schwyd4 11• 

os.zukańczt reklamy, tylko zamawiać trzeba w 

ima.ej rzeteln. fabryce. inst. muz. 
pienf 11r;ej kla1y firmy ( 30) 

lf fiohJer lh o~ Neuenride 
'1lł ~· No 1& Westf. 

~~e~m:~·i, . . ~il 

.,,.~~ ... ~U1 SllSll~ 

Prawdziwe 1asko e 
• 

na Matkę B ską Gr mn. 
w wielkim wyborze i bar
- - dzo tanio--~-. (/) 

• „ poleca 779 

Największy i najstarszy pierwszorzętlny intel'tH, ' O (?Ił •• JOlEFOSKI, 
krawier.ki na Essen i okolicę-. 

Krój nowomodny uznany jako najlep4zy •• w HER NE, Bahnhofstr. nr. 52 
T.tłlWIO ! TANIO! naprzeciw ul. N owej. 

Uhiory z trwałego towaru już od 35 mank. 

IJblory sokolskie od 35 do 46 marek. 
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€odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym . i zarobko~ 

WJOILodsi todsMtllR11 1 ~w.a am po~i.csn;r~ 
rrudpłata kwartaht& na pocscit i u listowych wynosi 
• ar 60 fen, a • od1:0Reniem do domu 1 mr. 92 fen. 
11'Wl.t.ru Poliki" upi.a&n;r. jest w cenniku poo•to'W}'Jll pod 

..Wem ,,L poW.Cll Dl'. 128. 
11111 B1t1 za 111r1 i 8Jczrz11! I 

Za inseraty pł&ci li• u miejsc• rQdka drobnego drab 
u: ł. ogłouenit 1a.mieszcson1 przed inserat.a.mi~ feli. E.~• 
osęato ogłuza otnym& raba~ - Li8ty do „Wian• ' P.5'„ 
lkiego" uleę tra.Dkowaó i podał w nich dokłl.d.llJ adrt:W 

~o. ~kopi.aów ni• swracam;r. 
-----------------=-·--~----~--------------r!EJll--~:0----~;;;;.;:~~-;;.:..,~~~:-.uua Ol - W.~.::rJ·• ~:itt-
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Przy wyborach do parlamentu 

w piątek, dnia· 25-go stycznia 1907 r. 
jest kandydatem Polaków na obczyźnie literat 

Józef łJhoeiszewski z Gniezna. 
1'edzice Jolscy I Uczcie dzieci swe 

•6wić. czytać i nisać po polsku! Nie 
test Polaldem. kto ootomstwu swemu 
niemczyć sle oozwoli ! 

Z wypadków dDla. 

Mhdstrowle radz~ o nowel ustawie a• 
typolskieJ. 

W dniach najbliższych ministrowie 
))ru~c-y oraz różni wyżsi urzędnicy z 
Prus Zachodnich i Ksiestwa zbiorą się 
w Berlinie na naradę nad nowym wnio
!kiem do ustawy antypolskiej. 

Że prawo nowe ukute zostanie, ka
żdy z Polaków jest prz'ekonany, ale 
każdy Polak wie również, że żadne 
prześladowania na'l nie zmogą, byleś
my nie popełnili samobójstwa narodo
wego. 

W Wołkowysku .przyszło do starcia 
między odwachem wojskowym a lud-

nością. 

W rosyjskim powiecie Wołkowysk 
!farla sie straż wojskowa z ludnością 
cywilną, z pomiędzy której sześć osób 
zabito. 

Przeszło 40 wieców przedwyborczycla 
odbędzie się dnia 20 stycznia. 

Dziś odbywa się w różnych stronach 
Westfalii i Nadrenii przeszło '40 wie-
ców przedwyborczych. Zapewne 
wszystkie cieszyć się będą licznym u
działem Rodaków. 

Nasz kandydat p. Józel Chociszewski 
Przemawia codziennie na kilku wie

cach. 
Kandydat ludu polskiego na obczy

źnie, zasłużony literat Józef Chociszew 
ski, mimo swych 70 lat, jest nie strudzo 
ny, gdyż niemal codziennie bywa na 2 
lub nawet 3 wiecach. 

Dotąd przemawiał p. Józef Choci
szewski: w niedzielę: w Bochum„ Es
sen i łfochlarmark; w poniedziałek: w 
Herne i w Bru chu; we wtorek: w 
Bruckhausen; w środę: w Watten
scheid; w czwartek: w Wanne, Gel
senukirchen i Oberhausen; w piątek: 
w Borbeck i Laar; w sobotę w Kastro
Pic, czyli razem na 13 wiecach. 

Dziś, w niedzielę, przemawiać b~
dzie p. J. Chociszewski co najmniej na 
_. wiecach a wracając do domu wstąpi 
na wiec w Hanowerze. 

„Dortmunder Ztg." rozpisuje się o przy 
jęciu p. Józefa ChocJszewslde~o przez 

lud polski na obczyźnie. 
Wiemy dobrze, że gorące przyję

cie, jakie naszemu kandydatowi zgo
towały nasze Rodaczki i Rodacy w 
dniu przyjazdu jego do Bochumu, pola 
kożerczemu pismu się niepodoba, bo 
jest ono dowodem, niczem nierozerwal
nej lączności ludu polskiego na obczy
tn~e z ziemią ojczystą i żyjącymi na 
niej Rodakaml 

Polacy na obczyźnie a wybory. 
Piszą nam: 
Prędz.ej, niż się był mógl kto spo

dziewać, stanęliśmy przed ogólnemi 
wyborami do parlamentu. 

Rząd niemiecki żądał od parlamen
tu pieniędzy na prowadzenie daJszej 
walki przeciw murzynom w Afryce, 
wi~kszość parlamentu nie vrzystala na 
te żądania, z którego to powodu parla
ment został rozwiązany. 

Nowe ogólne wybory zostalv na
znaczone już na 25 stycznia 1907, czas 
więc krótki tylko dzieli nas ocr dnia 
w którym ~toczyć mamy nową walkę 
wyborczą. 

I na kogoż mają Polacy na ob;zyź
nie oddać swę głosy? 

Cały lud polski na obczyźnie jest 
zdanfa, że kandydatem Polaków na ob
czyźnie może być tylko Polak. 

Rodacy! Pięć j_uż razy glosowali 
Rodacy w Westfalii, Nadrenii i w pro
wincyach sąsiednich na znanego i za„ 
służonego literata naszego 

Józefa Chociszewskiego z ·Gniezna. 
Po raz pierwszy przed trzema laty 

przy wyborach ogólnych. dalej "Jrzy 
wyborach uzupełniających w po .via
tach: Essen, Hagen, Hanower i Blu nen 
thai. 

Pan Józef Chociszewski znany jest 
nam od dawna jako zasłużony i wy
trwały bojownik za sprawę narofową 
w ogóle .. a w szczególności za sprawę 
lud~w~. K~zewiąc wśród ludu przywią
zame I miłość dla spraw ojczysty ;h 
nara~il się p Józef Chociszewski rzą~ 
dow! tak dalece, że P.ięć lat przepędzić 
!11us1ał. w murach więziennych. Zna
Jąc dz1alalność tego zacnego Rodaka 

naszego, powiedzieć możemy, że p. Jó
zef Chociszewski z Gniezna jest jakby 
urodzony na kandydata Polaków na ob 
czyźnie. 

To wszystko mając na wzgledzie, 
„Olówny komitet wyborczy polski" dla 
Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowin
cyi polecił Polakom na obczyźnie, by 
i tym razem glosy swe oddali litera
towi 

czasie przedwyborczym, napełnia nas 
wielką otuchą, bo jest dowodem, iż my 
ślą narodową przejmują. się coraz szer: 
sze warstwy społeczeństwa naszego 
na obczyźnie. Zawdzi~czamy zaś ta 
prasie naszej polskiej, przedewszyst ... 
kiem „Wiarusow:i Polskiemu", który 
jako pismo tutejsze ze skutkiem pra• 
cuje nad uświadomieniem narodowem 
obywatelskiem i spolecznem Polaków, 
przebywających wśród obcych, zdała 

~ózefowl Chociszewskiemu z Gniezna. od Polski. 
Jeżeli czytanie gazet tak wielkiel 

Propozycye te przyjął Jednomyśl- dla sprawy narodowej jest doniosłości. 
nie ogólny wiec wyborców polskich, ja przeto starać się należy, aby „Wiarus 
ki si~ odbyl w .Essen dnia 26 grudnia Polski" był czytywany w każdym do• 
1906 roku. mu polskim na obczyźnie. Starać siq 

~odacy ! Tl~maczyć nie ~otr_zeh1;1- o to, to patryotyczny obowiązek ka
ję, ze wszystkie partye mem1eck1e żdeg_o Polaka 
wrogo są, dla Polaków usposobione i T lk ł · · d d 
chętnie zawsze podają rządowi pomoc„ Y o z ącz~m po sztan arem na-
ną dłoń, gdy chodzi o ukucie nowych rodowrm zdo.ra.Ją się Po~acy oprzeć na
praw antypolskich to też spodziewa- porowi wrogie1 na.m m.e~cz~zny, dla · · . ' . I tego wszyscy kupić wmm s1e około 
m~ ~1ę, ze w dmu 25. stycznia ~907 roku „Wiarusa Polskiego", którego hasłem 
am Jeden ~lo~ po~sk1 me padn!e na ~an jest: w imię Boże za Wiare. i O"c y„ 
dydata mem1eck.iego, lecz, ze kazdy zne, 1 z 
Polak na obczyźnie odda glos swój na · : 
-~·- -~ ..... ·-~ - ... - '· . ... rr= 

Józefa ć~hoclszewskiego -~z Gniezna. 
Rodacy! Rząd coraz nowsze wy

myśla środki, za pomocą których pozba 
wieni być mamy naszych skarbów na
r?dowych, a w środkach rząd nie prze 
b1era. Przyszłe wybory mają być gło
śnym protestem przeciw nieslychanym 
prześladowaniom. jakie Polacy pod 
rządem pruskim znosić muszą, a pro
test ten powinien być ogólny. Z tego 
powodu dołóżmy wszyscy starań, by 
k~ndydat n„asz pozyskał glosy wszyst
kich Polako'v na obczyźnie. Niech do
wie się rząd, że lud polski I na obczy
~nie czuje się polskim I polskim pozo
stanie. Niech rząd sie dowie że cały 
lud polski na obczyźnie czuj~ się Jed
ną całością z Rodakami naszymi w Pol 
sce, którzy tak cieżkłe dziś staczać mu 
szą walki w obronie praw swvch 
~zczeg-ólnie też w obronie nauki religii 
w języku polskim w szkole. 

Rodacv' W dniu 25 stycznia ma
~Y dowieść pola~ożercom. że wszyst
kie prześladowama nie zdolne zabić w 
nas ducha. lecz nrzeciwnie. ducha teR"o 
budza. a dowiedzie.mv teP-o. ~dv wszy
scy solidarnie oddamv głosy na nasze
go narodowego kandydata. 

Wyborca. 

Rodacy! 
Zapal, jaki widzimy wśród Roda- · 

ków naszych na obczyźnie w obecnym 

Wybór kandydatów na stalict 
arcybiskupią. 

Wybór kandydatów na osierocone 
stolicę arcybiskupią gnieźnieńsh.o-po
znańską odbyl się z udziałem obu ka„ 
pituł w pałacu arcybiskupim w Gnie
źnie. Ceremonje rozpoczęły się uro
czystą mszą św. przy grobie św. Woj
ciecha w t•mie. Odśpiewano Requiem 
za dusze ś. p. ks. arcybiskupa dr. Plo
ryana Stab~ewskiego i ks. kardynała 
Ledóchowskiego, którego serce spoczy 
wa w katedrze gnieźnieńskiej. Swiąty
nia napełniona była szczelnie publicz
nością z miasta i okolicy. Udział ducho 
wieństwa niebywały. Uroczystość za
kończono · odśpiewaniem vieśni Kto ~io 
w opiekę. · 

Po nabożeństwie odbył sie w ści
słej tajemnicy wybór kandydatów. Z 
kapituły gnieźnieńskiej wzięli w nim u
dział n~stępujący kanonicy: ks. biskup 
AndrzeJew1cz, ks. prałat Dorszewski i 
ks. ks. kanonicy Spors, Kretschmer, 
Kioske, Jasiński i Goebel. Z Kapituły 
poznańskiej: ks. biskup dr. Likowski 
1 ks. ks. kanonicy dr. Wamura, ks. re
gens J edzink, ks. Dombek, ks. Echa ust 
ks. Meszczyński. ks. Tetzlaff, ks. dr: 
Palbor, ks. l(linke, ks. W et mann oraz 
kanonicy honorowi ks. prałat frie-:;ke, 
ks. prałat Poniński i ks. dziekan Ta ;:h. 

Komisarzowi rządowemu p. naczeł 
nemu prezesowi przedłożono listę z na-



zwiskami 6 kandydatów. Kanonky są I Przyszłość dyecezyi, jeśli Bóg nie 
zobowiązani do zachowania taje nnicy wstrżyma r~ki niszczącej podstawy 
co do nazwisk. życia Kościoła i narodu, trapiła mnie,\) 

ko11ca, ale uważałem za obowiązek i 

Ostatnia wola 
śp. Arcybiskupa Stablewskiego. 

Ks. szambelan Kłos wydał ksią
żeczkę, charakteryzującą żywot śp. ks. 
arcybiskupa Stablewskiego. Znajduje
my w niej między_ innemi wstęp poprze 
dzający ostatnią wolę śp. ks. Arcybi
skupa spisaną dnia 15-go października 
1902 roku. 

W st~p ten podajemy niżej bez u
wag krytycznych -- jako dokument hi
storyczny: 
W Imię t Ojca i t Syna i t Ducha św. 
Amen. 

W tej ostatniej mej woli oświadczam 
żem ani się starał, ani nie myślał o wy 
niesieniu na godność arcybiskupią. U
ważałem kandydaturę moją do niej za 
wykluczoną z powodu polityczn,c:go 
mego stanowiska. Gdy zupełnie nie
spodzianie spadło na mnie wezwanie o 
decyzyę co do przyjęcia arcybiskap
stwa, mimo niegodnoś~i i niezdolności 
mej, jaką czułem, zdecydowałem się, 
niechcąc brać odpowiedzialności za to, 
coby nastąpić mogło w razie mojej vd
mowy. O ile w tej decyzyi także 
miłość własna miala udział, Bogu wia
domo i niechaj mi Bóg to przeba~zy. 

Na stolicy arcybiskupiej nie zmieni
łem w niczem przekonań i zasad moi~h 
politycznych - nie by lbym nigdy na 
nią wstąpił, gdyby tego od'emnie było 
żądano. 

Sądziłem, że w przynależności do 
państwa i kpnsekwen~jach z niej pły
nących, jest miejsce dla życia naro1o
wego, o którego utrzymanie się sta•·ać 
jest prawem i obowiązkiem. O ile się 
tylko dało, starałem się też o to w prze 
konaniu, że utwierdzam w tern rów 10-
cześnie podstawy życia religijnego i KO 

ścielnego. 
Wobec przeciwieństw narodowych 

szczególniej na polu szkolnictwa, uczy
niłem wszystko_, co bylo możliwem, 
aby nie tylko religię ale i język ojczy
sty jako środek nauki religijnej zacho
wać. Do Najjaśniejszego Pana wysła
ne memoryały moje o tern świadczą. 

· Gdy mi się nie udało przekonać, mu
siałem Kościołowi powierzyć to zada
nie. Zrywać przez akt publiczny pot~
pienia tęj polityki szkolnej ze rządem, 
uważałem za przeciwne interesowi Ko
ścioła~ za akt w skutkach nieobliczalny 
dla dyecezyi a pożądany dla wrogów 
Kościoła. Widok systematycznego u
suwania owieczek moich z posiadania 
ziemi, obrazy cmentarne, które podczas 
moich wizvtacyi podejmowanych wła
śnie w stronach przez kolonizacyę naj
bardziej dotkniętych serce moje_ do gt~ 
bi poruszał, a boleść i żal stały się mo
że jednym z powodów mojej sercowej 
choroby. 
wa w 

Fatalna omyłka. 
17) Po,vieść z francuskiego. 

(CiĄg dalszy), 

lś:iedy przyszedl do siebie i powró
ciła mu świadomość, kiedy wszystkie 
wspomnienia, chwila, w której odkrył 
swoją pomyłkę i ten straszny widok 
gilotyny uprzytomniły mu sie... spuścił 
głowę i płakal. I 

Te dwa tygodnie gorączki zmieni
ły go do niepoznania. Rysy jego po
starzały, twarz pokryła się zmarszcz
kami, włosy zbielały. 

Uspokajał się dopiero, gdy był sam. 
Wtedy dzwonił. W chodziła stara Mag
dalena. 

- Przyprowadź moja córkę. 
Maniusia wbiegła, skacząc. 
Brał ją na ręce, sadzał na krawę

dzi lóżka, rqzmawiał z nią długo, przy
patrywał jej się jeszcze dłużej i machi
nalnie brał udział w jej dziecięcych za
bawach. Oczy jego napełniały się łza
mi i szeptal: 

- Jakie jej życie odtąd! Jaka hań
ba na nią spadnie po mojej śmierci r 
Droga. niewinna istoto. 

Jak tylko zupełnie wyzdrowial, 
wyj echal raptem do Paryża. Chciał zo-

spełniłem go, nie patrząc w tę ciemną 
przyszłość, aby na każdem stanowis~m 
bronić tych p_odstaw, i Boga proszę, 
aby moi następcy, nie zrażający się .1i
czem, ten obowiązik spełnili mimo po
cisków, jakię wlasne owieczki w za
ślep!eniu swojem ciskać. na nich bęją. 
Dcznalern i ja ich dosyć, nie mam je
dnak do nikogo żalu, przebaczam wszy
stkim, modli.{em się za nich. Oby Bóg 
miłosierny biednemu narodowi dat du
cha zgody, zagasił płomienie zazjro~ci 
i pychy w życi_u publicznem tyle szko~ 
dy przynosi[tCYCh 

Przepraszam wszystkich, którym 
mogłem mimowoli krzywdę wyrzą
dzić. - Dziękuję Bogu, że mnie wyba
wił z pokus niechęci do ludzi i że nie 
rządziłem się tą pobudką. - Dziękuję 
też Bogu za przyjazne i życzliw.,e serca 
ktQrych w życiu dużo napotkałem, cizię 
knję za pomoc i wspólpracownictwo 
najbliższego duchownego otoczenia mo 
jego, i dzi~kuję całemu duchowieństwu 
wśród którego tyle budujących przy
kładem mężów w dyecezyi znalazłem, 
dziękuję wie.mym za tyle modliw dla 
mnie wznoszonych. Z cierpień moich 
składałem ofiarę Panu Bogu za owiecz J 
ki moje, aby ich nie opuścił, aby im do
breg_o dał Pasterza. 

Miłosierdziu Bożemu polecam grze
szną duszę moją a proszę o modlitwy 
za nią owieczki moj,e. 

Stów kilka o niemieckiej gospodarce. 
Gdy założono w roku 1871 po zwy

cięskiej wojnie z Francyą cesarstwo 
_niemieckie, otrzymało ono od Francyi 
5 miliardów franków tj. przeszło 4000 
milionów marek odszkodowania wojen 
nego. Żadne nowe państwo nie za
czynało - rzec można - tak korzyst
nie swojej karyery, jak niemieckie. A 
jak teraz wyglądają finanse niemieckie? 

Te 4 tysiące milionów marek rozle
ciały się zupetnie.1 a w dodatku ma te
raz R.zesza niemiecka cztery miliardy 
długu tj. że wydano w przeciągu 35 lat 
prócz podatków, prócz ceł i dopłat po-
jedyńczych państw związkowych 8 

miliardów marek. 
Tak wygląda gospodarka niemie

cka. 
Na cóż poszły te pieniądZie? 
Nie na żadne zakłady itp. - o są

dzie rzeszy w Lipsku, o pocztach, ko
szarach, a wreszcie o kolejach w Alza
cyi i Lotaryngii - wobec tych sum 
ani mówić nie w;uto, lecz poszły one na 
butę niemiecką, która dusząc liczebnie 
słabszych, jak np. nas Polaków lub mu
rzynów w Afryce, chce na zewnątrz 
odznaczać się silą brutalną armat i tor 
pedowców. 

I tak wojsko zjadło w trzydziestu kil 
ku latach kilkanaście miliardów ma-

„. -
baczyć się z doktorem Tardieu, poroz
mawiać z nim, nie ukrywając nic z te
go, co si~ stało, zasięgnąć jego zdania. 
Możnaby powiedzieć, że jakaś odro
bina nadziei zostawała jeszcze w jego 
sercu, nadzieji, której głośno nie \Vypo 
wiadał, ale która pchała go naprzód. 
Przybyl do Paryża wieczorem, poszedł 
zaraz do sławnego doktora i zapytał, 
o kiórei godzinie będzie mógł jutro go 
przyjąć? 

Uczony był bardzo zapra.>J Na ny. 
Zajmował stanowisko profesora mi~ 1y
cyny sądowej, był doktorem w · szpita
lu łlotel-Dieu, gdzie musiał robić czę
ste analizy, resztę zaś wolnego czasu 
poświęcał badaniom. 

Na prośbę Madelora Tardieu wy
znaczył widzenie się na dzień następ
ny. I znów okrutne godziny oczekiwa
nia! Madelor musiał się jednak temu 
poddać. Błądził cały wieczór po bul
warach; ruch Paryża wlewał troch~ 
przemijającego spokoju do jego duszy. 
Na chwilę zapomniał o wszystkiem, nie 
myślał. szedł. 

Nazajutrz zadzwonił do doktora 
Tardieu. Lokai mu otworzyl, prosił, 
aby wszedl do salonu i poczekał kilka 
minut, poczem wprowadził go do uczo
nego męża. Pomimowolnie przypom
niał sobie odwiedziny starego doktora 
z Armoise5 u siebie tam, w Chateau. 

rek. W samym roku 1906 kosztowalo 
ono 735 i pół milionów marek. 

Plota kosztowała w roku 1906 prze
szlo 267 milionów marek - wojsko i 
flota razem w j~llnym roku prz<'szło 
1000, bo 1002 i pól milionów marek! 

Lecz na tern nie dosyć! Przycho
dzą teraz kolonie. 

Urząd kolonialny zestawu obecnie 
bilans obliczający do 31 marca 1905 r. 
koszta zamorskich kolonii niemieckich. 
\Vedług bilansu państwo dopłaciło na 
otrzymanie kolonii 676,4 milionów ma
rek. Suma to olbrzymia, ale jeszcze 

. nie największa. W gazetach pojawiają 
się zdania, że wydatki państwa na ko
lonie wynoszą daleko więcej i nazywa-
ją zestawienie rządowe falszywem. 

w_ owem zestawieniu brakuje bowiem 
następujących pozycyi: 1) Koszta ad
ministracyi centralnej 8,4 mil. mk. 2) 
Dopłaty państwa na Kiauczau 99,1 mil. 
mk. 3) Wyprawa do Chin 287,0 miJ. 
mk. 4) Kolej ż;e : azna do Keetmanshoop 
21,9 mil. marek. 5) Wydatki na rok 
1907 61,6 mil. mk. 6) Na zakupno wy 
sepek 16,7 mil. mk. 7) Pensye urzędni
ków koJnialnych 2,0 mil. mk. - razem 
469,3 mil mk. 

Jeżeli opuszczone w ydatki doliczy
my, to koszta kolonii niemieckich nie 
6?6,4, lecz 1172,7 milionów marek wy
noszą. 

Ponieważ parlament nie chciał u
chwalić nowych milionów na wojnę a
frykańską w ż2/anej wyskości, posłano 
go do domu. Dzień 25 stycznia dać wi 
nien rządowi odpowiedź, jakiej on nie 
pragnie. Lud polski glosować będzie 
tylko na kandydatów narodowych-: 

„Gdy dwaj czynią to samo, to nie 
jest to tern samem I 

W pierwszym uznano, że stosun · 
jakie panowaly w szkołach pozna~ 
skich, nawet przed ~aprowadzeniełll 
nauki religii po niemiecku, są dla dzi~ 
ci nifemieckich kolonistów w Rosyi zbyt 
ciężkie, w drugim uchwalono, że ni 
można dzieciom polskim w ich wła 
snym kraju dać tych samych ulatwieJi. 
z których dzieci kolonistów niemieckich 
korzystają, na obczyźnie. 

W pierwszym przypadku deputacya 
kolonistów z moskiewskim superinten. 
<lentem na czele, przez ministra Stoły„ 
pina przed samym Nowym Rokiem 
przyjęta, nie bez nadziei do domu po.. 
wrócila; w drugim udania się do mi„ 
nistra nie potrzeba, gdyż na . odn;czn, 
petycyę kapituły poznańskiej. już odp°' 
wiedź odmowna poprzednio nadeszła. 

W pierwszym przypadku chodzi (} 
dzieci niemieckich przybyszów do o~ 
cego państwa, w drugim o dzieci od„ 
wiecznie osiadłych obywateli kraju. 

W pierwszym jednak przypddku 
chodzi o dzieci niemieckie, w drugim ~ 
polskiie - zaznacza słusznie Dz. Poz. 

Sprawdza się tu więc zdanie łacinni
ka, który mówi: „Si duo faciunt idem 
non est idem" - „gdy dwaj czynią t~ 
samo. to nie iestto tern samem.'' 

Baczn1Jść Komitety Wyborcze! 
Szanowne Komitety miejscowe proS'imy, aby 

PD odezwy wyborcze z-g-losily się do przewo
dn iczących komitetów powiatawvch: 

Dla p<Jwlatu Bochum: p. L. Kru~zewski, 
sklad mebli, Bochum, Johanniterstr. 22. 

Dła ()(}Wiatu Essen: p. Jan Bloch, :Essen, 
przy ul. Turmstr. 

Dla powiatu Recklin~hausen: P. rr. Jano
wski, R.eckHnghausen-SUd (Bruch), Bochumer. 
str. (sklad mebli). 

Dla powiatu Duisburg: Tomasz Sprule
wicz, Duisburg-Ruhrort, łiilttenstr. 

1'la oowiau Dortmund: Jan Kolenda, Dort 
mi;nd, tterol<lstr. 69. 

Dla p<Jwiatu Oberhausen ł J\>1iilheim-Ruhr:
Tomasz l(ub :ak w Oberhausen (Rhld.) fal
krnstr 

\V krótkim odstępie czasu odbyły Ws.zystkich i1nnych Rodaków na obczyźnic-
się dwa wlece niemieckie, pierwszy rrooimy..! aby zglosil i się po wszelkie materya-
nad W olgą, drugi nad Wartą. ty do ~ekretarza Glównego Komitetu pod a<lr~ 

P
. ł 

1
. d 1 • , k ,~. sem: Jan W.ttkowski, Bochum, Hofstederstr. 

ierwszy zwota 1 na WOtzanscy o IH'. 29 a. 
loniści niemieccy, drugi pruscy hakaty- . !!!I!!'!!!· ~'!!!!!::~~-~~~~~~~~~~ 
ści. ~ . . 

w pierwszym ~z~ano. ~e. ięzyki~m ł Baczność prezesi komitetów i mężo 
wykładowym powm1en b_yc 1ęzyk me- · . • . . . 
miecki jako ojczysty, dla wszystkich Wi9 zaufama W pOWIOCIS bochumskłmt 
przedmiotów, poza nauką religii, którą 
pastorowie luterscy z dawien dawna 
dotąd w języku ojczystym wykładają; 
w d_rugim postanowiono, aby dla dzie
ci polskich włącznie nauki religii, ogól 

W poniedziałek. dnia 21 styczniat 
o godz. 6 po poludniu odbędzie się w 
lokalu p. Winforta, przy ul. Klasztornej 

ny wykład bez pardonu (unerlasstich) -
odbywat się po niemiecku, i nawet na w celu udzielania ostatniej instrukcyi 

-- zebranie poufne --

publicznych polskich zebraniach obo- wyborczej i rozdz:elenia kartek na kan 
więzywał język niemiecki. dydata na~zego, pana Józefa Chocisze-

W pierwszym zażądano, aby do wskiego z Gniezna. Uprasza się o U
życia powołano dozór szkolny, w skład czny udział szczególniej z miejscowo
.Którego by weszli: nauczyciel, pastor ści: Bochum z przyległościami, Wiemel 
i koloniści; w drugim skonstatowano hausen, Linden. Dahlhausen, ttorst-R. 

I ttattingen, Witten, Werne, Langen· 
z zadowoleniem, że w polskich dzielni- d -.:.:r f t d o th -.:.:r B 
cach Polaków z dozoru szkolnego skla ł reer, 110 s e e, Jer e, uerne, au-
dają. kau, łforsthansen itp. 

Komitet powiatowy. 

;zyjąl S~:i:~e 'go szorst: :yn;~~l:. I ż;l. ~ ;:::;~!~eh~ 1 :-:~~:~~en i11. 

okazując mu cala wielkość swojej za- Tylko.I kiedy Madelor opowiedział o a..
pożyczonej sławy, swojej wiedzy po- nalizie organizmu Combredel'a, o po
zornej i samochwalczej. myke, jaką, zdaje mu się, że popelnit 

Teraz pokorny, przytloczony wspo- przy tej czynności, i że od Tardieu spo· 
ronieniami, czut się małym wobec swe-
go wielkie~o kolegi. Spuścił głowę i dziewa się usunięcia wątpliwości, u-
namyślał się chwilę, zanim zaczął mó- czony poruszy.f lekko palcami. Madelor 

zatrzymał się. 
wić. 

Tardieu rzekł do niego uprzejmie: ···- Mów pan dalej - rzekł Tardieu. 
-Pan jesteś doktorem Madelor? 

Słyszałem 0 panu. Wtedy Madelor mówil, że woli zu-
A gdy Madelo·r milczał cią~le: pełną pewność od strasznego podejrze-
- · Drogi kolego _ rzekł Tardieu nia, jakie go trapi od dnia egzekucyi. 

zdziwiony _ słucham cię... Nie chce już sam rozpoczynać czynno-
Glosem cichym, jak grzesznik ści, jakiej się podjął po raz pierwszy. 

prted spowiednikiem, namyślając się Oddaje się z ufnościa Tardieu'mu. LJ„ 
nad każdem ~towcrn. Madelor zaczął cieka się do jego doświadczenia, odwo I 
opowiadać, jakim był; lekceważenie, z łuk się do jego dobroci i prosi o przy- I 

jakiem odbvwał studva medyczne, przy bycie do Chateau. Tardieu uslyszy t ~ 
bycie do Chateau, dwa albo trzy uda- ust Savigne opis symptomatów, SJ?O• i 
ne wylec7.enia; sławę zdolności, jaką, strzeżonych podczas krótkiej choroby ł 
zdobył i własne u5iłnwania. aby tę sla- Combredel'a. l 
we utrzymać. 1 

To bvla spowiedź. Spowiedź przy Przeprowadzi badania. które Ma~ 
kra, upokarzaL.1ca. bolesna. Ale mówił delor'owi albo powrócą spokój, chocid 
wszvstko, bo mu się zdawało, że to wy wzgl~dny, albo zagaszą, ostatni promy~ 

nadziei. . .. :~ .<11 
znanie koiło jego sumienie; mówił 
wszystko. szczegół po szcze~óle z o
czami z3mknieJemi, nie śmiejąc spoj
rzeć na nczonego męża, którego milcze 
nie cię7.vlo mu jak płaszcz z olowiu. 
Wargi miał zeschnię.te przez wstyd i 

(Ciąg dalszy nastąpi). r 
t 

~ 
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Polacy na obczyźnie. 
-Bottrop. Jak Szan. Czytelnikom 

,Wiarusa Polskiego" wiadomo, nie ma ' . . my tu lokalu na wiece, przeto tez ag1ta-
cy_a wyborcza bardzo jest utrudniona. 
Mimo to organizujemy się rączo, by w 
dzień wyborów zgromadzić na nasze
go kandydata jak najwięcej głosów. 

Rodacy! Dolożmy wszelkich sil, 
by wybory dla nas tu w Bottropie wy
padły pomyślnie, a przez to pokażemy 
tutejszym hakatystom centrowym, że 
ich wszelkie antypolskie machjnacye 
na nic sit; nie zdadzą. 

Proszę też Rodaków w Bottropie, 
by gorliwie pop~erali nasz organ, „Wia 
rusa Polskieg_o", który zawsze tak ener 
gicznie broni nas przed hakatystami. 
Pamiętajmy, że redaktor „Wiarusa Pol 
skiego" na dwa miesiące niedługo z na 
mi się rozstanie, by je spędzić zą kratą 
pruskiego więzienia. 

Przecież na 1,28 mr. każdego ro
botnika polskiego jeszcze stać, a tyle 
przecież tylko kosztuje „Wiarus Pol
ski na Juty i marzec. 

Życzę też p. A. Brejskiemu, by wy
szedl z pruskiego więzienia zdrów i 
z nową siłą do ·~.racy na niwie narodo
wej, ku użytkowi ludu polskiego na ob 
czyźnie, dla którego już tyle lat działa. 
Wferny czytelnik „Wiarusa Polskiego' 

i „Górnoślązaka · • 
Jacek Kobiela. 

Ziemh~ pol~kfo" 
Z Prus Zaehodni11.Jbt Warmii Mi:;,iiur . 

Lldzba't'k. W pon'ec'.zialek, dnia 14 bm. od
bylo ~ , ę tu roczne posiedzenie cechu krawiec
kiego, na którem starszy majster pan Waśniew
ski w krótk :ej mowie wreczyl jubilatowi p. 
Dąbrowskiemu z Lidzbarka dyplom majstrow
ski 23-letniego jubileuszu. Zarazem uchwalo
·no, ażeby p. Franciszek Orzechowski i p. Bo
rostowski z L:dzbarka byli honornwymi czton 
kami tego towarzystwa. 

Z Wiei. !\t POLł1W)sfilegu9 
Pow.a6. l(s szambelan Kłos, redaktor 

„Przewodnika Katolickiego", ma 7 procesów 
prasowych na podstawie gtównego paragrafu 
llO. 

\VUelfAcltowo.. PoSiiedlJ:'Ciel p. $l~wińskl z 
Rogoźna nabyl od p. Richego posiadlość te
goż. obejmującą okolo 440 mórg. 

Gniezno Na jeziorze świętokrzyzk :em w 
Gnieźn ' e zalamal się na lodzie 14-letn! syn 
kolonisty Ahrensa i postradał życie. Zwloki 
v. ydobyJ' rybak. 

Kościta.n. W mieisce ks. <lr. Surzyńskiego 
proboszcz.a kościańskiego. pozbawionego, jak 
wiadomo, urzędu czlonka dozoru sz]Lolnego. 
wybrany z·ostal p. Grątkowski~ wlaśc'ciel dro
geryi. 

z~ SJ~kłl ezyli Staropt)lS~ri 

Laurahuta. Kolejarz Prudlo, wskakując na 
wolno przejeżdżający pociąig na dworcu tu
tejszym, upadl i zostal przejechany_ Kola odci~ 
ly mu noge. 

Bytom. Górnik . $wigoń z Lagiewn:k zo
stal zabity spadającym węglem na kopalni „~e 
densblick" - Sztygar Górecki z Buchacza c1~ź 
ko pokaleczony zootat na kopalni Radzionko-
wskiej. - Górnik Dąbek z Szarleia ciężko po
kaleczony zostal na kopalni „Jeny-Otto". 

l(atowke. Wiec kobiet górnoślązkich od
będz e się 22 bm. o god~inie 3 po południu w 
l(atowi·cach na sali Reichshal.i. 

Wiadomości ze świata, 
Katolicyzm w Persyi. 

Począwszy od wieku XIV kaplani 
katoliccy kilkakrotnie rozpoczynali 

• działalność misyonarską w Persyi, po 
„ upływie jednak pewnego przeciągu 
„ czasu ulegli zwykle prześladowaniu i 
• wytępieniu. Obecna dzialalność mi
„ syjna datuje się bez przerwy od roku 
. 1826. W roku 1874 ustanowiona zosta
- la w Persyi detegacya apostolska. O

becnie kościół katolicki w Persyi sta
„ nowi dyecezyę ispahańską. W dyece
t zyi pracuje 77 księży, 12 braciszków 
"' i 40 sióstr. \.Viernych liczy dyecezya o
koło 23 tysięcy; pa.siada 53 kościoły i 
kaplice oraz 45 szkól, w których pobie
ra naukę 1470 dzieci. 

t Druga konferencya w Hadze. 
~ O zadaniach drugiej konferencyi po-
• J 1rniowej w Hadze, która odbędzie się 

1>ra:wdopodobnie w maju r. b., mówił 
niedawno francuski minister spraw za
-granicznych, Pichon. Najważniejszym 
tematem narad ma być według niego 
udoskonalenie instytucyi międzynarodo 

wych komisyi śledczych, która to insty 
tucye} tak się okazala użyteczna pod
czas zajśc:a pod Hull pomiędzy flotą 
rosyjską a rybakami angielskimi. O 
sprawie rozbrojenia Pichon wcale mó
wić nie chciał. 

Prusact_wo wobec dzieci polskich a 
wobec dzieci hererosów. 

Zacięty hakatysta, poseł Semmler 
wydal książkę o południowo-zacho
dniej Afryce. W książce tej czytamy 
między innemi co następuje: 

„,Chcąc uzupełnić swoje wrażenia, 
zwiedziłem także protestancką szkołę 
misyjną przeznaczoną dla dzieci mu
rzyńskich. O ile biorą udział w nauce, 
udziela im się 10 godzin w języku nie
mieckim, a 6 godzin w języku Nama 
(tj. w języku krajowym), w ostatnim 
szczególnie naukę religii. 

W dalszym ciągu wspomina autor 
także o katolickiej szkole: I 

„Nauka religii udzielana bywa w 
ję.zykn ttererosów (tj. krajowców) 
zresztą odbywa się nauka po niemie-
cku·'. -

Tak więc prusacy pozwalają dz'ie
ciom dzikich hererosów wykładać nau 
kę religii bardzo słusznie w ich języku 
ojczystvm. co nawet taki hakatysta 
Semmler uważa za stuszne. Gdy je
dnak dzieci polskie żądają tylko tego 
samego, co się daje dzieciom herero
sów. to prusaGY za opór przeciw nie
mieckiej nauce religii w nieludzki spo
sposób mszczą się za to na małych dzia 
tkach naszych w czysto krzyżacki spo 
sób, wołający o pomstę do Boga. 

.!_ 

Dla luty I marzec 
można zapisy~ać każdego czasu na wszystkich 
pocztach 

,,-Wiarusa Polskiego." 
Prenumerata na te dwa miesiące wynosi 

łYłko 

I mrJJ., 28 f eo., 
a z odnoszeniem do dQIDu 28 fen. więcei. 

Rod.acyl W czasie obecnej a2ltacyi wybor
C7e} pokazuje się dobitnie, jak pQtrzelmą jest 
rzeczą, by każdy Polak na obczyźnie abono
wał „Wiarasa Polskiego", dlate~o też każdy 
dotychczaso-wy czytelnik oisma nasze!lo Powi
nien odwiednć swych znajomych i zachęcić ich 
do zapisania „Wiarusa Połs~o" na luty i ma
rzec. 

Ktobv pragnąl, abyśmv .,Wiarusa Polskie
go" przez luty i marzec P.OS.Ylali krewnym je
go, 11" ech nadeśle 1,28 m. i dokladny a·dres oso
sy. która ma gazetę otrzymać, a „Wiarusa Pol
skiego" przekażemy pocz'Cie. 

±L! 

Z różoyob stron. 
W Gladbeck zniszczyl pożar pos.iadfość rol

n:ka Kellern. 
Kolonia. Przyaresztowano tu bandę zlo

dziejsk::i, która uprawiala po fabrykach wiel
kie kradzieże metalów. Pomiędzy 8 areszto
wanymi są 2 kupcy hurtown;, sprzedający me
tal. 

Od domu do domu trzeba iść z agitacyą wy 
borczą. jeżeli ma odnieść pożądany skutek. 

Obermarxloh. firma Thyssen buduie 250 
domów robotniczych 

Bonooia. W St. Ton·s dz,iewiętnastoletni 
ch.lopak zabil siekierą. swego ojczyma. Mor
derce aresztowano. 

Horstermark. Z powodu nacis1ku wywar
tego ze strony pol!cyi na gościnnego n·e może 
się wiec u nas odbyć. 1(9misarz byl sam u 
gościnnego i na n :e[o prawdopodobnie wply
nq.l', aby Polakom sali na wiec nie dawal. 

Laar. Centrowcy się zastanawiają czyby 
kandydatury p. Gronowskiego .n'e cofnąć, po
nieważ wielka część niemców nie chce nic o 
nim wiedz'.eć i wprost oświadczają, że jemu 
glosu nie dadzą, !!dyż ma polskie nazwisko. 
Centrowcy tylko na to Oronawskiego postawili, 
aby polsk".e glosy dostać, a tu niechcą teraz 
sami na niego glooować. Jak się dowiaduj~, 
to wlaśnie u nas w Laar p, Depa za Oronow
skirn agituije bo mu pono tutejszy ksiądz tak 
kazal. 

Spieszcie na wiece przedwyborcze, których 
dziś mamy 1>rzeszło 40. 

Ruszczuk. Cyw:lni robotnicy arsenalu za
streJkawal1. 

Zofia. Serbscy kolejarze !lt.-~1k1:i1 wir.~ 
ruch koleiOIWY ustal niemal zupelnie. 

l(a5trop. W kopalni „Erin„ zostat górnik 
Klemens S. bardzo niebezpiecznie pokaleczony. 

Dziś, przy nredzleli pr~y Rodaków. by 
a~itowaU z.a „.W·iarusem Polskim", by mu po
zyskać lłcz:nych nowych abonentów na luty I 
marzec. 

z_= --· ±! 

U nJkaJmv małżeństw mieszanych. 
Polak tylko Polke winien brać za żonę, 

Polka wyjść winna tylko za Polaka! 

Raz maił ośct 
Ciekawa statystyka. 3064 językami 

rozmawiają dzi.ś ludzie na ziemi, a wy
znają więcej niż 1000 religii. Liczba 
mężczyzn dorównywa liczbie kobiet. 
Wiek przeciętny dochodzi u człowieka 
do 33 lat. Czwarta część ludzi umiera 
przed skończonym 16 rokiem życia. Z 
pomiędzy 1000 osób za.ledwie jedna do
sięga 100 lat. a tylko 6 osób 65 rok ży
cia. Ludność jest na ziemi nieco więcej 
od miliarda (1000 milionów). Z tych u
miera rocznie 35 milionów 214 tysi~cy 
osób i to codziennie 96 tysięcy 480, w 
każdej godzinie 4020, w każdej minucie 
67 i 1 w każdej sekundzie. Za to rodzi 
5ię co rok 36 milionów, 792 tysiące o
sób i to codziennie 10 tysięcy 800, w 
każdej godzinie 2400, w każdej minucie 
70. Dłużej żyją ludzie żonaci, aniżeli 
nieżonaci; umiarkowani i ruchliwsi ży-

Wiec przedwyborczy n.a Wattemdlekl i 
C>łfoticę odbędzie się dnia 21 styczn:a o iodzi-
1:ie 6 w:eczorem na sali vana Walter w Watiea 
scheid, ul:ca 8-0chumerstr. 

Wiec przedwyborczy w Schalke odbędzie 
się w niedzielę, dna 20 stycznia o godz:nie 3~ 
na sali pana Wilke w Schalke. ulica Oststr. 

2 Wlece pr:i:edwyborcze na Recklin1hausea 
i okolicę, odbędą się dnia 21 styc2'nia o godzi
nie 9 rano i 5 po poludn:u na sali pana l(lei~ 
w l(onig Ludwig Bruch, 

Baczność Polacy w Hanowerze. 
W poniedziałek o godzinie 8 wie

czorem w sali p. Rogaty w Misbur"u 
odbędzie sie 

wiec przedwyborczy, 
na którym przemawiać będzie kandy
dat nasz p_ JMef Chociszewski z Gnie
zna. Rodacy z Hanoweru, Linden, Mis 
burga i okolicy winni się licznie sta
wić. 

1ą dłużej, jak marnotrawcy i leniwi to 
samo powiedzieć można o ludziach na. 
rodów cywilizowanych. Ludzie wyższe 
go wzrostu żyj~ dlużej niż ludzie będą
cy wzrostu niskiego. 

Rozwój repubHki meksyłrn.ńskie3. Plany Na
poleona III, by wytworzyć z Meksyka w :eCkie i 
państwo w lacznośc i z francvą rne byly ani ~ 

.kapryse~ anl „spek ulacyą finansową", jak a 
mów.li krytycy ost_atniego z Bonapartów. Nie
powodzenie Napoleona bylo wywolane tern, że 
w naszych czasach wielkie państwa i potęgi 
koolonialne nie są już tworami cezarów, ale 
dz'elem mas przy wa runkach rządów dem.okra
tycznych. Tak powstaty wielkie kolonje angiel 
~kie w pólnocnej Ameryce i w Australii; tak 
też rozwiuęfa się rep meksykańska od 1877 r., 
kiedy nowowybran~~-J>rezydent Parp·r .us Diaz 
za,prowadzil jaki taki l'ad politvczny. W 1880 
roku m:ejsce ffaza z~ją.ł Go·nzalez, ale iuż w 
1884 Diaz wrócil na stanowisko zaufanego na
rodu calcgo i pozostal nim aż do dn i naszych. 

Diaz rozpocząl od uregulowania finansów 
krajowych i wYtworzen ·a Is.redytu państwoiwe
go za ~anicą. Przy pomocy kapitalów zagra
nicznych pokryl on kraj siec :ą dróg żelaznych, 
które n:e tylko zbliżyly do siebie prowincye 
i grody, ale z.lączyly ludność z ziemią, dawniej 
Ddlogiem leżąWl,. Oddzielne stany meksykań
sk'e rozwinęlv tę samą energię w administra
cyi rnieJscawej i dosz.ly do tego, że dziś mają 
kredyt zapewn'o·ny na finansowym rynku euro 
pejs-kim. 

Na wielkiej przestrzeni federacyl meksykań 
~kieti mieszka zaledw~e 14,000,000 ludzi. Są-

• siadując z pótnocnemi Stanami Ziednoczonemi_ 
Meksyk n·e m:al na pozór szans do walki kou
kurencyinej z krajem, który po.zyskal dla sle
bie nazwę „mlodego świata nowego". A je
dr:a·k dzięki energii i wytrwa.lości rolnicy me
ksykańscy zdobyli sobie stanowisko ważne w 
roln'.ctwie i w hodowli zwierząt domowych, 
·vvzyskując w ten sposób bogatą pas~ kra
jowa. 

Obecnie po kryzysie, jaki, nast.!ipil w Sta
nach Zjednoczonych z powodu nadużyć, wykry 
tych w handlu mięsem mrożonem i konserwo
wanem, rolnicy meksykańscy pospieszy}' utwo 
rzyć związek, połączyli się z przewozowemi 
korripaniami an~(elsk iemi. i spodziewają się za
jąć na tern polu stanowisko, które do nieda
wna jeszcze z_<l.awalo się być wieczną placówką 
Nathaniela z Chicaio. 

By dać gwarancyę rynkowi międzynarodo
wemu, rząd postanówil otoczyć handel mięsem 
ścis.Ią i sJną kontrolą państwową, jednocześnie ; 
zatrzvmując dla sieb .. e źród.ta dochodu, które ; 
po2wolą rozw·nąć maszyneryę państwowo-ad- j 
ministracyjną, n:e obciążając ludnoś. ci podatka-1 
m: nowymi, wyczerpuiącymi silę produkcyjną. 

Jest atoli odwrotna strona medalu tego 
szybkiego wzrost1u. Dwie potęgi ekonomiczne 
wąlczą ze sobą jako wsipólzawodnicy o wplyw ł 
w Meksyku: An~lia i Stany Ziednoczone, obie 
r«tęgi kulturalnie, historycznie i narodowo 
róż.niące s ę od ludności miejscowej. oz : ś ta 
ostatnia wykazala pewńą giętkość i energię na 
polu gospodarczcm. ale nie wiadomo jeszcze, 
czy potraf: wytworzyć silę umys.Iowo-moralną. 
Czasv wynaradaw:ania starych, ale ociężalych 
kultur minęly, szcziególnie orzy cl.emokratvcz
nyieh warunkach spólżycia politycznego. Assy
m Jacya więc żywiolów hiszp3.nsikich i autoch
tcnicznvch z angielsko-sakso_ńską cywilizacyą 
•n ie może się odbyć bez uprzedniego rnzb'cia 
calej sity moralnej zdemokratyzowanej ludnoś
ci O tę assymi1acyę '''c:ikza dz ' ś Stany Ziedno 
CZ-One, J?Odczas gdv konkurencya angie1ska 
stara -się przec!ągnąć na swą stronę oporną silę 
m'ejscową. Jedyne wyjście z tej walki zdrowe 
byloby porwięksizienie s :ly moralnej kraju przez 
n:Jormy demokratycz.ne i przez ścieśnien·e wę
z.lów miedzy róż.nymi żywiolam!, krai zamiesz
kuiącymi. Przyszlość tylko może dać odpo
wtedź na zapytanie, jak s·e zmieni moralna fi
zyos;nomia kraju po szybkm wzroście ekono
micznym, pcha.nym z zewnątrz przez dw'e ró
wno silne potęgi anglo-saksońskiej cywllizacyi. 

W międzynarodowych zapasach w 
cyrku Beketowa w Wiedniu pierwszą 
nagrodę otrzymał Cyganiewicz, drug~ 
Pytlasiński. 

Wiece przedwvborcze. 
WIEC PRZEDWYBORClY W HOfRD'f 
odbędz:e sie w niedziele. dnła 20 stycznia. o l{O

dz.inie pól do 12-eJ na sali pana Banm1'ecka, za
raz po nabożeństwie. Na wiecu ~zje pr;ie
mawlial mówca z Bochum. O u<lzial wszy~ 
kich R.odaków z Hoerde prosi l(omttet. 

Wielki wiec przewyhorczy w Holster-
hausen · 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia po poł. o godzinie 4 na sali pana 
Krafta, W eststr. 35. 

Na powyższy wiec zaprasza się 
wszystkich rodaków z ttolsterhausen. 
Eickla, tterne, Baukau i całej okolicy. 
Na wiecu będzie przemawiał nasz kan
dydat do parlamentu p. Józef Chociszew 
ski z Gniezna. Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY NA AL· 
TENESSEN I Ol(OLICĘ 

odbędzie się dnia 20 stycznia rb. o godz. 
2 i pół po południu na sali pana Keller-. 
sohna w Altene~sen, ul. :Eisenhorststr. 
Jako mówca przybędzie p. J. Pankow ... 
ski od ,,'Wiarusa Polskiego" z Bochum. 

Komitet. 

Drugi wiec przedwyborczy w Wiemet-
hausen 

odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. 6 
po południu. na którem będzie już mo
żna dostać kartki wyborcze. Liczny u
dział pożądany. Mówcy zamiejscowi. 

Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA 
GERTUE I OKOLICY 

odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. 4 
po południu na sali pana Sokeland. -O 
liczny udzial wyobrów prosi 

Komitet. 

Wielki wiec prze<hyyborczy w AłtenbochUDI 
O<ibędzi{} s ·ę w niedzieli, dnia 20 bm. o godzinie 
6~ po poludniu na sali pana Burcharda, .... ulica 
Wittener_str. Na wiecu bedzie przemaw·ai tak„ 
że nasz kandydat pan Józef Chociszewski. O 
iaknajliczniejsizy udZ' at uprasza. Z wotujący. 

B~cz.nośó I 
Rodacy, którzyby mogli w dniu wyborów. 

w piątek 25 stycznia, i w.leli cłtęć stanąć z kar
t :ami wyboreczemi w Bochum przed lokalami 
wybo:rczemi, zechcą się zgłosić do Admłnistra
cyi „Wiarusa Polsl!jego". Uprasza się ~orąro 
o ficme zgłaszmde się chętnych Rodaków, gdyt 
ch-Odzi przy wyborach o pozyskanie naszemu 
kandydatowi narodowemu jak najwięcej gło
sów, by rządowi pruskiemu pokazać, źe mimo 
wszystk~ch ucisków i prześladowań nasze spo
foczeństwo nie upada, ale coraz więcej czuje 
się uolskiem i umie brQIIić swych praw i skar-
bów. K-Omitet miejscowy. 

Nadesłano 

11· io S kołó 
zawitało w Poznańskie 

wyho1•nyeh papierosów 
firmy 'Vulł&an 

y 

I. F. J. Komendziński w Dreźnie 
w nader µrzystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. vVarto sprawdzic. Do na„ 
bycia we wszy~tkich odnośnych handlach. 

Nadesłano. 
W ielkie powodzenie slawnych i lub·anycll 

oryginalnych esencyi Reichela, marka ,.Licbt„ 
herz" - naturalne destylaty i ekstrakty -
<lo latwcgo sporządzania koniaku, rumu i 'lal
lepszych I.kierów, powoduje niesumiennych lu
<lzi do wyrobu nieudolnych naśl3'down·ctw. Nie 
wahają si~ nawet zaopatrywać naśladownictwa 
w podobnie brzm iące nazwy. Dla tego trzeba 
!ię mieć na baczności. M'.anowkie nie trzeba 
ku-pować naśladown· ctw w mniejszych butel
kach i po tańsiz.ych cenach, bo z takich nie O• 
!:ęgnie się dobrych likierów itp Podrabiancs 
esencye sa mianowi-ce ba.rdzo Liche i sztucznie 
zmieszane z oliwą. Prawdziwe oryg'nalno e
sencye R.eichela można tylko nabyć w droge
ryach i aptekach, posiadających szyldy z fa· 
bryki. a jjrdzie n:e ma, wprost z fabryki: Otto 
Reichel, Berlin SO., ul. Kolefowa (eisenbe.ha· 
str.) 4. Katdy kupujący otrzyma oroszurkt 
r'ceptową zupełnie be%platnie. 



Wiernemu asystentowi clłorągwi 
Walentemu Kaczorowi 

i jego godnej narzeczonej pannie 
.M.aryannie Nawrot 

:iasylamy w dzień ślubu. dnia 21 stycz
aia jak najserdeczniejsze życzenia, zdro 
wia, szczęśsia i błogosławieństwa Bo
żego, oraz królestwa niebieskiego. W 
końcu wykrzykujemy: Młoda para 
łliech żyje, niech żyje, niech żyje! aż 
się echo z Linden do Rakowa odbije. 
Tow. świ~te"o Wacława w Unden. 

~ 
Swemu wiernemu członkowi 

Piotrowi Pielarczykowl 
i Jego godnej narzeczonej pannie 

Wiktoryi Piółka 
zasyłamy w dzień ślubu, dnia 21 stycz
•ia jak najserdeczniejsze życzeniaf zdro 
wia, szczęścia i błogosławteństwa Bo
żego, oraz królestwa niebieskiego. W 
końcu wykrzykujemy: Młoda Para 
niech żyje, niech żyje, niech żyje, aż 
~ię echo z Linden do Lasków odbije! 
Tew. świętego Wacława w Linden. 

Swemu wiernemu czlonkowi 
Franciszkowi Kolibabce 

i iego godnej narzeczonej pannie 

rnund, św. Marcina z I(irchlinde, św. p:otra i Pa 
wla z Marten, św. Jadwigi z Gerthe, św. Jóiefa 
z l(irchlinde. św. Józefa z Dorstfeldu, św. Bar
bary z łfombruch-Barop, św. Wawrzyńca z 
Kastrop, św. Aloi'Zego z Kottw1burg, „Jedność" 
& Langendreer' św. Jana Chrzciciela z. Dort
m•ndu_, „Jedność" z Dortmundu, św. Józefa z 
Dortmund, św. Jana .Ew. z Witten, św. Ja<iwigi 
s Mengede. św. Józefa z liuckarde, św. Barb•
ry z J...tinen-S., św. Józefa z Dahlhausen, św. 
Waclawa z Unden itd. - Prosimy barazo go
n"ico, ażeby wszystk.e te To,warzystwa obe
cnośc.~ s.wą, nas zaszczycić raczyly, a także i 
te Towarzystwa, które nie są, wymienione. 
(2) Maciej Wojtera, przew. 

Bractwo Ró:tańca ~w. w parafii Najśw. Maryl 
Paooy w Oberhausea 

uwiadamia wszystkie sJOStry, iż w niedzielę, 
dnia 20 stycznia. po poludmu o 2"odz. 3 odbe
dz1e Si~ walne zebranie, na sali. pos.e<lzeń, 11;dzie 
h~zie przeczytane sprawozdanie z kasy po
grzebowej, omawiane b~dą sprawy chorągwi, 
tak samo- sprawy różańca św. O liczny udzial 
1prasza się. (2) Józef Szulc. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Schoonebeck 
urzą<lza w niedzielę, dnia 20 s-tyczn"a o godzi
nie 4 po poludniu na ~li pana Winkelhofera 
SW<i z~m~ą Z'Cłbawę. Ooocic mogą tylko przez 
czJ'onków być wprowadzeni,_połl!i.ewaz zabawa 
b~~ie zamknieta. Czolem ! (2) Wydział. 

Towarzystwo Przemysłowców i Kupców Pol-
ik.ich w Essen 

urządza w nf:edz ;ele. dnia 20 stycznia, na uli 
p. Meistra „Alfredushaus" przy ul icy f rohn
hausenstr. swą zimową zabawe. Początek • 
godzinie 5-ej po poJudnm. Program zabawy.: 
1) l(oncert; występ z.e śpiewem oddzjalu śpie
waków Towarzystwa; 2) przedstawtienie amat. 
p. t.: „Nic bez przyczyny" i „O chleb :e o wo
dzie". Po przedstawieniu dalsza zabawa z tań 
ca.mi. (3) Zarząd. 

Uwa1ta: Dzieciom niżej lat 14 na sale wstęp 
wzbroniony. 

BACZNOŚĆ Ober-MarxlQh BACZNOSC! 
Wiec w celu zalożenia Towarzystwa gimn. 

„Sokól" w Ober-Marxloh odbędzie si~ w rt.e
dziel~, OO.la 20 styc~nia, o ~z.inie ~ 12 na sari 
•. Zum Orunewald" p. Neuhaus, uł. łialfmanstr. 
n pobliżu Kościola katotck.iego. Czołem 

Komitet. 

Katarzynie Dąbrowiczównłe 
t:asylamy w dzień ślubu, dnia 21-go 
stycznia, jak najset deczniei,:;ze życze
nia zdrowia, szczęścia i b!ogoslawień
stwa Bożego, oraz królestwa niebies
kiego. W końcu wykrzykujemy: Młoda 
Para niech żyje, niech żyje: niech żyje! 
aż Sifi echo z Linden do Nieparcie od
bije! 

ł Kolo śpiewu „Cecylia" w Neumilhl-Schmłdillorst 
J urządza zabawę 20 it.Y<=lll1 .a o godz. 4 po p.:>l. 

vr sali p. Schror w Buschhausen. O liczny 11-

Tow. świętego Wacława w Linden. 

;t~~~~;'!:t;'t~;t~~~;t~ 
Swemu wiernemu członkowi 

Antoniemu Grajowi 
i jego godnej narzeczonej pannie 

Maryannie Domazerównłe 
easyłamy w dzień ślubu, dnia 22 stycz
nia, jak najserdeczniejsze życzenia zdro 
wia, szczęścia i błogosławieństwa Bo
żego, oraz królestwa niebieskiego. W 
końcu wykrzykujemy: Ml oda Par.a 
niech żyje, niech żyje, niech żyje! aż 
się echo z Linden do Dahlhausen odbije. 

Tow. świętego Wacława w Linden. 
~ tł;j;f[t~ftitftiłtłfłi•fł 

it« ;t~ ~~:t;t~«-~~;t~ ~ 
Koło śpiewu „Lutnia" w Linden n. Rurą 
życzy w dzień ślubu. dnia 22 stycznia, 
swemu członkowi, panu 

Antoniemu Grajowi 
i jego narzeczonej pannie 

Maryannie Domazerównle 
szczęśCia i błogosławieństw.a Bożego! 
Młoda Pana niech żyje! niech żyje 1 
mech żyje! Zarząd. 

~~~~~:.:~~~~~~~~~ 
1owarzystwo św. Antonfe2o P. w Neumiild 

idonos swym czlonkorn i .Rodakom, iż przyszłe 
2ebranle odbędzie się w n edz.ielę, dnia 20 sty
~rnia. o godzm e 3 po poludmu. Zaraz.em do.-
120sz~ wszystkim czlonkom 1 rodakom, iż dal- !

1 Ei7e zebrania odbywać s ę będą w każdą pler
,...8zą i czwart<t niedz .elę każdego mies .ąca o t 
godzinie 12 po nabożeństw e, dla tego pros~, ł 

• ażeby czfonkowle na .każ<le zebran e jak naj- i 
liczn ei się zbierał . Zarząd. (1) l 

WIEC ~RZEDWYBORCZY W MARXLOH J 

O liczny udzial uprasza s ; ę_ Komitet. 

dzial i;rrosi (2) Zarząd. 

Towarzyltwo łw. Józefa w Wattenscbeid 
donosi swvm czlonkom oraz wszvstklim Roda
kom, iż w n·edzielę dnia 20 bm. urz~dza zaba
,q,~ zmmwą na sali pana Lepplera (dawniej 
Płchtner). Program: Koncert, śpiewY na czte
ry glosy i teatr. Początek o godz. 5 Wstęp 
dl~ cz1onków z rodzinam '. 25 fen. Dla R.odaków 
przed czasem 5Q fen, przy kas'e 60 fen., żony 
nieczlonków 25 fen. Uprasza się szan. czlon. 
ków i wszystkich Rodaków, ażeby na zabawe 
t:cznie przybyli. (2) Zarząd. 

K<>ło śpiewu „Słowlk" w M.arxlob. 
W niedz.elę, dnia 20 bm. o godz. 3 odbed'z.io 

się roczne walne zebranie. O licvny uctzial 
czlonków prosi (2) Zarząd. 

Bank Zie Diski 
Koronowo (CJ"one a. 8.) 

k.upuJe folwarki i gospodarstwa a sprze. 
daje w całosci i w parcelach na dług~ 

letnią odpłatę. === 

Kasa oszczędności Banku 
ł rzyjmuje depozyta i płaci od takowych 
ł procent za natychm. wypowiedzeniem, 
p i 6wierć procent za kwart. wypowiedz. 

1 pół procent za półrocznem wypowiedz. 

-D~brze zaprowadzony 7 

sllład kolonlalaJ 
jes~ y, powodu wyjazdu w ojczyste strony 
na sprv.edaż. W m:ejscu jest dużo Pola
ków; Rodak będzie miał dobre powodze
nie. Wpłata według ugody. Zgłosz. do 
eksp. „ Wiar:isa Polskiego" pod nr. 70. 

o<będ%.ie się we wtorek, dn'.a 22 stycznia o ł 
godz nie 8 wieczorem w sali p. Rosenthala. I' 

Towarzystwo §w • .lana Ew~ełisty w Oelseo- 1 Interes wysyłkowy w Kolonii p s~uknj0 ł>d 
kłrchen-Hillłen 15~ g) lutego albo prędz"'j 77 

donosi SwYITl członkom. ż roczne walne zebra- b h lf • ,k d f 
nie odbędzie se ctnia 20 stycznia o godz. póJ I UC a era I orespon en a, 
do 1~ w oolu<lni~ zaraz n~ n~boicństw_i~- Za- ; !ładHją.cego językiem. polskim. Oferty w języka 
rZ<:td. t rew zorow1~ kasy. W1łłł11 s ~ stawie O go pol>1k11.n i niemieckim z odpisem świadectw i poda-
dz1me pól ~o 10-e.i: O liczny u<iz1al 1 punktuał niem pensyi przyjmuje eksp. "Wiarusa Polskiego" 

Niniejszem poda.jł) do wiadomości Szan. Rodakom !& Wanne 
i okolicy, iż z dniem ~O-go n•yeznla oiwieram Na 

5mi.rek drogi z:.kład fotograficzny ••••• „ i ł 
ml.i.. odpla1y 
i;rgodniowo etr.iy. 

w Wonne przy ul. Karola ni·. I, 

0 (At;i1;;· n;~b~;;~dt:· ~ ma. bidy: 

szafy 
= Zadaniem mojem będzie ja.k dotąd i nadal wszystkich zado

wolić. Pr11ez moją d!ugoletnią praktykę jestem w stanifl tańszy 
i lepszy towar d<>8tawić, jak każda obca. konknrenc10.. (82 _ 

do rzeczy 
szafy 

Prosząc życzliwych mi Rodaków o poparcie, kreśli) si~ z sza. ~ 
cunkiem 

St. Pierszkalski, fotografista polskt, 
I zakład w Watte•11ehełd, Frełlaelł111dr. 30, 

II zakla• w Wanne pr•y Karlatr. ł. 

do bielizny 
azaf y 

z lustrami 
lu.stta 
komody 
st,. ly c~~~ .... ~~1s1e1e11eese 

azaf y 
Jest najzdrowaźa kuehenne 

łółta 
mt.ter1~e 
1zyftałerU 
ma1zyay de 

jest najlepsa:a. (1330 
got•waaia 

kanapy 
pierzyny 
itd. itd. 

. :31. r~~~=: cg;,rr:75~:~~ oo:::ie;::,aro 
szary mk. 2.50, 3.-, biały 4:.-, 4:.50, 5.-

Całkewite 

wyprawy 
aa ••rato 

tylu ,.. olbu,m. 

Korespondencya. polska. Przesyłka za 1"fbaa uby' I 
zaliczką. (17 43) w Becluuu przy ul . . 

flemu 
kredyt•wym 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Saehsen)! 

al. Berlłńska (DerU.er•i••) .... 

Biuro stręczeń 
dla gospodarstwa, służących i. kucharek 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

Benryll llaagh, 
błaro 11treezeń w Dortmaadałe, 
&Gnłr;swall nr. •O (przy głównym dworo•) 

·-··------= eachumsn rabrrka I 
I wyrobów papierowych I 
Ił H. Jakisch, (9s2 • 
9' ul. Schillera 3 Telefon 676. li 
• dostarcza po naJ ałżl!lz7eb eeaaeh Ili 

I tJtk• 1 iOfbj ~~=::. i I 
M papier pera-aminowy w rolkach tl 
• 

i paczkach. papier do Btarsar7- li 
ny, kslążld koniewe, •1•k.ł 

• do e,..,rar, łJ'łkł d• k•w7, k•ł"· • 
• żeezld rabaiow~ itd. itd. • 

·····-····· 30 całkowitych pościeli, 
bard•o dobre, czerwone, mocno kwapo
wate, duża pierzyna., duży spodek i 2 po
duszki z 17 funtów półkwapu, .z powodu 
małego błędu w kolorze, na całe łóiko 
30,DO mk ... ta sama pościel z kwapo
wat1i kołdrą 35,00 mk., c&ła pościel 
• kwapu 40,UO mk. Za niepodobające 
siQ pieniądze z powrotem. Katalog • po
ścielami i meblami franko. '18 

Fab17ka poilelell 

TH. KRANEFUSS, Cassel 78. 
fllU~OIJMOJIHH 
li Polecam się Szanown7m Ro- W 
flł dakom do wykonywania 75 • 

lj ubral padłag miarr. I 
• Za. krój i dobra lesenie daj(} iW 
~ gwaraocyę. ~ 

li MICHAŁ DEPA, mistrz kraw., Ił 
W Buhrort-Laar, Oeaaraka nL 99. • I 
W~*m~tHMU••*Włłll~P 

Kaltheserstr. l 7a. 

Piękne pocztówki 
poleea w wi•lk. 1rJbO?M 
K~JJM'ntfł „ WłM'tl1a 
P•1a!Uego" e Bo.,._,. 

Ele1ellłarze 
1r w:i~lk.iDl lf'1\•rae }Mleea 

Ksi~ga.nia 

,Wiarusa Polsk." wu.„ .... 

Schwarzhoff 
letl:llnfh.S. 

(BRcłl) 
ebok ~aty i ap
t.ki. tST) 
Sta:rwr odbier.,, 
która7 regularnie 
pła.~, otl'!ilya&~ 
towar bt11 wpłat,. 

KONIAK 
własnej roboty! 
:H.onłak z lrane. 1nnaklem ł ar„ 
maiem nie mote być ni. dy za pomoc~ 
sctucznych esencyi zrobionym, lecz tTlko 1 
francWlkich pienriastk:ów wianych i na st. 

rej trancusltie1 podstawie. 
Reichel'a ekBtrakt koniaku marka LichthH• 
jest prawdziwym naturalnym produktem. de, 
etylatem &zlachetnych francu11kich win. wy· 
sokc skoncentr (Eau de Vie de Charent&). 

W NieMczech niedoAcig~ ł jedvttf· 
Nigdy luźny, tyko w but. oryg. a 75 f., fine 
Cllampa~ne •**1,:J5 na 2 lf,. litr. k.eał•• 
kw. Przy odb. 6 but. 7 gratis Kae4 P'" 

winie„ si~ przekonać. 
Die DesWltervfłg im Bauslłalt 10.--rm-o"""'y 
eenn.a. il. ks. z recept. do wł&an. ___ j 
spor&lldz&nia wuelk. likieró• itd. 

Otto Reichel, E.::::~!::~.:: •. 
}fojwi{luea 11pecvalttafabrrka w Niemc:t1ecA. 
Sklady tD calycl Niemczech w drogery.eł 
posład. moje sz1Zi111 w aptekach ild., gdzie 

niema, wrsylka 11 f abrvk•. 
Należy tylko ntywać Reichel'a ekstraktu ko
niaku ze znakiem Lichtherz, a. nie innego. Za· 
atąpie nic go nie m•że. 

W Do„hum ••j4 :u akładsi•: 
Józef Hackert. eeatr. dro1„ E . .A. llud:l~· 
broich, Adler Dro1arie, .A. Peil, Friedriclu1tt. 
34:, R. Peters, M:elik:emarU 18, Jla#C Reilł" 
hardt, 1loltkem.arkt, Emil Trass, A• a1rkł, 
JLa:c Treskow Kortumdr. 16. Heh. Wipplr• 
man11, Ebrenfeldstr. 2. t 768 „ ....... „„ ... „ ... „„„„ .... ....--

POSTBESTELLUNOSFORMULAR· 

lcl bestell hiermit bei dem Kai9Cł 
clten Postamt dn Exempłar der Zeitl 
.., Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitud 
preisliste 128) ftlr die Monate febrl 
u. Marz 1907 und zahle an AbonneJill 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

ne przybycte pros1 (2) Zarząd. I dod nr. „„_. -------------

1 
Lepszy, dobrze prospernjl\cy, starszy llilklad 

Towarzystwo św. Andrzeja w l(łey pod Llitgeo- UKLADANIE FALD. Materye uklada w WA8ZJ'D do •z,eia ł koloweó• 
dortmundem I nach najtańszych. FARBIERNIA OALLUSCH· szuka wszędzie 76 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu habenl 
dein1(t. prosi wszystkie bratn:e Towarzystwa, aby KE. PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. d 6 

na 10 lutego nie urząd1,afy żadnych zab;tW, talc!v podlu~ kaid ego wzoru, prędko ~ po Ce· sprze a w acz • a 

n·ce :stnienia i pośw:ęccnia chorągwi. Zapra- hausen, t:nderr. Hattinicen, Lan~endrecr, Mar-
Zapewnia się na.jwyższ\ prowizyę. Zgło

szenia przyjmuje „ Wiarus Polski" p. nr. tG. 
. . . • • • " d. • • • • , 190 ho nasze Towarzystwo obchodzi pierw'i:q 1ccz PU:e! Hofstede, Herne, Eickeł, Rthtlo~- I 

sza także wszystkie Towarzystwa :t mhn:>wt- ten, Cast"GP, Kamen, Dortmund. Oerthe. 
c~T~a~y~o św.Każmie~a zL~~endJrt- ~or~khijveL _ ~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~a~l~~rl~k~h~e~s~P~os~~~m~t~·~·~·~·:·~·:·~·' 

Za druk. nakład i redakcye od powiedzialny Antoni Brelskl w Bochum. Nakładem l czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa Polskieito" w Bochum. 



• 18 . Bor.bum, · ~ ~ wtorek dnia 2~-go stycznia l9ł)7 ~ Rok 
..., • • 

• • 

fodz1enPe pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkuwya. 

.ft'Jo.lll>Uzi CtJ(lz:i•nnt• ' "Jl-.tki•& '1kl. iJO•lrilłt.cznyc.ts.. 
~izedpłata kwart&lna. na poczci• i n !Utowych wynosi 

IU 50 t•n., a : och;c,szfmiem do domu 1 mr. 92 fon. 
t~ "~"'P'U Polnn" u.pi:i:my J$st "' cemi.'i.tu poeztowym pod 

· nakitm .iL polni.ach nr. 123. 

1111 B1ż1 za llar1 I Ojczyz11 ! 
pisz,cego. Rękopisów nie zwracamy. I Za instra.ty płaci sit za mi~j:ac• r-qdka dro bnegli ~~ 

le f. ogłoszenie zamieszczone przed ins1rata:rni 40 fen. :I:' o 
częato ogłasza o~a raba.t. - Listy do „Wiattlł P -· 
1.k.iego" należ' frankować i poda6 w nich dokładn;r a~Jf a 

~ " ~:o:te .~~h,..!11111Hl5'5lm:m-..,· --ai!:•---=--~-•c•-------ih~mlllfi! _ _,, ___ w;;a ___ !mf2:!MIC<lil-ll:!I--' ---------· --~a-.IW'<!"~~ V't'X,...~ --.,;.;..b,; ... 

Adreil: „ Wiarus Polaki" Bochum. - Te 1 ef o n n r. 1414 
TI T!??"?tCM erńpp- ......,,rp-p ~,~~ 

Przy w ·yborach do parlamentu· 

w piątek, dnia 25-go stycznia 1907 r. 
jest kandydatem Polak6w na ob~zyźnie literat .;;g,.::„ 

r&.r~~u~:--„ -„ -~,~ '7 -· - :;~· '·ł. -.· . 

.Józef (Jhoeiszewski z Gniezna. 
Rodzice 1t9Jscy I Uczcie dzieci swe 

••wić, czyta~ I ftlsać Po polsku! Nie 
łat Polaldem, kto POłomstwu swemu 
1aJemczy~ się pezwolł! 

Z wypadków dDla. 
Hiszpańsko - francuska eskadra okrę
tów wojennych opuszcza wybrzeża 

marokańskie. 

W bieżącym tygodniu Hiszpania i 
:francya zawiadamiają urzędowo intere 
~owane mocarstwa, że po wypędzeniu 
Raisulego położenie rzeczy w Maroku 
naprawiło się tak dalece, iż można co
fnąć statki wojenne z pod Tangeru. 

Liczby zabitych podczas trzęsienia złe 
ml w Kingston dotychczas nie stwier-

dzono. 
Pochowano dotąd 500 trupów. Są 

dzą, że liczba zabitych podczas kata
~trofy wynosi 700. Miasto i okolica 
przedstawia smutny widok. 

Dzielnicę handlową miasta znisz
czy I głównie pożar, który wynikł wsku 
tek trzęsienia ziemi. Ulice nadbr.z,eżne 
:prócz dwóch, zostały zrujnowane. Sta
tki uratowały około 700 ludzi, którzy 
vod naporem oszalałego ze strachu, 
szukającego ratunku tłumu, powpadali 
do wody. 

Kanclerz Rzeszy niemieckiej książ~ 
Buelow wygłosił mowę „wyborczą". 

Podczas uczty komitetu kolonialne
go w Berlinie p. Buelow bronił stano
wiska rządu w sprawie rozwiązania 
parlamentu i nawoływał mianowicie li
berałów, by się dzi.elnie spisali w wy
borach a następnie rządowi uchwalili 
w parlamencie wszystko, czego dla 
wielkości niemiec domagać się bę
dzie. 

Pan Biilow zaznaczył też, ż,e niepo
myślny dla rządu wynik wyborów o
znaczałby niebezpieczeństwo dla spo
kojengo położenia narodu niemieckie
go! 

Czesi wyrażają cześć dzieciom pol
skim. 

Na posiedzeniu rady miasta Pragi, 
stolicy Czech, uchwalono w myśl zna
nego wniosku czeskich dziennikarzy 

wyrazić serdeczne sympatye rodzicom 
strejkujących dzieci polskich w Ksi~

stwie i w Prusach Zachodnich na rę
ce prezesa Kola polskiego w Wiedniu 
p. Abrahamowicza. 

Pan Antoni Brajskl we więzieniu! 
Dnia 19-go bm. zaczął pan Antoni 

Brejski odsiadywać dwumiesięczną ka
rę więzienia za artykuł napisany w 
obronie R.odaków, których policya w 
Wanne rozpędziła podczas wycieczki. 
Pan Antoni Brejski wniósł do prokura
tora podanie o odroczenie kary, gdyż 
choruje na serce, ale prokutator poda
nia nie uwzględnił i w sobotę 19-go 
stycznia o godzinie 5 i pól pan Antoni 
Brejski był zmuszony udać si~ do wię
zienia. Przybyl po p. Brejskiego urzę
dnik policyjny, by go odstawić do wię
zienia. 

Na pożegnanie P.OZostawił pan An
toni Brejski „Wiarusowi Polskiemu" 
list następujący: 

Kochani Rodacy! 
W chwili, kiedy Wy gotujecie si~ 

do walki wyborczej, aby głosowaniem 
na Rodaka zadokumentować przed 
światem całym, że wychodźtwo pol
skie na zach.odzie państwa pruskiego 
czuje po polsku i polskiem po wszyst
}{ie czasy pozostać pragnie. Mnie od
dziela od Was krata więzienna i mur 
nieprzebyty. Boleję mocno, że nie bę
dę tym razem mógł oddać kartki pol
skiej, ale spodziewam się, że Wy, ko
chani R.odacy zdwoicie gorliwość, aby 
naszemu kandydatowi tern więcej przy 
sporzyć głosów. 

Spodziewam się, że mianowicie 
Szanowni Czytelnicy „Wiarusa Polskie 
go" sprawią mi tę pociechę, że za mój 
stracony gtos zjednają panu Józefowi 
Chocisz_ewskiemu przynajmniej dzie
sieć, obchodząc mieszkania R.odaków o 
bojętnych, a namawiając ich do głoso
wania na kandydata ludowego. Będzie 
to dla mnie radość największa, jeżeli 
wychodząc za dwa miesią~e z więzie
nia, dowiem się, że liczba głosów pol
skich na obczyźnie wzrosła w dwójna
sób. 

Zarazem proszę Was, Kochani Ro
dacy, byście się podczas mojej nieo
becności zaopiekowali „Wiarusem Pol
skim". Wiecie, że jest dużo ludzi, któ
rzy go zniszczyć usiłują za to, że dziel
nie broni nietylko wiary i mowy pol-
skiej, lecz także ludu pracującego i 

karci bez ogródki wyzyskiwaczów. Do 
łóżcie Kochani Rodacy starań, by mo
ja nieobecność nie naraziła wydawni
ctwa na zbyt dotkliwe straty. 

A teraz żegnam Was, Kochani Ro 
dacy! Niech Pan Bó.g blogoslawi Wa
szym zablegom i zapewnił jaknai
świetniejsze powodzenie przy wybo
rach. 

Do widzenia za dwa miesiące! 
- Antoni Brejski, 

redaktor „ Wiarusa Polskiego''. 

Mowa ks. prałata Stycbla 
tvygloszom.a podczas r-0z1>T.aw nad etatem pań

stwa pruskiego według tłom. „Dz. B. ". 
(Ciąg dalszy), 

Dla tego to Jest praktyka pruskiej szkoly 
ludowej obeonie inną jak przed 1873 rok.ie~ 
i tej racyi stanu używa sie na wszystkie tony, 
od góry do dolu, nawet w .niższych prowincyo
nalnych organach administracyjnych. 

i_:>anuie tam taka anarchia. administracyjna 
- 1być może, że minister oświaty nie zna jej 
nawet we wszystkich j.ej szczególach - że nie 
chce si~ prawie wierz.vć, Wby byla możliw~ w 
państwie ·konstytucyjnem. 

(Wielka prawda I u polaków). 
Mości p. I>Olsk1e idzi.ecko szkolne ma w 

Qbec istnieJąceizo w Prusach przymusu szkol 
nego usprawiedliwioną pretensye, aby mu przed 
mioty nauki> wykladano w języku ojczystym, 

(Bardzo sl'usz111iel u pola:kówl) 
żeby szczególniej nauka reli~ii udzielaną mu 
byla w tym języku D.zJa.lo si~ tak przeci~ż aż 
do r9'ku 1873, i nailepszy to dowód, że jestto 
możliwem„ że je~tto także dobrem, że jest spra
wiedliwem i pedagogicznem. W owych czasach 
mieliśmy sxkoly w p~anowaniu; st~unek 
pomiędzy domem a szkolą bvl dobrym, pomie
dzy nauczycielem a dzieokiem byl ojcowskim, 
sl.lkola, która jest przecież tylko zastępczynią 
rtdzirow. spelniala to swoje zadanie sµmien
nie i bez wszelkich ubocznych celów. 

A wi~c polacy nie zwracali się przeciw 
szkole pr!!_skiej, dlą. tego, że byla pruską, że 
byla in~tytucyą paftstwową.; owszem szano
waH ją mimo to. Polacy nie sz.anudą jej już 
dzisiaj, ponieważ przestal9. wypefoiać wy~okie· 
swe zadanie. 

(Bardzo slusz,niel u polaików!) 
Po roku 1873 nastą.pil przewrót ZU}lelny. 

Polityczna antypolska tendencya rządu opano
w ala szkole i stala s'.ę podstawą dla ws~vst
kich wydawanych przez administracyę cen
tralną. i przez administracye prowincyonalne 
przep'.sów, ustal\v i środków szkolnych. Polski 
język ojecygty wyparty ZOitał ze szkoły jab 
język wykladowy, później także Jako poszcze
gólny prz.edmiot naukowy; a nawet nauke reli 
l'!i.1, o czem panowie ·dobrze wiecie, narzuca 
.i;:e d~iecku polskiemu w obcym, niezrozurna
Jym mu jęzvku niemieckim. Popelnia się pod 
tvm względem gwa1t sumienia, przeciw które
mu każ<ly sprawiedliwy czlow.iek opierać si~ 
musi. 

Nie będe tutaj oczyWiście rozwodzil sie 
nad szcze!,!ó.lami praktyki szkolnej; znai+dz :e sie 
-do tego później inna i leps:za spo§.obność. Lecz 
tendencye polityczne, oraz usprawiedHw'.ony 
opór ze 5trony polskiej, muszę tutaj przy pierw 
szem czytaniu noruszyć. 

M. p., tam gdzie polityka państwowa prze. 
kracza przyslul'!uiącą jej sfore wpfyw6w i nie
prawnie i przemoca wdziera sie w dziedzin-e 
niezlomn~o prawa natury, w dziedz'ne etycz
nych i rnoralnvch wlasności indywiduum i na
rodu .. w dzdedz"ne natwewnetrzniejszych prze
jawów tycia duchowego, w sferę sumienia, 

gdzie przvtem lekceważy także wydane przeii 
państwo samo zasady konstytucyjne, tam nie 
panuje- już zdrowy rozsądek ludzki. poczucie 
spraw;edliwości, tam nie ma już pola do roz
sądnej argumentacyi i do porozumienia z kie
IJijącymi i wykonywufącyrni organami państwa 
wy_mi, nie, tam rozstrzyga jedynle tylko ar„ 
gnment silnej pieści. 

(Bardzo s:lusz.nie! u oolakówl) 
M. p. Tak wlaśnie ma sie rzecz w Prusach 

~ polskich dzielnicach, w którvch rodzice i dzie 
ci szkolne prowadzą rozpaczliwą walkę przt
oiw wynaradawiającym środkom rządu i przo• 
ciw przymusowi sumien'.a, którego si~ przeciw 
nim użY.:Wa. Mówi !:ie tak pieknie: Niemcy, to 
kultura. to wolność. M. p„ _w środkach podej
mowanych przez rząd pruśki nie objawia si• 
niemieckość jako kultura, tylko jako zimna, 
bezwzil~dna i bezisumienna racya stariu, która 
usiluje uciemi~żyć nawet wcwn~trzną wolnoś" 
sfery 11czucia ii sumienia. 

Prawdz:w...a kultura broni orzecieź godno
ści ludzkiej, wolnego roz.woju ludzkiego jes
testwa, a walczy przeciw ~alceniu czlowieka. 
przeciw przymusom sumienia. 

My atoli mamy tresurę i przemoc, a to 
orzecież nie jest kulturą.. Pruska racya stanu, 
która odrzuca prawdziwą kulturę, nijt tworzy 
ludzi kulturalnych, nie może ich tworzyć; ona 
tworzy tvlko bezduszne i bez.wolne maryonet
ki. Takich stosunków szuka się naipróżno w In
nych państwach. Wzorów dla takiego przymus11 
sumienia, dla tak:eiO systemu narzucania wszy 
stkiemu i wszystkim nieproszońego opiekud
stwa, dla takieio ujarzm:enia wolnej woli trze· 
baby może szukać w glt:bokiej Azyi. Jest to I 
zaw§tydzającem i smutnem, te trzeba obywa
teli państwa brać w obronę przed zemstą, przed 
terQryzme-m p'ęści prusk\ei, która calą ~woJ1t ' 
brutalną silą chce uiarzmić rodziców i dziecl. 
i żądanja które odpowiadają prawu natury i 
przepisom ogónei;to wawa krajowego, oraz ko
deksu cywilnego. 

(Wielka prawda! u polaków.) 
Bierny opór dzieci pOtlskich w szkole, o kt~ 

rym teraz mówi świat caly, nie jest buntowa
niem się p.rzedw dobrze zrozumianemu porząd
kCYWi Qat!_stwowemu, nie je~t anarchią. Jeżeli 
żądamy dla sieibie wol·ności sumien:.a, to nie ro 
zumiemy przez to wca.te swawoli, porzucenia 
zasad eiv~znvch i religiinych. Przeciwnie! Żą· 
damy wlaśnie poszanowania i respektowania 
tych zasad w sferze sumienia Jednostlci i na
rodu. Jest to aktem przemocy, jeżeli s·e usi
lnie zasady te uciskać i ujarzmiać. Są one dane 
przez Stwórce rozsądneti istocie, są wrodzone 
i maią. naturalne prawo do poszanQwania 

Przeciwnem kulturze jest dobierać s·e do 
wolności sumienia. Tak samo przeciwnem kul
turze atoli jest, pozwol'.ć sobje wz.iąć te wol
ność sumienia bez oporu. 

Państwo pruskie obchodzi się z dziećm~ pot 
skiemi tak, jalcby bvly wlasnością państwową . 

(W' elka prawda! u polaków.) 
Pozwala sobie na jakieś prawa, przyslugu

jące tylko rodzicom. 
(Smiech na prawicy.) 

Tak, m. p„ wy bierz·ecie w obronę dz·eci, 
je±et.i chodzi o Siedm'ogród i prmv;,ncye 11ad
baltyckie: nie śm"ejecie s'e wte:ly, i<'7eH si~ 
ktoś upomni za dziećmi. Dwofaka miara! ... 

Prawo rodziców snoczvwa na praw· e na
tury. Z wolności sumien·a wyplywa także pra
wo do języka ojczvstel!'o, 5zcze~ólnie przy 
nauce reli~li, orzy modlitw:e. 

(Bardzo slusznie! u nolak6;v.) 
I pisane prawo nie moie zaprzeczyć pra

wa rodziców Zasada ta wvrażona fest także 
w prawie krajowem cześć druQ'.a tytul 2 nar. 
74 do 75, oraz w kodeks;e cywilnym par. 1631. 



Są to prawne przepisy, oparte na prawie natu
ry, a których moc prawna i walor prawny są 
U2.nane st~ownie d{) konstytucyjnych zasad u 
stawodawstwa. Te atoll zapewniają rodzicom 
ic.h prawa rodzicielskie. Tymczasem cóż sta
wiono naprzeciw tym prawomocnym przepi
som ustawodawczyJJJ? 

Adm.nistracyjne, subiektvwne, tendencyjne 
samowolne środjd,. środeczki i roZ[l]_aite sztucz
ki nie tylko ze strony administracyi centralnej, 
Jecz w~zelkich możliwych organQ•W podrzę
drych. I te mają mieć ·dla nas znaczeni_ę pra
wąJ 

M. u. nie godzi się doprawdy mówić o rze 
kemem naduż~waniu wladzy rodz;ciejskiei i 
Z'1niedbywanlu obowiazków rodzicielskich, lecz 
raczej należy mówić o faktycznem nadużyciu 
wladzy państwowej i zaniedbywaniu obowiąz
ków państwowych wobec obywateli państwa. 

(Ol os u polaków; przymus sumienia!) 
N e powinno się mówić o przymusowem 

- wvchowaniu dla dziecka polskiesi;o, broniące
mu się przeciw przymusowi sum.enia, nato
miast na~żaloby wezwać opinię publiczną, któ 
ra pow nna zwróctć się przeciw poHtyce rządu 
i nawrócić go w należne mu granice. 

M. p., przeciw rządOIWi zwrócila sle tet 
faktyczn.e prasa całego cywilizowanego świa
ta; uczynila to również niezależnie prasa nie
miecka. 

M. p., pozwolę sobie przeczytać wam tu
taj ucstę,p z gazety, która zkąd nąd nie gr~eszy 
wcale życzliwością dla polaków, z „National 
Zeitung" Powiada ona: . . . 

Bo jakkolwiek sluszna i uspraw.edl1w10ną 
może być obrona (niemieckości) ze stanowiska 
narodowo-niem eckie~o. - to przecież nie mo
t.emy iozbyć g;ę uczucia, że pozwalamy tu
taj iść sile przed prawem. Przepis nasz uciska 
natu.ralne uczucie. Ze dziecko polskie chce mo
dlić się po polsku, a nie po niemiecku, wydaje 
się s.fusznem je~o prawem_ Żądaniem naszem 
wnrowadzamy clom rodz.nny i szkolę w nieprze 
jednane prze~iwień~t\va. Qstre środki zmusi~y 
:eh może do· poddania s~ę. lecz c·erń oburzenia 
w duszach dzleci pozostanie i dz alać w n~ch bę 
dzie na przyszlość. Wspomnienie strejku tego 
i nienawiść d0 państwa niemieck:ei.;o wvrylyby 
się w nich jako najg·lębsze wrażenie z czasów 
szkolny.:h. 

A dalej: 
Polskle kazanie obejmuje w gruncie rze

czy także polską naukę reli~l·i mlodzieży. Je
dno i drue-ie jest konst:kwei;ryą wolności su
mienia, do jednego i <irugiego ma tak rodzina 
jak K ościól nieząrirzeczałne prawo. 

(Bardrn słusznie'. u noiat<ów.) 
M. p„ w piśm!e „Christl:che Welt'', które, 

Jak wiadomo. jest ha rd7.o rozumnie redagowa
ne i które zamieszcza także rozumne artykuly w sprawie po!skej. zamieszcza także jeden z 
waszych ro<l.C1ków w Si~dmiogrodzie, ~ w}ęc 
niemiec, zamiesrkaly w '1v ęs;rzech uwagi kto re 
warto tu przyt:ic-r:yć dla porównania. P0·dam tu 
tylko k\lka srlównych zda11. Czytamy tam: 

Każda odrębność i wlaściwość narodowa 
tra pelne prawo bytu, gdziekolwiek o~a _się 
. zr.ai·duje. Charakter żadnego narodu nie 1est 
sam przez się lepszy i wyższy _i dlate~o ~adne
mu nie przys.luguje prawo zn. szcze~1a 1 u.su-
1n;ęcla czego nie może zastąpić I Kazde us il o
wanie ~waltownego zniszczen·a życia obc~i. ~a 
rodowości sprzeciwia się zasadom chrześ~11an
stwa a tern samem rzec:iowym i rzeczywistym 
korzyściom każdego narodu. 

S!uchajc:e! Stuchajcie! u polaków). 
Nie ma absolutnie odpowiedziałn'ejs1ego 

środka do wychowania państwu zaciekl~iszY:ch 
fanatyczniejszych wrogów, jak bezprawie ma
IJowicie takie bezprawie, pod którego wpiywem 
cierpi wrażl"wa dusza dziecka. 

(Bar·dzo dobrze! u polaków.) 

Fatalna omJ łka. 
17) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

Tardieu skłonił głową i rzekł: 
-- - Pojadę do Chateau. 

A kiedy Madelor dziękował ze łzami 
w oczach, z drżeniem w głosie: 

- \V tern wszystkiem postąpiłeś 
pan - rzekl uczony mąż - jakgdybyś 
nie czuł i nie rozwniał ciężkiej odpo
\viedzialności, jaka spoczywa w twym 
rozumie, na twem sumieniu. 

Tego samego dnia Tardieu wyru
szył z Madelor'em do Armoises, a na
zajutrz przybywszy do Chateau, obaj 
lekarze rozpoczęli badanie. 

Pierwsze doświadczenie było zro
bione nad jedną cz~ścią organów kró
lika i psa. Tardieu posługiwał się sub-
stancyami, uiywanemi przez Madelora 
Analiza dostarczyła pewnej ilości ar
szeniku. 

Powtórzono działanie na innych 
częściach tych samych organów, uży
wając matervi oczyszczonych. 

Kiedy Tardieu przedstawił Ma„ 
delor'owi wynik obu analiz, lekarz był 
zgnębiony, Tardieu rzekł: 

-· Comhredel umarł wskutek cho
lery. Atak nastąpił widocznie po gwat
townem wzrusu~niu, jakie nim owładnę 
lo zaraz po przvjęciu posiłku. Powinie
neś był pamiętać o tern, panie Made
lor, że symvtomata cholery mają nad
zwyczajne podobieństwo do sympto· 
matów otrucia arszenikiem. 

Kto uwielbia Tella, temu n:c wc.ll10 iui;.;·m ; wal, w jaki sposób usiluie s:ę zlamać ten bier-
11a rodom brać za zle, że mają podobne zapatry - ny uspraw;edllw10ny i dozwolony opór dzieci 
wania. • si:kolnych;; ale n e mogę nie przytoczyć wam 

Odstępca narodowy jest zawsze laidakiem . choćby ic9.nego środka, jak.i użyty zestal przez 
- choc.aż.by przeszedJ" na nasz.ą stronę. pewnego inSJDektora ~zkólnego, dr. Wintera. 

(Der nationale Ucberliiufer ist immer ein Pomiędzy środkami, używanemi na uamanie 
Lump, auch - wenn er zu uns kommt.) oporu dziec . znajduje się i ten, że się oporne 

Premiowanie mniej wartościowych żywio- dzieci nie zwalnia ze szkoly mimo ukończonego 
łów wfasnegQ narodu za to, że dobrze pelnią. 14 roku życ1a. 
slużbę zbirów, prowa·dzi do tego, że ich uslu- UJokończenie nastą.pi). 
gi ocenia się nie podlug ich zaslugj, tylko po
<llug ich uleglości I 

Do największych gwaltów zaliczam mor-
derstwo duszv. popeln1ane w szkole na dzie- Haniebne łapichłopstwo centrowców. 
ciach przez to. że się .m odmawia nauki w ję
zyku ojczystym. - Mo·rder~two duszy. 

Im bardviej Niemcy, na które teraz świat 
patrzy, sklan;ają się ku narodowej nietoleran
cyi, tern gorszy los gotują niemczy.źnie za gra
u;cą, ponieważ pozbawJają ją możności powoly
wania s.ę na to, ie mogloby być też inaczej. 

Tak, mości panow.e, wyście ,i teraz się 
śmiali, ponieważ nie urr.iecie nawet odczuwać 
polożenia wJasnych waszych Rodaków w S e
dmio-grodzie i \y_ prowincyach nadbaHyckich. 
ów mąż, który tam zamieszkuje, rozumie po
fożen e naszych nieszczęśliwych polskich dzie
ci w polskich .dzielnicach, on się nie śmieje. 

Mooci panowie, pytam was, jakiem prawem 
r7ąid pozwala sobie dysponować nauką religii? 
Nie może przecież podlegać naimrnejszei wąt
pI:wości, że ten prze_dmiot jest rzeczą Kościola. 
1\le protesty Kościofa pod tym względem igno
rowa-110 i cier~liwośc ludności polskiej się skoń 
nyla. N:e można bylo już dlużei jej powstrzy
mywać. Nie bylo w_~ale potrzeba jakiejś sztucz~ 
nej agitacyi, aby wywofać bierny opór w 5zko 
le. Jest to żyw;oirowy wybuch, objaw usposBl
b"enia duszy ludu polskiego. Próbowano wszyst 
kiego, próbowano wszdkich możliwych środ
ków pokojov.rych, wszystko na próżno, nic nie 
osiągnięto. Rz_ąd byl gluchy na wszystkie proś 
by, na wszystk:e protesty, protesty ludu, pro
te.sty Kościofa, protesty Arcybiskupa. A więc 
ten bierny opór dzieci polskich w szkole musi 
być uważany za „ult.ma ratio" (ostatni środek) 

W niekt(>rych organach prasy niemieckiej 
twiierdzono, że ów ruch szkolny w polskich 
dzielnicach od dawna byI przygoto·wany prrez 
,,L :gę narodową" w Zurychu; ogfoszonci na
wet listy z. datami i nazwjskami, pomiędzy któ
remi liS:tY odnośne kursowaly. Teraz pokazuje 
s·.ę, że wszystko byfo zmyślone, zel'.gane. 

(Sluchajdę_I SfJ1chajcie ! u polaków). 
Przeczytajcie to sobie w !.1 Vossische Zeitung", 
która to także musia.ta przyznać. 

Także zmarly Arcybiskup pisal do pewnej 
zaprzyjaźnionej osoby (b. nadburm'strza Wit-

Piszą nam z .Essen: 
W sobotę ukazała się odezwa cen

trowców do polskich wyborców, aby 
w dniu 25 stycznia glosy swoje oddali 
ich kandydatowi (Arbeitersekretaer 
Johann Giesberts M.-Gladbach); w ode 

zwie wyzywają obłudnicy centrowi 
pewnych zagorzalców, którzy chcą tu 
na oł,Jczyźnie głosować na osobnego 
kandydata, to jest na pana Józefa Cho
ciszewskie_go z Gniezna. Pod odezwę 
podpisali centrowcy „Polski miejscowy 
komitet wyborczy", by tern oszukań
stwem w błąd wprowadzić wyborców. 
Jl piątek centrowcy dostaną na to od
powiedź! 

Polacy, którzy odezy,rę tę dostali do 
rąk, są oburzeni do żyw ego na tak ha
niebną robotę tych do niedawna czy
ścibutów rządowych. 

Bacznosć więc Rodacy! Być może, 
że i w innych miejscowościach centro
wcy chwycą się takich lub podobnych 
fortelów. 

Może i socyaliści w ostatniej chwili 
rzucą się na bałamucenie ludu polski1e
go. Niechaj nikt nie da się w błąd 
wprowadzić, 

Kandydatem naszym, na którego ka 
żdy Polak gtosować powinien dnia 25 
stycznia, jest senior literatów polskich 
p. Józef Chociszewski z Gniezna. 

tinga) - czytaliście ten ust w gazetach, - Polacy arrencl komis 1• k I · · · że sztucina agitacya byla tu możliwą; wo- • Ei i Y O OOIZ8CYJ08J, 
bee teroryzmu wyw·.eranego przez rzgd, nie 
bylby lud polski zatrzymal ani tygodnia, gdyby 
te_n wybuch nie byl żywioJlowym, gdyby ni_ę 
byl objawem rozgoryczenia, jakie panuJe w 
sercu i duszy każdego polaka. 

(Bardzo dobrze! u polaków.) 
Zamiast Wilęc nawrócić z tej drogi,1 zamiast 

pzyznać, że kierunek antypolski w szkole 
byl chybiony, że byl n·esprawiedliwy, że byl 
aktem ~waltu, wywiera się teraz na polskie 
<lzieci szkolne i ich roidz:ców teroryzm przy 
użyciu wszystkich środków przemocy państwo
wej. 

M. p., wojna dzieci na wschodz:e państwa 
i:;ruskiego nie przynos•i honoru rządowi prus
j(iemu, nie przvnosi ho-noru państwu pruskie
mu, nie przynosi i.;o wojna„ w której po iednej 
stro11·e walczy wszelka broń przemocy pań
-stw0wei, a po drugiej stronie tylko Izy i c'.er
pienia. 

M. _p„ nie będę tutaj szczegófow() wykazy-

- Co za nieszczęście - szepnąt -
co za nieszczęścię ! I jak je naprawić?. 

Gdy Tardieu miał już wracać do 
Paryża, rzekł do Madelor'a, który na · 
niego patrzał, z pewnym rodzajem trwo 
gi, bardzo blady, i z oczami czerwone
mi od lez. 

- - Panie Madelor, nie można JUZ 
mieć żadnej wątpliwości. Dzierżawca 
Combredel .umarł wskutek cholery. Zo
na jego byta n_iewinną. Pan ją skaza
teś, pan ją zaprowadziłeś na rusztowa
nie. Pozostaje ci tylko przywrócić jej 
dobre imię. 

W jaki sposób? Poradź mi pan. 
- Prawnie ta nieszczęśliwa kobieta 

Hie może być zrehablitowaną. Czyż 
sprawiedliwość nie posiada reputacyi, 
że jest nieomylną? A zatem, w oczach 
prawa, Anna Combredel jest zniesła
wiona na wieki. Pozostaje na zawsze 
z piętnem trucicielki. Ale pan możesz 
zrobić to, czego prawo odmawia. Po
święć dla pamięci tej kobiety twoją 
sławę, twój honor, twój spokój, nawet 
twoje życie, jeśli tego będzie potrzeba. 
Pij gorycz wstydu! To będzie twoje 
zadosyćuczynienie. Za tę cenę ludz
kość może ci przebaczy kiedyś; wiedza 
nie unjewinni cię nigdy!... 

- Będę posłuszny - odpowiedział 
Madelor. 

Dotrzymał słowa. Udawał się do 
tych, których obchodziła śmierć oani 
Combredel. 

Pojechał do Armoises. Zwrócił się 
najpierw do Savigne, którego upoko
rzył. 

- Przebacz mi - rzekł - opowie
dziawszy mu wszystko. 

Pan St. Lipiński w Poznamu 
(Rycerska 32) odebrał od prezydenta 
komisyi kolonizacyjnej nast·;i.:ti,ą~e i1i
smo: 

„Posen, 6. 1 u. 06 . 
Unter Bezugnahme auf Ihre Ang !bo

te, das Priebsche Grundstuck in Koslo
wo und <lass Obst'sche GrundstiL~k jn 
Lulkowa betreffend, ersuche ich urn 
baldgefallige Benennung der Pre1 ;for-

derungen. Der Pra5i:l~.1t. 
An podp. Blom;y .;r. 
den Agenten 

Hern Lipiński 
hier. 

Ritterstrasse 32," 

- Nie mam prawa przebaczyć ci -
odrzekł stary lekarz. 

Odwiedzał po kolei świadków, któ
rzy zeznawał w tej przykrej sprawie 
i których skargi obudziły czujność spra 
wiedliwości: 

Riquelet, handlarz koni, Ja centy 
Ledue, wielka Klotylda Pauyret, jego 
kochanka, kołodziej Landais, rolnik Rou 
lier: potem innych, którzy brali jaki
kolwiek udział, jak: burmistrz z Armoi.
ses Peligrin i J osillet, siostrzeniec Com 
bredel'a, rządca Glorietty. 

Pozostał mały Jurek. 
Chłopczvk poznał Madelora. 
- Czego pan sobie życzy? 
Nieszczęśliwy zaczął się jąkać, po· 

wiedział kilka wyrazów i zamilkł, nie 
śmiejąc mówić dalej. 

C..zy móg l przyznać się przed tym 
dzieckiem, że zabil mu matkę. Ze ta 
sromotna śmierć była dziekm jego 
nieudolności i próżności. 

Nie, to było nad siły. To byłoby o
krutną torturą. Takiej odwagi nie po
siada I. Raczej umrzeć samemu! Ale 
probować tłomaczyć dziecku, tej mło· 
dej duszy, taki straszny dramat, wpr-0 
wadzać go w szczegóły, przedstawiać 
fakta ... 

Bał się r 
Jurek się cofnął. Był bardzo blady. 

Oparł się o ścianę i nagle zaczął drzeć 
nerwowo. 

- Czego pan sobie życzy? powtó
rzył - o co panu chodzi? 

Mad~lor milczał ciągle. 
- Pan skazal na śmierć moją matkę 

- mówiło dziecko. - Czy i mnie pan 
chce zabić? 

Po pol b. ! ;n\,·ołU-jąc siQ na ofer·
ty Pana co do gospodarstwa Priebego 
w Kozłowie i Obsta w Lulkowie prosz~ 
o rychłe podanie żądanych cen. 

Prezydent. 
Do agenta podp. Blomeyer. 

pana Lj_pińskiego 
w miejscu. 

Rycerska ul. 32. 
Co się po tym liście stalo z gospo

darstwem p. Priebego w Kozłowie, nie 
wiemy. Natomiast podać możemy o 
pertraktacyach o gos,Dodarstwo pana 
Obsta nieco bliższych szczegółów. 

Oto dnia 26 września 1906 robił pan 
Obst~ Polak, „kaufofertę" agentowi p. 
Lipińskiemu. Do 15 października r. 
1906 miał się p. Lipir1ski zdecydować„ 
czy pod warunkami .vodanemi w ofercie 
ku.Qi gospodarstwo lub nie. Cena poda
ną tąrri była na 125,000 marek. Pan Li
piński wymówił sobie prawo odstąpie· 
nia praw swych z oferty osobie trze
ciej; ale z swej strony za warunkował 
sobie p. Obst, chociaż tylko ustnie, że 
trzecią osobą komisya kolonizacyjna 
być nie ma. 

Pan Lipiński zgodził się z musu„ ale 
do komisyi swoją drogą się udał. Na po- . 
wyższy list prezydenta Blomeyera z 6 
pą~dziernika..._ odpowiedział, że żąda , 
131,000 marek i 14 października przy
był do p. Obsta do Lmkowa wprost z 
taksatorem komisyi kolonizacyjnej. Dy 
ferencya w cenie 6000 marek, to miał 
być jego zarobek, a przybył, bo próbo
wał przeforsować interes. Ale pan Obst 
oświadczył, że z ustnego zawarunko
wania korzysta i komisyi kolonizacyj
nej nie sprzeda. 

W ten sposób sprawa się rozbiła. 
Pan Obst postąpił dzielnie. Ale za to 
p. Stanisław Lipiński?! Słów parla
mentarnych braknie! 

Społeczeństwo znać powinno do
brze swoich członków. Źli członkowie 
społeczeństwa o wiele są niebezpiecz
niejsi od nieprzyjaciół jawnych. 

Dzisiaj to niebezpieczeństwo jaskra 
wo występuje, bo komisya kolonizacyj 
na bez agentów-Polaków obyć się już. 
nie może. „Dz. Poz!l." 

Polacy na obczyźnie, 

Na wiecu w Charłottenburgu przy
jęto następującą rezolucyę: 

„Zebrani w liczbie około 700 Pola
cy na wiecu przedwyborczym w 
Charlottenburgu udają się z prośbą i żą 11 
daniem do naszych braci w kraju, by d 
się szczerze zajęli oświeceniem nasze-

Madelor złożył ręce i wyjąkał po 
dchu kiika wyrazów. 

- Przebaczyć panu! ---- zawolal Ju-
t ek - o! nigdy! nigdy! nigdy! d 

Doktor spojrzał na niego błagalnie„ 
Mały zacz'll krzyczeć głosem, w P 

którym brzmiał gniew i strach zara-
zem. k 

- Niech pan sobie idzie, nie che~ 
pana widzieć!... 

Madelor opuścił Gloriettę i wrócit d 
do Chateau. 

Po kilku dniach, pełnych prawdzi· g 
wej męki, doktór wezwał notaryusza i n 
polecił surzedać caly majątek, dając ś 
mu zupełne pelnomocnictwo. Postano- n_ 
wil opuścić Chateau w nocy i schronić s1 
się w innym jakim odległym kraju. Wy
rzuty sumienia może będą go ścigały i eh 
tam, ale za pomocą dobrych uczynków st 
postara się okupić nieszczęście, jakie C 
zostawia za sobą. o 

Jeden tylko notaryusz miał wiedzieć 
o miejscu jego pobytu. Madelor wyje- m 
chał w nocy. · s~ 

~nieg pokrywał ciągle wielką ró
wninę, otaczającą miasto. Księżyc ja- g~ 
sno oświecał drzewa, pierwsze domY ~. 
w Chateau i kilka folwarków we wsi. c c 

Na stacyi nie było nikogo. Madetor / 
odetchnął; obawiał się ciekawych spo- 0 

~trzeżeń. te 
.Maniusia, którą niósł na ręku, otulo- la 

ną w ciepłe futerko, zapytała: źn 
-- Gdzie mv jedziemy, ojcze? · · 
- Opuszczamy Chateau na zawsze k~ 

-0dpowiedzial. ci· 
Dziewczynka pomyślała chwiJkę, -' 

poczem rzekła bardzo poważnie, z min- sn 
ką wyrażającą, iż wszystko rozumie: 



~~ ludu wyborczego, ażebyśmy, gdy I ga, a w trzeciej sprawie o artykuł w . 
~~ często zmuszony dla walki o byt o- m. 45 tegoż pisma. W dwóch pogadali 

ścić strony rodzinne i udawać się kach „Janka obleciświata .„ plsanych 
obczyznę, nie potrzebowali rozpo- przez księdza S.lambelana Kłosa, dopa-
ynać od elementarza narodowego. trzył.a się pro~orutorya podburzeni~ 
Obowiązkiem inteligentniejszych do rueposłuszenstwa wobe~ zarzą?zen 

<laków w kraju i powinnością ich jest 'Ył~dz ~zkolnyc~ w. sprawie nauki re
rać się, by żaden robotnik polski na- ligu ~.Języku. mem1eckm. Arty~uł ~ 

~dowo nieuświadomiony, stron ojczy- trzec1e1 spra:w~e. ks. sza~belan me p1-
i:ych nie opuszczał, bo tylko uświado- sal, ale za~1esc1ł go. J~ko , , reda~tor 

e lieni bracia nasi zdołają się utrzymać „Przew?d?1ka Katolickiego . Mi~o 
0 a powierzchni morza germanizacyi i zn~kom1te1 obrony i:niecenasa ~ol~n
ta iorza socyalistyc;znego". skiego.sąd.- odrzuciwszy wszelki~ 1e-

Obczyzna już od lat domaga się od go wmosk1 - wYdał wyrok skazu1~cy 
n raci naszych w Polsce pracy w kierun szambelana Klasa . we . 'Yszyst.k1ch 

u podanym w rezolucyi powyższej, trz~ch sprawach, a miano~1~1e w pierw 
• iestety dotąd napróżno. sze1 na 400 ma~e~, w drug1e1 na 300 ma 

rek. a w trzec1e1 na 400 marek, razem 
więc na 1100 marek. 

Ziemie polskie. Kościan. Przeznaczona dla Niem
ców katolików kaplica P. Jezusa zo-

- ~ Prus za~hodnieh, Warmii Mtt..!Ur. stanie rozebrana z wyjątkiem części, 
w której znajduję się wielki oltarz; na 
pokrycie prac restauracyjnych. któremi 
kierować. będzie specyalnie w tym ce
lu dotąd przesiedlony budowniczy rzą
dowy p. Petersen, przyrzekł rząd 
68 OOO marek. 

Susz. Ciekawy proces toczył się 
v sobotę przed tutejszą Izbą karną. W 

e oku 1903 wałęsał się w okolicy Sztu-
a. nu i Kwidzyna jakiś oszust, który w 

:rótkim czasie cztery razy się zaręczył 
e ; rozmaitemi pannami, okradł i wyzy
- .kal je, i szukał następnie szczęścia u 
6 nnych. Oszusta domyślano się w oso
a >ie ceglarza ttermanna Roedei:_a ze So 
- 1otu, i wytoczono mu skargę. Na ter
z ninu sprowadzono wszystkie oskubane 
r mnny, ale pokazało się, że żadna z 

lich oszusta poznać nie mogła. Niby to 
Jyf on, niby nie, tak że w końcu same
nu prokuratorowi nie pozostało nic in

- 1ego, jak dla braku dowodów oskarżo-
1ego uwolnić. 

Toruń. Wiec dla Polek zgromadził 
;yle Rodaczek, że sala „Muzeum" była 

o ;zczelnie n-apełniona. Przebiieg wieca 
- Jył spokojny i poważny. 

Lubawa. Proces księży tutejszego 
- Jekanatu, mianowicie księży probosz
e ~zów dra Okoniewskiego, dra Lissa, 
- \fajki, Wachowskiego, Pełki, Ruchnie-

wicza, Kowalskiego i Ratke'go, toczyć 
a )ię będzie przed izbą kamą dnia 29 b. 
j n. Proces, jak wiadomo, wytoczono 
ż. ~siężom tym za znaną odezwę, odczy
' laną z kazalnic. 

· Z Wiei. Ke Poznatlsklegti(J 
W Wroniawach pod Wolsztynem 

przeniewierzył nauczyciel Rowecki 
Jako rendant kasy pożyczkowej 12 ty

- sięcy marek. Teraz skazał go za to 
sad w Międzyrzeczu na 3 lata więzienia 

- i 100 mk. grzywny. 
Poznań. Przeciw ks. szambela

ą_ nowi Kłosowi, redaktorowi „Przewo
dnika kat.", toczy l się tutaj proces. 

Rozchodziło się mianowicie o arty 
kuły zamieszczone w nr. 42 i 44 „Prze 
wodnika Katolickiego" z roku zeszłe-

- Bardzo się cięszę, że stąd wyjeż
,dżamy. Mnie się tu niepodobało ! 

Pociąg nadszedł. Wysiadło kilku 
podróżnych. Madelor z Maniusią na rę

-- ku wszedł do prz'edziału pierwszej 
klasy. 

~ Usłyszał, jak .noslugacz mówił: 
- Gdzie może jechać o tej porze 

l doktór Madelor? 
Ktoś odrzekł mu na to szyderczym 

- głosem kilka wyrazów, których doktór 
i nie dosłyszał, poczem nastąpił wybuch 
c śmiechu i zmięszał się ze świstem loko 
- motywy i dźwiękiem uderzających o 
ć siebie wagonów. 
- Maniusia zaraz zasnęła. Madelor 
i dumał ze wzrokiem zwróconym ku mia 

stu, które powoli niknęło w ciemności. 
e Całe życie przesuwało mu się przed 

oczami. 
ć Pociąg szedł powoli. W niektórych 
- miejscach śnieg, nawiany wiatrem, za-
sypał szyny. 

• Armoises ukazało się_ teraz wycią
„ gnięte w Iinję. Czarne pasy plotów 

o?rysowywaly duże kwadr~ty ogro
dow, otaczających domy. Tam, to 

r cmentarz. Ten odosobniony folwark -
„ to Glorietta -- a w niej Jurek. 

Powoli wszystko znikło: Cha
„ teau, Armoises, cmentarz, folwark. Ca
ła przeszłość zapadała w mgłę tej mro 
źnej nocy. 

e Poczul jakby ulgę i spojrzał na cór-
k~, która spała, ukołysana ruchem po„ 
qągu. 

~ Wziął ją na ręce, namiętnie przyci-
: snął do serca i wybuchnąl płaczem. 

z~ Sl'łzka czyli Starop'ilisk i 
Z Lublińca piszą do „Górnośl." o 

ciekawem zebraniu centrowem, na któ 
rem przemawiał kandydat centrowy 
ks. dr. Chrząszcz. 

Podkreśla! on obszernie narodowy 
charakter niemiecki partyi centrowej. 

Chodziło bowiem o to, aby nieje
dnego konserwatystę na zebraniu so-
bie zdobyć. · 

Ale to się nie udało. Dyrektor tutej 
szego zakładu, dr. Klinke, wstał i z gro 
mi) centrum, zarzucając im brak pa
ti yotyzmu i zwalaj.ąc całą winę za obe 
cny · kłopot na centrum. Oświadczył 
też, że rządowcy postawią trzeciego 
kandydata, ale gdyby przyszło do ści
ślejszych wyborów, wtedy rządowcy 
może poprą ks. dr. Chrząszcza, bo się 
f1rzedstawił jako niemiecki narodowiec. 

Teraz nadeszła chwila krytyczna. 
Młody hr. Ballestrem zaczął bronić 
centrum, ale ostatecznie powiedział, 

ż_e partya centrum w przyszłym par
lamencie niechybnie się rozdwoi na 
dwie; jedna da rządowi wszystko, co 
będzie chciała, a druga nie. 

Aby być pewnym, zapytuje się pan 
hrabia kandydata ks. dr. Chrząszcza~ 
czy jest do tyla niemieckim narodow
cem, że przystąpi do partyi, która u
chwali miliony dla rządu na kolonie? 

Wtedy ks. dr. Ch. przyciśnięty do 
muru, że prawie oddychać zapomniał, 
wstaje i mówi: tak! 

Uwagi zbyteczne! 

Z innych Dzielnic Pols\i. 
Pod Drohybyczem w Oalicyi przy 

zawaleniu się wieży wiertniczej w ko
palni nafty zginęło 3 ludzi. 

Agent pruski. Na dworcu Podgórze 
Paszów został aresztowanym przez a
_genta policyi podgórskiej Jan Kargul 
robotnik z Radłowa, lat 24, gdy odpro
wadza! do Prus 54 robotników. Znale
ziono przy n~m kontrakt robót i notat
ki świadczące, że trudnił się werbun
ldem tutejsz:ej ludności, za co pobierał 
wynagrodzenie od głowy. Kargulem 
za.vpiekowafo się S~t_arostwo podgór
skie. 

Łódź. Walki bratobójcze nie usta
ją. _ Ostatnimi dniami zabito znów 8 
osób, raniono ciężko kilkanaście. 

Pomnik _Czarnieckiego. 
Członkowie komitetu budowy pom

nika Stefana Czarnieckiego Henryk hr. 
Potocki i Adam Krasiński zawarli osta 
tecznie umowę z artystą rzeźbiarzem 
Czesławem Makowskim o wYkonanie 
vomnika Czarnieckiego w Czarnej. Po 
mnik będzie-wykonany z czarnego gra
nitu, godła z ciemnego bronzu złocone 
go. Napis opiewAć będzie: Stefanowi 
Ciarnjeckiemu, rodacy. 

_g 

Baczność Komitety Wyborcze! 
Szanowne Komitety miejscowe prosimy, aby 

po odezwy wyborcze xglosily się do przewo
dniczących komitetów pawiatawvch: 

Dla powiatu Bochum: p. L. Kruszewski, 
sklad mebli, Bochum, Johanniterstr. 2Z. 

Dla powiatu Es~: p. Jan Bloch, Essen, 
przy ul. Turmstr. 

Dla powiatu Reckłl.n~bausen: p Fr. Jano
wski, Reckli1nghausen-Siid (Bruch). B0chumer
str. (sklad mebli). 

Dla powiatu Duisburg: Tomasz Sprule-
wicz, Duisburg-R.uhrort, łiiittenstr. · 

Dla powiau Do.rtmund: Jan Kolenda, Dort 
nn:n<l, ticrol<lstr. 69. 

Na powiat Gelsenkirchen: p. And. 
Kranc, Gelsenkirchen. Vereinsstr. 45. 

Dla powiatu Oberhausen i Miiłheim-Ruhr: 
Tomasz Kub·ak w Oberhausen (Rhld.) Pal
kt>nstr 

W s.zystkich innych R.odaków na obczyźnie 
prosimy_.! aby zglosili się po wszelkie materya
J'y do sekretarza Glównego Komitetu pod aere 
sem: Jan Wiikowski, Bochum, Hofstederstr. 
nr. 29a. 

Na latJ I marzec 
można zapisywać kaźdego czasu na wszystkich 
pocztach 

,,Wia1~usa Polskiego." 
Prenumerata na te dwa miesiące wynosi 

lvlko 

I mr , 28 fen., 
a z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodacy! W czasie obecnej agitacyi wybor
c1ej pokazuje s!ę dobitnie, jak potrzebną jest 
rzeczą, by każdy Polak na obczyźnie abono
wał „Wiarusa Połskies;:o", dlatego też każdy 
dotychczasowy czytelnik oisma naszego powi
nien odwiedzić swych znajomych i zachęcić ich 
do zapisania „Wiarusa Połskie20" na luty i ma
rzec. 

l(tobv pragnąl, abvśmv .,Wiarusa Polskie
go" przez lutv i marzóc P.osylali krewnym ie
~o, n:·ech nadeśle 1,28 m. i doktadny adres ooo
sy. która ma gazetę otrzymać, a „Wiarusa Pol
skiego" przekażemy poczcie. 

Wiadomości zet świata. 
Centrowcy a rząd. 

Że centrum będzie znów stron
nictwem rządowem i o łaski rządu na 
wszelki sposób błagać później będzie, 
potwierdził to już jeden z kandydatów 
centrowych na Ślązku, który oświad
czył publicznie, że glosować będzie za 
wszelkimi wydatkami na wojsko, ko
lonie itd. Tego jednakże niektórym 
centrowcom ieszcze za malo. 

W Dyseldofie odbyło się niedawno 
zebranie wybitnych „katolików narodo 
wych", w którem uczestniczył także 
naczelny prezes v. Schorleiner-Alst. 

Grupa ta ogłosiła odezwę, ubolewającą 
nad stanowiskiem centrum tak przy 
o~tatniem głosowaniu w parlamencie, 
jak w obecnej walce wyborczej; nazy
\\ a je wprost przeciwnem rzeczywi
stym zasadom centrowym. Odezwa 
wzywa wyborców do głosowania tylko 
na takich kandydatów, którzy nie ba
cząc na ciasne j_nteresy partyjne, po
pierać będą dążenia ekspansywne Rze 
szy, a przedewszystkiem politykę kolo 
nialną. 

W kilku okręgach postawiono też 
~,katolickich kandydatów niemiecko· 

narodowych.'' 

Robotnicy „bez pracy" w Anglii. 

\V r. 1905. rząd angielski przepro
wadzi! prawo, ustanawiające obywa
telskie komitety oraz „centralny komi 
tet dla Londynu" dla zaopiekowania 
~ię robotnikami bez pracy. Podczas 
pierwszego roku zastosowania prawa 
powyższego utworzono w Londynie 28 
a na przedmieściach Londynu i w in
nych ogniskach przemysłowych 89 ko
mitetów - razem na obszarze kraju, 
zamieszkałym przez blisko 17 milionów 
lt.idności. • 

Około 74 OOO robotników, wraz z 
rodzinami, przedstawiającemi 200,000 
osób zgłosiło się do komitetów. W 
ich liczbie było 38 OOO nie fąchowych ro 
botników, 16,500 z przemysłu budowla
nego oraz 8,000 „różnych zajęćH. Z 
tej liczby 41.321 otrzymało zajęcie, za 
które byli płatni po 50 fen. za godzinę. 

Dochody tych komitetów ze skła
dek publicznych wynosiły z górą 126 
tysięcy funtów szterlingów czyli z gó
rą 2 i pól miliona marek. 

Urzędowa agitacya przedwyborcza. 

Wychodząca w Berlinie półurzędo
wa „Norddentsche AJlgemeine Ztg." a 
za nią inne organa półurzędowe robią 
wielką reklamę przedwyborczą stron·
nictwom konserwatywnym i liberal
nym. 

W Królestwie saskiem, z którego 
wszystkich okręgów z wyjątkiem je
dnego wybrano w roku 1903 socyali
stów, stara się rząd też jakoś ująć so-

bie wyborców i zapowiada „reformę'' 
wyborczą. Wątpić należy, czy to po
może, gdyż w o\vej „reformie" ty.e 
tylko wiadomo. że stanowczą uchwałę o niej ( !) nowetmie rząd na - jesień! 
__ .:_ ~ _ ______ 3=_'!": - -_7 __ !!!1 

Z r ·· żnyoh stron 
Szanownych Rodaków a mianowi

cie naszych dzielnych „Sokołów'· pro
simy zgłaszać sic na ochotnika do Ad„ 
miriistracyi „Wiarusa Polskiego", zkąd 
się im wskaże lokale wyborcze w Bo
chum, przed którymi powinno się kartki 
wyborcze na kandydata polskiego roz
dawać. Mamy bowiem coś około 40 
lokalów a ludzi nam brak. 

Naszych Przyjacół i Zwolenników 
prosimy gorąco przy agitacyi wybor
czej nie zapomnieć także o agitacyi za 
„Wiarusem Polskim'', który tak śmiało 
stawał zawsze i stawa w obronie nasze 
go ludu pracuj(.lcego na obczyźnie. Te 
raz naj!epl)za nadarza się sposobność, 
by pozyskać „Wiarusowi Polskiemu·· 
-jak najwięcej nowych abonentów na 
luty i warzec. 

Dortmund. Centrowcy ogłosili tu
taj kandydatem swoim jeneralnego se
kretarza esse1iskiego „gewerkferajnu" 
p. Effertsa, którego liberałowie ostro 
zaczepiają. „Dortm. Zeitung'' ogłosila 
akta procesowe wykazując, że p. Ef
ferts w młodości 2 razy był skazany 
za okaleczenie ciała, na 7 miesięcy, dru 
gi raz nawet na 5 lat więzienia. 

· Nawet niektórym centrowcom pan 
Efferts teraz się nie widzi. 

Dortmund. Dortmundzka izba han
dlowa uchwalila przedłożyć minister
stwu oświaty wniosek o zezwolenie na 
wybudowanie w Dortmundzie wyższej 
szkoły technicznej. 

Dortmund. Dwóch policyan tów 
przytrzymało pewnej nocy dwóch lu
dzi, którzy się bili i tarzali po ulicy. 
Po stwierdzeniu ich nazwisk, okazało 
się. że to dwaj bracia, którzy pobili się 
o zdobycz pochodzącą z kradzieży a 
skladajacą się z obrusów i serwet. Na
turalnie, że tych amatorów cudzej wła 
sności zapakowano do ula. 

Dortmund. Na nodze od łóżka ob
wiesił się we wlasnem mieszkaniu 75 
letni robotnik Niehaus. Powodem sa
mobójstwa była podobno nieuleczalna 
choroba. 

Ooslar. Z powodu fałszywie nasta
wionej zwrotnicy wjechał pociąg to
warowy na ślepe szyny i z taką silą 
najechał na kozła, że lokomotywa i 3 
wagony zostały mocno uszkodzone i 
dwóch hamulczych utraciło życie. 

Zwrotnie bilety dla robotników. Ze 
względu na odbyć się mające wybory 
do parlamentu w dniu 25 bm. wydala 
esseiiska dyrekcya kolejowa rozparzą ... 
dzenie. że karty zwrotne dla robotni
kl J..' będą także wydawane dzicfl przed 
wyborami, tj. 24 bm., a będzie można: 
na nie w dzień wyborów powracać. To 
samo stanie się ewentl. w ściślejszych 
wyborach. 

Paryż. Dnia 13 stycrnia umarł po 
długich a ciężkich cierpieniach w Pa
ryżu, przeżywszy fat 78, ś. p. Józef Ru
~teyko. najstarszy członek tamtejszego 
\vychodźtwa polskiego. 

-------- - -- J 

Rezmaif ośct 
Wysokość temperatury słońca. że 

na sl01ku jest bardzo wysoka tempera
tura, zupełnie zgadzają się fizycy i a
stronomowie; toczą wszakże w nauce 
~pory o stopień tej temperatury. Słyn
ny cP.emik i profesor w Paryżu, Mios
san, świeżo odznaczony nagrodą No
t·la, próbuje kwestyę sporną rozwiązać 
w następujący sposób: Próby jego z 
metalami w piecu eletrycznym wyka
zały, że niema metalu, któryby w tem 
peraturze 3,500 stopni Celsiusza, oczy 
wiście w przybliżeniu, nie przemieniał 
się w gaz. Badania spektroskopijne 
światła słonecznego przekonywa, iż 

w niem znajduje się obficie metal tytan 
który także w 3,500 stopniach przemie 
nia slę w gaz; Qrofesor Moissan sądzi 
przeto\ iż temperatura słońca wynosi w 
przybliżeniu 3,500 stopni Cel. Jeżeli 
się jednak zważy, iż na sł011cu ciśnienie 
dośrodkowe z powodu większej znacz
nie masy jest bez porównania większe. 
niż na ziemi, a od tego ciśnienia zale-



7,y przechodzenie mctaa w gaz, wolno 
przypuszczać. iż temperatura slof1ca 
jest znacznie wyższa od 3,500 stopm 
Celsiusza. 

Sprawozdanie z pożaru. W jednej 
z niemieckich gazet strażackich wydru 
kowano następujące sprawozdanie ko- J 
mendanta miejscowej straży ogniowej: '· 
1,0gień powstał z powodu niepoczytal- ł 
ności Józefa Nagła. albo z powodn, że 
rzieci karmiły bydło; rozmaite pogło
!:-ki kqżą we wsi. Alarm robiły dzwo
ny i ~ygnaliści. c-alkiem wedłu_g prze
pisu. Wysłany przodem strażak kon
ny zabtądził z powodu gęstej mgły. 
Wfaściciel przedmiotu objętego poża
rem nie móg~ robić prób gaszenia 0-1 
gnia. bo nie miał wody i nie było go 
w domu. Jakaś st:aż ogniowa zbliży
ła się aż na półtora kilometra do poża
ru, stamtąd zaś zawrócono ją i odesła
no dó domu. Miejsce pożaru oświetlały 
dwie latarnie l jeden żandarm. Akcyą 
ratunkową kierowął zarząd, bo u same 
go komendanta palilo się na górze. Z 
sąsiedniego dachu strażak Froelich puś
cił swoją wodę silnym strumieniem, 
wszystkie zaś otwory sąsiada zatkano 
śmieciem. Uratowano jedną komodę i 
jedną krowę, która uciekła. Służąca u
ciekła tylko z nagą duszą w jednej ko
szuli! Wiele bydła bi,eglo do miejsca 
pożaru, które zamknięto. Pożar ten 
wykazał_, że dom rekwizytowy straży 
ogniowej nie powinien być tak daleko 
od miejsca pożaru. W spaniały rezultat 
zabiegów straży ogniowej podzielają 
wszyscy uwielbienia godni mieszkar}.
cy." 

Od Redakcyi. 
Panu J. K. w Oberhausen. To my-

Langenscheidta, Bismarckstr. nr. 254. 
Wszystkich Rodaków z Bismarck i 

okolicy, a osobliwie młodzież zapra-
sza Komitet miejscowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W OELSENKIR-
CHEN-BULMKE 

odbędzie się we wto1ck, dnia 22 stycm!a, o 
godzinie 7% po poluctn:u w d_ałi p. liundta, ul, 
Wannerstrasse. Wszystk'ch v;yborców oraz 
mfodzież z Bulmke i okc·licy zaprasza się. -
Udz.ial niewiast dozwolony. 

A. Kranz przew. kom:tetu pow. --
Nabożeństwa polsllie 

Witten. Spowi e<lź św od soboty 26 sty
C'Znia rano-. - Kazania w nie<lz.ielę o IO i o 4. 

Linden. Spowiedź św. od soboty 26 sty
crnia rano. - Kazan .a w niedzielę okol o 11 i 
po pol. o 4. 

Wattenscheid. Spowiedź św. od piątku l 
lutego po pot - Kazania w sobotę i niedzielę 
o godz. %12 i o 4. 

Ueckendorf. Spowiedź św. od piątku 1 
lt tego po pol - Kazanie w sobotę tylko p0 
Si:ffiie okoilo 11 godz. i w niedz.ielę R.O Sumie 
i po pol. o 4. 

Langendreer. Spowiedź św. od soboty 9 
lutego rano. - Kazan ia w n1edzielę o 012 i 
po 12ol. o 4. 

U.otsterhausen. Spowiedź św. od soboty 9 
kte.go rano. - Kazania w niedz:ele okolo 11 
i po_ pol. o 4. 

U w a g a : Dla Pofa.ków rozpocznie się 
czas tegorocznej soow1edzi św. wielkanocnej 
już od soboty 26 stycwia. 

Sprostowanie! 
W ogloszeniach Tow. św. Wacława 

i Kola śoiewu .. Lutnia" w Linden, na 
czwartef stronie niedzielnego numeru 
niema być Maryannie Domazerównie, 
lecz Maryannie Polańskiej. 

li 

lne mni~manie. Nam w sprawie n~e- Tow. św. Jana Chrzc. w Altenessen 
przybycia p. Ch. do Oberhausen z 1a- ł , . . , · 
kichś powodów osobistych nic nie wia- P.oda1e ~WYI? czlonko!U ~o 'Y1adomosc1, 
d ł iz w medzielę stracił zyc1e wskutek 

omo. . ... ~ ł ni~szczęśliwego wypadku _na kop~lni 
- · Stmnes w Karnap członek 1 skarbmk 

Wiece pr.1edwyborac. WINCENTY ANDER~. 
Wielki wiec przedwyborczy odbędzie 

się dla Hoistede-Riemke i okolicy 
dnia 23 stycznia po poludniu o godz. 
5 i 24 stycznia o godz. 8 rano na sali 
p. W alburga, Pocztowa ul. Rodacy, 
przybądźcie na wiec i zabierzcie takżt 
żony swoje, są to bowiem ostatnie wie
ce przed wyborcze. O liczny udział 
prosi Komitet miejscowy. 

Wiec przedwyborczy dla Gelsenkir-
chem Stare i Nowe miasto 

odbędzie się dnia 23 stycznia wieczo
rem o godz. 7, na sali p. Vogel, ulica 
Weidenstr. 8 (Kaiser-Garten). Komi
tet miejscowy uprasza sit: o kompletne 
stawienie się, bo będzie narada wzglę
dem ustawienia mężów zauiania z kar
tkami przed lokalami wyborczymi. 

Komitet miejscowy. 

Wiec przedwyborczy w Ewing 
odbędzie si~ w środę, dnia 23 bm., na 
sali p. Lamma, przy kościele katolic-
kim. Komitet miejscowy. 

Wlec wyborczy dla Laar, Melderlcb 
i Beeck 

odbędzie się we wtorek 22 bm. o godz. 
B wieczorem w Laar w lokalu p. Son
dermanna (<lawn. Nartenberg), przy ul. 
Kaiserstr. 115. O liczny udział prosi 

l(omitet wyborczy. 

W1kutek ni„Huęicia y hpalni pHtn
dał życie w aie,fidelę mój najuk.ochaasq 
•tż i usz dregi •jciec 

śp. Wincenty Andars 
w 32 roku tycia. Pogrzeb odbędzie &i• 
w śreilę, 23 ro. o go•fa. 8 raao a dom• 
y Alteae1i!n pnJ ul. Es1eńsltiej lOT. 

W 1tvrntku pogrążen& 
ż._na z dzliemt„ 

Tow. gimn. „Sokół" w Linden„Dahlh. 
zasyła s\\remu druhowi 

ANTONIEMU GRAJOWI 
i jego dózgonnej towarzyszce życia 
pannie MARY ANNIE POLANSl(IEJ 

Wiec przedwyborczy w Bruckhausen i w dniu ich ś luhn, dnia 22 stycznia, naj
odbędzie się w środę, 23 bm„ 0 godz. I serdeczniejsze ~ yczenia szczęścia, zdro 
8 wieczorem na sali p. Mehringa, da- I wia i _btc~~osfav:'i~fis~wa św. w !em no 
wmej Reidick, w Bruckhausen. I wem zvuu malzensk1em. W koncu wy 

Komitet miejscowy. krzyh1Jcmy: Młoda para niech żyje! 
C zoh i1l' Wydział. 

Wiec przedwyborczy w Essen - - --
odbędzie się w środę 23 bm .• wieczo
rem, o godz. 7 M na sali p. van de Loo, 
Schiltzenbahnstr. 58. Na porządku 

/'.~ .•. ~·.· . ·~· ~ ~~ 

dziennym ~prawa wyborów i oszczer- To'!'arz. śv' . .Józefa w Dahlhausen 
cza odezwa centrowców. I(ażdy wy- zasyła \ 'Łnlh zastępcy przewodniczą
borca powinien być w środę na wiecu. f cego panu 

l(omitct miejscowy. ł ANTONIEMU on AJOWI 
Nasze biuro wYborcze znajduje sję i .- . „, . . 

na sali p. van de Loo; tamże można oraz 1ego dozi;ronne1 towarzysz~e zyc1a 
też kartki wyborcze w dniu wyborów I pannie MARYANNIE POLANSKIEJ 
otrzymać. w dniu ich ślubu, dnia 22 stycznia, ser-

-- deczne życzenia szczęścia, błogosla-
Wiec przedwyborczy w Gelsenkirchen wieństwa św i wszelkiej pomyślności 

Bismarck oraz trzvkrntnie wykrzvkujemy: Mło 
odbędzie si~ dnia 23 stycznia tj. w śro- da Par.-t nie"h żyje! niech żyje! niech 
dę po pofudniu o godz. 6, na sali p. A. żyje' Zarząd. 

~~~~~J.~~~ '' ~-~ot.1 t,i/!t-l!."'fi~:~~fu,~.~11i4' ~ .4 

łllllP 1.Wcnwoae 

srebrne, złoty ~rzeg. 5 la.t gwar. 
po 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mk. 
iłroMzkł z sokołem po 2 n:k. 
~ pliki z sokołem po 0,20 mir. 
Guzlkł do mankiet z sokol. 6 m. 
1Uc•l all!1. do łańcucha z sok. 2 m, 
Łańc.•ufi§zkł z sokoł. po 3, 4, 6, 

Mebl 
IOżk 

8 mk. 
U„ołez„kł z sokołem po 5 mk. 
Płerśełonkł z sokołem 5 mk. = Cenniki darm€>. =-= 

§ 

I M. Szczepaniak, i urządza 
~ m1eszk~ 

Krotoa2yn 
(Kl·otoschin). 

(1040 

'"' ~ na łatwą 

.Baczność Rodacy w Bruchu i okolicy! odpłat 
Donoszę szanownym Rodakom, iż z Nowym 

Rokiem otworzył~m •a.jw~~kszy (35) 

tylko w olb 

domu 
kred~ 

Schwarzht 

•• SKŁAD KAPtlUSZY •-
czapek dla m~żc.zyzn I dzieci, pa
rasolł, r~kawie.zek, krawatów kol· 

nłe1·zykow ltd. 
Także polecam Sokołom maciejówki, Sokoliki, 

paski i koszulki. 
Bochumersn 

nr. Hł2. 

(obok pocz 
i apteki). 

Mając nadziej~, iż szanowni Rodacy oratl zacni 
Druhowie poprą moje przedsi~biorstwo, kreślę 

Z szacunkiem 

·st&D. Eorlco~•ki--
neekunghausen-s. (Bruch) Konig Ludwigstr. 21 

~~~11st1sn.~~~i 1 Place bud.o,;r,I 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutschu U Praw,ZIWI 11sk111 ;al~i.d:k.~~lkoiici m& na sprzedaż pny lt 

1 A.lberw Buae, 

s w 1 e ce T~:i~~hi:b ! 
na Matkc l1sk' Gr1111. 
w wieliim wyborze i bar· 
--dzo tanio --

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
1 HERIE, Bahnhafstr. nr. 52 

naprzeciw ul. Nowej. 

Zie91.Mkl 
a ........ (C..•e „ •.) 

kupUJe folwarki i gospodarstwa a !prae
<\aje w calowi i w parcelach na długo. 

=== !et.nit\ odpłatę. === 
111e 

Kasa oszczędności Banku 
łrzyjmuje depozyta i płaci od takowych 
4: procent. za natychm. wypowiedzeniem . . 
p i ćwierć procent za kwart. wypowieda. 
1 i pół procent za p6łroc1mem wypowieds. 

Budzik gł. dzwonek. l,s5 mk 

Zegarek k!eszonk. 2 
nik.low. 135 mk 

Zegarek sreC:!:;" 6,s3 mk 

Cenni.kl około 2000 ilnstra 
Cli wys. darmo fr 

M •. Danecki, Poznań 
ul. Błsmareka ~. (1419 

Olbrzymi zarobek 
osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
że koQjety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty, Prospekty polskie 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki . Posen W. 6. 

DobPT, pot7wa7 elaleb pad 
ltonkt pe 1,25 :mr. ł po 85 
również westfalski chleb wiejski (B 
stuten) po 1,00 mr. przesyła pospit?F 
koleją przy odbiorze 4 bochenków ftt 
fabryka chleba .Jola. Bake, Upsp 
p. Salzkotten. (1 

Zamawiać proszę w niemieckim 
zyb i podać dokładny adres i stacyę 
lejow~. Składy w Bochum: J. Pollm 
Koltkemarkt 15, J. Krab, Dorstens: 
L. Weber, Rottstr. 51, Penn.lg, Sternst 
Ph .Lohoff, Maltheserstr. 6, G. K.irrht 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigt 

-------·-·· I Towarzystwom 
- polecamy 
li dla sekretarza, 

li KSJĄrłKI bibliotekarz~, Ili /j kasyera, ksiąi· 
• ki do zapisywa· 
• nia. członków i 
• t. d. i t. d. 
li& Adres: 
• „Wiarus Polski" 
• Do eh u m Maltheserstra.ese nr. 17· 

--··-·-···---' POSTBESTELLUNOSFORMULAi· 

lcł bestelł hiermit bei dem Kai~ 
· dien Postamt e iID Bxemplar der Zeitł 
„ Wiara Polski" au~ Bochum (Zeituft 
preisliste 128) filr die Monate Pebt1 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnern 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben 
deinJit 

• Jl • 

Kaf serlłches Postamt ••••••••• · 
7.a druk. nakład f redakcyę nd powiedzialny : Michal Kwiatkowski -w ·B--o-ch_u_m_.-N-ak_ł_a_d-em_i_c_z_c_io_n_k-ami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



r. 19ł środę -d. ~ i Rok 17. 

• • 

·'"•'. . .'-l.•;.1111181---------------------------------------------· ·~~-~......_~ -..:az:A U>W~~.h.~~ ... -ntswna.--k.lol-1h,..; • .._...,...,,... 

Sodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowy11. 

~ycli.oki oods:llanie a 1'1}1\filu. dni ponri\t•cznych. 
2mdpb.\&l k~ n& po61cie i 11 liBtowych wynosi 
1 J:l iO feL, a ló ócbaopenitm do domu 1 mr. 92 fen. 

l,l'f1e.ntQ P!\lai:i" np~t~y jot w caimiku pocztowym pod 
sukiltDl ,,L pol.Dilch nr. 123. 

fi lllC Beże za ·~ lar1 i UJCZJZlł I 
Za in.eeraty płaci lit za. r:liej1ce ""dka drobnego dnk· 
lf. f. ogłoszeni• za.mitszczone prstd inseratami ~ fen. I o 
często ogłasza otrzyma raba.t. - Listy do uWian .u P. -
1k.iegou należ1 frankować i podał w nich dokła.dn,r ach a 

pisz-.cego. R~kopisów nie zwracam7. 
~llllllP! __ _.. ______ llllbl ______________________ _.._._._ ...... .._ ... __ .___,nazll....,~----~----_,...._WM.,._.._ .... ._._ .... .._ ....... ._.;,.._,„,._„..;...~_.;;,.._....;~_,._.. .... __ ._, __ ..... .._.~ ~ 
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Przy w31borach do parlamentu 

w piątek, dnia 25-go stycznia 1907 r. 
jest kandydatem Polaków na obczJźnie literat 

Józef (Jhoeiszewski z Gniezna. 
Rodzice ptJlscy ! Uczcie dzieci swe 

: tit6wić, czytać I ołsać po oolskul Nie 
}ł'st Pola.klem, kto potomstwu swemu 
Hlemczyć się pozwoli! 

i wypadków dnia. 
I<andydat nasz p. Józef Chociszewski 
opuś~U wczoraj o!>czyznę, wracaj~c do 

Polski. 
Pan Chociszewski przebywał 8 dni 

na obczyźnie i przemawial w tym cza
sie na 17 wiecach. W drodze powro
tnej wstąpil p. Ch. jeszcze do Misburga 
pod Hanowerem. 

70-letni kandydat nasz nie szcz~dzil 
więc rzeczywiście mozolu, by zagrzać 
ducha rodaków na obcz_yźn~. Niechaj 
teraz każdy Polak dołoży ze swojej 
strony starań, by w dzień 25-go sty
cznia wynagrodził kandydata naszego 
do pewnego stopnia za poniesione tru
dy. 

Centrowcy i iiocyalłścl przygotowują 

nowe sposoby celem zbałamucenia Po-
laków przy glosowaniu. 

Wszędzie centrowcy i socyaliści 

starają się o mężów zaufania i roznosi
cieli kartek, którzy znają język polski. 
Nawet kandydatów poszukano sobie z 
polskiem nazwiskiem jak w Duisbur
skiem zażartego niemca Gronowskie
go. Znalazło się też pono kilku zdraj
.ców, którzy za srebrniki judaszowe po
święcili swój honor narodowy i pójdą 
się wysługiwać w dniu wyborów cen
trowcom i socyalistom. 

Baczność więc wyborcy Polacy! 
Niech ani jeden głos polski nie padnie 
na kandydatów socyalistycznych i cen 
trowych. 

.Polacy na obczyźnie. 
W Hamme odbyl s·ię wiec i;>rzedwyboir.czy 

ubieglei n'edzieli pod przewodnictwem p. Ja
tia Jaśkowiaka, proto-kól pisal p. Ignacy Py
ka. Przemaw:ali pp. Antoni Gwizdek i Igna
cy Woźn i ak. Miejscowy wikary p.ocząl ia
chwalać partyę centrową, ale naturalnie n · c .7 
tern n·e wskórał. Odpowilcdzieli mu pp. <.Jw.1-
zdck i Woźniak, którzy przybył" z r~m:ema 
kom'tetu wyborczego dla Bochum Wtec za
ko.ilczono okrzyk!em na cześć kandydata n3: 
szego p. Józefa Chociszewskiego i na cześc 

l(ola pO"lskiego. Na agitacyę wyborczą zebra
no 5 mr. 51 fen. 

W Oerthe odbyl się wiec przedwyborczy 
20-go bm. pod przewodnictwem p. A. Koko
c :ństk:iego. Protokól pisal p. Wojciech Klonow 
ski. Do I(om,tetu wybrani zostali: T0masz 
Markowski, przew„ Jan Stanislawski, sekr., 
franciSfl.ek Brzechura, skarbnikiem; mężami 
zaufania na Gerthe: Wojciech Klonowski, Mi
chał Ratajczak, Stanislaw Malecki i Micha! 
Sobecki. Na Holthausen Józef I(usztrank. 
Na Kraj Wojc:ech Maniak. Na ·HiHrryp Ja1.1 Du
de"k; Ignacy Klonowski i Walenty Pralat. -
Przemawiali pp. L KruSiZewski z Bochum i 
Walenty Orześkowi'.ak z Bruchu, Józef Klonow 
ski, Antoni l(okociński, Michal Paluch i To
masz Markowski z Oerthe zachęcając do agi
ta.cyi wyborczej. Na wiec przybylo okolo 250 
wiecowników; na cele wYborcze zebrano 
13,35 mk. 

Wolclech Klooowskł. 

Wyborców polskfch w Dortmundzie 
wzywa pewien rodak tamtejszy, by 25-go stycz 
n·.a się dzielnie spisali i kartki swoje oddali na 
kandydata polskiego. (O kartki wyborcze wy 
stara się z pewnością tamtejszy komitet wy
borczy). 

Deme. W niedziele 6. bm. odbyl ~:ę wiec 
rzedwyborczy pod przewodnictwem p. Zy
munta :Wodtusia; protokól pisal p. Józef Pra
el Przemawiali pp. Narożny, Teszner, Pracel 

i Michalowski. Na wiecu wybrano też komitet 
wybor.czy. 

W Haioowene i Misburgu 
odbyly ~ię 13 bm. wiece przedwyborcze, na 
których przemawiali pp. Wilkowski, dr. &-
łoński i Gośc:.ński. • 

W Herne odbyl s·. ę 14-go stycznia przed po
łudniem w iec przedwyborczy pod przewodni
ctwem p. Marciniaka. Przemawial witany z 
w :elkim zapail'em kandydat nasz p. Józef Cho 
Ctszewski z Gniezna. 

Wyborców polskich w Habingho-rst napomi
na pewilen gorliwy rodak w przeslanei nam 
korespondencyi , by w dniu 25-go stycznia 
wszyscy jak jeden mąż obowiązek na 
rodowy i obywatelski spelnili glosując na kan 
dy0.ata naszego p. Józefa Chociszewskiego. 

W Hattingen oobyl s · ę 13 bm. wiec przed
wybor.czy, na którym obrano komitet wyborcz>' 
z p Marcinem Tyczewskim jako przewodnt
c~ącym. Przemawiali pp. zn· ński, P!orczyńs~i 
i Kończak. Skladki zebrano 4 mr., 10 fen. 

z pod Gamett donosi nal? pewi~n roda~, ~e 
pewne towarzystwo polskie zam e~za 1ak~ś 
„fest" niemiecki urządzić. Pytamy s: ę, .czy n:e 
dość ieszcze orześladowań znos· ć musimy, ze 
nilcktÓrym dotąd oczy otworzyć sie nie mogly! 

Rodacy, opami ętajcie się! 

z Vohwinkel donoszą nam, że centrowcy 
prowadza tamże energ:iczną as(tacyę .. Pola
cy jednakże nie poz~olą s:e zbala!fluc1ć. (Po 
kartki wyborcze pros1my s1e zglos ć .do p. J. 
Wilkawskiego z Bochum, który kartk1 te roz-
syla). 

W Ruhrort-Laar odbyl sie 13-go b~. w 'ec 
przedwyborczy. na którym obrano .komitet. wY 
borczy z p. T omaszem Sprulew1czem aako 

przewodniczącym Przemawiali pp. tlajn z 
łlofstede i fr. Nowak I z La ar. 

Z Laar donosi nam p. Depa, że nigdy za 
centrowcem nie ai:ritowal. 

W De.ł.nwnhOł'st w OldenburgU odbyt się 
15 bm. wiec przedwyborczy, na którym przema 
wia1 p. Jan l(orpus z Bochum. Zapal na w .ecu 
dla kandydata narodowego p. Józefa Chociszew 
skiego byl wielki. -Centrowcom 1 socyalistom 
zmyto -glowy tak, iż wyn:eśli się z saHI. 

W Orohn podBremą, odbyl sie wiec przed
wyborczy pod przewodni.ctw~m o. Nowaka z 
Blumenthalu. Przemawiaj pan Korpus z Bo
chum. Kilku socyałilstów ze znanym agitatore
n:m p. Karwikiem z Bremy na czele chdalo 
r-rzeszkadzać, lecz dostali taką odprawę, że o
puśe'.li sale. 

Bruckhausea, dnia 21 stycznia 07. 
Wiec, który oobyl się tutaj, otworzyl prze

wodnic1ący p. Wróblewski, przemawiali pan 
W. Sosiński z Bochum o sprawach wyborczych 
i p. Michal Roszak z Bruckhausen t>rzectstawi:a 
;ąc Rodakom. ktćirzy mają dzienną pracę, że i 
vni mogą w&zyscy bez wyjątku iść do urny 
wybC>rczej be.z. żadnej szkody. 

Przewodniczący odczytal następn'e lokale 
wybor-cze w Bruckhausen i ulice, które ·do nich 
mtleżą, m:anowicie: 

I. Do gościilca Rilhl, Alsum. Schwelgern i 
Bruckhausen-Alsumerweg. 

2. Do gościńca y;dowy Schmitz należą z 
Bruckhausen„Kaiserstr. od No. 1. do 49. i od 2. 
do 50, Amoidstr. Karl-Albertstr. Heinrichstr., 
Kronstr„ Yorkstr., fabrikstr .• w :elandstr„ i 
GrUnstr. od nr. 1 do 98 i Wasserstr. 3: Doi gościńca Terbril~izen należą w Bruck 
hausen, Kaiserstr. 51 do 165 i od No. 52 do 164, 
Matenastr. Lehnhofstr. Lou:senstr., Kronprinzen 
str. i Kasinos.tr. 

4. Do "ościńca Scholten należą: Bruck
bausen, Schulstr .. Alhrechtstr. ·i Wi~helmsplatz. 

5_ Do at<>ścłńca Niessen należą: Bruckh„ 
Ka·iserstr. od No. 166 do 244, i od No. 167 do 
247, oprócz tego Colonie-Neu-Berg- i Angerstr. 

Do gościńca Schelbach należa Bruckhausen 
Kaiserstr. od No. 248 aż do końca i od No. 249 
również do kooca, Oabelsbergerstr., Orollo-, 
Franz-. Julins-. Jienrietten-, "Emil-, Iiagodorn-, 
Park-, i Wolfstrasse. 

7. Do g-0śctńca Wałdmann należą: Bruck
hausen, Provinzialstr. od 1. do No 111. Wiese1~-
0ertruden-. Julius-. Lothar-, Enten-. Dahl-, K·1-
b :tz-. i Mii.hlenstrasse. 

8. Do jtośclńca Lockerma111n r.ależą: B~ck
hausen- Provinzic;.lstr. od 113 do końca, Vere1ns
Vorholt-, Prov'nzialstr. Pahrn- od No. 1 do koń 
ca z obu stron. Alsumer-, Walsumer-. Bach
Hilttcn-. Johannis-. Kathar'nen-. Sibillen, Ja
hannfsmarkt, Provinzial&tr. w Ma rxloh od 130 
do 152 a Zechen-, Oohen-, ·i Iiochstrasse. . 

fako mężowie zaufania, l<t6rzv z kartkami 
stać będa zglos.:1; sie pu.: F ikczyński ~oma!1, 
Berwald Perx, Samorsld Franciszek. G'el<lz1k 
Wincentv. Strzelczyk M.iclrnt Żywia1ows~i Ja
kób. Borowski Stanislaw. Kochowicz Stan slaw 
Blasi c.zvk , Rei:;7 c7v11ski Anast:l7.y. Kamvszek 
Stan;s.law. StaWU1iak. 

W k{)ńcu przemawiali jeszc7.e P~·: Józef 
Roszerk:ewicz Ad~.m O.o-Mian. f'~~nc: szek Tar 
kowski, Antoni Dol~ ta i W So.s1~sk. . 

Pan Wr6blewsiki z~koficzvt w iec trr.ylunt
rvm oh·1,vkir'm n"l. kr.nctvctata n '1 S!C9:0 pana 
Józefa Cl10ciszewski P.-P:O. 

Następny wiec odbędzie sie w środę wie„ 
czorem o 8 godzinie na sali p. Uehring'a dawn. 
Reidick. I(. Laurentowski siekr. 

W Włemelhausen odbyt się ubieglej niedzie: 
I: drugi wiec przedwyborczy. Zagail obrady 
przewodniczący miejscowego kom. _p. 1. Wol
ciński zachęcał' Rodaków, aby wszyscy bez 
wyją,tku glosowali na naszego kandydata pol
skie11:0, p. Józefa Chociszewskiego z Gniezna„ 

W <ialszym C'ią,si:u obrad nrzemawiali PP.: 
J67.ef Spi1eczyński, Gryglewicz, Dr..mek z Weit
mar ~Ign. Bugajewski. Obrady zakońcwno 
okrzykiem na cześć p. Józefa Chociszew~kiegu 

J. Spłeszyński. sekr. wieca. 

Oladbeck. Roczne sprawozidanie Towarzy 
stwa św. Wojciecha w Gladbeck z Roku 1906. 
Towarzystwo nasze na początku roku liczyto 
68 czlonków w ciągu r<>ku zapisalo się 55. Z 
powodu zmiany pracy WYStąpilo 6, w strony 
.r.odzj.nne oojecJ,la11o 9-ciu do wojska poszl.Q 5,... 
wykluczonych bylo 11-stu: ob~ie liczy to
warzystwo nasze 91 czlonków. Dochodu bylo 
408 marek i 21 fen. Rozchodu 333 marek i 79 
fon. Pozostaie w kasie 74 marek i 42 fen. Dnia 
13 stycznia rb. odbylo sie roczne walne zebra
nie, na którem .obrany zostal zarzą<l: przewodnł 
c1.ącym Jan Paszkowiak, zastępcą Jan Cichosz. 
sekretarzeJTI Jan. Parzonka, zast , PaweZ Su
kowski, skarbnikiem Józef Spychaj, zast. Kas
per Szalata, gospodarzem Franciszek Szlafka, 
lawnikami Józef Wiśni1ewski i Stan. Stasiak 
rewizorami kasy Woiciech Paszkowiak if Karól 
Przyibyl, charążym Jan Matuszewski, zast Piotr 
C '.sz_ewicz, asystentami: Wladyslaw Teichert i 
Piotr Wiśniewski, zastępcami Józef łiornowski 
i Stan'slaw Andrzejewski. 

Jan Parzonka, sekr. 
Sprawy, tyczące sie towarzystwa nadeslać 

pi osimy na ręce przewodniczącego p. Jana. 
Paszkowiaka w Gladbeck Butten<lorf Alte-Land 
Str. No. 43 Kr. Recklinghausen. 

Z Hamborn w Nadrenii nadsyla nam pe
wien gorliwy rodak następ•1jącą, wierszowaną 
koresn.ondencye: 

Na wyborv! Bracia W'iara - Niechaj każdy 
spieszy - Kto ffle stanie ten niewiara - A 
i ~ieżko zgrzeszy. - Marsz, marsz, Polaczku, 
- Kuba, Ja§ku i Maćku - Glosud.cie na swego 
- JM.efa Chociszewslfiego - Jak z Westfalią 
tak z Westfal"a - Lep"eij będzie tu w Nadrenii 
- Bo iak się Polacy zleca - To centrum kart
kami zgmecą - Mars.z. mar~.z. Wiarusy, - Z 
v·iarą w sercu i w duszy - Glosujcie na swego 
- Józefa Choc:szewskies:i:o. - Marsz Polacy. 
w przyszly piątek - Do wyborczej urny - Od 
.cJajcie g"los na RodakR swego - Józefa Choci
s:'ewskies:i:o - Marsz. marsz. Wiarusy, - Z 
wiarą w sercu i w duszy. 

P. Regulskł. 

Mowa ks. prałata · Stychla 
wygłoszona podczas rozpraw nad etatem pań

stwa pruskiego według tł<>m. „Dz. B.". 
(D<Ykończnie.) 

Czytamy w:ec w odnośnem rozporządze-
niu: 

Ioowrocław, 9 listopa-0.a 1906. 

Król. pow. inspektor szkolny 
Nr. 4574. 

Ponieważ córka pańska Stan:s1awa wzbra
nia s't~ odpowiadać na nauce ret:gii w szkole, 



donosz~ panu niniejszem, że córka pańska l(a- ' 
tarzyna nie wstanie na Wielkanoc zwolnioną 
ze szkoly, ponieważ brak je.ii odpow:edniej mo
raAnej dojrza.lości. 
(Smiech u polaków. - Bardzo slusznie ! - na 

prawicy.) 
Co, „bardzo slusznie ?" 

(Glos na praw.icy: tak jest!) 
Tak, w takim raz:e .niie zazdroszczę pa

aom ani p. dr. w:nterowi logiki waszego sądu. 
List jest wystosowany przez powiatowe"o 

mspektora szkolnego Wiintera do robotnika p. 
Andrzeja l(uźmiflskiego w Strzembowie. 

M. p • dochodzi si~ do tego ż.e sie nawet od 
l(ościola żąda, żeby wystąpił przec:•w -dzieciom 
polskim i żeby wfasne swoje zasady nauczania 
podeptal nogami! 

Bierny O'PÓr tdzieci szkolnych na,zwano nie
moralnym. M ... p •• pytam was·, czy samoobrona, 
obrona wlasna zawsze jest niemoralna, jeżeli 
&ie zwraca przeciw wladzy państwowej, także 
wtedy, gdy ta obrona wlasna do szlachetnych 
dąży celów_. np. do obrony wolności sumien a? 
Czy i wtedy mamy sie beziwarunkowo podać, 
ślepo uleg:ać wladzy państwowej, racyi stanu, 
wyt<onywanej przez podrzędne organa na wla
gną rękę; czy j. wtedv musimy jej bezwarunko
wo pod~ać i jej ślepo sluchać, gdy wYkracza 
poza przyslugujące jej prawa, swej s·ly naduży
wa, dep_ce nogami wolność s1Umienia? 

Papież Leon XIJI OR"lasza w jednej z swo
ich enc:rklik o wolności sumien·a taką zasadę: 

Jeżeli sob:e państwo pozwala przez swoje 
zarządz.enia ujarzmić wolność sum·en.ia, to na" 
leży sie go nie sluchać. 

(Sluchaicie, sluchajcie! u polaków.) 
To mówi pap.ież, glowa Kośc.ola! 
M. p., n e moie przecież naimniejszei ule

~·ać wątpliwości. że szczególnie nauka reEgii 
powinna być każdemu dziecku udzielaną w ję
zyku jeg-o ojczystym. Jeżeli sie to w zasa·dz :e 
rrzyznaje. jeżeli się przyznaie, że i modl1twe 
należy odorawiać w ję_zyku ojczystym, to trze
ba i w praktyce kon eczność ob_rony z tej za
sady wplywającą uważać nietylko za doz.wolo
r.ą, ale worost za moralnie obowiązującą. 

(Wielka prawda! u polaków.) 
Nie trzeba tylko przytem używać sily 

gwaltu. 
M p., w donies'.eniach prasy niemieckie! 

opowiadano różne bai-ki o różnych środkach 
gwaltu, rzekomo użytych przez polaków. B~ą 
tam o us:fowanem ut9pien:u pewnego nauczycie 
la niem eck1ego w jeziorze Gople. o bombie, 
rzuconej do budynku szkolnego. Pokazalo się 
jednak późn : ei, że to wszystko również b~lo 
zmyślonem i zelganem. Skarżono sie, że w nie
których budynkach szkolnych wybito parę 
szyb. - ale zupeln.e pozostaje się obojętnym. n~ 
to, i<:lk polityka rządowa rozbija dusze dż1ec1 
polskich (Brawo! u po:laków.) 

M.. p„ Co byIÓby się stalo z chrześciiań
stwem za czasów cesarzów rzymskich, gdyby 
~t zy prześladowan·.u chrześciian obro~ę wze-. 
dw wfauzy państwowej uważano za niemoral
ną?! Prawdopodobnie czcilibyśmy <lziś jeszcz.e 
Jowisza z jego Olimpem albo_ wedlu~ modn e!J
szego sposobu Wotana z jego Walhalą! 

(Wesolość na prawicy. i 
M. p., tam, gdzie chodzi o nietykalność 

o skuteczno·ść prawd wiary j nauki wiary, tam 
faden ksiądz nje może obojętnie stać na ub9· 
c.zu · nie widziano chyba jeszcze pasterza, kto
ryb~ stawal po stron·e wilka na_pastni_ka i _PO>
mall'.al mu wydusić wlasne swo1e ow1eczkl. 

· (Bard10 dobrze I u P.Olaków.) 
M. p., KościoJowi nie wolno języka wykla

dowego używać do uprawiania swojej wl~sne~ 
portyki, ani nie wolno mu popierać polttyk1 
obcego państwa 

l(ościól musi wlaśnie pod każdym warun
kiem używać języka ojczystego i musi żądać od 
wladz państwowych, by go używ~~~, jeżeli po
zwala sobie dysponować :-iauką rehgir bez wply 
wu Kościola. 

]fatalna om-yłka. 
18) Powieść z francuskiego. 

(Ciu dailuyJ. 

CZĘSC II 
I. ;·1 

Piętnaście lat upłynęło od chwili 
krwawego dramatu. 

W Chateau-le-Chatel zapomniano o 
doktorze Madelor. Nikt go odtąd nie wi 
dzial. 

O pięćdziesiąt mil od Chateau nad 
ogromnym lasem, otaczającym płasz
czyznę Haut-Butte, w Ardenach sierp
niowe słońce rozpostarło promienie 
c:.iężkie i palące, niby roztopiony ołów. 
Żaden listek się nie porusza„ Przytulo
ne do gałęzi ptaki milczą. Od czasu do 
czasu tylko słychać delikatne odgłosy 
wśród krzaków; to jakaś jaskółka za
szczebioce, to słowik się odezwie, nie
zadowolony, że mu przeszkadza ukryć 
się w cieniu niedyskretny promień świa 
tła. Las upojony słońcem, drzemie, jak 
znużony wielki potwór. 

Od Maas zaczyna się kamienista 
droga, która przechodzi obok Mouther
me, dosięga Haut-Butte, przerzyna glę 
boki parów Pilette i zagłębia sLę przy 
granicy bel~ijskiej w lasy Hays. 
W zdluż drogi w dość dużych odstę
pach wznosi się kilka domostw, ukry
tych mi~dzy drzewami. 

O kilka kroków od Woiries stoi do 

M. p., prawda, trzeba przyznać, że istnie
je zatarg_, Jest to zatarg z Jednej strony miedzy 
obowiązkami względem Boga, względem czwar 
tego przykazania, z drug.ej strony miedzy obo
wi~zkani.i. względem państwa. Ale kt9 ten za· 
targ wYWoJal? 

Czy nie państwo samo? 
(Bardzg slusznie I u polaków. - Protesty na 

prą_wky.) 
Skarżą sie ina podkopanie powagi szkoly. 

t ooczuclą,_ nie wolno go wyłącznie konfiskować 
na rzecz niemców. To. co wam jest dobre, wznio 
sl.e i święte, jest św:ęte i nam. 

Nie wątpimy ani na chwilę, że nasza świcta 
sprawa w walce z brutalną fizyczną slą jed
nak w końcu odniesie zwycięstwo. 

(Żywe oklaski i brawa !l polaków.) 

====· --
Ila luty I maneo 

Pytam wa§, panowie, czy państwo u~zanowalo 
pq_wagę i majestat Boga, powagę wznioslych •ożna zapisywać każd~o czasu m wszy&tkJcłl 
r1 awd wiary, gdy przymusilo dzieci uczyć się JOCztacłl 
tych prawd w niezr.ozumialym jm języku. fal- w· p I ..... , 
szywie pojmować te prawdy i odmaw:ać pa- ,, Ut.rusa O Sa..1ego.' 
cierz w obcym, zimnvm dla nich języku we 
formie nieświadom '.e Qrzez nie ·pokręconej któ- ' Prenumerata na te dwa miesłllce wyaol& 
ra jest wrecz pJofanacvą modlitwy? lvłko 

Czy pańsbwo uszanowalo czwarte przyka-
zanie, czy uszanowalo pawagę rodziców, czy 
uszanowalo nietykalną świętość sum:enia du
szy dziecięce}? 

Nie, państwo z.na tylko swoją wlasną po
wage, J)O'Z_a tern nic nie zna. 

M. p., wedlug pojęcia pa,na m'.nistra oświa
ty i caJej masy urzędników jego na prowincyi 
są polski.e dzieci, które stawiają bierny opór 
w szkole,. moralnie niedojrzale; one są moraln:e 
niedojrz~Ie_. skoro sza:mią czwarte nrzykazanie 
Boże, skoro sluchają rodz.ców, skoro pragną 
się KOrąco modlić w iezyku ojczystym, skoro 
pragną, by serca ich przcn iknęlv szlachetne 
PQ..budki przez prawdy wiary pobierane w ję
zyku ojczystym j dobrze przez to w duchu prze. 
traw:one, wtedy są one moralnie niedojrzale i 
wtedy mają za karę z.ostać zatrzymane w szko
le mimo ukończo.nego 14 roku życia. 

(Sluchajcie, slucha;cie ! u polaków.) 
Natomiast stana się odrazu doiirzalemi mo

rn.in :e, skoro tern ws,zvstkiem pogardzą, jeżeli 
s·e ślepo poddadzą nie · czasem wlaściwej pe
d8gogicznei powadze szkoly, tylko politykują
cej w szkole racyi stanu, wtedy będą d,9jrza
lemi, wtedy zostaną ze szkoly zwolnione_ 

(Bardzo >dobrze! u polaków.) 
M. p .. Polacy mają prawo i obowiązek pod 

tym wzsrlędem stawić opór w ten sposób, jak 
to uczvn·11 bo po stronie Polaków jest tu pra
wo orzyrodzonę, nauka Kościola, pedagogiczne 
zasady, historyczne tradycye (traktaty wiedeń
sk ie i królewskie przyrzeczenia) - te Jednak 
um'esizczam w nawiasie. 
(Wesofość i glosy: bardzo dobrze! u polaków). 
bo przecież one wiele nie znaczą. 

Po stronie oolaków stoi a Jeszcze: dawnie.i
sza praktyka szkolv „ zasady konstytucyi i nako 
r.·ec - a tego wcalę lekceważyć nie można -
jasno wyoow.iedziana opin:a calego cywilizowa
nego świata. 

(Bardzo dobrze! u .volaków.) 
M. p., my mamy prawo i żądamy uszano

wan;a tego Qrawa naszego w oaństwie prus
kiem, żyć iako osobny narodowy organizm na
s~ ych polskich WS\pólbraci, i 'f/YZYSkać do takie 
go naszego <lalszego istnien·.a, w granicach pań
~twa pruskiego wszelkie dozwolone środki. 

Wcielono nas jako Polaków do państwa 
pruskiego, to też trzeba. zn:eść i pogodzić się z 
tern, że Polacy pozostaną polakami. trzeba im 
ich prawo wymierzyć. Prawo do istnien·a jako 
·narodu dato ,Dolakom nie czasem dopiero pań
stwo pruskie: prnwo to nie pochodzi od ludzi 
i nie może być też przez ludzi wzięte i zabra
ne. M. p_, jeżeli mord i zlodz!eistv,rg w malych 
rc.zmiarach, w z:wyczajnem życiu każdy otacza 
pogardą, zwalcza i potępia, to ni~ można go w 
wielkich rozm· arach inaczej oc~n iaĆ. . 
- W sferz.e politycznej jest po jednej stron'.e 
tylko argument silnej pięści_. Jest p_ięść i ta z?aie 
sie pewne sumienia uspokaJać. Nie wolno Jed
nak nar')dll kulturalnegQ z w·elkiemi historycz ... 
1;emi tradycyami traktować pięścią. Nie wolno 
takiemu narodowi odmawiać oraw@. do w.lasne-
2o patryotyzmu ani <lo wla~ego narodowego 

mek Pauliny Lantaume, przy nim obór 
ka i ogródek, otoczony żywoplotem. 
Opodal na tej samej równinie widać 
ładny dom dwupiętrowy, zbudowany z 
miejscowego kamienia. Ten dom nale
żał do pana Laurent, doktora z ttaut
Butte. 

Droga wije się i uderzając nagle o 
obnażoną skałę góry Tranet, biegnie da 
lej wężykowato. tworząc liczne zakrę
ty, raz pod gór~ to znów z góry~ Dro
~ę tę z obu stron okalają m1z~r~e 
krzaczki jałowca, wyrastające wsrod 
kamieni karłowate drzewka, wzbudza
jące litość w dorodnych okazach są
siedniego lasu. Ztamtąd dochodzą róż
ne odgłosy: uderzenia siekiery, ścina
jącej drzewa, oddalony zgiełk z łieut
Butte, dzwonki konia, przywiązanego 
do płotu, grube nawoływania pastu·
chów, gdakanie kur z sąsiedniego fol
warku, i głośniejsze jeszcze pianie ko
guta. 

Na szczycie góry, na tle stalowego 
nieba, zarysowują. się ruiny zamku, za
bytku, jak opowiadaią stare legendy, 
najdawniejszych feodalnych bitew. Je
żeli wierzyć opowiadaniom ludzi z Haut 
Butte i górali z Bapparent, jedna z po
chyłości Tranet, tworząca jakby o
gromny płaski kamień, naokoło które
go grunt jest suchy i zupełnie nagi, by
ła niegdyś zlewana obficie krwią ludz
ką z ofiar. zarzynanych kamiennym 
nożem dawnych kapłanów pogańskich. 

W głębi ogrodu między chatką 
Pauliny Lantaume i domem doktora, na 

I mrk„ 28 fea., 
a z odnoszeniem do domu 28 f eu. więcej. 

Rodacy! W czułe obecnej adtacyl wybor
C7eJ pokazuje &łę dobitnie, Jak Potrzeb.• Jest 
rzecz11, by kaźdy Polak na obczyźnie abono
wał uWiarusa Pols.kie~o", dłate20 też każ•y 
dotychczasowy czytelnik oisma naszeiio Powi
nien odwiedl.ić swych znajomych ł zachęcić ie.la 
do zapisania „Wiarusa Połskie2o" na luty ł ma
rzec. 

Ktobv pragnąl, abyśmy .,Wiarusa Polskie
go" przez luty i marzec P.OS...Ylali krewnym ie
go, n:ech nadeśle 1,28 m. i dokladny adres oso
sy, która ma gazetę otrzymać, a „ Wiarusa Pol
sikiego" przekażemy poczcie. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich. Warmii Muur. 

Wejherowo. Dawniejszy sekretarz miejski 
Pietsch skazany ZCYStal na 50 marek kary za 
obraze policyi. Będąc deszcze w urzędz e nie 
m{)gl sie zgodz ić z QUrmistrzem, a przedewszy 
stkiem woiowal zawsze z policyą _ Pomiędzy 
i11nemi dowodz.il, że policya w Wejherowie jest 
mizerna, bo nie wie nawet o tern, ż_ę w 14 roz
maitych lokalach siprzedaią napoje alkoholowe, 
choć na to nie majii pozwo•lenia. 

Wśród Mazurów, zamieszkalych w Prusa·ch 
. Wischodnich zaczyna s : ę budzić duch narodo

wy. Mazurzy ci, odcięci od pnia ojczystego, w 
dodatku protestanci, oodlegają usilnej ~ermani
zacyi przez Kościól. Mimo to silne poliskie tra
<iycye miejscowe oraz bogate piśmiennictwo 
religijne polskie z. XVI i XVI! w:eku uchron :l l 
ludność te od zraglady narodowej. 

W ostatnim mietlącu zaszedl na Mazurach 
fakt wielk '. ej ,doniosłości - zawiązala s ię tam 
pierwsza organizacya polityczna, która przy
brała miano „Mazurskiej partyi ludowej". J~. 
drem iei jest kólko, grupujące się okolo wYCho
dząceli!:o od roku już w Szczytn· e pisma ludo
wę.yo „Mazur". 

W odbywających się w tym miesiącu wY
borach do parlamentu niemieckiego. partya. sta 
wia w jednym okr~gu swego kandydata, 51:ospo
<larza Bo1rnmila Labusza. Jest to p'erw~zy kan
dydat polski na Mazurach. Wobec niedosta
tecznego uśwfa.domieni.a narodowego Mazurów, 
kandydatura ta jest wątpliwa. Bądź co bądź ie 
dnak agitacya wyborcza do ta.!{eli!:O uświado
mienia _orzyczyni s i ę potężnie. 

Z Wiei. Kr Poznaułdet•· 
Poznań Do redakcyi „Postępu" przybyla 

p. Wąsikowska, która jest zabezpieczona .na ~Y
cie w towarzystw:e niemieckiem „Pned~1ch 
Wilhelm'' i taJl1 Ją z koi1cówką „ski" zam~ast 
,,ska" zapisali i do tego Wąsikowski zam1~st 
Wąsikowska. Gdy się upomnia.la ? to, pow~e
<lziano jej, że tutaj zawsze nazw ska po n i~
miecku sa pisane. Na energiczne zaprzeczenie 
_.. === a . 

kamiennej faweczce pod cieniem drzew 
bukowych siedzą dwie młode dziew
czyny. Jedna z nich to Marya, córka p. 
Laurent, druga to Paulina Lantaume. 

Marya wątła i delikatna, pelna wdzię 
ku i wytworności, pomimo wielkiej pro 
stoty w ubraniu. Słomiany kapelusz z 
szerokiem, spuszczonem rondem, opa
sany czarną aksamitką, której końce 
spadają na JJlecy, rzuca cień na jej wiel 
kie, wilgotne oczy. 

Paulina wyższa, silniejsza, czerstwa, 
rumiana, posiada mniej słodyczy w o
czach i wiekszą pewność siebie. Jest to 
typ prawdziwej wieśniaczki z Ardenów 
Szatynka, oczy jej czarne, rysy twa
rzy regularne. postać silna, wysmukla. 
Nad czołem dosyć wysokiem, ogorza
łem od slońca, wiją się figlarne gęste 
zwoje włosów..: zebranych pod czepek. 

Robiły robotę i rozmawiały, za
miemajac od czasu do czasu krótkie 
zdania. oo których następowało dlugie 
milczenie. 

- Słońce dosięga już góry Tranet 
- rzekła Paulina - niedługo zobaczy-
my ±niwiarzy, powracających z la Con 
driere. Żniwa już się skończyły. To 
dla nich wielka uroczystość. 

- Dawny dzierżawca z la Cendrie 
1 e nie bardzo lubil podobne uroczysto
ści. Był już stary i skąpy. 

- Tak, ale, jak mówią, pan Jerzy 
jest młody i bogaty. 

- Kto to jest pan Jerzy? 
- NoWY właściciel. On to odkupił 

' p. W. odpowiedzial ów pan: ,,Das =st Rwatsch" 
(to jest gadaniną,). Wiec nawet za nasze wla
_sno pieniądze chczt nas konieczn e zn iemczyć. 
Nie pozwólmy sic niemczyć tam, gdz:e im pie
niądze skladamy i którzy myślą, z na.s żyć, 

Poz:nad. Pi_erwsza Polska kop:eca spólk:a 
za_wodowa powstala w Poznan·.u, dzięki .,sto
warzyszeniu personalu żeńskiego w handlu i 
przemyśle". Jest nią 1 bm. otwarta „Pracownia 
sukien". Do spólki przystąp:ly pierwszorze<ine 
s'.ly zawodowe krawczynLe wyspecyalizowanc 
we Wiedniu i Berlinie. Pracę SWll i zysk opie
rają na wspólnych warunkach: każda sklada a
dziaJlu 150 marek i obowiezuje się wyksztalcić 
w przec · ągu 1 i pól roku pewną oznaczoną licz
bc uczennic, maJąc na oku moralne dobro rn.lo
<IJ:·ch pracownic. Uczennica jest zaraz platn4: 
w pierwszem pólroczu pobiera 10 marek mio
sieczn".e, w nastepnym roku 15. w trzecLm 20 
rrarek miesiccznie. 

Do pomyśtne-go roowoju spólki potrxebny 
jest natura.lnie znacZ!_nieiszy kap '. taI; aby go u-· 
zyskać, rozpisano u<lz!aly po 150 marek. 

Pomań. W środe zastrzelil się 21-letni 
podofcer Bartholowieski z 6 pulku piechoty. 
BarthoJo.iewsk! pelnil slużbę w kantynie; gdy 
JJ! zyszli żoJnierze do kantyny, znaleźli go na 
oodlodze n :eżywe"o. 

Ostrów. Nauczyciel Burges z Grabowa, 
który niedawno popeln;l z.nane oszustwo w nie 
mieckiej kasie po_życzkowej i zna·jdowal się we 
v:.ięzieniu śledczem, umar! w lazarecie ostrow-
sk :m na zatruc :e krwi (!?) _ 

W Sulmierzycach zastrzeli[ się restaurator 
i P.rzewodniczącv rady miejskiej p. Antoni Szy. 
rr.Qńs.ki. Przyczyna samobójstwa nieznana. 

Inowrocław. Pan Kazim ierz Jankowsk;, ro 
daktor „Dien. Ku~." skazany zostal przez 
izbe karna. na 200 marek kary w dwóch proce
sach (w każdym po 100 mr.), wytoczonych na 
tle walki szkolne}. 

Ze 8l1łzk4 ezylł Stnii o~l~i. 
Z Byczyny piszą do „Górnoślązaka": Po

n : eważ centrowcy nasz ruch prześladują i brak: 
kc: tolicyzmu nam zarzucają, a nawet czcigo
dnych księży polskich zaczepiają, podaj~ tu 
jeden z powodów, czego my Polacy po nich spo 
dziewać s ę możemy. 

Przed dwoma laty zalożono tu t. zvr. 
„Volksvereir.". Pomiędzy innymi przemawiali 
~s. prnb. N_, oraz mlody hr. Ballestrem, który 
na cę! towarzystwa 100 marek ziożyJ. Obecnym 
z c'ekawości protestantom mówiono, że te11 
„Volksverein" nie ma być poJączen iem sil ka
tolickich naprzec ~w protesbntom, owszem cen
trowcy chcą z prote~tantam i żyć jak z braćmi 
w zgodzie i wspólnie z nimi zwalczać Polaków 
i socyaldemokratów. 

Slyszycie brac·a! Centrowcy chcą iyć z 
pt otestantami w zgodzie jak z braćmi i razem 
z nimi nas Polaków zwalczać . To pow ~edziano . 
otwarcie wobec zg-romadzonel!O ludu. 

.Mysłowłce. Tajny związek wykryto w 
tych dniach wśród gimnazyastów n·emieckich 
w Myslowicach na Sląsku. N~leżeli do niego 
przeważnie wyżsi sekundanerzy. Celem stowa: 
rzyszen·a bylo wYlącznie pijańsńwo. Mlodz1 
burszowie w podochoconym ·stanie przypuścili 
szturm do gimnazyum, wYdzwonili w nocy pe
dla i urządzili burdę.Tym sposobem wyszedl ~a 
jaw caly spi'sek. - -· Nic im s : ę z pewnośc1l\ 
nie stanie 

Wójtowawieś pod Gliwicami. W mi.eszk~
n·u robotnika Roberta Dziewierza spaltfa Sif: 
te1-1:oż 4-letnia córka w czas· e n ieo~e~nośc_i r.o
dziców. W jaki sposób powstal 011:1en w 1zb1e, 
nie w:adomo. 

Z lany1h Dzielnic Pols!f i. 
Straszna e1zelmcya w lodllł.. 

Stracono tu St. Komorowskie~o. cskarżo
nego o prźestrzelenie Ewy P ik, a skazano 20 
;::_ _____ „.&.1 . 2 ~-

folwark od spadkobierców tturchantł 
którzy mieszkają w Paryżu. 

- Czy widziałaś tego młodzieńca?. 
Paulina zamyśliła się chwilkę. 

- Nie - odpowiedziała - ale 
musi być bardzo dobry i trochę smut
ny. Dopiero od dwóch miesięcy jest 
u nas. a dużo już zrobi! dobrego dla na 
szej ubogiej okolicy. Twój ojciec 
znajdzie w ni~ niebezpiecznego wspól 
zawodnika, droga Maryo. 

- Tern lepiej, Paulino, nieszczęśli
wi dobrze na tern wyjdą. 

Marya wstala, urwala kilka róż, 
przyczepiła je do kapelusza i wrócila 
do Paullny, 

- A, zalotnica! - rzekła Paulina 
ze śmiechem. 

Przez płot, który oddzielal ogród 
od lasu, ukazala się czarna postać o
gromnego wolu, szeroka kwadratowa 
"lowa, a w niej duże czarne oczy, pysk 
także czarny i ostro zakończone rogi. 

Marya wyciągnęła ramię i małą 
rączką poklepała ciekawe zwierze po 
karku. 

- Dzień dobry Murzynie, nie śpisz 
iuż. 1~ J 

Wół stal nieruchomy. 
Pod ciężarem ogromnej szyi ugi

nały się gałązki płotu. Wyciągnąt ję
zyk i poruszył jego zagiętym końcem.„ 
Paulina wyjęta z kieszeni kromkę chle
ba i podała mu. 

Łakomcze ! - zawołała. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 



śmierć przez rozstrzelanie. Oo skazai1ca 3-
rotn :e dano salwę, obecny jednak przy egze
·CYi lekarz skonstatowaJ', że żadna kula ska
nego nie ugodzila. Podjęto wiec strzelanie na 
wo, aż wreszcie po kilku salwach śm ; erteln : e 
odzony padl Komorowski. Dodać trzeba, że 
równo przed sędziami, jak i przed księdzem 
ż przed samą, egzekucyą, tw:er<lzil wciąż, że 
st n;ewinI11Y. 

Wiadomości ze świata. 
Nadużycia na poczcie. 

Z Dubina donoszą do „Przewodnika 
atolickicgo' ', że do gazet polski et 
kl_ada ktoś na tamtejszej poczcie ode 

we wyborczą niemiecką podpisaną: 
Der reichsfreundliche Wahlverein fiir 
ie Kreise Rawicz und Gostyń" a wzy 
ającą do głosowania na kandydata 

iemieckiego radcę rejencyjnego dr. 
ewalda z Kwidzyny. Nawet do listu 

iawierającego cennik firmy p. J ezier-
kiego w Poznaniu ośmielono się wlo
tyć taką odezwę. Na razie podano za
talenie do dyrekcyi poczty, a naduży
„iem tern zajmie. się jeden z posłów. 

Walka rządu z kościołem we Prancyi. 

Zebranie biskupów uchwalifo adres 
o papieża, w którym wyrażają mu 

podziękowanie za encyklikę z 6 sty
cznia i zapewniają, że godzą się jedno 
myślnie i bez zastrzeżeń na wyrok 
fitolicy apostolskiej, potępiającą nową 
t1stawę kościelną. Biskupi protestują 
razem z papieżem przeciw gwałceniu 
najświętszych praw Kościola i oświad-
czają, że spokój religijny może być 

przywrócony tylko przez poszanowa
pie dla hierarhii, nietykalność dóbr ko 
ściclnych i wolność wyznania. Zebra 
nie odpiera energicznie zarzut, jakoby 
episkopat francuski nie z przekonania, 
fylko pod naciskiem okazał posfuszeń-
two papieżowi i kończy adres swój 

r,apewnieniem przywiazania do Fran
cyi_. uległości wobec władzy państwo 
wej i gotowości złożenia ojczyzme 
wszystkich ofiar, które można pogodzić 
z wiarą i honorem. ,_ 

P uszczono pogłoskę, jakoby rząd za 
kazał ceremonii religijnej. którą biskupi 
·hcieli urządzić vo ukończeniu obrad; 
iadomość ta okazała się fałszywą. 
astępujące posiedzenie odbyło się 

· nia następnego przed południem. 

Z różnyob str••· 
Do dz isileiszego numeru dola.czarny prospekt 

owego tygodniowego pisma illustrowanego, 
„Rodzina." wychodzącego nakladem Karnla 

.Miarki w Mikolowie. 

Szaaownych Rodaków a mianowi
-cie naszych dzielnych „Sokołów" pro
·imy zgłaszać się na ochotnika do Ad

ministracyi „Wiarusa Polskiego", zkąd 
ię im wskaże lokale wyborcze w Bo

~hum, przed którymi powinno się kartki 
wyborcze na kandydata polskiego roz
-Oawać. Mamy bowiem coś około 40 
lokalów a ludzi nam brak. 

. BocJ111111. Postanowiono tutaj urz~dzić miej 
.sk1e b 1~ra na wzór biur w Dortmundzie, ~dz :e
.by udzielano porady prawnej. 

W Aplerbec:k odbyl sie 6 bm. w :ec przed
)wyborczy„ którema przewo~niczyl p. IJierowicz 
ł='? kilku c1eplych przemów1en a~h wybrano ko 
nutet mieJscowY. 

Z Gelsenldrcken Bulmke pisze nam pewien 
R?<lak, że jest tam kilku P olaków, którzy, Bóg 
Wie za co, narywaJą się za centrowcami, ·i wzy
wa ich„ by zaprzestali tej niecnej roboty. 

W HołsterhauseD odbyl sie wiec przedwy
borczy 6-~o stycznia. Prz.ewodn:czyl oan Leon 
Leśniewski, protok&.l pisal p. Marc :n Tabrań
Nzyk. Przemawiali pp. Andrzej Blaszyk, P iotr 
owaczy~, Józef Kowalski, Na w ecu tym o
rano też miejscowy komitet wyborczy z p. 
laszykiem na czele. Skladki na cele wyborcze 

?ebrano 5 m. 75 fen. Obra·dY zakończono okrzy
kiem na cześć kandydata naszego. 

W Marxfo.h odbyl sie wiec przedwy
borczy, na którym obrano komiltet wyborczy 1 

p. tukowczykiem na czele. Glówną mowę wy
~lO'S' il p. Leon Ossowski. Zapal byl wielki. Na 
~ele wyborcze zebrano na tym wiecu 28 marek 
1 93 fen. 

l(s. Alt.Eppln1 z ~eckHnghausen Siid przv
slal nam dlugie sprostowanie, odnoszące się do 
~o.respondencvi pewnego rodaka w sprawie za
,~zerna. nowego. towarzystwa w Bruchu. Pisze 
.r.s. Alt-Eppin"' mi~dzy ir.nemi: 

„N· ~ zalożynmy tego nowego towarzystwa 
Na t<?, aby rozbić inne polskie towarzystwa. 

a P1erwszem i drugiem posiedzen ·u wyraźnie 
Powiedziano, że wcale nile myślimy o 
1~111.. zaszkodzić jakiemuś innemu poliskiemu to
warzystwu i stawilem nawet wniosek, tylko 
fakich czlonk·~w nrzyjąć do nasz~o ~rona, ktt> 
f1_Y 'W żadnem towarzystwie nie są. Czl('mko~ 
wie zaś ilnnego towarzystwa niech oozostan'4, 
Trzy swojem t~warzystwie i niech ~ię stara.Jl\ 
7 e wsz\"~tkich sil o rozwói ·i oomyś1ność tego 
towarzy~a. do którtgo należą. 

DaleJ twierdzi korespondent, że na posie
d~en iu n~szego towarzystwa wychwalano pod 
n~eb.osa centrow~ów. Oświadczam, że to iest 
nieprawdą. Aż dotąd na ża<lnem zebraniu ani 
s.tówka n.e powiedziano o centrowcach : 
na przyszlość za żadnern politycznem stronni
st~ern agitow~ć nie b~dę w towarzystwie ko
ŚC'i elnem, bo mamy inne sprawy do zaJ'atwie
nia" 

r Z Beckhausen uskarża się pewien gorl"wy 

-Wypowiedzjany w powyższem zamiar ks. 
Alt.-.Eppinga, że. na przyszlo~ć za żadnem poli
tycz~ern ~tronnictwem agitować nie będzie w 
~~c1elnem t.owarzystwie, tylko pochwaliić mo
zna, lecz muno to zalożenia nowego tawarz. 
za dobre uznać nie można, bo dotychczasowe 
zupeln e wystarczalo . Polacy też sie z pewno
ścią, dotychczasowego towarzystwa trzymać be 
dą.. Zresztą ks. Alt:Epping znany iest jako dZ'ia
liilćZ centr9wy, ies.t wiec polttycznym przeciw
nikiem swoich parafian Polaków. 

Że ks. Alt-f.pping w dalszym ciągu swego 
~prostowania _ł>'rrdzo sianych używa wyrazów 
1 nawet grozi prokuratorem, sprawia bardzo 
niedobre wrażen:e . 

Akwiz~ran. W rodzill'ie Rongsów umarly 
w jednym i tym samym <lniu trzv osoby. Naj
P'.z.ód umar~a 46-letnia córka. Kil-ka godzin póź
rr.e1 71-letnia matka a w końcu 81-letni ojciec. 

Altenderne. W lazarecie gminnym doko
Ji~no obdukcyi ciala zabitego w okropny spo
sób robotnika Funkego. W ciele nileszczęśli
wego znaleziono 24 ran od noża, z któ
rych ani. iedn~ n.e by1a śmiertelną. Nieszczęśli
v_v mus1al wi_ęc umrzeć w powolnych męczar
n ach z powodu uplywu krwi. 

Marxlołt. W sobotę wieczorem znaleziono 
wfocha Oovanrriego na szynach kolejowych z 
t:jechanymi nogami bez duszy. Zabity dopiero 
przed dwoma dniami opuścil lazaret. Czy zacho 
dz i tutaj samobójstwo, czy n i eszczęślilwy wy
pa dek, dotychczas stwierdzić nie zdolano. 

Bottrop. 7 bm. znaleziono w les·e mocno już 
zepsute zwroki jakiegoś mężczyzny •i je pocho
wano. Na rozkaz prokuratoryi odkopano zwlo
ki i poddano obdukc~i W zrwlokaoh ,rozpozna
no te~az c:afo 17-letniego górnika Pucka. który 
w dmu 24-go marca- z.eszlego roku wyszedl z 
domu, by przynieść pien · ądze z kopalni. Pienią
dze z ka§Y kopaln i wzial ale do domu nie wró
cil i od tei;?;o czasu zn.kl bez śladu. Ponieważ 
przy zwlokach pieniędzy nie znalez'ono, prze
to przypuszczają, że biedaka zamordowano, by 
go z p :eniędzy 0S1:rabić. 

Watmar. Sąd lawniczy skazal górnika 
ttiittermanna na 6 miesięcy w· ęzienia za pora
menie wystrzalem z rewolweru robotn ika B. 
i na SO marek kary za nieprawne noszen·e broni 

. ReckI~2hauseu. W pewnej rodzinie przy 
ulicy Poineu zachorowalo kilkoro dz :eci na dręt
wę karku. Policya zarządzila obszerne środki 
zaradcze 

Gelsen"°cken. Maszyniśc :e i palaczowi Io 
komotY:wy.ia·dącei z Rotthausen do Krayu, zda
wało s : ę, ze w. mgle widzą idący tym samym 
tor,e~ z . przec1wned strony pociąg towarowy. 
V( w,elk1m strachu o swe życie Puścil maszy
nista kontraparę i wraz z oalaczetn zeskoczyl 
z ma~zyny. Loko.motywa, będąca bez obslugi 
calą silą pary lec1ala z powrotem, miln~a dwo
rzec w Rotthausen i. w szalonym pędzie b ·egla 
do Gelsenkirchen. Dopiero w Gelsenkirchen 
rrsz~zono lokomotywę na ślepe szyny, gdzie 
ro.zb1la kozJa, ale s~ę zatrzymala. Na szczęście 
większego wypadku nieszczęśliwego nie bylo. 

_ Elberfeld. Zbankrutowal tutaj wielki dom 
~ow.ar~wy Sachsa, ledwo po dwum ' esięcznem 
1stmemu. W tymże czasie zdoJano zrobić dlu
gów na milion marek tak, że w :erzyciele po
szkodowani zostaną na 700 tysięcy marek. 

l(al~. Pewna matka, wychodząc po zakup 
n~ na miasto, zostawila w domu swe@ 12-let
mego syna, rob .ącego prace szkolne z. ·dwulet
niem dzieckiem w domu. Po powrocie do do
m~ przerai':la się n· emalo, widząc chlopca 
wiszącego na ryglu szafy do rzeczy bez. ducha. 
~r~ypuszczają, ~e chlopiec bawiąc się, zawisł 
i me byl w starl'e z powrnza s ię uwolnić i się 
udusil. 

l(refeJd. Wlaściciele wszystk ich tutejszych 
~rze.Qzaln i postanow.li swych farb 'arzy wyda
lić z pracy, poni1eważ nie dotrzymali rzekomo 
urno-wy. Dotkniętych wydaleniem będzie 2 · 

(ł() 3000 farbi;uzy. 
Essen. Zarząd fabryk i Kruppa rozporzą

dzil, że w dniu wyborów 25 bm., będą warszta 
ty fabryki od godz. 12 w poludn:e zamknięte, 
aby robotn -cy m~li zadość uczynić swym o
bowiązkom obywatelskim. W warsztatach zaś 
z regularną zmianą pracy (szychty) roz.poczn ie 
~ie prace już w pi\~tek wieczorem, jeżeli oka
że sie tego potrzeba. 

Koblencya. W okr~gu wyoborczym łiochst
Usi!llJgen odm&w;l pewien restaurntor socyali
stom sal :, ponieważ, jak p!sal, nic chce z po
wodu udz>ielenia ·im sali wnijść w konflikt ze 
swą polowicą. 

Dwwur~. Dwie dziewczyny w wieku 13 
·i 11 lat, zabrawszy rodzicom 400 marek puś
cily sie w świat. Ale je na dworcu w 'Duis
bury,u polkya przytrzymala. Na porcyi opo
v.~iadaly, że przyjechalv <lo rodziców, mieszka
jn.cych w Duisbur~n. Tymczasem okazalo się, 
że to nieprawda, bo ro<lz:ce mieszkają w Rott
hansen. Uwiadomiono o tern natychmiast oj
ca. który córki swe, mające ie~zcze przy sobie 
300 marek z:abral z oowrotem do domu. 

Dortmood. Sąd przysię11:lvch skazal wczoraj 
po calodz:ennych rozQrawach zabójcę zarządz 
cy kopalini łiahnego z Ifombruchu, palacza 
Kurschu~sa, na śmierć. Swego czasu donos"li
śmy o tern do~ć obszernie; 'dzisiaj przypomi
Pamv tylko, że Kurschuss rzucil bez wypowie
dzen ·a prace, za co mu kopalnia odcią~la zaro
bek za 6 dni. Wówczas K. uzbroi] się w re
wolwer i po~1edt !ł~m do h'nra łiahne~o. żąda 
jąc wYPlacen-'a oien'e<lzy. l(iedy mu H. oświaod 
czyt, że pieniedzy nie tiostanie, wtedy J(nr
schus.s ii_r:vciąsrnąl rewolwer i dwoma wystrza
lami i rewolweru pofożyl zarządzcę H. prawie 
na m!eiscn trupem. 

~odak na brak ducha narodowego u wielkiej 
1ilz.t;y Rodaków, wzywa jc,1 Więc, bv teraz, 
gdy wszyst!;o ż}_:_c · em wre. zb~J7tli s1e n2rt~7-
c;e z uśpienia, oddal i glos na kandydata narodo 
wq.,:o i na przyszlość żyw·;zy jak dotąd ucl7:<il 
lirali w pracv naro<lowei. - Calej korespon~ 
dencvi• niestety dla braku miejsca umieścić nie 
mo~emv. 

Ewing. Spadając ze schodów, rozbil sobie 
w dwóch m\ejscach czaszkę górnik Schade, 
wskutek czego po kilku minutach skonal. 

Oldenburg. Przy Maniesiel znaleziono wyż 
sze~o maszynistę liarta zamordowanego ·i o
brabowanego. Morderca zabrat p !eniądze ·i ze 
garek. 

Buffalo w Stanach Ziednoczonych. W nie
dzielę szalal okropny orkan czyniąc szkody na 
5 milionów marek. S okrętów s:it: rozbilo· z 
kdzi 2 utracilo życie. _ ' 

Sandfort w Ameryce. W sobotę w nocy 
wybucnl na kolei ladunek prochu. 19 O-'ób stra
cilo życi'e, 30 zostafo zranionych. 

Ro.zmaiłośct 
. Ro~ niczw~kły~h przygód, Ub ·egly rok 

PI_zewyzszyl wiele innych mnóstwem n . eszczę
ś_l1wych przygód. 

7-go_.i 8-go lu~cgo :oowódź na wyspach To
warzys~1ch zatop la setki micszkaflców. Przez 
t~zy .dm. od 14 do 16-go lutego przy trzęsieniu 
z1em1 w Kolumb ii 2 tysLące osól> znaJ~zlo śmierć 
27 lutego sploonąl w St. Jago w Chili teatr na
peJlliony widzam i, 3 marca trąba w Alabumii 
o~zyniosla śmierć trzystu ludziom. Równocześ
nie kilkuset rybaków zatonę/o w zatoce f ń
skiej. W tymże czasie wybuchl Wulkan: na Ha
wai i zniszczyl sześć ws:. 10 marca w Cou
~r i~re wybuch gazów w kopalni przyniósl 
smrerć 1,300 rabotn 'kom. 15 marca w Kolora
do zderzyly się pociągi , przyczem zginęlo 40 
podróżnych. 17 marca trzęsien ie z 'emi w For
n•ozie: cztery tysiące zabitych; pQl\Vtórzone 15 
kwietn·a z w:elu setkami zabitych, od 4 do 12 
kwietnia. wybuchy Wezuwiusza, tysiąc ludzi 
zginę.Io, w :ele m iejscowości zniszczonych. 18 
kwietnia trzęsienie ziem w San Francisco, 
śm '. erć dwu tys :ęcy ludzi. 24 · lipca trąba po
wietrzna zniszczyla wieś Fourneaux w Soban
dyi. 5 sierpnia zatoną! parochód „Lir o" z trzy 
stu dwudziestu o$miu p odróżnymi pod Karta
grną. 16 s·erpn ia zniszczone przez trz~sienie 
ziemi miasto Wal-Paraiso i San Jago, zginęlo 
z górą dwa tys :ące osób 18 wrześn ' a w burzv 
z~inęlo ośmnaśc ie okrętów z pięciu tysiącami z 
górą podróżnych. Tev..oż dn ·a w Ohlekoma po
c iąR" pospies.zny wpadl do rzeki Oimeron, 8 
października gin :e tys iąc rybaków w burzy na 
wodach japońskich. 21 oaździernika poszec!J' na 
dno okręt „Warjagin" ze stu p·ęćdziesięcioma 
osobami, a w kilka dni potem znowu do tysiąca 
rybaków japofiskkh utonęlo w burzy. 19 paź
d~iern· ka trąba na Kubie pozbaw ila sto QS6b ży 
cia, a wyrząc!zila szkody na sto milionów. 12 
li~topada w lrrdyanie zdcrzen·e pociągów; czter 
dziestu s iedmiu zabitych. 28 listopada wybuch 
w Annen w Węstfal'i. kilkudz iesięciu zab itych. 
Cd 23 grudnia do· końca prawie codzień stra
S7nie zderzenie pocią~ów z powodu zamieci śn:e 
tnych, sto z górą osób zabitych, setki rannych. 
30 -grudnia trzęs·enie ziemi w BQlivii. 

Oto tragilczna statystyka ubieglego• roku. 

Od EkspedycJi• 
P. P. w Altenessen. Ogloszenie o śm : erci 

męża kosztuJe 6,00 marek. 
Panu St. l(onzowi w Herne. Rachunków 

Panu nigdy nie posylaliśmy. Jeżeli zaś Pan ra
chunek dla kogo innego wvstawiony otrzymal, 
to nie nasza wina, chyba poczty. Prosi:my o na 
desianie nam owych rachunków. 

Tow. św. Józefa w Altenbod1um. Pod czy
ilm adresem mamy usitaw y przeslać? 

Tow. św. Antooi~o P. w Oberstyrum. Pod 
czy;m adresem mamy ustawy przeslać? 

T-0w. „Solcół" w Menfi!ooe. Pros imy n~m 
prlyslać wz'6r ustaw. 

Tow. „Sokół" w freliSenbruch. Prosimy 
nam przyMać wzór ustarw. 

.a ~-- 2!&!LS!L2YL--

Baczntść Komitety Wyborcze! 
Szanowne Komitety miejscawe prosimy, aby 

po odezwy wyborcze xglosiJy się do przewo
dniczących komitetów powiatawvch: 

Dla powiatu Bochum: p. L. Kru~zewski, 
skl~d mebli, Bochum, Johanniterstr. 22. 

Dla powiatu Essen: p. Jan Bloch, ~~n, 
przy ul. Turmstr. 

Dla powiatu Recklinitbausen: p_ Pr. Jano
wski, Reckl inghausen-Siid (Bruch), Bochumer
str. (skla<l mebli). 

DJ.a powiatu Duisburg: Tomasz Sprnle-
wicz, Duisburg-Ruhrort, ttiittenstr. 

»la Powiau D-Orlm.ood: Jan Kolenda~ Dort 
mend, łierol<lstr. 69. 

Na powiat Gelsenkirchen: p. And. 
Kranc, Gelsenkirchen. Vereinsstr. 45. 

Dla Po'Wiatu Oberhausen i Miilłteim-Ruhr: 
Tomasz Kub:ak w (!)berhausen (Rhld.) fal-
hnstr 

Wszystkich innych Rodaków na obczyźnie 
rrosimy:. aby zi;!:losil · się po wszelkie materya
ty do s6kretarza Glówn~o Komitetu pod adre 
sem: )aa Wilkowski, Bochum, Hofstederstr. 
lłl". 29 a. 

Wiece „Zjednoczenia zawod. pa Isk." 
W Attenes!!en w n·edzielt!, 27 stycznia, przed 

południem o ,;o<lz. 11~ u p Saala. 
W Obe.rha~n . w niedm"\etę . 27 styczrr'a oo peł. 

o S(odz. 3, n p. Jam~en, przy Knappenstr. 
Na wiecach blda bardz0: ważne sprawy o-

mawiane, a mianowic'e sprawy robotnicze ; 
zarobkowe. O liczny udzial uprasiza 

„ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POLSKU:". 

Koło śpi~wa „Chopin" w Wjemellrau-sea 
u~ądza dn:a 27 bm. zamkniętą zabawę, o 20-
dzm e 4 po poludniu na sali pani Schmidt w 
Wiemelhausen. Na zabawe s;e wszystkich 
czlonków i .RO<laków, którzy zaproszema o-
debrali, zapra~za (2) Zarząd. 

Koło śpiewu „Kaima" w Reckfinihausen Sid 
(H'illerhaide) podaje do wiadomości, iż zimowa 
zabawa, połączona z koncertem i tańcem od
będz:e się w niedzielę, dnia '27 stycznia. Pocz'l
tek o godz. 3 po poludn';u. O liczny ud.zial czlon 
'ków i gości uprasza się„ Cześć pieśni polskiej. 

(1) ZarUłd. 

Koto śpiewu „Sowiński" w E1'1e-Middelic11 
odprawia w niedzielę, dnia 27 styczn .a pierw 
szą zimową zabawę o godzi111ie 4 po poludniu. 
Rozpoczęci e zabawy koncertem, poczem na
stą~ teatr, w końcu taniec. O jak nailiczn :ejszy 
u<lzial uprasza się _ Cześć polsk:ej pieśn : ! 

Zabąwa odbędzie się na sali p. Terbor~e. 
Zarząd. 

Tow. gimnast. „Sokół" w 'ReckUnghausen-Slid 
podaje ~wym czionkom do Wiadomości, iż ze
bran :c odczytowe odbędzie się w medzi1elę, dnia 
27 stycznia o godz·.nie 7 i pól po poludniu w lo
kalu posiedzei1. O liczny udzial uprasza się. 

Czofom! Wydział. 

Tow. św. Stanitsława Biskupa w W.anne 
P?daje do :wiadomości swym czlonkom i wszyst 
kim Rodairnm, iż w niedzielę, dn .a 27 stycz
nia po poludniu o go<lz·in:e 1 odbędzie się mie
sięczne zebranie, a po zebraniu zabawa. Upra 
s~a się czlonków i wszystkich rodaków, aby 
się jaknailiczniej zebrali, ponieważ będzi e bar
dzo p 'ękny teatr odel{rany. Wstęp <lla czlon
ków 30 fen. dla nieczl'onków przed czasem 75 
fen, a przy kaS'ie 1 markę. 

Uwaga: Uprasza si~ tych czlonków, któ
rzy odebrali karty do rozs.o.rzedania, a ich nie 
rnzsprzedal i, aby na zebraniu je zwrócili. (1) 

Zarząd. 

Tów. św. Jana Ew2. w Witten 
dcno.si swym czlonkom, iż dnia 27 stycznia po 
poludn<u po nabożeństwie p.olsk 'em odbędzie się 
walne zebranie, na którem b~dzie przeczytany · 
stan kasy z zeszlego roku i obór nowego zarzą
du. Czlonkowie, którzy zalegają ze skladka
mi m :esięcznemi. mogą się przed czasem z nich 
uiścić .• O liczny udzial czlonków ·i Gości pro-
si Zarząd. 

Uwa2a. Szanownvch czlonków zarząclu pro 
szę, aby się stawih punktualnie o godzinie wpól 
do 3-ciei na salę zwyklych posiedzeń w tę samą 
n"edzielę. (1) Lukasz l(ocińcki, sekretarz. 

Baczność Uckendori i okolica! 
l(oło śpiewu ~,Mickiewicz" 

urządza w nie.dz·i elę, dnia 27 J'pca na sali p. 
Krama przy ulicy Ueckendorferstr. zabawę zi
mowlił, poląc7oną z koncertem i p :ęknym tea
trem. Na zabawę tę szan. Rodaków uprzejmie 
zapraszamy_ (3) - - Zarząd. 

Towarzystwo ~łmn. „Sokół" w Habingborst 
podaje. do wi adomości, iż w niedx'. elę, dnia 27 
styczmla obcho<lzimy zabawę zimową, na któ
rą się wszystkich druhów b_ęz wyjątku zapra
sza. Pon ieważ zabawa odbędz · e się w zam
kniętem kole, przeto winien sfię każdy o kartę 
wystarać już R_rzed czasem, gdyż na saU karty 
riie będą sprzedawane. Początek zabawy o 
go„z. 4 po po.Z. Program zabawy nastę~uią
cy: kcmccrt kapeli druha lgnaeego Mus elaka, 
popisy gimnastvczne. odegranie sztuki teatral 
11ei pod tyt.: .,ChJ'opi arystokrac·i ", dalsza za
bawa z taf1cem. Zabawa odbędz i e s · ę na sali 
p. Kettlin9.'a w łiabinghorst. Czolem ! 

UwaKa: Wszelkile listy do tyczące na!Zego 
V.J J'i azda, p_rosze przesyfać pod adresem: Woj
c,;ech Pawlak, Iiabinghorst, Rt'>merstr. 53. 
(2) Prezes. 

Baczność parafianie Ostrowscy z Duis
burga i okolicy. 

W bardzo ważnej sprawie odbedzie 
się dnia 24 bm. na sali pana Patten. ul. 
Werthauserstr. (Bockehalle) w ttoch
feld o godzinie 8 wieczorem zełtranJe 
parafian Ostrowskich, na które uprzej
mie uprasza o jaknajliczniejsze przyby
cie Zwołujący. 

Baczność parafianie w WJemelhausen ! 
Podaje sic: do wia<lomości, iż dnia 24 go 

styczn'a o godzinie 7% odprawi się msza św. 
za dusze śp. ks . arcybiskupa Ploryana Sta
clews.kiego. Pros• sie wszystkich Ro<lakłlw z 
parafii, ażeby się jaknajliczniei stawil' na msz~ 
~w.. Komitet kościehly. 

Nadesłano 

1'1iliou SokolóW' 
zawitało w PoznaAskie 

w7born)'eh papierosów 
11.._y 'Vul.._n 

I. F. J. Komendzińsld w Dreżnie 
w nader przystepnej cen:e detit.lic~nej 10 
!Etnk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszyetkich odnośnych handlach. 



Wiece przedwyborcze. 
wrec PRZfDWYBORCZY DLA l(arnap 

i Horstermark 
oabędzie s'.~ jutro, dnia 23 bm. o godz. 5 i pól 
po poJ. w Karnap na sali pana Lebera przy ul. 

"\\ IEC PRZEDWYBORCZY DLA l(ARNAP I 
HORSTfRMARK 

odbędzie sie jutro, dnia 23 bm. ()ł godziir1ie 5~ 
po poludniu w Karnap na sali pana Lebera przy 
ultcy Królewsk~ej. - Na wiec przybędą mó-
wcy zamiejscowi. Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W DORTMUND 
odbędzie si~ w środe 23 stycznila o godzinie 
~/2 w .eczorem u p_ Trott, Oesterholzstr. 60. 
O liczny udzia.I uprasza I(om1tet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA HERNER· 
MARK, BEROE, RIEMKE KOLONIA 

szyby 4 i 5 kopalni .,I(onstantln" 
odbę<lzie się w czwartek po pol. ogodz. 6 u pa 
na D. Spiekcrmanna, VOdestr. O Lczny udzial 

, Rodaków i Rodaczek prosi. 
Zwołujący. 

Wielki wiec przedwyborczy odbędzie 
się ·dla Hofstede-Riemke i okolicy 

dnia 23 stycznia po południu o godz. 
5 i 24 stycznia o godz. 8 rano na sali 
p. Walburga, Pocztowa ul. Rodacy, 
przybądźcie na wiec i zabierzcie takżE 
żony swoje, są to bowiem ostatnie wie
ce przedwyborcze. O liczny udzial 
prosi Komitet miejscowy. 

Wiec przedwyborczy w Ewing 
odbędzie się w środę, dnia 23 bm., na 
sali p. Lamma, przy kościele katolic-
kim. Komitet miejscowy. -
Wlec przedwyborczy w Bruckhausen 
odbędzie się w środę, 23 bm., o godz. 
8 wieczorem na sali p. Mehringa, da
""·aiej Reidick, w Bruckhausen. 

Komitet miejscowy. 

rem o godz. 7, na sali p. Vogel, ulica 
Weiden~tr. 8 (Kaiser··Oartcn). Komi
tet miejscowy uprasza się o kompletne 
stawienie się, bo będzie narada wzglę
dem ustawienia mężów zaufania z kar
tkami przed lokalami wyborczymi. 

Komitet miejscowy. 

llabożeńst a polslJle" · 
Witten. Spowiedź św od soboty 26 sty. 

cznia rano. - Kazania w niedzielę o 10 i o 4. 
Linden. Spa.wiedź św. od soboty 26 sty· 

cznia rano. - Kazan:a w niedzielę okolo 11 i 
po pol. o 4. 

Wattenscheid. Spowiedź św. od piątku 1 
lutego po. pol. - K:azania w sobotę i niedzielę 
o godz. Yz12 i o 4. 

Ueckendlorf. Spowi edź św. od piątku l 
li t_ego po pol - Kazanie w sobote tylko PP 
Sumie okolo 11 godz. i w niedzielę P..O Sumie 
i po pol. o 4. 

Langendreer. Spowiedź św. od soboty 9 
lutego ran<J. - Kaz_ania w niedzielę o Yzl2 i 
po QPl. o 4. 

Holsterhausen. Spowiedź św. od soboty 9 
ktego rano. - Kazania w nie<lz' elę okolo 11 
i po_ pol. o 4. 

U w a g a : Dla Po.faków rozpocznie sie 
czas te2orocwej spowiedzi św. wielkanocnej 
już od soboty 26 stycmia. 

~------·· ~ Polecam się Szanownym Ro- iJ 
W dakom do wykonywania 75 li 

I 1~r1~ ~1.r11 wi~ry .. I 
• Za krÓJ 1 dobra leteme d&J~ M 

Wiec przedwyborczy w Esse~ ~ gwaraocyę. M 
-0dbęctzie się w środę 23 bm., wieczo- t ~ MICHAŁ DEPA, mi·strz kraw., ~ 
rem, o godz. 7~ na sali p. van de Loo, ~ ~ 

Surzedaa mej~ 

filią tow. kolon. 
ol rit tylko getówkowy, 
w • ,yriouj miejaMwo
tci prztmyałowej, gdzie 
aie11zk& wielu Polak6 ,.., 
Z,5'łos& do Ekilp. „ Wia
rus& Polakiego" pod nr. 
§8. 

Dobrzo proapuująry 

interes mleka, 
w którym sprz~d&je się 
dllienne 280-300 litrów 
mleka. jest z powotiu 
pneprowacbli tanio na. 
11prndaż. Zrłoszeaia do 
Ebp. „ Wiarusa Polskie
go" pod nr. 85. 

wvśm. holender. 

SBf !!ki,'ltl~kiitatw. 
t dający siękrajać 

w kaw.po 101. 
P&ezka pocz· 3 9 o m 
t.')wa franko ' 1 

.lob.8teA"eln-...nn, 
Neumiinsteri.H70. (1725) I 

Barznosc 
Włeele Bedacy, 

kto w De..,hum 

a ... Jlepiej łei_at"e ł 

najta~He dos(a_!: 
cza ubrania, pa

lełoty I spodnie t • 

Wvborcy!I 
.,, 'A' --

? ' I • • • 
Odpowłedt w llU· 

~erae '-~yHly.bl, 

'łSSllSllSll~ 

•• OC ' Essen, 
117~ 

uL Włełowa (Turmstr.) nr. 14. 

N ajwi~kszy i najstarszy pierwszorzędny inter.a 
krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlep,_zy •• 

T.&lHO! TANIO? 

Ubiory z tzwałego towan już' od 35 martk. 

1Jbłor7 aokel8kłe od 35 do 4:6 marsk. 
i.outa. padróży do dwóch marek Z1't'acamy: -Ha· 

słt.m naszem: Swójde 11 weao. 

Baczność Rodacy 
z W•nne i okolicyl 

Polecam na D. B. G1omn1 . 
cza11 65 

świece gromniczne 
w wielkim wyborze. 

-o Tanie ceny I o-

Jisł~garnła Polska 
JÓZEF DANIELAK. 

I I J, KWIATK~!SKł, Herne. 
Schlitzenbahnstr. 58. i<a porządku ;I Bolarerł-Laar, Ceaarska uL S9. 1f 
dziennym sprawa wyborów i oszczer- Jfl~\'IRIS* W~W-ł.ł•lf~IC 30 całkowltyob pościeli, cygara, papierosy 

I karty z widokami. cza odezwa centrowców. Każdy wy- bardzo dobre, czerwone, mocno kwapo-
borca powinien być w środę na wiecu. Place bud.ow-1-ane watc, duża pierzyna, duży spodek i 2 po-

Kom1tet miejscowy. w Ha~b?rn,. przr. szybie IV ,,Dentscher Kaiser" 1 duszki z l 7 funtów półkwapu, z powodu 
Nasze biuro wyborcze znajduje się w k~de1 w;ielkosci ma. na sprzedaż przy bardzo małego błędu w kolor,;e, na. całe łóżko 

ua sali p. van de Loo; tamże można maleJ wp,Alaciel. b ..., "Di.„ ( 4o) 30,00 mk.., ta sama pościel z kwap o· 
też kartki wyborcze w dniu wyborów er... Aiil MtSS, wat~ kołdrą 36,oo mk., cała pościel 
·Otrzymać. Hamhorn, Gottlibestr. 25. .z kwapu. 49,CJO mk. Za niepodobajarce 

Wlec przedwyborczy w Oelsenklrcben 
Bismarck 

odbędzie się dnia 23 stycznia tj. w śro
dę po poludniu o godz. 6, na sali p. A. 
J ,angenscheidta, Bismarckstr. nr. 254. 

~,Wszystkich Rodaków z Bismarck i 
;Qkolic_y, a osobliwie młodzież zapra-
~za Komitet miejscowy. 

Wlec przedwyborczy dla Oelsenkir
cbem Stare i Nowe miasto 

'Odbędzie się dnia 23 stycznia wieczo-

siQ pieniąd~e z powrotem. Katt.Io~ s po-Bank ZielDilki icielami i meblami franko. 79 
:1'1tbeyka poielelł K.o:ronowo (Vrone a. 8.) 

kupUJ0 folwarki i gospodarstwa a sprze• 
daje w całości i w J>&rcelach na długo 

===== letnił\ odpłatę. === 
t67t 

Kasa oszczędności Banku 
hzyjmuje depozyt.a i płaci od takowych 
4: procent za na.tychm. wypowiedzeniem~ 
p i ćwierć procent za kwart. wypowie<h. 
l i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

TH. KRANEFUSS, Cassel 78. 
Ubrania dla mężczyzn czyścł i farbo 

~ prędko i tanio f ARBIBRNIA O.AL. 
1.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel 
v. 911. 

Filie: Hofstede, Henie, fickeł, RohBag
łlusea. Linden. Hattłncen, Lan~endreer, Mar· 
tea, Castrop, Kam-. Dortmund, Oertlle. 
8Dł'OCkllóvel. 

Towar pierwszorz~dny, warunki kredytu do

=== ~odne, ttBłnga skora. ==== 
Tylko hurtownie, een7 labrJ• 
ezne. MnlejMze zamó11denła od• 
wrotDĄ poezt". Cennlld pałll 
855 ł frank.o. 

GOSPODARSTWfj 
8 mórg pszennej ziemi przy budynki! 
w środku wsi, koś .!iół i :szkoła w mi 
scu, jest z powodu objęcia wielkiego I 
spodarstwa od zaraz na sprzedaż. Z i 
wentarza pozostanie tylko jedna kro' 
Cena 1100 talarów, wpłaty 500 ularó 
Zgłoszenia przyjmuje ~ 
1'1. Nasłlldek w K~pnłe 

(Kempen i. Pos.) Wanehauentr. il 
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DISC 
powiedzcie vVaszym żonom i znajomym, że firma 

we 
na 
na 

Braci Gretków 
wtorek, · środę, 

wszelkie obuwie 
wszelką garderob~ 

. 
• I 

erne 1 o o 1·c 
(84) 

"' D ern e udziela w tym tygodniu a mianow:cie 

czwartek, 0 iC\tek i s~botę 

męzhą 
10°10) b . 

dz' e ·i ę•·ą 15°lo) ra atu • 
I 

który odciąga. się zaraz pr.zy kasfo. Zakupując w tym tygodniu oszczQdsicie mimo już i tak bajec~m i e 11:.1nich cen 

Dla tego nie zaniedbajcie tej korzystnej okoliczności, ale przyjdźcie wszyscy po zakupno do t:1kładu 

Br a ei Gret ka Beru 
lllmo takiego zniżenia cen wydajemy zn czkl rabato e jak przedtem. ~ 

• .:· • • • ,- "1. ' .!" • ;- ... • .... „„ ·.„:„. 
Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wyda wnictw~~:Wiarusa Pol." w Bochum. 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowym. 

~ )\;.li.Odsi COIW•ntu• • W111tt.lb.•11t< dm po1wi,tec:r.nych. 
2rudpłata kwartaln& na poc1ci1 i a liatowych wynosi 

Ili 60 fen, a. s odx.01:zeniem do dom.u 1 mr. 92 fen. 
l~Właru Poliki" za.pi1a.n;r jest w cenniku pocstow;rm pod 

1naki1m „L polni1ch nr. 123. 
I 1111 . llŻI ZI li arc I DJCZJZll ! 

Za inBera.t, pła.ci •ił n. aiej1c1 ~db drobnego drab 
lE t. ogłoszenie zami11zc1on1 prHą inseratami 40 flłn. I: o 
cJ:ęsto ogłasza otrzyma rabat. - Listy do 11 Wiani • l ,·; . 
1kiego" naleq frankować i poda4 w nich dokładn,1 ~xc • 

pisqcego. Rękopisów nit 1W?acamy. 
-----------------_;~-...------------( ______ ,.... ___ ,,,.uss ____ ~.-~---~~-;;;.;,::;,;.~~-~~~~;;,;;~~·'i(\.Y,'"' ... 

f(.edakeya, Drukarnia i Księgarnia snajdnje Bit2 w Bochum, przy ulicy Malthaserst. F· - Adres: „Win.mg Polaki" Bochum. - Te 1 efo n nr. 1414 
·-- --- -- -- -. ± -- ·- w am 

Przy wyborach do parlamentu 

w piątek, dnia 25-go stycznia 1907 r. 
jest kandydatem Poiak6w na obczyźnie ... literat 

Józef (Jhoeiszewski .z Gniezna. 
Redzlce polscy! U czele dzieci swe 

••wić, czytać I pisać po polsku! Nie 
le1t Polakiem, kto potomstwu swemu 
Hlemczyć sle pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 

W Ameryce Północnej powódt wyrzą
dziła wielkie spustoszenia. 

Z Louisville donoszą, że tysiące osób 
znajdują się. bez dachu nad głową. 

W skutek tego, że fabryki trzeba było 
zamknąć, tysiące robotników są bez 
chleba. Szkody wyrządzone obliczają 
na 80 mil. marek. 

Półurzędowe pisma biorą żywy udział 
w agitacyl wyborczej. 

W jednym z organów rządowych 

czytamy: „Dla czego powinien brać u
dział w glosowaniu każdy wyborca 
nawet w okn:gu, w którym nie ma wi
doków przeprowadzenia swojego kan
dydata? Otóż dla tego, poni1eważ gło

sy partyj liczy się dla całych Nie
miec". -

Dolożmy więc wszelkich sil, by licz 
ba oddanych 25-go stycznia głosów 

polskich była jaknajwiększa. 

Akt wyborczy kończy się 25-go sty
cznia punktualnie o godzinie 7-meJ wje

czorem. 
Niektórzy sądzą, że ci, którzy przed 

godziną 7-mą będą już w lokalu wybor 
czym, głos swój o.cJdać będą mogli. 
Mniemanie to jest błędne. O godzinie 
7-mej punktualnie kończą się wybory, 
chociażby w lokalu jeszcze największa 
liczba wyborców czekała. Trzeba się 
zatem stawić na wybory możliwie naj
wcześniej. 

Jeden za drugiego kartki oddać nie 
rr· oże; każdy musi i:.rłosować osobiście. 

Kto chciałby głosować pod cudzem na
zwiskiem, podpada ciężkiej karze. 

,,Ostatni apel do wyborców polskich 
w Nadrenii i WestfalW'. 

Pod takim nagłówkiem wydali cen 
trowcy odezw~ na ogłupienie wybor 

...... _ ...... „. „„ 

ców polskich. W odez:wie tej czytamy 
pomiędzy innymi: 

Bracia Rodacy! Parlament zostal roowią
zany pod znakiem walki .na śmierć i życie z 
katoLkami calych Niemiec. Chodzi mia.nowicie 
o osiabieni·e WPLywu katolików niemieckich. 
My Polacy-katQiicy jesteśmy w niemalej mie
rze w tern interesowani, bo g.dy osJabiony zo
stanie wplyw stronnictwa katolików niem~ec
kich, my jesz.cze większe niż dotąd prześlado· 
wan.a cierpieć będziemy musieli ze strony pro
testanckiego rządu . Wobec tego wysoce n'ie
rozważnem, aby nie powiedzieć, zbrodniczem 
jest postępowanie pewnych zagorzalców z na
szej strony, którzy chcą, tu na obczyźn ~e na 
osobnego glosować kandydata polsk.ego_ 

Do dziefa. za!~m wybor.cy. Doi -Oziela prze
dewszystkiem wY Polacy-katolicy. Nikogo bra 
knąć nie pow:nno. Nie·chai ka-7.dv wvnelni Siwój 
obowiązek. Pomyślcie, co partya katolików nie
mieckich„ czyli centrum uczynila dla nas w 
czasie walki kuHurnej. Pomyślcie, że stronndct· 
wo centrum zawsze w obronie nas.zej mowy oj
czysted w parlamenc :.e stawalo ·i że także w 
przyszlości to czynić bedzie. 

Bracia Rodaicy I W calych Niemcz.ech wy
stępują obecnie wszystkie wrog:e katolikom 
partye z calą, si~ą przeciwko katolikom zaró
wno, czy oni są Polakami, czy N'.emcami. a !<> . 
dla tegq_, że partya centrowa stanęla w obronie 
praw IuQ.u, że nie chce przySltać na to, aby co
rocznie dzies:ą,tki milionów marek marnowano w koloniach afrykańskich, tych miUoo.6~ marek 
na które b '.ednyJu-d swemi podatkami się skla-
dać musi. 

Ale nietylko to jest powodem nienawi~ci 
protestanckiego rządu •i je~o p~rt~i do katolic
kiego stronnictwa: .centrum. On~ w1e.dzą do~r.ze, 
że centrum prędzej nie spocz~ .e, az 19ltobkom 
w calej Rzesz_y niemieckiej me zostaną przy
znane prawa, które protestanci już dawno po-
s . adarą. 1. , W b J 

Brac'.a Roda-cy! Polacy-'kato icy. o ec~e 
walce wyborczej odgrywa u 12r;>testanck1ch 
skartelowanych partyi rządowych zą,dz~ nowe-
11:o Kultur.kampfu, wal~i na ś~ierć i życ;e .z ka
tolikami caly.ch Niemiec, wiellka role;. Nie. n~ 
próżno rozpoczelv wrogie katolikom partye wa 
kę wyborczą haslem: uPrecz z Rzyme!Il ! ! t Po~ 
myślcie tylko o nadużyci ach siocyaltstyczno
masońSokiego rządu we f ran cyi. ~odobnych drz:
czy także doczekać sie możemy 1 u nas, g Y Y 
protestanckie partye rządowe uzysk~ly prze
wagę. Pomyślcie o walce pr?te.stanck:~o rzą: 
du oruskiego z dz '.ećmi polsk1m1 w naszych o1 
czystych stronach. 

Pokażmy tym protestanckim .hakatystoI?, 
że jako katoł·;cy gotqwi jesteśmy gednomyślnie 
bez różnicy narodowości odeprzeć za~achy ~zą 
du na w·arę naszą,. P<Ykażmy_, że panu1~ rom1ę
dz nami najrwięks.za ~oda A p-okaza o. mo
żt~Y tylko wtenczas, gdy glosowl.~ćk.bedz1~M~ 

d · a kandydata kato ,c teQ'.o, 
~mife:~ :~~e~rz robotniczy Jan Giesbegs z 
.M.-Gladbach. (Arbe'tersekretar Johann ies· 
herts-M.-Glaodibach.) 

Połsld w1eisOOWY komitet wybMczY. 

Trudno sobie wystawić coś więcej 
obłudnego, jak owa odezwa. centrow
ców, z której powyżej pod~ah~my wy
jątek. Roć jeśli odezwa mow1 o prze
śladowaniu Polaków przez protesta~c
ki rzad pruski, to światu całemu w1a
dowo: że centrowcy byli najlepszy
mi sojusznikami tego rządu protestanc-

kiego i byliby nimi do dziś, gdyby ich 
rząd nie byl kopnął nogą. 

Po wyborach z pewnością centro
wc;,y uczynią wszystko, by się pogo
dzić z rządem, jak to zresztą otwarcie 
oświadczyli już niektórzy kandydaci 
centrowi. 

Wspomina też odezwa o walce kul
turnej. Tak 30 lat temu, jak żył śp. 
Windhorst, centrum bylo też zupełnie 
innem stronnictwem jak dzisiaj. Prze
cież kulturkampf mamy i dziś prowa
dzony przez protestancki rząd pruski 
przeciw polakom katolikom. Co uczyni 
ło centrum w tym najnowszym kultur
kamiie? Otóż stanęło po stronie owe
go protestanckiego rządu, zdradziło in
t~res Kościoła katol{ckiego i interpela
cyi posłów polskich nie poparlo. Prze-' 
cież „Schles. Volkszeitung", organ ks. 
kardynała Koppa, a za nim naczelny 
orgc:in centrowców berlińska „Germa
nia'' kazał bić kapłanów polskich i ro
dziców polskich za to, że ci zgodzić 
się nie chcą na to, by dzieci polskie u
czyły się religii w języku niemie~kim. 

Odezwa głosi, że centrum nie chce 
Pl zystać na to. aby corocznie dziesiątki 
milionów marek marnowano w kolu
niach afrykańskich. A któż dotąd owe 
dziesiątki milionów uchwalał na kolo
nie niemieckie, jak nie centrowcy. Wła 
śnie za przyczynieniem się centrowców 
wydano dotąd na kolonie niemieckie 
przeszło 600 milionów marek. Że teraz 
się centrowcy z rządem pogniewali, to 
za to mu później tern· gorliwiej stopy 
lizać będą. 

W końcu centrowcy w odezwie 
swojej czelnie wołają: .,Pomyślcie o 
walce protestanckiego rządu niemiec
kiego z dziećmi polskimi w naszych 
stronach ojczystych!" 

Oj, tak! Polacy pamiętają o tej 
walce, ale pamiętają też o haniebne) 
zdradzie centrowców, o zakazaniu wie 
ca polskiego na Śląsku w tej sprawie 
przez głowę centrowców ks. kardyna
ła Koppa, pamiętają o zdradzie centrow 
ców w parlamencie niemieckim, pamię
tają mianowicie także o stanowisku cen 
trowców i niemieckich władz ducho
wnych wobec słusznych praw Polaków 
katolików na obczyźnie na polu opieki 
duchownej! 

Niech się więc panowie centrow-
cy nie kłopocą, Polacy pamiętają o 

wszystkiem i właśnie dla tego dołożą 
wszelkich starań, by ani jeden głos poi 
ski 25-go stycznia nie padł ani na cen· 
trowca.t ani na żadnego Innego kandy
data niemieckiego, i nie pozwolą się w 
błąd wprowadzić, choćby panowie cen
trowcy lub socyaliścl Jeszcze l O Innych 

fortelów w ostatniej chwili obmyśleć 
mieli na łapanie głosów polskich! 

Z różnych stron otrzymaliśmy od 
Rodaków korespon<tencyr-, piętnujące 
z oburzeniem niecną robotę centrow
ców. Z DeJlwigu pisze nam pewien Ro· 
dak: 

BACZNOść•RODACY! 
Centrowcy podszywają się pod 

polskie komitety wyborcze. 
Rozdawano tutaj (w Dellwig) pol

ską odezwę wyborczą, która nazywa 
„wysoce nierozważnem", żeby nie po
wiedzięć „zbrodniczem'' postępowanie 
pewnych „,zagorzalców" z naszej stro 
ny, którzy tu na obczyźni.e chcą na oso
bnego polskiego kandydata glosować. 

Odezwa ta, pod którą figuruje pod 
pis „Polski miejscowy komitet wybor
czy'', wychwala pod niebiosy centrow
ców i ich kandydata Oiesbertsa, a jest 
drukowaną czcionkami firmy Pr:edebeul 
i Koenen w Essen, gdzie też ów sławny 
„gewerkferajnowy" „Górnik Polski" 

bywa drukowany. Można w niej zna
leść wiele na lapichłopstwo obliczo
nych zdaft, jak „Bracia Rodacy" „my 
Polacy-katolicy" itd. Pytać się musi ka 
żdy wobec tego: Gdzie i' kiedy został 
taki polski miejscowy komitet wybor
czy wybrany, i która polska władza 
wyborcza upoważniła go do podobnej 
a ~tacyi za centrowcem? Nie można ża 
dnej partyi odmówić prawa zachwala
nia swojego kandydata, gdy się to 
dzieje w sposób godziwy. Atoli pod
szywanie się pod obcy komitet wybor
czy jest szczytem bezczelności, kłam
stwa, podstępu i obłudy. I taka partya 
śmie na swojem godle wypisać „za 
prawdę"? 

Czego aj_ę też feszczt" nie doczekamy 
przy obecnych wyborach! Z jednej 
strony liberałowie żebrzą u Polaków w 
Królestwie o pieniądze na prowadze
nie walki z polskością w Prusach, z 
drugiej strony się centrowcy podszywa 
ją pod polskie komitety wyborcze, że
by łowić głosy polskie dla swojego kan 
dydata. Wyborco polski! Nie powinie 
neś się w dniu 25. stycznia dać żadnem 
podstepem zbałamucić, tylko śmiało 
swój głos oddać na polskiego kandyda
ta, którym jest p. Józef Chociszewski z 
Gniezna. Staropolanln. 

== 
Dzień porachunku 

z rządem prusko-niemieckim oraz ze 
stronnictwami niemieckiemi nadchodzi. 
Rozwięzując parlament rząd prusko

niemiecki zapytał się każdego wybor
cy, co myśli o polityce jego. 



Każdy więc wyborca polski niechaj 
~obie uświadomi, że Z?PYtany jest 
przez p. Buelowa i jego pomocników, 
co sądzi o wypędzaniu robotników pol
skich z kraju, o zakazie pobudowania 
się na ziemi ojczystej, o l)rześladowa
niu języka polskiego i obyczaju pol
skiego o okroQnem położeniu dziatwy 
polskiej i wielu innych czynach wro
gów naszych. Niechaj ani jeden Po
lak nie pozostanie dłużnym odpowiedzi 
rząc!owi pruskiemu, a tą odpowiedzią 
będzie kartka wyborcza oddana na pol
skiego kandydata. 

Pokażmy wrogom naszym, że im 
więcej nas prześladują, tern silniejszy 
w nas duch i tern większe nasze uświa
domienie narodowe. 

25-go stycznia niechaj każdy Polak 
stanie dJ urny wyborczej ł odda idos 
~wój na kandydata naszego p. Józefa 
Chociszewskiego z Gniezna. 

Polacy na obczyźnie. 
Altenessen. W niedzielę, dnia 20 

stycznia, odbyt się tutaj w Altenessen 
wiec przedwyborczy pod przewodni
ctwem p, W. Szymkowiaka, przewo
dniczącego m. k. wyborczego na sali 
p. Kellersohna. 

Wiec zagait przewodniczący p. W. 
Szymkowiak o godz. 3,15 m. pochwa
lenjem Pana Boga poczem zaśpiewano 
jedną zwrotkę meśni „Kto się w opie
kę". Następnie przewodniczg,cy, wy
je: śniwszy cel wieca, udzielił głosu przy 
byłemu na wiec współpracownikowi 

„Wiarusa Polskiego'' p. Pankowskiemu 
z Bochum. P. Pankowski w przeszło 
godzinnem treściwem przemówieniu 
wykazał położenie nasze pod zaborem 
pruskim i sprzeciwiające się kulturze 
postępowanie rządu pruskiego wobec 
ras Polaków. Mówca napiętnował 
ba rdzo ostro hani~bny postępek centro 
wców, którzy nie wahali się wydać o-
1ezwy wzywając.ej Polaków dQ głoso
wania na centrowca, ponieważ centro
wiec najlepiej broni interesów polskich 
w parlamencie i gdzieindziej, podpisu
jąc JJOd odezwę miejscowy komitet pol 
ski i rozrzucaią ją po stolach na sali 
przed rozpoczęciem wieca polskiego. 
Dalej wskaz~1l p. Pankowski na postę
powan; e talarowych patryotów prus
kich /r(tórych patryotyzm można za 
pieniądze kupić, a w końcu swej mo
wy przypomniał obowiązek głosowania 
przy wyborach na pols}fiego kandydata, 
którym jest pan Józef Chociszewski z 
Gniezna, wskazując razem na jego pra-

Fatalna omyłka. 
19) Powieść z francuskiego. 

ce~. dalszy). -
Potem nagle dziewczęta pobiegły 

do lasu, nazrywały całe J;lęki dzikich 
kwiatów i ziół, splotły z nich girlandę, 
i powróciwszy do Murzyna~ zarzuciły 
ją zwierzęciu na kark. Wół został u
wieńczony kwiatami goryczki, białe
go zawilca i niebieskiego tojadu. 

-· No, panie Murzynie - rzekła 
Marya - ty także będziesz brał udział 
w uroczystościach żniwiarzy. 

I obie · swa\volnice zaczęły się 
śmiać, gdy tymczasem Murzyn wycią
gnął głowę i przyglądał się im swemi 
<lużemi. zdziwionemi oczami. 

Sło11ce.zachoc.lzilo za skaliste szczy 
ty góry Tranet, które przez chwilę sta 
:y okryte krwawemi blaskami. Lekki 
wiatr szeleślił liśćmi; ze wszystkich 
stron !asu doc:hodzily zmieszane dźwi~
ki różnych szmerów, tysiące drobnych 
()dgłos6w, stanowiących razem jedno 
nic. · 

Ze strony ttaut-Butte dolatywał 
gwar glosów ludzkich i szczekanie 
psów. Przez wąwóz Piletty przejeż
dżały wozy, prowadzone przez wieś
niaków. Woły obarczone jarzmem, cią 
'gnęły wolno po skalistych wybojach 
drogi. Na wierzchołku poukladanych 
snopów, żniwiarze, starając się utrzy
mać równowa~e. potrząsali wiśniowe
mi gałęziami. ozdobionemi girlandami 
pf)lnvch kwiatów i różnokolorowemi, 
jaskra w em i wstęgami. Byli to ostatni 
woźnice, c~ąRnąq. z pofa. 

P. Laurent powrócił właśnie z prze 

c~ i zaslugi okolo dobra spolecz~ń.stwa 
naszego położone. W końcu wniósł na 
cześć jego toast. który wiecownicy z 
zapałem powtórzyli. Treściwą mowę 
p. Pankowskiego nagrodzili wiecowni
cy hucznymi oklaskami. 

Następnie przemawiali jeszcze, oma 
wiając sprawy wyborcze, pp. R. Wa
wrzyniak, M. W~sielewski i W. No
wak. P. J. Lorek ·wygłosił odczyt p. 
tYt.: „$mieszek wyborczy'' z czasów 
wyborów p. Napieralskiego na $1ązku, 
który to odczyt pobudzil kilkakrotnie 
obecnych wiecowników do śmiechu. 
Wiec zamknął przewodniczący p. W. 
Szymkowiak krótko po godzinie 5 po
' hwaleniem Pana Raga, dorzucając kil 
ka słów zachęty do spełnienia sw.ego 
narodowego obowiązku podczas wybo
rów w dniu :?5 bm. 

M. \Vasielewski. 
sekretarz miejscowego kom. wyb. 

Dyseldorf. Tutejszemu polskiemu 
Komitetowi kościelnemu udalo się 

wreszcie wykołatać u arcybiskupa ko
lońskiego, kardynała Fischera, że usta
nowiono teraz dla Polaków w Dysel
dorfie stałe kazania polskie. Mając 
teraz kazania polskie, powinni Rodacy 
licznie na nie uczęszczać. Porządek 
nabożeństw następujący: 

Porządek nabożcristw po.slnch w 
Dyseldorfie w kościele O. O. francisz
kanów przy ulicy Wschodniej (Oststr.): 

Nabożeństwa odbywają się dwa ra
zy w miesiącu i to co drugą i czwartą 
niedzielę o godzinie 2Y4 po południu. 

1) Różaniec św. przez członka ko
mitetu kościelnego. 2) $piew. 3) Kaza
nie. 4) Niechaj będzie pochwalony. 5) 
Litania Loretańska. 6) Veni creator z 
błogosławieństwem Najswiętszego Sa 
kramentu. 7) $piew. 

Sposobność do spowiedzi św. ka
żdego dnia, tak w domach jak i w la
zaretach; także i śluby udzielone zo
staną na życzenie przez duszpasterzy 
naszych. 

Powyższe nabożeństwa odprawia
ne będą przez Wiei. O. Konstantego i 
\Viel. Ks. A. Schartego od kościoła św. 
Józefa. 

Dnia 25-go stycznia 
niech mianowicie wladze wyborcze 
dopilnują swojego obowiązku. 

Mężowie za_!!fania niech już o go
dzinie 9-tej staną przed lokalami wy
borczymi. Czynność wyborcza rozpo
cznie się o godzinie 10-tej. 

chadzki, po okolicy i usiadł obok córki, 
wchłaniając z rozkoszą świeżość wie
czoru po dniu upalnym. 

Doktór wyglądał na lat siedmdzie
siąt. Wzrostu wysokiego, chudy i przy
garbiony, twarz mial pooraną zmarszcz 
kami. Włosy krótko przystrzyżone, by 
ly zupełnie białe. Broda bardzo długa, 
~lywała mu na piersi. 

Rzucił na trawę słomiany kapelusz 
oparł się plecami o drzewo bukowe i 
myślał: 

- To spokój grobowy - mówił 
sam do siebie. - Życie tutaj, to zapom
Lienie o wszystkiem, to śmierć. 

Wieśniacy, którzy przejeżdżali, 
zdejmowali przed nim kapelusze z sza
cunkiem. 

- Życzymy dobrej nocy, panie 
Laurent. 

Marya uśmiechnęła się do .nich. 
- Życzymy także dobrej nocy i 

~anience, panno Maryo. Niech się nic 
złego nie przyśni! Dobrej nocy, Pau
lino! 

Cień padł na drzewa. Z parowu 
Pif etty podniosły się mgly i petzaly po 
krzakach wzdłuż drogi, jakby smugi 
dymu. 

W śród tej głębokiej ciszy zadźwię
czały glosy ludzkie. Gromada żniwia
rzy z grabiami i widłami na ramionach 
nadchodziła, śpiewając: 

łfot> ! hop! hop! 
Jagnięta są na równinie, 

łlop ! hop! hop! 
A wilcy w leśnej gęstwinie 

Hop! hop! hop! 
Dobrze, gdy nad krynicy wodą prze

zroczystą, 
Albo nad brzegiem świeżego strumyka 
Baranki piorą. sierść swoją wełnistą, 

Każdy wyborca niech się zawczasu 
zaopatrzy w kartke wyborczą, na któ
rej wydrukowano 

Schriftsteller Josef Chociszewski 
aus Gnesen. 

Kartki się nie składa; poplamiona 
kartka jest nie ważna. 

O wyniku wyborów prosimy na
tychmła~t donieść „Wiarusowi Pol
skiemu". 

A więc dalej Bracie Rodaku, jak pię 
knie woła w pjsmach polskich pewien 
rodak, 
czyś bogaty, czy ubogi, czyś uczo
ny, czy j_)rostaczek, czyś zdrów, czy 
chory, stań do urny w piątek 25-go. 

Za baty w szkole pruskiej, 
za znęcanie się majstra Niemca, 
za kulaki w wojsku, 
za „dumme ver12fluchte Pollaken", 
za „ausrotten' ', plać gotówką, 
plać 25-go, w piątek. _ 

Marnym tchórzem, nikczemnym za
przańcem, - kto nie stanie w szeregu 
polskim 25-go w piątek. 

Naszym z krwi i. kości i sercu naj
pliższym kandydatem jest 

p. Józef Chociszewski z Gniezna. 

Nasze oszczedności składajmy w 
polskich bankach i spółkach. 

·!'!'!!!!' 

llemle polskie. 
Z Prus Zaebodnieh, Warmii M zar. 

Wejherowo. Na szosie wejherow
skiej zachciało się dwom właścicielom 
furmanek urządzić wyścigi. Lekkomyśl 
ność ta pomściła się, bo jedna z fur
manek przejechała trzy osoby. Dziew
czynie uewnej złamane zostały trzy że 
hr.a., tak że musiano ją odstawić do la
zaretu. I drugie ci '>- ie o.souy odniosły 
poważne okaleczenia. 

Pelplin. Przesiedleni zostali ks. 
wikary Juliusz Piechowski z lukowa 
do Zakrzewa, i ks. wikary Tymecki z 
Zakrzewa do Toruńskiego Papowa. 

W Kwidzynie nie mógl się odhvć 
polski wiec przedwyborczy, gdyż ;)ber 
żyści odmówili sali. 

Z Wiei. Kt Poznwkiel(t. 
Gniezno. Pan Koszczyński sprzedał 

swój folwark Polską Wieś za 395 tysię 
cy marek p. Simonsohnowi z Poznania, 
który go dalej sprzedał komisyi kolo
nizacyjnej. Nastąpiło już przewłasz-
czenie. -

Lub skaczą p,0 łączce, gdzie stado po
myka. 

Hop! hop! hop! 
Ale czasami sztuk ze dwadzieścioro 
Od stada się oddali bez żadnej obawy 
I biegną pod dębiny, obrośnięte korą, 
Poszukać . świeższej trawki lub lepszej 

zabawy. 
Hop! hóp! hop! 

Paulina od kilku chwil rozmawiała 
z wieśniaczkami z Haut Butte, powraca 
jących z doliny, gdzie robili zakupy 
żywności. Przybiegła do starego dok
tora i Maryi, którzy słuchali twardych 
i donośnych glosów żniwiarzy. Wska
zywała palcem mlodzieńca, słusznego 
wzrostu, który szedł po prawej stro
nie wozu, napełnionego zbożem. 

- Ten, co tam idzie - rzekla -
to pan Jerzy, nowy dzierżawca z la 
Cendriere. P. Jerzy poprostu, innego 
nazwiska nikt nie zna ... 

Wieśniacy śpiewali dalej. Wóz 
trząsł się po wyżłobionej drodze. Na
gle woły stanęły. Ciężar zboża prze
chylił się i jedno koło się podniosło. 

Ludzie zaczęli podpierać wóz z 
prawej i lewej strony, podczas gdy wo
larz poganiał gwałtownie woły i wołał: 

- Wio! Łysy! . Wiol ty, szeroko 
głowo. Rogaczu! Wyga, wio! wio! 

Już było zapóźno. Potężny ciężar 
przechylił się zbytnio i runął, ciągnąc 
za sobą wóz. Dwaj ludzie zniknęli pod 
snopami. Dał się. słyszeć okrzyk trwogi 

_ -Pan Jerzy przywalony zbożem. 
Wszyscy rzucili się na pomoc, w 

pośpiechu i trwodze porywano snopy i 
podawano je sobie z rąk do rąk. 

W kilka sekund usunięto straszny 
ciężar z piersi mtodego człowieka. 
Dzierżawca leżał na wznak z flt3gSffli 

Tak to piękny szmat ziemi, razem 
około 670 mórg, tuż pod samem mia„ 
stem, stracony został na zawsze. 

Rawicz. Były szyper Piotr Pin
szowski z Piątkowa w powiecie chel
mińskim, którego w roku 1869 skazano 
za rabunek i morderstwo na dożywot
ne więzienie, w tutejszym domu kar
nym, ułaskawiony został obecni:e z po-

. wadu wzorowego prowadzenia się po 
37 letnim pobycie w więzieniu. Pinszow 
ski liczy obecnie 66 lat. 

Rogowo. W czwartek wydobyto 
z jeziora tutejszego zwloki rybaka Snia 
deckiego, który zarwał się na lodzie 
podcza~ łowienia ryb. Żona jego z roz
paczy chciala rzucić się w wodę, lecz 
powstrzymano ją gwałtem. 

Osieczna. Za staraniem ks. prob. 
Steinmetza, zostało w niedzielę w 0-
siecznie założone towarzystwo robot
ników polskich, ąo którego z zebranych 
okolol50 osób przystąpiło 93 na człon-
ków, którzy przyjęli ustawy dyece

zyalne. 

Ze SI~zka ezyił Staroptls.kL 
Katowice. Ukazała się też odezwa 

rządowych hakatystów - za ich kan
dydatem, jeneralnym dyrektorem Re
mym - o dziwo! w języku polskim. 
Licha to polszczyzna, iak zwykle w 
tych odezwach bywa, bo trzeba zazna
czyć, że nie pierwsza to odezwa po pol 
sku wydrukowana. Dla rozweselenia i 
dla charakterystyki przytaczamy maly 
ustęp: 

„Wyborcy! Gdy wam w naszym 
oborczym okręgu zawsze przepowiada
ją, że wasza mowa, wasza wiara jest 
zaniebezpieczona, toż, to jest całkowi
cie nieprzystojne twierdzenie. Szacując 
wasze religijne przekonania, tak jak 
też wszelkich inn:ych konfesji, gdyż ta
kie przekonania zaslugują na konieczną 
obronę; ale niegodnie i niesłusznie jest, 
wiarę za zamówkę brać w politycznych 
sprawach. Wvborcy ! Stoimy na nie
mieckim gruncie i położeniu. Górno
ślązko osob1Iw1e ma swoje gospodar
cze znaczenie i rozwinięcie niemieckiei 
pilności, niemieckiej czynności i nie
mieckim obyczajom do podziękowania. 
Kiedy my zaś tę dla górnego $lązka 
wcale cudzą narodową polszczyznę 
zwyciężamy_, to potępujemy przytem 
tak z patryotycznym warunkiem, jak 
dla korzyści ślązkich robotników, gdyż 
ich gospodarcze i umysłowe postępy 
tylko pod pomocą niemieckiej kultury 
możne są." 

' --·------
podkurczonemi. Zemdlal. Duża żerdź, 
która przytrzymywała snopy u wierz
chu wozu uderzyła go w głowę, zanim 
zdołał usunąć się na bok. 

Nadbiegł p. Laurent, jeden z wieś
niaków pochylił się nad Jerzym i u
niósł w ramiona. 

- Tutaj, panie Josillet - wołali 
służący - tutaj ! . 

I wskazywali na dom p. Laurent; 
tęn ostatni zbliżył się do nich szybko. • 

- J es tern doktorem, panie - rzekl 
- Pan Bóg cię nam zsy la - po-

wiedział Josillet drżącym głosem. 
Jerzy nie dawał znaku życia; Jo

sillet niósł go jak dziecko. W domu, Ma 
rya, z pomocą Pauliny, rzuciła na zie
mię materac. J osillet ostrożnie złożył 
na nim młodego człowieka. 

- Boże! - szepnął, łkając - gdy
by on umarł! 

P. Laurent zaraz się nim zajął. 
Młodzieniec miał stluczoną ręke i 

gkboką ranę w głowie. Zemdlenie było 
spowodowane nie tyle bólem otrzyma
nej rany, ile przyduszeniem. 

Po kilku chwilach badania, stary 
doktór uspokoił J osilleta. 

- Panu Jerzemu nie grozi żadne 
niebezpieczeństwo - rzeki. - Nie o
bawiaj się pan. 

Młodzieniec niebawem przyszedł 
do siebie. Spojrzał ze zdziwieniem na 
otaczające go osoby, a spostrzegłszy 
Josilleta i służących z la Cendriere, któ 
rzy śledzili jego poruszenia, rzekł u
śmiechając się: 

- Ack przypominam sobie. Boże! 
jekżeż mi głowa cięży! 

Przez kompresy ze świeżej wody, 
które doktór zmieniał co chwilat. pr~e: , 
dekla mw-·. \ ~ f ~ d 



z Innych Dzielnie Polski. 

1 
wy, list Bernharda v. Ch. (Bernard 

(j Ób B rtosza Głowackiego. Ghrzanowski P?Sel ?) do ks.ięgarza X., 
r a . . . wydawcy „Gonca Mazurskiego", oraz 

Nie każdemu moze 'Yiadomos ze pro listy -skierowa11e do tej samej osoby, 
hY B~rtosza Glow~ck1eg~ spoczy_wa- ł podpisane dr. Th. Jaw. (Dr. Tadeusz 

w Kielcach, V( Krolest:w1e Polsk1,~m. Jaworski), R. (Rydlewski?) Zenon L. 
łożone na razie w ~r~bach Ogro1ca (Lewandowski), Icek i St. Z. Wszystkie 
ielecki1ei ~atedry.' z ~1e1s~a tego zosta te listy omawiają sprawę mazurską, ty
następme usumęte i. złozone na spo- czącą agitacyi polskiej na Mazurach, 

zynek przy .~grodzem;i plac~ ~ośc1el- sprawy zakładania banków i gazet dla 
ego, w pobhzu schodow we1śc1a g~ó- Mazurów. Wymieniają nazwiska roz

łJ n ego, o.d str~ny da~~ego za.mku bis- licznych działaczów polskich: p. Józefa 
upów kieleckie~. Otoz ?becm_e z oka- Kościelskiego, pastora Michejdy z Na
yi po~~ze~:m bi~kupa k1~leck1eg?, śp. wsia na Sląsku austryackim, Karola 
s. Kull~sk1ego 1 otw~rc1a ~r.oqow w Rzepeckiego, Osuchowskiego itd. 
odziem1ach ~atedry k1eleck1e1, Gaz~ta Listy te nie zawierają nic karygod-
ielecka pod1ęła myśl, a~y V: .P?dz1.e- nego, nie noszą też cechy tajności. Cho 
!ach tych pochowano rowmez l pro- dzi tam o sprawy pieniężne i agitacyj

.hy na~zego bo~a~era. narod_?wego. N_a ne\ o żadnych spiskach i knowaniach 
iY mieć nadz1e1~, .ze :nysl ta zna1- tam mowy nie ma. Tembardziej zadzi
zie gorące poparcie i śmi~rtelne szcząt wia, że „Schles. Ztg." jako napis nad 
i bohatera z pod ~acla~i.c spoczną w te wywnętrznienia swego koresponden 
robach kate~ry kieleckie1.. . ta kładzie tytuł „sprzysiężenie . polskie'' z Bukowmy. Jakkolwiek przedh-

lawska Rada państwa głównie z winy Pomnik Napoleona I. 
Czechów nie przyznała żadnego man- W rocznicę śmierci Napoleona I na 
fatu poselskiego polakom bukowińskim &tąpi na wyspie .Elbie odsłonięcie jego 
zamierzają oni stawić w jednym -z o- -vomnika dłuta rzeźbiarza Sindoniego. 
kręgów czerniowieckich, uznanym za 
niemiecki swoją kandydaturę i 1stnie
lą pewne widoki, że dzięki zawartym 
~ompromisom odniosą zwycięstwo. 
Kandydatem polskim będzie dr. ~tefa
nowicz. 

W alka podczas pogrzebu w Lodzi. 
Wspomnieliśmy już w ostatnich 

iniach o krwawym wypadku, jaki 
zaszedł w Łodzi podczas pewnego po
grzebu. O smutnej tej sprawie docho
dzą nas szczegóły następujące: 

Na przedmieściu łódzkiem Zarze
w-ie jednocześni1e odbywały się po
irzeby robotnika narodowca Boles
ława Konarzewskiego i dwóch robot
ników socyalistów, Kryczaka i Frącza
rn. Z orszaku, który odprowadzał na 
cmentarz zwłoki socyalistów, wyszło 
kilku ludzi i udało się do ks. Wyrzykow 
skiego z prośbą o pokropienie zwłok. 
Ksiądz odmówił, tłomacząc się zmę
i:zeniem. Wkrótce l)Otem rozległy się 
strzały. Jedni utrzymują, że strzelano z 
orszaku pogrzebowego, drudzy zaś, że 
t poza zabudowań kościelnych. Uderzo 
no w dzwony kościelne i powstała stra 

z11e panika. Bezładna strzelanina trwa 
a blizko pól godziny; koniec jej polo„ 
pł nadbie_gly ~ilny oddziął wojska. Re-
2ultat tej strzelaniny jest okropny, do
tychczas stwierdzono 8 trupów i l :4 
rannych. W mieście powstał równie 
:zalany popłoch; pobliskie fabryki za
zc:ły stawać, obawiano się, że walka 
ratobójcza przeniesie się do miasta. 

W nocy policya wraz z wojskiem 
okonafa rewizyi w domu przy ulicy 

.. arzewskiej nr. 80. Aresztowano 13 o
ób, znaleziono S rewolwerów i 115 na-
oj ów. 

Baczność wyborcy w Bochum. 
W dniu wyborów znajdować się 

będzi~ biuro dla spraw wyborczych w 
.łdministracyi „Wiarusa Polskiego". 
llrosimy nam o wszystkiem donieść i 
rzychodzić po informacye i kartki wy 
orcze, jeżeliby gdzie zabrakło. 

Szanownych Rodaków a mianowi
ie naszych dzielnych „Sokalów" pro

-simy zglaszać się na ochotnika do Ad
tninistracyi „Wiarusa Polskiego'\ zkąd 
się im wskaże lokale wyborcze w Bo
~hum, przed którymi powinno się kartki 
!"vborcze na kandydata polskiego roz
uawać. Mamy bowiem coś okolo 40 
lokalów a ludzi nam brak. 

Miejscowy komitet wyborczy. 

Wiadomości ze świata. 
„Sprzysiężenie polskie". 

Sparzyła sobie palce „Schles. Ztg" 
z ogłaszaniem rzekomych listów pp. 

k
Seydy, Korfantego, Dubanowicza, i i., 
~orzy oświadczyli, że listy te nie od 

l11ch pochodzą, i wogóle są podrobione, 
ale nie dała za wy~rane. 

Obecnie, jak pisze „Górnoślązak", 
sgłasza cały szereg listów niejakiego 

t. K. z Szczytna na Mazurach, pisa
łlYch w sprawie mazurskiej, list podpi
sany literami M~ B. (Marcin Bieder
lllann ?) do p. Osuchowskiego z Warsza 

Rewolucyoniści rosyjscy w Egipcie. 

Policya w Aleksandryi areszto
wała dwóch, zdaje się Rosyan, któ
rzy usiłowali wysadzić w powietrze 
parowiec rosyjski w porcie Aleksan
dryi. Znaleziono przy nich materyały 
wybuchowe. Jeżeli aresztowani będą 
pogdanymi rosyjskimi, będą wydani 
konsulowi rosyjskiemu, w razie prze
ciwnym sądowi miejscowemu. 

Na pogrzeb królowej hanowerskiej 

przybył cesarz Franciszek Józef i wszy 
scy członkowie rodziny Habsburgów, 
aby w ten sposób podziękować za to, 
że Hanower w roku 1866 był wiernym 
sprzymierzeńcem Austryi w woj_nie 
przeciw Prusom. Cesarz był obecny 
jylko na nabożeństwie żałobnem, po
czem odjechał. 

W uroczystościach pogrzebowych 
brały także udział liczne deputacye z 
Brunświckiego i Hanowerskiego. 

Misya Steada. 
Znany apostoł pokoju, wybitny pu

blicysta angielski, Stead, był na posłu
chaniu u włoskiego ministra spraw za
granicznych. Tittoniego, w Rzymie. 
Tittoni przyjął Steada nadzwyczaj 
przychylnie i oświadczy l, że prawdopo 
dobnie przybędzie na otwarcie konfe
rencyi pokojowej w Hadze, jeżeli tam 
również przyjedzie minister angielski 
Campell-Bannermann. Stead pragnie, 
ażeby konferencyi pokojowej przedsta
wiono do uchwały wnioski następujące 
ażeby każdy rząd od każdego tysiąca 
franków budżetu wojskowego opłacał 
franka na cele pokoju powszechnego; 
ażeby państwa przed wypowiedzeniem 
wojny przyznawały sobie 30-dniowy 
„pokój Boży'', celem umożliwienia za
przyjaźnionym mocarstwom zażegna
nia konfliktu przez sąd rozjemczy; aże
by w sprawach mn.iejszej wagi obo-
wiązkowo rozstrzygał sąd polubo

wy; ażeby powszechne, stopniowe 
rozbrojenie zapewniono na mocy trak
tatu międzynarodowego. 

Baczność Komitety Wyborcze! 
SzanOWtne Komitety miejscowe prosimy, aby 

po odezwy wyborcze xglosily się do przew<>
doiczących komitetów powiatowvch: 

Dla powiatu Boclmm: p. L. Krll$zewski, 
sklad mebli, Bochum, Johanniterstr. 22. 

Dla powiatu Essen: p. Jan Bloch, Esseo, 
pray ul. Turmstr. 

Dla powiatu Recłc&inlllausen: J>. fr. Jano
wski, R.ecklinghausen-Siid (Bruch), Bochumer
str. (sklad mebli). 

Dla powiatu DMł&buru: Tomasz Sprule
wicz, Duisburg-Ruhrort, liilttenstr. 

P>la JJO'Wiau Dortmuod: Jan l(olenda, Dort 
rm:nd, Heroklstr. 69. 

Na powiat Gelsenkirchen: p. And. 
Kranc, Gelsenkirchen. Vereinsstr. -45. 

Dla pO"Wjatu Oberllauseat I Miltdm-Ruhr: 
Tomasz Kub:ak w <Oberhausen (Rhld.) fal
ktnstr_ 

Wszystkich innych Rodaków na obczyźnie 
rr~imy.! aby zri:losili sie po wszelkie materya
'ty do sekretarza Glównego Komitetu pod adre 
sem: Jan Wftkowskl, Bochum, Hołstederstr. 
m. 2' a. 

Kartki wyborcze otrzymać można 
od p. Jana Wilkowskiego w Bochum, 
Hofstederstr. 29. albo w ekspedycył 
,~Wiarusa Po1sklesto". · 

Z różnych stron. 
Szanownym naszym Czytelnikom 

zwracamy uwagę na ogłoszenie kra
. we.a p, Paryska w Bochum. zamie
szczone w numerze dzisiejszym. 

Bochum. Sąd przysięgłych skazał 
58-letniego górnika Badanusa na 7 lat 
domu karnego i 10 lat utraty praw ho
norowych za niebezpieczne poranienie 
z następstwem śmierci. Zbrodniarz, 
pokłóciwszy się z górnikiem Piotrem 
Dąbrowskim pchnął tegoż dwa razy 
nożem w piersi, wskutek czego ranny 
niedługo potem ducha wyzionął. O 
zwier~cości zbrodniarza świadczy to, 
że po spełnieniu tego krwawego czynu 
kupił sobie kiszkę, którą pokrwawio
riym nożem krajał i najspokojniej za
jadał, jakoby się nic nie stało. 

Bochum. Podróżujący pewnej tu
tejszej firmy, niejakiś .E., sprzeniewie
rzywszy firmie kilka set marek, zbiegł 
za granlcę. Teraz policya zagraniczna 
wydała przestępcę, którego wraz z 6 
innymi przest~pcami przywieziono 
wczoraj do Bochum. 

Riemke. Na wniosek prokuratoryi 
wydobyto w sobotę po poludniu z gro
bu zwłoki żony ni'ejakiegoś Sch. i pod
dano oględzinom lekarskim, ponieważ 
pada podejrzenie, że biedaczka umarła 
w połogu z powodu winy akuszerki. 

l(ray. W tegorocznym kalendarzu kvśc iel
nym, które sa rozdawane w mieiscoiwości Kray 
jest ogloszone, że kazanfa polskie odbywać sie 
bę<lą co dru~ą i czwartą n edzielę. 

Wattenscheid. Na kopalni „Frohli
che Morgensonne" dostał się górnik 
I..elitko nieszczęśliwym sposobem po
między kosz i ścianę szybu i odniósł 

. tc.k niebezpieczne pokaleczenia, że 
w krótce potem w lazarecle ducha wy-
1.ionąt 

Hofstede. Na kopalni „Constantin" 
poraniły spadujące kamienie pewnego 
górnika bardzo niebezpiecznie; biedaka 
odniesiono do lazaretu. 

Langendreer. Umarla tutaj żona 
pewnego maszynisty, jak się zdaje, na 
~rętwe karh1. 

Annen. Przyaresztowano żonę gór 
nika :Ewersa i odstawiono do więzienia 
w Bochum, ponieważ zamordowała no
wonarodzonc dziecko swej 15-letniej 
córki a zwłoki porzuciła w lesie. gdzie 
Je znaleziono. Również przyareszto
wano syna :Ewersowej za pomoc w 
~.brodni. 

Siegen. Na kopalni „Friedrich Wil
helm'' w tterdorf eksplodowało 5 fun
tów dynamitu w chwili, gdy górnicy 
zjeżdżali pod ziemię. 6 robotników zo
stało ciężko rannych. 

Kupferdre!~. IL-letni syn mistrza 
fabrycznego Thierhoffa umarła w po
tiedziałek na drętwę karku. 

Altenessen. Inwalida W. dostał 
wczoraj pomieszania zmysłów. Nie
szczęśliwego odstawiono zaraz do do
mu obłąkanych: 

Dortmund. We fabryce stali Hoe
sc:ha poparzył się 23-letni robotnik Nau 
tak bardzo, że wkrótce po przeniesie
l1iu go do lazaretu skonał. 

Dortmund "Robotnika Nierhaus'a 
znaleziono w mieszkaniu wiszącego na 
w lasnym pasku na nodze od łóżka. Co 
samobójcę do tego kroku popchnęło, 
uiewiadomo. 

Dortmund. pyrekcya poczty w Dort 
mundzie wyznaczyła 100 marek nagro
dy na wykrycie złodzieja, który ucią? 
200 metrów drutu z połączenia telefo- ' 
nicznego Gelsenkirchen-Hagen. 

Z Oberhausen donoszą nam, że pe
wien przemysłowiec polski zawiesił 
w swoim skladzie odezw_ę centrową. 

Wzywa go się, by ją niezwłocznie 
usunął, jeśli chce uchodzić za Polaka. 

l(refeld. Spaliła się doszczętnte fa
bryka celulozy. Dwie osoby odniosły 
bardzo ciężkie poparzenia, jedna osoba 
zginęła. Straty materyalne są wielkie. 

Saarbriicken. Podczas eksplozyi 
kotla z kar!Jitem uderzył odpryskujący 
kawal żelarn gościnnego Gommula tak 
silnie w głowę, że rozbił mu czaszkę, 
wskutek czego nieszczęśliwy prawje 
na miej<\cu padł trupem. 

Tręwir. W przeciągu zeszłego ro
ku dezertowalo z 16 dywizyi woiska 
pruskiego aż 108 żołnierzy. - Charak
terystyczne! 

l(assel. Na stacyi Rolshausen zda
rzył się straszny wypadek. Oto pe
wna kobieta z 6-Ietnlem dzieckiem wy
siadając z pociągu, wyszła z przeci-

wneJ strony, gqy tymczasem nadleciał 
pocią~ i dziecko na miejscu zmiażdżył. 
a matka odniosła tak ciężkie rany, że 
wkrótce po wypadku ducha wyzion~la. 

Mombach. · Pewna 6-letnia dziew
czynka połknęła podczas zabawy igl~. 
Natychmiast przywołano lekarza, któ
ry .dziewczynkę leczył. Ponieważ po 
trzech tygodniach leczenia dziewcz~ 

nie czuło boleści, sądzono, że igła już 
wyszła i zaprzestąno leczyć. Tym

czasem pewnego dnia dziewczę _spa
dło ze schodów i na drugi dzień stra
szne cierpialo boleści w .Q.rzuchu. Od· 
niesiono ją do lazaretu, gdzie ją zbada
no przy pomocy promieni Roentgeno
wskich i przekonano się, że igła nie 
wyszła, ale przebiła ścianę je~it i spo
\i.· odowala zapalenie, wskutek czego 
dziewczynka mimo natychmiastowej 
operacyi umarła. 

Wrece przedwyborcze. ~ 

Wiec przedwyborczy w Dortmundzie 
odbędzie się dnia 24 stycznia o godzinie 
8 wieczorem na sali p. Tossa przy ulicy 
Reńskiej. Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Heissen 
pod Neumiihl odbędzie się dnia 24 sty
cznia o godzinie 6 wieczorem na sali p. 
Lienhoia w Neumiihl, przy ulicy Ho
henzollernstr. 

Biuro wyborcze polskie dla Dort
mundu w dniu wyborów będzie umie„ 
szczone od godz. 8 rano w lokalu pana 
Schaifera przy ulicy Leibnitzstr. w 
Dortmundzie. Telefon nr. 1660. 

BACZNOŚĆ HOPSTEDE-RIEMKE! 
Lokale wyborc7)e są następujące: 

dla Riemke Vorhof, Sase, dla Hofstede 
w 1. Krusen, ttiltroperstr. w lok. Dietza 
Hernerstr., w lokalu Ormelsch, Poststr. 
do tak zwanego Prinze Lok: Bergmann 
tam mogą Rodacy otrzymać kartki wy 
borcze l(omitet na Hofstede. 

Wiece „Zjednoczenia zawod. polsk." 
Wiec polski w Hilden pod Dyseldor!em 
odbędzie się w czwartek, 24 stycznia, 
w tokalu p. J. de ClorqueJ Klotzstr, 19, 
O liczny udział prosi 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie. . 

Zebranie członków „Zjednoczenia Za„ 
wodowego Polskiego w Diimpten 

odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia, 
przed poludniem o godz. 11 w lokalu p. 
Ekharda (<lawn. Raetz), uJ. Selinghofer
str., na które się członków z kolonii 
Frintrop i Oberhausen zaprasza. 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie. 

Nadesłano. 

Niżej podpisana firma prosi wszy
stkich tych Rodaków, którzy jeszcze 
nie odebrali od nas zamówionej maszy
ny do szycia o podanie swego dokła
dnego adresu, gdyż bez dokładnego a
dresu nie możemy maszyn odstawiać 
i musimy często opłacać powstałe kosz 
ta, co przez wzgląd na nasze bardzo 
tanie ceny jest niemożliwem. Prosimy 
zatem uprzejmie także i tych, szanow
nych Rodaków, którzy mają 7amiar so 
Die doskonalą i tanią maszynę sprowa
dzić. napisać w listach lub na kartach 
c!okładny adres, ulicę i numer domu. 
Panu Ludwikowi Maleszcze w Gelsen
kirchen dziękujemy za daną nam wska 
zówkę. Maszynę odesłaliśmy pod wska 
zanym ·adresem do Polski. 

Z uszanowaniem 
Dransfeld i Stawiński, 

Recklingh.- Siid, Bochumer ulica 127a. 

Nadesłano 

1'1ilion Sokoló1W 
zawitało w Poznaiłskie 

wyborn1ch p~płerosów 
li••Y Wulkan 

I. F. J. Komendziński w Dreioie 
w nader przystępnej cen'.e detaliczrn\j 10 
s~tuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszystkich odnośnych handlach. 



Bractw<> Różańca św. w Kray 
Sprawy tyczą\;e SJ;! Bractwa różańca św. 

będą oglaszane w nas--tym organ1e „Wiarusie 
I 1olskim. „ Członek. 

BACZNOŚC! 
Towarzystwo św. Alojz~o w l(ottenbergu 

donosi swym cz!onkom, .ż na uroczystość po
święccrna chorą~;wi do Holthausen nre pójdz e
my, pon.oważ ni1e U.ustal. pozwolenia z pol1cyi. 
Więc zebranie odbędzie s ~ w mledzielę, dn.a 
27 stycznia o godz. 1 P.O pomdn u, na którem bę 
uą roczne uchwaly, barc1zo ważne dla wszys.t
ki~h czlonków. dla tego uprasza się wszystkilch 
c.zlonków, abv jak nail czmeJ na orzyszJe ze
t-ranie się staw.li. Szanownil Cz.lonkow1e! wszy 
scy podążc i e na przyszle posiedzenie, abyś
my mogli1 jak najlepiej dla nas ·1 dla Towarzy· 
~twa naszego pracować. Zarząd zechce się 
staw.ć już o go<lzmic 12 abyśmy mogli omówić 
sprawy tyczące s ę uchwal rocznych. Uprasza 
sij o punktua·lne przybyci:e. 

(3) M. Sieki:ers~i. przew. 

BACZNOŚĆ! 
Tow. św. Władysława w Holthausen 
podaje do wiadomości wszystkim To
warzystwom, które zaproszenia otrzy
mały, iż poświęcenie chorągwi 27 bm. 
się nie odbędzie, ponieważ policya nie 
dała nam pozwolenia. (2) Zarząd. 
Tow. św. Stanisława K. w Katernbergu 
odbędzie się w niedzielę, dn. 27 styczn. 
po południu po nabożeństwie polskiem 
na sali posiedzeń zebranie. O liczne 
zgromadzenie się czlonków prosi (2) 

Zarząd. 

Tow. polsko-kat. pod op. św. Jana 
Chrzciciela w Essen Altendorf. 
W niedzielę, dnia 27 stycznia, o 

godzinie 5 po pot urządzamy zabawę 
zimową z ta1'tc;em na saii pana Post 
(Kaiser_garten), na którą się Szanow
nych Członków i Druhów bratnich To-
warzystw uprzejmie zaprasza (2) 

Zarząd. 

BACZNOŚĆ W ANNE! 
Szanownym Rodakom w Wanne 

podajemy do wiadomości, iż w niedzie 
lę, dnia 27 stycznia urządzamy na sali 
p. Unterschemanna polską zabawę z 
tańcami, na co się wszystkich Rodaków 
i rodaczki z Wanne i okolicy zaprasza. 
Początek zabawy o godzinie S po poł
o liczny udział uprasza komitet (91). 

Tow. loteryjne „Jedność" w Duisburg
Meiderich. 

Walne zebranie półroczne odbędzie 
się dnia 27 stycznia o godzinie 2. O sta 
Wienie się wszystkich członków upra
sza się, ponieważ będzie sprawozdanie 
z czynności Towarzystwa z pierwsze
·go półrocza, a także jest wiele innych 
~praw towarzyskich do załatwienia. 
Goście mile widziani (2) Zarząd. 

Uwaga: Pół godziny przed zebra 
niem posiedzenie zarządu. Przew. 

Tow. św. WoJcjecha w Schocmebeck 
podaje do wiadomości swym czlonkom, iż w 
sobotę, dnia 26 stycznia, przyb.ędzile do nas poi 
ski ksiądz słuchać spowi1edzi św. wielkanocnej 
w języku polsk im. Uprasza s · ę wszysitkich 
cz~onków Tow. św. Woic[echa, aby skor~ystali 
z tei sposobnoścO i przystępowali do spowie
dz·. - O godz. wpóJ do 8 rano wspólna ko
rr.unia. Czfonkowie winni poprzypinać znaki 
towarzyskile. ( 1) Zarząd. 

- ·-· -·-- ·---
BACZNOSC RODACY W SCHONNEBEC}(! 

W n edzielę, dnia i1 stycznia, urządzają 
Polacy w Schonnebeck 

- ZIMOWĄ ZABAWĘ -
na sali pani Niektimpcr. Początek o godz·i!nie 
5 po poludniu. Na zaibawe zapraszam wszyst
kich Rodaków z Scho.nnebeck i okol:cy. 
Czlonk01Wie Tow. św. Wojciecha w Schonne
beck mają wstęp woluy. Goście placą 1 mk. 
Przed czasem kart sii!ę nie rozs'{)rzeda.ie. 

(2) K.ontltet. 

Ignacy · Dorowski, 
Bocl1um, ItiaarbriiclierstI·. nr. 18. 

Szanownym Rodakom z Boehum i okolicy donoszę 
uprzejmie, iż (63) 

mój skład ltrawiecki 
==== I pracowni~ moJ" ==== 

zaopatrz:v!em we wl!lzelkłe DOft'DŚcl na &ezon ftlo-
1111enno•lato'"l· - '"łt!'lkł ftfbÓt" kraJon·yeh 
ł za1ranłczn. mahr, ł na ubrania, pałełoły 

I 1tpodule. 

W mojej pracowni krawieckiej 
wykonuję wszelkie ubrania pod gwarancyą dobrego przylegania 

gut'!townie i po cenach umiarkowanych. 

U81uga rzełelna. Ven7 nlzlde. 

Ignacy Dorowski, 
Bochum, 1Uaarbriiekerst1·. nr. 18 

w pobliżu „ Wiarusa Pdskiego". 

Od owledź na oglo9zenłe n · nnlłł.er~e ~e11:t11 
zamle9zezo11Je I? 

Najlepiei letąre. najtailflze i 
~ 

najlepszych materyi wyko~ 

wane 

ubrania, paletoty i spodn' 
do tarcza 

A. PARYSEK, 
krawiec polski, 

BOCHUM, Henriettanstr. nr. ii 
(w pobliżu kościoła św. Antoniego· 

. Ródacr I Popierajcie swoich ! 

a u <Jl P ; <a:>2 i <et JllllPD. ~~-~~~---------------------~----~~-----~.x•;emwe * M* 

Qftit':t:rt="*"'l~l•I m Jedyna polska fabrJka chleba 
w Westfalii I 1'ład1•enłi H~ezno~e ! 

Rodacy w Herne i okolicy 
p(;;.;cam szanown)'X!': Rodakom mój 

skład zelaza i 
maszyn 

do gotowania, ~mycia prania i wyłd.łymania 
oru 

wszelkich sprzętów kuchen„ 
nvch 

po eenach jak aajtańsz7eh. ( 4a 

Zakupione neczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
Stanisław Jankowiak, 

BEBlłE, Neustr. ~5. 

w 1f attenscbeld, ul. Vorstadtstr. 4~ 
Ażeby podołać wszelkiej obcej konknrencyi założyłem w Wattti 

scheid fabrykę parODf\• - Służę więc każdemu i dostarc7.t 
ehleb ł płeezywo, które jest bardzo smaczne i tanie, jakiei • 
u nłkoso w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

Moje waz, 
przejeżdżają w pC1niedziałek i czwartek: Wattensche: 

Leithe, W estenfeld, Hame, · Hofstede, Riemke, Bochum 
We wtorek ł ft' piĄteks 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
'" lirodę ł w sobołęa 

Bismarck, W anne, Rohlinghausen i Giinnigfeld. 
Bracia Rodacy, kt6rzy do wyżej wymienionych miejscowości przybęt 
jako i tych, · którly jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adnt 

na poci.tówce, a natychmiast przyjadę. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o laskawe poparcie .. 
Popierajmy l!łwe50 ł jedzJDy ehleb pot~kł. 

· w Wattenscheid, 

~„?.-~lc:.41iilall I 
Franciszek Matysiak, piekarz polski 

''orstad&słr. 48 (27) Vorstadt•tr. łł 

Przed weseliskiem nie grzeszcie 
niedowierzając~ żP- w naszych wielkich dwóch składach 
.17,nt1jd.r.iecie najlepsze Hąfy I ło-.. e meble, całe wy· 
prawy z dobrego suchrgo drzewa, maHyny do 10· 
to wania jak i wszelkie Hafkl kueh+-nne. Zwa
żajcie na nasze tanie ceny w 4: oknach wyotawowych. 

~ Dransfeld & Stawiński 
Piękny W'1bór! Recklinghausen-Sud ul. Boellum&ka J •:r. 127a. 

~ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„:-...:z'Dl-llililllll!llllllllmlml•FP 
I Wielki s!ilad 

Budzik gł. dzwonek. l,81 

Zegarek ~;:~~~k. 2,11 
Zegarek sre~;;;o 6,i 
Cenn .lk"I około 2000 il 

cyi wys. dam 

M. Danecki, Pozn1 
ul. Hłsmareka 9. I 

~""~'""~ISllSll~~~-

PrawdzlWB. IDSkOIB 

.. gotowej garnerobf męzkiej 
dla ehlopcilw ł rohoczej. 

świece 
na Matkę Boską Gremn. 

~Skład sukna. Pracownia podług miary. 

~ ww I ~ • · e'1,ue,~~ •. Hoehemmerleh, 
~- Tanie i rzetelne zródlo zallupna. 1479 

w wielkim wyborze i oar· 
--dzo tanio --

poleca 779 

I '~p „mlllll„„„„„.„„„ ... „„„„„„llllril•LW~.~-·#iml!lll9„„.!Bi8AaS!Qł4t.~ 
Tow. gimn. „Sokół" w Hukarde . l ·-~~ 

FR. JOZEFOSKI. 
w HERNE, Bahnhofstr. nr~ 51 zasyła w dzień ślubu, 24-go stycznia ł - K • io 

panu i druhowi . an11en1~a, Bank Zie1Dski naprzeciw ul. Nowej. 

Tomaszowi Turmaniakowl 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 
serdeczne życzenia, zdrowia. szcześcia 
i błogosławieństwa Bożego. 
Sokół z Sokolicą niech żyje! niech żyje! 

niech żyje! 
Czołem! Zarząd i Członkowie. 

„ ~ C9>>- m ~:; 111~ 
TowP.rzystwo św. Stnrsła·wa B. w Scharnhorst 
:rnsy.ta swemu szanownemu członkowi panu 

WENECYUSZOWI WALl(IEWICZOWI 
i iego zacnej marżonce 

- K.ATARZYNif -
w dniu srebrneQ'o wesela, dllia 24 styczn'n. jak 
naiserdeczn 'ejsze iyczenia wszelk iej pomvślno
~d, bfoi;;0sfawreństwa św«~tcgo i dlu~iego ży

masyw murowana o 4 pokojach połą
czona ze składem kolonialnym, piekar 
n i ą i wyszynkiem piwa, w wielkiej wsi 
kościelnej przy żwirówce, szko!e i 

· dworcu. Interes od 20 lat pro\vadzony, 
w bardzo dobrym biegu z k01:sensem 
;est z \\'SZĄelkiern urządzeniem od zaraz 
lub od 1 kwietnia na sprzedaż. Cena · 
kupna l?. fiOO ma rek. wpłaty 3-5000 
marek. reszta stała hipoteka na długie 
la ta. Zgłoszenia przyjmuje (92) 

! Jan Sowiński, Kempen (Pos.) Tel. 39. 
ł 

Koronowo (Crone a. 8.) 
kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w całosci i w parcelach na długo 

=== letnią odpłatę. === 
167f 

Kasa oszczędności Banku 
frzyjmuje depozyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wypo -.>\. iedzeniem 
p i ćwierć procent za kwart. wypowiedz 
~ i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

Place budowl-.ne 

filSipęrz~tmo'B'wp mokjąolon. I 
obrót tylko gotó 1Vkowy, 
w ożywionej miejscowo-
8ci przt myalowej, gdzie 
mieszka wielu Polakó*· 
Zgłosz do Eksp. „ Wia
rus;1. Polskiego" pod nr. 
8G. 

Służąca~ 

Dobrz~ prospern) 

interes m111 
w którym sprzedai 
dzienne 280-300 I 
mleka j~st z po 
przeprowadzki i;.n1 
sprzedaż. Zgłoszel 

Eksp. „ Wiarusa Po 
go" pod nr. 85· 

Obelgę, 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser" potrzebna. od zaraz. .yrz~dzoa, górf 

Towarzystwo św Józefa w Dortmundtl e w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo p· f W · I k p. To•t aszowi Gil 
donosi. i ż w n i edz i elę, >dnia 27 bm. o g-o<lzinie małej wpłacie. (40) IO r asie a ' lilkiemu ze Schmid\ 
2 po polnd1: u od.bc:dz·e się zwyczajne zebranie Al bert Busa, Wanna, cofam 1 go przeprs 

cia przv czerstwem zdrowiu. a oo zebran ·u z<! bawa dla cz.tonków, na którą K J aint:.-nt7 f..łf 
Zarz:td ;rnnrasza (1) Zar7ąd. Hamborn, Gottlibestr. 25. Ul ;t rłł Cl nr. li. Wt-Rtenfold. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Za druk, naklad i redakcyo odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



Bn~hnm tl3 piątek d~ hi 25„g~, stycznia 1 {ł7 Rok 17. 

• 
·„'l'!IW•• _„ .. u 

€odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym · politycznym i zarobkowym. 

W7ellot\&i eodaiellłe 1 1'1Jlłtk:loa linf po6wi•ł4cznyeh. 
fl'IMpła.ła narlalna na poczcie i u listowych wynosi 
, ar iO feL, & s cdxoazeniea do domu 1 mr. 92 fen. 
t. 'Wluwl PolUi" u.pisany i•irt ,.. c"nn1ku pGWO""YlD pod 

nakiem ,,L polniJch nr. 128. 
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Za. inHrat, płaci lłt u aiajsce rqdka droln1ego ClnD 
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częałA> ogł&ua otrzyma rabat. - Listy do „Wia.nm Pół· 
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Przy w ·borach do parlamentu 
w piątek, dnia 25-go stycznia 1907 r. 

jest kandydatem Polak6w na obczyźnie lite~at 

Józef Oaoeiszewski z Gniezna. 
MN.zlca Miscy! Uczcie dzieci swe 

••wić. czytaf I •lsae " polsku! Nie 

łut Pelakłem. kto 1toteastwu swemu 

H'.le•czyć llt HZ1Hli I 

Były prezydent rzeczypospolltei łraa
easldej Loubet zamierza kandydować 

do senatu. 
Pan Loubet przyjmuje jednakże 

tylko pod tym warunkiem kandydatu
rc~ że będzie kandydatem wszystkich 
revublikanów. 

W cale} Europie temperatura H1'1e •
padła ogromaie. 

W Westfalii i Nadrenii panuje 
lłlróz, który dochodzi 1 O ~topni. W 
Berlinie mamy 15 stopni zimna, w Wied 
•iu 21, we Lwowie 30; w niektórych 
iuberniach rosyjskich mróz dochodzi 
'40 stopni. W Poznańskiem zmarzlo w 
ostatnich dniach na ulicy 7 osób. 

Centrowcy aa wszelki sposób pragJHI 
~- zdoby~ polskie głosy.4'4:L~ 

Na kilku wiecach polskich wystę
powali także księża niemieccy, agitu
jąc naturalnie za centrowcem. Najdalej 
zapędził się ks. kapelan Mayer w 
Dtimpten, który oświadczył, że Polacy 
przed Bogiem zdadzą rachunek za to, 
iż nie głosują na centrowca. 

Polacy owemu księdzu dali na miej
scu należytą odprawę, lecz sądzimy, 
że i władza biskupia pouczy ks. Meyera 
by jako agitator centrowy powagi ka
plańskiej na szwank nie narażał. (Patrz 
korespondencyę z Diimpten). 

W ostatniej chwili socyaliści i cen
trowcy chwycą się z pewnością jesz
cze różnych fortelów, którymi się jed
nakże nikt z pewnością w bfąd wpro
wadzić nic pozwoli. 

Na morzu Żółtem panował straszny 
wicher. 

Do „Daily Telegr." depeszują z 
Tokio, że zatonęło 35 japońskich i 5 
chińskich okrętów wraz z załogam!. 

Polaey _ na obczyźnie.j · 
Dla Rauksel-Habinsihorst odbył 

~ię ubieglej niedzieli wiec przedwybor 
czy, który miał bardzo piękny prze
bieg, Przemawiali w ciepłych słowach 
pp., przewodniczący wieca Jarczyński 
z lfabinghorst, i p. Hajn z Bochum
ttofstede. Wiec zakończono okrzykiem 
na cześć kandydata naszego. -

Wiec przedwyborczy }Y l(astrople 
odbył się w sobotę 19 bm. przy licz
nym udziale rodaków. Przewodniczył 
p. Konar.kowski, przemawial kandydat 
nasz, p. Józef Chociszewski. któremu 
zgotowano wielką owacyę. 

Z wiecowników przemawiali pp.: 
Siekierski, Józef Wierzbiński, Jarczyt\ 
ski, Wilczyński i Walkowiak. Na ce
le wyborcze zebrano 7 marek 65 fen. 

W l(otteoburgu I Holtłlausea od
byly sic: ubiegłej niedz. wiece przedwy 
borcze pod przewodnictwem prezesa 
komitetu wyborczego p. Konarkow
skiego. Na wiecach tych przemawiali 
pp. Jan Konarkowski, Marcin Siekier
ski, Marcin Porszpaniak, Józef Wierz
biński, Kasper Rajewski i Józef Wal
kowiak. Na pierwszym wiecu zebrano 
na cele wyborcze 13 marek i 5 fen 
na drugim 5,65 m. ., 

' .... .,.. 

W Diissel odbył się ubiegłej nie
dzieli wiec przedwyborczy pod prze
wodnictwem p. Ryżka. Naukę o wy
borach wygłosił przewodniczący p. RY 
żek. Pan Kortylewski zachęcał do gor
liwej agitacyi za kandydatem naszym .. 
Przemawiali jeszcze pp.: fitz„ Owsia
nowski, Duszyński, Dorociak, i Rybicki 
poczem obrano miejscowy komitet wy 
borczy .. -

Z Kirchlinde pisze nam pan Ignacy 
Mrzewka, przewodmczący towarzyst
wa św. Marcina o „ciekawym" spo
sobie, którego chwycili się centrowcy, 
by zdobyć pieniądze od Polaków na 
cele wyborcze. 

Otóż centrowcy sprzedawali tamże 
na pokrycie kosztów wyborczych kart 
ki. na }\tórych był także stempel pol
skiego Towarz. kościelnego św. Mar
cina. Pan Mrzewka pisze nam. że pro
testuje przeciw temu. gdyż karty zaopa 
trzone w stempel towarzystwa św. 
Marcina służyły swego czasu jako kar 
ty wstępne na pewną zabawę. którą 
w sierpniu towarzystwa kościelne ob
chodziły. Kartki wstępne, pozostałe z 
owego czasu, niemcy katolicy sprze-

dają teraz na pokrycie kosztów swojej 
agitacyi wyborczej, nadużYwając pod 
pisu· Towarzystwa polskiego. - Nie
chaj to będzie nową nauką, że z niem
cami łączyć się nie trzeba. 

· Wiec w Diimpten zagaił p. Ta
deusz Marcinkowski pochwaleniem Pa 
na Boga. Przewodniczącym wieca o
brano p. Ludwika Stasika, sekr. Anto
niego Nowaka. Przemawiał~ pp.: ~- Sta 
~ik, Tomasz Marcinkowski. Stamstaw 
Smiałowski, Ratajczak oraz florysz
czak nawołując do glosowania na na 
szeg~ kandydata, pąna Józefa Choci
~zewskiego, by lepiej się spisać, jak 
przy wyborach uzupelnia~ących w o
kręgu esseńskim w roku zeszłym. Jak 
to agitatorzy centrowi Polaków tutej
szych na swą stronę przyciągnąć chcą, 
tego mieliśmy też przykład na niedziel 
nym wiecu. Otóż stawił sie na wiec ks. 
kapelan z Diimpten i pcwrosiwszy o 
~los, pocz~ł wykładać obecnym ku 
wielkiemu ich zdziwieniu, jak to dobrze 
niemieccy katolicy z Polakami obcho
dz~ się. Pytał, po co Polacy stawiają 
swoich kandydatów na obczyźnie, gdy 
niema widoków ich przeprowadzenia 
:straszył, że tern samem pomaga się so
cyalistom itd. W końcu nazwal to wieJ
kiem głupstwem, lekkomyślnością za
znaczając Jeszcze, że jako duszpasterz 
ma prawo do sumienia sluchaczy si~ 
odezwać, ieśli czynią takie zle rzeczy, 
jak gorszyc1:1 wystawić sobie nie można 
glosując na Polaka. 

Należytą odprawę dostał ks. ka
pelan odp. Tomasza Marcinkowskiego, 
który wskazal na to, jak się tutejsi 
niemcy katolicy, a szczególnie wielka 
część księży niemieckich z Polakami 
obchodzą, jak centrowcy w naszych 
ojczystych okręgach wyborczych so
bie postępują, głosując wprost na pro
testantów, albo stawiając własne kan
dydatury, żeby tylko wybór posła pol
skiego utrudnić. Nie hańbą, lecz chwałą 
okryją się Polacy - mówił p. M. -
gdy glosy swoje na polskiego kandy
data oddadzą. Ks. kapelanowi nie wy
starczyio to jeszcze i wymawiał prze
wodniczącemu wieca, że tego po swo
ich parafianach się nie spodziewał i w 
końcu jeszcze chciał nakłonić wiecowni 
ków do jakichś kompromisów. Przewo 
dnjczący wjeca, p. ,L. Sta'!ik odpowie-
dział atoli z godnością, że my tylko 
naszego Głównego komitetu wyborcze 
go polskiego słucham~ i co komitet 
nasz nam nakaże, jest nam święte; po
winnością każdego Polaka jest rozkazy 
naszej polskiej władzy wyborczej wy 
pełnić i glos tylko Polakowi oddać. Ks. 

kapelan widząc, że nic nie zdziała, po
~zedl sobie. Wybrano nastt:pnie ko
mitet wyborczy dla Dilmpten z p. Lud 
wikiem Stasikiem jako przewodnicz~
cym, a dla frintrop z p. Tomaszem Mar; 
cinkowskim jako przewodniczącym. 

Wiec zakończono okrzykiem na 
cześć naszego sędziwego kandydata p. 
Józefa Chociszewskiego. 

Antoni Nowak, sekr. wiec.a 

Oladbeck. \V obec sali przepełnio
nej zagaił wiec przedwyborczy prze
wodniczący komitetu miejscowego, p,. 
Ludwik Walecki, wyjaśniając cel wie„ 
ca, powody rozwiązania parlamentu t 
ważność odbyć się mających wyboró~' 
do parlamentu niemieckiego .. P. Hiero
nim Wloka przemówił w gorących sło
wach do wiecowników i prosił, aby 
każdy Polak tylko na Polaka glos swój 
oddal. Pan Wincenty Gatewski rozwo-
dzil sie o losie Polaków na obczyźnie 
i zachęcał wiecowników, ażeby każdy 
Polak w dniu 25 stycznia spełnił swóf 
obowiązek. Potem przemawiali jeszcze 
pp.: Włoka i Łazarkiewicz 

Wiec zakończono okrzykiem na 
cze~ć kandydata naszego p. J. Choci
szewskiego z Gniezna. 

J. Paszkowiak, sekr. komitetu„ 

Kandydatura polska 
na Dolnym Śląski. 

Utworzył sie w poqiznmieniu z 
pol~kim Momitetem wyb<.·:·~zym dla 
Sląska lokalny 'rninitct dJa Dolną o 
~1ąska, do którego należą pp.: Jan Ma 
siek, w Żabkowie, Jan Ryhacki w Wą
so.szu (tlerrnstadt), Augustyn Niedż
w.1adek w Bobili, Jakób Kowalski w 
~iem. Damnie i Józef Lorek, i postawił 
Jako kandydata ks. prob. Zdzisława Za 
krzewskiego w Golejewku pod f.<ay. i
cze~. K~. Z. zgodził się na to; do niego 
mozna się zwracać po dalsze inf orma
cy~. Odezwa wydana zawiera ust\'p, 
ktor~ rz~c~ światło jaskrawe na sto
sunki kosc1elne na Dolnym Ślqsku. 
Wart.o pr~ytoczyć ten ustęp, jako do
dód zyczh.wości wrocławskiej wladzy 
d~chowne1. , B~zmi on podług ,,Dzien, 
m.ka Poznanski~go" jak następuje: 

„Tym razem macie pokazać swym 
braciom na Górnym SJąsku i w Wi2'ko 
polsce i w Prusach, ilu Was tam w roz 
Proszeniu w niemieckich powiatach 
mieszka, macie udowodnić. żeście nie 
zatonęli w morzu niemieckiem, ale że 
Polakami tak szczerymi i dobrymi jak 
dawniej dotąd jesteście i zawsze będzie 
cie. Wszystko się teraz na to sprzysię-



gło, żeby z Was zrobić ni~m~ów, na: 
wet i w kościele mimo prozb i naleg~n 
waszych tak ciężkich. do w~oc~awsk1ej 
władzy duchownej me .mozec1e ~sły
szeć słowa Bożego w 01czysty.m Ję~y
ku choć przez Was dopiero ozyło zy
ci~ katolickie w tych powiatach D.olne 
go ~ląska! Teraz czas po. temu, zeby 
pokazać wladzy duchowne1 w Wrocła
wiu ilu was jest, którzy do swego Bo
ga ;1ie inaczej, jak w ojczystym j~zy
ku modlić się pragniecie .. Ilu was 1est, 
którzy i dziatki swoje na prawych P,o-
laków wychować zamierzacie." . 

Chodzi przedewszystkiem o pow1a 
ty miliczko--trzebnicki, górska- . wo
lawski i głogowski, które przylega1ą do 
Księstwa. Ludności polskiej zre_~ztą 
jest dużo także w inny~h powiata~h, po 
części na stałe osiadleJ, po części pra
cującej przez 10 miesięcy do roku na 
roz.Jegłych dobrach, po fabrykach, ce
gielniach1 kamieniołomach itp. Prze
cież już nawet z Strzelina (Strehlen) 
dopominano się o polskie nabożeflstwa. 
Tymczasem na całym Srodkowym i 

Dolnym Śląsku rzadko który ksiądz 
rozumie po polsku. 
LE± __ _____ , __ _ _ 

Zi~mie polskie. 
z ł'"i'US Z.!t:<.tsodnieh, W armti. M ·1zur · 

Iława. W przystępie sz~.leń-
stwa zamierzał 20-letni. , gtuchomemy 
Karól V/asilewski udusi~ swą ~~tk~. 
Zdołano ją jednakowoz szczęsltw1e 
nwo; nić z rąk szale11ca. 

Maihork. Na tutejszym dwo,r~u 
kolejowym wydarzyło się nieszczęs~1~ 
Pociąg pospieszny w stronę Ber!ma 
przejechał urzędnika Hildebrandta 1 za 
bił go na miejscu. . . 

Podstolin. Robotnika Stemmgera 
pochodzącego z Podstoli~a, skazał są.d 
na rok więzienia za dwuzenstwo: Ste1-
ninger miał żonę od 1~ l~t, ~ z mą tro
je dzieci, mimo to ozeml się w r~ku 
1904 po raz drugi w Brandenb~r~n z 
córką robotnika Metmanna ~ m1e3sco
wości Barnowitz. Sprawa się wydala, 
i Turka tego w skórze chrześcijańskiej 
osadzono na rok we więzieniu. . 

Tuchola. W ubiegłym tygodmu 
zaczadziło sie tu dwoje dzieci robot
nika Wernera. Nieszczęściu temu win
ne zasuwy przy piecach, które podczas 
nieobecności rodziców były zamknięte. 
Sprowadzono co tchu lekarza, który 
dwom starszym dzieciom przywrócić 
2dołal przytomność, trzecie jednako
woż było bez życia. 

z Wiei, Kt: Poznushleuc., 
Czerniejewo. Straszne dwa :VY

padki nagłej śmierci wydarzyły się. u 
nas. W lesie czerniejewski.m przywahlo 
drzewo 42 letniego robotmka W.awrZY_
na Witczaka z Rakowa. Gdy zo~a. o
biad mu przyniosła, zastała go mezy
wego z roztrzaskaną czaszką.. Po polu 
dniu tego samego dnia zabitym został 
odłamem roztrzaskanego koła rozpę
dowego od sieczkarni i.ęden z najza.
cniejszych obywateli p. Stef. Obarski, 
Odłam trafil go w prawą stronę czol~, 
rozbil czaszkę, w skutek czego O .n~e 
odzyskawszy przytomności w szesć 
godzin skonał. Zmarły liczył lat 48. 

d t D rządzenia tego zniewolily mi dzieli wieczora zawitał, spowo owa f .o rozpo że uczniowie więzieni w 
znowu liczne ofiary. Z :ó~nyc:h stkrotn . nt iitra t°~ay~Y ~ieku zobojęt'nieją w--kołl 
donoszą 0 wypadkach smi:erc1. s ~ - a m o . ' 
kiem zma_rznięcia. - W P?znam.u m1e- cu zupełme. 
Hśmy dziś 17 stopni, w Krole.stw1~ Pol- Zniesienie sądów wojennych w Praucyl 
skiem i na Litwie dochodzi mroz 30 Minister wojny Piquart, prnedsta-
stopni. . . wił radzie ministrów projekt prawa 9 Poznań. Komisya kolomzacy)lla . esieniu sądów wojennych podczas 
kupita w ostatnim roku 2960~ ha .. „Po~. zn~ ·u Według tego projektu, wszel
~·a~eb!. "! który o tern d~nos1, tw1erdz1~ kfe ~r~estępstwa, 129gwałcenia regul~ze skutkiem konkurency1 z bankami . u- i zbrodnie dokonane przez woJ
polskimi ceny ziemi znow.u po.szły :V ~~wych, mają być sądzone przez zre
górę. Notoryczne.m natomia~~ 1e.s~, ~e formowane sądu poprawcz.e, sklada
banki pols~ie am V.:- przybhzemu me . ce się z przewodniczącego cywilnego 
mog~ płacić ~en 0!1ar~wanyc~ przez iądwóch członków wojskowych. Sklad 
kom1syę kol?mzacy~ną ~ wlaśm_e dJ~t~ s du apelacyjnego jest taki sam. Spra~ 
go w. ostatmm czasie kilka po~1adl~sc1 ,;Y bardzo ważne, jak pobicie,. bunt, 1 

polskich ?rz~szlo w ręce kolon!~a~y1. t. d. rozpoznaje, zamiast przys1ęgl~ch, 
D~le1 pisze „Pos. Tage?I. , ze w kolegium wojskowe, którego zdamem 

ostat~1m roku zawarła_ kom1s~a koloni będzile stwierdzenie winy oskarżonego. 
zacy~na 15?8 ~ontrakt?w. O~o!em ~o- Co zaś dotyczy kary, wymierza ją zwy 
m~OZJ:'la się liczba m1e~zk~nco~ me~ kły sąd cywilny według prc:wa. Sądy 
m1eck1ch. W. Ks .. Pozna~sk1eg~ ~ Pru~ wojenne w armii i flocie działać będą 
Za.chodm~h sk~tk~em dz1alaln~sc1 kom~ tylko podczas wojny. Prawa, dotyczą
sy1 kolomzacyin~J o. 9~,900 gło;v, cz~h ce przestępstw osób wojskowych„ wlą 
2,>67 pro.cent. og.olneJ hczby m1esz~an- czone będa do ogólnego kodeksu kry
co'Y !Ycn dz1e1mc, ~ 3;29 procent 1711esz minalnego. Podczas pokoju wszyscy 
ka~1cow !~eh po:v~atow, w ktorych Francuzi posiadać będą jeden tylko 
clz1ałalnosc rozwinięto. . . kodeks kryminalny. w pewnych jednak 
, . W ~to~unku d.o tyl?Jet.meJ czynno- razach kara będzie wyższa za przestęp 
s~1 kom1sy1. ko!o~1~acym~J, hc~by te stwa, dokonane przez wojskowych lub 
me są byna3mme1 imponuJącem1. marynarzy. 

Inowrocław. Dwóch wyrostków 
z Królestwa dokonało śmiałego włama 
nia się do składu zegarmistrz_g i jubile
ra tutejszego p. Dutkiewicza. Obaj o
pryszki pozwolili się wieczorem zam
knąć w kamienicy i udali się na podda
sze. Tam zdjęli paltoty i buty i do 2 w 
noĆy spędzali sobie czas paleniem pa
pierosów i drzemką naprzemian, gdy 
w domu wszyscy pogrążeni byli w naj
głębszym śnie, złodzieje rozpoczęli swo 
j_g działalność. Z tapetowanych, nie?ż~ 
wanych drzwi, prowadzących z s1em 
do składu, a z wewnątrz zastawionych 
pólkami, wyjęli deskę i jeden z nich 
tym ciasnym otworem dostał się do 

magazynu a drugi czekał w sieni. ze Slązka ezyli StaJOp3lski. Uchwały biskupów francuskich. 
Niebawem w rozpostartą płachtę Krąży pogłoska, że biskupi ponow-

zaczęły sypać się pierścionki, złote i · Polski komitet wyborczy dla Ślą- nie zajmowali się sprawą ewentualne
srebrne zegarki, łańcuszki, bransoletki I ska oglasza następującą odezwę. . go zaprowadzenia nabożeństw pry
i inne przedmioty wartościowe. Nit Jako kandydatów do Kola polskie- watnych i godzą się na to, iż na urzą
szczęście stróż nocny zauważył szmer go postawiliśmy na okręgi wro~ław- dzenie takich nabożeństw zezwalać na
w oknie wystawowem, wszedl do sie- skie miejski wschodni i zachodm ad- leży tylko w ostatecznych wypadkach. 
ni i przyłapał jednego z opryszków na wokata. Bernarda Chrzan.owskiego z I Uchwały, poWzięte na konferencyj 
gorącym uczynku, Podczas gdy drugi Poznama, a na pow1atv MiP.lirkn-frzeb I będą nadane do wiadomości w listach 
w składzie znajdował się w pułapce. nicki, .Górsko- Scinawsko- Wroclaw- pasterskich. 
Po zbudzeniu mieszkańców przywoła· ski na Sląsku Dolnym i na Sląsku śred
no policyę, która obu ptaszków zabra· nim i na powiat Głogowski ks. Zdzi

la z sobą. Na poddaszu znalezionq sława Zakrzewskiego z Golejewka. 
nazajutrz ich paletoty i buty. Rodacy! Pokażcie, że żyjecie! A-

Opalenica. Pociag grodziski prze- gitujci~ dzielnie i .i:iężnie,. b~ n~si ka~
jechał w piątek wieczorem gospodarza d~dac1 z~r~1!1adz11: na s1eb1e Jak na1-
Józefa Kalka z Terespolskiego, powra w1ęks.zą iib:c głosow. 
cającego do domu i zabił na miejscu. Polski komitet wyborczy dla Śląska. 
Kałek pozostawia wdowę z 7 drobnemi .Ą!tf!U!!!1 !'.!1 !!!l!!!!~!!!!!l!!!!!!!~~!l!!!l!!~~~!!!!!!!!!!!l!!!l!!ll!!~ 
dziećmi. 

Z ~óży pod Gnieznem. Niedawno 
p. Kuczma 3 morgi, a p. Zieliński jede-
naście mórg Niemcom zaprzedali. Te- Minister handlu w Prusach 
raz znowu p. Swiątek sprzedal dom i wydał rozporządzenie do prezesów re
dwie morgi ziemi Niemcowi za 2445 m< jencyjnycl:!_, w którem oświadcza się 
chociaż Polak już 2400 marek chciał przeciwko stosowaniu kar więziennych 
dać, więc za 45 marek zapisał się pan wobec uczniów szkól uzupełniających 
Świątek .do tych, któr?.y pokurczyli . za zmudę szkolną lub inne przekrocze
nasz ma1ąt,ek narodow~. __ Smutne! j ni a. \V miejsce kar więziennych poleca 

Drożyzna chleba w Hiszpanii. 

Sród robotników panuje wielkie 
wrzenie z powodu podniesienia cen 
chleba przez piekarzy. Podniesienie 
to cen chleba wywołane jest skutkiem 
podwyższenia cła na zboże zagranicz
ne. Minister spraw wewnętrznych wy
słał do przedstawicieli syndykatu mły
narzy telegram, przypominający, że o
biecali cen mąki nie podwyźszać, je
dnocześnie zaś wniósl do izby poslów 
projekt prawa o zniżeniu taryf na prze 
wóz zboża kolejami. 

Z .Japonii. 
Donoszą z Tokio, że prezes mini

strów zwrócił się do członków partyi 
parlamentarnych, popierających rząd, 
z mową, w której wskazał na to, że 

w = 

20) Powieść z francuskiego. 

-~~~-~~Y-o~ I ~-reszt aż_:o ~.:odzin dzie:'.:; 

Z kolei przeniósł wzrok na Pau linę 1 · F t ·1 m...., .. , ł ira Ta czerstwa piękność, nie 'pozbawiona' I II 'kom 
il Ja na o 'J lll\ ~ wdzięku, ta głowa kobiety z po!udnia Jak wiadomo naszym czytelm k' 

tu na północy o cerze świeżej i gorącej, Madelor od piętnastu już lat za~iesz ~ 
? ognistycl~ ź:e?icach, tworzyła uderza wał ten zapadły zakątek w Ar e~~~t~ 
Jące przec1w1enstwo z wątlą postacią Od piętnastu lat b~l doktorem. w b', 
.Maryi i nadawała jej pozór chorobli- Butte; przedtem 1edn~k musiał ro 1~ • 

Była jeszcze za mata. aby mogla za
rabiać na życie dla siebie i i-!Ja oica. 
Gdyby nie pomoc Madelora Pclrf l ·W~Io
by tam najstraszniejsze cierpienie, naj 

(Cią:g dalszy). 

wości i nerwo\\-'ego usposobienia. Pau długie starania, aby m~gł yraktykowac 
Trzeba, żebyś się pan nie ru- lina nie spuściła oczu. pod przybranem nazw1sk1em. 

szał - rzekł Laurent. Jerzym owładnął pewien rodzaj Przybył tu dnia pewnego, prawa-
- Odzież jestem? omdlenia. Okłady z zimnej wody, bez- dząc za rękę swoją cór~czkę. 
- U doktora z Haut-Butte. ustannie zmieniane, łagodziły wybu- Kupił ten dom ~ l~s1e, ~kryty po-
-- Po raz pierwszy się spotyka- chy bólu. · między drzewami, c:1chy i .ustronn~, 

my, ale jesteś pan tak miłosier~y .i ty~e . . Olowa opadła mu na poduszkę 0 _ jakby na jakiej ni~znyer~on.eJ pustym. 
dobrego świadczysz dokoła siebie, ze c1ęzale powieki przymknęly się. Usi- I rozpoczął nowe zyc1e, .zyc~e pełne po 
znam cię już oddawna. Imię twoje jest lowal otworzyć je, lecz nadaremnie. święcenia. pracy, oddam~ się na usłu
na ws.zystkich ustach. Wieśniacy cię Szepną! tylko: · gi innym, a zapar~ia .siebre. . 
ubóstwiaja. Czy zechcesz mi pan po- - Zdaje mi się, że już nie cierpię. Wieśniacy tez mebawen_i nauczyh 
dać· dloń Swoją? I zasnal. się kochać i czcić tego po.wazne~o ~tar 

- - O! z ca!ego serca, panie Jerzy. . -- Lepiej będzie, gdy noc przepę- ca, na któreg.o ustach mgdy usm1ech 
Miody dzierżawca spróbował pod- dp w m01m domu - powiedział dok- się nie pojawia!. . · . , 

.r.icść prawą rękę. Usilowanie to iednak 10r. ·- Ju!ro mój powóz przewiezie go Około ~ei biale1 głowy kr.ązyly ro
wyrwalo mu z ust jęk bó1u. do Cendnere. Kilka godzin spoczynku żne tajem1!1c~e h1.sto_rye. Czy~ takie na 

Upadł na poduszkę, którą Marya wy~eczy go prędzej, aniżeli moje sta- gie pojawienie się iego '!f meznan:l'.11! 
wsuwała mu pod głowę i leżał chwilę rama. kraju nie mogło rozbudzić wyobrazm 
bez ruchu. W nocy Jerzy miał trochę gorącz- tego prostego ludu? d .. 

- W takim razie drugą - rzeki, ki Rano czul się już lepiej ale był bar Był bardzo bogaty, a dobro z1.e1-
uśmiechając się. ci;o osłabiony. Rana w gł~wie spowo- stwa jego sięgały daleko poza granice 

I wyciągną! lewą rękę, doktór u- dowala wielką ntratę krwi Haut-Bute. . M d 
ścisnął ją serdecznie. k T ·t w jakiś czas po przybycm a e-

Ciemno już było zupełnie. Pauli- O~jechat. powozei:i do. tora;.· osL- lora d~ wioski, wezwano go do Lan-
na zapaliła świece. W saloniku zrobiło let, ,k~~ry am na eh.wiłę me chciał go tauma, robotnika przy kopalni łupko-
się jasno. opuscic, sam p~woził. t ł b. młode wcgo kamienia, biedak wpadł do dołu 

Ranny spostrzegł dziewczęta, sto- Na progu omu s a Y 0 te w Echima i połamał sobie nogi. 
jące za Josiletem, i wzrok jego zatrzy dziew~zyAnytaimd~u~~d~~p~og~ęagiz~~m~~ Lantaume mieszkał przy ~rodze, 
mal się na hladej twarzyczce i słodkich oczami. · , d ·ł d Haut Bute 1 prze-oczach Maryi. nistej drogi, 0świeconej promieniami ktora prowk al z1da o Mad-elora Pr;ez 

ł ' J lał im chodziła o o omu · · , Młodzi ludzie patrzeli na siebie chwil porannego. s one~. e~y p~ze~y. p cale dwa miesiące doktór nie opuścił 
kilka, lecz Marya odwróciła szybko J~szc.ze pozegna

1 
me rę łą, c. o~ia.z t alkuo- ani J"ednego dnia żeby nie odwiedzić 

• · kb b · · ~ Ima 1 Marya u rnzywa y się 1uz Y ' g1owę, Ja y w o aw1e, ze wszyscy • . · . kb . k" d . ·a chorego wspomagał tam straszną nę-obecnie nie zauważyli różowego obtocz ł ;e~o oczoip, Ja Y Ja te w .z1~czn~ ZJ ' 
ku, iaki przemkną! pod przejrzystą jej ' wiska, ktore ukazały mu się 1 zni~n~- dzę. Lantaume miał córeczkę, Panikę. skóią. ł ly_ w iednem i tern samem marzeniu. 

okropniejszy głód. · 
Gdy robotnik miał się już lepiej, 

nie chciał przyjmować dłużej od doh:to 
ra jałmużny. 

- Cale życie - rnówH - będę pa
n~ wdzięczny za to. coś dla mnie uczy 
nit A zapewnienia o mojej wdziQ'.-Z
ności nie uważaj za czcze slowa, :·zu
cone na wiatr, za coś, co się obiecuje, 
a potem cofa. Moja wdzię(:zność po
chodzi z głębi serca. 

Madelor potrząsnął glową: 
- Nie jesteś jeszcze wyle :~zony, 

Lantaumi1e. · 

- Owszem, panie doktor 1:e, czuję 
w sobie dość siły, abym mógł pcwró
cić do kopalni. Zdaje mi się, że nigdy 
nie bylem taki zdrowy. 

Lautaume odszedł. 'Jl dwa dni po
tem mała p · ulka stukała d:) drzw1 Ma
delora, krzycząc i zanoszą~ się od pJa
czu. Qjciec zachorował powtórnie. . 

Upłynęły trzy miesiące,~ rnhJtmk 
był ciągle chory. Wyrzekał i jęcuił. 

Jednego dnia próbował ~tę_ pc:d
nieść z pomocą Madelora i mały ~h rę
czek Paulki. 

- Powiedz mi prawdę, panie --: 
rzekł _ nic przedemną nie skty~v;~J. 
Jestem kaleką, wszak prawda! Uh1e 
moje nogi są bezwładne i_ pozostaną tak 
na całe życie? ... 

Madelor nie odpowiadał, lecz pa- ~ 
trzał na niego z głęboką lit oś . '.:i w o
czach. ł 

- Blar.:am cię. panie - nale1t.a 
robotnik - błagam cię, odpowiectz Jlll. 



,inet stara się prowadzić kraj po to
:h rozwoju pokojowego. Należy, zda 
rn jego z11żytkować dążenia narodu 
or1skiego do nowych form życia, 

1re zabezpieczają postępy rozwoju 
du. Powoławszy się na to, co zdzia-
0 w Mandżuryi_ i Korei, mówca po
~dzial, że należy w dalszym ciągu 
1wadzić tę pracę, przyczem, natttral 
trzeba się rachować z rozmiarami 

;ohów narodowych. Co się :yczy 
dków obronnych kraju, należy je 
,rowadzić do takich rozmiarów któ 

' • • I 

zapewmaJą mozność kroczenia po 
1dze postępu materyalnego. Gahinet 
. zapewnioną trwałą większość wiz
: niższej. -

Jak się głosuj~ 7 
Przypominamy raz jeszcze najwa
:ejsze przepisy nowego regulaminu 
rborczego parlamentarnego: 
Czynność wyborcza rozpoczyna 
o godzinie 10 przed południem i 

va do godziny 7 wieczorem. Kartki 
1borcze muszą być z bialego papieru 
niezaopatrzone żadnymi znakami. 
rtki te 9 razy 12 centym. objętości 

.1~daje się za,rządowi wyborów (Wahl
rstand) w kopertach 12 razy 15 cen. 
nieprzejrzystego papieru i li tylkc 
~mplem urzędowym zaopatrzonych 
~sztą zaś zugelnie czystych. W połą~ 
eniu z lokalem wyborczym, znajduje 
; osobny pokój, do którego się wcho
i przez lokal wyborczy, lub też w Io 
lu wyborczym ustawia się -·oprócz 
>lu, przy którym zasiada zarząd wy. 
rczy, osobny stól. W pokoju lub 
zy stole tym osobnym wkłada wy
tca kartkę wyborczą do koperty. 
zy tej czynności nie wolno go niko
l podglądywać. 
Sposób wybierania jest następują
: Wyborca, który chce oddać głos 
rój, bierze od osoby, która stoi przy 
}jściu do osobnego pokoju, lub też 
ajduje się w pobliżu osobnego stołu, 
pertę i udaje się z nią do tego poko-
lub stołu. Tu wklada karte wybor

lą do koperty, przystępufe potem 
.tychmiast do stołu wyborczego, po
.je swe nazwisko i oddaje po stwier
;eniu, że jest zapisany w liście wybor 
;ej, kopertę, w · której znajduje się 
trtka wyborcza, przewodniczącemt. 
trządu wyborczego. Tenże wkłada ł 
mertę, nie otwierając jej, zaraz do 
ojącej na stole urny wyborczej. I 

Kopert, zaopatrzonych oprócz stę-1 
~ urzędowego jeszcze innemi znaka-
1, nie przyjmuje przewodniczący za-1 
:ądu wyborczego. Również nie wol· 
> mu przyjmować kopert . z kartkami 
l tych wyborców, którzy się przed
~m nie udali byli do osobnego pokoju 
b osobnego stołu w celn włożeni~ 
utki w kopertę. 

O godzinie 7 wieczorem ogłasza 
~zewodniczący, że się skończylo gfo. 
>wanie i nie przyjmuje już dalej kar
~k wyborczych. Nieważnemi są kart
' które nie są z białego papieru lub 
tórych nie oddano w urzędqwej ko
ercie. Tak samo nie mają żadnej war
>ści kartki, zaopatrzone innemi znak: 
ti lub zawierające nieczytelne nazwi
rn kandydata. 

Jeśli się znajduje w jednej i tej sa-
1cj kopercie więcej karteczek wybor
~Ych, które brzmia na jednego i tegc 
tmego kandydata, w takim razie zna
~ą wszystki_ę te kartki tyle, co jedna 
~rtka wyborcza; jeżeli kartki te za
·1erają nazwiska rozmaitych kandyda 
>W, to są wszystkie nieważne. 

Jeśli ktoś nie posiada kartki ze swo 
n kandydatem, tylko z innym, wolno 
m nazwisko przekreślić i napisać wy 
lźnie stan, imię, nazwisko i miejsce 
:lmieszkania swojego kandydata. 

Z różnych stron. 
. Wanne. W tutejszej okolicy kręci 
ię jakiś oszust. który oodaje się za 
~syera towarzystwa obywatelskiego 
. ząd~ zapłacenia sk1adki rocznej w I 
Wo~1e .s m~rc~, na co wystawia kwit, 
odp1~u.1ąc się rnko J. Mehring. W kil-
u fl}Ie1scach udato mu się już w ten ł 
Posob owe 8 marek wytudzić. · ł 

Crange. Pewna kobieta, idąc z l 

8aukau .do .wanne I, upadła naraz na 1 -
drvdze 1, mm ją zdołano przenieść do 1 
najbliższego domu, wyzionęła ducha. 
~mierć jej opłakuje mąż z pięciorgiem „ 
drobnyc_h dziatek. 

Hochheide. Na kopalni „Rheinpreus 
sen" szyb III dostal się górnik Krause 
między kosz a ścianę szybu i został na 
śmierć zmiażdżony. 

Dortmund. 20-letni robotnik Gott
wald, zatrudniony w browarze West
falia'' spadl tak nieszczęśliwie z~ scho
~ów d~ sklepu, że odniosł ciężkie rany 
i w krotce po wypadku umarł. 

. ~tmll'Od. Zatrudniony we fabryce „U-
11.()J] robotn;k łfarre został' tak sHnie pchnięty 
'".'agonem w bok, że odniós{ dężkie obraże- · 
111a wewnętrzne, wskutek czego w la-zarecic 
amarl. 

Liitgendortmtwd. Na kopalni Zollem n„ 
v.rpadl pewien robotnik do kotla '~ rozpaloną 
smolą. Wpra~dz•e. ~vyciągnieto go z koila, 
ale bi~ak odniósl &uz fak_e poparzenia, że w 
lazarec1le umar 1. · 
_ Wi~ten. W czasie nieobecności matki zbl:
xyla się jej 5-łetnia córeczka do pileca wsku-
te~ cze.:;? suk:enki na n:ej S'ię zapai{Jy, W j 
t~J. chwilr weszla. ~a tka, która, widząc swe 
•.z1ecko ~v plom1entach, 'Omdlala. Sąsfedzj 
wprawdz.e palące s·ę sukilenki z biedactwa 
zc!arli, ale odnfosJo ono już takie poparzenia 
że w lazarecie w strasznych boleściach u~ 
marlo. 

Witten. \V szopie na lące znalez:ono zwlo
ki_ 12-1.etniiego chlopca nieznanego pochodzenia. 
Biedny chlopiec, 11 e posiadaiiący domu zmarzl. 

Witten. 86-l~tnia staruszka Lose spadla ze 
schodów i tak silę potJukla, że w lazarecie je
~zcze tego samego dnia nmarla. 

Kolonia. Na pewnym balu tańczyla pewna 
mfoda kobieta tak zapamilętale, że zrnbito jej 
się naraz nie-dobrze, a krótko potem ruszyl ją 
pąral"ż i na miejscu umarla. j 

Madryt. W północnych okolicach ; 
Hiszpanii z powodu wielkich śniegów 
ukazują się w pobliżu wsi i miast zna
czne stada wilków. które z powodu 
głodu podchodzą bardzo blisko do za
budowań ludzkich i napadają nietylko 
na bydło i dobytek, ale nawet na ludzi. 
Niedaleko miasta :El Perrol wydarzył 
się okropny wypadek. Oto pewna że
braczka, niosąc na plecach torbę z chle 
bem i 4-letnie swe dziecko, musiało po 
wązkfej kładce przechodzić przez pa
rów.. By. bezpieczniej przejść, pozo
stawiła dziecko na jednej stronie a sa
ma przeszła z torbą chleba na drugq 
stronę. Ledwo przeszła, nadbieg! gło
dny wilk i pożarł dżiecko w oczach 
zrozpaczonej matki. 

!'l"l!Vi-~-~~~!!!'!. ~·~~„~~!!!!~~!!!!~~:a,~ I 
Baczność! 

POSIEDZ:ENJf „GŁÓWNEGO KOMITETU 
WYBORCZEGO POLSKIEGO DLA WESTF At 
Ul, NADRENII I PROWINCYJ SĄSIEDNICH" 

odbędzie s:ę w Gelsenkirchen, w niedzieh~. 27 
stycznka po poludniu o godz:nie 3 w sali tlotelu 
Germania" (Baumeister), Arminstr. 14. Po~ 
rządanem jest. aby wszyscy czlonlrnwie „G.ló
wnego ISom 1tetu" s·ię stawitli. gdyż przyjdą bar 
{Izo wazne sprawy pod obrady. 

A. W o i c z y ń s k i, 
przewodnicz.ący „Glówneg-o KQmitetu wybor
czego polskuego dla Westfalii, Nadrenii i pro

wincyj sąsiedn1ch". 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. po Isk." 
W Ałtenessen \V n·edzielę, 27 stycznia, przed 

poludniem o godz. 110 u p Saala. 
W Oberhausen w niedzilelę. 27 stycznia po pol. 

o godz. 3, u p. Jansen, przy Knappenstr. 
Na wiecach bidą bardzo ważne sprawy o

mawiane, a mianowic·e sprawy robotnicze 1 
zarobkowe. O liczny udziaf uprasza 

„ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POLSKIE". 

Zebranie członków w Dahlhausen 
odbędzie si1ę w nied . elę, dnia 27 stycznia po 
poiludniu o godz'inie 6 w lokalu p. Salmen, przy 
dworcu. Rodacy, którzy jeszcze ne są czlon 
kami mogą się dać na członków zap:sać. O 
liczny udzi'al uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe Polsl,ie". 

Towarzystwo ~im.n. „Sokół" II w Oberhausen 
podaje do wiadomości wszystkim Gniazdom 
okręg-u VII. iż urządzamy pjątą nJ.cznicę 'stnie
nia naszego gniazda, w n·edzielę, 3 lutego 1907 
na sah p, Webera, ul. Duisburgerstr. 419. Na 
rocznicę zapraszamy wszystkie gni1azda i To
warzystwa, oraz l(ola śp"ewackie, które za
proszenia odebrafy i te, które zaproszeń dla 
braku adresów n:e odebraly oraz wszystkich 
Rodaków il Rodaczki z Oberhausen i okolicy 
jak .najuprzejm ·ej. Początek zabawy. o godz. 
4 po poludniu. Goście mogą być tylko przez 
naszych druhów wprowadzeni. Przy wstępie 
na salę otrzyma każdy pragram naszej roczni-
cy. Czolem ! (3) Wydział. -Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi! swym czlm1kom, :ż w niedzielę dnia 
27 bm. o godzinie 4 po pot odbędzie się' zaba
wa z tańcami, ua sali p, Sehrbrucha, tlafen ul. 
Czlonkowie pfacą wstępneg-o 30 fen., gośc:e 
przed czasem 50 fen., przy kasiie 75 fen. 

Towarz
1
ystwo św. Stanisława w Herne 

podaje swym czlonkom do wiadomoś<;_i, iż w 
środ~ zasną! w Bogu czlonek nasz 

śp. P A W E L P L E W C Z Y Ń° S I( I. 
Pogrzeb odbędzile się w niedz:elę, 27 sty

cznia po poJudniu o godz. 3.Yi. Wymarsz z 
domu Czel_adzi o godz. 3 po pol. Czlonków u
prasza się, aby jak najLczn ęj zebrać się ze. 
chcieli' w cza-okach i odznakach tow. 

Zarząd. 
-„ - ~. ~„ •. ':; • ~ - „- - ~ - -Towarzystwo św. Walentego w Moers 
podaje swym czlonkomi i Rodakom zamiesz
kalym w Moers i okolicy do wiadomości, iż 
w niledzielę, dnia 27 stycznia o 3 godz. po po
ludniu odbędz e s1ę miesięczne zebranie w no
wo pobudowanym lokalu p. Kroppen, ul. Hom
bergstr. 85, zaraz przy dworcu kolejowym. O 
jak najliczniejszy udzila,l w zebraniu uprasza 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała Arch. w Hocbfeld 
donosi ~wym czł'onkom oraz wszystkich R.o
dakom w Du·sburg i tlochfeld, iż w sobotę 
26 bm. po poludnilu i w niedzielę rano dest spo
sobność do spow.edzi św. w kościele św. Bo
nifacego. W n edzielę o godz. 4 po poludniu 
pclsikie nabożeństwo z kazanilem. Tow. św. 
Michafa przystepuie wspólnie do Komunii: św. 
w niedz.elę rano o gcdz. 08. Czlonkowie po
w'i'nni się licznie staw:ć w odznakach . Po na
bożeństwie odbędz·e się zebranie, na które się 
\vszystkich cz.!onków i Rodaków uprzejmie za-
r1ra~za_ (1) Zarząd. 

Towarzystwo gjimn. „Sokół" w Hamborn 
Zebranie odbędz:e się w n'.edzielę, 27 bm., 

o ,godz. 3 po poJudniu u p. Thomasa, ul. Meider 
icherstr. Na porządku dzilennym ważne spra
wy, zatem wszys,cy druhowie staw·ć się po
wLnni. Po zebraniu ćwiczeni!a, a potem wy
n1arsz do p. Marego na rocznicę Kola śpiewu 
„Jedność" w tlamborn, gdz·e występować bę
dz.iemy z ćwil:::zeniami. Ze wszech stron sta
rają się, aby nasze gn:az<lo upadla, przeto 
szanowna drużyno do szeregu, aby ani jedne
go w n"edzielę nie brakowalo. Drużyno mila 
dalej do pracv; - Ni\e tracić nam czasu, -
My robotn'cy wielkiej myśli sludzy, - Choć 
z nas niejeden padnie wśród zapasu, - Cel 
1;:e ominile_„ osięr;ną go drudzy. (1) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. czfonkom, że urządzamy zam
kn· ętą zabawę zimową w niedziebę, 27 stycznb 
w domu Czelacdzi katoi-:ckiej. Początek o go
<lzi1f e 4 po pot Uprasza silę czlonków zalega- ł 
jących ze skladkami miesięcznemi, iż mogą je 
zaplacilć w powyżej wvm·enionym dniu. Tak 
samo Ro<lac~ którzy do Towarzystwa n:e na~ 
leżą mogą także w dniu tym się zapisać i to 
r:o :ooludniu od godrz. 3 do 4. Czlonkow'e ze
chcą przy11:eść ze sobą ustawę towarzyską i 
odznak tow. (1) Zarząd. 

Uwaga: Donosi się czlonkom, że bierzemy 
udzial w poświęcen·u chorągwi Tow. św. Wla
<1yslawa w Jiolthausen w n:edzilelę 27 bm. 
Wymarsz o godz. 2 po poJ'. z domu Czeladzi 
kato1. Cz!onkowie od numei:u 1 do 100 po
wi11ni s·ę w komplecie stawić w czapkach i 
odznakach tow. Zarząd. ( 1) 

'fowarzvstwo św. Jana Chrnc. w Ueckendoriie 
donosi, iż w n:edz:elę, dnia 27 ~tycznia odbę
dzile swe mies· ęczne zebranie o godz. 2 po po ... 
Judniu. Uprasza s:c o r czny udzial 
(J) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Steele 
donosi uprzejmie wszvstki\m Rodakom w 

Steele i okol"cy, iż dnia 27 stycznia o godz. 4 
po potudniu odbędzie się otwarta zabawa na 
sali p. Fr. Drees. przv ul. Ro.U ur. 1. Program 
ta rdzo urozmaicony: strzelan:e do tarczy o 
nagrody, ćw"czenia. Q"ry i bardzo zahawne dy
alosri- Czysty ct:1chód przeznacza się na ce
le dobrocz,l'nne. Mam:v nadzieję, iż szan. Ro
dacy nas swą obecnością zaszczycić raczą . 

Czo.rem! ( 1) Wyd71r/. 

J(oto śp ie\\ u „Chooin" w Wiemelhausen 
L_ekcya śp 'ewu odbędzie się w niedzielę, 

27 bm., zarat po w'elkielkilem na:bożeństwie. 
O liczny udz1al cz!onków uprasza się. 

Cześć polskiej pieśntl! Zarzą~. 

Bractwo Różańca św. Altenbochum 
W n:edzielę. dnila 27 stycznia po pot o go

dzinie pól do czwartej odbę.dzie s·ę nabożeń
stwo różańcowe i zmiana Taiemnilc. Zwraca 
się uwagę wszystkim s·ostrom zamieszka.tym 
w Altenbochum. Laer, że powirmi silę jak naj
hznietl zgromadzić po nagoże(1stw"e u s:ćstr 
Milosilerdzia w ochronce. Upr(ł,sza s!e wszy
~tkie s·ostry, które by się chcialy zapisać do 
Bt acta naszego, żeby jak najliczniej silę ze
bra~y. O najlicz11iejsze przybycie uprasza 

Przeł oz ona. 

BACZNOŚĆ ALTSTADEN! 
Towarzystwo św. Jerzego 

donosi swym członkom, iż w njedzielę, 
Z1 stycznia, o godz. 1 po południu od
będzie się roczne wa1ne zebranie. Na 
'PQrządku dziennym sprawozdanie z 
roku zeszłego i obór zarządu. O godz. 
4 nabożet1stwo polskie. O liczny u
dział członków się uprasza. Goście mi 
le widziani. (2) Zarząd. 

BACZNOSC! • 
Towarzystwo św. Alojzego w Kotteober2u 

donosi swym czlonkom, iż na uroczystość po
świecenia chorągwi do liolthausen ni'e pójdz.e· 
my, ponieważ nile do.stali pozwolenia z policyi. 
Więo zebranie odbędzie s.~ w ni1edziel~. dnia 
27 stycznia o godz. 1 P.9' poiudn.u, na którem be 
dą roczne uchwaly, bar<izo ważne dla wszyst
kl!=h czfonków. dla tego uprasza się wszystkilch 
c.zfonków, aby jak najLczniej na orzyszle ze
cranie się stawili. Szanowni Czlonkowie! wezy 
scy podążcie na przyszle posiedzenie, abyś
my mogH jak najlepiej dla nas i dla Towarzy· 
&twa naszego pracować. Zarząd zechce się 
siaw:ć już o godzinie 12 abyśmy mogli omówić 
6prawy tyczące s·:ę uchwal rocznych. Uprasza 
sił o punktualne przybycie. 

(3) .M. Siekiersklj, przew. 

BACZNOŚĆ! 
Tow. św. Władysława w Holthause11 
podaje do wiadomości wszystkim To
warzystwom, które zaproszenia otrzy
mały, iż poświęcenie chorągwi 27 bm. 
się nie odbędzie, ponieważ policya nie 
dała nam pozwolenia. (2) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernbergu 
odbędzie się w niedzielę, dn. 27 styczn. 
po południu po nabożeństwie polskiem 
na sali posiedzeń zebranie. O liczne 
zgromadzenie się członków prosi (2) 

Zarząd. 

BACZNOŚĆ WANNE! 
Szanownym Rodakom w Wanne 

podajemy do wiadomości, iż w niedzie 
lę, dnia 27 stycznia urządzamy na sali 
p. Unterschemanna polską zabawę z 
tańcami, na co się wszystkich Rodaków 
i rodaczki z Wanne i okolicy zaprasza. 
Początek zabawy o godzinie 5 po pot-
0 liczny udział uprasza komitet (91). 

Tow. loteryjne „Jedność" w Duisburg
Meiderich. 

Walne zebranie półroczne odbędzie 
się dnia 27 stycznia o godzinie 2. O sta 
wienie się wszystkich członków upra
sza się, ponieważ będzie sprawozdanie 
z czynności Towarzystwa z pierwsze
go półrocza, a także jest wiele innych 
spraw towarzyskich do załatwienia. 
Goście mile widziani (2) Zarząd. 

U waga: Pól godziny przed zebra 
niem posiedzenie zarządu. Przew. 

Towarzystwo św. Józeia w Wanne 
podaje swym szan. członkom do wi~.
gomości, iż w niedzielę, dnia 27 bm. 
odbędzie się na sali p. Schaefera o go
dzinie 4 miesięczne zarazem kwartal
ne zebranie, na którem będą bardzo 
ważne sprawy Towarzystwa omawia
ne. O jak najliczniejszy udział uprasza 
~.ię. Goście mile widziani (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Szczepana w Zach. 
Bismarcku 

podaje do wiadomości swym członkom 
iż roczne walne zebranie odbędzie się 
w niedzie~ę, dnia 27 stycznia, o godz. 
4 po ryołudniu w lokalu p. łfa:ppe. Za
rząd i rewizoro\v ie kasy o godz. 2-ej. 
Uprasza się wszystkich członków, aże 
by się stawili, bo będzie obór nowego 
zarządu. Goście mile widziani. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Herne · 
podaje do wiadomości, iż zebranie od
.Qędzie się w niedzielę, dnia 27 stycznia 
o godz. pół do 4 po południu w lokalu 
pana Austa (Kath. Gesellenhaus); o licz 
ny udział drnhów prosi się. Goście mi 
Ie widziani. 

Uwaga. Zarząd winien przybyć 
godzinę prędzej (1) Wydział. 

Tow. św. Barbary w Herten 
podaje członkom do wiadomości iż w 
niedziele. dn. 27 stycznia odbęd~ie się 
·nJUPTIJOd od J7 ·zpo:a o GJUUJqaz GU{t?A\ 

O liczny udział członków się uprasza. 
Uwaga. Tak samo uprasza się re

wizorów kasy stawić się o godzinie 10 
przed południem w lokalu posiedzeń. 

(2) Konieczny, przewodniczący. 

llade1łano 

Dili on Sole ołów 
z3witało w Poznailsłrie 

wybornycl1 papierosów 
łirm"f Wnll an 

I. F. J. Komt>nd1iń~ki w Dreżnie 
w nader przystPnne.i cen"e <lrt'\lic~mPj 10 
sztuk 15 fen. Warto spraw<hić. Do na
bycia we ws?:yf1tkich oilnośnycb handlach. 



mrrmJ'Jrł~o::t~~liilili 

Hlech ecba br ml daleki d ucha do ucba ! 
U30 

Józef ·Wiśn·ew·.? 
' w Herne, Neu -tr. 61, w R ·uekhausen, 

ma t.war rzeezrwiśeie dobr,-, t.-wały ł tani jako to: 

Maszyny do gotowania, smal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do 

prania i wyżdżymania. 
Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do najlepazyeh. 

Za gotówk~1 

Bacznoś6 Ro~acy1 

MaszJDY do szycia 
z n~jl"pszego fabrykatu, w każdej cenie 

z gwara.ncyą na 5 lat. 

Przybory do takowych. 
I moto.ry pQdTUg życzenia. 

Na odpłat~! 

Swój do swego! 

Ki· calk. ,;:rządzenie ltnchen-1 
ne kn pi, otrzryma ładny po

iarek. 

Proszę ten lnf!lerat ff'J'• Fa.idy, kto ten 1Q'Cinek wr~
tczy otr1', ma 5 ._roc rabatu 

ełĄe 1 ł w towa~l'I. 

Tani chleb! 
Dob1'7, pożywny ehleb padflrn
borskł po l,~'i mr. ł po 85 t'e•., 
również westfalski chleb wiejski (Bauem
stuten) po 1,00 mr. prz~syła pospieszni . ..: 
koleją przy .odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba .Job. Hake, Upsprun~. 
p. Salzkotten. '(1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
.zyku i podać dokładny adres i stacyę ~o
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Lobof~ Maltheserstr. !l, G. K.irt·hner .. 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigsstr. 

I Sżamownej Pnbliczności L~sendr„er 
i okoli"J polecam mój wi•lłi eklad 

wszclkicli mebli 

I 
ed najtańsey-ch do najłepftzych. W ykonif> 
wmoim warszt. ws:iet. prace "ł11pleer11kte. 
Sp•zeelaJ~ 'łalt.że •• edpłatę. 

Andrzej Firlfij. Langmdreer, 
Imminrerstr. 9. 1218 

~~;,,,,„~~-~~i 
1 Szan. Rodakoa w Bochum i ókolicy po· r leeam moj" (810 

1 pra(ownię stolarską 1 

~ •skiad·mebiriE ~ 1 speeyaln•e ealll.t'llitJełl 'lfYPRW· l 
i Ludwik Kruszewski, r 
, Bo eh u m, Johannitterstr. H l 
l Za s•t,wlu~. !Wa ·~ J 
,,,-.<~~~~~~,.,. 

' Essen 1179 
al. Wieżowa (Turmstr.) nr. 14. 

Najvnększ;r i najstarszy pierwszorzędny interes 
Jmi:wiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlep.=tzy .• 

T&l'OO! TANIO? 

Ubiory 11 trwałego towaru już od % marek. 
łJbicn•,,- sokolskie od 35 do 4(1 :marek. 

E:ollzt:l podróży'"' do dwóch marek 7.wracamy: -lh. 
słtm naszem: Swójdu s "'e"~· 

kupuje się n~jtanleJ I najle1tt„J w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 

a. m -:. ~_ ;„.ł"· ru-~~ 

Na 1346 

kredyt! 
Pojedyńcze 

meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wybór! 

N.Fuchs 
Dortmund, 

ula turę 
(czyli stary papier) sprzeda.je tanio 

,.,Vłarus Pohki" Boelunn. 

Baczność RodaC"/ 
z Wanne i oko•i ~, ! 

Polecam na JL B. G1 omnł5 
czną 6-

świece gromniczne 
w wielkim w· borze • 

-o Tanie ceny! o-

DiUłb'ń n!-.;..,nn'' pr!1~łJ!'lQJ~ 1 TJc!,.:~isnn porady 
Ot U v;Jh.1u} ~Hł U\# • we w11zystk1ch 

I Sprllwach prawn., karnych, oplekt:{;~~zyc~1, grunto· 
wych, testamentowych, spadkowych nbezpieczenia 
od nieszc:r..;:jl:~·ych wypa<lk.(1w, itrwalH~k.ich, vr wy-

1 
pn.dkach na k!ta.r.!ŚĆ itd., jako tei wykonuję w1zel-

• kie prace piśmienM włą.c:1.:nie reklama.eye podatko-
wo, prace piśmienne w polskim języku i 1lomaeze
nia na niemieekie i polskie. Polecam ftiO talie do 
~ci~gania wszfłlkich p(nas~dowych należytosci na 
najrzetela:iejszych warunkach. Godz. prze<ł poi. od 
8-12 i od 2-7 po poł. W niedzie l ~ oti 10 do 12 
godz. w poł, 1442) 

Aug. Z pplies, 
Es a en, st-ehffstr. I (naprzeciw 

ratu.sia). 

Zaproszenia~ 

~ !t weselne 
= w pi~.knem wykonaniu i na 

eleganckim kartonie oraz in
ne druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

111. Maltheserstrasse 17. 

l'ł, ~~~n~ cg;t!: 15f~~ 
szary mk. 2.50, 3.-, bi&ł:y 4:.-, 4:.50, 5.-
Kores~ondencya. polska. Przesyłka aa 

zaliczką. (17 48) 

Bol_zer & &:1r1tel1 
Leipzig {Sachsen)! 

•d. U"rlłńiika <•~•lł•~r•tr.) ••· 

p 
o 

POLAK 
A 
B: 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, który podaje 

wskazówki, rozmowy i nauki, ab7 w bót;. 
kim czasie możn& czytać, rozumie' i mó
wi6 po niemiecku. Cena 1 lllll., • pne
aył~lł l mr. 10 fen. Zamówieaia prz1J
mUJ& 

„Wiarus Polski" 
k11iegarnia i drukarnia 

w Bochum. Maltheserstr. 17. 

Biuro str~czeJi 
dla gospodarstwa, służących i kucharek 

szwajcarów, parobków, forysiów. 

BeDrJll JDaagb, 
błul'.'o stręczeń w Dortmundzie, 
IUlnł,r;sff'alł nr. 10 (przy głównym dworcu·· 

41 mórg dobre3 ziemi, 2 krowy, 1 koń, 1 ma
ciora, 3 morgi fąki, śl czna osada, szkola i ko
ściól bl isko, od miasta 7 k lometrów, w tern 
jest maly wymjar, a sprzedam ze wszystkiem 
jak stoi i leży, z dobremi meblami. tvlko po-

i 
ściel "'zabieram. Cena kupna 3 200 'tatarów, 
wpl~ty 1 800 talarów, r.eszta stala. hipoteka na 
<llui{;e lata. - Zgloszenia z znaczk em przyjmu 
je Józef ~rzyżostan:ak, Rzetnia P. I(ochlow, I(r. 
I(empen . (Bez. Pose11). • (74) 

~ $ • ..,, ,, ·.:m ·~··,,,. ęf • · • ' ' v- · " • ic-fw ~ . -~ • '• v•} '"i$' ,;;I :r ~. ~ ...,, •. ,,. ~ 

• Kto pragnie posiadać 
.fi książkę do naboźeńst,~ 

w pł~k•~J moen(\j opralrti 
niech sobie zapisze 

„Boże bądź miłościw", 
Książka ,.Boże hądż milo. 

ściw" zawiera bardzo piąkn, 

1
9 zbiór nabożeństw i pieśni, a kos;. 

'

- . tuje w nadzwyczaj pięknej i moc. 
nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk,

1 
2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk,

1 
. • 3,00 ·mrk., 5,1 ł{) mrk., 6,00 rurk,

1 fil 7 ,OO mrk., 7 ,50 mrk. i 9,t 10 rnrk, 
~ Książk~ ~ przesyłamy za poprzed 
• niem nadesłaniem należytości albo 
9 za zaliczką pocztową. 

AdrH; 

„Wiarus Polski"' 
Bocbwm.. Maltheserstr. nr. 11 

~NmftLN~·m•·~.'.łl. ~-·t-e1& 

Przy zamów1e· 
niach prosimy za· 
hęea6 kupcow i 
przemysłowe 6 • 
aby zamies_zczaU 
awoje o.iłoszenia 
w aaszem plAmie. 
Kwpcom i prze
mysłeveem, kt6· 
rzy w na1zej fil• 
zeełe •&łaszai~i 
nieeh kupuj~ey 
pewłedzt,, te te 
ttlt1zenłe czyta· 
Ił, aby 04łaszaj,„ 
eJ wledzieli, łe 
•tlt1zenłe alłałe 
uu teł-. 

Piękne narodowe 

'1czt61kl 
poleea 

K!ifJPl'Itla , , Wiar. 
Polikiego". 

r.110 

••sai7waala, • .... ~ •• „.„, 
k•w•D.•k"' IJ.aela
Uałt.~ poleca (1198) 

'•pee7abla 
lałtPTll• $aball.ł 
•e..-7waała 

E. Sammerfeld, 
Gradaiądz( GraudeDJJ w:P. 

wplały i 
:mk. •d .... 
i,yt;otni1nro etrę 

ma każdy: 

szafy 
dt l'Zet.IJ 

szafy 
do bieUztJ 

Rafy 
z lu~t.rilM 

lutra 
koaody 
St•ly 
szafy 

kuch wt 
i.iia 
mat~ 
1zyf taierki 
muzyay •• 

ttt.nrula 
kanapy 
piel'ZJDJ 
it4. it4. 
ł'alkewtte 

wyprawJ 
RA ff1Vatf 

Vlk• „ .Zinp 

dHałl 
kredytowya 

Scłlwarzhott 
IM:JiaP.S 
~) 

•'Mk pec:ity i .„ 
t.tki. lST) 
~ M\i•NJ1 
którz7 replanit 
płaą, etnyaa~ 
łtwar btz wpłatl· 

UXLADANIE f ALD. Materye uklada 
faldy podlug kaMoiiro wzoru, predko ~ po 
aach najtańszych. f ARBIERNIA OALLUS 
l.E. PRALNIA W BOCHUM. Teł. nr. 911. 

filie: Hofstede, He'• n~. fickel, Róhli 
hausen, Linden, Hattin2co. Lan2endrecr, Al 
ten, Castrop, l(amen, Dortmund, · Oert 
So,rockhoveL 11o' 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

kJ bestell hiermit beł diem Kaise 
· etem Postamt e im Exempłar der z~;itu 

tt Wł.arH Połskł" au~ Bochum (Zeitun 
preis!iste 128) flir die Monate Februa 
u. Marz 1907 und zah:e an Abonnemer 
und Bestellgeld 1.28 Mk. 

Obige l,'28 Mk. erhalten zu haben bt 
deini(t. łisił~garnła Polska 

JÓlEF DANIELAK, 
Boc>ltum lluhlingluna~en p. Wanne, 12g • • • • • " ~ d. • . . . , 190„~ 

Dorstenerstr. 3. Heinricbstr. 31. Waune, ul Dworcowa 0 • Za ogłoszenia I reklamy redakcya wo-

===: '!ranie Ułłl)'"'ałkl? = G,łSSllSllSllSS<f ~ce puhliczno~ci nie odPowiada. Kal~erliche!._Postamt · •••• ·.:..:_:.:.;.;. 

Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa •. Wiarusa Pol." w Bochum. 



~}tllum, na sobotę d.1łia 26-go stycznia 1907 • 

• • 

----------------------------------------------------------------~ Cedzienne pismo ludowe dla Polaków na obczytnie poświęcoBe oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowy-. 

11111 l1ż1 za llar1 I 8Jczyz11! 
ZL !5EiH 

Za. inaeratr ~cl al• u. alejisco ~dka drobnego ~ 
lE t. ogło11r:enie samieuczon• pned ineera.tami 40 ten~ ](fe 
~at.o ogł&sn otnym& n.bat. - LisL1 do „ W.i&rH " J?łtf• 
Kiego" nalti1 łrankowae i p<><l.aó w nich dGkladJaJ a.dit-a 

pi.Jlqoogo. ~kopi16w nie cwrac&my. 

. ·----- ___ Retlak_c~a, ~rukar~ i K~~tmarnia ~n.."\jdujc si~ w Bochnm, p~A".J ulicy HaltbeiiOl'ił. 17. - Adres: „Wuuus Polik\" Bochum. - Telefon nr. 1414 
~ fJf«ł(Aiil~ -iijiSliL w -- -----·- -..- ----;,p-g---·cu• · - -- ·-.- ------- · - -- ··· - - -- ··37· - tri -

Redzie• pelscy I Uczcie dzieci swe 
•6wte. czytać i •isaC po polsku! Nie 
t-ł Polakiem, kto ootomstwu swemu 
~•emczyć 11, pezwoli I 

I WJP&dllólT dnia. -
l(s. proboszcz PlotrowJcz z Gniezna 
skazany został przez tamtejszą Jzbę 
karną na dwa miesiące więzienia. 
Skazanie nastąpiło w czwartek na 

mocy głośnego paragrafu o kazalnicy 
130 a oraz na mocy paragrafu 110 ko
deksu karnego za rzekome wzywanie 
do nieposłuszeństwa wobec rozporzą
fizeń wladzy. Chodziło głównie o je-
dno kazanie wygłoszone w kościele 
św. Michała oraz o rozdawanie w za
krystyi karteczek dotyczących strejku 
szkólnego. Prócz tego skazano dwó~b 
J!TZemy$lowc6w pp. Wierbińskiego i 
Bysikiewicza każdego na 1 OO marek 
~rzywny oraz dwie niewiasty każdą 
na 50 marek. · b"~ ".'f;~"' 

Wiadomość o skazaniu ks. probosz
eza Piotrowicza poruszy z pewności4l 
i1mysly wszystkich, gdyż ks. Piotro
wicz, proboszcz przy farze gnieźnień
skiej, znany jest powszechnie jako ka
JJlan najzacniejszy„ 

Związek oracodawców w Szwecyi po
staaowił wszelkie spory z robotnikami 
:załatwiać na drodze układów z organi-

.zacyaml 
Czy podobne przykłady innych kra 

jów wplyną na butnych i chciwych 
Wladzy i zysku pracodawców nie
mieckich, o tern wątpić należy. 

W rosyjskiem ministeryum rolnictwa 
odkryto wielkie oszustwa. 

W .senacie powzięto uchwalę, na 
mocy której wytoczono skargę pomo
cnikowi ministra rolnictwa Nikitinowi. 
który z pewną handlującą drzewem fi~ 
rną szwedzką zawarł kontrakt w spra-
wie wycinania i wywozu drzewa .z 

domen państwowych. Przepisy kon-
traktu wykonano następnie wsposób 
Wysoce oszukańczy z szkodą dla pań
~~\Va a korzyścią dla handlarzy i Ni
l1tina. 

Socyafiści i centrowcy wydali jeszcze 
w ostatniej chwili odezwY celem łapa-

1\ia głosów polskich. 
. Centrowcy w drugiej odezwie już 

~ie Podpisali „Polskiego Komitetu Wy
?rczego", slawią tylko w swój spo

·" SOb centrum i napadają na „Wiarusa 
Polskiego". 

' Socyaliści, którzy to w innych cza-
~ach wszędzie gadają, „że niebo je~t 
~lko dla aniołów i dla wróbli", stali 
~1~ nagle wielce pobożnymi i religij. 

nymi w swojej odezwie i pragną la
pać głosy polskie, bijąc w sprawę o
vieki duchownej i strejk szkólny. 

Liberałom zawadza wielce Koło Pol
skie 1 parlamencie niemieckim. 

\V imieniu komitetu zagaiła wiec 
p. Janina Omańkowska z Bytomia kil 
ku serdecznemi słowy, poczem odśpie 
wano trzy i;wrotki pieśni „Serdeczna 
Matko". 

Na przewodniczącą, wybrano p. 
dyrektorową Szyperską z Katowic, a 
prócz niej do biura wiecowego 10 in
nych kobiet. 

Organ właścicieli kopalń i hut tu- Porządek obrad zawierał przemó-
iejszegQ obwodu wszechniemiecka wienia ~anny Omańkowskiej, redak· 
,,Rheinisch Westfalische Zeitung" 'w tora Dombka i posla Korfantego. 
przesianej jej z Poznania koresponden Panna Omańkowska zaczęła od 
cyi omawia szanse wyborcze Pola· historycznego wspomnienia z wojen z 
ków. Koresponde.ncya kończy się na- husytami, od oblężenia Żor na naszyn 
stępującym ciekawym ustępem: polskim Sląsku, podczas którego nie-

Pozostaje przytem jeszcze tylko je- wiasty dzielnie z mężami na równi wal 
dno pytanie, czy zgadza się wogóle z c,zyly. Zaledwie przypomniała, że pol
logiką, że Polacy posiadają prawo bra- skim niewiastom szczególnie na Sląsku 
nia udziału w na.radach i głosowaniu trzeba się zajmować wyborami wobec 
nad żywotnymi interesami państwa naporu rozmaitych nieprzyjaznych 
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ty i do ludzi, którym za kwitem od leś„ 
nego wolno darmo w lesie zbierać galę 
zie, że im nie wolno głosować. Gazeta 
Toruńska zwróciła jeszcze wczas uwa
gę wyborcom, że wszyscy, którzy po
pierają jakiebądź renty, czy od wojskCLt 
czy za marki lub okaleczenia i którzy 
mogą w .lesie gałęzie zbierać, wszyscy 
mają prawo glosować~ choćby im sto 
landratów sto razy zakazywało. 

Gdańsk. Tutejsza grupa hakaty
styczna „Qstmarkenvereinu" przyjęła 
r.ezolucyę, w której żąda zakazu WYda 
wania gazet polskich w Rzeszy nie
mieckiej. Gdyby zaś rząd takiego za
kazu wydać nie mógł, to ma przynaj
mniej wyposażyć władze administra
cyjne najenergiczniejszymi środkami 
przeciwko prasie polskiej. - No, nie 
w_szystkie glosy - idą w niebiosy. 

lniemieckiego, jeśli otwarcie gloszą, partyi, że trzeba mężów zach~cać do 
że są one im zupełnie obojętne, i chodzi .głosowania na kandydatów narodo
im tylko o wywalczenie sobie osobnych ~yych, wtedy komisarz policyi zabronił Proces na tle walki szkolnej„ Przed 
praw narodowych w Prusach. ,,Dele- jej dalszej przemowy o sprawach wy sądem ławniczym w Inowrocławiu to
gacya Polska" w parlamencie niemiec- borczych, gdyż według jego zdania pra czyla się, jak czytamy w „Dz. Kuj." 
kim jest zbyteczna, może dojdziemy je wo zakazuje kobietom zajmować się na sprawa o nieprawne wtargniecie do 
~zcze do tego, że niedorzeczność tę u- wiecu wyborami!!!! Tlomaczono mu szkoły, odnośnie klasy. celem zabrania 
sunie się w sposób praktyczny.". nieslusznóść jego postępowania i po- swego syna z aresztu, przeciw żonie 

Wszechniemcy i liberałowie naro- kazywano tekst prawa - nic nie po- ~zachmistrza P. Juliannie SmieJkow
dowi widocznie przetrawić tego nie mogło. Wtedy panna Omańkowska o- skiej z Inowroclawia; sprawe te sąd 
mogą, że Kolo polskie w ostatnim roz- świadczyła, że skoro tak, to, aby wieca odroczył przed kilku .dniami celem za
strzygającem posiedzeniu parlamentu nie rozbić, nie będzie o wyborach mó- pozwania jako świadków p. Linkego i 
niemie_ckiego zadalo tak dotkliwy cios wiła chwilowo, ale dopiero wtedy, kie- rektora p. Matschewsky'ego. 
rządowi prusko.niemieckiemu, oraz po dy i niewiasty będą miały prawo do Dnia 19 października r. z. odsiady
pierąjącym go liberalnym i konserwa· wyborów. Omawiała w dalszym ciągu wał syn oskarżonej za nieodpowiada
tywnym hakatystom. 1 pracę niewiasty polskiej w rodzinie, nie w nauce religii vo niemiecku areszt 

Pierwsza myśl, która wściekłym z jej obowiązki mianowicie na Sląsku się od godziny 4 do 5 po południu, o czem 
gniewu hakatystom przyjdzre wobec te odradzającym, który germanizacya jf!dnak matka nic niewiedziala. Celem 
go do glowy, jest naturalnie zawsze: u- chciała pochłon4ć. przekonania się, czy chłopiec, którego 
sunąć, zmieść z vowierzchni ziemi tych Dlu~otrwate oklaski towarzyszyły potrzebowała w domu, rzeczywiście 
którzy „odważyli sie" w taki sposób jej mowie i odezwały się na końcu. jest jeszcze w szkole, pobiegła p. S. do 
popsuć ~rę owym panom. - Zawadza- z kolei rozpoczął redaktor Dom- szkoły i dowiedziawszy się od pedla . 
ją im obywatele Polacy pod- zaborem bek. Zaledwie pochwalił Pana Boga i w której klasie chłopiec się znajduje, 
pruskim, więc wytępić ich (ausrotten !), zaczął od tego, że niezwykłą to, lecz zapukała do tejże. Kilkarazowego pu
rnwadza im Kolo polskie, więc „precz tlomaczącą się naszemi stosunkami Rania jej jednak nie usłyszano, ponie
z niem!" rzeczą jest, iż urządzamy wiece ko- waż w klasie, w któr_ej dzieci odsia-

Dzicz teutońska zawsze zna tylko biet, gdy komisarz policyi wstał i wiec dywaly areszt, byl wielki balas; dozo
jedną receptę, wiecznie tę samą, któ- rozwJązal. Uczynil to dlatego, że p. O. rującego nauczyciela, p. Marońskiego 
rą już wypróbował ich praszczur mar- wystą.pila przeciw germanizacyi, czy w klasie nie bylo, a przybył dopiero 
grabia brandenburski Gero (jak wiado- też niemczyźnie, wię_c z obawy przed o 4j4. po pot Pani S. weszła przeto 
mo, spoil on na uczcie zaproszonych możliwem rozgoryczeniem wiecowni- do klasy i mniemając, że areszt się 
przez niego książąt wendyjskich a na- czek. skończył„ wzięła chlopca do domu. Pe
stępnie śpiących pomordował). Redaktor Dombek zawezwat wie- del doniósł o tern nauczycielowi p. M .. 

Życzenie hakatystów, by usunąć cowniczki do spokojnego rozejścia się a feuże rektorowi panu Matschewsky
I(olo polskie z parlamentu niemie1:kic- . Wtedy z tysiąca piersi wydobyly się emu, który do policyi stawił wniosek o 
go, pozostanie jednakże na razie tylko okrzyki: „Niech żyje Korfanty", !]iech ukaranie p. S. za rzekome naruszenie 
życzeniem, gdyż być może, że Jfoera - żyje Napieralski, niech żyją posłowie spokoju domowego. Pani S. otrzymała 
lowie prędzej znikną z parlam t!OtJ nie polscy, którzy bronią biedny Jud!" mandat karny na 18 marek lub 6 dni a
mieckiego, jak Kolo polskie . .1\la razie Kobiety opuszczaly salę, lecz gło- resztu. przeciw któremu wniosła o są
rzeczy stoją tak, że nadzie.ię . nieć mo- śno złorzeczyły i ślubowały, że teraz dowe rozstrzygnięcie. 
żerny, iż nowe Koło pol-;kie w parla- clopi.ero bedą agitowaty. Chociaż mróz Mimo z~akolll:itej obrony p. mec~
mencie niemieckim rządowi prusko-nie - ani jeden mężczyzna nie powinien n asa dr . Swmarsk1ego, sąd uznał parną 
mieckiemu da się jeszcze dotkliwiej we pozostać za piecem. One pokażą dopie- S. winną naruszenia spokoju domowego 
znaki jak dotychczasowe. ro co umieją itp. I w związku z przekroczeniem rozporzą,-
a_z: _ ==---·· _ .z -----•~ ' Rozgoryczenie wskutek rozwią- d~eni~ rejencyi .bydg?s~iej z dn~a _13 

zania wieca było wielkie. Kobiety roz s1erpma 1845 r. 1 zam1emł karę p1emę
niosą daleko L szeroko a~itacyę wy- ż~ą 18 marek ?a i~?en tydzień :Vięzie
horczą. z tego punktu widzenia po- ma ( !) o~zeka1ą~, 1z w szk~le me roz
stępek policyi byf bardzo szczęśliwy porządza1ą. i:od~1ce a oskarzona „.wtar 
dła sprawy polskiej. g·nęła do te1ze h tylko z obstrukcy1, któ 

Rozwiązany wiec, 
kobiet 1órnośląskich. 

Z Katowic piszą do „Dz. Pozn.": 

Celem agitacyi wyborczej zwala
ny zostal na dziś, wtorek po południu 
3 godzine wiec do sali „Reichshalle' '. 
Przybyło przeszło 1000 wiecowniczek, 
nawet z dalekich stron, pomimo dot
kliwych mrozów, u nas panujących, bo 
z pod Opola, Żur, Pszczyny it~. Sala 
byla napełnioną po brze~L 

rą, aby jej zapobiedz i utrzymać dys-
- !Z. ; i . - !±. u - - 2. ;_ i Et -- - -

cyplinę szkolną, trzeba surowo ukarać. 
Pani S. założ.yła przeciw temu wy 

rokowi apelacye. llemle nolskle. 
Z P Z L d L W ·· M Wolsztyn. Wypadki bojkotu prze 

1'11& aeuo. Ricu. armn #.r;ur. ciwko nauczycielom niemieckim 'ł 
W Prusach Zachodnich rozestal 

pewien landrat list do ludzi, jak pisze 
„Gazeta Toruńska", pobierających ren 

~zczeg6lnie zesłanym na karę dla pol
skich rodziców mnożq się coraz więcej 
Tak np. posłał nauczyciel Antlauf z 



Wolsztyna do pewnego członka do
zoru szkolnego dziewczynę, po mleko 
i masło, lecz zamiast tych wiktuałów 
otrzymał następującą odpowiedź: Po 
wiedz panu nauczycielowi, że skoro 
tak dalej będzie 'mówić, ]ak dotąd, 
to mu nie sprzedam ani mleka, ani ma
sła; mam tylko polskie krowy, a te 
dają tylko polskie. mleko, tego zaś pan 
nauczyciel, będący przeciwnym pol
skiemu, strawićby nie mógł. 

Poznań. Na salce pałacu Dzialyń 
skich mówił ks. prałat Wawrzyniak 

_,,O kredycie". Publiczność przyzwy
czajona , a raczej zepsuta przez stan 
kupjecki i rzemieślniczy, który nieraz 
narzuca się z kredytem, wyzyskule go, 
stwarzając przez to w życiu ekonomicz 
nem atmosferę nie zd.rową. Ludzie, 
którzyby mogli ptacić gotówką, obu
rzają się, gdy kupiec lub rzemieślnik 
przyśle po dostawie towaru rachunek, 
a bro11 Boże, aby miał policzyć procent 
za to, że czekal pół roku, czasem nawet 
rok lub dłużej. Tymczasem albo cierpi 
na tern jakość towaru, lub też cena jest 
wyższą. 

Zakładając Spólki kupieckie, zda
wało się, że publiczność w tych spól
kach kupować będzie za gotówkę, cho
ciażby pożyczała ją sobie z banków lu 
dowych i zasadę tę chciano praktycz
nie przeprowadzić.. Niestety, przeko~ 
nano się. że zasada ta w praktyce ab
solutnie przeprowadzoną być nie może. 
Publiczność bowiem żąda kredytu, a 
odmówienie kredytu pociągnęłoby utra 
tę klienteli. 

Kredyt ma także i swoje dobre stro 
ny, gdy jest dobrze i w odpowiednich 
warunkach zastosowany. Jeżeli n. p. 
młodemu, zdolnemu i dzielnemu czło
wiekowi udziela się kredytu, aby go, 
jak to mówią „postawić na nogi", a ma 
się przekonanie, że nie jest oijakiem, 
karciarzem i rozrzutnikiem. natenczas 
udzielenie kredytu jest zasługą, obo
wiązkiem. To samo możnaby zastos<)
wać do poręczeń wekslowych, na któ
re nieje.dni tak bardzo wyrzekają. 

Trzeba się dobrze zastanowić, nim 
się komuś weksel poręczy, ale jeżeli 
jest pewność, że przez poręczenie nie 
wielkie przyjmie się ryzyko, natenczas 
niemałą jest to zasługą wobec Boga i 
społeczeństwa, jeżeli się bliźniemu w 
potrz1ebie pomoże. Mówca tak zakoń
czył: Pracujmy wspólnie nad tern, aby 
dobrobyt w społeczeństwie wzrastał, 
a Bóg da nam doczekać lepszych cza
sów. 

Fatalna om)łka. 
21) Powieść z francuskiego. 

{ Ci~:r dal~2y ). 

- A więc, tak - rzekł łoktór. Zga
dłeś, Lantaumie. Pracować już dalej 
nie możesz. 

- Wolę umrzeć w takim razie -
mruknął. 

- Madelor odgadł myśl jego. 
- Nie obawiaj się niczego - rzekł 

będę czuwał nad tobą. i nad Paulką. Nie 
zbraknie wam niczego. Twoja córka 
Jest w równym wieku z moją; będą 
wzrastać razem; gdy ja pojadę daleko 
do chorych, będą się bawić pod twoim 
okiem, ty będziesz czuwał nad niemi, 
a ja odjadę spokojniejszy. 

Lautaume skrzyżował ręce, wzrok 
utkwił w przestrzeń i nic nie odpowia
dał. 

- Przyjmij śmiało taki stan rze
rzeczy, z takiem sercem, z jakiem ci 
go ofiaruję. 

-- A więc przyjmuję - rzekl szyb
ko robotnik. 

Madelor odszedł. Przez dwa dni 
nie widział biednego człowieka, który 
miotany niebezpieczm1 rozpaczą, pozo
stawał nieczuły na pieszczoty i dziecin 
ne igraszki Paulki. -

Trzeciego dnia rano, rzekl do dzie
c.ka, które siedząc na progu drzwi, pro 
wadzilo zaciętą walkę z czarnym 
psem, pokrytym twardą sierścią, a ten 
udawal.:. że ją gryzie zajadle. 

- Paulko! 
Dziecko odepchnęło psa, który 

chwycil ją za sukienkę i szarpał z uda
ną wściekłością, ukazując białe zęby. 

Ze Slt.zka ezyU Stsroptlski. 

Zabrze. Onegdaj przed południem 
wystąpiła Bytomka ponad brzegi swe
go łożyska i zalała pobliskie łąki i pola. 
Także do północnej części Zabrza wo
da dosięgła i poczyniła znaczne szko
dy. Mieszkańcy musieli ze sklepów wy 
nosić zapasy żywności, ponieważ wo
da zaczęła je zalewać. Pewien świeżo 
postawiony budY.nek mocno się pory
sował, a zabudowania p. Toczka, tak 
się zaczęły zapadać, że każdej chwili 
grożą upadkiem. 

Mysłowice. Od czasu do czasu 
wladze celne przytrzymują tu paczki z 
książkami polsklemi. przesylanemi z 

Krakowa do naszych dzielnic. W ostat
nich dniach znowu przytrzymano trzy 
skrzynie z książkami, które z Krako
wa wysłano do Berlina i Hamburga. 
Przypuszczać należy, że władza te ksią 
żki po zobaczeniu wyśle chyba dalej. 

bernatora wywołał w Nowym Jorku Ze spraw robotniczych 
oburzenie powszechne. Admirał Da- t • 
vis oświadczy l w wywiadzie że ł Ze Zjednoczenia Zawodowego Pot 
zdaniem jego, wladze angielskie ~ Kin i skiego w Sterkrade. Na wiecu, który 
gstonie nie dorosły do zadania, jakie i się odbył w Nowy Rok został też wy
stało się ich udziałem wobec katastro-

1 
brany wydział na rok 1907. Należą do, 

fy„ Amerykański lazaret polowy ot- niego następujący druhowie: Walenty 
warty w Kingstonie, pomó.R"ł wiel~ ra- Tasiemski, jako delegat Sterkrade 
nionym i chorym. Marynarze amery- Damstr. 19 b, franciszek Sliczyński,. 
kańscy działali jedynie ze względów jako zastępca delegata w Sterkrade, 
humanitarnych, nie powodowani żad. W,annerstr. 2., Wojciech Szczepankie-. 
nymi względami ubocznymi. Zaprzeczc wicz, sekretarz, w Sterkrade, Ostcr
nie istnienia zatargu ogłoszone w tej fe1ds1r. 53a Teodor Wróblewski, ka
~prawie przez zastępcę sekretarza sta- syer w Sterkrade, Kasernenstr. 55 b.,. 
nu, znajduje mało wiary 11 ogółu, który M.ęż~mi. zaufania są Wojciech Szcze
sądzi, że ogłoszono je tylko dla zatu- pankiew1cz Sterkrade, Osterfeldstr. 53a 
sz9wania sprawy niemiłej obu rządom. i Maksymil!an Styziń~ki, Pilgerstr. I I. 

Reforma wojskowa w Anglii. 

W tych dniach nastąpiła faktycz
na reorganizacya stałej armii angiel
skiej, tj. wojska regularnego, pozosta
jącego w granicach zjednoczonego kró 

L. 

Wiadomości ze świata. 

„ lestwa. Głównym jej rysem jest to, że 
zniknęły dawne korpusy armii i że te 
siły krajowe noszą teraz nazwę „wo
jennego pogotowia". Miejsce korpu-

Z parlamentu francuskiego. sów zająl system dywizyi, taki sarn, 

Zebrania odbywac się będą co mie 
siąc w każdą ostatnią niedzielę, o go
dzinie 11 i pół przed południem, w lo
kalu p. Brohsa w Sterkrade, Marktstr. 
nr. ~O P.ierwsz~ zebranie odbędzie si~ 
w medzielę, dma 27 stycznia o godzi
nie wpół do 12 O liczny udzial się upra 
sza, gdyż są jeszcze ważne sprawy 
do zalatwienia. Wydział. 

Poseł socyalistyczny Valliant za- jak jest w Indyach. Z rOŻllJCb lfOD. 
pytal rząd z powodu zamknięcia giełdy Piechota składa się z sześciu dywi Langendreer. W czo raj w południe 
pracy i ostrego wystąpienia przeciw- zyi, ministeryum wojny przystępuje do najechal pociąg osobowy z Bochum na 
ko manifestacyom ulicznym, urządza- zorg.anizowania jednej dywizyi kawa- tutejszym dworcu na kilka wagonów 
nym w niedzielę ubiegłą przez zwiąl- lery1 .. Trzy brygady stanowią dywi- ł te warowych z taką siłą, że rozbil ie 
ki zawodowe, na rzecz odooczynku nie ~yę piechoty. \Vszystkie dywizye ma- r do szczętu. Lokomotywa pociągu wy. 
dzielnego. Minister spraw wewnętrz- Ją otrzymać zwiększoną ilość dział. WI' koleila się. W skutek gwałtownego 
nych, Clemenceau, odpowiadał, że pra rozma!tych środowiskach wojskowych ws,t~ząśnienia odniosło kilkanaście po
wo o odpoczynku niedzielnym będzie w .kran1 mają powstać brygady artyle- c clroznych znaczne poranienia. Ucze(1 
zastosowane pomimo pewnych braków ryi. dla specyal.nych ćwiczef1. Okręgi łl s~koly górniczej odniósł bardzo cięż
w niem istniiejących. Co zaś doty~~zy \~OJSk?w~, czylt komendy pozostają kię poranienia i musiano go odstawić 
manifestacyi ulicznych, to mógłbym mezm1emone. I do lazaretu do Dortmundu. Nieszczęś-
zgodzić się na nie, gdyby związki za- · t l · k k Nakoniec sity wojskowe mają być cie s a o ~1ę ws _ute fałsz:y;v~go sy-
wodowe µcrozumiaty się najpierw z zmnie1'szone w hrabstwach w~chod-1 gna_łu .. Az _do .. wieczora spozmaly się 
rządem, ulice bowiem stanowią wła- - 1 D 
sność nietylko członków związków za- nich, natomiast powiększone wzdłuż . noci~g1 na u:m ortmund Bochum. Do 

wybrzeża południowego. godzmy 8. wieczorem uprzątnięto gru-
wodowych, lecz i reszty obywateli, zy wagonow. 
przechadzających się po nich i szuka- T; są naczelne punk!Y. zaprawa- Dortmund. We fabryce „Union" po 
jących tam odpoczynku. Obowiązkiem dzone1 ref~~my. Jed~oczesme pow~ta- dniósl robotnik Jgn. Grześkowiak cię
rządu ~est bronić tych ?bywat.eli.. Izba la w ~nglu n?w~ „hga nar~dowe1 o- żką płytę żelazną, wskutek czego zer
odr_zuc1la 4~4 głosami pr.zec1w~o 59 brony .' do ktore1. zar~z w pierwszym wały mu się wnętrzności i biedak w 
wniosek Va~h.anta, domag_a1ący s~ę ua- i tygodmu P_rzystąui~o kilk~naście tysię- lazarecie wczoraj umarl. Nieszczęśli
gany d~a m1m~teryum, a na~tępme 4_6.3 • cy czlon~ow, lu~zi wybitny~~' .wpty- wy liczył 39 lat życia. 
g!osami przeciwko 58 wyrazała zawa-1 'Yowych i zamozny~h, bez ro~m.c:y po Duisburg. Pewna pani, wsiadając 
me dla rządu. . . . . . , htycznych przekonan. Celem !Igi 1est: do pociągu, dostała zawrotu glowy i 

<?Iemencea~ zwyc1ęzył :vięc, J_a~- ' dopom~gać rządowi p~zez d.ziala!ność ł upadla tak nieszczęśliwie wznak, że 
kolw1~R: nawe.t Jego zwol~nnrcy tw1~t.- i czlonkow~ w_ utrzymam~ takich sil lą- odniosla wstrząśnienie mózgu, wskutek 
dzą, ze zwycięstwo to me wzmocniło ' dowych, 1ak1ch wymaga1ą potrzeby ca- czego jeszcze tego samego dnia umar 
stanowiska gabinetu. lego państwa; 2) POP..ierać wszelkiemi la. 

Zatarg angielsko-amerykańsk;. 
silam~ odpo~i~dnie wyma~ania„fina~- Liczba zwierząt domowych w Pru· 
so~e, 3~ usilm~ dbać o q_gglos.c polI- sach. WedŁug ostatniego liczenia bydla 

. Gublernator Jamaiki pojzięh.nwa~ tyki wo1skowe1, a sprawy WOJSkowe w dniu 1 grudnia zeszłego roku naliczo 
za pomoc amerykaf1ską. Pastt;Vk gu- wyłączać z dziedziny polityki partyjnej no 3,021,087 koni, 11.630,672 bydła ro-

• 
- Pójdź tu, Murzynek - zawolał 

robotnik. 
Zwierzę przyplaszczylo się brzu

chem do ziemi i przyczołgało do nóg 
kaleki. 

- Moje dzi.'ecko - rzekł Lantaume 
do córki idź cl.o pana Laurent i baw się 
cały dzief1 dzisiejszy z Maniusją. Gdy 
nadejdzie wieczór„. słuchaj i rozum 
dobrze, drogie dziecko, gdy nadejdzit 
wieczór, oddasz odemnie ten list doktc 
rowi. 

Paulka wzięła list i schowała do kie 
szeni. Lantaume przyciągnął ją do sie 
bie, ucalował jej włosy i patrzał, jak 
się oddalała, skaczac przez drogę, za
rośniętą tra wą i krzakami. 

- Tutaj, Murzynek - rzekł kaleka 
do psa, który jednym susem przybiegł 
do .niego. 

Pozamykał drzwi, pozatykał sta
rannie okna, rzucił pod komin kilka pę 
ków słomy, ażeby powietrze nie mogło 
się dostać do pokoju, następnie zapalił 
fajerkę z węglami. 

K~dy poczuł, że głowa zaczyna mu 
ciężyć, rzucił się na łóżko. Już przed
mioty zaczęly przybierać naokoło nie
go niepewne kształty; on sam jednak 
zachowywał jeszcze całą przytomność 
umysłu. 

Pies, który już oddychał° z trudno
ścią, położył się przy drzwiach i wę
szył, chcąc wciągnąć w siebie trochę 
powietrza. Nie miał już nawet sity 
żeby wydrapać pazurami pęczki słomy 
któremi Lantaume pozatykał szpary. 
\Vyciągnąl się na brzuchu i skomlał 
cicho. ~wracając w stronę pana mgli
ste spojrzenie. 

Lantaume zawołał na niego słabym 
glosem. Murzynek przyczołgał się do 
łóżka. Robotnik schwycił go za skór~ 
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na karku i położył przy so"Qie. ~mierć 
nadeszła. Człowiek t pies pozostali 
bez ruchu. 

Paulka schowała list, który jej Lan- ł 
taume powierzyl. Ani się domyślała I 
biedna mała, że przez swoje posłuszeń 
stwo sprowadza śmierć na ojca. Wi1e
czorem podliła list doktorowi. 

Madelor przeczuł nieszczęście. 
- Od jak dawna miałaś ten list w 

kieszeni? 
- Od dziś rana. 
- Dlaczego ukrywałaś go dotąd? 

- Ojciec mi tak kazał. 
- Nieszczęśliwe dziecko! - zawo-

1 
lal Madelor. 

List zawierał te słowa: 

ładnych rzeczy. Zagrzeb~ie Murzynka 
w głębi ogrodu, na lewo, pod brzozą. 
No, po raz ostatni, żegnam cię, panie 
Laurent !.„" . · 

Madelor plakat Przyciągnął do sie 
bie Paulkę i ucałował tak, jak o to Lan 
tume prosił w liście. 

Dziewczynka zaczęła się śmiać, 
potrząsając główką i klaszcząc w rącz 
k1. 

- Patrzajcie! - zawołała. - Ca· 
łujesz mnie tak, jak tatuś. 

Madelor pobiegł do domku Lantau· 
ma. Popchnął z całej siły drzwi, któ· 
re słabo osadzone na zawiasach ustąpi 
ły. Duszący gaz znalazlszy ujście, wY 
dobywał się z mieszkania i zmusił cfok 
tora cofnąć się na chwilę. Madelor 

' do pokoju. Na łóżku leżał Lantume, 
„Mała wypełni wolę moją, panie 

Laurent. Ody otrzymasz moje ostatnie 
słowa, już będę daleko. Widzisz, pa
nie, nie podobna mi żyć dlużej, ni.e mo
gąc pracować, i być dla innych cięża- ł 
rem. Wo!ę odejść trochę wcześniej. 
Umieram spokojny, bo wiem dobrze, 
że ty się zaopiekujesz dzieckiem. B~- . 
dzie szczęśliwsza u ciebie, aniżeli by I 
była u mnie. Niezadtugo zapomni o 
ojcu. Dzieci, to tak prędko zapomi
nają. Pan Bóg dobrze zrobił, że ich ta
kiemi stworzył. Dziękuję ci za twoją 
dobroć dla mnie, panie Laurent. 

„Mala zapłaci ci swojem przywią
zaniem wszystko, co ci jestem winien. 
Ona cię pokocha, możesz na to liczyć; 
u, tak! i będziesz miał dwie córki, za-
miast jednej. I 

A teraz żegnam cię panie Laurent. 
Ucałuj Paulkę odemnie.: tak, we wlosy, 
to ją zawsze bawiło. Nie mów jei. że 
ja umarłem. Płakałaby, nie wiedzieć 
czego. Powiedz jej tylko. że udałem 
się w daleką podróż, że powrócę nie
długo bogaty i przywioz~ jej mnóstwo 

już zimny, z głową odwróconą do ścia· 
ny. 

Przy nim pies, także już nieżywy, . 
z wyprężonemi łapkami, z pyskient 
otwartym w przedśmiertelnych kon· 
wulsjach. 

- Już zapóźno - szepnął doktór. 
Od tej chwili Paulina zamieszkała 

u niego i wychowywała się razem z je 
go córką. 

- To zacny człowiek - mówili 
wieśniacy - on przygarnia wszystkich 
nieszczęśliwych. 

Dziewczynki wzrastały, kochaiąC 
się bardzo. Madelor kupił domek ro
botnika i należący do niego ogródek. 

Gdy Paulina była już tak duża. że 
mogła pracować, chciał dać jej siJ11eJ 
naturze jakieś ujście. Bezczynność JJl 
gtaby być dla niej niebezpieczną. 



icateio, 5,426,856 owiec i 15,334,762 · 
świń. W roku 1904 naliczono 2,964,408 
koni, 11,156,133 bydła rogatego, 
5,660,529 owiec i 12,563,899 świń. 

t:ppinghoien. W pociągu jadącym 
z Essen powstala we wtorek wieczo
rem pomiędzy kilku pasażerami kłó
tnia, a następnie bójka. Pewnego mło 
d.ego człowieka tak obrabiano dwoja
kami, że odniósl głębokie rany w gło
wie. Na dworcu w Eppinghofen zapi
sano zabijaków na karę .. 

Marxłoh. Dwóch chłopaków szkol
nych w wieku 12 i 14 lat skradli w 
przeciągu 8 dni 4 gęsi, 12 kur, 2 kaczki 
2 króliki, 75 butelek piwa i 12 butelek 
wody selterskiej. C_z~ść skradzionych 
rzeczy zjedli, resztę sprzedali. Łobu
zy ci wiedli zbójeckie życie i utrzymy
wali się w pewnym chlewie, gdzie ich 
żandarm śpiącyc;h pochwycil. 

Krefeld. W niezwykły sposób zem 
ścilo się dwóch czeladników młynar
skich na swym majstrze. Oto, spot
kawszy raz swego majstra, scąwycili 
go, umazali czarnem smarowidłem do 
maszyn, następnie zaszyli go w miech 
od mąki , poczem go porzucili w młynie 
i uciekl i. W ten sposób uwięziony 
biedak kulał się z pół godziny w mie
chu, aż go ktoś spostrzegł i z tych nie
wygodnych więzów uwolnił. 

Barmen. Z rozpaczy, że go narze
czona nie chcia.ta, rzucił się górnik Pa
tzitell pod nadchodzący pociąg, który 
uciął mu głowc;. 

Norymberga. Dwie siostry, cier
piące ocl dłuższego czasu na roztrój 
nerwów, - rzuciły się z okna swego 
mieszkania na trzeciem piętrze i na 
miejscu się zabiły. 

Bergkamen. W nocy na środę wtar 
gnęło kilku młodych łobuzów do miesz
kania niejakiegoś fellera i rzuciło się 
z dzikim krzykiem na śpiącą rodzinę , 
składającą się ·z 70-letnich feller'ów i 
ich svna. Syn stanął w obronie swej 
matki staruszki, którą zbrodniarze w 
brutalny sposób poniewierali a ojciec 
wyskoczył oknem po pomoc. Nim po
moc nadbiegła rabusie. zabrawszy 70 
marek gotów ki, zbiegli. Matkę zaś i 
syna znaleziono ciężko poranionych. 
Zbrodniarzy zdołano na drugi dzień wy 
śledzić i zapakować do więzienia. 

Nowy Jork. W roku 1906 przybylo do No
\\rego J..Q rku razem 1 159 551 wychodźców z 
f.uropy, a miannw ilcie 84 435 p:.erwszei, 134 285 
drugiej i 940 831 trzeciej klasy. 

Re.z111ailoścL 
Żydzi w Londynie. O napadach na 

żydów w Londynie otrzymuje Hajom 
szczegóły następujące: Drugiego dnia 
świąt Bożego narodzenia na wielu uli
cach londyńskich, zamieszkanycb przez 
robotników chrześcian napadano na 
żydów, bijąc ich i raniąc, oraz wydając 
okrzyki nienawistne. Między innymi 
ulegl brutalnej napaści współpraco
wnik pisma żydowskiego w języku an
gielskim. Gazeta zaznacza. że niena
wiść tłumu angielskiego do żydów jest 
bardzo silna. Odczuwają oni ją na ka
żdym kroku Tysiące mieszkań w Lon 
dynie jest wolnych. których gospoda
rze za nic w świecie nie ·chca przyjąć 
iokatorów żydów. W Londynie sa 
setki ulic, na których zjawienie się ży
dów, przedstawia dla niebezpieczeń
stwo. 
n 22 _. 

Od Ekspedycyi. 
P. F. Barczak w Hablnghorst. Pro

simy nam podać dokładniejszy swój 
adres. 

Wiece "Zjednoczenia zawod. polsk." 
Baczność Osterłeld ! 

, Zebrania członków „Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego" odbywać się 
będą w każdą 4-tą niedzielę w miesią
cu Po pol. o godz. 5 na sali p. J. ttuse
łl}arma. Chorym członkom wypłaca 
się wsparcie na sali posiedzeń. 

Zarazem zapraszam szan. druhów 
koksiarzy. którzy pracują na kopalni 
„Osterfeld" i „Vondern", na nasze ze
branie. Zebranie w niedzielę, '27 sty
cznia, wyoada, ponieważ sala będzie 
Z~Jęta. Pierwsze zebranie odbędzie 
się 24 lutego o zwykłym czasie. Ci 
Członkowie, którym się należy wspar-

cie chorych za grudzień i stycze11, 
r.iech się zgłoszą do mnie do domu 2 
lutego od 12 do 2 po pot 

Szczęść Boże! 
Antoni Smolarkiewicz. delegat, 

Westerholtstr. nr. 30. 

Baoznośó! 
POSU'.:DZENJE ,,GLÓWNf GO KO MIT.ETU 

WYBORCZEGO POLSKIEGO DLA WESTP Al 
Ul, NADRENII I PIWWINCY J SĄSIEDNICH" 
&dbe-dzie s:e w Gelsenkirchen, w n,fOOZielę, 27 
sty,cmila po poludniu o godzinie 3 w sali Hotelu 
Germania" (Baumeister), Arminstr. 14. Po
rządanem jest. aby wszyscy czlonkowie „016-
wnego -Komitetu•• się stawiJli. ~dyż przyjdą bar 
dzo ważne sprawy pod obrndy. 

A.. W o j ·C z y ń s ,k i, 
przewodniczący „Olówne~o I<o.!llitetu wybor
czego polskilego dta Westfalii, Nadrenii i pro

wincyj są~i.ednich". 
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Tow. św. Jadwigi w Oerthe 
donosi szan. członkom i wszystkim ro 
<lakom, iż w niedzielę, dnia '27 stycz
nia, urządza zimową zabawę na sali p. 
Sekulanda w Gerthe. Początek o godzi
nie 5 po południu. Pomiędzy godziną 6 
a 8 wiecz. odegranie sztuki teatralnej 
„Dolina Almeryi". Wstęp 50 fen. Roda
cy, którzyby chcieli wziąść udział w 
zabawie, .gmszą się wpród na członków 
zapisać na zebraniu, które się odbędzie 
w tę samą niedzielę zaraz po wielkiem 
nab_ożeństwie, O liczny udział prosi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedzielę, dnia 27 bm. o godzinie 

4 odbędzie się zebranie. - Zaraz po ze
braniu zabawa z tańcem, na które się 
Szan. członków z rodzinami zaprasza. 

(1) Zarząd. 

Koło śpiewu ,,Róża leśna" w Hochlar-
mark 

oznajmia szanowhym czlonkom i wszy 
stkim Rodakom w ttochlarmark i oko
licy, iż w niedzielę. dnia 27 stycznia 
urządzamy zimową zabawę połączoną 
z koncertem, śpiewami, monologami i 
tańcem. Początek o godzinie 4 po pot 
O jaknajliczniejszy udział uprasza (1) 

Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Witten 
podaje do wiadomości wszystkim Sio
strom, iż w niedzielę, dnia 27 bm. o go
dzinie 7 i pól przystępujemy wspólnie 
do Komunii św. O liczny udział pros~ 

(1) przełożona. 

l(oło śpiewu „Halka" w l(astrop 
Lekcya śpiewu o godzinie 4 po poł. 

( 1) Dyrygent. . 

Baczność Rodacy w Bruckhausen ! 
·W niedzielę, dnia 27 bm. odbędzie 

się wiec w sprawie ściślejszych wybo
rów o godz. 11~ na sali p. Brinka w 
Bruckhausen. 

I(. Laurentowski, sekretarz. 

Towarzystwo ~imn. „Sok.QI" w Habinghorst 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę, dnia 27 
stycznila obchodzimy zabawę zimową, na któ
rą się wszystk1ch druhów b_ęz wyjątku zapra
S'za. Ponieważ zabawa odbędz:.e się w zam
knietem kole, przeto winien si!ę każdy o kartę 
wystarać już p_rzoo czasem, gdyż na sali karty 
.nie bed<! sprzedawane. Początek zabawy o 
godz. 4 po pol. Program zabawy nas~ępują
cy: k~ncert kapeli . druha Ignacego Mus .elaka, 
popisy gilmnastvczne. odegranie sztuki teatral 
nej pod tyt.: .,ChJ'opi arystokraci", dalsza za: 
bawa z tańcem. Zabawa odbędzie s · ę na sali 
p. KeUlinga w tlabinghorst. · Czolem l 

Uwaga: Wszelkile listy dotyczące nasze~o 
g.rriazda, proszę przesylać pod adresem: W 01-
c:.iech Pawlak, Habinghorst, R.omerstr. 55. 
(Z) Prezes. 

BACZNOSC EICKEL ! 
Towarzystwo św. Pawła i Koło śpiewu 

„l(ochanowski" 
urządzają w niedzielę, dnia 27 bm., na 
sali p. Pelthego zabawe z teatrem l łań 
cami, na którą życzliwYCh rodaków z 
:Eickla i okolicy się uprzejmie zapra-
sza. (2) 

Zarząd Zarząd 

Baczność Rodacy z Altstaden ! 
W niedzielę, 27 stycznia odbędzie 

się na sali p. Thomasert zabawa z tań
cami I strzelaniem do tarczy o nagro
dy. O liczny udział Rodaków i Roda-
czek uprasza (96) Komitet. 
Wstępne 50 fen. - Muzyka polska. 

Tow. gimn. „Sokół" w Laar. l 
W poniedziałek, 28 bm. o godzinie • 

8 wieczorem odbędzie się zebranie. ł 
P~ni~waż są ważne sp~awy do zal_at- I 
wtiema, przeto obecnosć wszystkich 
c..zlonków pożąd~na. Zarząd. (2) 

Koło śpiewu „Fiołek" w Rauxel 
podaje do wiadomości szan. członkom, 
oraz wszystkim Rodakom, iż po dlu
gim letargu ocknęło się i ćwiczy znów 
czteorgłosowy Ś].Jiew kościelny i na
rodowy. Przeto uprasza się wszyst
kich członków oraz Rodaków nam ży
czliwych, aby przybyli na lekcyę śpie
wu, która· się odbędzie w niedzielę, 27 
bm., o godz. 2 po poł. na sali p. Schla· 
tera dawniej Richter. Cześć pieśni! 
(1) Zarząd. 

Tow. św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi wszystkim członkom. iż posie
dzenie odbędz i e się 27 stycznia po pol. 
o godz. 3 na sali zwykłych posiedzeń . 
Z powodu ważnych spraw, dotyczą
cych wszystkich członków. liczny u
dział jest bardzo pożądany. 
(1) Zarząd. 

Szan. członków zarządu, rewizo
rów kasy, oraz chorążych, pozwalam 
sobie zaprosić już na 2.Vi godz , w celu 
porozumienia się w sprawach dotyczą
cych na rok nowy. 

Hejnowicz, przewodn. 

BACZNOSC! 
Towarzystwo św. Alojze~o w Kottenber2u 

donosi swym czionkom, iż na uroczystość po
święcenia chorą~-wi do liolthausen nre pó}<k:e
my, ponieważ niie dostali pozwol~nia. z policY:i· 
Więc zebranie odbędzie s . .!; w mledz1ele, dma 
27 stycznia o godz. 1 P-9' poludn~u. na którem b~ 
dą roczne uchwaly, bardzo ważn~ dla wszy_s.t
kich czfonków. dla teg:o uprasza s1ę wszystkilch 
c.Źlonków aby jak najLczniea na orzyszle ze
tranie się' stawili. Szancrwni! C~!onko~ie! wszy 
scy podążc i e na przyszle pos1edzen1e, abyś
my mogl~ jak najlepiej dla nas ·i dla Towarz~· 
stwa naszego pracować. Zarząd z~chce s~ę 
staw;ć już o godzinie 12 abyśmy mogli omówić 
sprawy tycuice S''. ę uc lrn~al rocznych. Uprasza 
sii o punktua1lne przybyc1!e. 

(3) M. Siekierski~ przew. 

BACZNOŚĆ ALTSTADEN! 
Towarzystwo św. Jerzego 

donosi swym członkom. iż w niedzielę, 
71 stycznia, o godz. 1 po połudn.iu od
będzie się roczne walne zebram~. Na 
porządku dziennym sprawozdame z 
roku zeszłego i obór zarządu. O godz. 
4 nabożeństwo polskie. O liczny u
dział członków się uprasza. Goście mi 
le widziani. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
podaje s\vym szan. członkom do wia
domości, iż w niedzielę, dnia 27 bm. 
odbędzie się na sali p. Schaef era o go
dzinie 4 miesięczne zarazen. kwartal
ne zebranie. na kfórem będą bardzo 
ważne sprawy Towarzystwa omawia
ne. O jak najliczniejszy udział uprasza 
~.ię. Goście mile widziani (2) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Altenbochum 
W n i edzielę, <lnila 27 stycznia po pol. o go

dzinie pól do czwartej odbę.dzie s · ę nabożeń
stwo różańcowe i zmiana Taiemnilc. Zwraca 
się uwagę wszystk im s ·ostrom zamieS'zkalym 
w Altenbo{:hum. Laer, że powinni silę jak naj
F<.·znied zgromadzić po nabożeństw e u s ;óstr 
Milosilerdzia w ochr~mce. Uprasza się wszy
stkie s :ostry, które by się chcial:;.r zapisać do 
Bracta naszego, żeby· jak najliczniei stlę ze
brally. O najUczniejsze przybycie uprasza 

Przełożona • 

Tow. św. Barbary w Herten 
podaje członkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dn. 27 stycznia odbędzie się 
walne zebranie o godz. 4 po południu. 
O liczny udział członków się uprasza. 

Uwaga. Tak samo uprasza się re
wizorów kasy stawić się o godzinie 10 
przed południem w lokalu posiedzeń. 

(2) Konieczny, przewodniczący. 

BACZNOSC RODACY W SCHONNEBECI(! 
W n:oozielt;, dnia 27 stycznia, urzą.dzaią 

Polacy w Schonnebeck 
- ZIMOWĄ ZABAWĘ -

na sali pani Niekampcr. Poczatek o godz·i1nie 
5 po poJudniu. Na wbawę zapraszam wszyst
kich RodaMw z Schonnebeck i okolicy. 
Czlonlwwie Tow. św. Woiciecha w Schonne
beck mają wstęp wolny. Goście placą 1 mk. 
Przed czasem kart S'l~ nie rozsvrzeda,je. 

(2) ____ . Komłtet. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernbergu 
odbędzie się w niedziele. dn. 27 styczn 
po południu po nabożeństwie polskiem 
na sali posiedzeń zebranie. O liczne 
zgromadzenie sie członków prosi (2) 

Zarząd. 

podaje swym cslonkom ·do 'Yiadomoici, i.ż 
pogrzeb członka a&'lzego 

śp. Jana Stefańskiego 
odbę~ie się w aiedzielę dm& 2f 1tyc.11nia 
o godz. 4:-tej po poł. a dem• ialołty w 
Anu.en. 

Uwaga: Csłoakowi• majlł aię atawi6 o 
godz. 3-ciej po poł. aa sali posiedttei. 
O liczny ud&ia.l p•osi Zarzttd. 

Tow. św. Wincentego w łlochheide 
donosif iż pogrżeb członka śp. 

W oiciecha Nowaka 
z ttochheide odbędzie się w sobotę dn. 
26 bm. o godzinie 4 po JJOludniu z ko
palni „Rheinpreussen'· szyb III. Człon
kowie winni się stawić o godzinie 4. 
Chorążowie o godzinie 3 i pół w lokalu 
zwykłych posiedzeń. Zarząd. -

Tow. gimn. „Sokół" w Hochbeide 
zasyła swemu zacnemu druhowi sekre 
tarzowi (1) 

Walentemu Szymańskiemu 
i jego dozgonnej towarzyszce życia p. 

Zofii Kucharskiej 
w dniu ich ślubu, dnia 26 stycznia, jak 
· najserde8zniejsze życzenia, na nową 
dro_gę życia. W końcu wykrzykujemy 
Czolem! Niech żyje Sokolica z Soko-
łem W imieniu Gniazda 

Wydział. 
~~~~~~~~~~~ 

Koło śpiewu ,,Harfa" w Wanue 
donosi Szan. Czlonkom i wszystkim Rodakom 
z Wanne i okolicy, i ż w niooz,elę, dma 27-gs 
sty.cznia, urządza Kolo nasze zabawę, polączo
ną z tańcem,. śpiewem ~horowym i PJZedsta
wiemem humnrystycznem. O Lczny udzial 

uprzejmie prosi (l2) Zarzą.d 
Cześć pieśni 1 

Koto śpiewu •• Jedność" w Hamborn 
podaje swym cz.tonkom i wszystk.m życzliwym 
rodakom do wiadomości, iż w n i edz.i'elę, 27 
styczn:a obchodzimy ósmą rocznicę istnienia, 
naszego Knla tia sali p. Mare'go. Program u
rcczystości' następujący: O godz. 4 prz:yJmo~ 
wanie Kól śpiewackich i Towarzystw miej
scowych. Mowa p1:1witalna przew9dn i cząceg(,} 
Spiew chorowy mi!edsco,wego Kola na 4 glo
sy. Koncert przeplatany ~:ewem zamiejsco
wych I(ól śp :ewackich, potem nastąpi teatr 
„Kominiarz ·i mlynarz''.. .e_o teatrze: tani.ee. 

Wszystkie Kola śpiewackie i Towarzystwa.. 
które zaproszeni'.<.\ odebraly i te, które dla 
braku adresu nie odebraly, seridęcznie zapra
szamy, a mi'anowicie l(ofo śpiewu z Buschhau-
sen i KoJo z Duisburga. (2) Zarząd. 

Uwaga: . Lekcya śpfowu odbędzie s ę o 
Rodz. pól do 12, na którą wszyscy śp · ewacy 
r.aszego Kola stawić sie powinni. Zarz.ąd. 

Towarzystwo polsko-katolickie „Jedność" 
w Rohlinghausen 

oz.najmia swym czlonkom i rodakom w Roeb
linghausen i okolicy, iż w n ' edzi'elę, dn:a 27 
stycznia. urządza zabawę zimową, polaczom\. 
z koncertem. teatrem ·i· tańcem. Na powyższą 
zabawe wszystkich nam życzJ:wy'ch Rodaków 
jak nauprzeimiej zapraszaf!ly. (2) 

Zarząd. 

Tow. polsko-kat. pod op. św. Jana 
Chrzciciela w Essen Altendorf. 
W niedzielę, dnia 27 stycznia, o 

godzinie 5 po poł. urządzamy zabawę 
zimową z tańcem na sali pana Post 
(Kaisergarten), na którą się Szanow
nych Członków i Druhów bratnich To-
warzystw uprzejmie zaprasza (2) 

Zarząd. 

Baczność Uckendod i okolica! 
Koło śpliewu „Miclciewkz" 

urządza w niedz·i elę, dnia 27 l'pca na sali p. 
Krama przy ulicy Ueckendorferstr. zabawę !f„ 
mową, polącwną z koncertem i p'eknym tPa
trem. Na zabawę tę szan. Rodaków uprzejm:c 
zapraszamy. !3) - ~ Zarząd. 

Nadesłano 
l'-liliou Sokołów 

zawitało w Pozna6skie 
W)'hornyeh papierosów 

firmy Wullian 

I. F. ]. Komendziński w Dreżoie 
w na.der przystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić Do na
bycia we wszystkich odnośns eh handlach. 



Nadz·wyczaj tanie 
75 

Tylko jedna cena.! Przr teie"oroeztt.ej inwenturze odłożyliśmy kilka set par roz-

Kilka set par 

majtfigo o r·uwia dla pan i panów. w~.rtość katdej pojedyńczej pary 

wyn,osi od 6,10 mk do 11 mk. Numera zaś trzewików damskich 

są ełówrrie 36, 37. 38, 41. 4.2; rlla. panó~ 40, 'l, 45, 46 i 47. 

trzewików 
dla pan 

'f'e za_pai:iy s ·• rzedaejmy, aby kcu. iecznie uprz~tn~ć, z11acżnje 

11iżf'j ceny kupna, pa1 ę po 97 

i dla pano·w. 3,75 ID~. 

' 
erne. 

ulica Dworcowa (Bahnhofstr.) 79. 

„ „. ~. 

~ ..... ~ ....... ~~~~ts1e1e11~~~~ 1 Czelad. krawiecki 
Baczność! 

Niniejszem podaję d" wiademośei Sian. R <lakQill z W &nne 
i okolicy, iż z dniem· 98-li• at7esala otwie1am 

drugi Układ fotograficzny 
w Wonne pr&-y ul. Karola nr. t, 

0 wit;fi;;„ R;;;w;~;;~dt:· ~ 
- Zaduiea moje-a b~zie jak dot\d i na.iat wsr;y111tkic1t. za.clo· 

Y<>liL Pl"!'ier; moją dlng<r-ktai4 praktykę jestea • stanifl tań»zy 
i lept1zy towar dut!tawić, jak katda obca konknrencya. (8:.! _ 

Pr()8&4e iyedi."J'eh mi Rodaków o poparcie, kreśl.~ się z sza.. ~ 
e.unk.iem 

St. Pierazkalaki, fotogra.f.ista polski, 
I raakllHI w Wa«e•ael1.el•, .Freł•eUa•tr. ae, 

II sakla4 w Waa•e •rz7 Jiarlatr. I. 

~~~~~~~~~!Słetsłl~ 

Pię~ny podarek 
stanowi dla każdego Polaka 

na sta.łe zatrudnienie na 
dnte s:.:tuki może si~ 
zgłosić. 9~ 

M. Miedzjński, 
Jierne, Nenstr. 24. 

Obelgę, 
· wyrządr.oną górnikowi 

p. 1'01t as:Ylwi GnrczyA· 
skiemu źe Schmidtnorstu 
cofam i go pri;epraszam. 
,.. łnN· n.ty 'l;łęłeli, 

Weatenfci-ld. 90 

_ wvścn. holen1et'. 
~ '1f !!kl, męki iłatw'. 
l11.. dający siękraja.t 

· wkaw.połOI. 

Paczka por.z- 3 90 m 
h w& frank.o ' 1 

.Job. 8t('Ll;f)IDUllD., 
Nenroiineteri.H70. (1725) 

====·-=·obraz M. B. Czestoch ~~w!sliiej 
Obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej po cenie od ~5 fen. pocz~ws.zy aż do 

15 marak A& eztukę w śli~nych ramacll malowane na blasy,e lnb drzewie nabywać 
można 

· · w lisł~garnl ,,Wiarusa Polskit~go•• 
•1n JlaHlll••e•• ... • łł-a llOCHIJ.M, Jłllahla ... sertJtr. ł7·a -''·:··~*:~~- ~~~łf' "' ' ·~~- -' •• -

· ·Przed weseliskiem nie grzeszcie 

· Budzik gł. dzwonek. 1,85 u 

Zegarek :ie::~k. 2.1s5 ak. 

Zegarek are":I:;' 6,sr; llk 

Cenniki około 2000 ilustr&· 
cyt wya. &anno f?. 

M. Danecki, Poznań 
ul. Wl.-..areka •· (lU9 __ , _____ _ 

! . . Polecam si~ Szanownym Ro
~- dakom do wykonywania 75 

·Place bud.ew-Jane 
w Hamborn, przy ezybi• IT ,,DentMlher Kaiser"" 
w ll:udej wielkoiGi ma na sprzetaź pny bard•„ 
JDałej wpłaci•. ("°) 

Albert :Suas, 
U:a•ltera, Gottlie bstr. łl'i. 

Bank Zie.mski 
Kenaewe (Crene a. :8.) 

kupuJ6 folwarki i gospodarstwa a sprme•· 
daje w całości i w parcelach na długo-

=== letni~ odpła~. === 
1ne • ubra& pad101 miary. = Za króJ i dobre leżenie daję I Kasa uzczędnoścl Banku 

- gwar&ocy~. · 1.!'my_jmuje depuzyta i płaci od takowych-

~ MIC HAL DEPA m·1st rz kraw - " procent ISA natychm. wypowiedzeniem, ~ ' ., ~ r p i ćwierć procent za kwart. wypowieds li l&u.hrort-Laar, C&earaka 111. 99. Il 1 i pół procent u półroczoom wypowiedl 

•~.m••--• .~ BaczD.ołć Bo4ac:v 1: 
Baczność Bolacy w Recklinghausen-Ost ! Bardzo kor&ystne dla Rol.au kupno. Od lat lO·~iu 

bard•o dobrH nprowadzeay 
W niedzielę, dnia Z7 stycznia od

będzie się polska 

zabawa z tańcami 
na którą wszystkich Polaków z Reck-
linghausen-Ost zapraszam. (98) 

Józef Jorgens, 
gościnny. 

""~~~11e11e11~~~· 
Baczność Rodacy 

z Wanne i okolicy! 

Polecam na Jłl. B. Gł'omnl5 
t). 

wielki interes piwa butelkowego 
'Wl'a• li domem mieszkalnym, .,.. kterym znajcluje mt 
wielka piekarnia jut z powodu stosonków familij• 
nyeh zaraz do sp1zedania. Cena kup:aa bardzo
umiarkowana. Iutere!'lenei zechcą l!lię rgłosić dł' 

Ekspedytyi „ Wiarusa Polskiegoii PQd nr. 89. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 
Id ~ bestell biermit bei dem Kals~r!ł• 

dren Postamt t iirl Exemplar der Zeitllnł 

„ Włarns Polski" aus Bochum (Zeitunr ... 
preisliste 128) fiir die Monate Pebruar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnemenł 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

czną 

~~ea~~~ee;~a~~~ie;:z: s::~;c,h .:ie~i;:~~;;_c~a~!a:~~ w ś.w.J~e·c~ea .• :1gieroc~mnyn~ic:zrnzee • ~ 
prn wy z dvbrego suchPgo drze.wa, ma~7.YPY do go· 
towanlajak ł wszelkie lipr7 ~ty I.uch noe. Zwa- Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be.-
żajcie na nasze tanie ceny w 4 oknach wy::itawowych. łclleinirt . '.r t!bi..JS 
~ Dransfeld & Stawiński Ks~i~::~~~1:;,~~~ka (O · .... . „1

.n\: „ .... ~L Jl. · 

•1 Wanne, ul. Dworcowa 128. • • • ~ · ' · d. • · : · „ 190·1·„ 
pjaknv. wybór! Recklinghausen ·Sud ul. Bochumska 

't nr . . 127a. SllSllSlleee Kal5erłłches Postamt •••••••• „ •• , . 

Za druk, nakład I redakcyc od powiedr;ialny: Michał K włatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa Pol." w Bochum. 



Nr. 23~ :&chum, na niedzielę dnia . 27-~o stycznia 1907 

• • 

~--------------------------------------------.... -------------------------------------------_......,._ __ _... ____ .u-___, __ ~-r.·~-~~------~~ 
~dzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i 'zarobkowym. 
..,.~ codsi•lli• li! wn'tliea dJU pom,ttcsnycll.. 
fłleclpł&ta na.rtaJn& ... poczci• i u liztowych wynosi 
. w 60 fen., a 11 od.r.oueniem do dom.a 1 ml'. 92 fen. 
a,Vfi.&ru Pch!ki" apia&D.1 jNt w ccnnlka poc&to1f11D. pod 11111 ·11ż1 za ll1r1 IJczrz11~ 

Z.. ins.ra.ty płaci Bił u.. mio)16C• rądb drobn•go dn.k. 
lf f. ogłoszeni• zamieszczon. przad illlleratami 40 fe11. 1.:e 
csęsto ogłasza otnlJm& rabat. - List, do „Wian•·\ Pt -
Uiego'4 należy fr&nk.owr.ó i podał w nich dokładn,J ..U1 • SllU:i„ ,,.L polniBch Dl'. 128. 

pil-.oęgo. Rękopisów ni• nn.ca.m7. 
~·.....-„()N,{l·Jt)b ........ "' 

&dakcya, Drukarnia i Księgarnia majduje Bi~ w Bochum, pr•y uli~ filalthęserr.t. 1 'l. - A.tm,r;: ,;Wiarm. Polski•' Bochum. - ~ e 1 efo n nr. 141~ 
,g7-- - --- - - ---- . , - - . ------ - - -- - ..... - •• . -- . . HU - --- „ - •• -- --- ·- ·-=n 

Rodzice pelscy I· U czele dzieci swe 
•dwlt, czytać i olsa~ oo polsku! Nie 
łat Połałdem. kto potomstwu swemu 
niemczy~ slę ltOZWOll t 

Z WJP&dkóW dDla. 
Udział wyborców w odbytych w pią
tek wyborach do parlamentu niemie

ckiego był. nader żywy. 
Zresztą wszędzie wybory . miały 

przebieg spokojny. 

Mrozy ostatnich dni pochłonęły wielką 
liczbę ofiar. 

Z samego ~lązka donoszą o 13 ofia
rach mrozu. Obecnie powietrze zlago 
dniało już nieco. 

Wynik wyborów. 
Kandydat Qasz pan Józef Chocisze

wski otrzymał w wyborach piątko. 
wych: 

W Bgchum 802 głosów. 
Oberhausen 1100 głosów. 
Essen 656 glosów. 
Altenessen-Karnap 252 glosy. 
Bredeney 14 głosów. 
I(ellinghausen 2 glosy. 
Steele 87 glosów. 
Stoppenberg 355 głosów. 
Kray 210 głosów. 
I(otthausen 178 glosów. 
Geresheim 41 głosów. 
Sc_honhausen 16 ~ 'r~ów. 
Wstrich 22 głosy. 
Baukau 354 głosy. 
Habinghorst 418 głosów. 

' · Rauxel 105 głosów. 
łienrichenburg 9 głosów. 
Ladenhorst 35 głosów. 
l(irchlinde 155 głosów. 
łiofstede 230 głosów. 
!(esse 62 głosy. 
Brambauer 124 głosy. 
Horsthausen 296 głosów. 

'! • 

Disteln 105 głosów. 
Gelsenkirchen-Bulmke Zl2 głosy. 
Liinen-Siid i Oahmen 85 głosów. 
Hochlar 27 głosów. · 
Horstermark 322 głosy. 
Giinnigfeld 130 głosów. 
Liitgendortm_und 137 glosów. 
Somborn 113 głosów. 
Borbeck 775 głosów. 
Ueckendorf 433 głosy. 
Hordel 83 glosy. 
Moers 153 1!łosy. 
Herne 674 głosy. 
Horsthausen-Ewing 303 głosy. 
Rec~\Jinghansen <Bruch) 1 941 glJ 

sów. (Brawo). 
Herten 301 głosów. 
Blnmenthal 170 głosów. 
Schonnebeck 134 glosy. 
Dortmund ca 567 głosów. 
Marten 202 głosy. 

·r Courl 26 głosów. 
Scharnhorst 28 głosów. 
Derthe 216 głosów. 
Tiiltrop 39 głosów. 
Dortmund 1188 glosów. 
łioerde 628 głosów. 

~ ~~-„ -„, , 

~ t ~ • „ . 
, ~ . 

Werneł Langendreer Langdorf 
545 głosów. 

l(irchlinde 155 gł-osów. 
Blumenthal (w lian.) 170 głosów. 
Herten 391 głosów. 
Kastrop 867 głosów. 
Merklinde 87 glosów. 
Rohlinghausen 389 głosów. 
I(iernke 73 głosy. 
Hord/el 73 głosy. 
Altenbochum 137 głosów. 
Weitmar 155 głosów. 
łlerbede 11 głosów. 
Dahlhausen 16i głosy. 
Linden 340 głosów. 
Preisenbruch 21 głosów. 
Iiorst 18 glosów. 
l(oenigsteele 107 glosów. 
Wattenscheid 430 glosów. 
Hontrop 29 głosów. 
Leithe 12 glosów. 
Westenfeld 59 glosów. 
Gelsenkirchen 1 103 głosy. 
Schalke 95 głosów. 
Brabauerschaft 224 głosy. 
Iiessler 25 głosów. 
ttiillcn 238 glosów. 
Ueckendorf 433 głosy. 
Witten 255 2.:losów. 
Wanne-Eickel i Holsterh. 1709 gl. 

Tyle wiadomości otrzymanych tele 
fonem. Według dotychczasowych wia 
domości otrzymał kandygat nasz pan 
Józef Chocisze)Vski w okręgu: 

Bochum-Oelsenk.-Hattiogen 9 818 gł. 
Dortmund Hoerde 5 099 gł. 
Borken Recklinghausen 5 069 gł. 
J:ss.~n 2 540 gł. 
Duisburg, Miihlheim. Ruhrort 5 676 sd. 
Mors-Rees 219 gł. 
B~umenthał 170 gł. 
Hagen-Schwelm J 80 gł. 

razem 28 771 gł. 

W roku 1903 
otrzymal p. Józef Chociszewski w o
kręgu: 

Bochum - Gelsenkirchen - Iiattin-
gen 6 208 gł. 
Dortmund-łforde 2 743 gł. 
- Borken-Recklingh. 3 511 gł. 
Essen (1905) 1 689 gł. 
Duisburg-Milhlh.-Ruhrort 2 881 gł. 
Mors-Rees 
BlumenthaI 193 gt. 
ttagen-Schwelm (1906) 151 gl. 
łlamm-Soest 94 gł. 

razem 17 470 gł. 

Ponieważ obecnie naliczono już na 
kandydata naszego 28 771 głosów, więc 
przyrost głosów, które padły obecnie 

· na p. Józefa Chociszewskiego wynosi 
w porównaniu do roku 1903 dotych„ 
czas 

już Jl 301. 
Wynik ogólny wyborów na obczy· 

źnie okręgach, w których mieszkają 
Polacy: 

Bochum-Oelsenkirchen-Hattingen: 
Chociszewski 9 818 gt ;Kloft (cen.) 

33 416 gl.; Hne (soc.) 42 019 gl.; Haar
mann (nar.-lib.) 40 51.2 gt Wybory 
ściślejsze pomiędzy Iiuem i ttaarman-
nem. 

W roku 1903 otrzymali : 
Chociszewski 6 208 gł., Berse (cen.) 

Jl 408 gt. ttue (soc.) 39 135 gl., rran
ken (nar.-:-lib.) 33 423 gł.; w wyborach 

ściślejszych otrzymał soc. Hue 50 063 
gł., nar.-lib. rranken 49 300 gł. 

Dortmund-Hordt!: 
Chociszewski S 099 gl., Effert (cen.) 

22 359 gł., Bomelburg (soc.) 38 8@ g., 
Pork (lib.) 25 880 g., dr. Barth (wolno
myśln.) 490 gł. Wybory ściślejsze po
między Porkie-m i Boemelburgiem. 

W roku 1903 otrzymali: 
Chociszewski 2 7 43 gł. Lensin~ 

(c.entr.) 19 472 gł., Boemelburg (soc.} 
' 33 305 gł., Hilbck (nar.-lib.) 21117 gł. 

Volkening (wolnom.) 1100 g. W wy-· 
borach ściślejszych otrzymał Boemel
burg 39 384 gł., Hilbck 23 097 g. 

Borken-Reckling'1ausen: 
Chociszewski 5 069 gł., Schiff er 

(centr.) 24 259 gł., Pokorny (soc.) 
10 587 gl., Ziebach (nar.-lib.) 5 730 gł. 
Schiffer wybrany. 

W roku 1903 otrzymali: 
Chociszewski 3 511 gł., Euler (cen.) 

Zl 343 gł., Spaniol (soc.) 8 897 g., 
Schmieding (nar.-lib.) 4134 gł. Euler 
był wyhran}r. 

Essen: 
Chociszewski 2 540 gl., Oiesberts 

(centr.) 39 633 gł., Gewehr (soc.) 29 
tys. 377 gł., Wiedenhoff (nar.-li .) 

.-22 162. Wybory ściślejsze pomiedzy 
centrowcym a socyalistą. 

W roku 1905 otrzymali: 
Chociszewski 1 689 gł., Giesberts 

(centr.) 35 500 gł., Oewehr (soc.) 
28 726 gł., dr. Niemeyer (nar.-lib.) 
17 866 gł. W wyborach ścislejszych 
otrzymał Oiesberts 42 047 gł., Gewehr 
38 058 gł. 

Duisburg-Milblheim-Ruhrort. 
Chociszewski 5 676 gł., Gronowski 

(centr.) 26 870 gł., Iiengsbach (soc.) 
27 682 gł., Jung (nar.-lib.) 31 998 gł., 
Poersch (wolnom.) 524 gl.; wybory 
ściślejsze pomiędzy, socyalistą i libe
rałem. 

W roku 1903 otrzymali : 
Chociszewski 2 881 gł., Kloft 

(centr.) 21 746 gł., ttengsbach (soc.) 
23 284 gl., Behrens (chrześć. socyal.: 
1 377 gł. dr. Beumer (nar.-lib.) 25 415 
gł. W wyborach ściślejszych otrzy
mali łlengsbach 29 942 gł., Beumer 
36 401 _gl. 

Hagen-Schwelm. 
Chociszewski 180 gł., Becker (cen.) 

5 200 gł., Koenig (soc.) 17 425 gl., Cu
no (wolnom.) 17 972 gl., Mumm (chrzc. 
socyal.) 1 765 gl. Wybory ściślejsze 
pomięcfzy Cunem a Koenigiem. 

W roku 1906 otrzymali : 
Chociszewski 151 gł., Becker (cen.) 

f; 086 gL l(oenig (soc.) 16 298 gl., Cuno 
wolnom.) 11 189 gł., Mumm (chrześ.
socyal.) 2 185 gł.. Moldenhauer (nar.-
1ib.) 4 545 gł. \V wyborach ściślej
szych otrzymali Cuno 21605, Koenig 
18 673 gł. 

Hamm Soest. 
Chociszewski ? ? gt., Wiedeberg 

(centr.) 12 789 gł.. Becker (soc.) 7 247 
gt., Westermann (nar. Iib.) 14 804 gł. 
Wybory ściślejsze pomiędzy Wiede
bergicm i Westermannem. 

W roku 1903 otrzymali: 
Chociszewski 94 gł., Schwarze 

(centr.) 10 688 gl., Becker (soc.) 5 794 

gł., Windhorst ( wolnom.) 3 203 gł·~ 
Westermann (nar.-lib.) 10 641 gł. Przy 
wyborach ściślejsz. otrzymali Schwar 
ze 13 734 gł., \Vestermann 16 408 gt 

Dyseldod. 
Chociszewski ? ? gl., Kirsch (cen.) 

17 614 gł., Grimpe (soc.) 17 206 gł., :Er
kelęnz {wolnom.) 292 gł., Kehren (nar. 
Ub.) 9 921 gł. \Vybory ściślejsze po
między centrowcem i socyalistą. 

W roku 1903 otrzymał p. Józef Cho. 
ciszewski 183 głosy. 

Z Innych okręgów nadeszły rezulta 
ty następujące: 

W Lennep-Mettheim-Remscheid 
wybory ściślejsze pomiędzy ,socyali
~tą Meistem (21 217 gł.) i Eickhoffem 
wolnomyślnym (16 594 gł.). 

W J;lberfeld-Barmen wybory ści
ślejsze pomiędzy socyalistą Molken -
buhrem (28 256 gł.) i konserwatystą, 
Linzem (14 157 gł.). 

W Solingen zwyciężył socyalista 
Scheidemann 300 glosami większości 
11zyskawszy 19-587 głosów. 

W Moers Rees wybory ściślejsze 
pomiędzy centrow. Pritzenem (15 115 
gł.) a wolnokonserwatystą Vorsterem 
(14 070 gł.) Pan Józef Chociszewski 
otrzymał 219 głosów . 

w .l(olonił wybory ściślejsze pomię- -
dzy centrowcem Trimbornem (17 36.~ 
gł.) a socyalistą Hofrichterem (15 72;3 
2ł.). 

W Kolońskim okręgu wiejskim wy
brany centrowiec. 

W Hanowerze wybrany socyalista. 
J -- --- .„„.H 

Z walki o język polski w nauce 
religii. 

Pisma polskie obiegła za „Goń
cem'' warszawskim wiadomość, uważa 
na z góry za nieprawdopodobną 

i wprost potwórną, jakoby ks. biskup 
Likowski zalecił księżom dziekanom, ' 
aby się starali zakończyć strejk szkol 
ny. 

Wiadomość ta jest, jak się według 
„Dz. Kuj." okazuje, obliczoną tylko na 
to, aby ludność polską spowodować do 
zaniechania oporu przeciw niemieckiej 
nauce religii w szkotach ludowych _: 
środek, którego też już na podstawie 
tej wiadomości chwytają się wlacize 
szkólne i wyzyskują na korzyść swoją. 

Ks. biskup Likowski ani dotąd nie 
jest zwierzchnikiem archidyecezyi gnie 
znieńsko-poznańskiej, aby podobne roz 
porządzenia miał wydawać, ani też wła 
dza duchowna nie może wydać zakaz"!.!. 
któryby się sprzeciwiał zasadom Ko
ścioł? i okólnikowi śp. ks. Arcybisku
pa Stab!ewskiego z dnia 8 października 
roku zeszłego. · 

Prasa za~raniczna zajmuje się ży
wo sprawą strejkn szkolnego. iNa ła
mach wrog-icj Polakom wiedeńskiej 
„Neue Pr. Presse" zabrał głos znany 
dziennikarz p. Maks. Nordau. 

Pisze on między innemi: 
Poniekąd poza ogólnem życiem w 

cesarstwie niemieckiem, toczy się wal 
ka szkolna, podięta przez rząd pruski 
przeciw żywiołowi polskiemu w pro
wincyach wschodnich. Kto się uważa 
za niemca i europejczyka, musi ubo-· 



l~wać nad tll wal~ą bez nadzLei. zwy- %Jemf e polskie. r Z Wiei. Kr PeznańsldelfOa 
c1ęstwa. Polacy me poddadzą się do-
browol~i~:. będz~e to musi~ł wcześniej ,z Prus Zaellodnieb. Warmti M~nr. ~il• •. ~i~dawn_o donosi~iśm~r że 
czy pózme1, z wielką dla siebie szkodą, . . . są,d z1em1anski w Pile odrzucił wmosek 
uczynić rząd, nie zechce przecież poza , !czew •. W tute1szym ~zpitalu ~ie- ' prokuratora o nałożenie kary 100 mk. 

I a ciężki pień przygniótf go tak niesz~ 
częśliwie, że w godzinę później w laza

' recie ducha wyzionąl. Zmarły, który 
· był bardzo pilnym i trzeźwym robot

nikiem, pozostawia wdowę z 3 nielet
niemi dziećmi. 

Pniewy. W tych dniach zmarli tu
taj w jednej nocy małżonkowie Baehr. 
Mąż wyzionąl ducha o 12 w nocy, a w 
3 godziny później żona przeniosła się 
za nim do wieczności. 

mykać w więzieniach 120,000 dzieci : szkaJący mistrz kra~iecki Sass ~tory na ks. proboszcza Gryglewicza z $1e
wraz z opornymi rodzicami. Polskie do . przed 2 laty obch?d~ił ~roczyst~sć ~lo sina za niestawienie się z powodu wy
legliwości państwa pruskiego są kląt- tego ':'esela, obwiesił się w pomedzia- ,. jazdu do chorego na terminie w spra
wą dziejową, z której według P.rzewi- lek wie:zorem. . . wie ks. kap. Stankowskiego z Potulic 
dywania ludzkiego, nie wyzwoli się ono K.os~ierzyna. W medz1elę utonął · na dniu 11 bm.. Obecnie pisze „Oz. 
nigdy. Pierwszy podział Polski był tu na Jez10rze przy jeżdżeniu na łyż- ł Kuj." że przeciwnie sąd wniosek pro
zbrodnią, która nie może być zmazana. wa~h magi~tracki pomocnik biurowy I kuratora przyjął, a ks. prob. Oryglewi
Zbrodni tej jednak ani sie Prusy same Wroblewsk1. cza wezwal, aby w przeciągu ty~1Jtl
nie dopuściły, ani też ni'e mogły jej za- Brodnica. Robotnika Dresslerat nia dokładniej podany powód umoty„ 
pobiedz. Fryderyk Wielki nie miał wy- idącego tuż obok toru kolejowego, por- wował i udowodnił, osobliwie. czy nic- Zabrze. We wtorek przed połud„ 
boru. Miał przywłaszczyć sobie część wala maszyna nadjeżdżającego pocią- możebn:em mu bylo postara~ ~:i ę o za- niem spotkało wielkie nieszczęście s 
rozdartej Polski, drgającei jeszcze, je- gu i zabiła go na miejscu. stępstwo przez innego z sąsiednich ka- górników w kopalni „Królowej Ludwi
żeli nie chciał, żeby Rosya porwała Z Tucholskiego. W nocy na 22 bm. planów. ki". W r>okładzie Jieinitza, gdzie pożar 
wszystko, i ż~by się st~la na zaw~ze znaleźli śmierć wskutek czadu węgla- . . Sprawa ta ::atei:i je~z~ze ~1ie nb1ta wybuchł i zostal zatamowany, prze
jeszcze straszhwszą grozbą dla sąsia- nego dwaj maszyniści na dobrach w 1 _ciekawym byc mozna JeJ konca, c~o- darł się pożar ponownie na wolność, t 
da zachodniego, niż byla od roku 1772. Łabierzynie. c1aż każdemu katolikowi wiadomem owych ośmiu górników, pracujących w 

Odtąd są. Pola~y w Pru~iech cia- Toruń. zwołany na środę wieczo- ~est, że ~aplan .kat?ii.c~i obowiązanym pobliżu, gazami pogłuszył i żarem po-
le1!1 ' obce.m,, ~me r:iozna go ~~i wessać, . rem do Muzeum w Toruniu wiec przed- I 1.est,. ~hocby na1w:azme1szie sprawy po- parzyl. Podobno czterech z noparzo
am wy~z1eh~; pa~stwo.mu~i ~e wl,ec za I wyborczy rozwiązała policya zaraz po i tz~c1c, gdy cho~z1 o p~z:ygotowame ko- nych śmiertelne odniosło rany. Nie-
sobą w1eczme, mimo c1erpie~, kto~yc~ ukonstytuowaniu biura. I gos na drogę wiecznosci. sz9zęśliwych umieszczono wszystkich 
przez !o. be.~ pr.zer~y dozna1e. W1ę~e1 Jaki był powód? Piła. W czwartek po południu o- w lazarecie knapszaftowym w Zabrzu. 
mądrosc!, m~ JeJ posiadały ~~ą~:V: za Je- Oto na galeryi byto kilkanaście , kolo 5 pochwycił pociąg bydgoski na . . 
g~ ~z:is~w 1 w czasach pozme~sz~ch: Polek, które chciały się przysłuchać ! moście na Giełdzie żonę robotnika Sey- Katowice. O ks~ pro?: ~apicy PI-
m1es~1 ,się w t~c~ slo~ach Le1bmza. obradom. Chociaż prawo wyraźnie po- I dlitza i zabił ją na miejscu. Kobieta nio- I sze „?~hle~. Volksz71tung , ~e, ':"yslał 
„,~hcie.c 111.d:V: oswiecone: a. ~rz~tem 1 zwala kobietom na udział w zebraniach ~ ~ła na plecach miech z sianem i doszła ! do księzy hst, w ktorym W~J~sn~a, dla 
bitne i . ~llu1ące wolnosć,. Ja_k1e~1 są przedwyborczych, zażądał dozorujący , już do połowy mostu, gdy zauważyła 1 czego ?d kandy.datur~ polsk1e1 się c?f
pr_ze_wazrne nar~dy e~rope1sk1~, ll]ar~- zebranie urzędnik wydalenia pań ze ' zbliżający się pociąg, cofnęla się wpraw 1 nąt. Miafo t? s1~ stac dlatego, porue
nuac prz~mocą._ 1est me tył.ko megodz1- sali. Temu nieprawnemu żądaniu oparł dzie natychmiast, ale już było za późno . waz ks. Kap1~a zą~~ł, aby po~ska par
v.~e , lecz, 1 ~tupie. Łatw1e.1 c~prawda się przewodniczący wieca p. Sulecki. I Lokomotywa przycisnęła ją do filaru tya prowadziła P?.It_Ykę um1ar~~wa-
k~erowa.c s1~ tą z.asadą, m~ się rzecz Wtenczas policya wiec rozwiązała. ; mostowego i zmiażdżyła doszczętnie. ną, _za pomocą ktore.1 z_wolna do1sc by 
rncgodz1wa 1 glupza stała, mz gdy trwa Wywotafo to ogromne rozgorycze I p , . . mozna do porozum1ema z centrum. 
już od lat 135." nie . ~ oznan .. 'Y ~ok~ b1e~ą~ym obcho- Przywódcy polscy, mianowicie pocho-

„Czas" krakowski, prz~taczając · - . dz!c będą pięcdz1es1ąty 1ubil_eusz _kap- dzący z Poznania, mieli odrzucić to 
te pog 1ą rły Nordaua, dodaje od siebie: Szc~ytno. D~ukarm~ ".~azura". w 1 lanstwa: ks. pleban Jozef Bielewie~ z żądanie i sprzeciwić się porozumienia 

._Gdyby Nordau znal lepiej dzieje ?zczytme za~nkmęto pohcym1e, podaJąc I Wałkowa,. ksiądz proboszcz J_an Geor- z centrum. 
rozbiorów, wiedziałby, .-że nikt Pryde- Jako powód względy ~drowotne. Kultu- i· ge, z ~ota1ewa~ ks. p.eban P10tr Gal: Tak pisze „Schles. ·v. Ztg." wiado 
ryka nie zmuszat do udziału w rozbio- ralny ten środeczek me wpłynął jednak dynsk1 z Brodmcy, ks. prob. Andrze1 mość ta jest od początku do końca nie
rze. Pierwszy rozbiór. doszedł do skut- bynajmniej na przebie~ wyborów na 

1 
Pr~ske z Czl-~py, ~s. prałat i. kanonik 1 prawdziwą~. Nieprawdą ~est„ że ~s .. pro 

ku nie w intenesie Rosyi„ lecz w inte- ~az~rac?, gdyz kart~1 wyborcze w ! dziekan Ma~cm Pnske z Sypmewa_, ks: boszcz Kapica wyslat hst do ks1ęzy z 
resie Prus .. Rosya była dość silna, aby hczbie kllkun~stu tysięcy wydrukowa- ; pleban Apolrnary Malak z Rza~kwma I wyjaśnieniem podanem przez „Schles. 
nie dzieląc Polski, zachować swoją n_o w P?znan~u! a ~,Mazur" drukowa,~ ,. ks. pleban Wawrzyn Wysocki z ,mu- V. Ztg.'.' PO\yodem nieprzyję.cia kandy-
przewagę, przygniatającą nad całym się bę?zie w oficynie "~:izety Grudz. gowa. . . . . . . datury 1est 11chy stan zdrowia ks. pro-
ubszarem Rzeczypospolitej. Prusy !la- Bracia Mazurzy glosu1cie tylko n.a gos , Dwudz1estop1~c1o letm 1ub1leusz ~a ' boszcza Kapicy. 
tomiast, nie mogąc wyprzeć Rosyi z ta podarza Labuscha, Mazura rodowitego. 1 J?lanst':'a obchodzić ?ędą w roku b1e~· ________________ 

58 
kiego uprzywilejowanego stanowiska, Wystruć (Prusy Wschodnie). Samo '. zącym. ks. pleban Michał Jaracze.wski 
nie mogąc roztoczyć swego wpływu bóica troskliwy o własny pogrzeb i ~ R.Yczywołu, ks.. pleban 

1 
Prancisze~ 

nad całą Rzecząpospolitą, musiały dą- sprawiający rodzinie naprzód żal.obę, Szubert z De~bn~cy, ks. p,eban Teofil 
żyć do podzialu. Nie o kontrowersye jest bądź co bądź rzeczą niezwykłą. Jan~ z. Sokoln;k .1 ks. pleban dr. Wy-
11istoryczne idzie tu jednak •. Ważniej- Takim samobójcą byt woźnica do.mi- l czynski z Sobotki. 
szy od poglądów na przeszlość jest nialny z Zembłowa. Przybył on w ze- 1 Pniewy. W parku tute1szego zarn 
fakt, że potworność stosunków poznań- szłym tygodniu do Wystrucia, kupił dla '. ku zaięty był robotnik Michał Kazu
skich jest tak rażąca, iż nawet „Neue siebie trumnę, a dla całej rodziny swo- ; bowski przy ścinaniu drzew. W chwili, ! 

F'reie PresSte" nie może ustrzedz się jej ubranie żałobne. Wszystko zapłacił gdy jedno z nich upadalo, K. chciał 
wypowiedzenia o nich kilku stów praw gotówką i kazat sobie odesłać, a sam po przeskoczyć pod niem. Niestety poch
tly - bodaj w odcinku. jechał do domu i powiesił się. wycila go gałęź i pawalila na ziemię, 

-·- -- . r. il!'?" ----.-~--

Wiadomości ze świata. 
Z Szwajcaryi. 

List otwarty do narodu szwajcar-
skiego ogłosił pułkownik MHkowski, 

którego prasa hakatystyczna posąllzi
ła, że urządza w Szwajcaryi spisek 
przeciw Prusom. Miłkowski zbija głu
pie to kłamstwo oświadczając wobec 
narodu szwajcarskiego, że Polacy 11ett· 

.·vo,ta· Ina .. t'\.ID.'i łk- a. mu wizytę i obawiał si_ę, aby ten głę- Zamyślił się, przesunął ręką po czo- właściwie jest prawdziwym dzierżaw 
~ U u~ l - boki spokój, w jakim żyl, nie został za- le. Oczy mu nagle zaszły mgłą i pra- cą .w la Centriere. Jerzy jest bardzo 

mą.eony. I wie ze łzami szepnął: bogaty, ale nie ma zamiłowania do go· 
Powieść z francuskiego. Kilka ~ni uplyn~lo beż żadnych c - ~utaj z?aje mi s!ę~ nie wiem dla spodarstwa wiejskiego

1 
i zajmuje si~ 

(Ci ~.g dla:lszy). Jerzym wiadomościach; nareszcie pe- , czego, ze zna1dę szczęscie. niem tylko czasem, dla rozrywki. 

~l) 

- wnego wieczoru przyszedł. Prawą rę 

1

1 I spojrzenie jego sl<i'erowało się na Paulina nie słuchała go. Spostrze-
Kupił lekki i wygodny wózek, w kę nosił na temblaku: czoło obandażo- Maryę, która podn!os~a oczy zdziw!o- l gła sylwetkę Jerzego na tle oświetlo

którym młoda dziewczyna przebiega- wane zakryte było do polowy szero- na smutnem brzmiemem głosu, z Ja-· i pych okien domu Madelora. 
la doliny i drogi, łączące ze sobą wio- kiem ~ondem, słomianego kapeiusza. ., ki~m Jerzy. wyma:vi~ł. te. wyraz~. O: I Wśród głębokiej ciszy nocnej, Jo
ski, ukryte w różnych zakątkach lasu. Jos1llet, ktory mu towarzyszył, wpu ! bo1e młodzi zarum1emh się, bez zadne1 : sillet mógł słyszeć uderzenie jej ser-

Załatwiala wszelkie interesy .1111ejs ścit go samego i czekał na niego w po- określonej przyczyny. Za krótko się i ca, które bito mocno pod białą bluzką. 
cowe i byla niejako pośrednikiem m:ę. bliżu, spacerując po lesie. znali, aby w ich sercach mogły po„ ' - To on - rzekła głośno, mówiąc 
ozy Haut-Butte i innemi częściami oko Ta pierwsza wizyta, na której Ma- wstać jakieś nadzi1eje. któreby ich do siebie samej i zapominając o obec-
licy. rya byla także obecną, trwala krótko. wzajemnie wiązały. I ności Josilleta. 

Na trudnych do przebycia leśnych Z jednej i drugiej strony znać było pe- Ale coś niejasnego przemknęło im - To pan Jerzy, tak, panno Pau-
ścieżkach wól byl użyteczniejszy, ani wien przymus. w myśli, zbliżyło ich dusze. Było to · lino. Przyszedł podziękować panu 
żeli małe miejscowe koniki. Terru.1 to- Madelor, chcąc młodemu człowie- jakby pierwsze tchnienie miłości, pier- Laurent. 
warzyszowi swej pracy i swoich tru- kowi ulatwić położenie, sprowadził ro- wszy powab niewinnego uczucia, któ- - Dlaczego pan nie jest tam z nim 
dów data imię psa, który należał do jej zmowę na konie folwarczne i na tru- rego jeszcze nie znali, pierwszy ru- razem? 
ojca; nazwala go Murzynem. dność uprawy roli w tym kraju. Ma- mieniec tajemnicy, która do nich dwoj- - Wolałem zostać tutaj i przecha-

Takie życiłe niezależne odpowiada- rya, zajęta szyciem, pochylila głowę i ga ty lko należała, w której nie brał u- dzać się tak„. po drodze„. I zmieszany 
lo w zupełności charakterowi ml:)dej nad robotą i milczałfl. Swiatło lampy działu Madelor, ten starzec łagodny i wieśniak odwrócił głowę. Zapanowała 
dziewczyny. Madelor to przeczuwał. przyćmione abażurem, padalo prosto smutny. krótkie milczenie. 
Odważna, jak chłopiec, uczciwa i du- na jej ciemne włosy i bladą twarzy- Podczas tych odwiedzin w pokoju. Josille_t bawił się gałązką leszczy-
mna, Paulina niczego się nie bała w czkę. co się działo na zewnątrz domu? Pau- . ny, którą urwał w lasku. Paulina po-
tych spokojnych okolicach, pomimo pu- Gdy sko11czyla nitkę, podnosiła po- lina wyszła ze swego domku przy dro- chlania la wzrokiem Jerze go. Oczy jej 
szczy leśnych, jakie przebywała. wieki, a jej duże oczy zwracały się nie . dze, i szla do obórki Murzyna; Josillet błyszczały z pod nawpół przymknię-

Taki był pierwszy akt życia <lokto- śmiało w stronę młodzieńca; który, sie 1 spacerował tam i na powrót, śledząc tych powiek. 
ra po jego przybyciu do tego kraj:t. I dząc blisko Maąęlora, nie śmiał na nią z pod oka domek młodej wieśniaczki I Josillet rzekł. 

. spojrzeć. i smugę światła, która się wydobywa- - A ty, panno Paulino, jakie zai-
III. W pewnej chwili doktor rzekł: la przez otwarte drzwi. Młoda dzie- mujesz stanowisko? Gzem się trud-

W tym cichym bycie, jaki Madelor 1 - Ten 'kraj jest bardzo smutny, pa- wczyna spostrzegła go i poznała od ' nisz? Czy nie przykrzy ci się samej ~ 
prowadził przez piętnaście lat, spotka- • nie Jerzy. Pogrzebiesz w nim swoją razu,.. tym domu. 
nie Jerzego było ważnvm wypadkiem. mlodość! Trzeba się urodzić Ardeń- - Czy nie obawia się pan dostać - Mnie ... miałoby się przykrzyć? 
Doktór żył w odosobnieniu i samotno- czykiem, żeby kochać Ardeny. Jedno kataru, panie Josillet. Ot. jaka mgła Ach, tak, pewne! panie Josillet. · 
ści., cały oddany na usługi chorych i stajne krajobrazy ogromnych przestrze wznosi się nad parowem Pil'etty. - No, to tern lepiej, panno Paulino, 
zajęty wychowaniem Maniusi, której ni leśnych maią w sobie coś niezmier- J zaczęła się śmiać~ Josillet jej wtó- . tern lepiej - rzekł wieśniak. 
nie chciał nikomu powierzać. · nie melancholijnego. rowal. I W tej chwili Jerzy ·Żegnał Made--

Przybycie dzierżawcy z la Cen·irie Jerzy potrząsł głową. - Gdybym dostał kataru, to zda- 1 lora i wychodził. Strumień światła o-
r,e zaniepokoiło go, sprawiło mu ,pewien - Jestem sierotą - rzekt. Kraj, rzyłoby mi sie to po raz pierwszy w I świecił doktora, jego córkę i dzier-
rodzaj niesmaku, chociaż nie mógl so- w którym się urodziłem stal mi się i życiu, panno Paulino. żawcę. Paulina podeszła. 
bie wytlomac;zyć tej instynktownej nie. wstrętnym. Straszne wspomnienia z l -Jakto. pan wie jak mi na imię? ł 
chęci. nim się łączą i odnawiają codzień, co Zawiązała się między nimi rozmo- (Ciag dalszy nastąpi). 

Przeczuwał. że młody człowiek be godzina na widok miejsc, gdzie isto- wa. r11'8'!1~N1 .-
dzie uważał sobie za obowiązek .t1oiyć ty, które kochałem, cierpiały.„ Josillet powiedział Paulinie, że on 



. trafności jego nie naruszyli i nie naru„ ł ~amajk.~1 .która dawniej należała 
sza. I do His.zpanu, 1est od roku 1655 kolonia 

Recklingbausen • Siid. W środę 
rano znalazł listowy Mahn na ulicy Le
śnej zwloki jakiegoś nieznanego czło
wieka„ silnej budowy ciała, ubrane w 
rzeczy niebieskie w czerwone paski, 
w czarnym kapeluszu, w czarne poń
czochy, ciężkie sznurowane trzewiki, 
biły go na mieiscu. R.ównież na tej 
W zgięciu prawej ręki mial bliznę. Po 
nieważ nie wykluczona jest zbrodnia, 
dlatego policya wzywa wszystkich, 
którzyby w tej sprawie cośkolwiek wie 
dzieli, aby się zgłosili. 

• angielską. 
Katastrofa żywiołowa. 

Morze zatopiło pobrzeże wysp:) } Prawybory do Dumy w Petersburgu. 
holenderskiej Simaloer w. pobliż.u Su- { Przy wyborach pełnomocników ro 
watry, za~one.to 1,500 l~dz.1, co.dz1~ń po botniczych, którzy mają wybrać 24 wy 
wtarza się silne trzęs1eme. z1em1. Na . borców w celu dokonania wyboru po
pomoc poszkodowanym wy1ec~ał gu- 1 slów do Dumy państwowej, wybrano, 
bernator z personalem lekarskim. ł jak obecnie stwierdzono, 94 pełnomoc-

. · 1 ników, w tern 38 socyalistów, 4 kade-
Strejk koleJarzy w Bułgaryi. tów, 23 umiarkowanych 22 z lewicy, 2 

z Zofii donoszą, że ruch kolejowy z prawicy, którzy oświadczyli, że ~ię 
.nie został jeszcze uregulowany. a to z : przylączajq, d.o socyalistów i 1 socyali
j)owodu strejku kolejow;ego. Daje się : st~ rewolucy1nego. Według narod?wo- . 
szczególnie odczuwać brak kolejarzy i I śc1 "':ybra~o: 85 R~syan, 6 Polakow, 3 
maszynistów, których żołnierze za$tą- Estonc~~kow, 1 N1em~a. Z powodu 
pić nie mogą. Rząd bułgarski postano- zby! pozneg.o o~loszema term.mu wy
wił zaangażować zagranicą kilkudzie- borow, wybierali tylko robotmcy z 91 
sięciu maszynistów i palaczy. z powo- fabryk, podczas gdy ogólem jest fabry~ 
du silnych mrozów i wielkich zawiei 181. Z 25.000 w tych fabrykach zapi
śnieżnych, ruch osobowy pomiędzy Bu sanych robotników, stanęło do wyboru 
~zczukiem a Warną wstrzymany zo- tylko 10,000. 

Essen. Niebawem rozpoczną budo 
wę linii kolejO\\'ej Dortmund-Reckling
hausen. za:eży teraz tylko, przez któ
re miejscowości tor przeprowadzą, czy 
przez Megende i Suderwich, czy też 
przez Bre~hten. , Brambauer i Waltrop 

staf w zupełności. !'.!L~~!!!!!!!!!!!!!!~!llllll!!i!'ll!!!!~~!!!!!!!!!I!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!~ 

Ruhrort. Na kopalni ,,Rheinpreus
sen" w szybie 3 złamały ~padające ka
mienie pewnemu górnikowi krę~i i za
biły na miejscu. Również na tej samej 
kopalni w szybie 4 dostał się pewien 
górnik między kosz i ścianę szybu tak 
nieszczęśliwie, że mu została głowa od 
tułowia oderwaną. Z Japonii. 

. .P_rezes min~strów. ko.mentując. n~ Szanownym naszym Czytelnikom 
rtz1,s1e1sze~ posiedzemu izb_Y \YYZSZ~J w Oberhausen i okolicy zwracamy u
og?lną pohty~ę r~ąd_u,, oświadczył, z<: l wagę na anons pp Antoniego Dytkie
soJusz ~nglo-1apo_nski Jest ?par~y n~ 

1
1 wicza i Józefa Miśkie\vicza \V Ober

twardeJ nod~tawie. Stosunki. ~ mne:ni hausen, polecaj~c nowy ten a jedyny 
~oca~stwam1 są coraz ba~dzie1 prz7J~- I .na miejscu po:ski skład mebli. 

Złokomorów. (Senftenber~ w Sak 
sonii). w tutejszej fabryce brykietów 
nastąpił wybuch pyłu węglowego, ale 
nie spowodo\vał większego nieszczęś
cia_ W czwartek po południu nastąpił 
ponowny wybuch, który był w skut
kach straszniejszy, bo w części zerwał 
dach z fabryki i poranił ciężko 4 ludzi i 
jednego śmiertelnie. 

~1elsk1e.a ~kł~dy z R~syą idą pomy~lme Lokalne rezultaty wyb_orcze: 
1 posu:v Ją się napr~od. Po_:vodzeme .t~ W W estrich p. Storke centr. 20, 
kie. os1ą~nęla Ja~oma podczas ?s~atn;e1 soc. 113, lib. 26. W Baukau centr. 327, 
woin.y, .J.est zdamem prez~sa mimstrow ~oc. 298. lib. 229. W ttabinghorst cent. 
~1ęk?Jm1ą dalszego rozkwitu dobrobytu 145, soc. 92, łib. 75. W Rauxel centr. 
kraJowego. 161: soc. 123, lib. 192. W tteinrichs

Linden. Na kopalni „Priedlicher 
Nachbar" poraniły spadające kamienie 
górnika Antoniego Woźniaka dość cięż 
ko na g:łowie. 

Zatarg anglo-amerykański 

Z powodu listu gubernatora Ja
mai.kido admirała Davisa, minister woj 
ny, ttaldane, zatelegrafował do sekre
tarza stanu Stanów Zjednoczonych, 
Roota, że on tylko jeden odpowiedzial
ny jest za wojsko na Jam~jce i czuje 
wdzięczność głęboką za pomoc, okaza
ną przez admirała Davisa ludności wy
·spy. Pomocnik sekretarza stanu (sekre
tarz bawi obecnie w Kanadzie) odpo
wiedział minfstrowi, że prezydent uch: 
szyi się mocno z depeszy jego. Bliz
kość Jamajki pozwoma Stanom Zjedno 
czonym pośpieszyć z pomocą ludności 
wyspy. Gdyby zaś pomoc ta była jesz 
cze potrzebna, to prezydent prosi o 
zwrócenie się po nią do Stanów Zjedno 
czonych , które wiedzą, że Angia poś
pieszyłaby im z taką samą QOmocą, 
gdyby tego była potrzeba. 

l(atastrofa na Jamajce. 

Liczbę zabitych podczas trzęsie
nia ziemi obliczają obecnie na 1000 o
:sób. 

Wyspa Jamajka ,dotknięta katastro 
fą trzęsienia ziemi, należy do grupy 
wielkich Antylów i położona jest na po
łudnie od Kuby, prawie u wejścia do 
zatowi Meksykańskiej. Północne wy
brzeże Jamajki, obejmującej powierzch 
nię 10,859 kilometrów kwadratowych 
jest strome, natomiast południowe ma 
więcej urozmaiconą budowę, a chociaż 
>Otoczone jest skałami podwodnemi, li
czy mimo to 16 dobrych portów i 50 
mniej lub więcej osłoniętych przystani. 

Wnętrze wyspy pokryte jest góra 
mi, porosłe lasami; Góry błękitne się
gają wysokości 2.861 metrów. 

Wyspę przerzyna 114 strumieni, 
Wpadających do morza, ale jedna tyl
ko rzeka Blanek-River jest dostępna 
dla płaskich łodzi. 

Klimat jest fagodny. 
Dawniej były na Jamajce lasy ma

boniowe i cedrowe, obecnie wyrugowa 
ły je plantacye trzciny cukrowej i ka
wy, 

. . Handel na Jamajce jest bardzo roz 
'Vin1ęty. Dowóz obejmuje: wyroby ba 
·wełniane, mąkę, ryby, wywóz zaś: ka
~ę, cukier, rum: .drzewo mahoniowe i 
ampeszowe, 
. Stolicą wyspy jest Kingston, po

łozone nad zatoką Port-Royal. Miasto 
W r.oku 1901 Itczyło 46,542 mieszkańcó 
P?stada teatr, kilka. wyższych zakła 
dow naukowych i jest siedzibą władz 
Centralnych. 

Liczba mieszkańców całej wyspy 
\\rynosiła w roku 1891 639.491 głów z 
~ze~o. było 14.692 białych 121,955 mie 
}ankcow 488,624 murzynów I 481 chiń 
"ZY ÓW. 

berg centr. 278, soc. 43, lib. 1. W La
denhorst centr. 47, soc. 11, lib. 37. W 
Kirchlinde centr. 366, soc. 339, lib. 124. 
W Reckling-Resse centr. 361, soc. 374, 
Iib. 261. W Brambauer centr. 256, soc. 
523, lib. 276. W ttorsthausen centr. 
167, soc. 250, lib. 247. W Disteln centr. 
270, soc. 165, lib. 85. W Liinen Stid 

Halle n. Salą. W Zeckrist wpadł 
wściekły pies między bawiące się dzie 
ci i 14 z nich pogryzł. Dzieci odesłano 
do zakładu Pasteura w Berlinie. -

Osłalnie wiadomości. 
centr. 98, soc. 252, lib. 64. W Gamen Wynik wyborów. 
cent. 68, soc. 116, lib. 49. W ttochłar Bochum. \Vedług dotychczaso· 
centr. 254, soc. 131, lib. 27. W ttorster- wych wiadomości stracili socyaliści 
mark centr. 991, soc. 924, lib. 365. W 6 mandatów, mianowicie Lipsk, l(róle· 
Borbeck cent. 5864, soc. 2792, lib. 1682. wiec, Gemiind-Goppingen, Reichenbach 
Wtterne centr. 1414, soc. 2118, lib. 2264 Pirna i Freiberg. W@domość, jakoby 
W Ewing centr. 300, soc. 1470, 1ib. 1060 socyałiści stracili 16 okręgów nie po
w Bruchu centr. 1605, soc. 1397, lib. i twierdza się. Znany jest jednakże do-
677. W Dortmund centr. 4022, soc. i tąd wynik wyborów dopiero z około 
7217, lib. 5271. W Marten centr. 513, i 350 okręgów. Centrowcy utrzymali 
soc. 1308, ~ib. 367. W ~erthe centr. 39, J się. Liberałowie uzyskali kilka man
soc. 150, ltb. 229. W ttiltrop centr. 38, ł datów. Wałka rozstrzygnie się do
soc. 187.: lib. 113. piero w ściślejszych wyborach; wybo-

Glosy oddane na kandydata polskie I ry ściślejsze nastąpić muszą w 170 o
go z tychże miejscowoścL znajdują się kręgach z 350, z których wynik wy· 
na pierwszej stronie. borów jest znany. 
· Bochum. Wydatki miasta na rok Kandydaci polscy wybrani są do-

1907 obliczono na 5,655,000 marek, do tąd na Śląsku w 4 okręgach, mi aowicie 
czego trzeba będzie zaciągnąć pożycz- w Bytomsko· Tarno~'1rskim Napieralski 
kę na przeszło 3 miliony marek. Doda- w Katowicko-Zabrskim Korfanty, w 
tek do podatku dochodowego ustano- Opolskim ks. Brandys, w ;1sz :zyńsko
wiono na 190 procent, do gruntowego, 1 rybnickim ks Skowroński; z Poznań
budynkowego i procederowego na 200 skiego donoszą, że wybrani . dotąd ks. 
procent. Radziwił w odalanowskim okręgu, me· 

Bochum. W celi na tutejszym ra- cenas Chrzanowski w poznańskim, w 
tuszu obwiesił się na chustce do nosa gostyńsko-rawickim ks. prałat Stychel, 
handlarz starzyzną Juliusz tt„ którego I' w bydgoskim przeszedł rządowiec (o
przyoresztowano za kradzież. statnią razą również posłował nie-

Dortmund. Wczoraj p.o południu miec), w międzyrzeckim konserwaty
przejechał tramwaj elektryczny 3-let- I sta Gersdorii, w Prusach Zachodnich 
nią córeczkę górnika Przepierskiego, wybrani dotąd Kulerski i Breiski. 
zadając jej bardzo ciężkie rany. Biedn~ Poniżej poda!emy jeszcze następu-
dziecko odstawiono do lazaretu. ją ce rezultaty: 

Wattenscheid. Na kopalni „Hol- św i e ci e. W okręgu świeckim 
land" został górnik Klein es tak bardw Polak Sass-Jaworski 8 235 gi., Holtz, 
poraniony spadającymi węglami, że mu rządowiec 8 134, rozstrzelonych gło
siano go odwUeść do lazaretu, gdzie le sów 109. Wybory ściślejsze pomię-
ży bez nadziei wyzdrowienia. dzy Jaworskim a Holtzem. 

Leithe. Robotnik Fischer pokłócił Grudziądz. W okręgu gru-
się w pewnej restauracyi z handlarzem dziądzko-brodnicldm otrzymał La-
Tegela, którego brutalnie sponiewierał, szewski Polak 12 820 gł., liberał Sleg· 
a w końcu rzucił go z taką silą na bruk, 13 842, socyalista l 413, centrowiec 
że biedak rozbił sobie czaszkę i w bez- 48. Wybory ściślejsze pomiędzy La
przytomnym stanie odwieziono go do szewskim a Siegiem. 
domu. W G d a ńs k i m okręgu miejskim 

Holsterhausen. Pewna służąca u- jak zwykle wybory ściśleisze pomię
derzyla sprzeciwiającego się jej chlo- I dzy wolnomyślnym Mt>mmsenem a so
paka V. z taką silą szc.zotką do szoro- ł cyalistą. 
wania w głowę, że chłopak upadł bez- W G d a ń s k i m okręgu wiejskim wy 
przytomny na ziemię. bory ściślejsze pomiędzy centrowcem 

Erie. Jakiś nieznany oszust przy- i· rządowcem (Jak zeszłą. razą). 
szedł do pewnej kobiety i zgodził stan- O n I e z n o. Grabski Polak wybra 
cyę i powiedział jej, że w południe się ny. -
trochę prześpi, bo musi potem iść do Ws cho w a-Les z n o. Rządo-
kopalni. W czasie tym jednakowoż wiec wybrany. Centrowcy głosowaU 
skradł dwa ubrania za 160 marek i znikł więc z ks. Taschem na czele na rzą-

Buer. Górnik Kesten, pracujący dowca przeciw Polakowi. 
na kopalni „Hugo", spadł z mostu na Wrze ś n ł a. Czarllńsld wybra-
ziemie i na miejscu sie zabił. ny. 

I n o w ro cła w. Dr. Dziembow
ski Polak wybrany. 

W okręgu I u b I i ń s k o-g li w i c
k J m na Śląsku wybory ściślejsze po
między Polakiem ks. prob. Jankow
f kim (11 539 gł.) a centrowcem ks. 
Chrząszczem (7 264 gł.) Socyalista 
Trąbalski otrzymał 1 381 gł., liberał 
NentJg 6188. 

O p o I e. Ks. Brandys Polak wybra 
ny ( 11 499 gł.) ks. W ollny centrowiec 
otrzymał 2 436 gł., lib. W edig 5 894, so~ 
Bebel 1104. 

Kat o w i ce. Korfanty 26 500 gl., 
lib. Voltz 13 084 gł., soc. Adame• 
5 646 gł., centr. ks. Skowronek 6 914. 

H a r b u r g (pod Hamburgiem). 
Pan Józef Chociszewski otrzymał 65 
głosów. Wybory ściślejsze pomiędzy 
rządowcem Vorenhorstem (15 266 gł.} 
i soc. Baererern ( t 4 633 gł.} 

D e I m e n h o r s t. Wybrany cea
trowiec Burlage. 

Berlin. Do godziny dziesiątej rano 
znany byl wynik wyborów z 380 okrę
gów. Wybrano dotąd 16 Polaków, 
80 centrowców, 29 socyalistów, 6 Al
zatczyków, 8 wolnomyślnych, 2 libera 
łów, 17 narodowych liberałów, 40 kon 
5erwatystów, 8 rządowców, 4 ze zje
dnoczenia gospodarczego, 4 z partyi 
reformowanej. V..' wyborach ściślej
szych bierze ndziat 6 Polaków, 33 cen 
trowców, 92 socyalistów, 58 wolno
myślnych, 2 Alzatczyków__, 3 welfów, 
65 narodowych liberałów, 2 ze zwią
zku rolników, 30 konserwatystów, 17 
17 rządowców, 11 ze zjednoczenia go
spodarczego i 1 z partyi reformowanej. 
Brak jeszcze wyniku z 17 okręgów. 

& - • 

Baczność! 
POSIEDZENIE „GŁÓWNEGO KOMITETU 

WYBORCZEGO POLSKIEGO DLA WESTF Al 
Lii, NADRENII I PROWINCYJ SĄSIEDNICH" 
odbę<lzie s ę w Gelsenkircheu, w nioozlełę, 27 
stycznia po poludniu o godz.nie 3 w sali Iiotelu 
Germania" (Baumeister), Arminstr. 14. Po
rządanem jest, aby wszyscy czlonko\v1e „Oló
wnego l(omttetu·• się stawiQi. 2'.dyż przyjdą bar 
dzo ważne sprawy pod obrady. 

A.. w o i c z y ń s k i, 
przewodnicz.ący „GI6wnego Kąmitctu wybor
czego polsktlego dla Westfalil, Nadrenii i pro

wincyj sąsiednich". 

t1abo!enstwo pol:>Ki& 
Porządek nabożeństw dla deka· 

natów Castrop i Horde: 
I-Iuckarde od 25 stycznia do 28 styczn. 
Kilchlinde od I lutego do 4 lutego. 
Marten od 8 lutego do 11-go lutego. 
Brambauer od 15 lutego, do 18 lutego. 
Mengede od 22 lutego, do 25 lutego. 
ft plerbeck od 1-go marca do 4 marca. 
Asseln od 1-go marca do 4-go marca. 
Rauxel od 8-go marca do Il-go marca. 
Iiorde od 15 marca, do 18-g_o marca. 
Castrop od 22-go marca do 25 marca. 
Courl od 29 marca do 1-go kwietnia. 
Barop od 5-go kwietnia do 8 kwietnia. 
Bornig od 12 kwietnia do 15 kwietnia. 
Uitgendortmund od 29 kwietnia do 22. 
:~ --

Towarzystwo „Jedność" pod opiek• 
św. Barbary w Lontrop 

donosi swym członkom i Rodak0m w 
Lontrop i Sinsen. iż walne zebranie 
odbędzie się w święto Matki Boskiej 
Gromn., 2 lutego, punktualnie o godz. 
4 po poł. w lokalu zwykłych posiedzeń 
p. Schrodera w Sinsen, na którem bę" 
dzie kwartalne sprawozdanie, obór za
rządu i inne ważne sprawy. Członko
wie zalegający ze składkami za rok 
1906 mogą i QOWinni się z nich uiścić 
przed zebraniem, ażeby stan kasy byt 
w porządku. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie ka~ 
sy zechcą się punktualnie o wpół do 
3 stawić. - O liczny udział w zebra-
niu prosi Zarząd. 

Nadesłano . 
Milion Sok ołów · 

zawitało w Poznańskie 
wybornych papierosów 

lirm1 Wulkan 

I F. J Komendzifuki w Dreżnie 
w nader przystt}imej cen· e detalicznAj l.O 
s~tuk 15 fen. Warto . sprawdzić Do na
bycia we w~zystkicłl odnośnych handlach. 



Tow. św. Jana Ewangielisty w Alten-
bogge 

donosi swym członkom, iż dnia 23 stycz 
nia o godzinie pól do 7 wieczorem po 
długich cierpieniach zasnął w Bogu o
patrzony św. Sakramentami nasz pierw 
szy członek, śp. 

PRANCłSZEI( MIKOŁA!SKI 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 
z drugiej sekcyi nr. 98. Członkowie 
winni się stawić w czapkach i ozna
kach towarzyskich. O liczny udział 
w oogrzebie prosi Zarząd. -
·····--~·-·*···· ~ 
T~ bł. Bronisławy w Wiemelbausea 

zasyła swemu członkowi panu 

Janowi Jankowiakowi 
Qrai jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie 

STANISŁAWIE 

w dniu ślubu, dnia 29 stycznia najser
deczniejsze życzenia wszelkiej pomyśl
ności na nową drogę ich żyd~ oraz 
błogosławieństwa Bożego. W końcu 
wykrzykujemy! Młoda para niech ży-
je! W imieniu członków 

Zarząd. 

••**4t**··~~-*-· -Tow. św. Stanisława w Herne. 
Pogrzeb członka śp. P~wła Plew

c..zyńskiego odbędzie się nie o godzinie 
3 i pól, lecz o godz. 2 i pól. Członkowie 
winni się stawić w lokalu posiedzeń o 
godzinie. 2 po południu. Zarząd. 

•li 

Towarzystwo św. Andrzeja w Klay 
zasyła w dniu ślubu! 26 stycznia, swe

. mu członkowi 
panu Stanisławowi Dominiakowi 

oraz jego towarzyszce życia 
pannie Marcie Borowiczównie 

1ak najserdeczriiejsze życzenia wszel
kiej pomyślności. Młoda Para niech 
żyj~ ! Zarząd. 

~·~-~··••4ł*•··~ 
l(olo śpiewu „Dzwon" w Essen 

urządza dnia 3 lutego zabawę, połączo 
ną z koncertem i przedstawieniem a
matorskiem. Początek zabawy o go
dzinie 5 po pot Zabawa odbędzie się 
na sali p. Meistra, Prohnhausenerstr. 
nr. 19 (Alfredus-łfaus). 
(3) Zarząd. 

Uwaga: Dzieciom niżej lat 14 jest 
wstep na salę wzbroniony. 

Baczność Schonnebeck! 
Zabawa Komitetu nie odbędzie się 

jutro z powodu polskiego nabożeń
stwa. 

Tow. gimn. „Sokół" w Laar. 

na którą wszystkich Polaków z Reck-
linghausen-Ost zapraszam. (98) 

Józef Jorgens, 
gościnny. 

Bank Ziemski 
Koronowo (Crone n. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodar.;;twa a sprze · 
daje w całot3ci i w parcelach na. długo

=== letnll\ odpłatę. ----
167fi 

Kasa aszcządności Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wypowiedzeniem 
4: i ćwierć procent za kwart. wypowiedz 
! i 'pół procent za półrocznem wypowiedz 

Nowy skład polski 
na Oberl1ausen I okolłe~. 

Dnia I-go lut~co r. b. otwieramy 

w Oberhausen Stockmannstr. 88 
(~taey Rynek) 

handel mebli, 
w7praw, pl ee ów kuchen• 
n1eh, . różnfch sprz~tów 
domow7ch, wózlków dla 
dzieci, jako też trumien. 

Kochanym Rodakom zaręcJJamy, iż 
hędsie naszem stara.niem za.dość uczynić 
"' ~zelkim wymaganiom i cenami prz,st~p
nemi ich zadowolić. W szys\kie towary 
sprzedawać b~d.ziemy tak .za gotówkę jak 
i na dogodni\ odpłatę. lUO 

Swój do swego? 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewicz. 
~~~1llSllSllSS'J 

Prawdziwe woskowe 

swiece 
na Matkę Boską Gr1mn. 
w wielkim wyborze i bar„ 
___ dzo tanio ---

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 52 

W poniedziałek, 28 ·bm. o godzinie 
8 wi~czorem odbędzie się zebranie. llSllSll~~~~~ 
Ponieważ są ważne sprawy do załat· C 8l3d k . k" p k . k" 
wtienia, przeto obecność wszystkich z I raw1ec I omoc. raw1ec I 
c,złonków pożądana. Zarząd. (2) na stałe zatrudnienie na potrzebny od zaraz. Ty-

-. . _ __ _ du~e sztuki może się godniowa. płac& 10-15 

można nabywać w Ksi~garni „ Wiarusa Polskiego" w Bochum, 
Ma.ltheserstr. 17. 

Jest najzdrowsza 

jeat najlepsza. (1330 

Ili 
Baesnoiet 

Rod•cw w Herne i okolicy 
Pll~cSCam uanawnp Rodakom m.ć-j 

skład żelaza i 
m&SIJll 

do gotowm!A, 1m7cta, prania 1 wyłdłymank 
Ol"M 

wszelkich sprzęt6w knchen· 
aycb 

po eeaaell Jak aaj.._78. 
Zakupione rr.eeqr odstawiam franko cło domn. 

{4a 

Za get6w:k2~ Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
Stanisław Jankowiak, 

HEBXB, Neustr. 35. 

CWAUWWW1CiAi»• 

alfenłdy 

Arty kuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Derten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Reperae7e- rz~ 
łelnłe ł łanłe. 

1138 ·--
· Meble 
t łOżka 

u.11lska 
całkowite 

urząązea. 

I 
mieszkań 

na łatwą 

odpłatę 
tylko w olbrz. 

dimu 
r" 
~ 
a> ....._,, 

kredyt. 
Schwarzhoff 
Reeklingb. S. 

(Bruch) 
Bochumerst:r. 

nr. 192. 
(obok poczty 

i apteki). 

POSTBESTfLLUNGSfORMULAR. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde zgłosić. 9 ~ marek. lOl ~ Pierze czysto gęsie 
urząd za dnia 3 lutego na sali Domu cze M Miedziński, Józef Właźliński, 
ładzi kat. (Kath. Gesellenhaus) swą Herne, Merklinde, darte +unt mk. 1.75, 2.-) 
doroczną zimową zabawę połączoną z Nowa (Neustr.) 24. Vaktorłal!łtr. ~. 2 . .11.J, 3.-, 3.50, 4.-. puch 

kl bestell luerrmt bei d·em J(ai~tB· 
cheill Postamt € un Exemplar der Zeitllllł 
„ Wiaro Polskl0 ans Bochum (Zeitunft
preisliste 128) fiir die Mona te f ebruar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnemenł 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

koncc t ern. teatrem i tańcami. Począ- Szury wk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.-
k d 4 ł W t · K d 1 k p łk Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be.. 

te C YQ Z. po po• S ępne wynosi ri·ekne pocztó"."' kle 0f0Sp0n encya po$ a. r.zesy a .za 
dla c ,, ·onków 30 fen., przy kasie 75 f. n zi;iliczką. (1743) IC!Aeiniit. 
o lici !y uctziat w zabawie szan. czton Bo I z 8 r & y·8 r st e I a 
ków .; ko w~zystkich nam życzliwych poleca w wielkim wyborze bardzo tanio • li • • „ " - d. ," • • ... • 190...-

~)dahów uprzejmie prosi Zarząd. Księgarnia „Wiarusa Polskiego·• I ul. ~~!.I!~!~ f!~~~e~~!!.ł nr. Kal~erlłches Pnstamt •••••••••••• 
- Z.a drukt nakład i redakcyo odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



Dochwn, n~ wtorek dnia 29-ao ·stycznia 1.9417 Rok 17. 

• • 

Codzienne pismo ·ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświ~cone oświac~e oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkow,_ 
•===-•v:·wwwmuw:mr:m.m •w•u·NMt•c1 w•; 

Cf~ ood.si~muo r.i ł'fyj,'i;.Qje1u l!JU pohi,t.cznych. 
trud.pło.ta kwartalu ~a pocicie i • liltowych wynoli 
, w OO l1l!I., s :1 od»'°l)j\cnfom do domu 1 mr. 92 fen. 
lt\11.t.rU Polaki" zr.pi.u.ny jfll!!t W Cen.Jllku pGCzto"fł711\ pod 

mu.kiua ,Jl polnach .Dl. 123. 
I . ł111 B1ż1 za llar1 I Ujczyz11 I 

Za inleraty płaci •l• u aiejaca rą·~·.ta drobnego i."'U\i 
1i f. ogłoszeni• zamieuczone pn:ed m~t.r&tami 40 łeL E\ G 
cz4)ato ogłasza otrzyma. rabat. - Listy do „ Wian•' Pł.' • 
1kiego" nalet) fra.nkowaó i podM w nich dokładllJ' a4ł • 

pi.az„oego. ~kopi!ów ni• nTt.cun7. 
'Nit •rew ima•aaw..,..~Dilf„ .t"~~as....,wtJ'i'MMitt" tr. rr1-.:•ar1uttWJeJ "lt' r-.1a•~• klJ ce-ma- „~ rnw:a::nocwaus ~„ . .,_ 

Red!\kcyi:1, Dmkarn.ia i . Księgarnia tmt\jduje aig w łkch1u~ prilf wfoy Ma.ltheiot):fet, 17. - Acb:e~: s' Wwai 'PolslO." Bocbnm. - T a 1 ef o n n r, 1414. 
'M 112=;rr,- · arn„etj!łif"l&"~e I - - ZEP1.'~-iir1aiillłNt?te:rtr me •ftźt~~. - zri!m-?P!!!'rtn,, . : nm:ttwmf ' r; e I r -- · · • • - - - m ri,..........,~.'&Wtl'l"ffl'ri:»w&~;~}iS 

R.odzice J>Ołscy f Uczcie dzieci swe 

•6włć, CJ!ytać I ołsać po oolsku! Nie 
łelt Polakiem. kto 1>otomstwu swemu 

1lllemczyć się pozwoli I 
&L!Zi 

S&cyaliiicf ponieśli przy ostatnich wy
łoraclt do parlamentu niemieckleKO J)(l 

ważną klęskę. 

Stracili mianowicie w głównem 

rtosowaniu 20 mandatow. Co prawda 
stalą socyaliści w 92 okręgach do wy
borów ściślejszych, lecz iest rzeczą pe

wną, te do parlamentu w dawnei sile 
nie wrócą. 

Ostata:"Dy wynik wyborów do parła· 
mentu jęst następujący: 

Wybrano 18 Polaków (wedlug in
Jłych wiadomości 19) 89 centrow~ów! 

Okręg człuchowsko-złotowski. Wy 
bory ściślejsze pomiędzy dr. Komierow 
skim a antysemitą 12.ocklerem. 

Okręg kwidzyńsko-sztumski. Wy
brany pruciw Polakowi ks. \\'oL.;zle~ 
gierowi rządowiec Witt 700 glosami 
większości. 

Okręg susko-lubawski. Polak Czar 
liński 8635 gl., konserwatysta hr. Pink 
von finkenstein 11136. Wybrany Nie
miec. 

Okręg kościersko- staro2ard1ko
tczewski. Dokładny rezul tit z całego 
okręgu dQty~hczas nie nadszedl, lecz 
jest pewnem, że 

wybrany J~n Brejski. 

W. K s i ę s t w o P o z n a ń s k i e. 
Okręg poznański. Otrzymał Ber

nard Chrzanowski razem 20100 (17338 
głosów) nadburmistrz dr. Wilms l 1454 
(9341). Z kilku okręgów wiejskich re
zultaty jes~cze ni~ nadeszły: :socyali
sta Bebel 1356 (1472). 

30 socyalistów, 20 narodowych libera- . 
łów, 9 wolnomyślnych, 10 alzatczyków 

Wybrany Bernard ChrzanowskL 

Okręg szamotułsko„międzychodz
ko-skwlerzyński. Otrzymali: Maci~j 
hr. Mielżyńsk1 15680 (14147), lantrat 
Klitzing 12229 (11526), centrowie~ Zer 
be .1175 socyalista Schulz 533 (588). Roz 
strzelonych było 10. 

i dzikicba 1_ duńczyka, 1 czlonka partyi 
stanu iredniego, 3 członków partyi r'e
formowej, 2 z związku rolników, 4 ze 
zjednoczeniia gospo9arczego, 10 rzą

dowców i 41 konserwatystów. 

Wybory ściślejsze nastąpią w 160 
okrę.gach. Do ściślejszych wyborów 
staje 5 Polaków (według innych wiado
mości 3), 30 centrowców. 92 socyali
stów, 50 wolnomyślnych, 7 welfów 7 
czikiclt. 3 z partyi reformowej, 2 z par 
tyi stanu średniego, 8 ze związku rol
ników, 12 ze zjednoczenia gospodar-

. €Zego, 58 liberałów ·narodowych, 36 
konserwatystów, i 16 rządowców. 

Wrnlk 1yblr ·w 1 P1lsce. 
P r u s y Z a c h o d n i e. 

Okręgi gdańskie już podaliśmy. 

Okręg tucbolsko-chojnicki. 
I(ulerski 9923 (8739), Niemiec Weis 

sermet 3718 (4467), centrowiec Boenig 
1609, so9yalista 249 (163). 

Wybrany Wiktor Kulerski. 

Okręg grudziądzko-brodnicki: Dr. 
Łaszewski 12820 (12503). liberał Sieg 
13843 (12223), centrow;iec Spahn 48, 
socyalista Trilse 1413 (1397). 

Wybór ściślejszy między dr. Ła
szewskim a Siegem. 

Okręg . wejherowsko-pucko-kartu- , 
ski. Szczegóły wyborów jeszcze nie
znane. Zwycięstwo kandydata polskie
go zapewnione. 

Wybrany Janta Połczyński. 

Okręg świecki: Szcze~óty po Ja lis 
my iuż. Wybory ściślejsze pomiędzy 
P. Julianem Sass-Jaworskim, a rządow 
cem Holtzem„ W edlug telegramu 
,.Lok. Anz." wybrany zostat Polak p. 
Sass-J aworski. 

Wybrany Maciej br. Miełżyński. 

Okręg międzychodzko-babhnojskł. 
Otrzymam: kandydat polski ks. prob. 
Braun 8546 (6714)„ koąserwatysta Oers 
dorff 11400 (11468), centrowiec S.,.>ahn 
1576, socyalista Rybicki 141 (223). 
Wybrany konserwatysta Oersdodf. 

Okręg kościańsko-grodzisko-śmi
gielski. Nądeszly dotychczas tylko czę 
ściowe rezultaty . 

Wybrany dr. W. Skarżyński. 

Okręg gostyńsko-rawickJ. Otrzy
mali ks, prałat Stychel 10600 (9269), 
konserwatysta dr. Lewald 4660 (3848), 
socyalista Stoessel 500 (416). 

Wybrany ks. prałat Stychel. 

Okręg leszczyńsko-wschowski. O 
trzymali mecenas Trąmpczyński 2630 
(3508), centrowiec ks. Tasch 1691, rzą 
dowiec Kolbe 5599 (7268), socyalista 
Stoessel 645 (616). 

Kolbe wybrany. 

Okręg średzko-śremski. Dokładne 
rezultaty jeszcze .nie nadeszly. 

Wybrany dr. · Alfred Chłapows~i. 

Okreg płeszewsko-jarocińsko-wrze 
siński. Otrzymali Leon Czarliński 14687 
(13824)), konserwatysta Mylius 4038 
(3481). Z 6 okręgów wiadomości jesz
cze nie nadeszły. 

Wybrany Leon Czarliński. 

Okręg krotoszyńsko-koźmiński. 0-
trzvmali: Mecenas dr. Mieczkow
sk( z· Poznania 8590 (8736). Niemiec 
Hempel 3510 (3113.) 

Wybrany dr. Mieczkowski. 

Okręg ostrowsko--ostrzeszowski. 
Otrzymali: książę Rad1.liwm 17871 
(15290), rządowiec Viereck 5563 (4361), 
Rozstrzelonych 123. 

Wybrany książę Radziwiłł. 

Okręg czarnkowsko-wieleński: W 
pierwszym wyborze zwyciężył konser 
watysta Zdndler. Szczegóły dQ.tychczas 
nie nadeszły. 

Okręg wyrzysko-szubińsko-żniń
ski. Otrzymali p. Leon Czarliński 11690 
(11783), niemiec lantrat Wartensleben 
10853 (10459), socyalista 152 glosy. 

Wybrany Leon Czarliński. 

Okręg bydgoski. Otrzymali Leon 
Czarliński &182 (7408), rządowiec 
Schulz 16156 (12175), socyalista Lede
bour 1722 (3067), centrowiec Erzber
ger 62, rozstrzelonych 62 glosy. Wy
brany niemiec Schulz. 

Okręg inowrocławsko-strzeliński. 
Otrzymali dr. Dziembowski 17720 
(17283), lantrat Schlichting 8659 (6998), 
socyalista 339 (581) rozstrzelonych 
nieważnych 26. . 

Wybrany dr. Z. Dziembowski. 

Okręg gnieinieńsko-witkowsko· 
wągrowiecki: Otrzymali dyrektor Leon 
Grabski 16448 (16484), Jantrat Dyoni
sius konserwatysta 7755 (6065), socya· 
lista Wierbiński 81 (250.) 

Wybrany L. OrabskL 

O ó r n y S lą s k. 

Okręg bytomsko-tarnogórski Adam 
Napieralski 27513 (6854), centrowiec 
hr. Henckel von Donnersmark 7804, 
liberał Remy 9261, socyalista Szołty
sek 8123, (10260). W r. 190;l otrzyma1 

wszystkie stronnictwa niemieckie opr 
socyal\istów 28056 głosów. 

Wybrany Adam Napieralski. 

Okręg katowlcko-zabrskl: Wojciech 
Korfanty 27505 (11670), liberał Voltz 
13234, centrowiec ks. Skowronek 6582 
socyalista Adamek 5658. W ostatnich 
wyborach otrzymaly wszystkie stron
nictwa nilemieckie oprócz socyalistów 
22761 głosów. 

Wybrany Wojciech Korfanty. 

Okręg opolski: Rezultat podaliśmy 
W roku 1903 otrzymały wszystkie 

stronnictwa niemieckie razem 13267 gl. 
Wybrany ksiądz prob. Brandys. 

Okręg pszczyńsko-rybnicki. Polak 
ks. proboszcz Skowrońsk!i z Ligoty 
15032 (13151), centrowiec Loss 3155. 
hakatysta Rzesnitzek 6805, socyalista 
Damisch 406 (130). W roku 1903 otrzy
mały wszystkie stronnictwa niemieckie 
z wyjątkiem socyalistów 14901 głosów. 

Wybrany ks. Skowroński. 

. Okręg kozielsko-strzelecki. Polak 
redaktor Siemianowski 6240 (1175). 
centrowiec ks. 01owatzki 5800, konser
watysta lantrat ttauenschiLd 4300 gło
sów. W roku 1903 otrzymały wszyst
kie stronnictwa niemieckie 14308 gl. · 

Odbędzie się wybór ściślejszy po· 
między Siemianowskim a ks. Glowatz. · 
kim. 

Okręg gliwicko-lubliniecki. Rezul
tat podaliśmy. 

W ostatn!ich wyborach padło na 
wszystkie stronnictwa niemieckie z wy 
jątkrem socyalistów 15848 głosów. 

Nastąpi wybór ściślejszy pomiędzy 
dwoma księżmi: PolakJiem Jankowskim 
i centrowcem drem Chrząszczem. 

Okręg kluczborsko-oleski. Polak 
ks. prob. Rogowski 5161, konserwaty"' 
sta popierany przez centrum książę HQ 
henlohe Oehringen 7379, wolnomyślnYi 
Traeger 547, socyalista Bebel 73. -
Wybrany ks. ttohenlohe. 

Qkręg racłborski: Gatzka Polak 
4602 głosów. Frank centrowiec 11485' 
głosów. Urb!isz lib. 5126 głosów. Bi
niszkiewicz soc. 1310 głosów. Wybra 
ny centrowiec ks. Frank. 

-= 
Kapłan Polak zasądzony I 
Jak już w sobotę donosiliśmy, roz 

począł się w czwartek, dnia 24 stycznia 
o godzinie 9-tej przed gnijeźnieńsk' 
1-szą izbą karną proces przeciw radCYi 
duchownemu ks. prob. Piotrowiczowi. 
m:istrzowi garncarskiemu )p. Bys~kie„ 
wiczowi, mistrzowi tokarskiemu p. Ja-. 
nowi Wierbińskienm, praczce p. Guba
czowej i przekupce p. Nowakowskiei. 
wszystkim z Gniezna. Oskarżenie za„ 
rzuca wszystkim oskarżonym przekro
·czerue paragrafu 110, a k~ prob. Pio-
trowiczowi prócz tego paragraf 130 a„ 
Przestępstwa tego mieli się dopuścić, 
rozdzielając dzieciom oraz ich rodzi
com karteczki do nauczycieli oraz mi
r.istra oświaty z oznajmieniem, że ro
dzice zakazują swym dzieciom odpo
wiadania po niemiecku w nauce religi4 
a ks. prob. Piotrowicz specyalnie zgrze 
szyć miał przeciw paragrafowi o ambo 
nie, omawiając rzekomo na ka 
zaniu podczas dnia 16-go paź~ 
dziernika rz. w dniu rozpoczęcia szkQ 
ly, sprawy państwowe. Do jak najlicz„ 
niejszego przybycia na tę mszę mia: 
proboszcz zawlezwać poprzedniej nie""' 
dzieli, 14 października, z ambony. 

Oskarżonych bronią pp. mec. Scza ... 
niecki i mec. Karpiński. Jako świad ... 
ków powołała tbądź i;trona .skarżąc~ 
bądź oskarżona 42 osoby, w tern blisko 
połowę dzieci szkolnych, 6 nauczycieli 
i 3 policyantów. Oskarżeni nie byli do 
tychczas kar::ini, z wyjątkiem Gubacz< 
wej, która już 1 dzień przecierpiała w 
więzieniu z powodu jakiejś kary szkol· 
neL 

Po sprawdzeniu personalii .Przesłu · 
chan.o poszczególnych oskarżonych. Ks„ 
Piotrowicz odmawia wszelkich zeznatf 
ponieważ w sprawach duszpasterskicł! 
jest tylko władza biskupia kompeten-
tną. Oskarżony Bysikiewicz zezna

je, że 14 października nie słyszal, aby 
ks. Piotrowicz zapowiedział mszę spe 
cyalną na wtorek (16-go), i w ten wto 
rek w kościele farnym wcale nie byt 
Przyznaje, że w domu podpisywał kar 
teczki tym d:.?Jieciom, które się do niego. 
zgłosiły. nie czynH tego atoli w za
krystyi kościoła farnego, jak mu zarzu 
ca oskarżenie. Oskarżony Wierbiński 
zaprzecza, jakoby rozdzielal kartecz
k1i, odnośne jego zeznanie przed sędzią; 
śiedczym nie zgadza się z prawdą. 
Dnia 16 października był w kościele, 
lecz stojąc pod chórem, kazania nie sfy. 
~zał. Oskarżona Gubaczowa przeczy, 
jakoby rozdzielała na ulicy dzieciom 
karteczki, tylko. 2 dała pewnej przeku· 
pce. na co nadszedł policyant i jef 
wszystkie zabrał. Karteczki te, 39, 
:przyniósł jej do mieszkania, w czasie 



twierdzet11ia dziewięcioletniego jej syn- t wych, przedstawiających rzeczy z hi
...ka miał być podobnym do oskarżonego , storyi b'iblijnej. Lecz tego ostatniego 
Wierbińsk!egp. Nie znając ich znacze nie uważa za właściwą naukę religii. 
nia chciała się o . to zapytać pewnej Poweważ na zapytanie ks. Piotrowicza 
znajomej. Osk. Nowakowska odma- nie umie objaśnić. wiele czasu zajmuje 
wua wszelkich zeznań. to tlomaczanie tablic poglądowych, wy 

Swiadek komisarz policyjny Macpo <..iąga z tego mec. Karpiński wniosek, 
lowski (następca w urzędzie sławnegc że zeznania świadka są bezwartościo
Peschmanna z Zurychu-Paryża) zezna we i że należy przesłuchać wszystkict 
je, że policyantowi Olatzelowi podpa- nauczycieli, którzy w 5 i 6 klasie u
dła wielka ilość ludzi, a zwłaszcza dZJie dzielają relJgii. $wiadek nie umlie ró
ci w kościele farnym dnia, 17 paździer wnież objaśnić, czy owe tablice, mimo, 
nika. Jedno z dzieci opowiedZ1iało mu, . że są zaopatrzone cytatami z pisma 
że ksiądz nakazywał, aby nie odpowia- świętego, no<;zą biskupie „lmprima
dano w nauce religij po niemiecku i tur''. Nie wie także, kiedy te tablice 
gdy to inne dzieci potwierdziły zarapor wprowadzono do szkoły. 
tował to natychmiast świadkoW1i. Te Następują teraz zeznania 7 dzieci 
go samego dnia odbył rewizyę na pre ze szkoły w Gnieźnie, oraz organ. Ka-
bostwie, lecz znalazł kilka zaledwie mińskiego, Kryszakowej, .Franciszka 
karteczek, reszta miała być już w pa- Neumanna, Mazurowicza, Majerowi
czce wysłana do ministra. Udał się cza. Groskowej i Poglodzińskiego, któ 
W,ięc zaraz na poczt_ę, lecz i tam ni· rzy częściowo nie byli w kości\ele 17 
czego nie znaleziono. Co do reszty o- października, częściO\VO nie słyszeli, 
~karżonych twierdzi, że przyznali się ci.by proboszcz wzywat do oporu w nau 
do rozdawania karteczek podczas przt! ce religii; przeciwnie, wykładając 
słuchów policyjnych. Swiadek policyj czwarte przyka1anie, miał on wzywać 
ny Glatzel potwierdza zeznan)ia powyż dzieci do p1shlszei1stwa wobec rodzi·· 
sze, dodającJ że z dziećmi obchodzono ców, Kościoła. a także nauczycieli. 
się na policyi jak najgrzeczniej, a nie Tylko świadkov.'ie Majerowicz i Kry
wyniuszano z nich zeznań groźbami szakowa słyszeli, że ksiądz mówit: je· 
jak twierdzi oskarżony Byśkiewicz. Po żeli kto chce, aby dzieci jego uczyły 
licyant łfarmel widział, jak Oubaczo- się religii po polsku, to niech im się 
wa rozdzielać miała karteczki i zapro· każe uczyć po polsku, jeżeli po nie
wadzil ict na policyę. Prneczy kate- miecku . ...:.... to po niemiecku". 
gorycznie, że na policyi użył wobec Po przesłuchaniu tych świadków 
Qnt>aczowej słów: trzeba was wszy- cofa się sąd na naradę i uchwala w 
stkich porozrywać jak psów. Mecenas myśl wniosku obrony, powołania na 
Karpiński żąda, aby to zaprotokułowa- świadków 5 nauczycieli, Kabzińską i 
no, lecz sąd tll.:hwala po krótkiej nara- ~ynka oskarżonej Guba~zowej z pier
dzie nie uwzględnić wniosku tego. wszego małżeństwa i Adama Waligór 

Następny świadek wikary ks. mans. skiego. 
Kandewski nie słyszał .inkryminowane Następują zeznania nauczycieli. 
go kazania, będąc zajęty słuchaniem Pierw_szy z nich, Schacht, udzielają
spowiedzi. Skąd proboszcz karteczki cy relig;i_i w 4 klasie przyznaje, że mi
-odebrał, nie wie. mo dwuletniego pobytu w szkole, nie· 

~wiadek Schia, rektor katolickiej miecka nauka religii sprawia dzieciom 
szkoły, zeznaje, że już w lipcu r. z. żą- i nauczycielom Wiielkie trudności. Ze 
dało kilku ojców, aby dzieci ich uczono zeznań świadków, którzy udzielają na
po polsku, lecz tylko troje dzieci za- t:ki .religii w 5 i 6 klasie, a więc w naj
przestało odpowiadać po niemiecku. niższym oddziale, dowiadujemy się, że 
Właściwy „strejk" wybuchł dopiero już w szóstej klasie każe się dzieciom 
po wakacyach jes.iennych. Twierdzi mówić pacierz po niemiecku. Zresztą 
on, że w nafniższym odgziale, w 5 i 6 jest wykład po nolsku. Lecz w 5 kła-: 
klasie, religii udziela się wyłącznie po ~ię prócz Ojcze nasz i Zdrowaś muszc 
polsku, lecz wreszcie przyznaje, że sie dzieci po niemiecku uczyć Dzie
„tylko" na początku lekcy(i odmawia sięcioro przykazań, przykazań miloś
si~ pacierz po niemiecku, że dzieci po ci i t. d. (t. zw. MemorierstQGke), po
niemiecku mówić musza: Gelobt sei czem następuje objaśnienie tablic po
.Tesus Christus i że w 5 klasie część glądowych_po niem~ecku, tak iż podług 
godziny przeznacza się na tlumaczenie zeznania świadka Kowalskiego ledwie 
na niemieckie tak zw. tablic poglądo- pół godziny pozostaje na polską naukę 
EL = 

Fatalna omJłka. 
21) Powieść z francuskiego. -

(C~i dalszy). 
J erzy1 odszędł zamyślony, prze

szedł koło wieśniaczki, nie widząc jej 
i zniknął. 

Paulina weszła do swego domku 
· i ukryła twarz w dłoniach. Wzruszyła 

ramionami i rzekła głośno: 
- Trzeba być szaloną, żepy myś

łeć o czemś podobnem. 
Ktoś zastukał lekko do drzwi. Po

szła otworzyć, był to Madelor. 
-Dlaczego jesteś tu sama, moje 

dziecko - rzekł doktór. Chodź, prze
pędź wieczór z Maryą. 

- Nie, jestem trochę niezdrowa. 
- Co ci dolega? 
- E ! nic, to tylko zmęczenie. 
- A więc zostań u siiebie, a ja c· 

przyślę Maryę. 
Kiedy dziewczęta zostały sarnę, za 

panowała między niemi obu~tronna ja
kaś obawa, która przez chwilę nie po
zwalała im rozmawiać swobodnie. Ale 
gwałtowna natura wieśnnaczki prze
mogła. Nie mqgła dłużej ukrywać swo 
jej myśli. 

·- Widziałaś pana Jerze go - rze-
kła. . 

-Tak. 
Marya opowiedziała ich spotkanie. 

Paulina słuchała uważnie. W ';hłaniała 
w siebie każde słowo przyja;iótki, u
śmiechała się nerwowo, potakiwała 
głową. Ody Marya skończyła, rzekta 
bardzo cicho: 

- Ja stalam przy nim hi:}lrn. 1rn.t 
dy wychodził, ale on mni~ nie widzinl. 

Na~le Marya rzekła: 
. - Prawda, że on jest bardzo rnily 

Paulina nie odpowiedziała; spu
ściła głowę, potem nagle wstała ! od
wrócila oczy, nie mogła dJużej po
wstrzymać ł\CZ. 

Marya bardzo blada, :::ata drż<:1ca, 
chwyciła dziewczynę w obję ~-.ia. 

- Boże, Paulko.! co \;i się stało?, 
Paulina usunęła się lekko. 
- Nie troszc7 sję o mnie - r1 c

kta - ah magi ~ ci p_owiedz~ ~\ ~·o mi 
jest, ponieważ ja sama tego nie \Vimn 
Ale to mi sprawia ulgę, gcly płaczę. 

- Nigdy cię tak(} nie widziałam --
rzekła Marya. - Tak dziwnie na mnie 
patrzałaś przed chwilą. Czy masz co 
przeciwko mnie? 

·- Nic, droga Maryo. Jestem sza
lona. Zachciało mi się nagle płakać„. · 
tak sobie„. bez żadnej przyczyny. My
ślę, że zachorowałabym, gdybym się 
nie wypłakała. Teraz to już przeszło. 

I wieśniaczka zaczęła się śmiać. 
- Więc nie ja cię rozgnfowałam. 
- Ani ty, ani nikt, droga Maryo. 
- Mówisz zupełną prawdę? 
- Przysięgam ci. 
- A więc pocałuj mnie siostrzyó 

ko. ~ I 

Gdy Marya odeszta, Paulina znów 
spochmurniała i zadumała się. Długo 
siedziała przy okniie i przyglądała się 
drzewom w lesie, oświetlonym sła
bym blaskiem księżyca. Lekkli wietrzyk 
powiewał i poruszał fantastyczne cie
nie na liściach. Przez wierzchołki 
drzew widać bylo przelatujące białe o
błoczk1i chmur. Drzewa zarysowywały 
się na tle nieba; na gałęziach zawisła 
mgla niewyraźnego niebieskiego kolo„ 
ru. Od czasu do czasu przelatywały nif 
toperze, a naokoło dębow i wiązów, . 
krążyły puszczyki i sowy, wydając ża '. 
lcsne krzyki. 

Paulina długo tak siedziata i du-

Ma to być pi:zygotowywaniem do nie-1 Obrońca mecenas Sczandecki t\Jtier 
mieckiej nauki religii w oddziale śred- dzi w krótkiem przemówieniu, ie ka ... 
nim zanie klienta jego było ściśle treści re. 

Swiadek Michalina Kabzińska, któ- ligijnej, niczego innego n:ie udowodnia, 
i a rozmawiała z Gubaczową, gdy jej no. Co do strejku szkólnego, to chcia
policyant odebrat karteczki, IJJe :widzia no zaprotestować tylko przeciw bez
ła, aby ona rozdzielata, je pomiędzy prawnemu zaprowadzeniu języka nie
dzieci. Następni świadkowie, znowJ mieckiego w nauce religLi. Rpzporzą ... 
10 dzieci szkolnych, nie zeznają ża- dzenie z r. 1901 tyczące się Gniezna

1 

dnych nowych szczegółów. Podpada nie bylo wcale opublikowane. Dla tegc: 
tylko, że nie wszystkie władają na ty- prosi, aby ks. Piotrowicza zupełnie u
le językiem niemieckim, aby mogły w wolniono, lub jeżeli to możliwe, ska. 
nim zeznawać. Także zeznania reszty zano przynajmniej na fortecę, biorąc 
dorosłych świadków nie przedstawia- stan jego na uwagę. 
ją nic ciekawego. Mec. p. Karp_iński stara sie wyka-

z zeznań tajnego radcy rejencyj- zać, że minister .Falk, wydając znan( 
nego dr. Jul. Waschowa, powołanego rozporządzenie z Zl. października 1873 
jako rzeczoznawcy, dowiaduj_emy się roku, stanął w sprzeczności do ustaw 
przedewszystkiem, że t. zw~ naukę konstytucyi, która w sprawach religii 
pr~ygotowawczą w najniższym oddzia przyznaje wyłączną decyzyę stowarzy 
le zaprowadzać mogą powiatowi inspe szeniom r.eligijnym. Tern filłmem roi. 
ktorzy szkólni na własną rękę. O postę porządzen~e jego jest nieważnem. Da. 
pach referują oni potem regencyi, w lej wykazuje elastyczność paragrafu 
której na posiedzeniu złożonem z kJlku 110. - Rząd zarzuca nieposłuszeństw<>. 
radców regencyjnych i przewodniczą- Polakom, przeciwnie z polskiej nauki 
cych wydziału dla spraw kościelnych religii pozostało nam tak mało, że rnó
i szkoln:vch1 zapada ostateczna ucąwa wić można o nieposJuszeiłstwie władz 
la, że w tej i w tej miejscowości ma szkolnych, wobec rozporządzeń re. 
się odtąd odbywać nauka religii w ję- gencyi. 
zyku niemieckim. Liczba radców, bio· Postępowanie szkoły jest z peda .. 
!'ących udział w tern posiedzeniu nie gog1icznego punktu widzenia godne naj 
jest bynajmniej ustalona. W Gn;ieźnk ostrzejszego potępienia, gdyż chce si t 
zaprowadzono naukę religii na mocy dzieci uczyć prawd wiary w tym ię
uchwał:v zapadłej na taklem posi"edze zyku, w którym wyszły wszystkie wro 
niu w kwietniu 1901 roku. gie nam rozporządzenia wyjątkowe 

Po tern zeznaniu rezygnuje ~ .ąd, jak Klientom jego prawie niczego nie udo
i obrona z przeshtchania inspektora wodniono. Za podobne przestępstwa 
Folza, jako drugiego rzeczoznawcy, a karano· dotychczas zawsze i wszędzie 
po krótkiej naradzie postanawia sąd nie karą pieniężną, a pan prokurator wnosi 
zaprzysięgać świadków ks. Kaniew- tu dla dwóch jego klientów po jednym 
skiego i RDmana Maja~ jako podejrza- miesiącu więzienia - za taką karę mo
nych o współudział. że sobie jaki podof. pozwolić na spo-

Zabierat teraz głos prokurator i w niewieranie conajmniej 75 rekrutów! 
długiej mowie stara się udowodnić wi (Przewodniczący zwraca obrońcy : u
nę oskarżonych. Nie ulega żadnej wąt wagę na niestosowność tego zdanfa.) 
płiwości, że ks. prob. Piotrowicz oma- W korku zabiera głos ks. prob. 
w~at w kazaniu z dnia 17 października Piotrowicz. Nie stara się wykazać 
5prawy państwowe, i to w sposób, mo- svyej niewinności, lecz piętnuje postępo 
gący zakłócić spokój publiczny zwla- wanie rządu, nie zważającego na 
szcza w dzisiejszem położeniu. Roz- brzmienie konstytucyi. Ludności pol· 
dzielając karteczki podburzal innych skiej dzieje się największa niesprawie

do nieposłuszeństwa przeciw rozporzą dliwość. Powodów strejku szkolnego 
dzeniom państwowym„ Ostatniegc szukać należy nie w agitacyi ducho
przewinienia dopuścili się też drudzy wieństwa, lecz w postępowaniu władz, 
oskarżeni. Dla tego wnosi dla oskarżo- które tak.~e stosunki wywołały. Wyko
nego ks. prob. Piotrowicza, który był nywani e obowiązków duszpasterskich 
kierown:ikiem całego strejku szkolnego stalo się w dz i~iejszych czasach pra
w Gnieźnie o dwa miesiące więzienia, wie niemożliwem; jeżeliby nie wolno 
dla Wierbińskiego i Bysikiewicza o je- było omawiać czwartego przykazania, 
den miesiąc dla Oubaczowej i Nowak< wtedy niech lepiej rząd każe kośc i oły 
wskiej o trzy tygodnie więzienia. pozamykać. 

mała. Miała w sobie dużo poezyi tych 
lasów. Te tajemnicze ciemności, te nie 
naruszone kryjówki, te kwiaty z silnym 
zapachem, ponurość tych drzew. ugi
nających si~ pod naporem wiatru, to 
drżenie liścl,. których szmer· przypomj.:. 
na długie westchnienia cierpiących, po 
tern te raptowne burze, które następują 
po jednostajności glębokiej ciszy, a 
podczas których las wzburzony od pod 
staw aż pod same szczyty trzeszczy 
złowrogo, jak ogromny okręt pod ude
rzeniem pjorunu. 

Wszystko to napoifo jej duszę pe
\vną dzikością. Zachowata w sobie od
bicie jasne, lub ponure, przerażające 
grozą, lub łagodne tych borów, które 
kochata namiętnie, w których się uro
dziła i wśród których umrze. Nieraz 
głośno rozmawiała z niemi, opowiada
jftc im o dziwnych uczuciach, jakie dla 
nich żywiła. Te bory i ta młoda dziev. 
czyna były jakby dla siebie stworzone, 
uzupełnLały się wzajemnie. 

Podczas burz, które druzgotały dę
by, Paulina lubila wychodzić i godzi
nami całemi stała z gołą głową, sma
gana potokami deszczu. Napawała się 
urokiem burzy; przebregal ją dreszcz, 
naprzemian, to przykrego uczucia lę
ku, to radości, gdy wsłuchiwata się w 
te przerażające trzaski i szumy, przy
polT,linające wrzenie rozhukanego m_o„ 
rza. 

Wtedy piękna dziewczyna byla po 
c•obną do w~zechwładnej wieszczki, 
która wywotala tę szaloną nawał111.icę. 

A kiedy się uciszylo i mokre liście 
błyszczały w promieniach słonecznych 
przedzierających się przez chmury. 
kiedy ptaszki posiadały na gałęziach i 
suszyły przemoczone skrzydełka; kie
dy jaskółki, które się gdzieś pochowały 
przed burzą, zaczęły znów krążyć we· 

1 .. -
solo; kiedy wielkie dęby, wstrząsane· 
wichrem, stanęły nieruchomo; kiedy 
jes!iony i brzozy drżały jeszcze ze zdzi 
wienia i trwogi, mloda dziewczyna tak 
że, sama nie wiedząc czemu, doznawa· 
la wielkiego ukojenia i spokoju. 

Uśmie~h błąkał s·i ę na ustach pąso 
wych, jak dojrzałe maliny. Owładało 
nią znużenie. Rozgniewana wieszczka 
stawah się łagodniejszą i uśmiechała 
~ię do młodych dąbków, które schyla· 
ly przed nią głowy, poruszane ostatnim 
powiewem wiatru„. 

Paulina pod wpływem ciągłego ro2 
drażnienia, wyszla, aby ochłodzić czo~ 
ło świeżością nocy. Krew paliła jej po~ 
liczk:L 

Tam dalej, na zakręcie drogi, dom 
doktora ukazywał swoje szare ściany, 
na których rysowały się cienie drzew. 

W jednem z okien na pierwszem 
piętrze, w tern, które należało do po
koju .Maryi, świeciło się jeszcze. Ok
no to otworzyło się i na tle światła u
kazała się wiotka, prawie dziecinna po
stać dziewczecia„. 

- Ona także nie śpi - szepnęła 
Paulina - Czyżby myślała o nim? 

W eszta do mieszkania, padła na ko 
lana i ściskając kurczowo dłońmi roz· 
paloną głowę, zawołała przerażona: 

- Boże! zdaje_ mi sfę, że mam ser
ce pełne nienawiści!... 

Nagle z głębi lasu dała się słyszeć 
jakaś skarga, jakiś przeciągły jęk. Pau 
lina słuchała wystraszona. 

- Do mnie! do mnie! - wolał 
czyjś glos. 

Wybiegła blada, lecz zdecydowa' 
na. Na drodze tarzał się człowiek ~ 
łachmanach wśród zielska i cierni. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



Po naradzie, która trwała trzy kwa 
dranse, ogłoszono wyrok o go
dzinie 9 wieczorem. W zbijaniu wywo
dów obrony - nie ma żadnych no
wych szcze~ółów, sąd ~znal wykro
czeziie przeciw par. 110 1 130a za udo, 
wod:Qione i skazał Bysikiewicza i Wiei 
bińskiego na 100 marek kary, względ
nie 20 dni więzienia, Gubacz~wą i No
wakowską na 50 marek kary, względ
nie 1 O dni więzienia, a ks. prob. Piotro
wicza za przekroczenie par. 11 O na 6 
tygodni więzienia, par. 130a również 
na 6 tygodni, którą to kare zredukowa 
n-o razem na dwa miesiąge więzienia. 

•e!!L - I ·~-· ·-- --·--·- -..,.. 

Ziemie polikie. 
Prus Zachodaieh, Warm1i Mtt.zur. 

Tczew. Z powodu nieszczęśliwej 
miłości popełnił 18 letni robotnik Salew 
ski samobójstwo. Samobójca zadał so
bie tak głęboką ranę nożem w gardło, 
że śmierć niebawem nastąpiła. 

Malbork. Straszny WYI!>adek wy
darzył się w niedzi&lę około 5 godziny 
na dworcu tutlejszym. Gdy pociąg Eyd 
tkuny-Berlin opuścU dworzec tutejszy, 
znaleziono na szynach martwe ciałc 
pocztowego Hildebrandta, który już ąo 
łat pracował przy poczcie. Jak się nie
szczęśliwy człowiek dostał pod kola, 
jest zagadką Nikt bowiem nieszczęścia 
nie zauważył. 

Z pod Tczewa. Dwóch robotni
ków zatrudnionych u posiedziciela p. 
Findta w Boratach, pokłóciło się z sobą 
Jeden z nich w toku sporu wydobył 
nóż i przebił nim swego przeciwnika 
robotnika Pohla, który na miejscu padt 
trupem. 

Oliwa. Pomiędzy Sopotem a Oli
wą przejechał pocjąg w piątek wieczo
rem pomiędzy 6 a 7 godziną stolarza 
Karóla Kluwe. Spadł on z peronu na 
szyny pod nadjeżdżający pociąg i zo
stał tak strasznie pokaleczony„ że u
marł w sobotę ranD około 8 godziny 
wśród okropnych boleści. 

Ugoszcz. Jak wiadomo, odebrano 
organiście p. Napiętkowi w Ugoszczu 
na Pomorzu dwóch chłopców za opót 
tierny w nauce niemieckiej religii. Zam 
knięto ich zaraz w domu opiekuńczym 
w Slupsku. Ojciec protestowal za wska 
zówkami „Straży". Sąd ziemiański 
zni.ósl wyrok sądu okręgowego, lecz 
nie zadowolnił się tern landrat obwodo 
wy i wniósł o rozstrzygnięcie najwyż 
szego trybunału.. Ten zawyrokował, że 
dzieci ojcu mają być wydane, gdyż nie 
zachodzi obawa, aby w dotychczaso
wem otoczeniu domu rodzicielskiego u
łegly zepsucir1. 

Opalenica. W środę rano otrzy
mał robotnik Feliks Glapa z Bukówca 

Z' Innych Dzielnie Polski. 
Lwów. Podczas imatrykulacyi stu. 

de!ltów, rusini zażądali imatrykulacy 
w języku rusińskim, a na odpowiedź 
rektora odpowiedzieli awanturami. W 
obronie grona profesorskiego stanęli 
studenci polacy. Odbyla się formalna 
utarczka. Rusini uzbrojeni byli w kije, 
kałamarze i kamienie. Profesor Winiarz 
zostal ranny. C.zęść urządzenia wew
nątrz uniwersytetu została zburzona. 
Wybito prawie wszystkie szyby od 
frontu. 
§ __ _____________ ___________ .: 

\\1iadomoścl ze świata. 
Wynik wyborów w Niemczech. 

uważa rząd niemiecki za zwycięstwo 
swojego programu. Organ kanclerza 
„Nordd. Allg. Ztg.'' omawiając wynik 
wyborów wyraża się jednakże bardzo 
ostrożnie zaznaczając, że ostatnie sło
·wo powiedzieć będzie można · dopiero 
po wyborach ściślejszych. 

Straty socyalistów. 
Socyaliści stracili przy ostatnic1 

wyborach 19 okręgów, a mianowicie 
Esslingen, Gmtind-Goppingen, oby
dwa okręgi wrocławskie, Lobau, oby
dwa okręgi Reuss, Schwarzburg-Ru
dolstadt, Lipsk, Magdeburg, Boblingen 
Królewiec, Naumburg-Weisserfels. Ha
lę nad Salą, Sonnenburg, Saalfeld i 
Kirchberg-Auerbach. 

Proces milionera o morderstwo. 
W Nowym Jorku rozpoczął się 

proces o morderstwo przeciw milione
rowi z Pittsburga Henrykowi Thaw, 
który w lecie z. r. w napadzie szalonej 
zazdrości, zastrzelił w teatrze podczas 
przedstawienia, architekta Stanforda 
Whitego. Obrońcy Thawa wnieśli poda 
nie do trybunału, prosząc o to, aby sę
dziów przysięgłych wybrano z grona 
obywateli, mieszkających po za No
wym Jorkiem, gdyż mieszkający ~ 
Nowym Jorku mogliby być uprzedzem 
na skutek tego, że sprawa ta trakto
waną była bardzo obszernie w ~rasie 
nowojorskiej. Trybunał odrzuc1ł tę 
proźbę, postarał się jedna~ ,o t_o„ aże?y 
na miejscu było 200 sędz10w Q.rzys1ę
głych, z których wylosuity się dwuna
stu głównych przysięgłych, a 6 zastęp
ców. 

Obrona przedstawia Thawa jako 
mściciela honoru swej żony, którą Sam 
ford uwiódł, gdy jeszcze była niezamę
żną. Obrońcy poczynili także starania, 
aby Thaw uznany został za obtąkanego 
Gdyby to się udało, umieszczonyby zo
stał na lat kilka w domu obłąkanych. 

· poczem mógłby zostać wypuszczonym 
na wolność jako wyleczony. 

z różnych stron 
od robotnika Józefa Sledzia ze Swo- Bochum. w sobotę po pot pochwy 
tzyc w drodze z Łęckich Olędrów do cila lokomotywa z .&.!Bochumer Ver
Opalenicy postrzał 7 milimetrową kulą ein,' robotnika Prokowskiego i urwała 
rewolwerową. Obaj jechali jako gaś- mu głowę. 
c:ie weselni z Łęckich Olędrów na ślub Herne. Na kopalni „Friedrich der 
do kościoła w Opalenicy. Kula ugrzę- Orosse" zostal górnik l(ijanowski tak 
zła Glapie w głowie tak głęboko, że pogniecony, że w lazarecie jeszcze te-
musiano odwieść go do zakładu dyako- T 
nisek w Poznaniu, aby poszukać jej za go samego dnia umart Nieszczęs iwy 

liczył lat 55. 
Pomocą promieni Rentgena. Langendreer. Na kopalni „Bruch-

~ogowo. W poniedziałek znalezio strasse" odniósł górnik Dreckmann 
no na drodze w pobliżu Biskupina nie- wskutek spadnięcia tak niebezpieczne 
znanego mężczyznę ze stanu robotni- porażenia, że leży w lazarecie bez na
czego zmarzniętego. Ponieważ zauwa- dziei wyzdrowienia. 
żono na nim kilka ran, przypuszczać Gelsenkirchen. Na tutejszym dwor 
można, że upadł po pijanemu, usnął, i cu został przejechany pewien robotnik 
w stanie tym śmierć go zaskoczyła. i na miejscu zabity. 

W l(otłowie przesłuchiwano prze- Dortmund. W jednym w tutejszych 
szło 30 ludzi-. dzieci i dorosł~ch: .Po- domów towarowych pozostawił, kupu: 
dobn~ PY.tano się nawet, co mow1l~ na , jący z zakupionych przedmiotow . m 
sp_ow1edz1. Prze~łuchy te są ~ zw1ąz: j mniej, ni więcej jak 600 sztuk. Pon.1e
ku ze sprawą księdza Jadomsk1ego, kto I wa-ż dotychczas nikt z zapominalskich 
remu prokuratorya zamierza wytocz1;'~ się nie zgłosił, przeto przedmioty te 
Proces o tak zwany „Kanzelparagraf . oddano do biura znalezionych rzeczy. 

Jarocin. Samobójstwo popełnila Horde. Robotnika Drutkowskiego 
W~o~a po konduktorze Kilhnowa przez 1 znaleziono w ustępie przy Głębokiej u
zazy~1e t;ucizny. Do czyn~ tego dopro licy nieżywego. Przyczyną śmierci był 
wa1z1ła Ją rozpacz nad mes2'..częśc1~m ; paraliż serca. 
!'Jęza. który został przez pociąg prze- Liinen. Do pewnego tutejszego 
Jechany · szewca przyszedł wędrowny czeladn~k 

z~ Sh.,;V.a. ~zvlł ~ta„op•IM1d. 

Wrocław. Socya!iści przepadli. 
Wybrany Pfundtner (wolnomyśna par
t:va lud.) i książę Hatzfeld (rządowiec.) 

szewski i prosił o robotę, by zarobić 
na dalszą wędrówkę do miejsca za
mieszkania swej matki. Opowiadał, że 
idzie z Paryża, a nazywa się Miiller. 
Szewc go przyjął, ale po kilku dniach 

tt czeladnik znikł, zabrawszy z mieszka
nia· pewnego urzędnika ubranie za 65 
marek. 

Essen. Na stawie załamało się na 
lodzie dwoje dziewcząt w wieku 12 i 
14 lat. Na krzyk ich przybiegło kilku 
robotników, którym się udało jedną z 
nich, 14-letnią, wyratować, podczas 
gdy młodsza utonęł_a. 

Werden. Bohaterką z miłości do 
swej siostry okazała się 15-letnia córka 
wdowy Voss. 17 letnia siostra dziew
czyny odniosła podczas ognia tak wiel
kie poparzenia, że lekarze nie rokowali 
'fej bylo zakloroformować. Operacya 
z któregoby można kilka kawałków 
skóry ściągnąć i przylepić biedaczce na 
popalone ciało. Zaofiarowała się prze
to jej 15-letnia siostra. na którei doko
naqo operacyi tern boleśniejszej, że; 
aby skórę otrzymać żywą, nie można 
jej było zaklo,roformować. Operacyi się 
się szczęśliwie udała. 

Soest. Na posadę kasyera głów
nej kasy zgłosiło się aż 101 kandyda
tów. 

- Monaster. Przed kilku dniami znikł 
urzędnik zarządu tamtejszej zatoki i 
sądzono, że odebrał sobie życie. Tym
czasem konsul niemiecki z Rotterdamu 
doniósł, że mniemany samobójca 
sfałszowawszy podpis dyrektora zato
ki na kwicie, na który otrzymał 12 ty
sięcy marek, zbiegł do Rotterdamu. 
Przy złodzieju znaleziono jeszcze 11 
tysięcy marek. 

t Wnt 
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Rozmaitości~ 
Ślub na stole operacyjnym. Z Nowe

go Jorku donoszą do „Dail Mail'\ iż w 
szpitalu tamtejszym niejaki Karol Troc 
ce poślubił Julję Berardi. Świadkami 
byli lekarze infirmierzy w białych 
beretach, Pan młody leżał na stole 
operacyjnym. Ceremonii dokonał ks. 
dominikanin. Taki był epilog dramatu, 
który niedawno rozegrał się. Rywal 
Troccego, Franciszek Rostin w sprzecz 
ce o dziewczynę rzucił się nań z nożem 
i ranił go ciężko w wątrobę. Trocego 
sprowadzono do s.tpitala, gdzie koniecz 
na była natychmiastowa operacya. 
Ona ma lat .30. on 27. Po ślubie odbyła 
się długa i trudna operacya, której wy
nik był szczęśliwy. 

fałszywy król węgierski. Niesły
chanego nadużycia dopuścił się niejaki 
Adolf I_(ulhanek, oszust już wiele razy 
karany i dobrze znany władzom w 
łiaves na Węgrzech. Oto przedsiębra l 
bliższe i dalsze wycieczki po całym 
komitacie i przed chłopami przedsta
wiał się jako Franciszek Józef . Opo
wiadał mianowicie chłopom, że objeż
dżał kraj „incognito' ', ażeby się z bli
ska, naocznie nrzekonać, jak też na
ród ubogi żyje i czego mu brakuje. Ka· 
żda taka wizyta „incognito" kończyla 
się drobną pożyczką, a dobrotliwy mo-

. narcha zapewniał oszukanego chlapa, 
że w ciągu trzech dni kancelarya nad
\Vorna zwróci dług z hojnemi procen
tami. Znalazła się nawet tak naiwna 
w ło_ścianka, którą sprzedała swoją cha 
łupę i grunt, aby tylko ukochanemu 
królowi wy[odzić i laskę sobie zaskar
bić. AtQ.li Nemezys w postaci żandar
ma już czuwała. W chwili bowiem, 
kiedy Kulhanek brał z rąk tej chłopki 
pożyczkę, żandarm nałożył mu ... kaj
danki. 

Ow.ałtowny mówca. W tych .dniach zna
ny socyalista wloo·ki, posel Perri, przemawial 
na w :ecu w Sestri-Ponente. W iec odbywal si~ 
w teatrze. Perri przemawiaJ ze sceny. Podczas 
morwy tak gwaltownie gestykulowal, że nagle 
z1niknąl z przed oczu zebranych: IW!pad.r do bud 
ki suf.[era. Sluchacze wYbuchnęli śmiechem, 
lecz zan ·.m się uspokoili, Ferri ukazal s i ę z za 
kulis i mówil dalej, kończąc okres, który mu 
nagle zaipadini~cie się przerwalo. 

Cesarski płaszcz na sprzedaż. W je 
dnym z handlów wiedeńskich wysta
wiono na sprzedaż płaszcz byłej cesa
rzowej :f;:ugenji. Jest on cały z jednej, 
sztuki koronki, w stylu Ludwika XVI, 
a kosztował Napoleona III 100,000 fran 
hów. Miała g_o na sobie Eugenia w r. 
1867, na uroczystości otwarcia kanału 
Suezkiego. Tam go jej ukradziono i 
wywieziono do Aten, a następnie powę 
drował on do Ameryki. Swego czasi: 
proponowano ekscesarzowej „odku
pienie" skradzionego płaszcza, ale od
mówiła. 

I 

Największy dom towarowy na śwle 
cie. Niedawno zatwierdzono w No
wym Jorku planv budowy największ ::: 
go _domu towarowego na świecie. Jt~\ia 
nowicie, istnieiąsy już „drapacz chmur· 
Metropolitan Life Insurance Company„ 
ina być olbrzymio podwyższony. gdyż 
zbudowaną na nim być ma wieża, w 
której znajdą pomieszczenie dalsze biu 
ra i magazyny towarzystwa. Po ukoń
czeniu, wysokość gmachu wynosić bę
dzie 656 stóp, czyli o 130 stóp wysoka. 
Jedynie tylko wieia Eifla w Paryżu„ 
będzie wyższą. Nowa wieża, będzie 
jedną z architektonicznych osobliwości 
świata. Liczyć ona będzie 48 pięter, 
oprócz 11 · pięter głównego gmachu. W 
przecięciu mieć będzie wieża 74 stóp 
szer.; z każdej strony znajdować się 
hędzie dziewięć dużych okien. dopro
\Vadzających światło na każde pie_tro. 
Zbudowaną będzie wieża, naturalnie. 
z żelaza, zaś marmur i sztuczny kamień 
używane będą tylko do ozdób. Sześć 
wind. utrzymywać będzie komunika
cyę między piętrami, jedna zaś z nich, 
szczyt wieży. Koszt nowej dobudówki 
obliczony jest na 14,000,000 marek. O
wy żelazny „drapacz chmur'', budo
wany jest tak silnie, że żadna burza 
nie jest w możności go uszkodzić. Zre
sztą kiedy wieje silny wiatr, fa1e po
wietrzne lamią się o ściany tych gigan 
tycznych budynków, tak gwaltownię 
i taki wskutek tego wir powietrzny 
koło nich powstaje. że doświadczeni 
przechodnie omijają wówczas ich są
siedztwo. 
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Na loty I marzec 
można zapisywać każdei.to czasu na wszy&tldclł 
pocztach 

,, Wiarusa Połsk ~ e~·ov'' 
Prenumerata na te dwa mlesłące wy11osł 

tytko. 

I mrk. 28 fen., 
a. z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodacy! W czasie obecnej a1dtacył wybor
c1ej pokazuje się dobitnie, jak potrzebną )esi 
rzeczą, by każdy P«>lak na obczyźnie abono
wał „Wiarusa Polskle20". dlate20 też każdy 
dotycbczasc»wy czytelnik oisma naszego oowi
nien odwiedzić swych znajomych i zachęcić k:.b 
do zapisania „Wiarusa Polski~o" na lutv J ma
rzec. 

Ktobv pragną[, ab_vśmv .,Wiarusa Polskie
go" przez luty i marzec ROS.Ylali krewnym je-
20, n':ech nadeśle 1,28 m. i dokladny a<lres oso
sy. która ma gazet<;: otrzymać, a „Wiarusa Pol
skiego" przekażemy poczcie. 

Osłałnie wiadomości. 
B o c h u m. Gazety niemieckie pi

szą, że w okręgu Bochum Gelsenkir
chen Hattingen padło na pana Józefa 
Chociszewskiego 8682 gł. ,. Wiarus Pol 
ski" podał w ostatnilJI numerze 9818„ 
Trzeba w tej sprawie odczekać urzę
dowego obliczenia. 

W H a n o w e r z e oddano na 
p. Józefa Chociszewskiego 243 gł. 

W H a m b o r n odebrał p. Józet 
Chociszewski 2547 głosów. 

W D y s e I d o ri i e · padły na p. 
Józefa Chociszewskiego, jak nam dono 
szą, 454 głos-s. 

Z M ii h I h e i m u nad Renem pi
sze nam pan Dymek, że w Miilhełmie 
Kolonii, Kaiku i Wiesdorfie padło na p„ 
Józefa Chocis~ewskiego znaczna liczba 
głosów, o których jednakże dotąd w 
statystykach nie wspomniano. 

W O r e p p i n i e (w Saksonii) ode
brał p. Józef Choćiszewski 77 głosów. 

W R e m s c h e i d padły ną kandy 
data naszego 53 głosy, które pono, jak 
nam donoszą, bezprawnie unłeważnlo- . 
no. 

Nadesłano 
ftiłion Sokołów 

zawitało w PoznatJskie 
wybornych papierosów 

firmy Wulkan 

I. F. J. Komendziński w Dreżnia 
w nader przystępnej cen'.e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
b~cia we wszystkich odnośnych handlaeh. 



Tew. iw. Józefa w Hor8t-
h.ausen 

podaje członkom. do •ia.domości. iż z po
wodu nieszczęścia umarł dnia 26-go bm 
nuz cz.le.nek 

śp. Antoni Kijanowski 

Tew. św. Wojelcclla w łlau-
. kaa 

podaje ws11y~tkim członkom do wiadomości 
iż w sobotę nm11rł wskutek nieszez~śliwego 
wypadku w kopalni ozło_nek nasz 

śp. Antonł Kijanowski. 
Pagr~eb odbędzie 1ię w środ~, dnia ao 
atyeznia, rano o godz 8 \V Horsthauson. 
Członkowie winni się stawić w czapkaclt 
i odzn&kaoh Tow. w sali posied!ień o 
g1>d1. 7 i pół. , O jak najliczniejszy udział 
prosi się wszystkich cztonklivr 

Santtd. 

Podobało się Bogu zabrać do wieczności 
po krótkich. cierpieniach moją najuko
chańszą żonę i naSZlł koehaną matk~ 

śp. Katarzyną Moćkowiak. 

Towarey·stwo polsko-kat-0ł1clde '„JEDNOŚĆ" 
w Roeb§ngbausen 

zawla swemu czlonkowi panu 
JÓZEFOWI ORZECHOWSKIEMU 

eraz: jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 
STANISI A\\ IE SYSIAKOWNIE 

w d~'iefi ślubu. dnfa 28 stycznia. serdeczne zy
~ia szczęścia, zdrowia ,bfogos1aw'ieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności Mfoda Para 
JM> treyk:roć ni'ech żvle ! aż s·ę echo z Rohling 
hansen dl) Jutrosina odbija. Zarząd. 

„ff.~$••fł*"*•• 

Tow. gimn. „Sokół" w Wattenscheid 
zas;vła swemu sekretarzowi druhowi 

Piotrowi Patryasowi 
otaz jego dozg. towarzyszce życia p. 

Stanisławie Oórniaczykównie 
w dniu ich ślubu, dria '29 bm. najser
deczniejsze życzenia. W końcu wykrzy 
kujemy wszyscy społem: ,,Niech żyje 
Sokolica z Sokołem!" Wydział. 

· ·•-•tt••~**•··~ w dnień ślubu dnia 29 bm. zasyła-
my czlonkowi naszemu panu 

Janowi Jankowiakowi 
i jego zacnej towarzyszce życia pannie 

Stanisławie Stróżykównie 
uajserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności. 
l(oło śpiewu „Chopin" w Wiemelhaus. 

.„.-..~i~•·········,-.: •"'( ~ --( "( ~ ~ 4( ~ "' ~ ~ ~ ~-..,._·-,·1·1--.~ .. ,f" ........ 
Tow. św. ~~~~~:_g~e':lcohuhauseu ~ ~~-: -~ Naj'epsze maszyny i 

zasyza szanownemu cztonkowi r ~ł~i,.~ ·~E;:-- wysyłamy ao każdej stacyi '-
steianowi Mikołajczykowi r ·-"-'-".:,,;~":~.'l;t'·· · w Westfalii ' 

Na 

&marek 
i jego dozgonnej towarzyszce życia { , 1'. J~~\fł.~} i~ pod długoletnią gw·arancy~.. 1 

pannie 1'-achalinie Budychównie ~;'S·~~(~~ · . · d 68 k ·~ j 
w dzień ślubu (29 stycznia) jak najser- · ·'' ,..~·,~.0; 1: • ~ 0 miare • ... ~ . 

~ · ·~J .„,1 ... ~··.··.~'.·~t... Katalog darmo„ J. c eczniejsze życzenia zdrowia, szczęś- "I ~ f · ·~ ~~ J 

wpłaty i t 
' mk. odpłaty 

tygodniowo Gttzr· 
ma. ka.żdy: 

cia i blogosławieństwa Bożego, życia ~ . ~ .. ·'~.~ .. t.7.,_•~,·.·.t_! .. \li.:.:~.~.::;.:~~ Dran. sfeld &.. Stawiński, ~ 
dugiego, a po śmierci zbawienia wie- ~ . „,r- ·, „ .• • 79s "' 

"I · "''l"''·•J"" Recklmghaasen-Sud. 1 "-

szafy 
do rzeczy. 

cznego. Młoda para niech żyje! ._ t1 
W imieniu Towarzystwa: la rząd. ~~~'-'<'-'· ~'-1-.'-".fs.,;.-....l~~~~~t<J~~>-tl;:-.Ji-J 

szafy / 

•••••ł'••··~·~~~-· *•••••••••••••* Tow. św. Józefa w Dahlhausen 
zasyła swemu członkowi panu 

_ JANOWI TOMIŃSKIEMU 
i jego towarzyszce życia pannie 

STANISŁAWIE TALADZE 
w dniu ich ślubu, 29 stycznia, jak naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia do

brego, szczęścia i błogosławieństwa 
Bożeg_o Młqda para nie~h żyje! niech 
żyje! niech żyje! Zarząd. .••• ,.H.*)$~~~··••&• 
·······~·~~~--···••t> Tow. św. Józefa w Dahlhausen 
zasyła swemu szan. czlonkowi panu 

ANDRZEJOWI NOWACKIEMU 
i jego dozgonnei towarzyszce życia . 

pannie TEKLI RAPIORCE 
w dniu ich ślubu (29 stycznia) jak nai-
5e rdecznilejsze życzenia zdrowia. szczę 
ścia i blogoslawieństwa Bożego. Pq 
trzykroć wykrzykujemy: Młoda para 
niech żyje! niech żyje! niech żyje! 

Zarząd. ···············••••... „ ••...• 
Koło śpiewu „Róża leśna" w Hochlar

mark 
zasyła swemu szan. członkowi panu ~ 

WAWRZYNOWI OLEJNIKOWI 7 

i jego dozgonnej towarzyszce życ}e 
pannie JÓZEFIE SMYSZN.EJ 

w dniu ich ślubu, dnia 29 stycznia9 naj
serdeczniejsze życzenia na nową dro
gę życia. W . końcu wykrzykujemy: 
Młoda para niech żyje, aż się echo z 
ttochlarrnark do Bruchu odbije. 

W imienin Kola: Zarzą~; „ •••••• ~···••+
IA~~ .... ~~11s11sua).~~ 

Prawdziwe woskowe, 

na Matkę Boską Gru.mnu 
w wielkim wyborze i bar· 
--dzo tanio ---

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 52 

Tylko u mnie do na.bycia I 

Tanie 1sgarki narodowe, 
srebrne, złoty brzeg, 5 lat gwar. 
po 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mk. 
Bro&zkł z sokołem po 2 1i:k. 
~pliki z sokołem po 0,20 m~ 
Guziki do mankiet z sokoł. 6 m. 

' ltt edallk do łańcucha z sok. 2 m, 
Lańeuszkł z sokoł. po 3, 4, 6, 

8 mk. 
li.ole7:ykł z sokołem po 5 rok. 
Płerśełonkł z sokołem 5 mk. 
= == Cenniki darm9. = 

M. Szczepaniak, 
Krotoszyn 

(Krotoschin). 

w Westfat• I ~ad1·enłł 
w Wattanscheld, ul. Verstadtstr. 48 
Ażeby podołać W81lelkiej obcej konkurencyi założyłem w Watten

scheid labrykt: pal"tnY"9 ·- Sluż~ więc każdemu. i dostareze.m 
ehlell I płttezywo, które jest bardzo smaczne i 11anh~, jakiego 
n ałko5e w okolicy tntaj dostać 11 obcego nie można. 

Moje wozy m 2 

prze.ieżdżają w poniedziałek i c1.:wartek: Wattenscheid, 
Leithe, W estenfeld, Ha.me, ':Jłofstede, Riemke, Bochum. 

We wtio•ek. ł w pl"tełu 
U cek.and orf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 

W lirod~ ł w sobott:1 
Bhlma.rck, W an•e, Rohlinghausen i Giinnigf6ld. 

Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejsoowoeei prsybędił, 
jako i tycia, ktin~y jeiillllt'.ze wspierają obcych, proszę o podanie adresu 

na pe~Uwee, a naty.hmiast p1·~dę. 

Pro~ę gorąco &.a.n. 'Rodakiw i Rodaczki o łaska.we poparcie. -

Pople1·ajtny 1nweco ł Jedzmy ehłeh pohłkł. 

l:
. Franciszek Matysia~ piekarz polski 

. w Watte•scheid, 
ntadttłtr. 48 (~1) Vorstadttrir. '8 . 

do bielizny 
szafy 

z lustrami 
lustr-a 
komody 
stuły 
szafy 

kaehenae 
łó~a 
materace 
szyfonłerkł 
maszyny do 

gotowania 
kanapy 
pierzyny 
itd. itd. 
Całkowite 

wyprawy 
na odpłatę 

tylko w olbrzym. 

domu 
kredytowym 

Schwarzhoff 
Reeklingh. S. 

(Braeb) 
obok poczty i ap· 
teki. (37) 

Star.zy odbiorcy, 
którzy regu.lamie 
płacą, otrzymaj, 
towar bez wplat1. 

wyśm. hołende! 

Ser ski, tnięki iłatw 
dający sięk.raj 
wkaw.potOI • 

Paczka pocz- 3 90 m 
towa frank.o ' 1 

.J'ob. 8tegeh11.1u1a, 
Neum1insteri.H70. (1725 

Olbrzymi zarobek SU I( N IE BAL O WE 
czyści najstaranniej i w najkrótszym c~asi 
!'ARBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA 
WOCHUM. Tel. nr. 911. 

osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
że koQjety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki, Posen W. 6. 

Zie111ski 
Koronowo (Vrone L 8.) 

kupnJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
da.je w całości i w parcelach na długo

=== letnią odpłatę. === 
1676 

Kasa aszcządnoścl Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wypowiedzeniem, 
4r i ćwierć procent za kws.rt. wypowiedz 
\ i pół procent za półrocznem wypowied.z 

filie: łlolstede, Herne, Eicket. Rinllłclł• 
busen. Linden, HattlnKen, Lanizendreer, M•· 
Sprock:hovel. 
ten, Castrop, l(om-. Dortmund, Oettłlt. 

.. 
~ ·:., ~ ~ /~:·~~. ~ ~ '· .~f,,~~~~;1:~ ~:.~;/:-'<::„:ttt~f,~:;.;Y:~~iJ:.~:.:.~ii ~~ · 

I Sżanownej Pnbliczności Langendreer 
i okolicy polecam mój wielki skład 

wszelklcln mebli 

I 
od najtańszych do najlepszych. Wykonuję 
wmoim warszt. wszet. prace tapłeersl;.ie. 
Sprzedaj~ także na odpłatę. 
Andrzej Firlej, Langendreer, 

Immingerstr. 9. 1218 

Postbestellungs-F ormular. 

••-"*$-•t__••ł*•••• liL'"Rl1rular• ~'l:~ ~. (141. .AL.f.ł..;41-.d;;..••••••&&AA.& Dobry, pożywny chleb pade:rn-

Tani chleb! 

Ich bestelłe hiermit be.@ dem KaiiJStJ 
chen Postamt ein fxemplar der Zeitlt 
~ WlarH Polski" aus Bochwn (Z~t 
preisliste 128) fiir den Monat DezelJI• 
ber 1906 und zahle an Abonnement u, 
BestellS!eld 0.64 Mk . 

-.~w-vw „ ·~~ ... v••• 30 oał1tott.1tycb nos'cl li borski po 1,25 mr. i po 85 fee, 
W dnień ślubu, dnia 29 bm. zasyła- W I Ilf 8 t również westfalski chleb wiejski (Bauem-

my naszemu czlo11kowi b~rdzo dobre, czerwone, mocno kwapo- stuten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
Wawrzynowi Olejnikowi wate, duża pierzyna, duży spodek i 2 po- koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 

oraz jego narzeczonej duszki z 17 funtów półkwapu, z powodu fabryka chleba Job. Dake, Upsprung. 
Józefie Smysfoej · małego błędu w kolorze, na całe łóżko P· Salzkotten. (1800) 

serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia 30,@0 mk., ta sama pościel z kwapo- Zamawiać proszę w niemieckim ję-
i błog_osławieństwa Bożego. Towarzy. watą kołdrą S5,00 mk., cała pościel . zyku i podać dokładny adres i sts.cyę ko- Obiege 0,64 Mk. erhalten zu habe 
stwo wykrzykuje nNtech żyje! niech z kwapu 4o,no mk. Za niepodobające lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier bescheinigt. 
żyje! niech żyje! aż· się echo z Hoch- sią pieniądze z powrotem. Katalog z po- Molthmarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 

ścielami i meblami franko. 79 larmark do Bru chu odbije! L. 'Veber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark. Fą,bi•yka po~•~feU Ph .Lohoft Maltheserstr. 5, G. Kirrhner .. ·*'*·· · „ ••••••*-•••~ TH. KRANEFUSS, CaSSOI 78. Undenstr, 32, Ed. Welsch, Konigsstr. r<11fcerłłcł3H Pmtt:uat,~ 

•••• il.~ ....... li • • 

Za .druk. naklad i redakcyei udpowiedzialny,: Michał Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



· Nr. 25. Bocltmn, na środę dnia 30-go stycznia 1907. 

• 

łod.zienne pismo ludowe dla · Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym . politycznym i 

Wydiodd oods1Hn.i• 1 WT.liotkiea dJd po1łwl4tocu.ye.ll. 
!'ned:pł&t& km.rtalnł. 11& poczcie i 1i. listowych wynoó 
, ~~ 60 fen., & " a~8':eniea da doaa 1 mr. 92 fen. 

11,; f-i~&n.'1 Polski" ~~JM.nr j~ufi w ceuib. pt'eztoWJlll po4 
ualri•m ,..(. polniaca ar. 122. 

I 1111 B1ż1 za lłar1 I IJczyz11 I 
z.. imerai, płaci li• Po mioj•c• rqdb drobnege m i.; 
lE f. ogłoszenie sam.ieacsone prsed inseratami ~ feL ltt 9 
0111:~st.o ogł&ua ołnyiu. rabat. - Lilt7 do „Wiarn• \ P : • 
akiego" n&le~ frankowa6 i podu w nich dokł&dDJ" ad11 

Rodzice pelscy t U czele dzieci 1we 
•~wić. czytać i ałsać .PO 1tolsku ! Nic 

&sit Połaldem. kto lłOtomstwu swemu 
1Miemczyć ilę 1ozwoli I 

. Pa;i;łueat zostanie zwołany na 14-ao 
!ułeao„ 

Wybory ściślejsze odbywać się 
mai• 4 i 5-go lutego. 

. W kOJ>alai ~eden", w obwodzie a<Jr-
11iczym o.ad rzek~ Saar, wydarzyła się 

okropna katastrofa. 

Ml poniedziałek ran.o nastąpił z niewy„ 
tłoma~zonych dotąd powodów wybuch 
-gazów. Pod ziemią znajdowało się 600 
i!Órników. Liczba zabitych wynosić ma 
€>kota 150. Prace ratunkowe prowadzo 
l'le ~ z gorączkowym Pośpiechem. W o 
:statniei chwili donoszą, że prac ratun
kowyc~ musiano zaprzestać z obawy 
J>rzed nową eksplozyą. 

·w ~w-iecldem wybrany Polak p. Sass 
Jaworski. 

Pierwotnie donoszono. że w okrę
gu świeckim w Prusach Zachodnich od 
być się muszą wybory ściślejsze parnię 
dzy kandydątem polskim p. Sass Ja
worskim, a dotychczasowym poslem 

:.ttoltzem~ rządowcem. 
Wed.lug ostatnich wiadomości wy 

·brany został p. Sass-Jaworski, który 
odebrał 8416 glosów; na Holtzą padły 
7533 gt .. , rozstrzelonych głosów było 
1oa. 

Wybrano zatem dotą.9 19 Polaków. 

430 tysięcy głosów polskich! 
R.ząd prusko - niemiecki i je

io łibęralni i ikonserwatywni po
mocnicy udają, jakoby z od
hytyQh co dopiero wyborów do parla
mentu niemieckiiego byli wielce zado
·woleni. - A przecież Polacy i cen
trum„ przeciw którym glównie toczono 
"11alkę i dla których parlament rozwią~ 
zano, wyśli z wyborów nowych bez 
szwanktJ.. Polacy nawet z wielkim zy
slciem. Coprawda część przeciwni-
ków rządu, ~ocy_aliści stracili o-
kol o dwadzieścia mandatów i 
zaprzeczyć nie można, że wskutek 
strat socyalistycznych ·rząd dostał się 
w Położenie nieco korzystniejsze, ale 
w tym względzie os.tateczne zdanie wy 
Powiedzieć będzie można dopiero po 
Wyborach ściślejszych. 

Jakibądź wynik mieć będą wybory 
· ściślejsze, nas przedewszystkiem zaj
m~je i cieszy, że liczba głosów i po
słow polskich wzrosła znów imponują
co. Nietylko. że utrzymaliśmy o
kręgi, które dotąd posiadaliśmy, ale 
z?obyliśmy z pewnością dwa, a zdaje 
się nawet, że aż trzy nowe okręgi. 

Pszczyńsko-rybnicki i opolski okręg 
zdobyl iśmy na pewno, a także pono 

w okn;gu świeckim wybrany zo
stał zaraz pierwszem glosowaniem p. 
Sass-Jaworski. Mielibyśmy więc już 
19 posłów, a w trzech okręgach (gru
dziądzko-brodnickim, gliwicko-lublinie 
ckim i kozielsko-śtrzelnickim) stajemy 
do wyborów ściślejszych, przy 'czem 
jest nadzieja, że zdobędziemy przy
najmniej jesz.cze jeden okręg. 

Przestewszystkiem jednakże lud poi 
ski założył potężny protest przeciw 
prześladowczej polltyce rządu prusko
niemieckiego. Do urny wyborczej sta
nęło t:t raz:t wedłua tymczasowych 
obliczeń naszych 430 tysięcy uświado
mionych narodowo obywateli Polaków. 

Przyrost głosów polskich wynosi w 
porównaniu do -odbytych przed trzema 
laty wybor{)w około 80-90 tysięcy. 
\>./ roku 1898 oddano na kandydatów 
polskich 256 tysięcy głosów, w 1903 
roku 346 tysięcy, obe~nie głosów pol
skich padło prze~zlo 430 tysięcy. Licz
ba głosów naszych podwoiła się więc 
prawie w ostatnich ośmiu latach. Wo
bec prowadzonej wszelkimi' środkami 
przeciw nam walki mającej ostatecznie 
na celu zaglądę naszą, wzmożenie się 
naszej siły narodowej stanowi fakt wa
gi najdonioślejszej, 

Walka wyborcza prowadzona byla 
pod haslem najostrzejszej opozycyi do 
rządu, który nas prześladuje i dp stron
nictw niemieckich, które mu w tern po 
magają pośrednio lub bezpośrednio. 
W alka ta, do której rząd sam ze swo 
imi pomo~nikami w pierwszej linii po
mógł grunt przygotować, zdobyła nam 
już w trzech latach przeszło 80 tysięcy 
nowych szermierzy. Zatem w górę 
serca! 

Na dobrej znajdujemy się drodze. 
Niechaj ten tak pomyślny wynik wy
borów ostatnich będzie dla nas bodźcem 
cio dalszej pracJ; na polu oświaty i or
ganizacyi narodowej, a oburzenie, które 
napelnia ser~a nasze, gdy patrzymy na 
okr9pne krzywdy dziejące S)ię społe
czeństwu naszemu, niechaj znajdzie wy 
raz mniej w słowach a więcej w czy
nach podobnych do tych, które tak 
świetny nam zapewnUy wynik wybo
rów. 

Czyny takie zadają najdotkliwsze 
ciosy wrogom naszym, a nam budują 
najsilniejszy fundament dla lepszej na
szej przyszlości. 

Rezultaty wyborcze w Polsce. 
Poniżej podajemy liczby głosów 

oddanych w większych miejscowo
ściach w kraju na Polaków i na niem
ców. 

Z Prus Zachodn. 

W Gdańska otrzvmal kandydat po! 
ski p. Wiktor Kulerski 428 "losów. 

W Pelplinie otrzymał głosów p. 
Brejski 518, Ifobrecht 90, Spahn 25. 

W Starogardzie: Brejski 708, Hob·~ 
recht 367. 

W Skarszewach: Brejski 240, łiob 
recht 367. 

W Zblewie: B rejski 311, Hobrecht 
106 gfosów. 

W Lubawie: Czarliński 534, hr. 

Fink von Pinkenstein 310, Spahn 3, So
cyalista 3. 

W Nowemmieścłe: Czarliński 524, 
Pinkenstein 324. 

W Suszu: Czar liński 1. finkenstein 
626, Socyalista 9. 

W Torniu: Ks. Bolt 2694 gł., lib. 
Ortel 3732 centrum 4, socyalista 446. 

W Chełmży: ks. 13olt 1167, Ortel 
560. 

W Chełmnie: ks. Bs:>lt 1123, Ortel 
721. 

. W Kowalewie: ks. Bolt 280, Ortel 
187. 

W Wąbrzeźnie: Ks. Bolt 711, Or- · 
tel 712. 

W W. Ks. Poznańskiem. 

W Nakle otrzymali: Czar liński 568 
gl., Wartensleben 900, Reitz soc. 111. 
Polacy zyskali głosów 85, socyaliści 
77, niemcy 28. 

W Inowrocławiu: Polak dr. Dz iem 
bo~ski 1966 gł., baron Schlichting 1414 
Tuszyński (soc.) 229. 

W Strzelnie: Dziembowski 564, 
Schlichting 256. 

W Kruświcy: Dziembowski ~2, 
Schlichting 140. 

W Pakości: Dziembowski 424, 
Schlichting 118. 

W Trzemesznie: Dziembowski 641, 
Schlicłiting 170, Tuszyński 14. 

W Mogilnie: Dziembowski 436 
Schlichting 285, Tuszyński 5. 

W żninie: Czarliński 503, Wartens
leben 306. 

W Łabiszynie Czarliński 195, War
tensleben 235. 

W Kcyni Czarliński 424, Wartensle
ben 232. 

W Rogowie: Dziembowski 375, 
Schlichting 125. 

W Gnieźnie: Grabski 2169 gł., 
Dyonisius 1329, soc. Wierbiński 35. W 
stosunku do ostatnich wyborów przy. 
było Polakom 240, a Niemcom 260 gło
sów. 

W Witkowie: Grabski 232, Diony
sius 99. 

W CzernieJewie: Grabski 291, Di
onysius 455. 

W Wągrówcu: Grabskli 590,. Dio
nysius 383. Wierbiński 40. 

W Kłecku: Grabski 234, Dionysius 
100. 

W Janówcu: Grabski 379, Diony
sius 229. 

W Chodzieży następujący wynik: 
Walery Łebinski 224 głosów, Zindler 
kons. 482. Schultz socyaln. dem. 312! 
Preuss wolnom. 18, Erzberger centrum 
36 gl. 

We Wrześni: Czarliński 634, My
lius 341, soc. Rumiński 12. 

W Jarocinie z Bo~usławiem: Czar
liński 470, Mylius 578. 

W Strzałkowie: Czarliński 254, My 
lius 84. 

W Śremie: dr. Ąlfred Chłapowski 
546. Giinther 316. 

W Kostrzynie: Chłapowski 388, 
Giłnther 92, soc. Podemski 1. 

W Pobiedziskach: Chłapowski 281, 
Oiinther 272. 

W Poznaniu otrzymał mecenas 
Chrzanowski 12009 gt, nadburmistrz 
Wiilms 9412, Bebel 1335. rozstrzelonych 

piaqcego. ~kopisów nie ZWl'&C&al"· 

99. „Dz. Pozn.'' pisze, że około 5000 
wyborców Polaków nie głosowało. 

W Stęszewie: Chrzanowski 375, 
Wilms 109. 

W Swarzędzu: Chrzanowski 372, 
Wilms 304, Bebel 6. 

W Głównie: Chrzanowski 692, 
Wilms 109. Bebel 6. 

W W ronczynle: Chrzanowski 368, 
Wilms 5. 

W Szamotułach: hr. Mielżyński 
678, v. Klitzing 437. 

W Sierakowie. hr. Mielżyński 302, 
v. Klitzing 263, soc. Schultz 15. 

W Wronkach: hr. M~elżyński 389, 
Klitzing 359, !iSOC. 9 . 

W Obornikach: hr. Mielżyński 388 
Klitzing 378, soc. 12. 

W Skwierzynie: hr. Mielżyńsk.i 
296, Klitzing__.527, soc. 12, centr. 47. 

W Kościanie: dr. Witołd Skartyń
sk(.679 gl., Emil Pflug 257. 

W Śmiglu: dr. Skarżyński 590, 
Pflug 299 głosów. 

W Buku: dr. Witold Skarżyński 
447 glosów, Pflug 146 głosów, Podem„ 
ski, soc. 3 glosy. 

W Gostyniu: Ks. pralat Stychet 
733, Lehwald 202. 

Na Śl:tsku. 

W Katowicach: Korfanty 850, ks. 
Skowronek centr. 1125, lib. Voltz 2&ł8, 
soc. Adamek rn9. 

·w Laurahucle: Korfanty 1137, ks. 
Skowronek 158, Voltz 734, Adamek 
245. 

W Zaborzu: Korfanty 1901, ks. Sko~ 
wronek 258, Adamek 908, Voltz 855. 

W Zabrzu: Korfanty 4052, ks. Sko 
wronek 1049, Voltz 2182, Adamek 1558. 

liemle polskie. 
Prus Zacho;lnieh, Warmii M\:ZUr. 

Lubawa. Dziś we wtorek toczyć 
się ma przed Izbą kamą w Lubowie 
proces przeciwko 8 proboszczom t de· 
kanatu lubawskiego, oskarżonych o § 
l 30a kodeksu karnego (l(anzelparagraf) 
Oskarżonych księży będzie bronił p. 
mecenas W olłńskł. 

Z Wiei. Kr PoznatskieU&. 
Poznań. W kasie oszczędności 

Banku Przemysłowców w Poznaniu 
wpłacono w gr_udniu 1906 roku 1261370 
marek i 77 fen. a wypłacono 858418,78 
marek w tymże miesiącu przed rokiem 
wpłacono: 1413153,91 marek a wypła
cono 1103267,52, marek od 1 stycznia 
do końca roku 1906 wpłacono 14225070 
marek i 48 fen. a wypłacono 12182532 
marek i 66 fen. stan obecny na 1 stycz 
nia 1907 roku jest: 15060586,15 mareH 
przed rokiem było 13017048,33 marek. 
Stan udziałów per 1 stycznJia 1907 wy
nosi: 4520408,05 marek, przed rokiem 
było 3989130,26 marek. w roku 1906 
przybyło zatem 531277,79 mk. 

W Minikowie pod Poznaniem za
prowadzono świeżo niemiecką naukę 
religii. DZlieci polskie natychmiast za
strejkowah. W Wielkiej Starołęce 
strejk ogólny, w Małej Łęce zaś upada. 



. Z. Rogo~na piszą do „Postępu": W t chwilę historyczną, które żaden 
.n1edz1elę, dma 2~ bm. powołano na salę „Amtsgericht" z pamięci wykreślić nie 
pana Bussego N1emcow katolików ce- zdoła. 
:IJem .porozumieni~ się wzglę?em nadc~o Odolanów. O ciekawym wypadku 
dzących wyborow. Na sal~ b~l takze donoszą nam z Swiecy, powiatu odola
. nasz k.s. proboszcz Gapczynsk1, aby w dzieci go~podarza p. Franciszka Podem 
.spr~w1e d_otyczącej Kościoła katolickie nowskiego. Uczęszczają tam do szkolv 
go, 1ako kapła~ zabr':ć .g~os. ~prócz te skiego!/ które wskutek rozkazu rodzl
go ?yla na sah powazme1sza llczba Po cielskiego wzbraniają się mówić nie-
1ako~. Ks. prob?szcz 0{1,pczyński po- miecki pacierz i uczyć się_ pieśni ko
tp~osą pr~ewodm~z~cego to.warzy~twa ścielnych i relig1ii w języku niemieckim. 
.mem1ec~1~h katolakow p. K1ttla. azeby Kiedy d.pia 23 listopada 1906 roku wcho 
mu udz1ehl głosu. Na pr.ośbę tę otrzy- dzil do szkoły inspektor szkolny pan 
mal wręcz odmowną ,odpo~iedź. D?- Grąhn, z Odolanowa, wtedy synek p. 
~ączył zarazem ?· ~rez~s_, ze zeb:a~1e Podemskiego Hipolit nie pochwalil Pa 
Je~t tylko dla n~em1eck1ch kato~1kow na Boga po niemiecku „Gelobt sei Je
pr zezn~cz?ne. ~1ał.o t~. znaczyć, ,z~ Po zus Christus". Pan inspektor wyrńie
lacy wmm w te1 chwili, salę opuscić. rzył za to zaraz osobiście karę malcowi 

i 1. lutego~ rnie_ u?zielano na Wiel.kanoc ~ .<infiu 24 stoczyly walkę z piemieniem 
promocy1, a.m. me ~ypuszczano ich ze ~ Beni Msaur, wśród którego scltronfł 
szkoły choc1az skonczą lat 14. Dalej w si_ę był Raisuli po ucieczce z Zinatu 
s~kolach, w ~t?ryc.h dzieci, w wymie- Schwytano kilkudziesięciu jefioów i 
rnonym termmie me powrocą do po- zdobycz bogatą . 
slusz.eństwa, nie należy ud~ielać im ur-
lo~u w celu wykonywania prac w polu~ Wykłady o sprawach wojskowyełt we 
am skracać nauki w czasie żniw. 

Bydgoszcz. „Ostd. Rundschau'' do 
nosi, że zlożono z urzędu soltysów na
stępujących gmin: Bielska, Gaju. Po
mian, Je_rzyc, Chełmc. Gocanowa. Or
pikowa, Piechów, Woli wapowskiej i 
Złotowa. za to, żę ich dzieci nie odpo
wiadają w nauce religii po niemiecku. 

~_ni~zno. Dalszy ci~~ wall~i, wy
powiedzianej przez państwo pruskie 
Kościolowi, rozgrywać się będzie 31 b. 
m. przed izb_ą karną w Gnieźnie. 

Oskarżeni są: 1) ks. wikaryusz Ma 
ksymilfan Mrugas obecnie z Babimostu 
o kazanie wypowiedziane w Potulicach 
2) ks. prob. Leon Fórmanowicz z Mo
C:Jiszewka, 3) ks. Andersz ze Skarbo
~zewa. Wszyscy trzej kapłani oskar
żeni są z paragrafu o ambonie. tj. o to, 
że omawiali w kościele sprawy pań
stwow_e. 

Idąc za tą ":sk~zowką,. wezwa! W skutek tego udał się ojciec z synkiem 
is. pr?boszcz zna1duJący~~ się ~a sah do lekarza dr. Sobiecha w Odolanowie. 
Pol~kow, aby ~al~ o_puścill, co 1edn~k który ślady tej kary stwierdził na ciele 
dopiero po drugiem wezwanlu nastąpiło . chłopczyka i w świadectwie lekarskiem 
!<rok paria prze~odniczącego dowodzi opisał. P. Podemski mając taki doku-
1.asno. jak słu.szme .zaznac~ył ks. prob., ment w ręku, stawił wniosek do pro
ze na zebram~ ma1ą g_rzy~sć pod obra- kuratoryi o pociągnJięcie p. inspektora 
-dy sprawy, ktore muszą s:1ę kryć przed do odpowiedzialności. Prokuratorya o
o~zyma pra:wych katolik9:w i kapla- strowska oddaliła jednak wniosek pa
now (chodz!lo. o kandydaturę prote- na Podemskiego, ponieważ chłosta ~y
stąnt~ p. KIItzmga~. . ła tylko lekką i nie przekraczała pra-

1 o o~us~czemu, sali nadszedł ks. wem dozwolonej miru-y." z SI S ~emer (N1emi~c), ktory zaraz n,a ~stę- Pan Podemski z takliego zakoń- e ~zka ezyli ttl o~faki. 
pie zapytał się o ~s. G~pczyn~k1ego. cze_nia spra_wy niezadowolony, poru- Katowice. Teatr germanizatorski 
<!dy odebrał odpow~~dź, ze .tegoz. ~ sa~ szyć chce rzec;z tę przez poslów na- wędrujący po obwodzfe przemyslo
ll wyproszono, opuścił w teJ chwih ze- szych w Berlinie 
branie. Za nim ruszy to całe chlopstwo Pozna, W b. d . . . wym, mial, jak czytamy w "Górnoślą-
i niższe stany niemieckie. Pozostała n. Y _or~ o rad, m~e1ski~h zaku" w roku ubiegłym dobre zyski. 
t Jk -- k k . w W. Ks. Poznansk1em skonczyły się Od rządu dostał 12,000 marek zapomo-
~ 0 g~rst a - 0 0.1° 15 -. urzę~m- -- jak stwierdza o~td Presse" - kię gi, od gmin i· zak•ado'w przemys•owych 

kow, ktorych obrad Jednak 11!1e mozna , " ... · . . t i scharakteryzować, gdyż żadnego Po- ~I~.a Polak?w. W Pozmmm orzeszło 1.ak dostał zapomogi 19,939 marek, a poza 
laka nie wpuszczono. \\ iadomo, t!lko Z kandydatów polsk1cl' tern zebrał 33856 marek - razem miał 

Jabłonna (powiat babimojski). w ~ Ostrowie odebrano P?lak~m ostat- dochodu 65892 marek, a rozchodu ra
zeszłym tygodniu wybuchł w szkole m ~an~at, W, _Trzemeszm~ Niemcy zy zem 57647 marek - więc dyrektorowi 
tutejszej opór przeciw niemieckiej nau- skah wię~s~osc. W Jarocime, _Dobrzy~y pozostała ładna suma 8244 marek w kie 
ce religii. Stawiły go dzieci dwóch tu- Krzywi~m t Qbrzyc~u oraz hcznych in szeni. - Teatr ten odwiedzają prze
tejszych gospodarzy. nyc.h .miastach, zam}eszkalyc~ przewa ważnie Niemcy, więc też ontl najwięcej 

Hakatyści -tutejsi pękają ze złośd wazme przez P?la~ow~ zwy91ęstwo po się tego teatru . domagają .. Robotników 
bo myśleli, że w naszej wsi niemczyzna zostało J?O str~nae mem!e~kie1. W Gni~ź także bardzo tu i owdzie nakłaniają do 
na zawsze polskość przydusiła. nie magi.strat 1. rada, mie1ska składa się dego ~eatru; zarzą~ Ballestrema ~P: 

Poznań. Władze pruskie konfisku wylączme z Niemcow. wyś~Ia~cz.a rob?tmko:n t~ „dobrodzie1 
ją znany obraz Chełmońskiego „Ra- „Ostd. Presse" upatruje w objawie stwo , z~ im da1e tame bv~ety, by~eby 
dawice", wysyłany z Krakowa przez tym wo~ny postęp żywiołu niemieckie- ł tylko szli do !eP-"o ger~~mz~torsk1e,go 
Towarzystwo przyjaciół sztuk piękn. go w d~1elmcach polskich. Nie można l teatru. A~e o~oł robotmkow i Polako~ 
m1eszkającym w Poznańskiem akcyo- na razie stwierdzić prawdziwości po· I trzym~ się. mimo w~zyst~o zdała od te1 
naryuszom. Nadszedł też do kancelaryi danych przez ,Ostd, Presse" szczegó- ~ędru1ąceJ germamzacy1, a tym robot
Towarzystwa list od sądu okręgowego łów. Jeżeli jednak są one prawdziwy- · mkom sława! 
w Ostrowie, za w ia dam i aj ą cy o ko n fis- mi, nie można b ynaj mnie i mów i ć o po- !!Ili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

kacie premium, wysłanego do pozłotni- stępach niemczyzny. gdyż do klęsk Po 
ka PeJJińskiego, „ponieważ w sposób, laków przyczyniifo się jedynie niespra_-
7agrażający spokojowi publicznemu, wiedliwe prawo wicborcze do rady 
podburza różne klasy ludności do gwał- miejskiej. 
·townych przeciw sobie czynów." Te- Bydgoszcz. Regencya bydgoska 
igo rodzajµ konfiskaty więcej muszą lu- rozporządziła, aby tym dzieciom pol
dność polską zniechęcać do władz pru- skłm, które trwają w oporze przeciwko 
skich, niż obrazeli, przedstawiającą niemieckiej nauce religii poza czas do 

Fatalna om-yłka. 
2 l) Powieść z francuskiego. 

(Ciu dalszy). 

IV. 
Po drugiej stronie lasów ttayes, w 

.głębi, przy wejściu do wąwozu famen
ne, który prowadzi do granicy belgii
skiej, dwadzieścia osób było zajętych 
szczególną robotą. 

Ludzie ci mieli na sobie niebieskie 
bluzy, podarte przez ciernie, w pasie 
ściskał je sznur, spodnie również nie
bieskie, płócienne, wsunięte były w bu
ty z krótkiemi cholewami Jedni mieli 
na głowie sukienne czapki, inni pomię
te pilsnowe kap,elusze. 

Famenne, zachodzący gtęboko w 
las. byl jeszcze pogrążony w ciemnoś
cia~h, chociaż slońce już wstało, a ja
skółki, szczygły i zięby śpiewały od 
dawna. Ale_rza~kie QfOmiąnie światła! 
jakie przenikały przez drzewa, rozpra
szały się w dole, na gąszczach poszcze 
pianych ze sobą krzaków, które rosły 
przez całą długość i tworzyły nad nią 
jakby sklepienia. . 

Prawdziwa droga dla przemytni
ków. I w samej rzeczy, znajdowali się 
tam przemytnicy, jedni z najzręczniej
~zych i najniębezpiecznieiszych. 

W lesie, pod dużemi drzewami, by
ty rozkopane ogromne doły. Przy nich, 
na mchu leżały porozrzucane paki z 
tytoniem 1i worki napełnione tabaką. 
Kontrabandziści wydobyli wlaśnie to
wary z dołów i szykowali się do dro
ii, aby je przewieść prnez granicę. 

Jedni napełniali tabaką ogromne 

:\'_ __________ . - ---

ciosowe kamienie, przepiłowane przez 
środek, i wydrążone wewnątrz, po
czem dopasowywali te kamienie, je
den do drugiego, za pomocą drewnia
nych listewek, zatkniętych pomiędzy 
szczelinami. Linię, któraby mogla zdra 
dzić miejsce przepiłowane, smarowane 
gipsem, pomięszanym z gliną. 

Następnie te kamienne skrzynie 
wtaczali po klocach drzewa na v.;ozy, 
które czekały zaprzężone po drugieJ 
stron/ie otworu .Famenny. Tak nałado
wane wozy były już gQtowe celem prze 
wiezienia do francy! i wyje.;łtan; .i ra 
drogę, prowadzącą c~o Oi ~- ~t w M~
ziere. 

Inni porozciągali na ścieżkach sztu 
kU płótna; zszywali je razem, napcł-
1:i w ..;.'.y je poprzednio wewnąt.:-l M~rni 
tytoniowemi. 

Zanos1ti pc:em płótna do w-1.~kó,,;, 
rozpościerali je nad obręczami, przy
\Vliązywali, tworząc budę, a wewnątrz, 
dla. odwrócenia podejrzeń, wrzucali pę
ki słomy, siana i snopy żyta. 

Najdrobniejsze przedmioty miały 
swoje przeznaczenie. I tak: dwaj prze
mytnicy byli zajęci, odśrubowywaniem 
żelaznego sztuftu, którym był przymo
cowany drewnliany pałąk, tworzący 
sklępienie nad wó_zkiem. Wyjęty sztyft 
odkrywał wydrążenie, przechodzące 
przez całą długość obręczy. Napchano 
w nią tytoniu. 

Później, gdy bez żadnej przesz-ko 
dy przybędą na miejsce przeznaczenia, 
pozdejmują obręcze ze ~klepienia, po
odwiążą sztuki płótna, wysypią tytoń i 
sprzedadzą gp. 

Na małym placyku, utworzonym 
przez rozszerzony otwór Pamenny, ze 

14Jiadomości ze świata, 
Nowe walki w Maroku. 

W oj ska sułtańskie po ograbieniu 
wszystkich wsi w okolicy obozu swe
go, r_uszyły w pogoń za Raisulim. W 

dwudziestu kontrabandzistów także 
bardzo gorliwie nad czemś pracowało. 
Byli to, po większej części ludzie, sta
rzy, o twarzach wynędzniałych. Mieli 
gęste brody, brudne i potargane. oczy 
niespo}cojne, ruchliwe. Pracowali w mH 
czeniu, a jeden z nich, chłop wielki, dlu 
gi i kościsty, którego twarz ziemistego 
koloru, poorana zm.arszczkami, miała 
w sobie coś złowrogiego, dawał im po 
cichu jakieś objaśnienia, mial na sobie 
surdut stary, zniszczony, połatany. bru 
dny i poplamiony tlµ_szczem i spodnie 
czarne. z dzurami na kolanach, porwa
nych cierniami i zakrwawionych Kape 
lusz wysoki rudy ze starości, podarty, 
związany był pod brodą szpagatem i 
pokrywa1 włosy długie, rzadkie i szare 

Jeden z przemytników zawołał na 
n~ego: 

- tlej ! Paryżanin, zobacz, czy 
wszystko jest urządzone, jak należy 

-- Tak - odpowiedział bandyta. 
- A więc, tyś się już zajmował 

podobnem rzemiosłem, przemycaleś pe 
wno do Paryża wódkę_. 

- O! bardzo czę_sto. 
- Wiecie co, to wcale nie głupio 

urządzone - zauważył jeden belgii
czyk. 

- Zapewne tym razem celnicy zo-
baczą tylko ogień - rzekl jeden duży 
chłop o zezowatym spojrzeniu i rudą 
brodą. 

- Chyba chcesz powiedzieć, że 
zobaczą tylko drzewo. Inni zaczęli się 
śmiać. 

Oto na czem polegał spryt tego! 
którego defraudanci nazywali Paryża-
ninem. i 

Przepiłowali kloce drzewa dość · 

_Francyi. 
Zalecone przez rząd wolne wykła

dy dla słuchaczów uniwersytettł o spra 
w_ach wojskowych rozpoczęły ~ię już. 
W teatrze w Poitiel mówił major Le
breton o najnowszych działach, a w 
teatrze w Lille major Coquelin - Lisie 
o powodach zwycięstw niemieckich w 
r. 1870 i 71. Wezwał on młodzież łraa
cuską, ażeby pamiętała zawsze o krzy 
wdzie, wyrządzonej narodowi łraacu
skiem!l w roku 1870 i ażeby przyczyni 
ła się do zmycia tej hańby. Na odczy
cie tym wystąpil w roli przewodtticzłł 
cego Gautier, dyrektor gabinetu mini
stra oświaty Brianda. 

Wystawa wszechsłowiańska 
w roku 1910. 

Z Pragi donoszą: Pod przewodni
ctwem wiceburmistrza dr. Styclm od
było się posiedzenie komisyi prezy
dyalnej w sprawie wystawy wszech
słowHańskiej w Pradze. Dr. Scheiner i 
p. Czerny zdali sprawę z dofrchczaso
wych przygotowań i ze względu na o
becne położenie w Rosyi, wyrazili o
wabę, że do roku 1910 wystawa t-a nie 
przyjdzie do skutku. Zajdzie prawdo
podobnie potrzeba odroczenia wysta11. 
do roku 1915. Komisya uchwalila za
leoić wydziałowi miejskiemu, aby zgo
dził się na urządzenie wystawy i, aby 
na poczynione już koszta przedw.stęp
ne udzielił zapomogi w kwocie 2000 
koron. 

'Vyrok pruskiego kamergerycltłu w 

sprawie szkoloeł. 

Trybunał najwyższy w 6ertinie, t. 
zw. Kammergericht, orzekł, że nie wol 
no dzieci zatrzymywa(w szkole ponad 
rok 14-sty życia, jeżeli nie określono z 
góry ściśle, przez jak długi czas dzie
ci mają być jeszcze zatrzymane w szko 
le. Z wyi:oku tego wynika. że wszyst
kie rozporządzenia inspektorów lokal
nych, na mocy których nae wypuszczo
no dzieci strejkującycb po ukończeniu 
lat 14-tu ze szkoły, bez oznaczenia ter
minu ich ostatecznego uwolnienia, .byly 
nieprawne. 

Wybory w Niemczech a socyałł.śei. 

W ostatnich 35-ciu latach ludność w 

grubo, w których porobili wydrążenia 
i powsypywali w nie tabaki Gdy wszy 
wszystkie komórki były pozapełniane 
wsuwali jedną połowę kloca w rowek 
drngiej, tak, że te lączyly się ściśle. 
Pociągali je potem klejem. taczali po 
mchu i układali na wozy. 

- Słuchaj, Chaffert, ty poprawa·· 
dzisz wóz - rzekł jeden kontraban· 
dzista, nazwiskiem Adelut, dowódca 
bandy. -Paryżanin jest obcy w tych 
stronach i nie zna dostatecznie lasów. 
Będziesz mu towarzyszył. 

- Zgoda - rzekł Chaffer1. 
Nagle Adelut stanął przed Paryża

ninem, założył ręce i rzekł. 
- My wszyscy s;.ę znamy, opFócz 

ciebie jednego. Paryżanin to nie imię. 
Jak się nazywasz? 

Paryżanin zaklnąl i wzruszyJ ra-
mionami. 

- Nazywam się Piequeur - rzekł 
- Niech będzie Piequeur ! - z-go-

dził się Adelut. 
I zwracając się do obdartej bandy, 

która podeszła i czekała, zapytał: 
- Kamienie. kloce obręcze, płót-

no, buda, gotowe?' 
- Wszystko gotowe. 
- A więc w drogę do ttaut-Bntte. 
Wozy się potoczyły każdy na in

ną dróżkę, ale wszystkie trzymały się 
tlisko siebie, w mniejszej lub wi~k~zej 
odległości od głównej drogi. 

Jakim sposobem Piequeur znaJazl 
się w Ardenach i jaki dziwny przypa
dek rzucał go znów na drogę dwóch 
istot, które się tego nawet nie domyś
lają d w których życie był wplątany Już 
niegdyś, w okolicznościach tragicz
nych, jakie opisywaliśmy poprzednio. 



iemczech zwięk~zyła się o. 2~ mi1io- f /'SU marek. Dopiero po powrocie do do ' J_ebińskiego na 200 marek grzywny za 
ów, Uczył~ ~ow1em po W?Jme fran- ł mu spostrze~ł z ~rzerażeniem omyłkę i obrazę rządu pruskiego. Redaktora Ko
usko pru~k1eJ W, r?ku 1870 .1 7_1 40.~0~ ' czemprędze1 po~Jiegl do lokalu wy bor- pickiego za wzywanie do oporu prze
sięcY m1eszkancow. a dziś hcz~ JUZ czeg?, ale ~musiał czekać aż do poli- ciw niemieckiei nauce religii na _dwa 

l,700.000 Wzrost głosów socyahsty- ~zema glosQw. Jakoż przy liczeniu zna tygodnie więzienia. 
znych od roku 1871 d.o 1903 przedsta- ieziono czek w kopercie. w D ii s s e 1 otrzymał p. Józef 
·a się obraz nastęou1ący: Spittel w Lotaryngii. Podczas tań Chociszewski 30 głosów. 
!871 7,656.273 3,884.803 113.048 ców na pewnej zabawie pchnął pe- w Kamen (okręg Hamm Soest) 
1874 8,523.446 5,190.254 350.861 wien robotnik swego towarzysza no- odebrał p. Józef Chociszewski 35 gł. 
1877 8,943.028 5,401.021 493.258 żem w pierś i zabił go na miejscu. w Bergkamen 17, w Altenbogge 51, nie 
1878 9,124.311 5,760.947 437.158 ma jeszcze wiadomości z Heeren i Ko-
!881 9,090.381 5,097.760 311.961 nigsborn. 
1884 9,383.074 5,662.957 649.990 Rozmaitości~ w ~ii h n te pod Werne nad rzeką 
1887 9,769.802 7,540.938 763.128 Lippe odebrał p. Józef Chociszewski 
]890 10,145.877 7,228.542 1,427.298 . Dwa słońca w Krakowie. W ponie 29 głosów; w Werne na rzeką Lippe 11 
l893 10,628.292 7 !673.973 1,780.989 działek, podczas silnego mrozu, obser-
1898 11,441.094 7,759.153 1,113.536 wowano na Rynku krakowsk/im nie-
I903 12,528.063 9,495.762 3J.010.75t zwykłe zjawisko - zorzę polarną z 

Na podstawie wyborów z roku dwoma słońcami. Od strony wschod-
903 zasiadalo w parlamendie niemiec niej wieży ratuszowej widać bylo nisko 
im 78 socyalistów, 99 centrowców, na horyzoncie przesłonione mglami 
6 Polaków, 6 welfów 10 alzatczyków slońce. Okolo niego utworzyło się o
bawarski związek chłopski, którzy sta gromne kolo tęczowe, po za którem od 
owili opozycyę w rozwiązanym parla strony zachodniej wieży ratuszowej 
encie. Prawica miała 74 posłów, a to \V(idać było zupełnie wyraźnie drugą 
2 konserwatystów ii 22 wolnokonser- tarczę słoneczną. Zjawisko trwało oko,.. 
atywnych; wolnomyślni mieli 30 po- lo pól godziny. Około godziny 12 w po

tów (partya ludowa 20, związek 10) ludnie zbladl_o kolisko tęczowe, rozply-
stronnictwo narodowo-liberalne 51. n~ło się zjawisko drugiej tarczy sło-

necznej i pozostało tylko blade praw
~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!.!!!..!!!_!!!!!1_!!!_~_!!!- dzi we słońce, które tymczasem wyply 

Na loty I marzec 
ożsa zapisywać kaźd~o czasu wa wszystkich 
ocztach 

,Wiarusa Polskiego." 
Prenumerata na te dwa miesiące wynosi 

ylko 

I mrk. 28 fen,, 
z odooszeniem do domu 28 f ea. więcej. 

Rodacy! W czasie obecnej as.tttacyi wybor-
1eJ pokazuje się dobitnie, iak Potrzebną jest 
1.ec:ią , by każdy Polak na obczyźnie aoono
vał „Wiarusa Polskie20", dlate20 też każdy 
otychczasowy czytelnik pisma nasze20 powi
e• odwiedzić swych znajomych i zachęcić ich 
o npisania „Wiarusa Połskie~o" na lutv i ma
zae. 

Ktobv pra~nąl, ab_vśmv .,Wiarusa Polskie
o" przez luty i marzec Qosylali krewnym ie
o, rr·ech nadeśle 1,28 m. i dokladny adres oso 
y, l:tóra ma gazetę otrzymać, a „Wiarusa Pol
kiego" przekażemy poczcie. 

Z różnych stron. 
Bochum. Robotnik, którego n!e

szczeście spotkało we fabryce .,ł3o
'humer Verein" nie nazvwat się Pro-
1c wski, tv~ko Bąkows1ci . ."...J1 ·~ ~.1.,;zę. 
'liwy po;:.L0dzi z Kob}~!in:t w i> : t : wł
kiem. 

Bochum. W lesie należącym do 
uabiego Galen ścięto olbrzymi dąb, 
ióry sprzedano za 1100 marek. 

Katernberg. Na ulicy Rothauseń
kiej bawiło się kilku chlopaków patro 
Jami, gdy naraz jeden· nabój eksplo<lo
al i wystrzelU jednemu z chłopców le 
e oko. 
Wattenscheid. Na kopalni „Holland" 

godzila korba maszyny parowej ro
. otnika tterforta tak sHnie w głowę, 
. e na miejscu go polożyla trupem. 

Ar>Ierbeck. Dwóch r~botników 
~·targnęło do biura fabryki, chcąc obić 
ewnego majstra. Ponieważ tego nie 
astafia. wywarli swą zemstę na znajdu 
ącym się w biurze robotniku w ten 
Do~ób, że oblali go wrzącą wodą, a 
>otem go w brutalny spos.ób sponiewie 
an .tak_,_ że musiał udać. się do lazaretu. 
ednego z tych łobuzów aresztowano. 

_liitgendortmund .. Na kopalni „Ger 
ani a 11 .dostał się górnik Scheer nie
zcz~śliwym sposobem między kosz 
ścianę szybu i odniósł tak wielkie 

·oranienia, że w lazarecie skonał. 
. Dortmund. Podczas bijatyki pora
iono nożami robotnika Venstrę z Ho
andyi tak bąrdzo, że po przeniesieniu 
0 do lazaretu na drugi dzień umarł. 

~sertohn. W Londynie aresztowa
@k cieślę V. oexa, ~tóry sprzeniewierz~ł 
i dasy ~w1~zku cieśli znaczną sumę pie 
ę zy r zbiegł. Początkowo nie przypu 

g~czano, aby V. dopuścił się był takie
. przestępstwa, bo V był o~ólnie po
. azany, Sądzono, że Voexowi stało się 
ies~czeście. Teraz dopiero orzekona

ao· si~, że pozory mylą i że ludziom u-
c nie można. 

Vł .Elberfetd. W zapale wyborczym 
. 0zvl pewien wyborca do koperty za 
last karteczkę na kandydata, czek na 

nęło z mglistych oparów. 

Jubileusz cygar. Jubileusz 75-letni 
święcą w tym roku - cygara. Zwyczaj 
pal.enia sięga wprawdzie wieków za
mierzchłych, bo jeszcze w r. 1492, gdy 
Krysztow Kolomb wylądował dnia 12 
października na wyspie Guanahani, 
spostrzegł tam Indyao, palących ja
kieś liście, zwinięte w trąbkę, którą oni 
nazywali „tabako". W _nolowie XVIII 
w. poczęli Europejczycy, zamieszkali 
w Meksyku, wyrabiać takiie lulki i 
sprzedawali je pod nazwą „cigarro". 
Były to liście tytoniu niekrajane, a 
wiec zwinięte, jak w dzisiejszych cy
garach, lecz z zewnątrz mialy osłonę 
Qaplierową, jak nasze papierosy. 

Na uoczątku wjeku XIX przywie
ziono je_ do bnglii i rozpowszechniono 
palenie ich pod nazwą „segars". Na 
kontynencie europejskim nie przyjął 
s•i ę zrazu zwyczaj palenia cygar, bo na
piętnowan.o go odrazu jako niehygie
niczny i brzydki. Lecz cholera, która 
grasowala w latach 1830, utorowała mu 
(irogę. Podówczas nife znano jeszcze ró 
żnicy między cholerą i dżumą i upatry
wanq przyczyny tej zarazy w powie
trzu, przyczem sądzono, że można u
chron1ić mieszkanie od zaraźliwego po
wietrza, jeśli się pali w nim trociczki. 
Otóż zwolennicy palenia cygar, przed 
którymi zamykano dotąd salony, sko
rzystali z dobrej wiary publiczności w 
zbawienne wpływy trociszek i twier
dzili, że palenie cygar chroni miesz
kanie od zaraźliwegQ.Powietrza jeszcze 
lepiej, aniżeli trociczka. Tak więc roz
powszechnił się po Europie zwyczaj 
palenia cygar okolo roku 1838 i odtąd 
z roku na rok rośnie konsumcya tyto
niu z tą tylko różn'icą, Żle zamiast kosz„ 
townych cygar coraz więcej używa się 
krajanego tytoniu i pali się go w pa
pierosach. 

Pociągi dla pijanych. W Anglii ist
nieje przepis policyjny, zabraniający 
osobom pijanym jeżdżenia zwyklemi 
pociągami. Dyrekcya kolejowa usta
nowiła wskutek tego w czasie wię
kszych uroczystości, nadzwyczajne 
pociągi dla osób pijanych. Dowcip lu
dowy nadal tym pociągom nazwę: „Ba 
chus Special". Przedziały w wago
nach są słabo oświetlone i zaslony po
spuszczane, aby podróżnych ustrzedz 

przed ciekawością publiczności na 
przystankach, oraz, aby utrudnić wza
jeJ11lle poznawanie się pasażerów, któ
rzy, znajdując sie w stanie nader opła
kanym, mają wszelkie powody wsty
dzić się tego po wytrzeźwieniu. 

Osłalnie wiadomości. 
L e n s. W kopalni Lłcain nastąpi

ła eksplozya gazów. Kilka górników po 
niosło śmierć. Szczegółów brak dotąd . 

Z 815 górników, którzy w chwili 
wybuchu znajdowali się pod ziemią 
wydobyto 681. 
P o z n a ń. Redaktora Switałę skaza
no za obrazę armii pruskiej na dwa młe 
siące więzienia. Redaktora Walerego 

lt\"1iabotensfwo polski& 
Porządek nabożeństw dla deka

natów Castrop i Horde: 
Kilchlinde od 1 lutego do 4 lutego. 
Marten od 8 lutego do 11-go lutego. 
Brambauer od 15 lutego, do 18 lutego. 
Mengede od 22 lutego, do 25 lutego. 
Aplerbeck od 1-go marca do 4 marca. 
Asseln od 1-go marca do 4-go marca. 
Rauxel od 8-go marca do 11-go marca. 
łiorde od 15 marca, do 18-i::o marca. 
Castrop od 22-go marca do 25 marca. 
Courl od 29 marca do 1-go kwietnia. 
Barop od 5-go kwietnia do 8 kwietnia. 
:Bornig od 12 kwietnia do 15 kwietnia. 
Ltitgendortmund od 29 kwietnia do 22. 

Wattenscheid. Spowiedź św. od piątku 1 
lutego po pol. - l(azania w sobotę i niedzielę 
o godz. 012 i o 4. 

Ueckendori. Spowtiedź św. od piątku 1 
li.. t~go po pol - Kazanie w sobotę tylko po 
Semie okolo 11 godz. i w niedzielę n.o Sumie 
i po poi. o '4. 

Langendreer. Spowiedź św. od soboty 9 
lutego ·rano. - Kaz;rnia w n:edzielę o 7S12 i 
po Qol. o 4. 

Holiterhausen. Spowiedź św. od soboty 9 
ktego rano. - Kazania w niedz:elę okoto 11 
i PO. pol. O 4. 

U w a g a : Dla Polaków roZJ>OCznie sie 
czas tegorocznej spowiedzi św. wielkanocnej 
już od s-0boty 26 stycznia. 

Schonuebeck. Sposobność do spOl'.v:ed1j w 
sobotę dn'ia 26 stycznia po poJ. i ~v n : edn: lę 
rano. Kazanie polskie w niedzielę no polud1fu. 

Steełe: Sposobność do spowiejzi f,'.\'. w 
sobotę dnia 2 lutego po poludn·u i w niedziele 
rano 

Uwaga. W archidyecezyif koloński ej roz
pocznie się w tym roku czas soow.~Jzi w:c1ka
r:ocnej już 26 stycznia. 

Ze „Zjednoczenia zawod. po Isk." 
Zebranie członków w Hofstede od 

będzie się w niedzielę, dnia 3 lutego po 
południu o 4 godz. w lokalu p. Walbur
ga, ulica Poststr. na które szan. człon
ków z Hofstede i Riemke się zapra
sza! Rodacy, którzy jeszcze nie są 
członkami, mogą także brać udział w 
zebraniu i na członków dać si · zapi
sać „Zjednoczenie zaw. polskie" 

Baczność Rodacy z Buer i okolicy! 
W niedzielę, dnia 3 lutego, urzą

dzamy zabawę z tańcami dla członków 
„Zjedn. zaw. pol." Nieczlonkowie, chcą 
cy wziąść w zabawie udział, muszą 
się przedtem do organizacyi naszej za
pisać. Zabawa odbędzie się u p. Peping 
hausa, Essenerstr. początek o godzinie 
4 po i:iol. O liczny udział uprasza (110) 

Komitet zabaw „Zjd. zaw. poi.". 

Tow. gimn. „Sokół" w Oelsk.-Hiillen 
obchodzi dnia 3-go lutego zimową za
bawę na sati pana Nachbarschulte, 
Wanner-ulica. Program następujący: 
l) otwarcie zabawy o godzinie 4 po po
łudniu; 2) ogólny śpiew; 3) ćwjczenia 
gniazda miejscowego z laskami; -4) kon 
cert; 5) ćwiczenia gniazd sąsiednich; 
6) ćwiczenia wolne gniazda miejsco
wego; 7) teatr i zabawa z tańcaml. 
ZaQraszamy najuprzejmiej wszystkich 
druhów i Rodaków z Gelsenkirchen
Hiillen i okol'icy i mamy nadzieję, iż 
s·zan goście nas swą obecnością za-
szcz_ycić rac:łą. Czołem! 

(3) Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Diis-
sel p. Dornap 

oznajmia swym członkom, oraz wszyst 
kim Rodakom z Diissel. Dornap, Hah
nenfurth i okolicy. iż w sobotę, dnia 2 
lutego, w święto Matki Boskięj Grom
nicznej, po południu i w niedzie]ę rano 
jest sposobność do spowiedzi ~w. W 
niedzielę po południu nabożeństwo poi 
skie z kazaniem, o którym czasie, bę-

dzie w niedzielę w kościele ogloszone. 
Przybedzie ksiądz Rodak. O liczny u
dział w spowiedzi św. i w naboże•-
stwie uprasza (1) Zarząd. 

Tow. św. Kazimierza w Baukau 
podaje swym szan czlonkom, iż dnia 
2 lutego w święto Matki Boskiej Grom 
nicznej. o godzinie .04 po pol. odbt;dzie 
się walne kwartalne zebranie, na któ
rem będzie sprawozdanie rewizorów 
kasy za czwarty kwartał i z całego 
roku i wiele innych ważnych spraw. 
Na zebranie się wszystkich członków 
mile zaprasza. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
podaje do wiadomości członkom i Ro
dakom w Steele i okolicy, iż towarzy
stwo nasze urządza zabawę z tańcami 
dnia 10-go lutego. 

Uwaga: Wstępne dla naszych czi. 
30 fen. dla czlonków obcych Towa
rzystw 50 fen., a dla nieczlonków przed 
czasem 75 fen. przy kasie 1 markę. Pro 
szę szan. członków, aby przy wstępie 
okazali si ę książką legitymacyjną. Za
bawa rozpocznie się o godzinie 5 po 
południu. (1) Zarząd 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
podaje do wiadomości członkom i też 
wszystkim Rodakom, iż w sobotę i w 
niedzjelę, 2 i 3 · lutezo, będzie ksiądz 
polski słuchać spowiedzi wielkanocnej. 

Uwaga: Nabożeństwo z kazaniem 
odbędzie się w sobotę o godzinie 6 
wieczorem (1) Zarząd. 

J 
Polskie Towarzystwo „Jedność'' 
· w Szczecinie 

urządza w niedzielę, dnia 3 lutego o go 
dzinie 7 wieczorem na sali p. Kotza, 
Gutenbergstr. 7. przedstawienie ama
torskie. Odegranie będą dwie bardzo 
piękne i ciekawe sztuki „Werbel do
mowy" i „Takich więcej", Po przed
stawieniu zabawa z tańcami. Szanow
nych Rodaków ze Szczecina i okolicy 
zapraszamy jaknajuprzejmiej na to 

przedstawienie i mamy nadzieję, że 
Rodacy z tej rzadkiej t11taj sposobności 
się pomiędzy swojemi skromnie i we
soło zabawią, tłumnie skorzystają i się 
pomiędzy sobą do jak najliczniejszego 
wzięcia udzialu zachęcać będą . .Zarząd. 
Stan. Mocek, prezes Pholippstr. nr. 4 I. 

Baczność Merklinde i Bovinghausen ! 
Towarzystwo św. fłoryana 

urządza dnia 3 Jutego na sali p. T. Giil
kera w Merklinde zabawę, na która 
wszystkich Rodaków z okolicy jaknaj~ 
uprzejmiej zaprasza. Początek o godz. 
4 po poL Koncert wykona kapela p. 
Musielaka. W końcu teatr i taniec. (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Dortmundzie 
urządza w niedzielę, dnia 3 lutego, za
bawę zimową połączoną z tańcami w 
lokalu pana Tobina przy ulicy Hirten
Str. na którą się wszystkich członków 
uprzejmie zaprasza. Początek zabawy 
o godz'inie pqł do 5-ej po południu (2) 

-- ,. • .. , .. Zarząd . 

Towarz. św. Bartłomieja w Hagea. 
W niedzielę, dnia 3 lutego o godzi

nie 4 po południu urza.dza zabawę zimo 
wą z tańcami na sali pana Erenputsch. 
ulica ~rednia nr. 19. na którą zaprasza 
Rodaków -i Rodaczki z Hagen Vorhal.c, 
tterdeke, Wetter, lfaspe i okolicy (3) 

Zarz~d. 

W niedzielę dnia 3-go lutego 
odegrany będzie teatr amatorski pod 
tyt. „Wigilia św. Andrzeja" w Laar, 
przy koścjele katolickim na wielkiej sa 
li domu Towarz., na które się wszyst
kich Rodaków iaknailiczniei zaprasza. 

Zarząd Tow. św. Antoniego. 

1Vade1łano 

1'1ilion Sokoló 
zawitało w Poznailskie 

W)7bornyeh papierosów 
firmy WuU1an 

I. F. ]. Komendziński w Dreżnie 
w na.der przystepnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na~ 
bycia we wszystkich odnośns eh handlach. . 



Tow. św. Wawrzyńca w KastroJ 
Niniejszem donosi się wszystkim 

c2tonkom iż pogrzep śp. 
Katarzyny Maćkowi=łkowej 

żony czbnka Maćkowm·:\:a, _ odbędóe 
się w środę, dnia 30 stvc~nia po. poi. 
e godzinie 3?4. Czlonkow1e w:rt~p. sic: 
~t~wić na sa~~ posied3~ ·; .J ~odnm~ ,) 
O Uctny udział pro-;1 Zarząd. ·-
Br~chvo._ Róża.licowe· Polek w Kastrop 
•onosi swym Siostrom, iż bierze udział 
w pogrzebie zmarlej Siostry śp.: 

Katarzyny Maćkowiakowei 
w środę, dnia 30 stycznia o godzinie 
3~ , z do.mu żałoby, Karlstr. 169. O licz
-.Y udział i pobożn~ westchnienie za 
auszę zmarlej prosi Przełożona. 

Tow. św. Józefa w Altenbochum 
eznajmia członkom, iż bierze udział w 
pogrzebie właściciela lokalu. w którym 
Towarzystwo nasze miewa swe posie
uenia śp. Henryka StockHnga z Alten 
aochum Pogrzeb odbędzie się w czwar 
tek o godzinie 9 z rana. Członkowie 
winni się stawić w czapkach i odzna
kach o. godzinie 7 na sali posiedzeń. O 
Hczny udział prosl (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentevo w Horde 
urządza dnia 3 lutego na sa:1 Domu cze 
ładzi kat. (Kath. Oese·lenhaus) swą 
4.oroczną zimową zabav.rę połączoną z 
koncertem. teatrem i ta.ńcami. Począ
tek o godz. 4 po poł. Wstępne wynosi 
4.la czlonków 30 fen., przy_ kasie 75 f. 
O lic: ""' y udzial w · · · ~wie szan. człon 
ków ' 1ako wc;zystk1c1- . · ·czliwych 
R.pdaków uprzejmie prosi 
(3} Zarząd. 

l !Baczność Komitety!! 
ł Wszystkich tych, którzy posiadają 
Jltetń2tdze na cele agitacyi wyborczej, 
aa powiat esseński, zebrane na wie
ea.ch i za bony, pro~zę. aby mi najpó
abiei do 1-go lutego nadesłali. Tak sa
mo, proszę mi z calego powiatu Essen. 
za powstałe koszta rachunki nadesłać 
które z powiatowej kasy wyborczej 
:będą. zapłacone. 

JAN BLOCH. 
skarbnik powiatowy w Essen, 

ulica Wieżowa, (Turmstr.) nr. H. 

Towarzystwo śś. Piotra i Pawła 
-- -w Bruckllause• 

zasyła szanownemu członkowi 

Stanisławowi Kochowiczowi 
araz jego dozgonnej towarzyszce ży„ 
da pannie, 

Józefie Nawracałównie 
w dzień ślubu, dnia 30 stycznia serdecz 
ae życzenia. Młoda Para niech żyje! 

Zarz1td. 

Tow. Kimn. „Sokół" w Kircllliede 
zasyta. zacnemu druhowi 

PIOTROWI KŁOSOWSKIEMU 
eraz jego narzeczonej pannie 

P~LAOII KRlYMIŃSKIEJ 

Towarzystwo „Jedność" pod opiek• 
iw. Barbary w Lontrop 

donosi swym członkom i Rodakam w 
Lontrop i Sinsen, iż walne zebranie 
odbędzie się w święto Matki Boskiej 
Oromn., 2 lutego, punktualnie o godz. 
4 po pol. w lokalu zwykłych posiedzeń 
p. Schrodera w Sinsen, na którem hę·· 
dzie kwartalne sprawozdanie, obór za
rządu i inne ważne sprawy. Członko
wie zalegający ze składkami za rok 
J 906 mogą i powinni się z nich uiścić 
przed zebraniem, ażeby stan kasy był 
w porządku. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie ka
sy zechcą się punktualnie o wpół do 
3 stawić. - O liczny udział w zebra-
niu prosi Zarzcd. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
urządza dnia 3 lutego zabawę, polączo 
ną z koncertem i przedstawieniem a
matorskiem. Początek zabawy o go
dzinie 5 po poi. Zabawa odbędzie się 
na sali p. Meistra, Prohnhausenerstr. 
nr. 19 (Alfredus-ttaus). 
(3) Zarząd. 

Uwaga: Dzieciom niżej lat 14 jest 
wstęp na salę wzbroniony. 
Baczncłć_B_c.-d-,".-, c-y-! 
Bardzo korzystne dla R 'daka k1;pno. Od lat 10-oiu 
bardzo dobrze za prowadzony 

wielki interes piwa but elkowego 
wraz z domem mieszkalnym, w którym znajduje się 
wielka piekarnia j~t z powodu stosonków familij · 
nyclt zaraz do sprzedania. Cena kupna bardzo 
umiarkowana. Intereienei zechcfł. si~ rglosić do 
Eka pedycyi I! Wiaruea Polskiego" pod nr. 89. 

~-0~-----,-~J«~·-
• Polecam się Szanownym Ro- -
• dakom do wykonywania 75 if. 
I ubrań p1drua miarr. I 
M Za króJ i dobre leżenie daję W 
• gwarancyę. il 
• MICHAl DEPA„ mistrz kraw •• 
Jl , ar, Cesarsk& ul. 99 .• 

--~---···· Place bud.ovv-Jane 
.., Hamborn. przy szybie IV „Deutscher Kaiser'' 
w btdej wielko~i ma na sprzedaż przy bardu 
malej wpłacie. (to) 

.Albert Bu„, 
Rambo.-., Gottliebstr. 25. 

I J, KWIATK~!SKI, Herne. 
cygara, papierosy 

I karty z wtdokaml. , 
Towar pierwszorzędny, warunki kredytu det· 

=== godne, usługa skora. === 
Tylko hurtow:nłe, een7 fabr,.-. 
ezne. 1'Illlej11ze .zam&,wlenla od• 
wrotntt poezt~ Uennłkł P"•tl• 
865 I Iranko. 

~ !~~Z!}~~·~.15~~~!~ 
~ 2.J\J, 3.-, 3.50, 4.-. puch 
szary mk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.
Korespondencya polska. Przesyłka za 

zaliczką. (17 43) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Sachsen) 

Hl. llleolalat:r. nr. .&. ••••••• „ ••••••• 
I Rodakom naobczyzn\e = 
• polecamy gorąco nad wszechmiar • 
Ił pożyteczne dzieło napisane przez -
• naszego brata rodaka p. Piotra • 
• Paliń:ikiego pod tytułem • 

C LITURGIKA KATOLICKA 1 

~~~1sttst1~~~ 

Prawdziwe woskowe 

świece 
na Matkę Biską Gramn, 
w wielkim wyborze i bar
--dzo tanio --= 

poleca. 

FR. JOZEFOSKI, 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 52 

i Polaki 

Elementarz 
dla dsieci uez,eych &14) w 
szkole tylko po nłemłeeka. 

Jee~ mJ}eptą elementan, jaki 
dotychcsu 1ro1t.ał wydany, dla W.go 
eowtmen tmtJdowa.6 ełt w l'fku ba
dego dlleaka polaklego 11& obemyble. 

Blemenł&rz wykonan7 jest bardzo 
gutownle. osdobło•7 llozn1Url obru
bml, a ałołon;r tak, łe ddeeko am1e
J'°8 Gl)'W po alemlecku, łatwo alt 
uucą po polaku. 
o.. 80 ,.., • ,,,,-.u,l'fe4 40 JM., 

Adrea: Wlaru P•:t.kl, :a.e1t„. 

• OC 
Essen, 

, . 
· 111. Wfełewa (Tnrmstr.) nr. 14~ 

Najwi~y i najetarsz1 pienruorzędny int.en• 
ha'Wieeki na Esaen i okolic~. 

Krój nowomodny llznany jako najlepny •• 

TAIVIO! TA.HO l 

Ubłory lll t.nrałego towaru już od S5 marek. 
1Thłer7 ••k•ł•kle od 8ó do łO m.&Hk. 

f[oazta . podróży do dwóch marek nracamy: -Ha. 

słt.m naszt>m: Swójde • weao. 

-- 1111111 I Towarzystwom I 
• polecamy • 
• dla sekretarza, • 
• r) bibliotekarz., • 
"5 KSJ ł 1.JKJ k~syera, _ksiąt- • 
• 1\ ki do zap1sywa- li 
• nia członków i li 
• t. d. i t. d. li 
tl Adres: • " „ Wiarus Polski'' li 
• D e e h u m. Maltheserstra.s~ nr. 17. li -- ··--·Bank ZieDłtłłki 

Koronowo (Crane a. 8.) 
kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w całości i w parcelach na długo. 

===letnia\ odpłat~. ----
167$ 

Kasa aszczędności Banku 
nrzyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
~ procent za natychm. ·wypowiedzeniem, 
1 i ćwierć procent za kwart. wypowiedz 
1 i p6ł procent za półr ocznem wypowiedz w dt!tU 1ślukbu, 29. bśm., serdeczkne. ży- • czyli wykład świąt, obrzędów i • 

czenLt. a w wio~ nie kwiaty w1tną, • zwyczajów naszego św. Kościoła. li 
ajech Wam będzie chwila wstępu no- .,. Stron 535. Cena w pięknej opra- • MMMMMMMMMMMwMMM 
wego ·i.ycia bł~kitną, by Ci zasna Paro ~ wie tylko 2 marki z przes;łką wWwwWW WwWW' WWW 

stan f ałżeński był zawsze miły, i mi- • 2,20 mr. Zamawiać . należy pod łl P1·~kne pocztónrkj· 
łość ,_„ sercu -nigdy nie zgasiły, abyś a adresem: • ff 
zaws - !:_: zostawała wiernemi dziećmi a • 

Baczność Rodacy w Ober -Marxt 
I ekelle7! 

Ptlecam Szan. Rodabm mój dobru zapr1nra 

inter atolarsko·fryzyerski. 
Poltcam zarazem mój wielki wybłr cyga.I' i 
piuosłw, tabaki io palenia i zażywania. Carty 
widokami roaaaitego gatunkt1.. Polecam ta\:że 
fumy i mydła. Za.razem przyjmuje rzeczy to 
szczenia. Usłu:a skora i rzetelna. Prt1111) ' 
Rodaków o popa.rei• meio iateren. Z i:lęio · 
szacunkiem l 

Fryderyk Lipaki, 
•ber· Ma:r::s:leh, II•llmann•tr. łt 

-~··•„.e•••łl• 
. : Kto pragnie posiada~ 
• książkę do nabożeństwa 
8 w pł<'knł\j moen.U oprawie 
• niech sobie zapisze 

ł „Boże bądź miłościw", 
8 KsiDtżka „Boż.e bądź miło
• ściw" zawiera bardzo piąk.ay 
8 zbiór nabożeństw i pieśni, a koiz
• tuje w nadzwyczaj pięknej i moc
& nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., 
W 2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk.9 

• 3,00 mrk., 5,oo mrk., 6,00 mrkŁ, 
• 7 ,OO mrk., 7 ,50 mrk. i 9,00 mrk. 
~ KsiążkQ tQ przesyłamy za poprMd 
Ił niem nadesłaniem należytości alb. 

• 
za zaliczką pocztową. 

Adres: 

D Wiarus Polski'' . " t9 Bochum. Maltheserstr. nr. 17 .„ ••• „~·· 
11n11un111 

Dla teatrów amatorskich. 
- Aby haadel 5zedł. Obrazek ludlłWJ. 

akt, 6 mężcz.ym, 3 niewiasty). Cena 1 l1lf. 

przesylka 1,10 mr. 
- Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy z 

ką_ śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 mę-że&f 
7 niewiast). Cena 1,00 mr. z przesl 1,10 mr. 

- Bankructwo partacza. Komedyo-op 
(1 akt, 4 m. 1 n.) Cena 1,00 mr. E prCelf 
1,10 mr. 

- Babunla, komedya komedya .M 
Oawalewicza. (2 akty, 5 m. 2 n.) Ceaa SG 
z pr~.90 fen. 

- Błażek opętany. l(.rotochwila ze 
mi. (l akt. 5 m. 3 n.). Cena 1,30 mr., z P 
syl:ka 1,40 mr. 

- Bartos z oardoawkK7890SCET AO 
Bartos z pod Krakowa, czylł Dotywocle 

letargu. Obraz iCOOicmy. (l akt. .f m. l t 
Cena 1,00 mr_., z prz.es. l,10 mr. 

- Bllecik mllo&ny. Drobnostka iee1t' 
Miohala Balockiego. ( 1 aikt. 2 m. ? n.) 
80 fen. z przes. g() fen. 

- Akademie, czyH nflara za „._. 
(1 akt. 2 rri. 1 n.). Cena 1 •mr., z prui. 1,lł 

„Wiarus Polski". 

llHlllllllll 
Postu1. ~omo1y I Czelad. krawie~ 
od zaraz petrzebn1 do 
mego 11kładu mebli na 
stałe zatrudnienie- (109 

Schwarzhoff, 
Beeldł•gh •• •U.•, 
Boch•meratr: nr. 192. 

na. stale za.trudnienie 
duże !Ztaki może · 
zgłosió. 

M. Miedziós · 
Herne, 

Nowa (Neustr.) 

P ostbestellungs„ F ormular. 
Ich t>estelle hiermit bai dem 

e11en Postamt ein Bxemplar der 
„ Wiaro Polski" am Bochwn (Ze.iit 
preisliste 128) filr den Monat Der; 
ber 1906 und zahle an Abonnemet.t 
Bestellgeld 0.64 Mk. 

Obiege 0,64 Mk. erhalten zu habe 
bescheinigt. 

• • • • • • • I. • • • • • Polsk '' jak nakazuje charakter sokol- • „Wiarus Polski" . w Bochum. • poleca. w wielkim wyborze bardzo tanio 

ski. Młodej Parze szczęść Boże! K . . w· p I ki ' 
Czolem ! Wydział. ·-·· ••••••• „.. s1ągarma " 1arusa o s ego· I l(al-erlłckes Pelłdlł •.. 

Za dntk, nakład i reda.kcy1 odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



Ro~ttum, ~ ~~, czwartek dnia 31-~o stycznia 1907. Bok 17. 
-~-·--=~=-•~·c~,,_..,.,_.., __ .,._.. __ ..,,_..,.._,...._.._ ...... _,,,.._ __ ____,,.-. ...... ______________________ ,,.. __________________________________________________ ~ __ 

• 

(odzienue pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowym. 
1;Wlll!l!llllm--lliRClmll~Dm--~UZ!~~~'W~!!ll'RHll.;JE!ID!ll!llll ......... „„„„„„„„ ... „„ ... „„„ .... „~„„„ ... „„ ... „„„„„„111ma.-.„„ 
,1yu&odd codsi.n.D.fe 11 lf1lłł..k'iul U& polwitłłeczn7C'..L 
fiudpłatA brntrJna u poczcie i ·a u.to...,.cl!. wynosi 

'f4 ś/.O f~n,, 1. i; OO.Ouf\ll.i.-sm dwJ do&a l m.r. 92 fen. 
~1~~s.t:'~t Pollii"' >:-:..piel!Jl.f j<H~ w ce:an!k?l pDcW>1'1)'1». pod 

iwairlem ,,I. !'°Wiek ~. 1l&3. 
I 1111 Blżl ZI lł1r1 i ljCZJZIC i 

~ in.Ben.v pła.ci lf• n miej8ct rqdkA drobnego dr!t~ •• 
lE f. ogłoszenie zamitacsone prHd imerat&mi '° ten.. :&:te 
cqat.o ogłaBU otnym& n.bat. - Listy do „Wiani' Pi•· 
akiego" naleq frankowaó i podaó w nich dokł&d.n..1 w -

piaqcego • .&łkopiaów ni• z:wr&C&Dl1· 

.um----------=-11--.----s-m~~f7c~1rł~tU ..... ____ JSlićlJA;.i .... ._)O;)l_<llil_r_-...Mtt -------••M••••a---·--, ... -----·-----··---llD~ w ·1••.ni1""-"' •. v ... 

Redakcya, Drnkiuui& i K&Q.garnia majda.je ~ w Bochum, prmy uli~1 llaltheseti!>l. 1 i Aa1es.; t> Wum~ Pc).Qki'" Bochum. - T el et o n o r. 14:14 
~lijj:i!:j ·•·•f5".- - ·- „ . . • - ;ę · · ~.-1111&AdH!ll=ii1nt.._BMi!iiWiwu:cellil1Wlll'ill. •· - ------·--··11•-•··-·111-•••m-liiiiiimililiiiiiili„llliliiiilillliii-•-11111lliliiii_ii_iiii_ilii_lllill_.li·-······---------llllRlii&IAłllt(..,.. 

' Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~Jwlć. czytać I G>lsa~ po polsku I Nie 
~t Polak.ie~ kto potomstwu swemu 
dlemczyć się pozwoli I 

(Oitoszooe teraz urzędowy wynik wy
borów w okręgu Bochum-Gelsenkir

chen Hattin2en. 
Z liczby 143 835 uprawnionych do 

głosowania wzięlo udział w wyborach 
12.5 699 czyli 87.4 procent. 259 ( !) odda
nych kartek uznano za nieważne. O
trzymali głosów: Józef Chocłszewsld 
8683, Kloft (centr.) 33905. łiue (soc.) 
'42430, dr. Haarmann (nar.-lib) 40 390. 
Rozstrzelonych głosów bylo 32. 

Ponieważ w roku 1903 odebrał kan
dydat nasz glosów 6208, więc przyrost 
~łosów naszych wynosi w ostatnich wy 
borach Z475. 

Ponieważ zawsze jeszcze nadcho
dzą rezultaty z dalszych okręgów, .więc 
ostatecznej liczby oddanych na obczyź 
nię_na p. Józefa Chociszewskiego glo
sów dotąd podać jeszcze nie mogliśmy, 
w każdym razie jest ich przeszło 28 ty 
sit;cy. 

Na kopalni „Reden" nie zdołano dotąd 
wydobyć wszystkich ofiar katastrofy. 

Dyrekcya koualni oświadcza, że licz 
ba zabitych i zaginionych wynosi 148. 
W wtorek rano rozpoGzęto znów prace 
ratunkowe. W pobliżu kopalni roz
grywały się Stc'4szne sceny, mianowi·· 
~ ie gdy wydobywano okropnie ze.szpe~ 
cone ciafa zabity .::!1. 

Na miejscu wypadku przybył także 
~ister handlu p. Dellbriick. 

OiĆiec-ś\\r:-Piuś' x i prezycteńt Fran 
"Yi Palłieres wyrazili swoje wspólczu
cie Wilhelmowi II z powodu katastrofy 

Wynłk""wyborów na obczyźnie. 
Kandydat nasz p. Józef Chociszewski 

J~rzymał na obczyźnie przeszło 28 ty
~ięcy głosów, czyli 11 tysięcy więcej, 
Jak Pf.ZY wyborach w roku 1903. 
. . Lud polski na obczyźnie spisał się 
więc dzielnie. Agitacya wyborcza do
tarta do najodleglejszych okolic, jak to 
Wynika także z ogłaszanych w piśmie 
n~s!-~tn rezultatów. Mianowicie pod·· 
n1esc należy \vspanialą wprost organi· 
zacyę \\. większvch miejscowościach 
1a1nieszka!vch przez Polaków. W Bo-

Iihu~ie, Dortmundzve, Essen, Kastropie 
abmghorst, Wanne, Recklinghausen

Bruch. Borbecku, Bottropie, Oberhau
~ en, Bruckhausen, ttamborn, Marxloh 
itd., st~li mężowie zaufania przed wszy 
~s!k1m ~ lokalami wyborczymi obwo
dow. w których Polacv wchodzili w ra 
~hubę. W ÓortmundŻie, w Bochumie. 
-ssen trzeba bvlo obstawić m~żami 
Daufan;ta ',J.)Q kilkadziesiąt r)bWOdÓ\F. 

uch panował wszędzie najlepszy, mę 

żowie zaufania i członkowie organiza
cyj wyborczych,, przeważnie robotni~y 
żyjący z codziennej ciężkiej _pracy, 
poświę_cali się bezinteresownie 'wiel
ka liczba caly dzień bez wszelkiego wy 
nagrodzenia), za co należy się nn 
wszelkie uznanie. Mężowie. zaut,111ia 
mieli na piersiach lub około maciejówek 
zatknięte wielkie plalrni:y ;. napis~m 
„Glosujcie na Józefa ChociszewsKiego 
z Gniezna~·. Niemcy gapili się tłumnie 
n,a Polaków przed lokalami, starając 
się odcyfrowa~ napisy na olakatacn, 
tu i owdzie nie podoba:v "'i1:· tez plakaty 
owe policyi i różnym polakożercom, 
z le ostatecznie każdy nienue::: z respek
tem spoglądał na Pt'<·t.:ę wyb\)„ „·z•:t Po
laków. co przebija także z wywodów 
gazet niemieckich. 

Glosy nasze policzone będą do glo
sów braci naszych w Polsc~, co już ~a
mo w sobie ma znaczenie wielkie. Przy 
tern okazaliśmy wrogom naszym, 1.e 
nie .slaQniemv na duchu i że nas jest 
wielka gromada. którzy walczymy o 
prawa nasz~ w -gaństwie i kościele. 

Prawie 30 tysięcy obywateli Pola
ków na obczyźnie zaprotestowało kar· 
tką swoją wyborczą przeciw uciskowi, 
w jakim zniewoleni są żyć, i zadoku
mentowało zarazem. że choć daleko od 
kraju, czują się wiernymi synami Qj„ 
czyz1_1y I że na nich zawsze Ojczyzna li 
c·zyć może. 

Cześć jm za tak dzielne spełnienie o 
bowiązku narodowego obywatel-
skiego! 

L2 ES 

Wspaniałą manlfestacyę narodową 
· urządzili Polacy na obczyźnie glosując 

wszędzie nawet w najodleglejszych 
zakątkach na kandydata naszęgo pana 
Józefa Chociszewskiego. Duch byl 
wszędzie najlepszy, a uczuciom i dąże
niom naszym daliśmy dobitny wyraz w 
glosowaniu. Chodzi teraz o to, by nie 
zanikł ten zapał i ten d·uch _dobry, któ-
ry rozbudziliśmy w najozięblejszych 

nawet Rodakach. 
Niechaj iwęc wszyscy dbali o do

bro sprawy naszej Rodacy wezmą się 
teraz rączo do dzieła i agitują wszę
dzie za zdobyciem nowych zastępów 
dla towarzystw i organizacyj naszych, 
a przedewszystkiem także za zdoby
ciem „Wiarusowi Polekiemu" jak naj
większej liczby czytelników. Teraz 
czas ku temu najlepszy. Przyslużymy 
~ię niezmiernie sprawie naszej i całemu 
spoleczei1stwu naszemu, jeśli w tych o
ziębłych rozbudzimy znów ducha na
rodowego, a jakżesz to lepiej uczynić 
można, jeśli nie przez nakłanianie do 
czytania gazety polskiej, która potem 
codziennie w dom przychodzi jako naj
lepszy polski agitator! 

Do dzieła wi~c. Rodacy! Korzystać 
należy z zapalu, który rozbudzily wy
bory i wszędzie i \V domu i przy pracy 
należy obecnie ag i tować za „Wiaru
sem Polskim." 

W numerze dzisiejszym jest kwit 
do zapisania sobie „ Wiarusa Polskie
go", który z przynoszeniem do domu 
na luty I marzec kosztuje tylko 1.28 fen. 
Kwit należy wyciąć i pójść z nim do 
Rnd<Jka. ·któfr nie czvtn dotąd gazety 
polskiej a ten z pewnością da się prze .. ,~ flij .~i ' 

Ji.~r:-4 . . . 

konać, kwit wypełni i poświęci tę mar
kę na tak dobry cel. 

Rodacy! Korzystajmy z obecnej chwili 
by organizacye nasze były najsilniejsze 
a .,Wiarus Polski" posiadł jak najwię
kszą liczbę czytelników! 

Głosy prasy polskiej o WJborach. 
W glosach wszystkich gazet pol

skich przebija zadowolenie z powodu 
zwycięstwa! jakie bezsprzecznie w od
bytych codopiero wyborach odnieśliś
my, jakkolwiek w niektórych okrę
gach Prus Zach. i Wschodnich, Księ
stwa i Sląska nie wszystko było tak, 
jak być powinno 

„W każdym razie z dumą spoglą
dać możemy, pisze „Kur. Pozn." na po 
ważny szereg mandatów poselskich~ 
zdobytych w kilku okręgach z wielkim 
nakladem pracy. 

Szkoda, że praca ta nie we wszyst 
kich okręgach z równem prowadzona 
była napi~ciem. Ogólna liczba glosów 
polskich byłaby w takich razie znacz
nie jeszcze większa. Z kilku stron Ksi~ 
stwa doszły nas skargi na zupełny brak 
agitacyi po wsiach; podgbnie piszą 
nam ze świeckiego. W Krotoszyńsko
Koźmińskiem, w jednym z niewielu o
kręgów, w których zmniejszyla się 
liczba głosów w stosunku do roku 1903, 
skarżą się wprost na złą wolę. Sprawy 
te wymagają stanowczo wyjaśnienia, 
a wyjaśnić powinni je rzeczowo wy
borcy odnośnych powiatów. 

Mimo tych słabych stron agitacyi 
w niektórych okręgach, już ubecnie mo 
żna stwierdzić przyrost około 100 ty
sięcy głosów w porównaniu z r. 1903, 
w którym zgromadziliśmy ogólem glo 
sów przeszło 347 tysięcy. 

„Post~p" pisze: 
„Walna batalia wyborcza skończo 

na, chociaż nie ze wszystkiem, gdyż 
przyjdzie jeszcze do ściślejszych wy
borów, które dopiero wykażą jasno si
łę każ!f ej partyi. 

My Pol2.cy możemy być zadowole 
ni z przebiegu wyborów. W Księstwie 
Poznańskiem wprawdzie nic nie zyska 
Jiśmy. Ale też nie straciliśmy żadnego 
ukrę[u. Pozostalo przy 11 posłach pol
skich z K <;ięztwa. Najważniejszą rze
czą, że dwa mocno zagrożone okręgi, tj. 
~zubińsko-wyrzycki i obornicko-sza
::iotulski oozostał w naszych rękach. 
\Vażne to placówki, które z trudem 
nam przychodzi zdobywać. Cześć wy
ł?orcom polskim w tych powiatach, że 
świetnie się spisali. 

Ważnem teraz jeszcze będzie, ile 
głosów polskich padto podczas piątko
wych wyborów na naszych kandyda
tów, to także będzie stanowiło o na
szej sile i uświadomieniu narodówo-po 
Jitycznem. Lnd polski przez oddanie 
glosów orzy wyborach najleosza daje 
odpowied2 na przbiadowczą politykę 
antypolską." 

„ Wybory piątkowe na Górnym Slą 
5ku wypadly, piszą „Nowiny Racibor
skie" dość pomyślnie dla Polaków o 
tyle, że przeprowadziliśmy -1 posłów 
to w Bytomskiem, Katowickiem, Opol
skiem, i Rybnickiem ... 

Zwycięstwo ·polskiej partyi ma 

tern większe znaczenie, że nasi kandy
da~i zwyciężyli ogromną większością 
głosów. I tak pan Napieralski w Bytom 
skiem przeszedł większością około 5 
tysięcy głosów, tak samo ks. Brandys 
w Opolskiem i ks. Skowroński w RYb
nickiem, chociaż ich nawet niektórzy 
księża centrowi odsądzali od czci i w1a 
ry i porównywali z Judaszem. kandy
dat centrowy w okr. rybnicko pszczyń 
skim ks. prob. Loss z Pawłowic otrzy
mał 3196 glosów, podczas gdy ks. Sko 
wroński miał 19,920, a więc 16 tys. wie 
cej. Cześć i slawa ludowi nolskiemu w 
tych okręgach, pokazał on centrow;:;nru 
iż ich panqwanie się skończyl i odpła:"'.ił 
im dobrze za wyzwiska, jakiemi cen
trowcy obsypywali zwłaszcza podczas 
walki wyborczej lud polski i tyd1 ksie
ŻY. którzy stanęli otwarcie po jego ~-tro
nie. Jeszcze raz: sława ci ludu polski. 

„Zwyciężyliśmy więc, stwierdzą 
„Górnoślązak", w Bytomskiem, w Ka-
towickiem, w Pszczyńsko-Rybnickietn 
i w Opolskiem. 

Do ściślejszych wyborów z cen
trowcami przychodzimy w Kozielsko
Strzeleckiem i Gliwicko-Lubliu:eckicm. 

Przepadliśmy w Raciborskiem i 
Kluczborsko-0 leski em. 

Rezultat glównych wyborów za
tem nie jest taki, żeby można być zeti 
zupełnie zadowolonym. 

Jakkolwiek trudno było liczyć na 
zwycięztwo wszędzie, to jednak tyle 
byliśmy powinni dokazać, aby tam, 
gdzie są ściślejsze wybory, było zwy
cięstwo gładkie. Tam zaś, gdzie prze
padliśqiy, powinniśmy wejść w ściś
lejsze wybory. 

Ale bądź co bądź, jeżeli rzucimy o
kiem na to, co dokazaliśmy, musimy 
wyznać, że postępujemy naprzód. Kil
ka lat temu byliśmy pod jarzmem cen
trowem, dziś mamy czterech postów 
polaków, a da Bóg, przybędzie w ściś
lejszych wyborach piąty, a może i szó-
sty. Oby tak było!" 

"Zemsta" centrowców. 
O niesłychanie podłym czynie cen

trowców popełnionym ze zemsty za 
to, że Polacy na obczyźnie tak dzielnie 
okazali swoje gorące poczucie narodo
we i głosowali na p. Józefa Chocisze
wskiego, donoszą nam z Marxloh nad 
I~enem. 

Otóż panowie centrowcy wtargnęli 
do lokalu, w którym się zwyk!e odby
wają pos iedzenia towarzystw polskich 
pozrywali ze ściany narodowe obrazy 
polskie i znęcali s ię nad portretami Ta
deusza Kościuszki i Jana Sobieskiego. 
Portrety podziurawiono i podeptano. 

Godny to zaiste centrowców czyn! 
świadectwa nikt centrowcom wysta
wić nie mógłby gorszeg;o jak to, które 
sobie tutaj sami wystawili. 

7 Witten i kliku innych miejscowo
~ci donosza nam, :~ e gdy w lokalach 
1vyborczyrh liczono głosy, a przewo
dniczący odczytał kartkę oddaną na 
neszego kRndvdata p. Józefo Chocisze
wskiego z Gniezna, centrowcy w wła
~ciwy sobie spo.sób okazywali swoje u
•' 7uci~1 \vvznvaj~c Polaków v.1ośno od 
~sów, łajdaków i t. p, . A 



Uwagi o zachowaniu się centrow
c{)w ~a_ zbyteczne, i wystarczy jeśli 
~ię poda nagi fakt, gdyż każdy wiedzieć 
będzie, co o tern sądzić. 

Polacy na obezyźnie. 
W Schiłlbek 

odebrał p. Józef Chociszewski 57 gło
sów. Kandydat nasz mógłby byl uzy
skać wi~cej glosów, lecz niestety z po 
wodu trudności czynionych przez wła
dze, nie można było stworzyć tak ko
niec;znej organizacyi wyborczej. 

W Habinghorst 
Polacy głosami . swoimi prześcignęli 
wszystkie stronnictwa niemieckie gdyż 
uzyskali 418 głosów, podczas gdy na 
centrowca padło tylko 145, na socya
liste 22 a na liberała 75. 

Wiesdorf nad dolnym Renem. Na 
p. Józefa Chociszewski,ego oddano 32 
glosy, policzono jednakże za ważne tyl 
ko 14 głosów, co wielce dziwi tamtej
szych Polaków. 

W Nachrodt w okręgu Altena lser
lohn padło na p. Józefa Chociszewskie 
go 8 głosów, w ttasslinghausen 1 głos, 
w tliddinghausen 6 głosów, w Blumen
haus '4 głosy. 

Wanne. Polacy w Wanne spisali 
się dzielnie, zdobyli dla kandydata na
szego 1169 glosów. Agitacya była. jak 
nam donoszą, nader sprężystą. Cen
trowcy otrzymali tylko 18 głosów wię
ce], a jednak władza duchowna daje im 
10 razy więcej, jak Polakom. 

Ositeriełw. Pan Józef Chociszewski 
odebrał tutaj 412 glosów. 

W Bottropie otrzymał p. Józef Cho
ciszewski 1363 glosy. 

Hamm. Urzędowo ogłoszono nastę-
pujący wynik wyborów z okręgu 

Hamm-Soest: Józef Chociszewski 173 
głosy. Wiedenberg (centr.) 12 789, 
Becker (soc.) 7246, Westermann (nar.
Hb.) 14 872; rozstrzelonych bylo 5 gl. 

Kriebitsch. Pan Józef Chociszewski 
otrzymał głosów w Kriebitsch 15, 
Rositz 3, Gorma 2, Cechau 1, Alt-Pu
jensum 3, Meuselwitz 7, Zissendorf 10, 
razem 41. 

W Greppinie otrzymał p. Chociszew 
:ski 77 gł. (16), w całym okręgu wybor
czym 175 (50), rzągowiec 10695. lib. 
6654, soc. 10100, p. Martini 130, 11 gło
sów rnzstrzelonych. Polaków przyby
fo 125 gł., rząd. 1216, lib. 1279, socy_a
Jista strac_iło 382 gt · 

Fatalna om-yłka. 
~2) Powieść z francuskiego. 

(Ciu dałszy). 

Bandyta napróżno czekał n1a list, 
odkrywający straszne tajemnice, któ
ry pisał do dzierżawcy .Combredela. 
Wszystkie pi~niądze, jakie wyłudził 
od słabej Anny, wydal na hulanki i pi 
jatykę i znów straszna nędza schwyci
ła go wraz z Antoniną w swe żelazne 
kleszcze, szarpała ich i d·Jmagała się za 
spokojenja najniezbedniejszych po
trzeb. 

Zdziwiony bezskutecznością swo
ich pogróżek, pojechał sam do Cha
teau-le Chatel. Dowiedział się tam o 
nagłej prawie śmierci dzierżawcy, o 
aresztowaniu Anny Combredel, o jej 
skazaniu, egzekucyi i ucieczce doktora, 
czem się wszyscy wtedy zajmowali. 

- Żebym mógł kiedykolwiek od
naleźć Madelora - rzekł sam do sie
bie bandydata - zrobiłbym majątek. 
Kazałbym mu śpiewać. 

Szukał, lecz napróżno. Powrócił do 
Paryża, gdzie Antonina ciągle mieszka. 
W jakiś czas potem, oskarżony o jeden 
napad nocny, został postawiony przed 
kratkami sądowemi; skazano go na 
-dziesięć lat ciężkich robót i oddano pod 
dożywotny dozór policyjny. Gdy czas 
kary upłynął, odesłano go do Diion. 
Tam przyljechała do niego Antonina. 
Ta kobieta pozostała wierna, jak pies, 
dla tego łotra, który okrutnie się z nią 
obchodził i okładał razami, gdy był pi
jany. 

Neumiihl. Sprawoodanie z dzia111:lności1 to
warzystwa św. Antoniego z Padwy. Roczne 
walne zebranie odbylo sie 1-go stycznia r. 1907 
Do zarządu zostalU obrani p. Józef Wróbel, 
przewodn.czącym, Józef ferfert zast., fr. Kle
czewski sekr .• St. Pawlicki zast.. M. Hadry
jański skarb., R. Tomczak zast., A. Sibilera 
b.bl., St. Niemyt zast„ Wawrzyn Dawicki cho
rążym, W. Kotowski! zast., Jackowski Pawel, 
Pawlicki Pr., asystenci; Sib:era i Stepi\n zast. 
Wladyslaw Jackowski! i Leonard Rychalski 
rewizorami kasy, lgn. Antkowi~k i P;otr Rze
pa lawnikamil Zebran'.a odbywać sie bedą co 
1-szą i 4-tą niedziele każdego miesiąca o godz. 
12 IX> nabożef1stwile. 

fr. Kleczewski, sekr. 

Na luty I maneo . 
mo:tna zapisywać ka:td~o czasu na wszystldcla 
J>OCB~h . 

,, W iarnsa Polskiego." 
Prenumerata na te dwa mie.ce wynosi 

tylko 

I mrk. 28 fen., 
a z &dooszenłem do domu 28 fen. więcej. 

Rodacy! W czasie obecnej a1dtacyJ wybor· 
c1eJ Pokazuje się dobitnie, jak potrzebną Jest 
rt,eczą, by każdy Polak na obczyźnie abono· 
wał „Wiarusa Polskie~o", dlatego te:t każdy 
dotychczasowy czytelnik oisma nasze2<> powi· 
Dien odwiedzić swych znajomych i zachęcić ich 
do zapisania „Wiarusa Połskile2o" na luty ł ma· 
rzec. . 

Ktobv pra11:na.l. ab_vśmv ,,Wiarusa Polsk~e-
go" przez luty i marzec P.9S.Ylali krewnym Je
go, 1foch nadeśle 1,28 m. i dokladny adres oso
sy, która ma gazetę otrzymać, a „Wiarusa Pol
skiego" przekażemy poczcie. 

lłemle ·polskie. 
Prus Zaeb.odnieh, Warmii Mazur. · 
O okrę~u chelmińsko-wąbrzezko

toruńskim dowiemy się dopiero dopie· 
ro po urzędowem zliczeniu__głosów, bo 
obecnie nie wiadomo na pewno, czy bę 
dzie wybór ściślejszy, czy też zwycię 
żył niemiec odrazu. 

Prywatnie donoszą, że zwyciężył 
niemiec 11 głosami wiekszości. 

Z okręgu susko-lubaw.skie.go piszą 
do „Gaz. Tor." 

Z bólem serca donoszą z lubawsko
suskiego okręgu wyborczego, co nastę 
puje: 

Jak WPanom już wiadomo, prze
szedł .tu Niemiec tylko większością 
1100 glosów. W tych dwóch okręgach 
1100 głosami, ło może się temu, co 
tycb stosunków nie zna, nieco wiele 
wydaje, kto atoli zna, powie, że to 
fraszka. 

Powiat lubawski jest czysto polski, 
z wielkiemi wioskami i majątkami; są 

Ale w Dijon nie mógł żyć z kradzie
ży, oszustwa i ryzykownych wypraw. 
Omylil czujność policyi, wykradł się 
nocą i uciekł; ścigany dotarł do Nie
miec, potem przeniósł się do Belgii i 
żył dalej z kradzieży, rabunków i wy
praw. 

W reszcie napotkał bandę przemyt
ników, połączył się z nimi i zbliżył do 
granicy Francyi. 

Podczas, gdy wóz z drzewem i ty
toniem toczył się i trząsł po drodze, 
Piequer zawiązał rozmowę z kontra
ban,P.zistą Chaffertem. 

T.en nie był gadatliwy i odpowiadał 
tylko półsłówkami. 

- Bylaby piękna zdobycz dla cel
ników - rzekł bandyta, ukazując na 
porządnie ułożone kłody drzewa. 

-Aha! 
- O ile widziałem, to tam musi być 

napewno za tysiąc franków przeszto 
tytoniu, prawda? 

- Może być! 
- A więc, rzemiosło, którym się fru 

dnicie, musi być zyskowne, skoro mo
żede rozporządzać tak wielką sumą? 

- To nie moje. 
- A czyje? 
-Adeluta. 
-- On bogaty? 
- Prawdopodobnie. 
- A tv pracujesz dla niego. 
-Tchi! 
Piequeur zaczął się śmiać szyder

czo. Zbliżył się do przemytnika, który 
szedł po lewej stronie konia, z bat ~m 
opasanym naokoło szyi i zaczął sobie 
napychać fajkę. 

Potrząsnął go za ramię i rzekł bar
dzo cicho_, wskazując na wóz: 

naturalnie i domeny, ale i tam po ~'i~
kszej części polski robotnik. 

W powiecie suskim to już gorzej, 
no ale tak zupełnie źle i tam nie jest. 

'Czemu tedy polski kandydat w tych 
dwóch okręgach nie zwycit;:żył? 

Odpowiedź: 
Brak oświaty I marna agitacya. 
Przez całe lata nie było tu wieca, 

chyba jak do wyborów, i to ostatnim 
razem w Lubawie się tak urządzono, 
że nikt nie przyszedł z wyborców do 
głosu. Od wieca "Straży'\ który już 
przeszło rok jak się odby l, nie słyszał 
tu nikt głosu pouczającego. 

Olsztyn. Przy piątkowych wybo
rach do parlamentu otrzymali w na
szym mieście .!!łQsów: Czar liński (Po
lak)) 236, Hirschberg ~entrowiec) 1789 
Lilek (nacyonał) 1487, Braun (socyali
sta) 20, rozstrzelonych 8. 

Braknie dotąd rezultatu z kilkuna
stu okręgów powiatu olsztyńskiego o
r;;iz powiatu r..eszelskiego, gdzie ta~że 
p. Czarliński otrzymał sporo głosow, 
:ecz jest jednak pewnem, że przeszedł 
ks. kanonik Iiirschberg, który otrzymał 
dotąd 12 961 głosów. Nasz kandydat 
otrzymał 5362 głosów. a kandydat e
wangieEcki Uick 3082. Nadto otrzy
mał socya!ista Braun 65 głosów. 

My Polacy spisaliśmy się ta~że 
dzielnie! W stósunku do wyborow 
1903 roku zyskaliśmy. o ile dotąd wia
domo 1500 głosów więcej. Lud polski 
poka;ał, że żyje jeszcze na Warmii i 
że żyć pragnie. Cześć mu za to! 

Ż Mazur donoszą „Go11cowi W:' że 
kandydat polski p. Lubasz w Szczytnie 
dostał tylko 200 głosów. W roku 
!903 zgromadzono 3925, 1898 natomiast 
587 4. Ponieśliśmy tam zatem hanie
bną klęskę mimo _ _pisma, redaktora i fun 
duszów agitacyjnych. 

Tczew. Zamieszkały w tutejszym 
szpitalu św. Jerzego krawiec Sass,. st~ 
rzec liczący przeszło 70 lat, pow1es1ł 
się. Co bylo przyczyną samobójstwa, 
niewiadomo. Jedną z nich byt zape
wne brak żywej wiary w Boga i w 
przyszłe życie. Przed dwoma laty 
byłby obchodził złoty jubileusz mal~ 
żeństwa, gdyby żona jego byla je
szcze. żyla. 

W Spławiu _grzy miejscowości Osiu 
spalił się największy tartak parowy w 
Prusiech Zachodnich, Szkody są zna
c.zne. Stu robotników straciło zaję
cie. Przypuszczają, że zachodzi roz 
myślne podpalenie. 

Z Wiei. Kt Poznaisldel{oci 
Poznań. O arcybiskupstwa gnieź

nieńsko-poznańskie troszczy się prasa 

- Czy chcesz, żebyśmy się podzie 
lili we dwóch tylko? 

Chaffert zatrzymał się zdziwiony i 
wyjąknąt: 

-- Eę! co? 
-__ Nie rozumiesz mnie? Zaraz c:i 

wyUomaczę. Gdzie Adelut kaz1l ci 
I . ? 

zaprowadzić ten ładune c z tytom~rn . 
-- Tam - i wskazał palcem jeden 

pagórek. . . 
- Dobrze. A ile c1 zo to zapłac_1? 
- Dziesięć franków. 
- A więc zawróć wózek. Zam.iast 

udać się tam pojedziemy w inną stronę 
o dwadzieścia mil od tego miejsca, 
gdziekolwiek. Podzielimy się ładun
kiem. J ednem słowem: pięćset fran
ków będzie dla ciebie. Nadto zostawię 
ci jeszcze konia ~ wózek. Zgadzasz 
się? 

Twarz przemytnika zbladła, a jego 
bezbarwne oczy były straszne. 

- Jestem przemytnikiem - rzekł 
- a nie złodziejem! 

Odsunął się nagle o dwa lub trzy 
kroki i odczepił swój bat spleciony z 
ciężkich i długich rzemi~ni. . 

Zanim Piequeur zdązył usunąć się, 
straszliwe uderzenie oblało krwią 
twarz jego. 

- Masz, podziel się tern z kim in-

ny~iequeur zawył z bólu i rzucił się 
na Chafferta, ten schwycił w po;v.ietrzu 
rękę Paryżanina, uz~rojoną w noz, .wY
k recił ją i unosząc P1equera, zrzucił go 
do rowu, oddzielającego drogę od la-
su. 

Poczem przemytnik podniósł spo-
kojnie nóż, zamknął go, schował do kie-

1 

szeni i pojechał dalej, nie zajmując się 

niemiecko-żydowska z rów•ież zl>yt~ •• 
czną jak podpad&jącą gorliwości4. Na.i~ 
nowszą, najcieka:wszą a zarazem naj. 
mniej prawdopcdobną wiadomość w 

tej sp.rawie podaje „Beri. Ta~ebl:' za. 
„~eue Polit Korrespondenz", która po
dobno ma bliskie stosunki z rz~dem. 
Otóż rząd wynalazl sposób, który 
wszelkie trudności przy obsadzeniu tro 
nu arcybiskupiego rozwięzuje z łatwoś 
c.:ią, arcybiskupstwo gnieźnień5lrn-po
znańskie ma być zniesione i znow11 ma ... 
ją być przywrócone dawne odr~bne 
biskupstwa, vozna11skie i rnieźnień ... 
skic. W taki sposób zniknie takie we
dle pism tych niebezpieczny tytul ,,Pry, 
masa· Polski'\ który Niemców iak w 
oczy kłuje. Zarazem ponawia „Beri. 
Tagebl." swoje dawne niczem nieuza ... 
sadnione wiadomościQ że Watykan stot 
zu12.elnie po stronie rządu. 

Oczywiście, że wszystkie te odkry, 
cia należy chwilowo zaliczać do dzie ... 
dziny „pobożnych życzeń" :oanów ha„ 
katystów. A! 

Poznań •.. Kuryer Pozn." pisze: Wal 
ka wyborcza - z wyjątkiem okr~gówł 
które staną do wyborów ścieślejszycłt 
--- ukończona. Teraz znów na pier"'( 
wszy plan nac;zego życia publicznego. 
naturalnym trybem rzeczy wysunie si(d 
sprawa szkólna. 

Przypominamy petycy~ do Ojca, 
św. uch~aloną na wielkim wiecu pol~ 
sko-katolickim w Poznaniu. 

Od kilkunastu dni krążą po -,ora„ 
fiach wielkopolskich arkusze z pety-. 
cyą, przeznaczone do podpisów. Niech'. 
5ię oj~owie, matki posiadające władzę 
rodzicielską i opiekunowie z podpisa
niem petycyi nie ociągają, bo mogą się 
do podpisu zg1osić. gdy już bedzie za:. 
późno. Wszelkich 'informacyi w tej 
sprawie udzielą przedewszystkiem 
księża parafialni, jako naturalni opieku 
nowie ludu w sprawie, mającej dla Ko.., 
ściola pierwszorzędne znaczenie. 

Niech powołane do tego czynniki w 
Prusach i na Ślążku pomyślą o tern~ 
czy nie należałoby tam rozpocząć ana
lo~icznej zbiorowej. na wielką skalę: 
podjętej akcyi ogółu pod adresem Oj ... 
ca św. 

Społęczeństwo nasze żyje w warun 
kach, w których mu wypoczywał nie 
wolno. 

Wronki. \V poniedzialek znalezio• 
no robotnicę Maryannę Adamską z l3-
1etnią córką w .łóżku nieżywe. Wedlu~ 
orzeczenia lekarskiego śmierć na
stąpiła skutkiem wdych:mia czadn wę
glowego. 

już więcej nędznikiem, który rzucał się 
w rowie„ oślepiony krwią, lejącą mu 
się z nozdrzy. 

Nareszcie Piequeur podniósł się, 
otarł czoło i twarz. Był straszny .• 
Rzucił wzrok pełen nienawiści w stro
nę kontrabandzisty, którego wóz zni
kał na zakręcie drogi. 

Zaczekał chwilę, a gdy się przeko
nał, że Chaffert go nie widzi, zaczął iść 
za nim zdaleka, brzegiem lasu, ukryty 
między drzewami. 

Niedaleko na drodze stali strażnicy. 
Na szczycie pagórka celnicy otoczyli 
wóz i badali prz.emytnika: 

--_Nic nie masz pod drzewem, chlo-. 
pcze? 

- Owszem, jest znów drzewo -l 
odpowiedział. 

Celnicy roześmieli się. 
- No, to jedź! 
Chaffert zaciął konia batem. Już byl 

daleko, gdy Piequeur przybiegł do war 
ty. Celnicy, zdziwieni, zbliżyli się do 
niego i zapytali. 

- Czego chcesz. mój poczciwcze i 
- Nie macie bystrego oka. 
--- Dla czego? 
-- Wóz, który tylko co przepuści-

liście, zawierał przeszło za tysiąc fran 
ków tytoniu, ukrytego w klocach drze
wa. 

- Co mówisz 
Piequeur wzruszył ramionami. 
-- Czyż nie zauważyliście, że drze 

wo było za bardzo symetrycznie uło
żone, ażeby mogło być drzewem opa
łowem? A przytem wszystkie kloce by 
ły jednakowej grubości, jednakowo 
rznięte i ze wszystkich stron pokr1te 
mchem. O! nie macie dobrego olea! · 



ze SI~zka czyli Starop.ttlskL 

ffajduki. Ofiarą gorzałki padł ro-
tnik Wierzgol. W pijanym sta~ie 

boaleziono go n~ ż~irówce kat~w1c
z~ . RP"°" i· norr1 rmal tak odmrozone, 

1eJ.. ""'" : ł'> • 

. mnszą mu Je od1ąć. 
ze J(atowic.e. Z powodu odbytych co-

iero wyborów pisze „Polak": 
opCztcrech kandydatów przeprowa
ziliśmY od razu i to pp. K,orf~ntego~ 
pierałskiego, ks. Skowronsk1ego 1 

, a Brandysą, a dwóch znajduje się w 
s. borach ściślejszych. . 
vy A ..., jakich .warun~ach lud polski 
usial w~lczyc. Nacisk ze strony 

iakatystycznych pra~odav:ców ?YI nie 
lychany a przypommal Jedy~1e na
·sk rządowców podczas walki kultur
~j. Wszy~cy Niem.cy przeciwko nam 
ię polączyh. Tu Niemiec, tam Polak! 
akie byly szeregi walcz~cych. Szh 
vszy~cy przeciwko nam. Nawet ci, 
0 ,otępiają politykę antypolską, tak 

ani wolnomyśl.ni, co to udają przy-
aciół robotników naszych, bawet ci 
gitowali zapamiętale za kandydatem 
akatystycznymi. Cały rządowy apa
at dziala na korzyść kandydatów ha
atystyczńych. Dyr~ktorzy k?palń ~ 
ut. urzędnicy wszelkiego. rod_za1u _bądz 
0 pogróżkami, bądź to ob1etmcam1 sta
ali się przeciągnąć r~botników poi
kich na swoja stronę, a niestety za
irzeczyć temu nie można, że wielu, bar 
zo wielu znalazło się takich pomiędzy 
ami którzy wrogom polskości, wro-
om 

1

łndn biednego oddali glosy. Byli 
awet tacy zdrajcy pomiędzy nami, 
tórzy na zebraniach hakatystów prze
awiali za ich kandydatami, byli na
et tacy Polacy, co pod ich odezwę 
olożyli swoje nazwisko. 

Nasze oszczędności składajmy w 
lskich bankach i spółkach. 

Baczność górnicy I 
W sprawie statystyki zarobków 

órniczych dochodzą nas glosy, jakoby 
ałej sprawy jeszcze dostatecznie nie 
rozumiano. Prosz~c zatem jeszcze 
az. aby statystykę dokładnie zrobiono 
aznaczamv że trzeba wypełnić wszy
tkie rubryki tabeli zarobkowej. Sta-
styka powinna być zrobiona z całe-
o ostatniego półrogza. 

Wymienione więc być mają 11astę • 
ujące miesiące w .statystyce: Upie':, 
iel])ień, wrzesień, październik, listo
ad i grudzień. Na miesiące te tabela 
st urządzona. 
Obowiązkiem jest także, by staty

ykę zrobiono nie tylko u zorganizo
anych robotników. ale także u niezor 
anizowanych. Chodzi przedewszyst
iem o to, aby statystyka byla jak naj
bszerniejsza. Tylko bowiem wtenczas 
ożemv celu naszego dopiąć. Nikt si~ 

ie powinien od obowiązku podania 
11e~o zarobku uchylić, bo to pozosta
ie tajemnicą. 

Zarząd 
iednoczenia Zawodowego Polskiego. 

Wiadomości ze świata. 
~obotnicy w Anglii a socyallzm. 

Otwarta w dniu 24 bm. w Belfaście 
lłferencya partyi robotniczej obrado
~la nad _poprawką w programie par
~ w tym duchu, że glówny cel par-
1 J01ega na dążeniu do zniesienia u~ 
roju kapitalistvcznego, do zniesienia 
lasności prywatnej, narzędzi produk
i i ziemi. Poprawkę odrzucono wię
Zością 835 OOO głosów przeciw 90 OOO. 
. głosowanie to patrzą jak na klęskę 
1tacyi socyalistycznej wśród robotni 
• angielskich. .i ' 

Wybuch w koszarach. 
~ l(ronsztadu donoszą: Do koszar 

de~~stej roty piechoty okrętowej. w 
W1h, gdy żo_łnierze byli na ćwicze
ach, wszedł oficer i zapalił zapałkę. 
aatąpił silny wybuch gazu. Gmach 
M uszkodzony, oficer uległ bolesnemu 
Parzeniu. Panuje przypuszczenie, 
'1/ybuch prz~gotowa~y ręce zbrodni 

t. W drożono śledztwo. 

Z różnych stron. 
Bochum. Tutejsze centralne więzie 

nie jest tak więźniami przepełnione, 
że musiano iuż pewną liczbę więźniów 
umieścić w barakach. W Reck

linghausen budują obecnie więzienie, 
w którem umieszczą 200 więźniów. 
z więzienia bochumskiego. 

Bochum. Na szosie do Witten naje 
chał automobil, w którym siedział jego 
właściciel, pewien pan z Gelsenkir
chen, z taką silą na drzewo, że zupełnie 
się rozbił, gdy właściciel automobilu 
polamal sobie ręce i nogi. Prowadzicie 
lowi antomobilu nic się nie stało. 

Bochum. Dzś nad ranem około go
dziny t1 przy dość łagodnem powict!"zu 
mieliśmy ~rzmot z błyskawicami. Rza 
dkie to ziawisko trwało około ,Jół go
dziny. 

Dortmund. V/ czoraj o godzinie 7}2 
wieczorem panowały w caf em ,nieście 
egipskie ciemno5ci, gdyż prąd elel, try
czny, oświetlający miasto, nie funk~y
onowat. Sklady. które posiadałv wl
ko elektrycz.ie światlo, musiano poza
mykać; również nie mogb się oc1być 
z powodu braku oświetlenia przejsta
wienie w teatrze miejskim. W restau
racyach zaś w braku światła elektry ·· 
cznego posługiwano się lampa ni i świe 
cami. Jednakowoż o godz. •) ~no ~u e
lektryczność poczęła f unksy ,)1 )W.lć. 

Miihlheim. W niedzielę po południu 
wjechał osobowy pociąg z Duisburga 
na peron, uderzył w budynek dworco
wy i wyrwał kawał muru. Na szczę
ście z ludzi nikt nie odniósł szkody. 

Duisburg. Chłopiec de Vries, lata
jąc na łyżwach, zalamał się na lodzie i 
utonął. Ciała nieszczęśliwego chłopca 
dotychcza5 nie odnaleziono. 

Duisburg. Robotnik Lofermann, 
przechodząc przez szyny kolejowe zo
stał przez pospieszny pociąg pochwy
cony i do niepoznania zmiażdżony. 

Lippstadt. Z dachu pewnego budyn 
ku spadł uczeń blachnierski Joahims
meier, tak nieszczęściwie na bruk, że 
rozbił sobie czaszkę i leży teraz śmier
telnie chory w lazarecie. 

Ruhrort. W niedzielę po południu 
spadł pewien Włoch z przedniego pe
ronu tramwaju elektrycznego, dostał 
się pod kola i na miejscu został zabity. 

Beckum. Pew.na służąca, sprząta
jąc ze stołu, rzuciła leżące porozrzu ~a
ne papiery w ogień nie wie9ząc, że po
ini~dzy paperami znajdowała się pa!)te 
rowa 50-markówka. Nim pani do nu, 
która banknot na stole na krótki czas 
zostawiła, to spostrzegła, pieniądze się 
już spamy. 
@!!!!! -- -

Od Redakcyi. 
Panu Brzechwie w Wanne. Spra 

wozdania z wieca dotąd nie otrzyma
liśmy. Że glosy z :Eicklu doliczone by
ły do głosów w Wanne, stało się dla 
tego, że podaliśmy je według statysty
ki urzędowej. 

W kilka stron. Sprawozdan·a z rocznej 
<lz1i/ala1ności towarzystwa podamy w najbliż
szych dniach. Odlożyć mufileliiśmy je z powo
du· nawalu materyalu naplywającego wskutek 
·wyborów. 

Wiece ,,Zjednoczenia zaw11d. po Isk." 
Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Pol-

skiego" w Resse 
odbędzie się w niedzielę. dnia J :ut~go, 
po południu o godz. 4w lobh p;l~: 
Wielanda. -- Referent druh So.;msn:1 
z Bocrum. - O liczny udzif-łł R1JJat{6W 
z Resse i okolicy uprasza 

„Zjednoczenie, Zawodowe Pol~kie". 

Naboteńsfwo polskie. 
W Langeqdreer i Holsterhausen - wy

padną nabożefJ.stwa polskie, zapowiledz'.ane na 
<izień 10 lutego. Spowiedź także .nie odbędzie 
s:e. . 

W Unterbeck nabożeństwo polS'ku} odb~
dzi e się 2 lutego o 4 J!odzin:ie PQ poi. a __ 

Zebranie odbędzie sie w niedz·ele, <lnia 3 
h. tego o gooz. 6 wieczorem, Vf lokalu p. lio
l'iga, ulica Cesarska nr. 51. O hczny u<lz al czl. 
i gości prosi (1) Zarząd. 

Bractwo Różat1cowe w Osterfeld. 
W świlęto M. B. Or„ dnia 2-go lutego. wal

ne zebranie o godz:ni1e 3 po pol. na sałi p. liu
semanna. Uprasza się wszystkich Braci i Siio-
stry o punktualne przybycie, gdyż mamy waż
ne sprawy cło zalatwienial oraz czy mamy 

wkrótce chorąg- iew sprawilć; na zebraniu bc:
dziemy mieli także próbki na chorągiew. Zwra 
l:am także uwagę, iż po zebraniu jest teatr, u
rządzony przez Towarzystwo „Gwiazda Jed-
1!ośc1", z którego dochód przeznaczony na .na~ 
szą chorągiew. Proszę wiec, ażeby Bracia 1 
Siostry liczny ndzial wzi!ęli (1) 

Fr. Horyza. -
Towarzystwo „Gwiadzda Jedności" w Osterfełd 
urządza w świ_ęto M. B. Gr., dnia 2 lutego, na 
sali J>. ttnsemanna teatr na cel dobroczynny. 
Odegrany be<lzi'e piękny teatr 1>0d tytulem: 
,,Macocha", który tu w Osterfeldzie jeszcze ni
gdy nie byt grany, Dochód z teatru przezna
<.:~ ony na nową chorągiew Bractwa R.óżańco
wego. Wstępne 50 fen. Początek i otwarcie ka
sy o godz. 5. Szanownych R.o<laków i R.odacz
ki uprzeJmile prosimy, aby jaknaHiczniejszy u
t!zial wzięli. i przez to popierali uasze dobre 
cele. (I) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Sodi!ngen 
uwiadamia swych druhów, iż w sobotę, dnia 
2 lutego o s;odzinie ~-S 4 odbedzie sile .nadzwy-
1.:zajne zebranie na sal t p. :Engelsa. Liczny u
dz1al druhów koniecznie pożądany, gdyż przyj 
dą ważne sprawy pod obra<ly. Goście mile wi-
clzian:. (1) Czolem I Wydz.lat. 

l(oło śpiewu ,,Lira" w Oberhausen 
uwiadamia szan. czlonków, iż w EiObotę, dnia 
2 lutego, o godzin:e 11~ posiedzenie walne, na 
które zapraszamy jaknajuprzejmilej wszystkich 
druhów !!O lutni. a zwlaszcza caly zarząd. O 
liczne i' punktualne stawienie s ·ę uprasza (1) 

Zarząd. 

T<>warzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
uwiadamia wszystkilch czlonków, iż pos edze
n:e odbędzie siP,. w niedz . elę, dnia 3 lutego o 
godzi/nie 12 z powodu tego·, iż później sala be
dz[e zajętą. O liczny udzial w zebraniu upra-
sza s·ię. Goście mile widzfuni. (1) 

Zarząd. 

Bractwo Rói:aóca św. w Schomiebeck 
podaje do wiadomości wszystkim Braciom 1 
Siostrom, oraz .Rodakom, iż w sobotę dnia 2 
Ji.;tego po południu o godz.ilnie 1 będą śp :ewane 
godzinki, po godzinkach bJ'ogos.lawieństwo św. 
Blażeja, C?:.Yli śc ·skanie gardla, potem zgroma
d7enile Braci i Sióstr na sali pana Waltera, zmi
janie tajemn '.c, sprawozdanie kasy z calego ro
ku i w końcu obór nowego zarządu. Uprasza 
się wszystkich braci i sihs.try, a osobliw:e ze 
h·torki, aby nie brakowalo ani jednej, Pod 
obrady przyjdą bardzo ważne sprawy, R.odacy 
i l(odaczkil chcący się dać zapisać, mogą u
czynić to na sallf. Brac'.a i Siostry! zachęcajmy 
i oociągadmy jeden drugi/ego do szeregu na 
czlonków Królowej naszej Naiś. Panny. O licz-
ny u<lzial prosi (1) Nadzelator. 

Jowarzystwo gimnastyczne „Sokór' w Kotten 
bqrgu 

donosi ~ym druhom. iż z powodu polsk:.ego 
1:i?bożeństwa, odbę-dzile się nasze zebranie go
d~inę prędzej, to jest o godz. 1, w niedzielę, 3 
lutego. O Lczny udzial w zebraniu prosi (2) 

CzoJem. Wydział. 
Uwa~a: wszelkile listy, tyczące się nasze

~c. Gniazda, proszę przesyłać p_od adresem: 
J. Wierzbiński, prez.es, R.auxel. 

Towarzystwo gimn. .,Sokół" w ObermarxJoh 
donosi swym druhom. iż pierwsze PoSiedzen:e 
odbędzie ajlę w sobotę, dnia 2 lutego, w święto 
Matki Boski ei Gromn · cznej o godzi!n ie 4 po pol. 
na sali pana Neuhausa. Ponieważ będą ważne 
sprawy do zalatwi.lenia, przeto JaimaJiicznieiszy 
udzial druhów p0żądai:iy. Goście m"le wi-dziani. 

(3) Wydl.łał. 

Baczność Rodacy w Baukau ! 
Koło śpiewu „Echo majowe" 

podaje swym czlonkom do wi\a<lomości, iż w 
niedzielę, J lujego na sali p. K.oppa, urządza 
zimOJWą zabawę, na którą s le cz.lonków i wszy 
stkich R.odaków z rodzinami uprzedmie zapra„ 
sza. Odegrany bodz e piękny teatr pod tytulem 
„Bartos z pod !(rakowa". Początek o godzinie 
4 po pol.. Czlonkowie, zalegający ze ~kladka
mi, pow·nni się przed zabawą z nich u ·ścić, w 
przeciwnym bowiem razie placą wstępne jak 
gooc ·e. Sv.odziewamy się, że .Rodacy z Baukau 
i okolilcy Jiczn ie na naszą, zabawę podążą, o co 
uprzejmie prosi (2) Zarząd. --T9warzystwo gimnastyczne „Sokół" w Gelsen 

· k!irchen-&smarck 
obchodzi swą 3-letnią rocznicę i\Stnienia swe-
170 . w n · ectzie~. dnia 3 lutego w lokalu p. Au
~Tsta Langenscheidta (Kaiser-tiaUe), ulica Bi
smarcka nr. 254. Zapraszamy wszystk:ch Ro
daków i rodaczki z ffsmarck i! okolicy na tę 
uroczystość. Tak samo zapraszamy szano
wne gniazda Sokole, które zapraszeń n !e ode
bralv d,[a braku adresów. R.ównfoż szanowne 
'..\ o.ra śp·ewu „Gwiazda Jedności" z Bismarck i 
I(ola śoiewu „Zgoda" z Szalke. Początek za
bawy o godzinie 4 po polu<lniJu. Muzykę wy 
kona druh Ignacy Kaczmarek. O jak najlicz
niejszy udział rodaków i .Rodaczek uprasza s ·ę. 

Czolem ! Wydział. 
Uwa2a. Mi;esieczne posiedzenie o<lbędz'e 

się w te samą niedz ;elę i w tym samym lokalu 
o godz. pól' do 3 po pQ!udn·u. Goście mile wi
dzmni. O jak natł'czniejszy u<lzial w posiedze
niu uprasza s'.ę. Czolem ł 

(2) Antoni Olszak, przes. 

Tow. głmn. „Sokół" w ROhłin~bausen 
Walne zebran·e odbędzie sie w sobote. 2 

lute~o. o godzin:e 3 ? pól oo pofudn"u w lokalu 
tow. n p. Fr. Petera. ni. Bochumska. Na oo
r7.ądku dziennvrn snrawoz.danie z rocznej dzia
łalności towarzvstwa · obór noweQ"O Wvdzi'alu 

Liczny n-dziaI ctrahów pożądanv. Czofem I 
(2l Wydział. 

Tow. 8w. Wlnee~tea-o w 
'v Hoehhelde 

podaje swym członkom do wiadomości ii 
p grzeb matki naszego Szan. przewodni
czącego 

śp. Franciszki Pilarczyk. 
odbędzie się w czwartek dnia 31 styc2.nia 
o godz. 4-tej po poł. z domu żałoby przy 
ul. A.ktienstr. 401. 

Chorąży i asystenci winni się stawi6 
o pół do 3 po poł. w lokalu. posie~2.eń. 

O liczny udział w pogrzebie proin 
Zarząd. 

Bractwo Różańca św. P;l~k-.;·wattens~hei~ 
donosn wszystk.m SwYlli s :ostrom, iż w medz1e 
I~, dnia 3 lutego, pqystępuje Bractwo wspól 
r.ie do Komunii św. o godz. 7. Sposobność <Io 
spowiedzi św. w sobot~ dinila 2 lutego, po pol• 
dniu. Wsa:ystkie siostry uprasza sile, ażeby 
ze sposobności zkorzystać raczyly. Zarazem 
donosi s~, iż w środę, dnia 6 lute.zo . o ,godz. 
8'A będzie odprawiona Msza św. na mtencyą 
Bracwa. (1) Przelotooa. 

BACZNOSC RODACY! 
Towarzystwo „Jedność w Baukau . 

urzą<lza dnia 2 IuteS!'.Q na sali pana J. Newe_l:n
ga w Baukau, ul. B:smarcka naprzeciw k()śc1ola 
katolickiego z mową zabawę, polącz?ną z kon
certem i teatrem pod tytulem „Ow1b.z.da Sy
heryi~'. Początek zabawy o godz. 4 po połu
dniu. - teatru o godz 'nie 6 i pól. Zatem m~
my nadzi'eję, że szanowni R.odacy skorzyst~ą 
7 tej chwili i żadnego brakować n'e będzie. 
Towarzystwo dolCYŻy wszystkich si1, cy Roda
ków jaknajle:giej ugośdć 1 o spokój i -porządek 
starać si~ będz· e. (2) Zarząd. 

Oddział „Wyzwolenia" w Cast:rople 
podade do wiadomości swym czlonkom. iłi w 
niedz ' elę, dnia 3 lutego, o ~odz. 11 i pól przed 
p0iludni1em na sali p. Backera w Castrop ie _od
będz :e silę walne zebranie. Na porządku dzien
nym: 1) Sprawozdan ie sekretarza z ubiegl~o 
.iebranila, 2) sprawozdanie kasiyera, 3) placeme 
skladek kwartalnych, 4) obór zarządu. Kom
plet czlonków poża,dany. Goście mile widziani 

(3) Tomasz l(onk, przew. 

I(oło śpiewu .,f.i,Ołek" w Reckl.-Siid (Bruch) 
obchodzi w niedz:elę, dnila 3 lutego, swą 11 rocz 
nice pollłczona z koncerte~ śp.ewami~ tea
tredi podtyturem „Aby handel szedl" i tańca
mi. na sali p. C. ft. Moliera, narożn;k Marya.ń
skiej ulicy. Początek o godz. 4 po poludmla.. 
O liczny udz:az i punktualne stawienie si'ę wszy 
stkich cz.lonków, oraz życzliwych gości: prosi 

(2) Zarząd. 
Uwaga: Czlonkowie, zalegający ze siklad

kami m'esięcznetni, mogą silę z nich uiścić przy 
drzwiach w kasie koncertu, w innym razre nie 
n:afu wst~pu na zabawę. Przewodn!cząmy„. 

Towarzvstwo gimn. „Sokół" w Altstaden 
dcnosi swvm druhom, iż w ni'edzielę 3 lutego 
o godzinie 1 po poludniu w lokalu p. Tomasen 
oc;będz : e się walne zebranPe, na które zapra
s1.a się wszystk :ch Druhów. gdyż są ważne 
srraW2. do zalatwienia. Upra~~za si.ę _także. o 
Iilczny udzial R.odaków, którzy by m .el1 zamiar 
do naszego Towarzystwo wstąpić. Po zebraniu 
weźmiemy udzial w rocznicy Oddz"al'u Jl w 
l'be„hausen. Czolem! (2) 

Wydilał. 

Towarzystwo święte~o Antoniego w froh.a-
bausen Essen-West 

urządza dnia 3 lutego zimową zabawę w zam 
kn'.etem kólku. Początek zabawy o godz. 5 
po poludniu na sarn pana Overatha ,frahnhau
stn Adelkampfstr. Na zabawę się wszy~tkidt 
rodaków zaprasza. (1) Zarząd. 

Towarzystwo śwł Antoniego w Laar, 
Z; syla szam>wnemu cz1onkowi 

JANOWI CINl(OWI 
ora21 jeR"O narzeczonej pannie 

MAGDALENlE MATUSZEWSKIEJ 
w dn·u ślubu, dn:a 2 lute1?:0 najszczersze ey
e~ enfu. . 

Taksamo zasyla si ę szanownemu czloako~1 
WOJCIECHOWI l(EMIEMU 

oraz jego narzeczonej 
Wll(TORYI CIUKCE 

w dniu ślubu 2-~o lutego jak najszczersze ży-
c: en:a. zrrząd. 

·~*~ ~·····~··~ 
Nadesłano 

Milion Sokoló_. 
zawitało w Poznailskie 

wybornył'h papierosów 
lirm.y Wulkan 

I. F. J. Komendziński w Dreżnie 
w nade·r przystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto · sprawdzić. Do na. 

' byeia we wszystkich odnośnych handlach. 



N adw·yczaj tanie 

WI 
Wyłożyliśmy znowu na sprzedaż po cenach bezprzykład· 

nie tanich nłżej ceny zakupna: 

--------------"""'''--"""'- "l'll"'W"~ - .,...rf'V_~"'·• ... rr 

.____. ______________ __... _________ .....,. ______ _ 

fen. 

'"'----·---_... -·---------
Party~ 

pantofli damskich 
cz~ściowo z obsad'\ skórzaną, dawniej 4 

marki, para. 

ParLyę 

damskich trzewików sznur., 
mocne i ciężkie, 

da.wnfoj do 4,75 mk., para. 
__ , _______________ ca~„..,.,.,_.~ 

--------------w-•----~~......_ __ _... ____ .___. 

Partyę 

pantofli pluszowych 
z podeszwą skórzani!\, 

nr. 36, 37, 38, dawniej 90 fen. 
50 fen. 

~--------·- „.„. ____ ._._,__ ___ _ 

Nikt nie powinien zaniedbać tak nadzwyczaj korzy
stnej sposobności i zakupić obuwie tylko we firmie 

Se ., 
Bahnhofstr. 1 B. 

Meble 
łOika 
ogniska 

Bank Ludowy w śreala całkowite 
Spółka zapisana z nieo~aniczomi. oddowiedzialnością - zaloż. w roku 1773 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako inst,tucya, w której najpewniej 
składać mogił ciężko zapracowane swe 011zeaędnojeJ. ~ urządzea, 

{~ 
Bank płaci od depozytów aa wypowiedzeniem: 

IO·dałowen1 3 proeent„ 
k wartalnem ' „ 

Złożone u nas dt-poz1ta ł o••ezędnośeł w;rnosH1 na Newy 
Rok blisko ~ I pól mllłoaa D1arek. 

ij mieszkań 
I lt~ na łatwą 

FunduMze rezerwowe ł ud.zlały ezłont.ów ca. 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liezy 1155 członków, ktłrz:r wszyscy inajątkami swymi ~dpłalę odpowiadajit za Bank i złożone w nta kapitały. I 

Bank Indowy na.leży do Związku Spółek Zarobk.ow7eh. Prezesem Rady 
Nadzorczl'fj naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrz7nlak. tylko w olbr!l. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy al. Kościel
nej nr. 15 i otwarte są eodzil'JQnie z wyjątkiem niedziel i i1ł'i:}t. demu 

kredyt 
Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludowy - Volksbank 
8ehrinuu (Po•en) 

Rodacy 1 Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. Schwarzhoff 

Recklinł(h. S. 
(Broch) 

Bank l•dowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit nnbeschrankter Haftpfiieht. 

lttadalłńsk.ł. N. li.uehar•kł· DutklewieE. 

-I Książki do nabożeństwa 
Bochumerstr. 

nr. 192. 
(o bok poczty 

i apteki). 

można nabywać w KsiQgarni „ Wia?W!a Polski.ego" w Bochum, 
Malthe.serstr. 17. I 

Baczność Wanne ! 
Przeprowadziłam się i mieszkam narożnik 
ulic K2'rola I Hammerschmt•ta 
nr. «3 w domu p. Gronostaja. Przy tej 
sposobności polecam się szanownym Ro· 
daczkom i Maikom z Wanna i okolicy. 

Kru.a, 
pel11k.a ak.ua.zerk.a w Wenne. 

~ISllSll~~~.i 

Prawdziwe woskowe 

świece 
na Matkę Boską Grnmn. 
w wielkim wyborze i bar„ 
--dzo tanio --

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 52 

„~~ ..... ~1a11s11~~~ 

Tani chleb! 
Dobry, pożyl'fny chleb padern
borllkl po 1,25 mr. ł po 85 f'eti, 
również westfalski chleb wiejski (Bauern· 
stuten) po l,Ou mr. prze~yła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba .Job. Ha?ie, Upsprung. 
p. Salzkotten. (1800) I 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adre3 i stacyę ko
lej ową. SkJ,acly w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemar:R:t 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Lohof~ Maltheserstr. 5, G. Kirrhner .. 
Lin<lenstr, 32, Ed. W elscb, Konigsstr; 

ul. Rhmareka e.. (141 

Bank Zieoiski 
Koronowo (LTone a. B.) 

kup~e folwarki i gospodarstwa. a sprze· 
daje w całości i w :parcelach na długo

=== letnią odpłatę. ==--= 
16?ł 

Kasa aszcządności Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4: procent za natychm. wypowiedzeniem, 
4: i ćwierć procent za kwart. wypowiadt, 
l i pół procent za półrocznem wypowiedJ. 

Pos~ukuje od zaraz Golarz Pol•k 
t.v..iwego (114 mógłby dobrze e-

l 'Id gzystować. Dobre 
DW&1 f21 miejsce dla poc.z~~ 

umiejl\cego poje.i- kującego. Gdiie! 
dżać w konie. wskaże ..l.ad.neJ 

Sarnowski, 
A. Bartkowiak, Marxloh Marienstr. 

Gelsenk. - Hiillen 115; zn~cuk dołĄ· 
W annerair. ••a. C7 ć. (112 

Ul(LADANIE fALD. Materye układa f 
faldy podlug każdego wzoru predko ~ po et 
nach najtańszych. PARBIERNIA OALLUSCB• 
l(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. gu, 

filie: Hofstede, Herne, Eickel, Rób.llM' 
hauseu, Linden, Hattln2en, Langendreer, D· 
ten, Castrop, l(amun, Dortmund. Oertllti 
8prockhovel. 

Postbestellungs-F ormular. 
Ich llestełle. hienni1 bcl dem Kad!serfJ 

~ben Postamt ein fxemplair der Zeitlllł 
„ Wiarus Polskr' au·s Bochum (ZeitunP 
preisliste 128) filr den Monat DezetJt· 
ber 1906 und zahle an Abonnement u. 
Bestell~eid 0,64 Mk. 

w Ilamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser" Obiege 0,64 Mk. erhalten zu habel'it 
w każdej wielkości ma. na. sprzedaż pr~y bardzo bescheinigt. 
małej wpłacie. · ( 40) 

. Albert Bu.ss. P • • • • a • il. • I • • • 1"' 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~!;.~~.:._~~. ~~~~~~~~~~~--_2D~a~m~b~(~~r~o!..., _<2G~ot~~str.:__:_5. łf'91b~rUf"łtetJ Pota-a•t ~ 

iA druk, nakład i redakeyłil vJpowiedzialny~ Micha! Kwiatkowski w Bochum. Naktadem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol. 44 w Bochum. 



I 
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BoP,hum u.a pfątek dnia l··go lutego 1907, Rok 17. 

1('\->,;Mf«J••----111\llftl--r.xol ~ „ ....... w n J9M\,,OQ _______ w _______ .._.. _______________ "1111NDZ7S'-t.1.1••ai>1..:.llllml:lllRA""3
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lllilil ----.... ---------„·•MOON ... „ __ „, „ 

łodJienne pismo ludowe dla. ,Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacio oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowya. 
-~"~'WMrJ!Wi,tii iiJlli §M!·Mi'D"f"l111''P\!'F!i 

tf~$Ui c~~· • "'7Nt~ tini poa..ru.teco.11').JL. 
f-płała kwali:A1.aa u pc.•cseia i tt listowych wynoei 

11111' óli fma.., & ~ ochoaeniem do dcm12 1 m.r. 92 fen. 
~ lfhr.!u P .h.1cl" \S.~•:fii.twly joat w cennib ~wym pod 

I uakiR\ ttL JOOln.iJcA IU. 12i. 

Za. insera.\7 pła.ci 11, u aiejBCt rqdb drobnego Ub.o 
lf f. ogłoEzeni• za.u.iouoson• pl'Hd imeratami '° f•n. &:·. 9 
cz~eto ogłasza otrzyma. ra.bat. - Lf8V do „Wiar11e\ ~u.· 
11ltieco" naltż' fnnkovn.ó i pod&t w nich d.ok.ładaJ Mirt· 

pilz•cego. Bękop:iaów nie zwra.~. 
' ~~,------------·r..ue;~---1-ll--'"1't'"'6ł~ ~""ł'.~.tw,~rt.'ISt~~~JS'i1.r"i.4rf'n...,,.~•·• 3Kt'W~~'łb.Włł-'.~~~~ • .;M.Z'W:Ol:bOllUJ:Dll _______________ ., __ ..,...l• 

lłedakcya, D:rnkar~ i KiliQg~~ n:w:.;1\~V.j;s a~~ ~ );)ochum, pn~y uhe) Malilieam.'ll1t. l'~. - a. ... u:elał. »~N i.An.;:.d I':-'<il.ąJ.;i~(, Bochum. - Te 1 efo n nr. 1414 
---- -----·-----··--- ·- ·------ ·---·- .• ---· · ·-·ń,-·-----·----- - ·-····-- ·- -0. ···--- ----------l'iii---~= --··--- ·-·--· • -----·---------·--O - • • - n -· • - • --· - -- i'Jil!i&''lłf«~ 

l?odzlce polscy! U czele dzieci swe 

~'V.łów!t. czytać I ~isać po -polsku! Nie 
~~t „olakłem, kto Potomstwu swemu 
#.tliemezyć się pozwoli! 

W Lubawie za~dzono 8 kapłanów Po
lakó• każdeKO na miesi;ic więzienia 

.za „, ie doma1r;all się nauki reliKli dla 
clziecl tM>lsldch w języku ojczystym. 

Waio5ek obrońcy adwokata Woliń 
skiego o przesluc~anie ks.ks. biskupów 
Liko}{skiego i Rosentretera jako świad 
.ków •a dowód. że oni także stoją na 
:stanowisku oskarżonych, sąd odrzucil. 
f Patrn artykuł). 

Ceatrowcy w wyborach ściślejszych 
.&losowaf będ~ na partye ruadowe, a 
'.Więc aa konserwatystów, rządowców 

i liberałów. 
lJezwarunkowo zalecila glosować 

!Jla partye rządowe śląska partya cen
trowa. 

W Kolonii zgromadzenie mężów za
•fania partyi centrowej pod przewo
·dnictwem dra Spahna zaleciło również 
'od pewnymi warunkami głosować na 
:;partye rządowe. 

W Bochum centrowcy glosować bę 
-Oą wskutek tego na liberała. 
"1.-~-------!SJ!! ___ _ 

lapłanl dek. lubawskiego zasądzeni! 
Na lawie oskarżonych lubawskiej 

izby karnej zasiedli we wtorek: 
1) Ksiądz proboszcz Nikodem Ko

. walski z Kazanie, 
2) ks. proboszcz dr. Franciszek Liss 

z }(umiana, 
3) ks. proboszcz Walenty Pelka ·z 

6rabowa, -
'4) ks. proboszcz Franciszek Majka 

z Sampławy, 
5) k~. proboszcz Franciszek Wacho

''flski z Zwiniarza. 
6) ks. proboszcz Aleksander Oko

niewski z Lubawy. 
7) ks. proboszcz Józef Ruchniewicz 

z Grodziczna i 
8) ks. proboszcz Jan Batke z Rado

·nma. 
Kapłanom tym wytoczono proces o 

omawianie publiczne spraw państwo
wych w sposób zakłócający spokój pu
bliczny, w myśl § 130 a kodeksu kar
~ego. Karę za taki czyn wymienia ko
cteks karny tylko wiezie_rmą lub forte
czną aż do lat dwóch. 

Skargę wniósł pierwszy prokurator 
P. Zitzlaff z Torunia, obronę prowadzili 
?P· adwokaci Kurzętkowski z Lubawy 
1 Woliński z Poznania. 

Wvrok zapadł wieczorem. 
Według telegramu „Lok.-Anz." ~ , · 

z~no ks. ks. proboszczów Kowalskiego, 
L1~sa, Majkę. Okoniewf1kief;!o, Ruchnie 
~teza i Batkego, każdego na miesiąc 
" ięzie11ia. 

Pierwszym męczennikiem w obro-

nie zasad l(ościola katolickiego stal się 
ks. proboszcz Piotrowicz z Gniezna, 
którego iak wiadomo skazano na dwa 
miesiace więzienia, a teraz znów na
.łożono aż na 8 księży kary wi~zienne. 

Wyroków sądowych krytykować 
vie w_olno, a_le też w tych wypadkach 
uwag dołączać nie potrzeba, gdyż za
sądzenie jest samo w sobie _dosyć wy
mowne. Lud polski głęboko je sobie 
zapisze w pamięci. 

O wrażeniu. jakie na zgromadzo
nych przed lokalem Polaków wywarlo 
zasądzenie kaplanów, telefonują ,,Dz. 
Berl.": 

„Gdy skazani na więzienie księża 
wyszli wraz z obrońcami swymi ze są
du, zgotował im lud, zgromadzony w 
wielkiej liczbie w pobliżu sądu, serdecz 
ną owacyę. Z tysiącznych piersi ode
zwały się okrzyki; „Niech żyją!", po 
czem wśród dalszych serdecznych o
krzyków odprowadził ich na probostwo 
gdzie zatrzymawszy się zaśpiewał 
pieśń „l(to się w opiekę", a następnie 
„Serdeczna Matko''. 

Ks. proboszcz Okoniewski podzię
kowal ludowi za te serdeczne objawy 
przywiązania i wezwal go, by spokoj
nie rozszedł się do domu. 

Część jednak udała się na rynek i 
zaśpiewała „Jeszcze Polska nie zginę
ła". Policya była bezradna." 

I nie twierdzić tu, że system pruski 
jest znakomitym agitatorem dla - na
szej sprawy! 
. ;_ - 2L _ _[ ·- -

Do rodziców polskich! 
Pewien gorliwy rodak pisze nam: 

,ffie jest Polakiem, kto potomstwu swe
mu zniemczyć się pozwoli. 

Tak odzywa się codziennie „Wia
rus Polski" do nas Polaków na obczy
źnie. Niestety nie wszyscy rodzice 
biorą sobie do serca to napomnienie. 

Bylem w połowie stycznia na za
bawie członków „Zjednoczenia" p'e
wnej miejscowości Q.od Dortmundem i 
serce rosło człowiekowi z radości. gdy 
pa.trzal jak to pięknie rodacy się bawią 
we wlasnem gronie i dbają o swojsk! 
zwyczaj i obyczaj. 

O ile korzystne odnosilo się ·wraże
nie z całości zabawy, o tyle smutne 
pozostało wspomnienie po kilku uczest
nikach. Otóż zasiadłem przy stole, 
przy którym siedziała także pewna ro
dzina: niewiasta w podeszłym wieku, 
j:ej córka z mężem i dwojgiem dzieci 
w wieku od 10-15 lat. Dzieci ubrane 
były z miejska, matka w naszym pff;
knym narodowym stroju włościaństdm. 
Lecz cóż słyszę? Ojciec zwracając 
się do dzieci przemawia do nich po nie 
miecku. Zdziwiony pytam się •Jjca, 
C'zemuż po polsku nię mówi do SW-'"iich 
dzieci? Odpowiedział mi jednakż~e na 
moją uwagę tak. jakoby się jeszc~e 
chełpił z tego, iż dzieci jego po poJsku 
mówić rie pc::rafią! -

Odszedłem zasmucony. by jedna de 
na druRim narożniku sali znów snotkać 
d roje dziewczat 10-cio letnich. ~wzy
znaiacvch sie coprnwd~~ do polsk0ści, 
ale nieznajacych jezyka polskie~o. 

Oj rodzice! rodzice! Caly świat 

podziwia dzieci nasze w Polsce wal
czą.ce o języ~ ojczysty w nauce religii, 
ojcowie nasi krew przelewali w obro 
nie naszych skarbów narodowych, a 
wy tutaj sami ręki przykładacie do 
niemczenia dzieci waszych! Na wet 
murzyni w Afryce pragną zachować 
to. co odziedziczyli po przodkach, wy 
ząś chcecie być gor_szymi od owych 
hotentotów! 

Naród polski tyle słynie w świecie 
z bohaterstwa, kultura nasza polska 
jest tak wspaniała i język nasz tak pię
kny, że szczycić się możemy tern wo
bec innych narodów. Przed rokiem wiel 
ki nasz powieściopisarz Henryk Sien
kiewicz, którego dzieła tłomaczone są 
na wszystkie języki świata cywilizo
wanego, otrzymał z rąk króla szwedz
kiego przyznaną mu przez najwięk
szych uczonych nagrodę Nobla. o którą 
ubiegają się najdoskonalsi mężowie 
świa!a. a którą naprzykfad w roku bie
żącym przyznano także prezydentowj 
Stanów Ziednoczonych Północnej Arne 
ryki Rooseveltowi. 

Za co otrzymał nasz słynny rodak 
ową nagrodę? Za napisanie dzieł na 
wskroś polskich. prz,edstawiających w 
pięknym polskim języ~u naszą kulturę 
po Isk~ 

Jakżeż ciemnym i godnym pogardy 
największej wydaje się wobec tego Po 
lcrk nie szanujący naszych skarbów na
rodowych. 

Szerzmy więc oświatę, by zni
knęli wreszcie z naszych szeregów ta,.. 
cy.! którzy to z ciemnoty lgną do niem
czyzny i jeszcze się tern chełpią wysta
wiając się tylko na pośmiewisko u wro 
gów naszych. K. K. 

W sprawie ściślejszych wyborów 
z~mierzano w kilku miejscowościach 
"U!"ządzić wiece i nad es lano nam oglo · 
~zenia wiecowe. Zaznaczamy. że roz
strzygnięcie sprawy sprawy, jakie sta
nowisko zająć wypada przy wyborach 
ściślejszych. należy do naszej najwyż„ 
szej władzy wyborczej, która z pewno 
ścią jeszcze haslo wyda. 

Jesteśmy przekonani, że wyjaśnie
nie to zadowoli rodaków, którzy wiece 
urządzać chcieli. gdyż nam Polakom 
w trudnem naszem położeniu, karność 
wobec wladz. które sobie sami wybra
!iśmy, pierwszą powinna być zasadą w 
naszern życiu ohywatelskiem. 

Prosimy więc wieców nie urządzać 
nigdzie i odczekać hasla naszej wla-
6zv wyborczej. 
.... =:. .. -

Polacy pa, obezy~!nie. 

Sterkrade. Tutaj jako w warowni 
centrowej dawniej trudno było coś zro
bić z powodu braku sal, których cen
trowcy nikomi udzielić nie pozwolili. 
Z czasem jednak stosunki się nieco zmie 
niły. Teraz znów. gdy centrowcy się 
dowiedzieli. że Polacy na swego kan
dydata glosowali, a centrum z nowodu 
tego nie przyszło do ściślejszych wybo 
rów, rzncili sie na Polaków i mszcząc 
się na wszelki sposób odmówili Pola
kom lokalu do zebrań. Centrowcy za-

mia~.t Polaków lżyć i o polskie głosy 
się troszczyć. lepiej zrobiliby, idYbT 
swoich ziomków w swoim obozie stara 
li si~ zatrzymać i nie puszczali ich do 
obozu czerwonego, a wówczas mieliby 
sami partyę dość silną. 

Złcść centrowców ohecnie nie zna. 
granic. Dowiedziałem się z pewnycla 
ust, że pewna wpływowa osoba cen
trowa zachorowała nawet od złości; Po 
priednio nazlorzeczyla Polakom~ 
naprzeklinała ich, że nie głoso
wali na centrowca. Widać więc, że oso 
bie owej na zdrowie to nie w;yszlo. 

Powinniśmy się fednakże rodacy 
teraz coraz więcej skupiać pod sztan
darem narodowym i za nic w świecie 
nie wyslugiwać się obcym. Jeszcze 
przy ostatnich wyborach mieliśmy nie
stety w gronie naszem dużo takich, któ 
rzy dali się zbałamucić bądź to centrow 
com bądź to socyalistom. Pracujmy 
więc obecnie z wytężeniem na niwie 
narodowej, by nasz o!>óz narodowy był 
jak najsilniejszy i posiadał tylko· szer
mierzy takich, na których się w ka
żdem położeniu sp11.ścić można. 

Wyborca. 

„Niebezpieczna" śpłlka. 
W Heissen odbył się w dzień przed 

wyborami wiec. przedwyborczy. który 
zagaił p. Nowak. Ledwie rozpoczęto 
obrady, gdy powstał urzędnik i cllcłał 
wiec rozwi~zać poniewat p. Nowak 
mJał w krawacie śpilkę z Polskim Or
łem. Pan Nowak nie chcąc, aby Roda 
cy nie zgromadzili się napróżno scho-
wał „niebezpiecznego" orla. Wieco

wi przewodniczył następnie p. M. Cie
sielski. Przemawiał na ws~ępie p. Wa
sielewski, który zachęcał rodaków, by 
tak w dniu wyborów jak i w innyc1a 
czasach spełniali gorliwie obowiązki 
narodowe. 

Gdy następnie drugi mówca p. Gra
jek począl krytykować postępowanie 
niemców w Afryce i politykę kolonial
ną powstał dozorujący obrady urzę
dnik policyjny i rozwiązał wiec. Zgro
madzeni roześli się spokojnie. 

L Drzymała, sekretarz wieca. 

W Baukau otrzymał pan Józef Cho
ciszewski 56.5 głosów, a nie 354. jak 
pierwotnie mylnie wydrukowano. -

Sterkrade. Pan Józef Chociszew
ski otrzymal tutaj 138 glosów. 

W Hombrµch-Barop oddano na kan 
dydata nasz ·o 269 głosów. 

W Dorstfeld padło nap. Józefa Cho 
ciszewskiego 45 głosów. 

W Bitterfeldzie otrzymał p. Józef 
Chociszewski 175 głosów. 

Derne. Na p. Józefa Chociszew
skiego oddano tutaj 130 gł. . -

WSuderwiclt padły na kandydata 
naszego 94 głosy, w Berr.hausen 23. w 
Erkenswik .38. 

Nasze oszczcdności składajmy w 
połsfdch bankach i spółkach. 



I 
ry_: ma już 107 lat. Żona jego dobiega sołtys. Prokurator oświadczyl •. że tr_z~ f 

tk. ba przyznać oskarżonemu okohcznosc1 ~e 1. (') Prus Zachadnieh, Warm1i M~zu.r. Z Poznania donoszą „Goń. Wiel.k." lagodzące, gdyż działal z namowy · 
o następującem zdarzeniu w dniu wy- i wniósł o 75 marek. Sąd jednak uznał, 

Ziemie polskie. 

Osie. Z domu swych opiekunów u- borów: Policyant prowadzi ulicą Neu- że Szajek naruszył spokój domowy ł 
ciekł 13-letni chłopiec Antoni . Chmara · manna jakiegoś człowieka, który się obraził nauczyciela, skazał go przeto 
z tego powodu, że go naganiano do u- rozminął z prawem, by go zamieścić w na 125 marek i_ koszta. 
częszcz;ania do szkoły. Ukradł on je- więzieniu przy ulicy Młyńskiej. Prze-
szcze, nim poszedł, niedzielne ubranie chodzą obok lokalu wyborczego. Wię- Ze SlązKa czyli Staropolski. 
swoje_go opiekuna kilkadziesiąt marek zień upiera się przy swojem, że chce od o wyborach w Opolskiem jako o 
pienię5Jzy. Gdyby kto wiedział 0 po- dać głos, zanim złotą, straci wolność. świetnem zwycięstwie pisze ,,Gazeta 
bycie chlopca, niech doniesie to p. Ja- Policyant nie chce pozwolić! - Prze- : Opolska" co następuje: 
nowi Suchowskiemu w Osiu (Osche 1 d • ~ l d y.; Pr.) cież pan pozwo isz mi o dać g1os na ł · Dzień 25 stycznia stał się dla u u 

W!.lbrzeino. Pożalowania godny nasz~go burmi~trza_ .dr .. 'Yilmsa, .odzy- , polskiego w okręgu opolskim d_ni~m 
'"' wa się wreszcie w1ęz1en. Pohcyant wielki ei radości i chwały. Zwyc1ęzy-

wypadek wydarzvt się w środę na dro: ~reszcie, zezwala .. ,Wchodzi ~ 'Yięź- liśmy, i to tak świetnie, że sprawdził~ 
dze z Kornatowa do Bartelhof ( ?) Ro- mem, ktory od męzow zaufama bierze się życzenie W. ks. probr Kulki 
botnik Józef Drapiewski transportował ro kartce na Wilmsa, Chrzanowski,ego Chrzumczyc, ażeby lud zasypał wszy
z. dwoma \vspółtowarzysz~mi lokomo- i Bebla. Więzień spełnia swój obowią- stkich przeciwników czapkami, polskie
bilę z ~:worca k?rnatowskiego. Do, Io- zek wyborczy, wychodzi z lokalu i wo mi Tak się stało! Kandydat nasz ks. 
komob1h„ przytw1~rdzony byl lancu= !a rozpromienion~: „niech żyje ~e~- proboszcz Brandys otrzymał od razu 
che_m woz, na. k~ory na.ładowano roz nard Chrzanowski'', poczem spoko3nie 11 499 glosów, a inni i to ks. proboszcz 
ma1tc n~rzęd~Ja 1 pr~yrzą~y. W dro-1 udał się do więzienia_. Wolny 2436, inspJektor szkolny W edig 
ct:e zbhzył się Dr~pi~~v~k. do ?yszla, Do lokalu wyborczego przy ulicy 5894, Bebel 1104. Zatem ks. prob. Bran 
azeby cos nap:awic, 1 meszczęshwym , I~ycerskiej przybywa schorzały wy- dys otrzymał 2065 głosów więcej, ani
tkrafe~·?ost~ ~~całą str osob~ ~od 10 borca, mogący się ledwie utrzymać żeli wszyscy jego przeciwnicy. Ponie-

omo l ę. Ja 1 y zos a n.a mieJSCU. na nogach. Uslużny mąż zaufania - waż glosowało 20 933 wyborców' prze 
tJ Wiei. Ke PGzndskiegooi socyaąsta ofiarowuje mu kartkę. - Do to absolutna wtększość wynosi 10 467 

, Gniezno. Zasądzenie ks. prob. Pio- brze, lecz pomoż mi pan wejść po scho głosów, zatem ks. Brandys otrzymał 
trowicza na dwumiesięczną kaźń wię- efach, bo nie mogę o własnych siłach. 1032 głosy ponad absolutną większość.: 

Socyalista poma~a mu. Nie potrzebując 
zienną zrobiło ogromne wrażenie nie . już jego pomocy. wola na męża zaufa- z innych Dzielnie Pols.td. 
tylko w Gnieźnie i w Księstwie Po- nia polskiego: A dajże mi pan kartkę 
znaf1skiem, ale nawet daleko poza jego C k . k t Warsz~wa. Pod Jędrzejowem, w 
granicami. „Lech'' ogłasza następu- na ·hrzanows iego i - wyrzuca ar gubernii kieleckiej, napJ:ldło na przejeż-
jące telegramy: 1 kę Bebla., " . ~ dżającą pocztę sześciu ludzi, l(tórzy 

1) Telegram pewnego księdza-Niem : Po~nan. „Posener Tagebl. pisz;, I dali .salwy rewolwerowe. Jeden czlo-
. ca z zachodu: ze.w piąte~ odddan,o w W. ~s. Poznan- wctek zabity, pocztyljon ran!ony, z~-

„Polen hoch, Piotrowicz hoch, pe- s~ien:i 19? ' 41 gtosow po.lskich, 136 541 bity także koń. Z powodu st:·zał0\V ko
reat Polenpolitik." (Polska niech żyje, memieckich, 6491 socyahstyczn~ch. W nie sploszyły się i uniosły wciz. Napa-
Piotrowicz niech żyje, precz z polityką stosunku do ro~u 1903 przybyto· Pola- stnicy zrabowali 6 OOO rubll. 
antypolską). k~m 15,686, . n~emc011:1. 21 650, n~to- Łódź.. Wczoraj P'JpotnJ:ua o godz. 

2) Telegram dyrektora i kolegium miast s?cyal~ści stracih" 1.560 , ~łoso'Y. 4 napadło w Radogow1c ua strnżnika 
profesorskiego z Nowegotargu w Ga·· Czy obllc~erne „T~gebl. Jest scisłe, me Stugara, otoczonego eskortą 20 napa ... 

bawem s1~ wykaze. . . stników, którzy dali salwy rewolweror-
Jic;,i~artyri pro sancta re verba admira Poznan. Przed tuteJszą izbą karną we. Jeden z eskorty zabity, dwóch od 
tionis aestimationisque mittunt. Szkara t'~awał . gospodarz. pan Wawrzy- niasło lżejsze · rany. Patrol. dał ognia 
·delr. Krotowski. Niezabitowski. Wła- mec SzaJek z Łodzi pod Stęszewem, i ranił dwóch napastników. 

... zloźony z urzędu członka dozoru szkol 
dyka. Bryzek. Bułat. Ksiądz Delekta. nego. Oskarżienie zarzucało mu „naru 
Dziedzic. Cwikowski. Sobiewoyski. szenie spokoju domowego" i obrazę 
Stasicki - professores collegi neofo- nauczyciela Tschierscha. Szajek 
rensis' •. wszedł dnia 25-go sierpnia do szko-

( (Męczennikowi za świętą sprawę ły, a zapytany przez nauczyciela, co so 
wyrazy podziwu i czci przesylają .„„. bie życzy, nic. nie odpowiedziat Gdy grJ 
profesorzy kolegium nowotarskiego). nauq;yciel dalej zapytał, w jakim cha 
. . W ~nieźnie w niedz.ielę, d~ia 27 bf!1 rakterze przybył, odpowiedział, że ja

irm~to się odb}_'ć zebrame kobie! k~toh- kv członek dozoru szkolnego. Nauczy-
ck1ch, zatrudm~nych. w przemysle 1 han stel: „Co pan chcesz''? Szajek: „Nie 
dlu, celem zaw1ązam~ zawod?wego t~-1 bądź pan tak bezczelnym! Mam pra
w~rzystwa. ~ebram.e zgl~1s1~ do poll- wo tu być, jest to nawet moim obowią 
c~1 ks. prob. P10t~o:v1cz. M~eh przen:ia- zkiem." Nauczyciel kilkakrotnie we
wiać k~. Adamski i ks. C~echowski ~ zwał p. Szajkę, żeby szkolę opuścit, ale 
Pozna?i1a. .Tymczasem_. Jak d?nosi on pozostał w. niej blisko pół godziny. 
„Lech , pohcya .zabromla ~~brama ze Wczoraj oświadczył p. Szajek trybuna 
wzg-lędu na pnbl1czn~ sp?koJ.. . łowi sądowemu, że chciał obejrzeć bu-

Ro2owo. W tute1sze1 gm1me kolo- dynek szkolny do czego upoważnił go 
nizacyjnej żyje robotnik Strysiński, któ ' 
et. .. ____ __ !!:.-=+'!ii!'!"-- -2- ·---- · ___ .-!!! llJ.!!!~_11!Ji_ ~-~-!!!!!!!ll!.- .!!.!!!!!!~-~1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!1!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!! 

Fatalna omyłka. 
3) Powieść z francuskiego. 

(Ci~i dalszy). --
- A lajdak! To prawda! - zawo

łał stary celnik. - Mech róśnie tylko w 
stronie północnej. To nas podeszli. Cel 
nicy rzucili się w pogoń za Chaffertem. 
Ten wsiadł na wóz i smagał konia ba
tem ze wszystkich sit 

- Paryżanin zdradził nas - mru
knął przemytnik - drogo za to zapła., 
CI„„ 

Zjechał szybko z dość stromego 
· wzgórza. Koń zwolnił kroku. Napró
żno poganiał go batem. 

Strażnicy byli już blisko. Shaffert 
odwrócił się. Jeden z nich celował do 
niego z karabinu, chcąc go nastraszyć. 

- Zabiliby mnie, jak psa - mnJ
knąr przemytnik. 

I rzucając się :yv las, zniknął między 
krzakami, powtarzając z zawziętością: 

- A! Paryżanin !.„ 
Wdwa dni potem. Piequeur, który 

znalazł zajęcie w kopalni łupku w E
chinie, wracał wieczorem do Haut-But 
te drogą, wiodąc przez las Iiayes. 

Kilka razy zdawalo mu się, że sły
szy za sobą szelest zeschłych liści i 
trzask gałązek opadłych z drzew. 

- Pewnie sarna - pomyślał. 
Noc była ciemna. Przeszedł wąwóz 

Piletty i minął młyn tej samej nazwy. 
Jakiś człowiek stanął wpoJJrzek dro 

gi. Nędznik zląkł się. 

- Czego chcesz? - zapytał - czy 
ja cię znam? 

Człowiek rzucił się na niego. 
W ciemności rozpoczęła s~ walka„ 
- Ach! to ty, Chaifert! Dobrego 

iigla ci spbtałcm, co? 
W tej chwili wydał ryk bólu. 
Chaffert wpakował mu nóż pod Ło

patkę. Piequeur upadł. 
- Podz!el się z kim i tern także -

zawołał kontrabandzista. 
I znikł w gęstwinie. 
Piequeur zemdlał; krew zabarwiła 

wilgotną trawę. Swieżość nocy wró
ciła mu j)rzytomność. Miał jeszcze ty
le siły, że dowlókł się do brzegu paro
wu. Swiatło błyszczało w oknie Pau 
liny i w domu Madelora; nabrał odwa
gi; . wytężył wszystkie siły i krzyczał. 

Bał się umrzeć tu w nocy, w lesie, 
opuszczony, jak pies. 

- Do mnie! do mnie! do mnie!... 
Ten to nadludzki krzyk usłyszała 

Paulina. Wyszła i pobiegła obudzić 
Madelora; doktór z pomocą wieśnia
ków, przeniósł bandytę do swego do
mu. Nędznik mruczał: 

- Ocal mnie, ja nie chcę umrzeć! 
Ja się boję!... Ocal mnie!... 

I zemdlał powtórnie. . ~ 

V. 
Paulina i Marja, obie kochały Jerze

go: pierwsza z całą gwałtownością, z 
całą namiętnością sw:ej niepohamowa
nej naturYt druga ze słodką czułością, 
pełną łagodnego spokoju. 

Jerzy uczul się od razu pociągnięty 
wdziękiem córki Madelora. Piękność 

Warszawa. „Ciężkie czasy". W 
jednym z hoteli warszawskich, jak pi
sze ,_,Dziennik powszechny'', szwajcar ' 
przy drzwiach głównych nie tylko iż 
pelni swoje obowiązki bezinterownie, · 
lecz opłacal zarządowi sumę roczną 
7000 rubli i nadto kosztem własnym u- ~ 
trzymuje kilku posługaczów. Zarząd · 

z uwagi na „ciężkie czasy" obniżył 
swoj.e wymagania, żąda bowiem teraz 
od tegoż szwajcara tylko 5000 rubli. 

P,olska Ostrawa. Od trzech dni strej 
kują górnicy dwóch szybów akcyjnego. 
To_warzystwa górniczeg,0 w Polskiej O 
strawie. Także w zakladzie koksu 
szybu „Salma" strejkują prawie wszy
scy robotnicy;. Przyczyną strejJm by
to wydalenie kilku robotników. 

Pauliny olśniała go, ale na jej widok 
doznawał pewnego rodzaju niepoko!u. 
Jej siła i zuchwała energia nie przypa
daly do jego charakteru, również silne
go. Prawem natury potrzebował oto
czyć opiekę jakąś istotę słabszą, wątłą 
i delikatną, jaką była Marya. 

Spotkania Madelora z Jerzym sta-
wały się coraz częstsze. _ 

Doktór, mimowoli musiał ocemc 
wrodzone przymioty mlodzieńc.a. Wy 
baczał mu jego szczerość, nieco ruba
szną, jego szorstkość, którą prawie 
zawszę łagodził nagły zwrot do jakie
goś tajonego smutku; Madelor umiał u
szanować ten smutek i nie starał się 
zgłębiać jego tajemnicy. 

Pewnego dnia Jerzy zaprosił ich do 
zwiedzenia la Cendriere. Udał się tam 
pomimo niejakiego oporu ze strony Ma 
d~lora, zwalczonego jednak usilnemj 
prośbami Maryi i Pauliny. 

_ Jerzy i Josillęt przyjęli gości z nie
t~joną radością. Qbejrzał folwark, w 
którym od czasu zmiany właściciela 
zaszły różne ulepszenia. J osillet obja
śniał je poważnie Paulinie; doktór roz
mawiał z Jerzym, a Marya obdzierała 
ogród z kwiatów i robila z nich bukie-
ty. ' 

WstęRowali na górę Tranet. W po
lewie drogi Marya, trochę zmęczona, 
zatrzymała się. 

Upal był nieznośny.· 
- Kazałem przygotować chtodni~ 

ki na szczycie góry - rzekł Jerzy. -
Czy będą państwo mieli ochotę wejść 
tam? 

- Ale my się tam udusimy! 

Wiadomości ze śwlal1. 
Dochody kolei pruskich 

Półurzędowa Allg. Ztg." o~a, 
że dochody kolei prl!skich w ~adniu 
1906 roku wynosiły: z ruchu osobowego 2,081,000 marek więce_j, niż w tymże 
miesiącu roku poprzedmego; fl rµchu 
towarowego 4,61 L.090 marek: wl~cej. 

Wybuch w pałacu królewskim. 
W pałacu królewskim w Białogro

dzie nastąpił silny wybuch. Wybu
chła maszyna piekielna, podłożona w 
pałacu w celu zamachu na króla. Za
mach jednak nie udał się z powoda vyy 
buchu przedwczesnego„ Szhody aate
ryalne są znaczne. 
, Urzędownie dGnoszą„. że wybuch 

n_astąpił wskutek nieostrożnego obch& 
dzenia się z prochem, przygotowanym 
na wycieczkę myśliwską dla króla. Nie 
mniej jednak uderza to, że zdwojon<> 
warty dokoła pałacu, a policya zarzą
dziła rozlegle środki ostrnżności. Do
stęp do pałacu osobom obcym bardzo 
utrudniono. 

Obraza majestatu w Niemczech. 
W nadzwyczajnem' wydaniu przy, 

sposobności urodzin cesarza Wilhelma 
Qglasza Reichsanzeiger rozporządze

nie ministra sprawiedliwości następują 
cej treści: odpowiada życzeniu cesa
rza, aby za obrazę majestatu lub ~zlon 
ków domu królewski·ego tylko takie o
soby byly karane ustawowo, które ~ZY . 
nu tego dopnścily się rozmyślne 1 w 
złym zamiarze, a nie z glupoty, nieroz 
wagi lub w uniesieniu a bez z!efo za-
miaru. 

Ajent hakaty .. 
Niedawno zjawiły się w gazetach 

niemieckich rzekome odkrycie o 
„spisku polsRim", pelne kłamstwa .i 
fałszów rnzmyślnych. Obecnie stwier
dzono, że rewelac_ye te są dziełem b. 
komisarza policyi, Peschmanna z Om.~„ 
zna, którego za różne sprawki złożom-. 
z urzędu i który obecnie pr:zebywa w 
Zurychu. 

Zyski i straty wyborcze. 
Według obliczeń biura Wolfa kon

serwatyści dotychczas zyskali 7 okrę 
gów, a stracili 2, partya państwowa ZY. 
skala 2, straciła 4, Polacy zyskali 3, 
centrum zyskało 2, stracilo 4, narodo
\vo-liberalni zyskali 9 stracili 9, wolno 
myślna partya ludowa zyskała 4, stra 
cila 2„ socyaliści zyskali 1~ stracili 20,. 
welfowie stracili 3,, zjednoczenie go
spodarcze zyskało 1 i straciło 1, partya 
stanu średniego zyskała l~ „dzicy" li
berałowie zyskali 1, bezpartyjni zyska-i 
li 1 i stracili 1, partya reformy straciła 
2, związek włościaf1ski stracil 1. 

w 

- or niech się państwo tego nie 
obawiają;t 

Podat ramię MaryL Krzewy~. ro
snące po obu stronach drogi, rz:ncaty 
b ochę cienia. Z nad Maasy dochodził 
lekki powiew wiatru. Można było od
dychać swobodniej. 

Na szczycie kamiienie druidów, ka„ 
planów pogańskich, tworzyły sklepie
nie, pod które słońce nie dochodziło. 
Jerzy sam urządzit to miejsee, które 
bardzo lubił. Kazał nawieźć ziemi urn 
dzajnej. Rośliny i krzewy rosly buj
nie, a galęzie ich splatały się u wejścia 
do groty. 

Kamienie zniknęły pod pnącemi sie 
kwiatami, starannie utrzymanemi, któ 
re prosto i dumnie wznosiły glowy, 
pomimo fal ognistych, jakie na nich 
rzucało słońce. Pod sklepieniem pano 
wal rozkoszny chłód. Przez otwór. 
widać bylo skrawek nieba. które zda
wało się kąpać w czarnych lesnych 
głębinach. ~ 

Reszta towarzystwa opóźniała się 
w drodze. Madelor zatrzymywat si~ 
na każdym kroku i podziwiał wspania
ły krajobraz, jaki roztaczał się przed 
jego oczyma; smutek w pięknie prze
mawiał mu do duszy. 

Paulina zostawiła Josilleta z dokto
rem, a sama biegła naprzód, zrywając 
dzikie kwiaty, które zaraz rzucała; 
chciała najprędzej zbliżyć się do groty, 
do której Jerzy i Marya właśnie webo 
dzili. t 

Mlodzi ludzie milczeli czas lakiś, 
szczęśliwi i zmięszani tern chwilowern 
sam na sam. 



z r6żDJOb stron. 
pertaund. Na hucie cynku uderzy

Ja korba robot!'1ika Sperlinga z ta~ą 
ilą vr żywot, ze bezprzytomnego bie

daka musi~no przenieść do lazaretu, 
dzie wkrotce umarl. 

g Dortmund. We fabryce stali od
riósl robotnik Nitka ciężkie rozbicie 
~rowY~ wskutek czego musiano go od
nieść do lazaretu. 

La•1'endreer. Na kopalni „Hein
rich Gustaw" spadl urzędnik Senden z 
lokomotywy tak nieszczęśliwie, że zła 
mal sobie kn~gi i na miejscu żyć prze-
5tat Oprócz tego maszyna ucięla mu 
jedne 11ogę. 

Witten. W lazarecie umarło dwn
Jetnuc dziecko pewnego rzemieślnika. 
Biedactwo ukluło się, bawi4c s ię no
życzkami. w oko, wskutek czego teraz 
umado. 

Esse•. Na kopalni ·„Eintracht Tief-
bau" zerwały się masy węgla i zasy
pały i zabiły dwóch górników. 

r..,osy łoteryi pruskiej do drug ej kla
~y muszą być najpóźniej do 4 lutego do 
8 ~odz. wiecz . odnowione. 

Bodmm. Od nieiakiegoś czasu kur
suj~ w tutejszej okolicy fałszywe dwu
markówk i z rokiem 1888, fałszywe je
dnomarkówki z rokiem 1876 i falszywe 
pólmarkówki z rokiem 1906. :Falsyfi
katy są dość dobrze podrobione, miano 
wicie pólmarkówki, ale uważnemu pod 
padnat natychmiast odmiennym nieco 
bielszym wyglądem. 

Oberhausen. Pewna matka poszla 
do sklepu rąbać drzewo, zostawiają: 
w kuchni troje swych dzieci, z których 
najstarsze Iiczylo dopiero 4 Iata. Naj
starsze z nich bawiło się w tym cza
sie zapałkami i zapalilo pościel w ko
lysce. w której leżało 15-miesięczne 
~ziecko. Nim matka niłdeszla bieda·
rtwo w kolysce się spaliło. 
E 

Dla luty I marzec . 
można zapisywać każdego cz.ae11 na wszystkich 
pocztacli 

,,Wiarusa PolskJego." 
Prenumenta na te dwa miesiące wynosi 

Mko 

I mrk~ 28 fen., 
! z 8dnoszcoiem do domu 28 ren. więcej. 

R(Kiacy ! W czasie obecnej agitacyi wybor
c1ej pokazuje się dobitnle, iak potrzebną Jest 
rzeczą, by każdy Polak na obczyźnie abono
wał „Wiarusa Polskiego", dlatego też każdy 
dotychczasowy czytelnik pisma naszego powi
nien odwiedzić swych znajomych ·i zachęcić ich 
do zapisania „Wiarusa Połsk.iel:;o" na luty i ma
rzec. 

l(tfjbv pras;nąl, abvśmv ,,Wiarusa Polskie
go" przez luty i marzec ]łos_ylali krewnym je
~o. ~tech nadeśle 1,28 m. i dokladny adres oso
sy, która ma gazetę otrzymać, a „ Wiarusa Pol
Gkiego" przekażemy poczcie. 
li!! ""!I 

fłoimailoścL 
Eclla wyborcze. Fatalna omyłka 

WYdarzyla się hakatystycznym agita
torom podczas obecnej kampanii wybor 
~zej w Niemczech. Wydali oni pomię 
~zy innemi odezwę, w której zamie
~c1li taki frazes: „Wrogiem państwa 
Jest centrum, dopóki razem z socyali
st~mi, Polakami. welfami i duńczyka-
1111, odmawia państwu środków, po
tr~ebnych dla wzmocnienia powagi Nie 
T1ec". Taki byl 'tekst pierwotny, ulc
bony .na zebraniu hakatystów. Jakież 
~lo ich zdziwienie, gdy w druku, za

r1ast Polaków· znaleźli się ... żydzi! Kto 
~rn tego figla splatal, dojść nie mogli, 
ż:v~Y~a to wielka złośliwość, ponieważ 
,: ~ są najpierwszymi sprzymierzań
da1111 hakatystów i dostarczają im fun
p uf~w na agitacyą wyborcza i <,łnty
: s ą.... Po wydaniu odezwy zapano
k ~la wielka konsternacya w obozie ha t: tYst:vcznym i ogłoszono urzysty pro 
. ...:.:.. Przeciwko tej „pomyłce'' ... 

!J!! 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk.11 

W· 
iec „Zjednoczenia Zawodowego Pol-

~d . _skiego" w Resse 
00będz1e się w niedzielę·, dnia .J Iut~go, 
w· ~ołudniu o godz. 4w Jokah pana 
, ie anda. - Referent druh So3iński 

z Bocł>um. - O liczny udział RoJat{ÓW 
z Ił sse i okolicy uprasza 

„Zjednoczenie. Zawodowe Polskie". 

Zebranie człooków w Mors 
o.Cb<;dzie się w n : edzielę, dnia 3 lutego, po pot 
o 2 godz. w lokalu p. Vierbaurna. O liczny u
dzilal uprasza. si~ 

„Zjednoczenie Zawodowe Po.tskre". 
W Diimpten odbędzie sie w niedziele, dnia 3 

lutego, po poludniu o godz. 5 w lokalu p. :Ek
hard, dawnie<l Retz. Pod obrady przyjdą 

cardzo \Vażne Spra\Vy. 
Miejscowy wydział. 

W .1\larxloh w niedziele o godzinie 11 i pól, dn. 
3-go lutego na sali p. Rosenthala. 

Baczność Recklin~liausen-Siid (Bru eh)! 
Mężem zaufania zosta.l obrany w miejsce 

Wojciecha Nowaka Jan Mazurkiewi'cz, Schul
~.tr„ Maż zaufan;a Józef Pictowiak zmienU 
mieszkan:e i mieszka Colonilesitr. 60. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Dla Oberhausen. delegactwo I. 
Zebrania czlonków będą się odbywaly co 

c:twartą niedz'ele miesiąca. po poludniu o 2 
)..Odz. w lokalu p. Webera. ul. Dui1sburgerstr. 
Zwraca slę uwagę naszvm czfonkom, którzy 
c:fiorują, aby po wyzdrowieniu okazali się świa 
dc.ctwem lekarz·,1. w celu otrzymani'a wsparcia, 
!'tóre tylko wyplaca się na zebraniach; także 
rprasza się mężów nufania o regularne uczę
szczan ie na zebran·a, ponieważ tam tylko mo
gą otrzymać znaczki! a nie w domu delegata, 
jak do t_ęgo czas.u. 

• ,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Zebranie członków w Hofstede od 
będzie się w niedzielę, dnia 3 lutego po 
południu o 4 godz. w lokalu p. Walbur
ga, ulica Poststr. na które szan. czlon
ków z Hofstede i Riemke się zapra
sza~ Rodacy, którzy jeszcze nie są 
czlonkami, mogą także brać udział w 
zebraniu i na czlonków dać się zapi
sać „Zjednoczenie zaw. polskie" 

Baczność Rodacy z Buer i okolicy! 
\V niedzielę, dnia 3 lutego, urzą

dzamy zabawę z ta11cami dla członków 
„Zjedn. zaw. pol." Nieczlonkowie, chcą 
cy wz!ąść w zabawie udział. muszą 
się przedtem do organizacyi naszej za
pisać. Zabawa odbędzie się u p. Peping 
hausa, :Essenerstr. początek o godzinie 
4 po pol. O liczny udzial uprasza (110) 

Komitet zabaw „Zjd. zaw. poi.". 
~WWWW1'* . 

il&W:i*A - ·--

Baczność P-0lacy w Scbonnebeck ! 
Zabawa karnawalowa, która si ę miala od

być w 1ni ledzielę, dnia 27 stycznia, nie Gdbyla 
się z powGdu wielkanocnej spowiedzi. Odbę
dzie się przeto teraz w niedz'elę, dnia 3 lutego 
na sali pani Niekamper. Początek o godzini1e 
4 po poluctn·u. Czlonkowie Tow. św_, Woj
ciecha, chcący brać udzial w zabawiie. placą 
30 fen., nieczJonkowie przed czasem 75 fen., 
przy kasie 1 markę. Na zabawę zapraszamy 
R.oicl.2.kó\.\' z Schonnebeck i okolicy. (2) 

l(omitet. 

Towarzystwo robotnii!ków v<>Iskich pod wez. 
św. Józefa w Dortmundzie 

Zwyczajne zebran:e odbędzie się w niedzielę 
dnia 3 lutego, u p. Ahlkego o godz. pól <lo 6 
po poludni~. na które zaprasza sic czlonków 
! rodaków. (1) Zarząd. 

Baczność C7.l'.'~nkowie l(o-fa śpiewu ,,Jedność" 
w Hamborn. 

W sobotę, dnia 2 lutego, w święto N. M. P. 
Gromnicznej, odbędzie si~ roczne walne ze
bran ie o godz. _.. na sa!il p. łiGffmanna, dawn:ej 
Buschmann. Porządanem jest, ażeby wszy
scy czlonkowie na to zebranie przybyli, ponie
waż jest obór zarządu i inne ważne sprawy. 

Uwaga: Czlonkowie zarządu wiinni· się 
stawić iuż o ,godz. pó1 aoi 4. Lekcya· śpiewu 
jak zawsze o godz. oóP do 12-ei. - Cześć 
polskiej pieśni! (1) Zarząd. 

Towarzystwo giijmn. ,.Sokół" w lfochstrass 
podaje do wiadomości! druhom, iż ćwiczenia od 
będą się 2 lutego po po!udniu o godz. 2 a PD 
ćwiczeniach odbędzie sie zaraz zebranie. O 
łilczny udzial prosi (l) Wydział. 

Towarzystwo św. franca~zka w Wanne-Eickeł 
rodaje do wiadomości swym czlonkom, i roda
kom, iż w n'edzilelę. dnia 3 lutego, urządza 

- otwartą zabawe z tańcamr -
r.a sali nanj M eierwert. Początek o ~odz. 4 po 
vcJI.. Wstep dla czlonków wolnv, goście pra
cą 1 markę. Po godzi!n'e 10 l,50 mk. Na za
hawe się szanownych cztonków i rodaków 
uprzejmie zaprasza. (l) Zarząd. 

Towarzystwo ~inin. „Sokół" w Dysetdorfie 
pmlciJe do w'adomośc~ iż zebranie odbedzie sie 
w niedziele, 3 lufeg-o. o godz. 2 no poludniu w 
lokalu p. Vopla, Kolońska ulic::i 2.52. O liczny 
ndziat druh6'.v uprasza sile. Gośc:e mile wi-
dziani. Czolem! (1) Wydzlał. 

Towarzystwo gimn. „Sokt1ł" w Dellwig 
urza.dza dn:a 10 lutego zilrnową zabawę na sali 
p. Demonda w Borheck, Tonhall:e (Oermania
platz. Początek o godz. 4 po pol. Muzykę do
stawi p. Pietryga z Bruchu. Wszystkie s:i
siednie Onilaroa i życzliwych nam Rodaków 

. z okolicy uprzejmie ~ię zaprasza. (Z) 
Cz<Jlem! Wydział. 

Tow. polskich kupców j przemysłowców 
w Wanne 

·~anosQr szanownym czlonkom uprzeamie, · iż 
zebranie miesięczne odbe<lzile się w poniedzia
lek, 4 lutego, u godz. 8 wieczorem w lokalu 
tovtarzyskim. (I) Zarząd. 

~ 
Towarzystwo św. Piotra i Pawia 

w Bruchhausen 
zasy la szanownemu członkowi 

Koto śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
Lekcya śpi!ewu odbędzie się dnia 3 lutego 

o godzinie I po poludn:u. Po lekcyi zebranie 
na sali posiedzeń. O lilczny udziaJ prosi 
(1) Zarząd. 

Towarz. św. Bartłomieja w Hagen. 

ALEKSOWI MICHALAKOWI 
oraz jego dostojnej towarzyszce życia 

'" ,pannie ANNIE PAŃCISZEWSKIEJ 
w dzień ślubu 31 stycznia, serdeczne 

W niedzielę, dnia 3 lutego o godzi
nie 4 po południu urzą_dza zabawę zimo 
wą z tańcami na sali pana Erenputsch, 
ulica Srednia nr. 19. na którą zaprasza 
f~odaków i Rodaczki z Hagen Vorhale, 
Iierdeke, Wetter, Haspe i okolicy (3) 

Zarząd. 

BACZNOŚĆ GERTHE! 
Z(;br:rnic \\' celu zalożcr,iia Kola śpiewu ocl

bę.dz .e s ę w sobotę, w św;ęto Matki Boskiei 
G1 omniczpej, po pol. o godzi!nie 5 w Oerthe, 
11a saHi p. Soekula11da, na które wszystkich ży
czliwych i śp:ew miJujących Rodaków się za
l 1 asza. 
Tomasz Markowski. Michał Palu~h. Pr. Brze 

chwa. Jan Stanisławski. A. Markowski. 
W. D~bkiewicz. 

Towarzystwo „Jedność" pod opieką św. Bar
bary w Lontrop . 

Zebranie odbędzie sie zaraz po polskilem na
bożeństwie o godzin·e 50 na sali posiedzeń. O 
liczny udziar pros,i Zarząd. (1) 

Towarzystwo gimn. „Sokół I" w Oberhausen 
obchodzi w dn:u 28 kwietnia br. 8-mą roczni
cę swego istnlenia. Prosimy przeto sąsiedn~e 
Gn'.azda. aby w ten dzień żadnych zabaw me 
u1ządzaly. - Wszelkie listy tyczące sUę Towa-1 
rzystwa '.rnszego, p:osi.my przesylać pod ~dre
sc m: Juliran Synak1ew1cz, Oberhausen, Krch-
weg nr. 112. - CzoJ'em! Wydział. 

Druhom ćwiczącym zwraca się uwagę, 1ż 
ćw:czen[a odbywają. sle co środę i sobotę o 
~odzilnie 7 wie_gzorem. W święto Matki Bo
shiej Gromnk:znej odbędą s· ę ćwiczenia o godz. 
~~3. a w niedzielę, 3 lutego o godz. 2 po por!. 
Druhowie niećwilczący winni s:ę stawić o ~4 
1.a salę ćwiczeń, zlFt9 udamy sę na rocznicę 
oddz ialu drug:ego. O liczny udzial druhów 
prosi Naczelnik. (1) 

Towarzystwo gimnastycszne •• Sokół" w Gerthe 
donosi SwYm (!rnhom uprzejmie, iż w niiedzielę, 
dnia 3 lutę_go o godzinie 4 po poludn 'u urządza 
swoją z~mową zabawę, na którą się wszystkich 
druhów naiuprzeimiej zaprasza. Goście mile wi 
dziani. (1) 

Uwaga: Donosi· silę dnthom ćwiczącym, 
ii wspólne ćwiczenia odbędą się w. sobotę. o 
~odzin : e 6 wieczorem, na których mle pawm-
110 żadne~o druha ćwiczącego brakować. Cwi
czenia odbędą s·ę w lokalu p. Schumachera w 

ttiltrop. . ---- Wydział I 
l(ółk<> totervjne „Szczęścle" w Osterfefd 

urządza dnia 3 lutego o godzinie 4 po pofadn:u 
- zabawę z tańcami -

na sal : oana \Vilhelma Kalfl arna, Sterkraderstr. 
Muzykę- dostawi nam p. Podeszwa z Altstaden. 
ZHazem zaprasza Kólko loteryjne „Nadzieja" 
z Vondern i Kólko loteryjne „fortuna" z .Eisen-
hcim, (I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w l(ray 
SzanownYJTI czlonkom donosimy, iż nasze 

rc•czne walne zebranie i! obór zarządu odbędzie 
się w sobotę, dnia 2 lutego, o godz. 3 po polu
dn!u w lokalu p. Kefenhorstra. O liczne sta-
wienie silę czfonków uprasza. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo gnm •• ,Sokół'' w Recsklinghausen 
W ANNE. 

Donosimy uprzejmie, iż dnila 2 lutego, w 
sobotę, urzadzamy polską zabawę z tańcami 
na sa\ii p. Unterschemanna. Pocz~tek zabawy 
o l!O<lzinile 4 uo uoludniu. Na zabawę szcze
gólnie czlonków Tow. św. Józefa zaprasza-
my. (1) l(om'itet. 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Recklinghausen 
Siid 

podaje swym druhom do wiadomości. it bierze. 
mv udzial w zabawie, dnia 2 lutego w Tow. 
.. Tdność w Baukau, dn. 3 lutego u Kola śpie
, . ~ 1 „Fiolek" w miejscu. Druhow'e winni siię 
~tawić ·o godzin:e 4 i pó.11 P-O pal. punktualnie w 
lokalu „Jiinglinghaus". ( 1) 

Czolem! Wydział. , 

Towarzystwo św. Wojciecha w l(amap 
podaje swym czlonkom <Io wiadomości. ilż w 
sob()l1;ę, dnia 2 lutego, w świeto Matki Boskiej 
Gromnkznej, o godz1.nile 11 przw poludniem 
OC.1bę<izie się nadzwyczajne zebranie w celu o
brania innego lokalu. O jaknaHiczni!ejs.zy udz:at 
prosi (1) · W. Borowczyk, przewodn. 

Towanystwo św. Antonie20 w Recklinghausen 
Siid (na Ludwiku) 

życzenia. · Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gelsk.-Hiillen ·• 
obchodzi dnia 3-go lutego zimową, za
bawę na saH pana Nachbarschulte, 
Wanner-ulica. Program następujący:1 
J) otwarcie zabawy o godzinie 4 po po
łudniu; 2) ogólny śpiew; 3) ćwjczenia 
gniazda miejscowego z laskami; 4) kott 
cert; 5) ćwiczenia gniazd sąsiednich; 
6) ćwiczenia wolne gniazda miejsco
wego; 7) teatr i zabawa z tańcami. 
Zapraszamy najuprzejmiej wszystkicłt 
druh.ów i Rodaków z Gelsenkirchen
Hiillen i okolicy i mamy nadzieję, iż 
szan goście nas swą obecnością za~ 
szc~cić raczą. Czołem! , 

(3) Wydział. : .., 
Tow. św. Wojciecha. w Dortmundzie 
urządza w niedzielę, dnia 3 lutego, za
bawę zimową połączoną z tańcami w. 
lokalu oana Tobina przy ulicy Hirten
Str. · na- którą się wszystkich czlonków 
uprzejmie zaprasza. Początek zabawy 
o godzinie pQł do 5-ej po południu (Z) 

Zarz-cl. 
Bra<::two różańcowe w Diimpteu 

pcdaje swym czJonkom do w:adorności, ii. W. 
święto Matki B~skilej Grornnicz.nej, 2 lutego, 
o godz. 4 po pol. w lokalu p. Baumeistra od
będz;e s:G zebran:e, na które sie wszystki!ch 
7.cprasza, także i tych, którzy ieszcze do na
s. ,ego Bractwa nie należą. · (2) 

W. floryszczak. 

Jowarzystwo gimnasty~zne „Sokór' w K,otteo 
bu~u 

donosi ~wym druhom. iź z powodu polsklege» 
n"bożeństwa, odbędzile się nasze zebranie go
d.ti.nę prędzej, to jest o godz. 1, w niedzielę, 3 
lutesro. O Lczny udzial w zebraniu prosi (2) 

Czolem. Wydział. 
Uwa~a: wszelkile listy, tyczące się nasze

~c Gniazda, proszę przesylać p_od adresem: 
J. W.ierzbińskj, prezes, l(auxel. 

Towarzystwo gimn. .,S°'kół" w Oberman:loJi 
donosi swym druhom. iż pierwsze posiedzenie 
odbędzie ajlę w sobotę, dnia 2 lutego, w święto 
Matki Boskiej Gromn:cznej o godzilnie 4 po po.I. 
na sali pana Neuhausa. Ponieważ będą ważne 
sprawy do zafatwilenia, przeto jairnafl[cznieiszY 
udzial druhów p ,)żądaJJy. Goście mJe wi:c!ziani. 

(3) Wyd4at. 
.., ~. ·- ---. . ' · ) 

Óddział „Wyzwolenia0 w Castropie 
podane do wiadomości swym czlonkom. ~ · w 
niedz'.elę, <Inia 3 lutego, o s,;odz. 11 i pól przed 
poludnilem na sali p. Backęra w Castropie od
będzie silę walne zebranie. Na porządku dzien
nym: 1) Sprawozdan:e sekretarza z ubieglege> 
iebrani\a, 2) sprawozdanie kas;yera, 3) placenie 
skladek kw~rtalnych, 4) obór zarządu. Kom
plet czlonków pożądany. Goście mile widziani 

(3) Tomasz l(onk, przew. 

Koto śpiewu •. fiołek" w Reckl.-Siid (Brnch) 
obchodzi w niedz :ele. dnia 3 lutego, swą 11 rocz 
nicę, polaczona z koncertem, śp:ewami~ tea
trem pod tytulem „Aby handel szedl" i tańca
mi, na sali p. C. H. Molle-ra, •narożnik Maryań
skiei uHcy. Początek o godz. 4 po poludni!u. 
O liczny udz:al i punktualne stawienie się wszy 
stkich czlonków, oraz życzliwych gości1 prosi 

(2) Zarząd. 
Uwaia: Czlonkowie, zalegający ze siklad

kami m'esięcznemi, mogą si1ę z nich uiścić przy 
drzwiach w kasie koncertu, w innym razfo nie 
rr.ajs wstępu na zabawę. Pirzewodnkząmy. 

Towarzvstwo gimn. „Sokór' w Altstadeu 
dcnosi swvm druhom, iż w nile-dzielę 3 lutego 
o lo{odzinie 1 po poludniu w lokalu p. Tomasen 
oc;będz'.e sie walne zebrani'e, na które zapra
si.a się wszystk:ch Druhów. ~dyż są ważne 
srra~~ do zalatwienia. Upraąza sie także o 
Iik:zny udziat R.odaków, którzy by 1\l'eli zamiar 
do naszego Towarzystwo wstąpić. Po zebraniu 
"·eźmiemy udzial w rocznicy Oddz'aJu n w 
\.' berhausen. Czolem ! (2) 

Wydtlał. 

Nadesłano 

Bilion SokolóW' 
zawitało w Poznańskie 

wybornych papierosów 
llrm7 Wulkan 

I. F. ]. Komendziński w Dreżnie 
w nader przystępnej cen!e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na• 

donosi swym czlonkom oraz Rodakom za
mieszkalym na Ludwiku, iż w piątek, dnik 1 lu 
te~o. po r>oludn'u o godz ..f jest sposobność do 
sr.:owiedzi św. w jęzvku ojczystvm. W sobotę, 
w świleto Matki Boskiej, po poludniu o godz. 
4 nabożeństwo z polskiem kazan;em. W nie
dzielę, dnia 3 lutego, po po!'skiem nabożeństwie 
po ooludnRu odbędzie s:ę miesięczne zebranie. 
Pmądanem jest, aby się wszyscy czionkowie 
stawili, ponieważ priyjdą ważne sprawy pod 
obrady:. O licznv udzial w nabożeństwie v ze-

1 braniu· prosi (1) J. Berier, przew. ł byci~ we wszystkich odnośnych handlach. 



i wyprawr dla młodożeńców Jan Kwiatkowski, 
-.t"~f'"~· __ ............... ,... 

sprzedaje za gotówk~ i na odpłatę (117 

Bru cit, 
Boehume:rotr. nr. 121. 

===-= na.jtaniej Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. 

• --".... -- ···-·...,._ Włelld s• ... •ad -====== „ ''-..,;+:~~i:.:..- jl - „t.A ~ 

gotowej garderoby męzkiej 
dla ehlope~w I roboczej. 

i'. Skład sukna. Pracownia podług miary. 
W~ We" na, Hochemmerich, 

===-==========A•ropffł".'·=============== 
Taaie i r11etellne liró411• zakapna. 1-ł79 

-·-----~-+ i tt1m.mo la!SRdr:.ilfa>S;DWl'&~*'2Ai!llR. ł)) 
Od l·co l•tero za9jduje sł~ (116) 

~ D1oje biuro ~Ę~, 
w Derae pr117 •lłe7 

Bahnhofstr. nr. 50 I p. 
(Wchód z ul. Oststr.) 

tabakę 
do zażywania, 
tabak~ na oeJE}', 
koweń•k.9', kaeh
lhlk~ poleca (1692) 

~ISUSll~ 

Prawdzl1e 11sko1e 

s1iece 
na Matkę Biską Gr1mn. 
w wielkim wyborze i bar~ 
--dzo tanio --

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 52 

naprzeciw ul. Nowej. 

spee7alna 

••••7ka ••••kl Bank Ziemgki 
de zaż7wanła J Jan Kwiatkowski. 

Interes kred~··Kasa Oszozętlnośol. 
Kol"Onowo (Croae a. B.) 

E. s om me rf e Id, kupUJ8 folwarki i gospodarstwa a ~rze· 
daje w całości i w parcela.eh na d.ługo-

Grudzi~ ( Grandentl WP. letni~ odpła~. === 
------~--------------·~--~~--~------------------------- t6'/e 

Zakład '•· Wojciecha, 
P-.ań, ul. Włlhelmnwska l'!lr. l'a, 

ZOFIA. łJWO.JDZl.tSKA. 
poleca BtowaTZyszeniom i bractwom chorągwie, 
..ta.ndary, szarfy, laski mal'S%ałkowslde etc. w wy
konani• Al'tystycznem, po <'~nach najtańar:yeh. )[a. 

teryaly aaj14'p~:r.e. 1786 
S•re ohtrągwie i szarfy czyśei się i odnawia jak 

naj3taranniej. 
lr rui.fi zapotrzebo .vania. uprasza się • zai:~ani.e 

poeóiwk:t rysnnków, kosatorysów, k.atalop. &\e. 

--.ra.ln7 zastępca na W estfalil) i N t.d.m:rlt : 

Karela J are11p'i.Mld, 
Habłoshorał p. Bau-.:el. 

_lPERKlj_ 
do jedzenia i sadzenia poleca. 

•• 
Jan Kwiatkowski, 

im port kartofli, 

Berne, Bahnhofstr. nr. 5c. 
. f Przy ładowaniu każdego wa--3_0 ____ ł_"'_O-_..--ł-J--O-b_p_O_Ś_O_l_8_J_I 1· gonu jest mój zastępca, więc 

0& A W I t gwarantujq .za czystość i dobre 
błi.rdzo dobre, czerwone, mocne> kwapo- przebranie. (118) 
wate, duża pierzyna, duży spodek i i po· ~!!~~!!!~~~~~~!!!l!l!'lli 
duszki z 17 funtów półkwapu, z powodu -:: 

Bacza.otć Bcd.ac:v I małego bł"du w kolorze, na całe łóżko 
30,00 mk.1 ta sama pościel z kwapo
wat'ł kołdrq 35,00 mk„ cała pościel 
z kwapu 40,00 mk. Za niepodobające 
siQ pieniądze z powrotem. Katalog ~ po
.tcielami i me bla mi franko. I 9 

Fabryka poielell 

TH. KRANEFUSS, Cassel 78. 

Bardzo korzystne dla Roda.ka kupno. Od lat 10-eiu 
bardzo dobrie ~prowadzony 

wielki interes piwa butelkowego 
wraz z domem mieszkalnfDl, w którym znajdnje sio 
wielka piekarnia jetrt z powodu stosonków familij
n7ci. zaraz do sprzedania. Cena knpna bardzo 
umiarkowana. Interesenci zechc1t si~ zgłosić de 
Ekspedycyi „ Wiarn.iia Polskiego" pod nr. 99. 

Kasa aszcządnoścl Banku 
przyjmuje depuzyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wypowiedzeniem, 
4: i ćwierć procent za kwart. wypowie<h, 
J, i pół procent za p6łrocznem wypowiedz. 

Poszukuje od zaraz 
tr.zeźwego (114 

IDwalldQ, 

Golarz Polak 
mógłby dobrze e
gzyotować. Dobre 
miejsce dla poc,.;ąt

umiejącego pojei- kują~go. Gd.zie? 
dżać w konie. wska.że A.adnej 

8ara•w•kł, 
A. Bartkowiak, 

1 
Marxloh, Marienstr. 

Gelsenk. • Hiillen 15; znaczek dołą
Wanner•tr. ••s. czyć. (112 

aczynia emalj. ~ 
~-

knpnje si~ najtaniej I najlepiej ,.. 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boehum lłAhlłnghau•en p. lranne, 
DorstentrStr. 8. Heinrichstr. 31. 

=== Tanie umywalld 1 -==-

·A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

~ znajduje si~ 

HAFTY oraz rcc:ane robótki wnełkłetlo ro. 
dnJu czyki jak najstaranniei 1łlem._. 
r ARIHERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W 
SOCHUM. TeL u. 911. 

filie: Hołsted•, Htne. :fickel. ~ikllJll. 
hausen, Linden, Hattln2e11. Lan2endreer, Mar. 
ten, Castroo, l(amen, DOł'tmmuł. Guta, 
SorookltinL 

Budzik gł. dzwonek. ł,so ar 
Zegarek =~:~ 2,ftó _ 
Zegarek BreC::n~ 6,85 rak. 

Cenni.ki około 2000 ilaatra. 
cyi wys. i&l'llle fr. 

M. Danecki, Poznai 

dla dzieci uczących się w 
1zktle tylke pt niemiecku. 

J.-to mJI«lJll!!l1 elementarz, jtlJ 
dotJob<lUI 110.tal wydany, dla t.iago 
powtalen ~utjdow&ć Ilię w ri;ku ka.i
diso~ polskiego "la obazytn.I~. 

Blalentan wykonany jest bardzo 
pat.owJlie. o.mdobło•y lio.11nymi obraz„ 
bal, a ałtłon7 tak, ie dziecko umi0-
3'°' aąta6 po aie:mlecka, łatwo st' 
IWICllJ po polUu. 
C.. IO /n„ • ~lkę 40 fen.., 

Acbea: Wian.a Poł•kł, 
llffll••· 

Posług. domowy 
od zaraz petrzebny do 
mego składu mebli na 
st.ale zatrudnienie (109 

Schwarzhoff, 

•&• 
S 

wyśni. hleader. 
ald, rni•lti i łatw. er dającysi~knjM 
w ka.w.po teL 

Paczka poca- 3 90 I 
towa franko f • 

Reekllngh •• •ud, Jo•. 8•er;e1-• .., 
Bochumeretr; nr. 192. 1 Neumtt.nsterl.H7t. (1H6) 

POSTBESTELLUNOSfORMULAlt 
lcl. bestell hiermit bel dem l(ał!lerlf. 

c11m Postamt e-·io fxemplar der ZeH1111 
„ Wiara Polski" au! Bochum {Zełtnp 
preisliste 128) filr die Monate Pebruar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zn habea b~ 
cclle.in!rt. 

• • • • • • „ d. • ' • • s 190..,,,, 

Kałserllclles Postaat ••••••••••• , 

v.r Gel e11 irohen • H~lle1.1., ul. W annerstr. 243. (115) 

SpecyalnoSC: talkowite urządzenia mieszkalne. Bwfet dębowy. 
Sz7fonierka. Szafa do r:aeez.1. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za g tltó 1 kę i na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
P.rzr całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

Lnstro :r. szafką Lóiko ~ materacami Krzesełko Stół do wyciągania Kanapa z pokryciem fantazyjnem 

Z;.:. drnk, m.t!.dad i redakcyc odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czci;nkami -Wydawnictwa „ Wiarusa p~,l.'' w Bochum. 



Ro~hum na. sobotę dnia 2-go lutego 1907. Bok 1.7. 

• • 

ledzielllic pismo ludowe dla · Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawot:A narodowym politycznym i zarobkowym. 
a o&!ff.%li&ł~~D<•~~~Bllllmll:lllaJlllllm:llalCRDlml•2LW2L2LW2L .~~~iłM~~ołn:aenz~"'*"MlliZ:m:lllllllR: ... „llllllilllllll ... llmlllllllll11&am~~lllD_..,'+1!Ci&E!Jlr••1~·ara'*lllUll•~:mmm:lllill~ll:mllllll„181:1mDBIEllalllll„lllll„„Bmam„1Lm1IB!ilm.'llJlllll 
1'J08'.>lłllf Kdc~$ I, ~tnHil d.111 j.IOł'\ł'i,tecimycll. 
fneip?ata brart&lu. na poczdci i u lbtowych wynosi 
J, lt1' P f~ a ll odltoat.eniem do domu 1 a.r. 92 feJL. 
IJ'1ftuu fgkiu 11\pis;.n.y jMt W C-'JUliku pocatow,m poi 

•aałdwa. ..L polniacll :u. 123. 

Z.. imera.ty płaci •I• u. ll11c31oe• f'Słłd.ktl t!rotJuego elru 
lE t. ogłoueni• zamieszczone pn~d insoratami 40 fu. 1 ' 9 
ezl)eto ogła1U otl'llyma rabat. - Listy do „lV'i&l'l•~ l i.. -
W6g0U u.J.eia, fra.nkOW&Ó i podM 'W WCh dokł&dn;r ~J • 

phz,eego. ~kopWów nie KWl'Mlllll11'· 

--------------------.:.-~~~~1CP?•• _,s..,,.„.... zn •nw "'ff"'t.===- • ail'R-Wlt"tA'~~ FTT~~: 
Uedakcya, Dru.kamia i Ksi«}ga:mia znajduje miq w .lfodm.m, p:ru.;y ulicy H~tb~1r.d. 17. - A.dm.: „Wiaril8 PoWki" Bochum. - Telefon nr. 1414 

U ,z --·· - ---„- --- - ---- ---·- - - ··-- ~ - .„ .. ·--- - . ·- iaw;iii&iifM;;tjii-jiize4tif- zx--·5------------'iiiii----pmjz - -- {ik1iEL - -zr - ,ZFFTWWW 

i.' Roddce pelscy ! Uczcie dzieci 1we 
-'•IA ozytać I pisać pe polsku! Nie „t Polakiem, kto potomstwu swemu 

RIDIC3Y6 słQ pozwoli 1 

~.j 
i 

Z wypadk6w dnia. 

eee.rrowcy starajaa się .znów o łask.i 
rzadu. 

i „Oermania" tlomaczy~ że Centrum 
-5ecnie stoi wprawdzie na stanowisku 
•ieprzychylnem wobec rządu, ale że 

,eno na tern stanowisku nie straciło by„ 
aa.imniej swoich uczuć względem tro
•U. A chociaż je oskarżają i wyśmie
waJat, że stoi pod wpływem rządu, ono 
Jednak nie zmieni zapatrywań swych 
11onarchicznych. 

"Schles. Ztg.'' jeszcze otwarciej do
)lrasza się łask rządowych. Organ ks. 
kardynala I(oppa radzi centrowcom 
wszt;dzie bez wszystkiego glosować 

•a konserwatystów, rządowców i libe
rałów, 

M' procesie lubawskim stwierdzono 
między innemi co mastępuje: 

1) Rejencya nakazala nauczycielom 
surowo, by sie stósowali do rozporzą
•zenia naczelnego prezesa, według któ 
rego nauka religii ma się odbywać na 
1ajniższym stopniu w j~zyku ojczystym 

2) W powiecie lubawskim są dzieci, 
ftóre wchodzą. do szkoly bez wszel
kich wiadomo§ci z języka niemie
ckiego. 

3) Nauczyciele mimo to od W. Nocy 
uczą, wszystkie dzieci religii także na 
stopniu najniższym tylko po niemiecku. 

W sprawie wyborów ściślejszych. 
Polski Centralny Komitet Wybor

•~y uchwalił zawezwać pol~kie orga
.1uzacye wyborcze, by przy ściślej':;zych 
Wyborach wydały hasło głosowania za 
kandydatem opozycyi (partyi przeciw
nych rządowi), a nie zalecaly wstrzy
mania si~ od głosowania wyborcom. Z 
Powyższego zadania wywięzujemv się 
Podając do wiadomości publicznej u-
hwałę P. C. K. Wyborczego. 

Glówny Komitet Wyborczy Polski 
dl~ Westfalii, Nadrenii i sąsiednich pro
'11( incyi. A. Wojczyński, P. Janowski. A. 

ranc. J. Wilkowski. P. Sztul. W. 
f'Jrank~. J. Szulc. W. Chwiałkowski. 
· Maik. T. Kubiak. M. Mika. S. Le-

111W~ński. A. Budziński. J. Cichowlas. B. 
ilkowski. A. Stoma. T. Birowicz. W. 

N?wak. A. Idczak. M. Naskręt. St. No
~11cki. Pr. Ouzenda. W. Brzozowski. W 
Graczyk. S. Karolczak. J. Dąbrowski. 
A. Stelmaszyk. L. Merczyflski. fr. Bo
~acki.. J. Kolenda. Jgn. Żniriski. L. Kru-
6Zewski. P. Kamyszek. M. Maliński. 
, Od p. A. Wojczyf1skiego otrzymu-
Jeniy co następuje; 
t Od Polskiego Centralnego Komite-
u Wyborczego na Rzesze Niemiecką 

w Pozaniu, naszej najwyższej władzy 
wyborczej, odebralem następujący te
legraficzny rozkaz: 

Poznań. dnia 31 1. 07 
Proszę w okręgach' wyborczych 

Dortmund-Harde. Bochum-Oelsenkir
chen-łfattingen i Duisburg-Milhlheim, 
Ruhrort, jak jeden mąż glosować na 
kandydątów socyalistycznych, a w o
kręgu Essen wstrzymać się od gloso
wania. 

Centralny Komitet. 
Dr. Krysiewicz. 

Powyższy rozkaz naszej najwyż ... 
siej wladiy wyborczej podaję ogółowi 
wyborców polskich do wiadomości. 

A. W ojczyńskł, 
przewodniczący ·rnó:wnego Komitetu 
Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 

Nadrenii i sąsiedni~h vrowincyi. 

Kapłani polscy na ławie oskarżonych 
w Lubawie. 

Już od samego rana zaczęlo się roić w Lu
baw:e od napfywu ludnoścY zamiejscowej. Wiei 
ka liczba wiarusów z parafii oś~iennych, nawet 
z <lalszych okolic podążyla na miejsce, aby 
o pr.zeb_ilegu owego wocesu Jak najprędzej po
wz:ąć wiadomości. Mianowicie ulice .do są
du wiodące przepelnione byly ludźmi, którzy 
osobitcie przysluchat się chcieli rozprawom 
sądowym. N:estety wrelu życzenie .nie zi.kilo 
si,!;, bo wstęp na salę sądową byl dozwolony 
tylko za wydawanym przez sąd bHetem. At 
dziewiecin żandarmów pilnowalo 1>0rzą<.1ka I 

Przewodnoczącym sądu karnego byl dy· 
rektor sądu z:emiańskiego Wollschtager z To
runia, p~okuratoryą reprezentowail pierwszy 
prokurator Zitzlaff także z Torunia. Obrom& 
kilerowa!i mecenas Woliński z Poznania i me
cenas Kurzętkowski z Lubawy. 

Sądowa_ „uchwala zagajająca" opiera sio 
na następujących d~nych: 

W li~topadzie zesz1,ęgo roku, gcy w:ec szkol 
ny już znaczne przybral rozmiary, ulOŻyW o-
skarżeni duchowni odezwe, podp'saną nremi 
nazwiskami, którą nile tylko oglosilj w p:smach 
polskich, ale nadto przeczytali parafanom w 
caJo.ścj w niedzi!ele dnia 11 i 18 l'.stopada, po 
kazaniu, nawięzu1ąc do tego rozmaite napom
nienia j. objaśnienia. 

W owej odezw:e, znanej czytelnikom na
szym, dopatrzyla się_ prokuratorya czynu ka
rygodnego. 

Wszyscy oskarżeni kapJ'ani oświladczaJą, iź 
w idzialaniu swo.iem n :ę upatrują żadnego czy
nu ·karygodnego. Dwaj ~karżeni, ks. dr. O
koniewski~ proboszcz ll!bawski, i ks. proboszcz 
Batke z Radomna już w czas·e „kulturkam
pfu" zazną.iomi.Ii się z sądownictwem pruskiem, 
ks. Okonilewski boviem ule~l wtedy karze 30 
rn., ks. Batke 500 marek. 

Ks. proboszcz I(owalski z Kazanie przyzna-
je, iż nie tylko odezwe oodoisa1- ale ją też po 
n·eszporach dn;a 11 irstopada w kościele od
czytal, czyniąc przytem stosowne uwagi. Po
dluR" zasad I(ościola katolickiego czul on si~ 
do tego zobowiązanym, mn·emal też, że przy
czyni się tern <lo usQokojcniia umyslów. 

Przewo•cl.iniczący: Czy rz,cczywiście na
stąp ·10 takie uspokQjcnile? 

Ks. Kowalski: Odezwa zawierala ustęp, 
aby rod~ice prawnie i spokoinile, choć stanow
czo, domagali s'ę uczenia religili w języku pol
skim, aby sami przyswajali iim zasady wiary 
św. i wpajal i w nie n0szanowanie dla rodzilców 
i wladz~. - , 

Przewodniczący: Czy wszyscy duchowni 
dekanatu lubawskilego ood12isali odezwy? 

}(s. Kowalski: Ksiądz dziekan i ksiądz 
Goetz nie podpisali!. Tu obJaśnia mecena~ Ku
ru;tkowski, że ks. <lziekan oczekując nomina
cyi swojej na kanonika, zachowal się b'ern ie, 
aby nie · psuć sobie karyery. l(s. Goetz nie 
podpisaJ dla choroby. (Mowa tu o księdzu 
dzilckanie, teraźn· eiszym kanoniku honorowym 
ks. Ktioce z Rożentala. 

Przewodniczący: Czy ,w[adza kości1clna 
Postępowanie ks.'e<lza oroboszcZ'.a aorO'bowa-
la? I 1. 11 w : ~~~~~ :l~i-trtt . , --~ \.,,1 itlt~~ 

Na t0< pytaniem wzbraniam sie odpowie
dzileć. 

Przewodniczący: Przecleż ksiądz pro
boszcz powiedzięć S<>bie mnsial. że uspokoie
riile może nastąpić, skoro odezwa zaw~era zda
nie np. takie: „Zą·daiąc nauki religii w mezyku 
polskiem' macile ludzkie i, boskie prawo za so-
bą. 

Ks. Kowalski: Sądzę, iż .Państwo 11.ie ma 
prawa wydawać ustaw, których pogodzić nie 
może 2j sum:enilem. Nikt nic jest zobowiązany, 
pozwolić na 11suwa11ie swego i«:ZYka oiczyste
go przemocą. Pocllug reskryptu ministra o
świecenia z <inra 24 Eoca 1873 miala być nie
miecka nauka relli-gii zaprowadzona tylko na 
stopn'.aich wyższych. W rzeczywilstości zapro 
wa<lzono Ją już na najniższym stopniu. Wskutek 
tego powstalo niezadCJWIQlenie w szerokich 
masach narodu. 

Przewodniczltcy: Nile byloby to środkiem 
odpowiedniejszym, gdyby duchowni wskazali 
byli paraf!a111om droge zaża•lenila i petycyi do 
biskupa? 

Ks. !(owalskJ: Spokój wskutek tet odezwy 
w mojej parafii wcale nie został' naruszony. 

Przewodnilczący: Ale czy staćby się to nie 
moglo? 

Ks. Kowalski: W mojej para.fi i nie wy
buch.f stre'Jk szkolny rwogóle. 

Przewodniczący: Udzielanie nauki1 religii 
jest wszakże, co ks. proboszczowi wiadomem 
być musi, rzecza pafistwa (eine Angelegenheiit 
des Staat.es). 

Ks. KowalKi: Nie, takiego prawa pań
stwu przyznać nie mogą. Kierunek r nadzor 
na<l nauk.ą reli .gi}ną Jest prawem i obowiązkiem 
wladzy duchownej, l(ościóI jest matką, a szko 
la córką,. 

Pierwszy J>roknrator Zitzlaff: W odezwie 
nie pawiedziano wcale, że rzecz się rozchodzi 
tylko o naukę polską reUgjj na n.aJnifższych stop 
niach. Odezwa żąda tej nauki ogólnie, bez o
gran:.Czenila. 

l(s. dr. Li.ss., proboszcz rumiański: Egza
minu'f-ąc dzieci w parafi~ mojej podczas przy
gotowania do Sakramentów św. stwrerdzi
lem, iż dzlecil bardzo malo posiadaly wiadomo 
ści religijnych. Dawniej, kiedy reli~il aczono 
po polsku, byty te wiadomości daleku większe. 
Doszectlem przeto do przekonania, że przyczy 
ny tego szukać należy w udzielaniu nauki re
ligii w iezyku niemileckim. Z tego też powodu 
my kait>lalli zgodzić sie na to ni!e możemy, aby 
nauka religii byta rzeczą państwa (eine Angele 
g;enheilt des Staates). 

Przewodniczący: Czy nic byloby sie osie 
~elo DSit>Okoienia iudności predzeJ, gdyby si~ 
byle> doradza/o do zanilechania streiku? 

Ks. Liss Nie, nie poskutkowaro by to, ·bo 
ludz.ie by myśleli, że przemawiamy w interesie 
niemczyzny. 

Ks. proboszcz Pelka z Grabowa: Kierunek 
nauką religi~ zastrzeżony jest Kościolowi na mo 
cy artykulu 24 konstytucyj. W odezwie roz
chodzilo s '. ę o dzieci male, które co tylko wstq 
pilly w progi szkolne i języka niemieckiego nie 
znają. 1Nauka relig~i nie jest nauką jezyka, tyl
ko nauką uksztalcenia serca. Dla tego też ta 
nauka odbyć sie może skutecznie tylko w iezy 
ku ojczystym. 

Po tych przesiuchach przedstawia mecenas 
Woliński różne wnioski dowodowe, żądając 
między innemi,, aby sąd zawezwal na świad
ki ks'ędza biskupa chelmiński\ego Rosentretera 
ł księdza biskupa Likowskilego z. Poznania, któ
rzy zeznają, że. wladza duchowna wnos'la z 
powodu takie~o udzielanfa nauki religii zaża
lcn·a do mLni$tra oświecenia. Sąd wniloski te 
odrzucil. W ciągu dalszym oświadczyli! : 

I(s. prob. Majka z Samplawy: Nie przy
~naję się ~o winy, bo nasza odez:i:'[a zgadza si~ 
w zupe1Ttośc i z treścią okólnilka zmarlego ksie 
dza arcybiskupa dr. Stablewskiego. 

Ks. proboszcz dr. Okoniewski z Lubawy i 
h. proh. Wachowskil ze Zwin'arza powolują 
się na list księdza biskupa chelmińskego Ro
St;ntretera, w którym zawezwano ksi ęży, aby 
~ile starali o polską naukę religii na stopniach 
najniższych. 

I(s. proboszcz Batke zRadomna oświad
cza, iż już od lat mlodzieńczych żywi[ przeko
mmie. że nauka rei' ~dii jest rzeczą Kościola. Po 
ogfoszeniu odezwy strejk szkolny w jego oara
fii nstat odezwa <lzia1ala więc uspakaiainco, co 
czterech świladków uośw:a<lczyć może. 

Ks. proboszcz Ruchniewicz z Grodziczna 
powotute się na świadectwo <lzie<l.z:ca Balzera 
z Oroozik:zna, że w parafii l?'rodzisk:ej wskutek 
łcg.o ~rednich"a n!'T)okoierte •mystów .sf ę 

uj~wnilo. Swiadek Bal:zer stwierdza, jako rly
szal od proboszcza, iż tenże w-pfywal na hl
dność, aby siie uspokoila. 

Nastepnie zabral glos prokurator Zitzlaff, 
który wywodzit, że sprawy relig '.Jne są spra
wamr .Państwa. Dozór i koorunek (Ueberwa
chung bezw. Leitung) 1nauki reLgii spoczywa 
w ręku czynnilków, które rząd powoJal. Wla
dzom koocieli,nym wspóludzial o tyle tylko jest 
dozwolony,, o ile to się zgadza z interesam: 
państwowemi. W odezwie ksilęży oskarżonych 
upatrywać należy czyn karygodny, bo nie po
trzeba w tym raz:e rzeczywi~tego zaldócenia 
spokoju, lecz wystarcza, jeśli moŻlilwość aa.ma 
zachodzi. Dla tego żąda 2 miesiąca kary wię
ziennej dlla każdego ~ oskarżonych. 

Po mowie prokuratoryil zaorali glos obroa
cy, mecenas Woliński z Poznania i mecenas 
Kurzetkowski z Lubawy. Z wielkim z.valcm i 
.werwą, a tak samo i silą przekonywającą sta· 
ral się znany z sweJ wymowy mecenas Woliń
ski zb~ wszelkie twierdzenia orokuratonri i 
wykazać niewinność podsądnych. W równym 
duchu przemawial mecenasi Kurzętkow~ki. Mi
mo to sąd po dluższeJ naradzie zawyrokowal, 
że oskarżeni są winnil zarzuconego im prze
stępstwa i dla tego skazal każdego z nieb na 

miesiąc włęz"ienia ! 
Kiledy oskarżeni kapłani opuścili salę n

-dową, rozlegly się na ulicy gr..QI11kie okrzyki: 
„Nlech żyją.i" Celem \!trzymania porzą,dn 
wzmocniono zastęp żandarmeryli. Tak się za
kończyl proces na ziemi michalowsko-lubaw· 
skiei przeci·wko ośmiu kapJ~mom Polakom. 

„Dz. Pozn.•• 

Polaey na obezyżnie. 

Wiec w Altenessen. 

Wniedzielę, dnia 27 zm. o godzinie 
12 w południe odbył się w Altenessen 
wiec „Zjedn. zaw. poi." pod przewod
nictwem p. P. Eisopa,, na którym prze
mawiał p. Sosiński z Bochum, prezes 
„Zjedn. zaw. polsk." W końcu swego 
przemówienia ganił p. Sosiński ozię
błość niektórych Rodaków w pracy dla 
sprawy naszej, a następnie zachęcał do 
gorliwej pracy agitacyjnej na rzecz „ZJ 
zaw. poi.". Do Wydziału miejscowego 
obrano Piotra Eisopa, delegatami Jana 
Lorka zast. M. Wasilewskiego, sekr „ 
W. Lorka. skarb. A. Blaszczyka, zast. 
skarb. Jana Kędziaka i Pawia Pospie
cha rewizorami kasy. 

Nadto wybrani i potwierdzeni z~ . 
stali następujący mę,żowie zaufania: St 
Krzywiniak, Józef Kaczmarek, M. Ra
tajczak, Roch Wawrzyniak. 

Zebrania miesięczne uchwalono od 
bywać w każdą pierwszą niedzielę w 
miesiącu w lokalu p. J. Saal'a o godzi
nie 110 przed poł. 

M. Wasielewski. sekr. wieca. 

·Z Herne pisze nam p. J, Gajewski 
o zaciętości centrowców i nienawiści. 
jaką żywią do Polaków. Pewien cen
trowiec ogromnie się oburzył na Pola
ków. że glosowali na swego. Pytał się, 
czy Polacy we Westfalii chcą utworzyć 
Królestwo Polskie, w końcu oświad
czyl z wściekłością, że Polaków wszy
stkich .trzeba batem wygnać. Otrzymał 
naturalnie na te wywody swoje zaslu:.. 
żoną odprawę. 

W Hildesheimie padło na kandyda 
ta naszego p. Józefa Choc:szewskiego 

. 11 głosów, w Moritzbergu 5, w Him
melthiir 7 i w Drispenstadt. 2. --WElberfeld-Barmea odebrał kan
dydat nasz 34 glosy . 



' W Huckarde odebrał kandydat Po 
laków 100 glosów, w Rahm 2 głosy. 

Hagen. Towarzystwo św. Bartlomieja 
odbylo w n:edzllelę, dnia 20 stycznia pólroczne 
walne zebranie w celu obor nowego zarządu. 
Dochodu miafo towarzystwo w ubieglym pół
roczu 54 mk. 25 fen., rozchodu 22 mk. 57 fen., 
pozostaje w kasie 31 rnk. 68 fen. Do zarządu 
zostalil obrani pp.: Józef Komor przewodniczą
cym, Kazimierz Markowski zast., Ludwik Ko
J:lowsk~· se!m~tarzem, Fran~,iszek R.ozmiarek 
za.st., Józef Dobus.zewski skarbnilkiem, Wla
dysfa w Dobuszewski zast„ Andrzej Koniecz
ny bibliotekarzem, Michal Mairkowski zast., 
Ignacy Przybylek. f ranciszek Kozlowsku rew i 
zoramj kasy. 
~ózef Komor, przew. Ludwik Kozłowsk?t sekr. 

Altenessen. Towarzystwo św. Józefa w Al
tenessen odbylo roczne walne zebrani!e, .na któ
rem obrano nowy zarząd, do którego ·należą: 
prn·wodniczą:_v;n Wal~nt)' Nowak, zastępcą 
Jan Tomczak. sekretarz m Mac iej Szukzyf1ski, 
zastępcą Namyślak, skarbnik.em U.siak, zast. 
Adamczak. bibLotekarzem Idziak. 

Lilsty tyczące s ę Towarzystwa nadsyfać 
prosimy pod a-dresem przewodniczącego lub 
sekretarza. 
W~ Nowak, przewodu. Brnckmanstr. 92. 

- Maciej Szukzyński, sekretarz, Tunelstr. 195. 

Langendreer. Sprawozdan·e z czynnośd 
Towarzystw1 ,„lr,dn0ść'! w Langcndreer. Na 
początku roku 1906 liczylo towarzystwo 136 
tzfonków, wstąp ;fo nowych cztonków 40, wy
kluc;mnv zosfaJ 1, w rodz~nnc strony wyiecha
fo 3, poz:lsd1ie c:;fonków na 1907 rnk 133. -
Dochodu byJ'o 1277 mr. i 75 fen., rozchodu 
W64 mr. i 86 fcll. pozostaje na 1907 rok 482 m. 
i! 28 fon: Pos 'cdzel1 odbylo się 27, 3 zarządu, 
4 walne i 20 zwyczajnych. Towarzystwo bra
lo ulzial z chorągwią w obchodach trzech To
\va rzystw w Altcnbochum, Gerthe V Wltten, 
W roku ubiegłym obchodzifo też towarzystw;) 
20·Ut roczn :ce i~tnienia. - Do nowego .zarzn,du 
:z:ost.aE wybran_il: przewocln. Mich~ Grze.gorze
"\V:~ki, zastępcą f ranciszek Stachowiak, seki-e
tarz.em Wojciech Skutecki, zast. Stani~Jaw Wal. 
c1:ak. kasyerem StanFs.faw Lewandowski, ·zast. 
f eliks ·Stróżyk, rewizorami kasy Antoni Stró
ży}. r J:rn Nowak; bibliotekarzem Rrr Chalupka 
zast. Pr. Piosek; chorążym do starej chorą
gwi P :otr Ratajczak, asystentami) Michal, Le
Vłandowski i Marei.n Derwich, zastępcami · Ign. 
Kuderski, Ign. Mlynarz i Andrzej Dąbrowski, 
Chorąi;ym do nowej chorągw:i, Jgn. · Lamę tą.; · 
asystentami .l\farc[.n Jarczyrlski, Michał' Burda, 
Zhstępcam i Wakmty M1kofajczak, Jail Kas[ńsku 
i Ignacy Marchlc\vslci , marszatka.m! Roman Ma 
ćkow : <>.k i Szczepan Stańka. Posi'edzen·a od
ltywają s. i ę w każdą druga i osta:~nią .,.:niedz'elę 
w mies.iacn na sJli p. Arens,, dawn:cj J\mpping . 
p;~ 7.Y dworcu. ·: . · 
' · Józef. Śnie1!;owski, sekretarz. 

tlamme. Sprawozdanie z dziaJalności Tą
\\:arzysfwa polsko-kato!. pod op ieką Serca ·Je
zusowego„ Na pocz<itku roku .1906 lkzylo tow. 
56 czlonków, wstąpifo w c ·ągu roku 48, także 
w koilcu roku mi el'śmy 104 cz.Ionków czyn., 
nych ~ jednego ho~orowego_. VI k_ońcu roku 
skreślono 9 czknkow za n1epfaccnte skladek 
nties.ięcznyeh lub zm ianą m ; ejscowości, tak, · iż 
nn rok : 1907 pozostalo 95. czl.on.ków. , ·:Zc
b.iai1 \odb.ylo tow. 24, w tern 4 walne. Z. chorą,
~\vlą · wy5t<;powafo .tow. 9 ra·zy ii. 2 razY. \f: 
Newfges, 3 razy u sąsiedn '. ch tow., 3 razy ·przy : 
\fSpólrieJ 1\omuni!i św. i 1 rai w rifocesyi B~ ' 
żego Ctal'a. Księdza polskiego mieliśmy· 4 ra- · 
iy„. do·,wspólnej spowiedzi! i Komunii ~w. p·rzy 
-st~pQIWąto · tow. 3 razy. Za zmarJych czloµ- . 
kó\v to\Varzystwa, zakupil"śmy 4 msze .św. 
Dnia 8 lipca obchodzifo tow: lO-tą roczni:cę lst 
n:eniai: W bibli'Otece pos>iadan1Y 85 · ksią.żek 
wJasnóść Tow. Czytelni Ludowych w Pozna
niu i ki1ka wlasnych książek. W roku 1906. 
korzystafo z biblioteki 32 c7Jon., którzy prze~ ' 
czytali 125 ksi!ązek. Dochodu miaio tow . . w 
r<'ku 1906 660 mr. 57 fen., TQ~chodu 603 mr. 
70 fon.,. z tego dochodzi pozostafość z roku 1905 
160 mr. 36 feu., pozostaje zatęm w kas·e 
217 mr., 23 fen. Oprócz tego znai<luie się 300 
r. ·arek w kasie oszczędności1, przeto ogólny ma 
jątek tow. wynosi 517 mr. 23 fen. Wsparcia 
dla chorych czlonków wypfacono \\' c· ągu ro-

119 mr. 50 fen dla 13 czfonków. 
· Do zarządu zostali obrani': Augustyn No

wicki. przewodn'.czącym; Franc'szek Maci!e
jewski. zast., Leon Ja.n'ckii. sekretarzem; Mar
dn Smekt?J'a zastępcą; Marc·n Dankowski ka
-sverem: Jakób sromowicz zast.; Franciszek 
Terka b!bliotekat:zem; Kaźm·erz N01Wi!cki za
stcucą; Tomasz Górecki chorążym, f ranciszek 
Wi.1ckowsk i zast.; Jan Zmyślonv i Stanislaw 
l(asprzak asys.tentami; Kazimierz Wucjjak i 
Andrzej Cukrowski' zastępcam:; Stanjs.faw Kry
siak i Andrzei Piskorek rew'.zorami kasy; 
P1ainci'Szek Perka, Fr. Macejewski. w·t. Toba
ka i Wawrzyn Filip"ak rewizorami! chorych. 
Aug. Nowicki, przew. Leon Janicki, s~. 

Ałtenbog~e. Sprawozdanie z czynności to
warzystwa św. Jana Ewangiet'sty. R.oku ze
szle~o liczylo tow. 43 członków, przystąpilfo do 
tow. 17 cz1onków, wYStąpilo z powodu zmia
ny miejsca pracv 8 czl'onków. do woiska ode
sz.fo 3, z powodu nieplacen·a skladek 2 i dwóch 
bez żac!nei nrzvczynv. W roku h. liczy to
warzystwo 49 cz.tanków. W obchodach innych 
towarzystw bral'śmy udzrazt 4 razy. 

Do nawes;o zarządu zostali obrani: przewo 
dn:czącvm ~ranciszek R.ooaczewski, zast. Jan 
Skolmowski, sekretarzem Józef Kowalski. za· 
stęocą Narcys ttoooa. skarbn ;kiem Michal No
wackr, zasteucą Jerży Kwaśnie~~;, bibliote
~arzem Marcih Jankowiak. ~as.t. Andrze! 
Dworznikowski, lawnik'em Wojciech Kyrilew
ski, zast. Stanils.taw Majcherek, chorążym Jó-

I' 

z.ef l(rychowski, asystentami Stanisl~w I{ry
ehowski ~ Pranciszek Krychowski. 
I ~r. Robacze~ski, przew. 
, Wszelkie listy uprasza się przesylać pod 

adresem fr. R.obaczewski, Altenbogge, Nordstr. 
No. 88 II. Kr. ttamm. 

Liitiitend<>rtmund. Sprawozdanie z czynno
ści towarzystwa św. Kazimierza. Dnia 6-go 
sty.cznia rb. odbylo towarzystwo walne zebra· 
nie. Roku zesz.lego liiczylo tow. 150 cz.lonków, 
-wystąpJo z powodu zmiany pracy 10, <Io woj 
ska poszlo 5, opuścilo tow. 15 bez ża<lnej przy
czyny, pozostalo zatem na rok 1907 120 czlon
ków. R.oku zeszlego odbylo sie 22 zebrań zwy 
czadnych ~ 3 wa1ne. Z gazet polskich zapisuje 
towarzysitwo „Wiarusa Polskiego". Towarzy
stwo pQsiada 150 książek. które są wlasnością 
Tow. Czytelni Ludowa.i w P~naniu; 6 tomów 
dziel Sienkiewicza są wlasnoścją towarzystwa. 
Dochodu bylo 767 marek 96 fen., rozchodu 705 
marek 18 fen., pozostaje w kasi'e 62 marki 78 
fen. u skarbnika: 600 marek znajduje się w 
Banku Przemyslowców w Poznaniu. Do roz
chodu wliczone są 100 marek, które odeslano 
do kasy o&zczę<lności i 50 marek, które podaro 
walo towarzystwo Bractwu R.óżańca św. ko
biet w Liltgendortmund na j.ch chorągiew, 10 
n~arek m fundusz świ~toiózafacia, 10 marek 
11a podróż delegatów obczyzny do Rzymu, i 
IO marek wsparcia udzielone pewnemu cho
remu czlonkowi. Starani1em towarzystwa od
bylo s ; ę 5 mszy św. za zmarlych i żywych 
c.zlonków towarzystwa. \V Nowy l~ok odpra
wil nam ksi:ądz polski mszą św. za zmarl'ego 
Ks. Arcybisk~1pa floryana Stablewskiego. To
'\varzystwo bralo udziat z chorągwi'ą w piel
grzymce do Wer! i w obchodach towarzys.tw 
w Witten, r:angcndreer i• Dortmund. Ks i ę<lza 
polskiego mieliśmy 4 razy. Do zarządu zostali 
>Obrani pp. Stanisitaw Kaźmierczak przewodni
c7.ącym, Wawrzyn .M~sielak zast., Wladyslaw ~ 
Szymaliski sekr.„ Antoni Flieger zast., Jan Ka-

linowski skarbn'1kiem, Jan Kaczyl1ski zast., 
Michal Krynojewskj bipliotekarzem, Stanisław 
Dombrowski zast.„ lgnac:r l(lecb i Pawe~ La
h:omy rewi:Zorami kasy, Walenty Szymail.ski 
chorążym, Szczepan Kościelny zast., Piotr Woj 
c;.eszak i Michal Czternastv asiystentami. Ze
b1ainia odbywają się 2 razy w miesiącu: w 
p·erwszą niedziele J:iO nabożeństwie wielkiem, 
w 3 niedzielę po potudniu o godzinie 3-ei w lo
kalu p, Wilhelma Spechta. . L'sty tyczące si'ę j 
towarzystw prosimy przys.tać na ręce p. Sta-1 
nisfawa Kaźmierczaka, przewodniczącego w 
Liltgendortrnuhd, Ospelstr. 58. 

Antoni Plieger, zastp. sekr. i 
!J!l~:..11111. ---1119;111;s:wl'lmlllut§-LIS'.'!?lll:_@Y.il!P.l!..~~~„:.:; -~°! 

Ważny · wyrok dla towarzystw 

Toruń. Murarz Morsfeld, wra-
cając w sobotę wieczorem w nietrzeź
wym stanie d9 domu, zabłąkał się na 
tor kolejowy. Wieczorny pociąg nad
jechawszy, pochwycił go i zabit nie
szczęśliwego na miejscu. Ciało jego 
znaleziono dopiero na drugi dzień rano. 

Zblewo. W dniu wyborów wyda
rzył się tu w lokalu wyborczym smu
tny wypadek. Właściciel Jan Paszek, 
spelniwszy swój obowiązek wyborczy 
spadł nagle z lawki i natychmiast był 
trupem. Przywalany lekarz stwierdził 
że przyczyną śmierci był paraliż ser
cowy. 

W okręgu chełmińsko-wąbrzezsko
toruńskim zwyciężył niemiec. Według 
urzędowego liczenia, które nastąpiło 

we wtorek w biurze landrata w Cheł
mnie, padło głosów: Na ks. Bolta 
14 864t na nacyon.-liberała Ortla 15 538 
na socyalistę Neumanna 528, rozstrzelo 
nych glosów 28. 

Kandydat niemiecki obrany 58 gło
sami nad absolutną większość. 

Warmińska dyecezya. W niedzielę 
3-go lutego wyświęceni zostaną w 
Fromborku na kapłąnów dyakoni: W oj 
ci ech Gross, Jerzy Iiiihmann, Ryszard 
Ziegler, Jan Goroncy, Paweł Mattem, 
Artur Bleise. Bruno Schwark i Aloizy 
Mattem. 

Inowrocław. Urzędowe sprawo
zdanie z wyniku wyborów do parla
mentu z okręgu inowrodawsko-mogi
leńsko-strzelińskiego dnia 25 stycznia 
rb. przedstawia się nieco inaczej, ani
żeli z początku ogłoszono. Oto według 
tegoż sprawozdania, ogłoszonego dnia 
29 bm.: uprawnionych byto do gloso
wania ~O 444, z tych glosowało 26 987, 
unieważniono głosów 61 - zostaje 
2.6 926 głosów. 

W głosowaniu otrzymali: 1) dr. Z. 
Dziembowski 17921 głosów, 2) 

v. Schlichting 8658 gt, 3) Tuszyński 
(soc.) 320 gt~ 4) rozstrzelonych . było 

· POiitycznych. 'I 
27 }~nowo. Nauczycielowi p. Rywal-

Gniazda sokole, należące do okręgu skiemu wytoczyła władza ślędztwo dy 
śląskiego, zgłaszały od dawna na poli- scyplinarne, ponieważ miał się podobno 
cyi także zebrania, na których odby- do tego przyczynić, że gospodarstwa 
wano wyłącznie ćwiczenia gimnastycz I niemiec~ie .w polskie. p;~ec~odziły rę
ne. Stan ten sprzeciwiał się dotychcza j ce, daleJ miał namawiac 1ak1egoś kolo
sowej . judykaturze tak kamergerychtu nistę, aby nazwisko swe ~polszczył itd. 
jak najwyższego sądu administracyj- W okręgu pleszewsko-jarocińsko
nego, według której także towarzy- wrzesińskim otrzymali: Czar liński 
stwa polityczne odbywać mogą zebra- 15 047, Mylius . 4 148 gl., rozstrzelonych . 
nia, nie podlegające ani oboY{iązkowi było 29 gt - razem 19,224 gł. W roku 
zgłaszania ich na policyi ani nadzoro- 1903: dr. Antoni Chłapowski 13 824 -
wi policyi, a ile na tych z~braniach rz,e- 1223 mniej; konserwatysta 3841 - 307 
czywiście nie wpływa się na sprawy mniej. 
publiczne. Wobec tego zlecił wydział 
okręgu śląskiego w marcu 1905 r. wy
działom ·gniazd do okręgu należących, 
by odtąd zebrań gimnastycznych na I 
policyi nie zgłaszały. Gniazdom w Ka I 
towicach i Siemianowicach. które do 
zlecenia bezzwłocznie się zastosowały, 
rozwiązała policya zebrania ćwiczebne 
z dnia 7 marca i 15 kwietnia 1905 r. O 
rozwiązanie zebrań wytoczyły wydzia 
ty wspomnianych gniazd policyi kato
wickiej skargę. 

Wydzial obwodowy w Opolu wyro
kiem z dnia 12 lutego 1906 r. odrzucił 
skargę, wywodząc, ze towarzystwa 
sokole tak intensywnie polityką się zaj
mują, iż przypuszczać należy, że za
wsze i wszęd_zie, gdzie się sokoli jako 
tacy zbiorą. zajmują się sprawami pu
blicznemi. (! !) 

Przeciwko temu wyrokowi założy
ły wydziały gniazd apelacyę. Najwyż
szy sąd administracyjny w Berlinie 
dnia 8 bm. zniósł wyrok sądu wydzialu 
obwodowego, uznał, że rozwiązanie 
zebrań było nieprawne i nalożyl koszta 
procesu policyi w Katowicach. 

Sprawę przez obiedwie instancye 
prowadził prezes okręgu śląskiego, me
cenas dr. Z. Seyda z Katowic. 
!E == 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii Ma.zur. 

Brodnica. Pan Aleksander Mey z 
Oliwy katolltk-Polak kupit dobra ry
cerskie Konigsdorf ( ?) przy Brodnicy 
1400 mórg wielkości od Niemca-lutra 
za około 400 OOO marek. 

Gliwice. Trzynastoletnia córka 
handlarza mebli p. Kutznera zbliżyła się 
do pieca, aby się ogrzać. Przytem z~
jęło się na niej ubranie płomiemem. 
Dziewczę zostało ci_ężko poparzone i 
wskutek tego w ostatnią niedzielę zmar 
fo. 

Mikołów. Chałupnik Marcin Cipa 
popełnił tu samobójstwo w ten sposób, 
że sporządził nabój dynamitowy, który 
zapalił i na który usiadł. Wybuchający 
dynamit rozerwał go na sztuki. Powód 
samobójstwa nieznany. 

Załęże. Na kopalni „Kleofas" po
stradał życie górnik Oruener w nocy na 
ostatnią sobotę. Gdy w kopalni w są
siednim przodku odstrzelono naboje, 
pogasły górnikom tam pracującym lam 
py; ci więc wołali na Gruenera aby im 
przyniósł ognia do lamp. Gruener idąc 
do kamratów, został w drodze walą
cym się nagle węglem zabity. 

Król. Huta. Straszne nieszczęście 
z strata w ludziach zdarzylo się w_ so
botę w centrali elektrycznej w tutej
szej hucie. Ody około 10 robotników 
zatrudnionych bylo w pobliżu kotłów, 
nastąpiła eksplozya jednej rury paro
wej a para o ciśnieniu 10 atmosfer wy
buchła na robotników. Podczas gdy 
większość zdołała uciec, zostało czte
rech na miejscu. Jeden z nich przy...i 
~zedł do siebie i sam udał się do stra
żaków ogniowych, celem obwinięcia 
ran. Nieszczęśliwi wyglądali okropnie. 
Ciało, ugotowane formalnie przez parę, 
wisiało kawałami. Okropne rany po~ 
krywały całe ciało. Robotnicy Ollek i 
PenkaUa pracowali tu pierwszą szy-

I 
chtę, oprócz nich spotkało nieszczęści~ 
to robotnika Dziewiora i Scbmotter„ 
meiera. Wszystkich umieszczono ~ 
lazarecie knapszaftowym, lecz żadnego 
nie zdołano utrzymać przy życiu, wszy; 
scy bowiem niezadlugo po nieszcześciu 
zmarli. 

\\Jiadomośc:i ze świata~ 
Dymisya ministra węgiersldeg_et ·11 

Polony' ego. 

W sobotę przy by l prezydent cabi
netu węgierskiego dr. W ekerle do Wie 
dnia i był przyjęty przez cesarza na dlu 
giej audyencyi, poczem powrócił do Bn 
dapesztu. Celem podróży premjera 
węgierskiego było przedłożenie cęsa
rzowi dymi_syi ministra sprawiedliwo-
ści Polony'ego, skompromitowanego 

skandalicznemi odl<ryciami ttalmosa i 
bar. Schonbergerowej. Zarzucano mu 
mianowicie, że wpływów swoich udzie 
lat za pieniądze. Równocześn ; e, jesz
cze w charakterze ministra, wdrożył 
Polonyi kroki sądowe przeciw różnym 
dziennikom i osobom, które rozglasza
ly uwlaczające dla niego zarzuty. 

Zamknięcie parlamentu austryackiego. 

Austrya z n ią także Galic)l:a stoją 
przed wyborami na zasadzie rówsego, 
powszechnego i bezpośredniego prawa 
wyborczego. 

Parlament austryacki został zam
knięty. Prezydent w przemow1eniu 
pożegnalnem omawjał ' działalność par
lamentu w ostatniem · sześcioleciu. Da
dej wśród ogólnej wesolości mówca 
przypomniał, że w ostatnim sześciole
ciu wniesiono w Izbie postów 600 wnio 
sków nagłych, 1,600 wnioskó\v zwy
kłych i 11.000 interpelacyjt czyli dwa 
razy tyle, co we wszystkich 40 latach 
poprzednich. Reforma regulaminu jest 
konieczna. Regulamin obecny byt do
skonalośdą, kiedy go stworzono. teraz 
jest już· niemożliwy, Podówcżas inter
pelacya była rzadkością, dz:ś odczy
tywanie interpelacyi jest niepodobiei'1-
stwem. 

Uroczyste posiedzenie pożegnalne 
wiedeńskiego Kota polskiego odbyir 
się 28-go zm. W mowie, wygłoszonej z 
tego powodu. prezes Kota, Abrahamo
wicz wskazał na 40-letnią działalność 
Koła, jako wspan:alą kartę w dziejach 
Polski 'tego okresu, tudzież wyraził na
dzieję. że i przy głosowaniu pow~ze
chnem myśl narodowa zjednoczy wszy 
stkich wyborców jako- przedstawicieli 
nietyłko Oalicyi, lecz całego narodu 
polsk:ego. 

Rosya opróżnia Mandżuryę. 

Car zawiadomił teiegraficznie ce
sarza chińskiego o postanowieniu rzą
du rosyjskiego opróżnienia Mandżuryi 
przed ułoż011.Ym terminem i wyraził 
życzenie dalszego wzrostu wzajemnej 
przyjaźni oraz nadzieję~ że interesy 
rosyjskie w Mandżuryi będą chronione. 
W odpowiedzi carówi wyraził cesarz 
chiński zadowolenie z powodu tego po
stanowienia i równocześnie zawiado
mił o wydaniu władzom w Mandżuryi 
rozkazu strzeżenia interesów rosyj
skich. 

Finanse Rosyi. 

Urzędowo donoszą, że ogólna su~ 
ma do~}J.odów państwowych za r. 1906 
wynosi 2 miliardy 271 milionów rubli, 
podczas gdy w r. 1905 wynosiła tylko 
2 miliardy 28 milionów. 

Układ prusko-duński. 
Po wojnie duńskiej z roku 1864 Pru 

sy zabrały Danii ksie.stwo Lauenburg. 
księstwo ttolstein przeszło pod zarząd 
Austryi, a Szlezwig mial zostać czaso
wo w posiadaniu Prus. Wojna z 1866 
roku oddała Holstein Prusom, W trak~ 
tacie pokojowym zawartym w Pradze 
przyjęto atoli warunek, podyktowany 
przez Napoleona trzeciego, by ludność 
północnego Szlezwigu uli'ała prawo 
za pomocą głosowania wyrazić sw" 
wolę, do jakiego państwa chce aale· 
żeć. Warunek ten nigdy nie zostar \VY 

konany, a w r. 1878 Austrya zwolnHa 
Prusy od wykonania tego warunku. 

Przez cały ten czas ludność północ~ 
~e.go s,zlezwigu nie miała przynależno
SC1 panstwowej, wskutek czego wla· 



cze pruskie rugowały ze Szlezwiku 
tych duńczyków, którzy im się nie po-
dobali. 

Przeciw temu stanowi rzeczy Da-
nia protestowała, ale ·napróżno: wre
szcie król duński, f ryderyk VIII, chcąc 
ratować kilkanaście tysięcy rodzin duń 
kich w Szlezwigu, zgodzil się na za

bór, w .zamian za co dm1czycy mieszka 
j~cy w Szlezw igu otrzymać mogą pod 
daf1stwo pruskie 

Sockum. Kilkunastu małych chłop 
ców stawiało sobie na drodze bałwany 
ze śniegu. Przechodzący większy chło 
pak rozrzucil im z rozpusty jednego, 
co tak chłopców rozgniewało, że jeden 
z nich, porwawszy kamień. zadał nim 
burzycielowi głęboką ranę w głowę. 

Heme. Dwuletni synek murarza 
Jasińskiego bawił się podczas nieobec
ności matki przy piecu, przyczem su
kienki na nittI s ię zapalily. Gdy matka 
wróciła, zastala biedactwo w plamie
niach i pokryte strasznemi ranami. 
Wprawdzie palące się rzeczy zdolala ~ 
z chłopczyką zęrwać, ale biedak wsku l 
tek strasznych ran w lazarecie umarł. f 
Matka także się przy ratowaniu dzie
cka poparzyła. 

Gelsenkirch~n. Na kopalni „Wil
helm Wiktorya' ~ eh ci a! mlody robo
tnik Liebig spuścić windą wózek, gdy 
tymczasem ktoś windę pociągnął, wsku 
tek czego L. spadł z wózkieir1 ze znacz 
nei wyskości i odniósł śmiertelne rany. 

Dortmund. Dom wysylkowy Spi
tzera wysyła prospekty. zalecające 
prawdziwe masło po 90 fen. za funt. 
Tymczasem okazało się, że masła te
go wcale używać nie można. Dlatego 
przestrzega się przed kupowaniem te
go masla. 

no. Karawan więc szybk-0 zawrocil i przY
V.:'~zl z łazaretu nieboszczyka, poczem si~ d0>
p1ero pogrzeb móR"l odbyć. 

Berlin. W Berlinie pada śnieg bez 
pr_zerwy już od dwóch dni, pokrywając 
uhce warstwą na 40 centymetrów kru 
bą. W ~ku tek tego ruch tramwajowy 
na ulicach ustal. Pociągi przedmiejskie 
wskutek wielkiego śniegu znacznie się 
opóźniają. 
·a _____ . ..J!!!_ __________ -·- - -- --- === 

Osialnie wiadomości. 
O n i e z n o. Opierając się na para

grafie 130 a (o ambonie) s,kazała tutej
sza izba karna ks. oroboszcza Ander
sza z Skarboszewa na miesiąc więzie
nia, ks. Leona Formanowicza z Modli
szewa na 3 tygodnie więzienia, ks. dzie 
kana Mrugasa z Babimostu na trzy ty
godnie fortecy. 

B e r I i n. . Organ kanclerza , Nordd 
Allg. Ztg." wzywa wszystkich' niem
ców, aby w ołffęgach gliwickicko- Iu-
bi~nieckim i kozieisko-strzeleckim, 

gdzie centrowcy stają do ściślejszych 
. wyborów z Polakami, wszyscy niemcy 
głosowali na centrowca. 

L o n d Y n. Królewska para anO'iel 
ska udaje się w sobotę do Paryża. & 

C h a r I e s t o n. (Stany Zjedno
czone). W kopalni „Stuart" wybuchły 
gazy. Straciło życie 60-90 górników. 
. S a a r b r il c k e n. Wydobyto już 

ciała wszystkich zabitych z kopalni 
„Reden" z wyjątkiem 8. Utrzymuje się 
pogłoska, że przy pracach ratunkowych 
słyszano uderzenia kilofem pochodzące 
od górników zasypanych, l!tórzy do· 
tąd mają być przy życiu. 

W Holzweissig pod Bitterfeldem 
pa<lło na p. Józefa Chociszewskiego 36 
srłosów, w Sandersdorfie 40 głosów. 

. - ·- ···- ---- --·~~ 

Od Redakc,i• 
Panu Jgn. P. w Hamme. Najlepiej 

załatw i ć na zebraniu towarzystwa. 
M~rtes. 6-letnia córka górnika See

pego zachorowała na drętwę karku. 
Z oowodu tego zarządzonQ środki o-
stróżności. ~'!Ml! ~---- .W C~"•'!l''Wlnr• Afil.?.J_:w<WAWWW""i' 

: l(Jey. Znikł . bez śladu ślusarz Gu- Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk." 
staw Fischbach. Wychodząc z domu, 
zabrał cały swój zarobek w kwocie I 
63 marek. f. liczył 34 lat. Przypusz- I 
c~ają, iż Fischbachowi stalo się jakie 
meszczęście. 

Werden. Wno cy na wtorek wła
malł się złodzieje do kosumu przy uli
cy Średniej i skradli za około 100 ma-
rek towarów. · 

W Altenbochum odbędz :e się w niedzielę, dnia 
3 lutego po poludniu o 4 godzinie w lokalu 
p. Bun1;hard, Wittestr. O liczny udział R.o

daków uprasza się. 
„Zjednoczenie zawodowe połsk 1~." 
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Towa.rzystwo gimnast. „Sokół'" w Bochum 
donosi ws1zystkihl szan. druhom, iż półroczne 
walne zebranie odbędzie sie w środę. dnia 6 
lutego punktualni'e o godz. 09. w:eczorem w. lo
kalu p. Schaefera, przy ul. Ringstr.. O liczny 
tdzia.f szci.n. druł!ów się uprasza. 

Czolem! Wydział. 

Hagen. I'l°a tutejszym dworcu '4"'1 

uj~chał pociąg · 21-letniemu robotniko- i 
w1 rę~e. i nogi. ~miertelnie rannego I 
Ptzemes1ono do lazaretu, .gdzie po krót l BACZNOSć! ZMlANA! 
k1ej chwili skonal. I{oło śz:>:'ewu „Halka" w Bochum. 

Roitthauseu. W ponie<lzi~Iek wieczorem . Szan. czlonkom r Rodakom donosi się u-
~csfa.! nf.lpa<inl~lv pewien ~6rn1k z Uedend·Jrfu I przejmie, ii lokal Towarzystwa znajduje si.ę 
J łlOz!\any straszn!e nożami. Przywolany le- ł obecnile przy ulicy i<tasrornej, u pa.ina Winforta 
~arz ~reszczęśli~v~g-o opatrzył i orzekl, że rany '- (dawniej Nett). - Zebrania Towarzystwa -0<l-
ą śm1~rfelne . Niestety zbrodniarze uszli nie- ~ bywają s·ę jak Z\.Yykle w każda pierwszą nie

poznani. 3 dzilelę miesiąca, - a lekcye śpiewu w każdy 
n· _8'!eleiek1. W mi ejscowości Heppcn zaszecU l c.zwartek o ~odzin · e 9 wiecz.orcm. - Przysz~e 

1 ~' 11ily Wypadek podczas. pogrzebu. Ks i ądz, i i zcbran'e odbędzie sfo w niectz :elę, 3 lutego pun f0 c.e Pogrzebowi już się zebrali, karaw~n z htualnie o godi. 5 po pol. 
r,umną też nadszedł, gdy z lazaretu zatelcfono o jak nadliczn:ejszy udzi'al szan. czlonków 
~ano, czemu nieboszczyka nie zabrano. Do- tak czynnych jak i 11 ieczynnych w zebraniach 
Jltero teraz okazalo s '. ę, że przywiezi:ono tru- il w lekcyach bardzo s·ę uprasza. 
rnnę Próżną, bo trumny w pospiechu zam:cnio- Cześć p teśni polsk iej! Zarząd. 
~~ .._.~ _-.,:wą& - - 4111!"·~!J'.';1!5? ~!'ll ___ l'll!IT _ _ ~laEl.INr:ntlllll __ . _iSll!f'!"""• __ m_._illllll __ __,ir,llM~lllll3 ... _~!li!ll_3lil_ ill!lll .. lll . . !ll!f ~ltiiill!!!!J 

Fatalna Oiłlv~ika: 
?'.t/ 

.Powieść z francuskiego. 

(Ci~g dalszy). 

- Pani ojciec zatrzymał się 
rz~kl ~erzy. - Trudno jest tu wcho-

PZI~. Myśmy szli za . prędko. Niech 
an1 spocznie. 

, Zaczął nakrywać stół, ustawiony 
a srodku groty. · 
tli.- Pomogę panu - rzekła Marya, 
•11Iejąc się. 

e .C~odzili tam i napowrót, zadowo
i~i, ze ~ogą być blisko siebie. Nic 

1e rnów1l1, ale serca mieJi przepelnio 
t szczęściem. Ręce ic:b, blądząc po 
ole, Pociągnięte ku sobie jakąś nie
r~epart~ ~iłą, złą~zyły się we wzaje-
0 Yrn usc1~ku, ktory wyraził wszyst

ry' cze,zo n1e śmieli wypowiedzieć. Ma
ła ~izbl~d~a bardzo, poczem zarumieni

"! , ę. s1lme. Reka młodego dzierżaw
ich sc1skała jej paluszki; nie miała siły 

uwolnić. 

tó Spróbo~ała spojrzeć na Jerzego, 
ag~~ Pros1l ją o uśmiech. Jej wielkie, 
ł.aga~fe~czy były wilgotne i patrzały 

I W · t.;;,,..W .~ 

Jerzy puścił jej rękę i szepnął pół
głosem: 

- Przepraszam! 
Skinęła ,główkę i także półgłosem 

ze wzruszeniem i niejakiem wahaniem 
odpowiedziała: 

- Nie mam panu nic do przebacze
nia! 

Weszła Paulina. Spostrzegła po
mięszanie młodej pary i zatrzymała 
się niepewna, z pobladłemi wargami. 
Marya _oodbiegla do niej, zarzuciła jej 
ręce na szyję, ezego jej wieśniaczka 
nie broniła i szepnęła z całem wyla
niem swego dziewczego serca, z całą 
czułością tajonego uczucia, streszcza
jąc w kilku slowach wszystkie myślj, 
jakie napływały do jej duszy: 

- Ach! droga moja Paulino, gdy
byś ty wiedziała, jak bardzo jestem 
szczęśliwa! 

Wieśniaczka usiłowała uśmiechnąć 
się: 

- Skąd tak~e nagłe szczęście? 
Marya pochyliła się jej do ucha!' 
- Opowiem ci wszystko. 
Wzięła ogromny bukiet, zerwany 

w ogrodzie Jerze go i podała go Pau
linie. 

Iowarzystwo gllllll. •• Sokół" w Brockhausea. 
Zwyczajne posiedzenie gniazda odbędzie się 

dnia 3 lutego br. o godz. I po poludniu w lokalu 
p. Brinka; li-czny udział pożądany. (1) 

Zarząd. 

Towarz. św. Bartłomieja w Hagen. 
W niedzielę, dnia 3 lutego o godzi

nie 4 po południu urzą.dza zabawę zimo 
wą z tańcami na sali pana .Erenputsch, 
ulica Srednia nr. 19. na którą zaprasza 
Rodaków i Rodaczki z łiagen Vorhale, 
łierdeke, Wetter, łiaspe i okolicy (3) 

Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gelsk.-Hillłen 
obchodzi dnia 3-go lutego zimową za
bawę na sal'i pana Nachbarschulte, 
Wanner-ulica. Program następujący: J' otwarcie zabawy o godzinie 4 po po
łudniu; 2) ogólny śpiew; 3) ćwiczenia 
gniazda miejscowego z laskami;- 4) kon 
cert; 5) ćwiczenia gniazd sąsiednich; 
6) ćwiczenia wolne gniazda miejsco
wego; 7) teatr i zabawa z tańcami. 
Zapraszamy najuprzejmiej wszystkich 
druhów i Rodaków z Gelsenkirchen
Htillen i okolicy i mamy nadzieję, iż 
szan goście nas swą obecnością za-
szcz..ycić raczą. Czołem! 

(3) Wydział. 

Towarzystwo gimn •. ,Sokół" w Obermarxlob 
d<:>nosi swym druhom, iż pierwsze J">Siedzen;e 
odbędzie ~ę w sobotę, dnia 2 lutego, w święto 
Matki Boskiej Gromn·cznei o godzinie 4 po pot 
na sali pana Neuhausa. Ponieważ będą ważne 
sprawy do zalatwilenia, przeto jaknanicznieiszy 
udzial druhów p0żądarrr. Goście m·i·e widziani. 

(3) • Wydział. 

Oddział „Wyzwolenia" w Castropie 
poda1e do wiadomości swym czlonkom, ilż w 
nie<lz'elę, dnia 3 lutego, o ~odz. 11 i pó.t przed 
pOiludni'em na sali p. Backera w Castropie od
będz i e silę walne zebranie. Na porządku dzien-

. nym: I) Sprawoz<lanie sekretarza z ubieglego 
1ebranin, 2) sprawozdanie kasyera, 3) placenie 
skfadck kwartalnych, 4) obór zarządu. Kom
plet czlonków pożądany. Goście mile widziani 

(3) Tomasz Konk, przew. 

Bractwo różańcowe w Diimpten 
pc.<laie swym czlonkom do w' adomości, ii w 
święto Matki Bc;skilci Gromnicznej, 2 lutego, 
o gQdz. 4 po pot. w lokalu p. Baumeistra od- -
będzie sic zebran:e, na które się wszystkilch 
z2prasza, także i tych, którzy jeszcze do na
s. ego Bractwa nie należą. (2) 

· W. fl9.ryszczak. 

~.----

W dniu godnych Imienin, Z lute,go. zasyilam 
najszczersze życzenia modej kochanej żonile 

Maryannie Karmińskiei. 
· Przy dzisiejszym dniu radości, który Twem 
Irnteniem s1ynie, Niechaj sto lat życia Twego 
w obf tości p,fynie. Żvcze Ci zdrowia. szczęś· 
cia i blogostawieństwa świ!ętego a po śmierci 
zbawienia w:ecznego. Nakon.ec Ci wilnszuię i 
trzy kro.tnie wykrz~kuję: Moja kochana żona 
Maryanna niech żyje, aż się echo z Recklilng
hausen Stid do Mieszków odbije! Tego Ci życzy 

Twój mąź i dzieci. 

- Masz, weź mój bukiet. Ty prze
_padasz za kwiatami; takich nie mamy 
w lesie. Weź je. Pragnę, abyś za
chowała w pamięci wspomnienie dnia 
tego ... 

J osillet i Mad el or weszli Pa lina u
~mneła się wgląb groty. Potrzebowa
l~l p rzyjść do siebie. Bata się zdradzie. 

- Boże! - pomyślała, jak ja cier
pię. 

I w odpowiedzi na jakąś ukrytą 
myśl, która jej przemknęła przez gło
wę, roześmiała się po cichu i wzru
szyła ramionami. Pogardzała sobą. 

Ten bukiet kwiatów przygniatał ją, 
jak jakiś ogromny ciężar. Silny za~ 
pach kwiatów uderzał jej do głowy, 
odurzał ją. Rzuciła go na ziemię, i ru
chem gwałtownym, ze złością, nie za
stanawiając się nad tern, co roQj, zaczę
ła go deptać nogami. Ptatki różowe
go kwiecia poopadały i rozproszyły 
się. "· k._ • .J . ~ 

Ma del or zawołał na nią: 

- Paulino, co tam robisz, moje dzie 
cko ? chodź tu do nas! 

Byla bardzo blada i osłabiona. Do-
któr to spostrzegł. Uprzedziła jego 
pytanie~ .i~(,,. lf!. ;~11 

Towarzystwo św. Jana z Matty w Welt« 
nad Ruhrą 

zasyla swemu szan. czlonkowi 
i jego towarzyszce życia 

panu MARCINOWI l(ANI 
t jego towarzyszce życia 

p. MARYANNIE ROOUSIÓWNE 
w dniu kh ślubu, dnia 2 lutego, naiserdecuiei· 
sze życzenia na nową ·drogę życia. W kojClł 
wykrzykujemy po trzykroć niech żJi~t •ledl 
żyją! niech żyją! 

W dzień godnych Im:enin, 2 lutego, prze-
syfamy Szanownej (120) 

Maryannte Matuszakowej, 
urodz. Plorczakównie 

J1.rujserdecznileisze życzenia wszelkiej pomyśl
ności, dlug:ego życila i b!ogoslawiei1stwa świo 
tego. Tego jej życzą 

Walenty Brzeźniak z żoną . 

Na „Dom po1lsklł" w Bochum. 
Za pośrednictwem Wincenntego Waldow

sk;\ego w Katernberg: JVL Drzymala IO fe.1., , 
J. Kowalski II 50 fen., Wal. Śp .k SO fen., St. 
Kaczmarek 20 fen., Ign. Chmilel 20 fen., J. I(wiat 
kowski SO fen„ W. Stelmaszyk 30 fen., Marei• 
Pentka 75 fen., M. Klauza 30 fen., St. Janko
wiak 50 fen., J. Jankowiiak 20 fen., J. Janka
wiak 20 fen .• W. Chatka SO fen., D. Iioffmamt 
50 fen., A. I(owalskl 30 fen., A. Remka 20 fen., 
J. Olachowski I mr., J. Brychcy 50 fen., P. JaJi 
czak 30 fen„ Pr. Liśniak 50 fen., Pr. Furman· 
lnewilcz SO fęn., St. Pientka 20 fen .. T. Palusz
kiew:cz 25 fen„ J. Woźny 25 fen., A. Mazur 50 
fen., W,. Wal~ndowski 25 fen., .T. Brychcy SQ 
fen., - Razem 10,50 ńtk. 

Józef Karpi(tski z- Golubia 'zebrane w gronie 
towarzy:;kiem 6 mr. W. Jan·ca z Gladbeck 1 ' 
i_nr. Andrzej l(rzyżostaniąk z Gerte 1,90 mr. / 
Józef Skla:rlcowskt z Bochum I mr. francilszek ' 
Korabs z tlorst-Emscher 1 mr. Piotr Streliński ' 
z Oelsenkrchen 50 fen. Szymański Holsterhaw • 
sen 30 fen. Antoni Kleparski z tternc 50 fen. Ja• 
heprzyk z Marten 50 fen. Antoni Szymański z 
łfolsterhausen ?O fen. Francis,zek Korbas z 
ttorst-Emscher l mr. Grzego1rski z Altenbo
chum SO fen. Z Li!ssum pod Blumenthalern 11) 
mr. W. Orobarek z Blumenthal 50 fen„ fr. No
wak z Blumenthal 1 .mr .. fr. Fosek z Orohn 1 · 
mr. Stan. Żakowski! z Grohn 1 rnr. Jan Droź.- · ~ 
dzik z· Gelsenkirchen 50 fen. Jan Jabloński e; ' 
Grumme 80 fen. Teofil Widomski z Watten
sche·d 1 mr„ Z Thorum "f .Drozdowski 50 fe:t:• 
Br. Jeziolkowski 40 fen., A. B'otrowicz 30 f.„ 
T. Jendrzejewski 40 fen., Fr. Szulz SO fen., 
T. Las1kowski, SO fen .•. ,A •. Resmer 50 fen., Jan 
Wailndz.ch Sb fon., W.' Juraszek 50 fen„ Wl. 
I(raszucki 50 fen. f ryd-eryk Beyer 50 fen. -
Razem 3.5,40 mr. · 

O dalsze skladkt iak najuprzejmiej się upra 
s1a. Wojciech Sosiński, 

Bochum. Unter dctn Unden 161. 
& _ _ 

Nadesłano 

M ·Ji-- · S VJ, I"" . IJt!OD· 0.lrłi O 011' ; 
' !i 

zawitał@ w Poznańskie 
WJ7boł·n''~h .Pąpierosów 

firmy Wull!łan 

I. F. J. Komendzlński w Dreżnie 
w nader · przystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. W ar~o sprawdzić. Do na· 
bycja we wszystkich odnośnvch handlach. 

- Upał mnie osłabił - rzekła. 

Madelor patrzał na nią badawczo. 
W tej czerstwej uziewczynie, przy
zwyczajonej do zmiany pogody, to o
słapienie nie było naturalne. Nie śmial 
jednak nalegać. 

Gdy opl!_szczono grotę, słońce już 
zachodziło. Wiatr przepędzał chmu
ry. Madelor, z nierrokojem, śledził z 
pod oka Paulinę. S..JJostrzegł, że ona, 
.ze swej strony, nie spuszcza wzroku 
z Jerzego i Maryi. Tym sposobem i 
jego uwaga skierowała się na córkę i 
młodzieńca. Po ich sposobie zacho
wania się względem siebie, po ich o
czach, które promieniły tkliwością u
czucia, gdy ze. sobą się spotykały, wi
dać było, że między dwojgiem młodych 
ludzi istnieje zabopólne instynktowne 
porozumienie, zrodziła się miłość 
wszechwładna i głęboka. Spojrzenia 
ich wyrażą.ty nieśmiałą pieszczotę, a 
mo~a m.iała w sobie jakąś omdlewaja_-
cą memoc. 1L ·ll. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



---------1 i. Pallczak, Essen, • 

I Księgarnia "PóiSk8hrSki8d" d~wocyonalii. 
..J~dyaa na Euea ł okelłcęl 

PcJecam Szan. Ro<lakom w wielkim wyborze kr•yże fi 
• ato.iącc, wiozące i pod kopułami, krzyżylił do 111au1- fi 
IJI pierzy I różańcó , ksł11it.I de naboŻP-Dth.wa · 

I 
w najróżnieJszych oprawach, „słą.żki powieaelowe, Jeta 
I •ankowe, p•pfer łlsto"W·y z napisem: Pozdro- !M 
wienia z Essell i pięknymi wierszykami, pocztówki i}i 
•arodowe ł powln8zowanła, obrazy • rodo- (i 
we ł reUcłJae z oprawa\ i bez; ł•strumeat7 ••· li 
.:;_, ezne różnego fabrykatu po bardzo nizklch ce- il 
•8'C'lt. 12„2 -==== Swój do 11wes• ! -==== ~ 

~. Pańczak, Essen, li 
8topf1Uberger11tr. 11. R 

···---··--·---~ at' sdAt:+~AttdlD'trL 
. Jeat najzdrowsza ~I Ignacy Dorowski, 

~~i 
Bochum, Maa1•brii„kerstr.nr. 18. 

. Szaaownflll Rodakoa z Boehum i okolicy denoszę 
iaprzejmie, it (68) 

mój skład krawiecki 
jest najlepsza. (1330 

~r""r--1~~~,_~""'~~~~~~~ 

==== i praeownl~ moJł\ :;:;-==== 
za.opatrzyłem we wMzelkłe nowe&eł na 11ezon wło
•enne•latow1. - Wielki W:Jltór kra,lowyelt 
I za..-aniezn. mator, I na ubra•la, paJ;etot7 

I •po„łe. 

• '. • A . . ), Maj epsze maszyny ' wys7łamy do każd•J stacyi ~ I 
W mojej pracowni krawieckiej 

wykonui~ wszelkie abrania pOO. gwa.n.non d.ebrep prąlepaia 
gustolVJlie i po cena.et umia.rkowan7oh. 

w Westfalii l 
pod dłqolet•l'ł gt1 aranc1ą ~ 
~ od 60 marek. -et ~ 

, IT •lusa rzetelna. ce_, nlzkie. 

JUtalog dar•o· J 
Ignacy Borowski, 

l. . Dransfeld & Stawiński. j Boł'hum, 1łiaarb1•iiekerstr. nr. 18 

l. t · , '_; ' Recklinghaasen-Siid. 1798 1 
'-'·"'"'·..,,,."'"'·.,,,,_~.~~~>w#~>-J~ 

„ 
r: 
N ·-• ·-.a 
·-
I I 

Nowo otworzony pierwszy 

W Reekł~·Siid cz1U Brueh 
ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, blizko kościoła. katolickiego 

i pa.na Feliksa S.zymańskiego, hięgarza. . 

Polecam w &zystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Heme, Baukau, Hochlamark, Stockcnbusch i całej Westfalii i~ Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
-------- rozmaitego wyboru -----

~zapek, szelek, krawatów I wszelkiej Jtle
lłzn7 dla m~żł'zJr.zn, macłł'jÓwek i łasek 

· sokolsldeh. 
. Zarazem donoszę Towarzystwom mieJSCowym jako teB i za-

miejscowym, iż posiadać bQdę w krótkim c~asie ws?elkio towarzy
ekie cztpki, a któn by na składzie nie były, bt:;dą podług życzeni& 
i w1t.oru spiesznie wykonane. 

Na życzenia. towarzystw pozamiejscowych przybędQ osobiście 
iyci;enia załatwić. Równ eż dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potrzebne rzecz7. 

Składam niniejszem we!;ystkim rodakom podziQkowa.nie za do-
tychc.zasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po
parcie i w.r;ględy 

Z wysokiemr·powa.żaniea 

w Bruchu.=== 

mu~~m· .~ 

Zwracam także uwage na mój 

la 

'V 

• „ 
i 
a. 

41 mórg dobrej ziemi, 2 krowy, 1 koń, 1 ma
ciora, 3 morgi ląki, śl'czna osada, szkola i ko
ściól blisko, od miasta 7 k'lometrów, w tern 
jest maly wymjar, a sprzedam ze wszystkiem 
jak stoi i leży, z dobremi meblami, tylko po
ściel zabieram. Cena kupna 3 209 talarów, 
wplaty 1 800 talarów, reszta stala hipoteka na 
d~ug i e lata. - Zl!toszcnia z znaczk em przyjmu 
je Józef ~rzyźostan iak, ~zetnia P. I(ochlow, Kr. 
ł(empen (Bez. Posen). (74) 

ul. Nowa (Neustras~e) 24 
poleca H«<la kom ewój (108 

warsztat krawiecki 

w poblitu „ Wiar118& P~ lskiep". 

Na rn4s 

kredyt! 
Pojedyńcze 

meble. 
Całkowif e u rządze

nia mieszkań • 

UB I O RY. 
Niedościgły 

w,.-bór! 

uch 

• ' 1179 
•l. Włeiowa (Turmstr.) 111'. 14. 

Najwi~bą i naj11t-a:n;zy pierwszonęd:ty 1-e, 
k:ra.wi~ki na. Es11en i okolice, 

Krój nowomodny uznany ja.ko ujlep.ł'JQ'„ 

TANIOl 

Ublory z trwałego towaru jut od % JD&rek. 
ITbł•rT ••kelakłe od 35 do '6 Bt&ret, 

lto1Zt.a podróży do dwóch marek inrracaay : -Ba, 
słt.m n&11:&e•~ Swój de 11we1e. 

Tanie czeskie pierze I 
10 funtów: nowe dobre I ak., 

~WT.;"./d'. lepsze 10 m.r., biele kwapoYałe 
_ · ~JL __ ~ . 15 mr., 20 mr., śnieśno 'łliale 
~~F .kwapowate 25 mr., 30 ar. Pn. 

17łka za. r;aliczki franko i woJn \ od eł&. Za
miana i odbiór za. zwróeoniem kt.3:&tóY pra91ł· 
ki dozwolone. lui 

Bened7kt Saehsel, Lobe• aae, 
pocz;t& Pilsen (Bohmen). 

Biuro obrony prawnej ! ud::1~~d 
• sprawach prawn., karn1ch, opiekuńczych, mote. 

wych, testamentowych. spadkowych nbezpi.._nia 
od nieszcz~śliwych wypadków, inwalidzk.ioa, w Yy· 
padkaeh na starość itd., jako tell wykonaję ....a. 
kie prace piśmienne w~cmie rekla.macye podaeb 
we, prace pi~miennt „ polskim j~z1ku i tło„ ... 
nia na niemieckie i polskie. Polecam l!liO tam • 
!ci•pnia wszelkich po1a.sctdn7ch naletytMei 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. prze.tł peł. M 
8-12 i po poł od 9-7. W niedzie~ et lł „ ! 
eodz. .., poi. .„ 

Aug. Zipplies, 
E • • en , Steelerstr. 1 ( napmooiw 

ratut:a). 

Sżanowuej Pnbliczno,ci La•sendreett 
i okolie;r polecam mój wielki 1kla.d 

wszelkie• mebU 
od najtańs.,.ca do na.jłep:nych. Wyk...;. 
wmoim warsst. wl'llet. prace hpleer•llłe. 
l!tltrzedaJ~ także na edpla•ę. 
Andrzej Firlej, Lanstendreer, 

Im:minprstr. 9. 1111 

'. ' ~ ' ·.., . ~~ ~ . . . . ' ' ': . : . ' : ·. . 

Nowy skład polski 
na Oberhausen I oli.ollt» 

Dnia 1-co late10 r. b. otwieramy 

w Oberhausen Stockmannstr. 8! 
(Niar'J' B7nek) 

handel mebli, 
wypraw, pieców kuchen• 
nych, różnych sprz~tÓ1f 
domowych, wózłków dla 
dzieci, jako też trumleD• 

Kochany n Rodakom zaręczamy, ~ 
będzie naszem stara.niem zadość uczy11h 
wszelkim wymaganiom i cenami przy•łęP' 
nemi ich zadowolić. Wszystkie towary 
sprzedawać będziemy tak za gotó"kfl ja~ 
i ua dogodną odpłatę. 100 

Swój do swego 1 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewici. 
POSTBESTELLUNOSfORMULAR· 

kJ , bestell hiennit bei dem Ka.lt&rł1 

clten Postamt tin fxemplar der Zeitu~ 
~ Wlarui Polski" aus Bochum (Zet tungi' 
preisliste 128) ftir die Monate februar 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnemeol 
und Bestellgcld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu habcn be' 
oclteWirt. 

• • • • • • • d. • , • • • 190„„ 

J(afserHckcs Poatamt ••••• • •• :,;.:, 

,, Wiarusa Pol." w Bochum. 



Nr. 29. Bor.bum, ns wtorek dnia 5-go lutego 1907 Ro 7 . 

• • 

-łodzianne pismo ludowe dla Polak6w na obc~yźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym politycznym i zarobkowy~ 
~ 

Wrchotłsi cokcn:n.1• " WJJ"ttiera dni po6więtecznycll. 
,._a.płata Jnruta.lna na. poct:cie i a listowych wynosi 
, Ilf IO fen, & z od1tos~eniem do domn 1 mr. 92 fen. 
t, lflarn Polakiu u.pis&ny j.at w cennika. pQezto""1Jll potl 

nakt.m ,,L polnisch nr. 123. 
I 1111 B1ż1 za 111r1 .1 DJczrz .~, ! 

Za. inserat}' ~i Illit A 1llieJ1ce rqdb drotinego dr~ 
lE f. ogłoszeni• za.mieszczone pnad inseratami 40 fen. :I' o 
czę!lto ogłasza otrzyma. ra.bat. - Listy do „Wiane·\ Pt • 
mego" na.leij !rnnkowe.ó i poda.~ " nfoh dokładn1 a4 • 

RedzJce polscy! Uczcie dzieci swe 
ldwł4. ozytać ł ułsać po polsku! Nie 
lat Polakiem, kto potomstwu swemu 
niemczyć sle pozwoli! 

I wypadkóW dnia. 

M1 Iławie ukarano w gimnazyum brata 
za to, ze jego rodzeństwo nie odpowia

da w niemieckiej nauce religii. 
Do ,,Kur. Pozn." piszą: Józef Ma

liński, wyższy sekundaner ze Stobna. 
wydalony został z gimnazyum iław

skiego w Prusach Królewskich, ponie
waż mlodsze jego rodzeństwo na roz
lfaz ojca nie odpowiada w nauce religii 
po niemiecku! ! 

W Warszawie i Płocku wYkonano za
machy na wyższych urzędników rosy} 

sklch. 
w Wars7,aWiP 7::ihihr ?Acfoł ncfo

wiony referent tajnej po li cyi Wiktor 
.Griin. przez którego wielka liczba prze 
stępców politycznych dostala się na 
Sybir. 

W Płocku zastrzelono naczelnika 
żandarmeryi gubernialnej pułkownika 
Bielskiego. 

;W 12 okręgach, w których w piątek J 
sobotę odbv:ły się wYbory ściślepjsze, 
stracili socyaliści dalsze 4 mandaty. 

Mianowicie okręgi: Brem~, Pinne
oerg-:Elmshorn-Oliickstadt. Randow
Greifenhagen i Rosztok. Ogółem stra 
cili więc socyaliści dotąd 25 mandatów. 
W owych 12 okręgach wybrano 4 kon
serwatystów, 1 rządowca, 2 narodo
Wych liberałów, 4 wolnomyślnych i 1 
ze. zjednoczenia gospodarczego. 

Pisma niemieckie obliczają, że przyrost 
głosów polskich w ostatnich wyborach 

wynosił 102 tysiące. 

Według obliczenia „Berliner Tage
blattu" padło na kandydatów polskich 
450 tysięcy głosów. 

Ukazują się obecnie- obliczenia urzę 
dowe tak, iż wkr,ótce b~dzie można 
Podać liczby zupełnie dokładne. 

W okręgu Bochum-Gelsenkirchen-Hat· 
tlngen centrowcy popierają liberała, w 

Dortmund-Hoerde i Duisburg-Miihl
keim·Ruhrort mają się wstrzymać od 

głosowania. 

W Bochum-Gelsenkirchen-Hattiu· 
gen władza wyborcza centrowców po
zostawia każdemu wYborcy do woli 
czy chce wziąć udział w głosowaniu 
zakazuje jednakże staQQ\v czo głosowa
nia na socyalistę. 

Z kopalni „Reden" pod Saarbriicken 
wydobyto jeszcze 8 trupów. 

Ogółem wydobyto dotąd 157 ciał, 
z których 149 już pochowano. Zasy
pane jest jeszcze jedno. 

Szkody wyrządzone przez katastro 
fę obliczają o.a 6 do 7 milionów. 

Dla rodzin osieroconych wskutek 
nieszcześcia zebrano dotąd 350 tysif;cy 
marek. 

Zatarg o wydalenie dzieci japońskich 
ze szkół przeznaczonych dla białych 

w Kalifornii iaostrzył się znacznie. 
Ambasador japoński wręczył rządo 

wi Stanów Zjednoczonych notę, w któ 
rej traktowanie dzieci japońskich na
zw.ano obrazą narodu japońskiego. 

Pisma nowojorskie .Qiszą nawet o 
możliwości wojny, jakkolwiek urzędo
wo _zaręczają, że taka możliwość nie 
i~tnieje. 

z procesu lubawskiego. 
W głośnY:m procesie przeciw kapła 

przed~żyi obrońc·a p. mecenas Woliń
ski sądowi nader ciekawe dokumenta 
a mianowicie: 

1) pismo władzy biskupiej z Pelpli-
na z dnia 2 listopada 1905 r. do ks. pro
boszcza Ruchniewicza z Grodziczna 
następującej treści: 

„Ponieważ przy wizytacyi kościel
nej z dnia 20 lipca r. b. wykazało się, 
że zaprowadzono na wszystkich stop
niach szkoły ludowej naukę religii w 
języku niemieckim, dla tego powoduje
my niniejszem ks. proboszcza. ażeby 
albo sam stawił u władzy szkolnej wnio 
sek, by nauka religii stosownie do ist
niejących przepisów na najniższym 
stopniu odbywały się w języku ojczy
stym, lub też by ojców rodzin do stawie 
nia takiego wniosku spowodował." 

Następnie przedłożył w odpisie pi
smo rejencyi kwidzyńskiej z 25 kwiet
nia 1902 do ks. biskupa Rosentretera w 
Pelplinie: 

„Waszej Biskupiej Mości odpowia-
damy na podanie z dnia 27 lutego 1902 
r., że podług naszych dochodzeń w szko 
lach w Grabowie i Władykach na naj
niższym stopniu dopiero w ostatnim 
półroczu, gdy dzieci w nauce języka 
niemieckiego przy innych przedmio

tach już dostatecznie postąpiły, zaczy" 
nają nauczyciele uczyć także i religii 
w języku niemieckim, ażeby przy prze 
sadzaniu do wyższego oddziału, gdzie 
nauka religii ma się odbywać tylko w 
języku niemieckim, już troche do tego 
przygotowane były. 

Nasz komisarz nie wyrazil życze
nia, ażeby na całym najniższym stop
niu zaprowadzono naukę religii w ję

zyku niemieckim; inspektor szkolny 
nie wydał też takiego. rozporządzenia 
cio nauczycieli.'' 

Wreszcie przedłożył i czytał p. me
cenas Wolif1ski pismo rejencyi, wystó 
sowane już przed kilku laty do kilku na 
t.Jczycieli następującej treści: 

.,Dzieci najniższego oddziału hi
storyi biblijnej nie umialy nic, w ka
techizmie tyle co nic, a to czego je 
uczono, nauczyły się bez wszelkie
go zrozumienia, ponieważ zastóso
wałeś pan zupełnie fałszywy sposób 
nauczania (weil Sie einen ganz ver
kehrten W eg eingeschlagen haben) 
tj. ponieważ pan, jak jest naturalnem 
i jak przepisuje rozporządzenie na
czelnego prezesa z dnia 24 lipca 1873 
r., zamiast uczyć dzieci religii, w ję
zyku ojczystym, uczyłeś ich pan re
ligii prawie wyłącznie w języku nie
mieckim; w ten sposób nietylko nie 
mialy dostatecznego zrozumienia 
nauki religii, ale zostały duchowo 
zupełnie ogłupione (waren dieselben 
geistig ganzlich verdummt worden). 
Skutki tego pokazały się też potem 
u dzieci wyższych oddziałów, które 

' Wla1((01Hffi,~1 w·nah\."\. 1 ~.iE.rn:i. '~6u u"" 

chę, czego ich uczono, wcale nie ro
zumieją.''. 
Pan mec. Woliński wywodził do te

go, co następuje: 
Pakta stwierdzone powyższemi do

kumentami sa wprost niesłychane. 
Władza państwowa reprezentowana 

przez rejencyą, nie tylko wie o tern, 
że bezprawie si~ dzieje, ale pochwa
la to, nawet sama odnośne bezprawne 
rozporządzenia wydaje. Rozporządze
nie naczelnego prezesa w rólewcu 
(na ówczas Prusy W schodnie i Zacho
dnie tworzyły jednę prowincyą) z driia 
24 lipca 1873 brzmi. że na najniższym 
stopniu szkół ludowych trwającym 
dwa lata nie wolno pod żadnym warun 
kiem udzielać religii w jezyku niemie
ckim. Pomimo tego z wol<! i wiedzą 
rejencyi to się dzieje. Jest to fakt, któ 
ry, gdyby właśnie dzisiaj przezemnie 
przedłożonemi dokumentami nie był 
stwierdzony, byłby wprost nie do uwJe 
r zenia. Prawdą więc jest co oskarżeni 
księża w inkryminQwancj deklaracyi 
twierdzą, że prawie ani okruszyny ję
zyka polskiego w nauce religii nie po
zostawiono. 

Pierwszy prokurator w odpowiedzi 
na wniosek pana mecenasa Wo
lińskiego Qrzedtożył pismo rejen
cyi w Kwidzynie z dnia 9 stycznia 1907 
r ., z którego wynika, że w szkotach z 
mieszaną ludnością uczy się nauki reli
gii we wszystkich oddziałach w języku 
niemieckim, a innych szkół czysto pol
skich w obwodzie rejencyi kwidzyf1-
skiej nie ma. Ze względu na to pismo 
nie potrzeba podług zdania prokurato
ra dalszych w tym względzie dowo
dów. Co zaś do pisma rejencyi 
kwidzyńskiej do ks. biskbupa Rosentre 
tera, to datuje ono z r. 1902. a więc nie 
może być zdaniem prokuratora zasto
sowanem do obecnych stosunków; to 
samo odnosi się do pisma, wystosowa-
nego przez rejencyą kwidzyńską przed 
kilku laty do pewnej liczby nauczycie
li. Wniósł ·więc prokurator ·o odrzu-

pi&Złłeego. B~kopisów Di• ~c:;:.my. 

Obcy o nas. 
Pan Edmund Bernus; który 

dziesięć lat spędzil w Księstwie Po
znańskiem i studyował tam szcze
góły _:walki obronnej Polaków prze
ciw uciskowi pruskiemu, publikuje o· 
hecnie w jednem z pism paryskich wy
rjki swych badań, a rozprawa jego 
zwróciła uwagę dzienników francu
skich, z których „Le Siecle" poświęca 
pracy p. Bernusa artykuł wstępny. 

Autor opiera się w swych wywo
dach na źródłach urzędowej statystyki„ 
a oprócz osobistych spostrzeżeń powo
łuje się także na czasopisma polskie, 
jak .,Wiarusa Polskiego", „Gazetę Oru 
dziądzką", „Dziennik Berliński" w ce
lu scharakteryzowania dążeń narodo
wych Polaków w ogóle, a Polaków w 
Księstwie Poznańskiem w szczególno
ści .. 

„Odbudowanie dawnej Polski -
powiada p. Bernus - - jest ostatecznym 
~elem, do którego zmierzają usiłowa· 
ni~ PnfolrAnr ft la ł~!\_,..„1 ;,,.„t ,.,A~"'ctt„.
czeniem, wiedzą aoorze, ze ie yme 
przewrót w calej :Europie może. ziścić 
ich nadzieje. Zanim międzynarodowa 
sytuacya polityczna nastręczy pożą
daną sposobność. Chodzi o to, aby tym 
czasem żyć można. Stąd program cia
śniejszy, a pr;c;edewszystkiem praktycz 
ny, który wskazuje tylko utrzymanie i 
rozwijanie narodowości polskiej. Głó
wne punkty tego pro~ramu tak można 
streścić: opór energiczny przeciw ger
manizacyi, skrupulatne zachowanie ję
"yka ojc~ystego, stopniowe wYzwole
nie się z JLOd kµrateli ekonomicznej Nie 
miec, pozyskiwanie dla wielkiej spra
wy jak najliczniejszych żywiołów. i 

stworzenie bloku terytoryalnego, roz 
ciągającego się aż do morza. Tak, gdy 
nadejdzie dzień wYZWolenia, znajdzie 
lud zjednoczony, silny dobrze przygoto 
wany do skorzystania ze wszelkich o
koliczności na pożytek narodu." 

Podajemy wywody p. Bernusa dla 
informacyi czytelników. naszych bez 
i:wag z naszej strony. 

Prasa fran~uska oczekuje z zainte· 
resowaniem dalszego ciągu pracy jego. 

Jak się junkrowie prusny obchodzą 
z polskim ludem roboczym? 

· Prusacy lubią wytykać szlachcie 
polskiej ucisk chłopa w przeszłości. 
Dzisiejsze jednak w XX wieku stosunki 
rolne w Prusach, przedstawiają obraz 
niesłychanego popi:ostu wyzysh.u i bar 
barzyństwa. Mamy tu na myśli położe
nie wędrownych robotników rolnych, 
rekrutujących się w przeważnei swei 
części z ludności polskiej, szukające) 
zarobku. 

„Vorwarts" w jednej ze swych ko-
respondencyi z pod Grudziądza poda
je wołające o pomstę do nieba fakty 
nieludzkiego traktowania przez właści 
cieli niemieckich robotników polskich. 

Dalej twierdził p. mecenas Wolif1skj 
że w roku przeszłym rejencya w Kwi
dzynie wydala ogólne rozporządzenie 
do wszystkich inspektorów i nauczy
cieli, ażeby we wszystkich szkotach 
bez wYiątku na najniższym stopniu za-r 
prowadzono naukę religii w języku nie
mieckim i że to się też stało; wnosi 
więc fl. mec. Woliński, ażeby w tym 
kierunku zażaclano od rejencyi urzędo
wej wiadomości. 

cenie wniosków, do czego się też ~ąd 
przychylił. 

Na jednym z folwarków niedaleko 
Grudziądza oświadczyła żona jednego 
z robotników, znajdująca się w ostat
nim stopniu ciąży, swemu chlebodaw
cy, iż z tej racyi nie może już wyjść na 
robot«:. Junkier odpowiedział brutalnie: 



„Nie ja to zrobiłem; marsz natychmiast Polaey na obczyźnie. 
otrzymał L. Grabski 16,484, a więc 36 tecznej konieczności nie. chwy,tata si~· 
głosów więcej aniżeli w roku bieżą- I środków gwaHownych l zakonczyt o-' ł świadczeniem, że ,_Jl.trzymamy sie na 

do roboty!'' Poczem sam w~znaczyl 
kobiecie pracę gdzieś pod samym da-
chem stodoły. 

Inna kobieta. również oczekują~a 
lada chwila rozwiązania. musiała nosić 
ciężkie wory kartofli, chociaż b~agala, 
by ją zwolniono od roboty. Nie słu
chano jei jednak wcale. Nagle za
krzykn~la od strasznego bólu i padła n~ 
zietnię. Zaniepokojony mąż ~pro~~d~1l 
lekarza i akuszerkę. Ci stw1erdzih, ze 
kobieta owa nosi dwojaczki i że bliź
nięta zostały zaduszone na śmierć. Gdy 
akuszerka prosiła na folwa:ku o t;o~hę 
rosolu dla umierającej kobiety, osw1~d 
cŻyła gospodyni: „Dla świt\, co tak się 
prosią, nie daję nic, choćby padły na 

z Delmenhorst w Oldenburskiem pi 
szą nam, że według obliczenia urzędo
wego otrzymał kandydat nasz 98 gło
sów, a nie 66 jak pierwotnie podano. 

W Freisenbruch pa dl o na p. Józefa 
Chociszewskiego 75 głosów. 

cymz Popowa kośc!~lne.go donosi kto~i I stan?w!~ku, które. nam się tu słusznie 
do Wielkopolanina • ze lud polskt nalezy. 

" . . d l . . , w !!J dzielnie się tam spisał, a a e3 pisze ow •P - -- - --- - . 

ktoś, co następuje: ~ " i ~ ' I 
Jedno tylko mi podpadło i popsuto '\VsadOtnOS( ze SWll Ił! 

Na iaty· I m~rzeo 

humor i to, że miejscowy ksiądz pro
boszcz Bartsch nie podążył na wybory. Niemcy i Ameryka. 

można zapisywać każde20 czan na wszystkich 
pocztach 

,, W ia.1·usa Polsk~ego.'' 

że jest cierpiący, wiedzą o tern 
parafiani~. lecz że codziennie ro~i p~z~ 
chadzki 3 do 4 kilometrowe - rowmez 
wiedzą .• Dla scharakteryzowania niech 
postuży, że zakazał w kościele odma
wiania w litanii słów „Królowo Korony 
Polskiej", módl się za nami. 

Delegaci niemieccy i amerykańscy 
obradujący nad sprawą zawarcia no
wego traktatu handlowego ukończyli 
swoje prace. Na posiedzeniach delega~ 
tów uwydatniła sie zupełna zgodność. 
Traktatu nie zawarto, okazało się bo
wiem, że delegaci Stanów Zjednoczo
nych nie posiadają stosownych pełno
mocnictw. Opracowano i uchwalono za 
sadnicze punkty traktatu. 

Preoumerata na te dwa miesiące wynosi 
tylko -

Katowice. {:Echa wieca kobiet). miejscu." . b . 
Podczas żniw musza kobiety . ra~ 

ze sobą w pole niemowlęta pr~y p:ers~ 
i składać je w bruzdach, dając 1m piersi 
tylko w określonych god~ina~h.. . 

a z odnoszeniem do domu 28 fen. wiece). Katowicka gazeta hakatystyczna mie-
Ktobv pra•nal, abvśmv „Wiarusa Polskie- wająca, informacye urzędowe, donosi, Wynik wyborów w Rosyi. 

go" przez luty i marzec Rosylali krewnym je- że po wiecu kobiet aresztowano trzy Według znanego dotychczas wy-
go, rrech nadeśle 1,28 m. i dokladny.adres oso- Polki z Załęża i kupca pana Postracha. niku wyborów mężów zaufania z kól 
sy: kt~;a ma ga_zetę otrzy~ać, a „Wiarusa Pol- p 0 stwierdzeniu jch tożsamości na u- robotników i małei własności ziemskiej 
sluego przekazemy poci.cie. rzędzie policyjnym, puszczono areszto wybrano 2927 mężów zaufania, w tern 
- i- _ml!J _«ca ·-'!lT.111;,=---@-=--!'!9! I wanych na wolność. Gazeta ta donosi 1177 z prawicy, 790 umiarkowanych; 

Na innym folwarku. rowmez w te1 
samej okolicy zachorował przy pr~cy 
robotnik, tak, że musiał się natychmiast 
położyć. żona zwróciła się ~ proźbą do 
właściciela, aby sprowadził lekarza, 
junkier wzruszył pogar.dliwie_ ramiona 
mi i odrzekl. że robotmk moze d~sko-
11ale sam pójść do doktora. Do miasta 
tymczasem było kilka kilometrów. a 
robotnik wcale nie mógł się ru~ zać. W 
kilka godzin wreszcie później, gdy_ żo
na powtórzyła swą woźbę, właściciel 
powiedział: _, ,Po obiedzie idzie ~a st~
cyę wózek z rzeczami, to mąz moze 
sie tam zabrać". Jazda w takich warun 
kach była dla robotnika niemożliwą, o
statecznie więc żona jego sama pojecha 
ła do lekarza, by ten przepisał mężo
wi lekarstwo. To ostatnie jednak nie 
pomogło. W dwa dni później radził, 
dbaty o zdrowie ludzi panek, by żona 
zawiozła chorego do doktora prz;y pa
ru stopniach mrozu na wozie ze zbo
żem. Ostatecznie podano w imieniu ro
botnika do prezesa rejencyi skargę i 
junkier w rezultacie zmuszony został 
sprowadzić lekarza, który musiał do
konać natychmiastowej operacyi. 

:ż~em~ lll li\@b h: dalej, że .członkom zarzadu. wi~ca ko- wśród pozostałej liczby jest 48 kade-
" i;.„ ~ 18 biet grozi proces za to. - ze rneupra- tów. QP"ółem wybrano 667 popów pra-

z ?rus Z.achodnicb .. Warmii M&z!lr-. wnione do glosowani~ osoby brały u- woslav~ych. vV gub. orłowskiej wy-
„ · - I dział w zebraniu pohtycznem. To są brano 324 mężów zaufania, w tern 40 

Olsztyn. Ks. Barczewski pozba- wszystko pobożne życzenia prasy haka c;złonków prawicy, a 296 umiarkowa
wiony został urzędu lokalnego inspek- tystycznej, która zapomina, że w cz~- nych; w gub. kijowskiej wybrano ~20 
tora szkólnego. Jak wiadomo, ks. Bar- sie wyborczym jest każdy sposób agi- mężów zaufania, w tern 298 czlonkow 
czewski byt postawiony jako kandydat ~ tacyi dozwolony. . prawicy. a 222 umiarkowanych. 
polski w okręgu reszelsko-olsztyńskim I ". 1 • 11 • " . 
ale musiał ustąpić, bo mu tak władza I Z mnyt;fi Dzieinrn Polsttf. Sprawa kościelna we Francyi. 
duchown~ nakazał~. . . Nowe pismo polskie w Kijowie. Ka- e Biskupi francuscy w odbytem pod 

. Torun. J_ak sic. dow1adu~emy z~- pelan szkół kijowskich, ks. Eugeniusz przewodnictwem kardynała Richarda 
tozo~y zosta;i1e prot~st przeciw .wym- :Feliński, rozpoczął starania o poz\ole zgromadzeniu ostatecmie przyjęli oś
kow1 wyborow z dma 25 stycznia. nie na wydawnictwo w Kijowie potskle wiadczenie, zatwierdzone przez Pa

go tygodnika dla ludu p. nagt .,Oracz" pieża. Według tego oświadczenia bi~-
Redaktorem wydawnictwa ma by( ks. \ kupi utrzymując w mocy wszystkie 

Rogóźno. Tutejszy sąd łąwniczy Kazimierz Siedlecki. swe poprzednie protesty pragną zor-
skazat niejaką Myszkę z W. Krosna w Lwów. Polska młodzież uniwer- ganizowanie wyznania umożliwić rze
powiecie obornickim na miesiąc więzie sytecka we Lwowie, urządzita komo za pomocą układów, które za
nia za to. że rzekomo hałasowała w olbrzymią rnanifestacyę, aby ukazać wrzeć ma duchowieństwo z burmistrza 
szkole i nie chciała wyjść mimo wez- swą JJ.rzychylność profesorom uniwer- mi, czy podprefektami w spra~vie użyt
wania nauczyciela Linkego. Skazana sytetu w odpowiedzi na napad studen- kowania bez zaplaty budynkow, prze
apelowala a tutejsza czwarta izba tów rusińskich. Zebrało się w uniwer- znaczonych dla ~lużby Bożej. 
karna zniosła wyrok i zasądziła Mysz- i sytecie okoto 1000 studentów. W imie
kę na 3 dni więzienia. \ niu stowarzyszel1 udała się do rektora Austryo· 'Węgry a Bośnia. 

W tym samym majątku otrzymał 
robotnik ranę przy maszynie. Trzeba 

5oliiik~fodiiak.1 ni~ ~larn~-razi-e pi;~i~-
ctzy na zapłacenie rachunku. Junkier 
mu nie dał, mówiąc: „Kto nie pracuje, 
ten też i pieniędzy nie dostaje!" Ro
botnik musiał pozostać bez lekarstwa, 

. Nakło. Nieszczeście k~leiowe. ~ ... i'a ; ~11fow6-nap1a'ś~--! ru-sf6-s1(ą, -z~p~wnfat 
te1owym z Nakła do .Laskow; Poc1ą~ 1 profesorów o przywiązaniu młodzieży 
~owarowy. p~ze1:wał się. A 0?1e części ' QOlskiej. „Dziś - zakończył przedsta-
1ego_ tak silme się zderzyły, ze 25 wa- wiciel mlodzieży w interesie porządku 
g-onow zost~lo strz~s~anych. ~ ~erso- uniwersyteckiego, a przedewszystkiem 
nału został Jeden cie.zko a 3 lze1 ran- w poczuciu ciężkiej zniewagi, jaką wy
nych. _ . . , . , . rządzono naszej najwyższej uczelni, 

Minister W eckerle na posiedzeniu 
węgierskiej izby deputowąnych odpie 
rał zarzuty, skLęrowane przeciw poli
tyce austro-węgierskiej w Bośnii i o
świadczył, że Austro-Węgrzy dążą d() 
nadania stopniowego Bośnii samorządu 

Tak to kulturalnie traktują robot
nika w kulturalnych Prusach. kultural
ni junkrowie! 

. ?mezno. W ok~ęgu. gmezmensko: polska młodzież akademicka oświad-
witkowsko-wągrow1eckim otrzym.ah cza, że ani jednego z członków szajki, 
według urz~dowego spraw~zdan~a: która urządziła napad, na ławach uni
Leon Gr.abs~! 1?448. landrat ~tonysms wersyteckich około siebie u'.e ścierpi" 
7759, Wierbmsk1 (soc.) 8~ głosow; roz- Rektor Gryziecki w odpowiedzi podzię 
str~lon_Ych było 12 g!osow. Razem od kowal za okazane zaufanie, wyraził ży 
dano więc 24301 głosow. W roku 1903 czenie, aby młodzież polska bez osta-

Unikajmy małżeństw mieszanych. 
Polak tylko Polke winien brać za żonę, 
Polka wyiść winna tylko za Polaka! 

?Fr772' 

Fatalna om) łka. ~~~~~~;z;~zk;~~~~żliwa. Marya nie 
t;,; Potem myślał z przestrachem: 

25) Powleść z francuskiego. - A jednak, jeżeli się kochają? ... 
(Ci~i & ilszy) Jeżeli Jerzy oświadczy się 0 nią .„ Je

żeli zechca należeć do siebie? „. 
......-- „ 1 t · .„ . ;- ' I drżał na t~ myśl. Poczucie hono-

Wtedy ten człowiek. który usunął ru nakazywałoby mu wyjawić narze
się od świata, by żyć w takiem suro- czonemu swej córki, kim był, powie

- "Y_,.ęm odosobnieniu, który czuł się szczę dzieć mu, co zresztą odkryłyby akta 
śliwym w tym cieniu, jakim się oto- stanu cywilnego, że jego nazwisko jest 
czyl; ten człowiek, którego całą rado- Madelor, że tylko~ za specyalnem po

~ ści~ i pociechą była ta jedyna córka, zwoleniem praktykuje pod nazwiskiem 
ten człowie~ począł w sobie drżenie Laurent. Musiałby się przyznać, dla 
buntu, serce w nim wołać poczęło: czego przybrał to. fałszywe nazwisko, 

- Porywają mi moje dzi·ecko ! po- dla czego okrywa się tajemnicą, której 
rywaią mi moje dziecko! nie wyjawił nawet przed własną cór- . 

Nie pomyślał nigdy, że może na- ką. Ale odkrycie tej tajemnicy równa 
dejść dzień, w którym ta młoda dusza ło_by się śmierci, gorzej niż śmierci 
zbudzi się dla miłości; że ktoś obcy ''-'Y gdyż byłby zmuszony okryć się ru~ 
drze mu to serce, aby żyh tylko Gla mieńcem wstydu przed własnem dzie
niego, myślało tylko o nim i nosił n w ckiem„. Nie! nigdy! nigdy! nigdy! 
sobie tylko jego obraz. Gdy Jerzy rozstawał się z niemi 

Któżby mógł marzyć o jego c;)n:e na skraju lasu, starzec posiadał tyle 
w tych ~iczmierzonych borach, w któ mo.cy nad sobą, że nie dał poznać bu
~ych chciał pogrzebać swój wstyd, swo r zl1wych myśli, jakie nim wstrząsały. 
Hl rozpacz i swoją tajemnicę? Ale~ ze.gnając się z Jerzym, powiedział 
. I oto, omylił się. Ten ktoś zj'.1'vil s?b1e, ze to będzie ostatnie ich spotka

s1ę. Los tak! zrządził. flo ser~a Ma- me. 
~Yi. wta~gnęl~ myśl nowa; myśl :nna a- Marva wzięla ojca pod rękę i szla 
zeh o OJCU„ mne uczucie. aniżdi orzy- milcząca. 
Jaźń dla Pauliny.:. zajęt.~ w n.iem miej-1 - O czem myślisz drogie, dziecko? 
sce. Jego spoko1 bedr:!c znow zakłó- - zapytal. Madelor z uśmiechem. ł 
eony. - O mczem - odpowiedziała b _ • 

Przybity tern odkryciem, postępo- dząc się nagle jak ze snu, z rumieJce1:n i 
wal tuz za młodą parą. ~ na czole. I 

- Nie, - szeptał do siebie - nie, ~ Starzec westchnął. Paulina szła 0 • • 

bok ·-s~ej ~~z~jac-iÓtl~l~ Nagl~ Marya I 
zapytała. ! 

- Co zrobiłaś z moim bukietem? 1· 

Wieśniaczka trochę się zmięszała. 
zawahała chwilę i rzekła: 

- Zwiądł w słońcu; zostawifam go 
na Pranet, na kępce trawy. 

VI. 
- Tak, jestem nadzwyczaj szczę

ś.liwa - mówiła nazajutrz Marya do 
Pauliny. 

Wi~śniaczka patrzała na nią, nie od 
powiadając i starając się ukryć stra
szną zazdrość. jaka szarpała jej serce. 
A Marya, nie wiedząc o jej cierpieniu, 
mówHa dalej. Opowiadała z ufnością 
wszystkie rozkosze, wszystkie wraże
nia dnia tego. 

- Gdybyś wiedziała. jak dźwięcz
ny jest głos jego„. istna muzyka! A je
go czarne oczy! Nie wiem czemu. ale 
szukałam zawsze tych oczów, jakbym 
chciała w nich wyczytać coś, czego 
nie śmiał mi wyjawić, co ja widziałam 
ale czego jeszcze nie rozumiałam. Przy 
tern CZfsto długi chwile siedzieliśmv. 
patrząc na. siebie, a nie mogąc nic mó
wić; cię_szylo nas wszystko, co nas o
taczato: kwiaty, które jaśniały kolo 
groty, liście, które się sp la ały ze so
bą, skaly, które świeciły w slońcu 
drzewa, które drżały za powiewe~ 
wiatru. Jakie ja ci bzdurstwa opowia
dam, prawda, droga Paulo? Muszę ci 
się wydawać bardzo niedorzeczna„. Ty I 
nie kochasz... l 

Protesty przeciw wyborom. 
Regulamin parlamentu przepisuje 

pod § 4 co następuje: 
Zaczepienia wyborów lub prote

stów członków parlamentu, wniesio~ 
nych później niż 10 dni po otwarciu par 
lamenju, a przy wyborach uzupełnia-
CJ!!!!!."'N~_!.f"_~ „ __ . ~~ 

- Mylisz się, Maryo - rzekła wie 
śniaczka z goryczą. 

-Tak. 
- I taiłaś to przedemną? O jak 

to źle - rzekła Marya, całując przyja
ciółkę. - A zatem wybaczasz mi wszy 
stkie te drobnostki, jakie opowiadam, 
które nie mają żadnego znaczenia dla 
innych a dla mnie tak wiele. 

- Przebaczam. 
- Ale powiedz mi - rzekła Marya 

przyciszonym głosem i uśmiechając 
się lagodnie - czy ja znam człowie
ka. którego kochasz? Czy ja go wi
działam kiedy? . 

-Tak. 
- Młoc:lŁ piękny? 
- Kocham go. 
- Rozumiem. W oczach twoich 

posiada wszystkie przymioty. To tak, 
jak ja. Powiedz mi wszystko ... wszy
stko.„ Bierz przykład z~ mnie. Nic 
przedemną nie skrywaj. 

Paulina wstrząsn_ęla głową. 
- Odmawiasz. Nie masz do mnie 

zaufania? 
- Bo nic nie było - rzekła wieś

niaczka. 
- Ach! kochasz ~o skrycie. Wi

działaś go, podobał ci się i, pomimo 
swej woli, zaczęłaś marzyć o nim. O
braz jego nie opuszczał cię ani na chwi 
lę. Czy nie tak? ·wymyślałaś różne 
sp?so.by. aby go spotkać, aby go wi
dzieć, słyszeć głos jego; chciałaś, że
by spostrzegł twoją miłość. żeby na nią 
odpowiedział wzajemnością... Czy nie 
prawda 



jacych, odbywaią~ych, r:się po~~zas se~ l łóżk~ .. ale zdołano go, jakkolwiek z I dostawszy się przez opuszczone kury- : Zebranie członków w Bruckhausea 
'Yi parlamentarne1, pozme1 mz 10 dm wysiłkiem z płonącego domu wyrato- tarze do drugiego szybu. i odbędzie się w niedzielę, dnia 10 lutegr> 
~o stwi~~dz~niu ~yniku wyborów. u- wać. Wkrótce jednakże niebezpieczei1- ł po południu o 4 godz. w lokalu p. t~·)
względmc me mozn~. , . Essen. Niebawem rozpoczną budo- stwo minęło, tak, iż zdołano wydobyć nig, Kaiserstr. O liczny udział cz\;H-

Protesty przec~:v ~Y~?r?1:1 naie: wę linii kołejowej z głównego dworca prawie wszystkich trupów. Tylko do ków uprasza się. 
iY zatem ~skutecznie nawozme1 10 dm w :Essen, przez :Essen-Zach., :Essen-Al- zasypanych zupełnie ganków dotąd do Wiec w Essen-W est 
po otwarcm nowego parlame_n~u. Ja~o tendorf do Oberhausen-Zach. Koszta trzeć nie by!o możn„a. odbędzie się w niedzielę, dnia 10 lutego 
adres wystarczy: An den Reicnstag m ~ budowy tej linii obliczono na 17 i pół Powst:ime gaz?w wybu~howy.ch po południu 0 godz. 4 w lokalu p. Ofer-
Berlin.. J miliona marek. w ~o~almach. W Jednem .z pism wie- rath ul. Adelkampstr. 95. 

Zaieca się jednako~oż wysyłać e- Oberhausen. w czwartek obwie- densk1ch tłumaczy d-r Uhhg, znany ge ' 
wentualne P.ro.te~ty w. listach re~ome~- sil się właściciel wielkiego domu towa- olog, powstawanie gazów wybucha- „Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 
dow~nych, Je~eh stw1erdzono.4 ze ag.1- rowego i przeszło 100 kamienic nieja- wych. Coraz intensywniejsze zwęgla-
tacy1 ~a odn?snym kandydatem ~taw10 kiś :r. S. Co samobóje~ spowodowało nie się włókien odbywa się przy równo Tow. gimn.-śpiewackie „Wieniec" 
no jak1ekolw:iek przeszko?Y· lub ze wy do odebrania sobie życia, nie wiadomo. czesnem wysadzaniem się kwasu wę- w Bochum. 
wiera_no nacisk na w?lno~c glosowa

1

ma Elberield. Umarla tutaj najstarsza glowego, wody i metanu, czyli gazu Lekcye śpiewu odbywać się b~dą 
albo ze nar~szono ta1emmcę wyb?;ow, kobieta, niejakaś panna Stahlschmidt. kopal.qianego. odtąd w poniedziałki O liczny udział 
natenczas me wystarczy dowodz1c, że licząc 100 lat. To też zależnie od czasu trwania te w lekcyach szan. czlonków jak naju-
nadużycia taki~ miały przypuszczalnie l(irchhorde. w zamian:e samobój- go procesu wzrasta zawartość węgla przejmiej się uprasza Zarz:td. 
wptY',V" ~a ~y~1k wy~oro:v, lecz t~ze~a czym położył się na szyny inwalida czystego w pokładach węglowych, a 
wyrazme os_wiadczy~, ze naduz!'c1a Kramer, ale zauważył to pewien gościn tern samem i wartość opalowa tego ma 
podobne t1k1e,. a takie w r~eczyw1sto- ny i desperata zdołał jeszcze z szyn teryału. Ale uwalniający się metan 
ści. za sobą poc1ągnęł:y skutki. W uzasa- zciągnąć nim pociąg nadjechał. zmieszany z powietrzem atm_osferycz-
dmonych W ten SpOSQb protestach WY- ~,.r...,~!nJ<1•a.!?.!i' . __ e nem, tworzy gaz gwałtownie wybucha 
rr:ienić trzeba równocześnie świadków jący. Gaz ten ulatnia się ciągle w mia-
na dowód odnośnych twierdze(1, mia- RezmailoścL rę możności lub też gromadzi się iście-
nowicie ich nazwiska, imiona, miejsce I( śnia wewnątrz pokładów głęb-
zamieszkania i stan. Wszelkie twierdze l , atastrłofal wo kf~pahDli Reden pochlo szych. Dopóki więc górnictwo węglo- , 
nia bez pewnych danych, nie mają ża- ~ę~a pr~esz. 0 5

149
° iar. I otąd wydoby- we wyzyskiwało tereny tuż pod po

dnego znaczenia. Zaleca się również je- 0 1 J?Odc .0 "'V1wano trupow. 8 wydobyto wierzchnią, skąd gazy przeważnie już 
dnemu z posłów przesłać odpis wnie- '". rn~ zie ę, 1 znajduje się jeszcze pod się ulotniły, niebezpiecz~r1stwo nie by-

t t z1em1ą. • b sianego pro es u. tO z yt wielkie. W miarę, jak górnik 
W naszych warunkach ewentualny d V>f ~dłkug napłyf wających wciąż wia posuwał sie w głąb ziemi, rosła ilość 

mi protestami zająć się winny oczywi- · 0~0~~1 ' Śatastro a w kop~lni.węgla w napotykanych gazów, coraz częściej 
ście Komitety wyborcze. z~g ę m aaru .prz~dstawia się s~rasz- też zdarzały sie wybuchy, coraz wię-

l 
me - przypomma zywo olbrzymią ka- k 

da> -
42 -- - - '! tastrof~ w Courrieres. sze bywały ich rozmiary. Technika 

~ fGŻDJCb stron. Cale zagłębie jest pod wrażeniem wysilała całą swą wiedzę, aby stWO· 
. ~ ogromu nieszczęścia. Ludność porzuci- rzyć środki zabezpieczające. 

Boch~m. ,Sąd przys~ęglych ~kaz~ł ła w wielu miejscowościach pracę i Ulepszona wentylacya i lampa bez-
dwóch I ~1em~ow. .z~ po1:1ew1erame Jo- skupiała się w oczekiwaniu nowin do- pieczeństwa Davy'ego były już ogrom- · 
zefa Rozycki~.go .1 zony 1ego na dworcu kota nieszczęśliwej kopalni. nym postępem naprzód. Obecnie przy 
w_ Bochum-S~d ~edneg<? n~ r.ok a dru- w poniedzialek 0 godzinie 6 ra- stąpiono do badań, w jakich warunkach 
g1ego na 7 m1es1ęcy w1ęziema. no, jak zwykle, górnicy zjechali do ko- gazy najsilniej występują i w kopal-
. Karlsruhe. · Robotnik Hoerd, cier- palni. Ustalono, że spuściło się szybem niach karwińskich stwierdzono, że ist

p1ący od czasu do czasu na .obłęd, za- 488 górników, bardzo wielu, na szczę- nieje pewien związek między stanem 
.mord?wał w ~ocy całą rodzmę, składa ście, spóźniło się dnia tego do roboty. barometru a naprężeniem gazów wę
Jącą się z 5 osob. Mordercę aresztowa o godzinie 7 i 0 nastąpił wybuch ga- glowych. Badania te mogą w przyszło 
no. • „ zów na piątem piętrze kopalni. Pole, śc~ umożliwić stosowanie specyalnych 

L.udw1gshaven. . Jastrz~b napadł w dotknięte wybuchem, znajduje się w od środków w te dni, kiedy stan barome
pow~etrzu na gołębia, zabił go, ale wy leglości 2000 metrów od szybu, a na tru pozwala przypuszczać możliwość 
puścil .potem s_wą zdobycz ze szpon gł~bokości 700 metrów 175 górników z wybuchu. Stwierdzono dalej, że pyl 
Zauw~zyl to. pewien chłopiec i chciał dwoma sztygarami wybuch odciął od węglowy, rozproszony w galeryach 
gołębia podmeść. Tymczasem jastrząb \\IY]ścia. ipowoduje również wybuchy, które 
rzucił się ze wścieklością na chłopca Rozpoczęto energiczną akcyę ra- rozszerzają się na wielkie przestrzenie 
c~cąc bswą zł dobycz uratować. a.le chło tunho-w-c;· ł-:iQ- ~" .... ..,""

1
"'.' *"." ~d:,..."h,..~r-b:,...,...,,.,.,.bri ~~~.~l~~~ LCz~sto si_ę .też_ z_da~za, ~~e ~~

piec o roni się przed dzikim ptakiem stwo, gormcy rzuci i się o szy u, a Y pyłu węglowego, co .zwit;;ksza rozmia
dwojakami, jakie niósł w ręku. Zabity ratować dotkniętych nieszczęściem to- rv katastrofy. Aby temu zapobiedz 
gołąb należał do gatunku pocztowych warzyszów. Wkrótce też zaczęły po- wydano specyalne przepisy regularne· 
i na nodze miał obrączkę z cyframi. wracać windy z ofiarami. Rannych wy go skrapiania obszarów kopalni. 

Herne. W niedzielę rano około go- dobyto niewielu. Przeważnie znajdowa 
dziny 4 powstał w składzie paszy Siek- no na dole trupy. Wszystkie ciała stra
meyera p_ożar, który przerzucił się tak sznie były poparzone i pokaleczone -
że na s.ąsiednią katolicką plebanię, i wielu wcale nie można było rozpoznać. 
dom inwalidy Stiebera. Przybyłej stra Do południa wydobyto 62 trupy i 50 ran 
ży pożarnej udało się ogień umiejsco- nych. Niestety, o tej godzinie trzeba 
wić tak, że tylko szopy i dom Siek- było przerwać akcyę ratunkową, w 
meyera się spalily do szczętu. Podczas szybie bowiem ukazał się pożar kilku
pożaru leżał inwalida Strieber chory w dziesięciu górników zdołało się ocalić, 
!!!!!!!!__. "' 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk." 
Zebranie członków w Heissen 

odbędzie się w niedzielę, dnia 10 lu
tego przed południem o godzinie 
11 w lokalu p. Brandta, Ftinte"tr. O 
liczny udział uprasza 

Paulina spuściła glowę i plakała. szaleństwo z twojej strony, iż śmiaias pozostanie w la Cendrie're, to mi wszy 
- Dlatego to jesteś smutna i zupeł- podnieść oczy na tesrn chłooca: on 3est stko jedno. Czyż, pomimo mej woli, 

nie się zmieniłaś od jakiegoś czasu. I bogaty, ty nie masz nic; byłaś wycho możecie się nie kochać? Czy mogę 
dla mnie nie jesteś już taką, jak da- wana z laski. Przyznaję. Ale, czy rozkazywać waszym sercom, waszym 
Wniej. Patrzysz1 na mnie nieraz su- ty myślisz, że ja mialam czas zastana- myślom? Jestem zazdrosna, tak, i 
rowo. Stałaś się popędliwą. Żal mi wiać się? Czułam się pociągniętą ku cierpię strasznie. 
cię serdecznie o, tak! niemu i nie miałam siły się bronić. A - Paulko ! 
. Marya zbliżyła s,ię do przyjaciólki przytem, czy nie jestem piękną? Czy - Nienawidzę cię! 
l chciała ująć jej rękę. Ale Paulina nie jestem piękniejszą od ciebie- Czy Marya wstała nagle. Boleść malo-
cofnęła się i odepchnęła Maryę szor- on nie móglby mnie kochać także, wi- \Vala sie w jej oczach, serce jej biło 
stko. dząc, jak ja go kocham gwałtownie. 

- Mój Boże! - zawołala otrącona - Och! Paulino, czemu mi tego - Bądź zdrowa! - rzekła. 
dziewczyna. wszystkiego nie mówiłaś? Krokiem chwiejnym skierowała się 

- Czy chcesz, abym ci powiedzia- - Toby nie powstrzymalo twojej ku drzwiom. W progu się zatrzymała. 
ła. imię tego, kogo kocham? - rzekła miłości. - Przynajmniej - rzekla - nie 
wieśniaczka. - Ale ty byś się o tern nigdy nie do mów nic memu ojcu, on cię kocha, jak 

- Tak, powiedz. Będziemy o nim wiedziała. Nie opanowałaby cię to o- rodzoną córkę. W jego obecności ukry 
rn_6wily często. Zresztą ty jesteś taka kropna zazdrość. Nienawidzisz mnie waj swą nienawiść. Oszczędź mu te
PI~kna, że on musi spostrzedz twoją teraz, prawda, Paulino? Jednak, gdy- go zmartwienia. 
rn1łość. Czy widujesz go czasem? bym mogła?... Wyszła. 

- Tak. - Co? - Moja nienawiść! moja nienawiść 
- Czy mieszka ztąd blisko? - Słuchaj. Ja kocham. widzisz, - szeptała wieśniaczka. - To pra-
- Jestem twoją rywalką, Marjo! kocham z calej duszy. Nie mogę ci o- I wda... Ona się nie myli... Pogardzam 

1 
- Ty, moją rywalką? ... Jesteś sza- biecywać, że przestanę go kochać. To sobą ... złamałam jej serce„. a ona ... nie 

ona„. byłoby kłamstwem, Ale nie zobaczę chciała nawet robić mi wymówek. .. 

d 
-:-- Być może, mnie samej się tak go wiecej. Jeżeli chcesz, poproszę oj- - Wyszła. Błądziła po lesie, wy-

z aJe. ca, abv go nie przyjmował. Wszystko bierała ścieżki najeżone cierniami i dzi 
- A więc to Jerzy? zostanie między nami zerwane. Wtedy kiemi krzykami. Szla bez celu, nie wie 
- Tak, to on ... czy ty to rozumiesz? r;ie będziesz miala powodu do zazdro- dząc, dokąd dąży... Nazle wesoly glos 

t Straszny cios mi zadajesz, Paulino! ści. Będziemy obie cierpiały. zawołał na nią: 
o okropne! - Twoja odwaga prędkoby osłabła - Hej, panno Paulino! 

I biedne dziecko padlo na krzesło; - rzekla wieśniaczka z goryczą. - A Ocknęła się raptem, jak z glębokie-
Wątlem ciałem wstrząsło drżenie. przytem, czy sądzisz, że on nie znajdzie go snu. 

Baczność Duisburg-Hochfeld ! 
Towarzystwo loteryjne „Szczęście" 

urządza swą zimową zabawę z tańca
mi w niedzielę, dnia 10 lutego, w loka
lu p. · Loberga. ul. łfochfelderstr. 29 do 
101. Muzyka polska! (3) Zarząd. 
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w V 
Tow. gimn. „Sokół" w Huckharde 

zasyła swemu naczelnikowi druhowi 
Stanisławowi Siczyńsldemu 

i jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie Agnieszce Zaiącównie 

w dniu ich ślubu, dnia 5 lutego, najser
deczniejsze życzenia. W końcu wykrzy 
kujemy wszyscy społem: Niech żyje 
Sokolica z Sokołem! Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Huckharde 
zasyła swemu druhowi 

Bronisławowi Sternalskiemu 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie .Maryi Stańczakównie 
w dniu ich ślubu, dnia 4 lutego, najser
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęś
cia i blogosłi1.wieństwa Bożego. W 
końcu wykrzykujemy wszyscy Czo
łem!: Niech żyje Sokolica z Sokołem! 

_ - _ :H I~ 

/ lVadesłano 
Milion Sokołó )•t 

zawitało w Poznańskie 

wybo1·n1cłł papie.rosów 
firmy ,-.ulhan 

I. F. J. Komendziński w Dreżnie 
w nader przystępnej cen'.e detalicznej 1 O 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na~ 
bycia we wszystkich odnośnych handlach. 

ję, a zakasane rękawy obnażały ręce 
aż po ramiona. W r~kach trzymał cię 
żką siekierę i zajęty był ścinaniem dę-
bu. · 

Dzierżawca powtórzył: 

- Niechże się pani zbliży! czy nie 
przestraszyłem pani przypadkiem? ... 
· Stał do polowy w dole pod drzewem 

z łokciami opartemi na kopcu świeżej 
ziemi. Paulina przybliżyła się. 

Zostawil siekierę Zflgłębioną w pniu 
drzewa i narzucił zwierzchnię ubra
nie. Ogorzała twarz jego miała rysy 
regularne, nacechowane wielką słody
czą, rozjaśnione śmiejącemi si~ niebie
skiemi oczami. 
-~ Sil~ie ~bu~d._o_w_a_n_y_,_J_o_s-il-le_t_p_o_s-ia_d_a.._l 

tę zuchwałą minę wieśniaka, który wie 
że w razie .notrzeby, może liczyć zaró
wno na swój rozum i spryt, jak na siłę 
pięści. Zuchwaly i trochę chełpliwy z 
mężczyznami, wobec kobiet był nie
śmialy i niezgrabny. 

Ten silny chłop, który już czterdzie 
ści razy widział wschodzące pierwiosn 
ki, posiadal naiwność dziecka imłodej 
dziewczyny. 

Zaczął rozmawiać z Pauliną i sam 
sobie odpowiadał, gdy ona go nie słu
chała, lub potakiwała głową z roztar
gnieniem. 

- Nie rób mi żadnych wymówek - sposobu, żeby cię spotkać? Przez przerzedzenie lasu spostrze-
rzekfa Paulina. - Ja go kochalam je- - Powiem mu, jeżeli będzie trzeba„. gla o kilka kroków Josilleta; miał na 

1 
~Zcze dawniej niż ty. Widziałem go - Cicho! to niedorzeczność! sobie spodnie płócienne, ściśnięte pa-
lugo przed wypadkiem, zanim ty go - Jestem zazdrosna. sama to mó- sem skórzanym, i koszulę, której od-

Poznataś. Powiesz mi zapewne: tG ~ wisz. Czy Jerzy przyjdzie tutaj, czy ~ winięty kołnierz odsłaniał żylastą szy. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



Wow. ·zimn. „Sokół" w Hochstrass 
easyła szanownemu druhowi 
i\YINCENTEMU STĘPNIEWICZOWI 
oraz j.ego narzeczonej pannie 

ANNIE MUSIALÓWNIE 
Yi dniu ślubu, 5 lutego, najszczersze ży. 
ftenia szczęścia i blogoslawieństwa 
~i~tego. Młoda Para niech żyje 
niech żyje! niech żyje! aż się echo z 
flochheide na Starą Kuźnią odbije! (1) 
· Czołem! Wydział. 

~•~Jt_ł.~~'-~-**.!Ł.H1ł 

~ocłianemu bratu 

JANOWI CYTLAKOWI 
i jego dozgonnej towarzyszce życia w 
'tizień ślubu, dn.ia 5 lutego, życzymy 
{ldrowia, szczęścia i blogosławieństwa 
Bożego, a po śmierci Królestwa niebie 
skiego. Tego Ci winszujemy i po trzy 
kroć wykrzykujemy: Młoda Para 
•iech żyje, aż się echo z obczyzny do 
f..ęgowa pod Wągrówcem odbije! (124) 

Bracia: A. C. St. C. 

--·ot f;-f>•*••*•4.~···· ;fowarzystwo św. Józefa w Huckarde 
zasyla swemu szanownemu członkowi 
p.. STNISLA WOWI SI CZYŃSKIEMU 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie AGNIESZCE ZAJĄCÓWNIE 
w dzień ich ślubu, 5 lutego, najserdecz
niejsze życzenia wszelkiej pomyślności 
1>owodzenia i blogoslawieństwa Boże
go na tę nową drogę życia. W końcu 
wołamy: Młoda Para niech żyje!!! 
aż się echo z Huckardy do samej Polski 
odbije! „ .••••••••• fiłl 
~"~"~·-~·••ff 
ifowarz. gimn. ,.Sokół" w Wattenschełd 
zasyła swemu zast. kasyera druhów 

ANTONIEMU ADAMCZAKOWI 
craz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie ANNIE ROJóWNIE 
w _dniu ich ślubu, dnia 5 bm .• najserdecz 
niejsze kyczenia wszelkiej pomyślności 
w stanie małżeńskim. Młodej Parze 
szcześć Boże! Czołem! 

Wydział. 

~~4t~~·*·--··~·· 
l"owarzystwo św. Józefa w Huckarde 
podaje swym członkom do wiadomości 
iż w niedzielę, dnia IO-lutego, odbędzie 

•rrArta<'NM• 
Ba -zność ! 

Rodacy w Herne i okolicy 
P<-~'1Cam sr:anownym Rodakom m6j 

skład żela.za i 
maszyn 

oo gatow a.nia, ezycił\ prania i wyłd.łym.1\n.ir. 
cru 

wszelkich sprzęt6w kuchen„ 
nych 

po eenaeh 'ak najtańszy~lt. 
Zakupione rzec,,,. odstawiam franko do domn. 

(4a 

Za gotówkCJ. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania.. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBN.E „ Neustr. 35. 

-M IWowośe Nowośet 

Tylko n mnie do nabycia I 

Tanie 1egarki narodowe, 
srebrne, złoty brzeg, 5 lat gwar. 
po 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mk. 
Broszki z sokołem po 2 h 'k. 
Spłlkl z sokołem po 0,20 m~. 
Guziki do mank\et z sokoł. 6 m. 
1'.ledalłk. do łańcucha z sok. 2 m, 
Lańeufl!łzkł z sokot po 3, 4:, 6, 

8 mk. 
Kolezykł z sokołem po 5 mk. 
Płerśelonkł z sokołem 5 mk. 
= Cenniki darmo. = 

M. Szczepaniak, 
Krotoszyn I 

(K.rotoschin). . 
(1040 

- .„„ .-:·'"""- :„„,..· J __ „ ... _,._~--:_-..-_-:~„~__;_..,__..,:____ _„.. „· • _"·" •• ' . 

lacznaśc R1d1ty z lltte1 I okolic I· 
Towarzystwo loteryjne ,,Gwiazda szczęścia" w Witten. 

W niedzielQ zapustną, dnia 10 lutego, po połudai1. () 
godz. 4 urządzamy na sali p. Tebota 

pulaJBą 

zab· wę . k -rnawał wą 
z tańcami i kula niem w kręgle 

dla tutejszych i okolicznych wiarusów. c~łonków wsaystkich 
czterech towarzyst~, Rodaków i Rodaczki z Witt-n orH eko. 
liczną polonię serdecznie zapraszamy. Kapela polska. Watęp 
be?: wyjł\tku 50 fen. 

Zarząd. 

&Ei4ł'W#Wffi4SCW ;; • 
Jedyna polska fabryka chleba 

w Westfalll I Nadrenii 
w Wattenscbeld, ul. Vorstadtstr. ~8 

A.żeby podołać wsielkiej obcej konkurencyi założylem w Wa.tten
scheid lahr)'k~ parow~. - Służę więc każdemn i dostareaa 
ehleb I płeezywo, które jest bardzo smaczne i tanie, jakieio 
u nlk.050 w okolicy tutaj dostać u o bee go nie można. 

Moje wozy __ _ 
przejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheicł, 

Lei the, W estenfeld, Hame, ~Hofstede, Riemke, Bochum. 
We '\wtorek I '" pł~telu 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
'" środ-: ł w sobot-:1 

Bismarck, W anne, Rohlingbausen i Giinnigfeld. 
Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości pr~lb 
jako i tych, którzy jeszcze wspieraj~ obcych, proszę o podanie adren 

na poc:t.tówce, a natychmiast pnyjadę. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o laska.we poparci•. -
Popierajmy 1n"ego I jedzmy el1leb polt!łkł. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski I w Wattenscheid, 
1.:;rstadistr. 48 (27) Worstadt8tr • .&8. 

a 

<t•~H•••4ł•ff4t•• • • Bank Zie1nskl Teatry amatorskie. 
Aby handel szedł. Obrazek lu'.(fowy. (ta 

6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena l mark.o. 
prze.~ylka 1,10 mr. • Niniej!lzem podaję do wiadomości • 

• 
wszystkim Rodakom z Wanne i oko· • 

• licy, iż z dniem 1, lutego objąłem ł 

• restanracye • 
• od pana Bernarda Happe'go • 

S przyul. KrólewskiejlKtinigstr.) : 
• Staraniem mojcm będzie Rodaków • 
• jak najlepiej obsłużył. (123) • 

• Z wysokim szacunkiem • 

* p· t K . • : ie i· nrp1sz. : 

*•ff•-•c.••···-· 
Place bud.owl•ne 

w HAmborn, przy szybie IV ,)>eutsoher Kaieer0 

w każdej wielkości ma. na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( (0) 

Albert B·uss, 

Koronowo (Crone a. 8.) 
kupuJe folwarki i gospodarstwa a aprze· 
daje w całosci i w Farcelach na długo-

1-4-!~ „.J..t'lu.1iq. -----
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Kasa aszczędności Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wypowiedzeniem, 
łi i ćwierć procent za kwMt. wypowiedz, 
\ i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

Olbrzymi zarobek 
osięgną wędrowcy i podróżujący (tak
ie koQ.iety) przez rozsprzedaż mej 
wsz~dzie dobrze zaprowadzonej kar· 
packieJ herbaty. Prospekty polskie 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki. Posen W. 6. 

Akademik, czyli ofiara za Ojczyznę. ( 
akt, 2 mę±czyzn, 1 ńiewiasta). Cena 1 mr. 
L p,u;IJ~,Ylh.q 1~10 llff1 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy • 1I111J 
ką, śpiewami i tańcami. (3 akty. 4 meżczy 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prz~lką, 1,10 mr 

Bankructwo partacza. Kornectra - ope 
(1 akt, 4 mężczyzn. 1 niewfasta). Cena 1 mr 
z przesylką J ,10 mr. 

Babunia. Kome-dya Maryana Oawalewi.ezl. 
(2 akty, 4 m~żczvzn~ 2 niewiasty). Cena 
fen., z przesylką. 90 fenygów. 

Błażek op~tany. Krotochwila ze śpiewa 
(1 akt, 5 mę.lczyzn, 3 niewiasty). Cena l 
mr„ z ,prze~lką 1.40 mr. 

Bartos z ood Krakowa, czyli Dożywocie ' 
letar2u. Obrazek sceniczny. (1 akt, .C me· 
żczyzn, 1 niewi:-tsta). Cena 1 mr „ z przeaylk 
1,10 rnr. 

Bilecik miłosny. Drobnostka ~ceniczna Ml· 
chala Baluckicgo (1 akt. 2 mężczyzn, 2 nit· 
wiasty). Cena 80 fen .• z przes.:ylką 90 fe1. 

- Chłopi aryStok:racL Komedya ze śpie· 
wa mJ. (1 akt, 6 m. 3 n.)_. Cena 1,30 mr.., ' 
prz.es. 1.40 mr. 

- Chłopiec studukatowy czylJ n.kieł• 'f 
kaczkę książni·czk.a na Ordnacklem. Korne· 
dyo-opera. (okt, 8 m., , 1 n.) Cena 1,00 mr., r 
przes. 1,10 mr. 

się roczne walne zebranie, na którem 
będzie obrany zarząd. Pożądanem jest I 
ażeby członkowie jak najlicznej się 

stawili. Czfonkowie, chcący brać u
dział w wyborze zarządu, muszą być 
wyplatni, bo zalegający ze skladkami 
miesięcznemi dłużej jak trzy miesiące 

Hamborn, Gottliebstr. 29. 

Polski Tani chleb! 
- Chłopi arystokraol. Muzyka i· śpie'fY· 

Cena 50 fen., z Qrzes. 60 fen. 
· f - Czartowska ława. Dramat ludO'WY 

4 akty, 15 męiczyzn. 9 niewiast). Cena '4, 
mr„ z przesylką 4,20 mr. 

nie mają prawa głosowania. (1) 
Zarząd. 

llłabożeńsfwo polskie. 
frohnhausen. W środę, dnia 6 lu

tego po południu i w czwartek 7 lu
tego rano sposobność do spowiedzi 
wielkanocnej. 

Essen. Sposobność do spowiedzi 
wielkanocnej w sobotę, dnia 16 lutego 
po pol. i w niedziele, 17 lutego rano 
w kościele św. Jana (Milnsterkirche) 
Kazanie polskie w niedzielę o 5 po poł 

Elementa1-az 
dla dzieci uczących się w 
szkole tylko po niemi~cku. 

J es$to nitjlepszy elementarz, jaki 
dotychczas roetał wyde.ny, dla t~go 
poWblien znajdowaó al~ w ręku kał--· 
dego dziecka polskiego ri.a obczyłnle. 

Elementarz wykonany jest btirdi;o 
gast.ownie. o~dobiony lic1myml obraz. 
bm.i, a ułoA„ny tak, łe W.iecko wnie-
3•ee c.eytać po niemiecku, łatwo 6!f 
D&UCZJ po polsku. 
Cmca BO fen., re pr:zesylkq 40 /en., 

Ad.rea: Wiarus Polski, 
Bochum. 

Dobry, pożywny chleb padern
borskł po 1,25 mr. l po 85 fe•, 
również westfalski chleb wiejski (Bauem
stuten) po l,Ou mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba Joh. Ha~e, Upsprung 

ł 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję-
21yku i podać dokładny adres i stacyę ko
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstener~tr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Loboff, Malthesel:"str. o, G. Kirrhner .. 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigsstr. 

Wielkie strzelanie 
do tarczy 

Garedrobę teatraln«i i maskową far- od 8-go do tł-go lutego 
„buje i czyści bez prucia. FARBIE~NIA 
CiALLUSCHKE, PRALNIA w BOCHUM. w loka1u p. Minhorsta w Herne 
:Tel. nr. 911. ~ premia 100 marek. 

Pitie: Hofstedc, Herne. Eickel, Roblidf.?· " 60 " 
hausen, lindcn. Hattin2ea, Langendreer, Atar- 3 " 35 „ 
ten, Castrop, I( amen. Dortmund.· Oertbe, 4 „ 1 O " 
Sorockhoveł. ul. Bbmareka ~. (72) 5 „ 5 „ 

Czterf dramaciki n.a tle dziejów moraW• 
skłch: 1) Ostatnie napomnienie ~wiatopluk•) 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3 
Bożena czyli córka kmiecia na czesk1im tron1

1
e 

(3 m. 4 n.). 4) 'Sąd Spitygniewa (4 m. 2 P. · 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

Księgarnia „Wiarusa Polsk.", Bochum. 

POSTBESTELLUNGSfOR!tlULAR. 

Id bestell hiermit bel dem KarserY. 
clłoo Postamt ei111 Exemplar der Zełtct,.., 

~Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunf!• 
preisliste 128) filr die Monate Februat 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnemenf 
und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obi~e l,?8 Mk. erhalten zu hnben l>~ 
5ckelniit. 

• • w 

Za druks nakład I redakcyc odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa 
Kałserllches Postamt ••••• ·~ 

„ Wiarusa Pol." w Bochum. 

„ 
1! 
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li 
I! 

ł 
g 
fj 
R 
l 



s środę dt ia 6-go lutego 1907 ft 'Rok 17. 

• • 
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"~ ~~lllll' * W]'Jitlli•ra am 1io1lfi„teczn1ch. 
rlsed.plt.ta kwartalna na poczci• i u. list-Owy1 „ wynord 
, ar 58 fen , a. s odcoszeniem do doma 1 mr. 92 fen. 
!,Wiara PoliliH aaphlanr jest w c..,nniku poc::otowym pod 

z.. :in.BaNty płaci Bl• u. ciel~• m,db dro~Rtgo ~ 
1~ f. ogłoszeni• n.mieszczone pn:ed inserat.ami ~ fen. I .a 
często ogłasza otnyma rabat. - Listy do „Wian.in p , • 
mego" nalei1 frankowaś i poda~ w nich dokładny ad< • 

nakiem ,,L polniach nr. 123. 
I 111111 B1t1 za 11ar1 1 DJczyz11 ! 

pisqeego. Rękopisów ni• zwracamy. 

t'6da.kcya, Drukarnia i Ksi4mamia tm.ajdnje si~ w .Bochum, pr.r;~· ulicy Maltho&ar~ł. 17. - Adres: „WW:us Polaki" Bochum. - Telefon~~~l4 
5_. - - - . · -- - · - --··· · - ··-- --· -r- --·-- - -··--- -- - ·-·-· - - - --·-=== -- ·------ ----· ·- • 
Rodzłce polscy! Uczcie ~zleci swe 

••wić. czytać I ołsać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
ulemczyć słe pozwoli I 

I trypadk6w dDla. -
. ~ lławaryi zawarli centrowcy kom
promis z socyalistami I wydali w kil
ku •krei:ach hasło głosow11nia na so-

. cyalistę. 

.Rilku członków arystokracyi zali
czających się do stronnictwa centrum 
eglosiło protest przeciw kompromiso
wi z socyalistami. 

Polacy zaboru austryackiego występu
jq przeciw Prusom. 

Z Lwowa depeszują do pism niemie 
ckicb, że we Lwowie odbyło się zgro
madzenie, w którem uczestniczyli bur
mistrz, Jego zastępca i lic.;L.ne grunu ra

.dnycb miejskich, poslów i profesorów 
uniwersytetu; przyjęto rezolucyę, w 
lłtórej postanowiono bojkotować towa
ry pochodzące z Prus i język nJemie
cki w korespondencyi handlowej i u
chwalono zażądać zamknięcia prywa-
1nei szkoły niemieckiej we Lwowie i w 
tałej Galicyi. W końcu postanowiono 
zaprotestować przeciw dalszemu istnie 
niu trójprzymierza. 

Przyjemną Prusakom wiadomość ta 
~ie będzie, gdyż Polacy zaboru austry 
~ckiego mają poważny wpływ na 
bieg spraw państwowych w Austryi. 

Potwierdza się wiadomość, że w kopaJ 
Ili pod Charleston w stanie Wirginia 

zginęło 80 górników. 
Z Nowegojorku donoszą, że wybuch 

gazów nastąpił we wtorek. 
Do zasypanych dotąd nie zdołano 

dotrzeć. Zarząd kopalni nie ma nadziei 
by kogokolwiek przy życiu zastano. 

~uch zarobkowy górników wysuwa 
s~ teraz znów na czele spraw chwili 

bieżącej. 

Właściciele kopalń widocznie oba
wiają się wielce wyniku dochodzeń u
rz<idzonych przez organizacye robotn; 
cze w sprawie wysokości zarobku, 
gdyż prawie codziennie pojawiają się 
W organach ich artykuly mające wply
lląć na op i nię publiczną z korzyścią dla 
ich. Do sprawy tej jeszcze powróci

lłlY. 
l!cs:::z:. 

Polacy a centrum. 
Centrowcy w okręgach Dortmund

łioerde, Bochum-Oelsenkirchen-Hattin 
~en i Mtihlheim-Duisburg-Ruhrort by
hby przyśli do wyborów ściślejszych, 
gdyby Polacy byli głosowali na centra 
lica. Pakt tęn centrowcom znów spać 

spokojnie nie pozwala. jakkolwiek po
winni się byli już z nim oswoić po wy
borach z roku 1903. 

Organ centrowy, „KOlnische Volks 
Zeitung", pisze p. n. „Polacy Radyka
liści a Centrum": „W okręgach wybor 
czych Duisburg-Milhlheim-Oberhausen 

- Ruhrort, Bochum-Gelsenkirchen 
i Dortmund-Hoerde i tym razem Po
lacy radykaliści wystaw:li kandydatów 
własnych do obliczenia głosów - z po 
wodu tych kandydatur kandydaci cen
trowi nie do~zli do wyborów ściśJej
szych. Radykalizm polski dowiódł prze 
to raz jeszcze. że pozbawiony jest 
wszelkiego rozumu politycznego! Ze Po 
lacy w Poznańskiem i Prusach Zacho
dnich wytężają wszystkie siły, ahrl 
przeprowadzić h~knajwięcej posłów 
wlasnych, jest rzeczą zupełnie uzasa
dniona wobec prześladowań ze strony 
hakatystów, że stawiają własnych kan
dydatów na Sląsku Górnym, jest wo
bec panujących stosunków też jeszcze 
rzeczą zrozumiałą; to jednak, że w o-
kręgu pr~emydo"\.uy '\.UOcttulcko na.cl 

reńskim robią demonstracye ze swoi
mi kandydatamit aby nie dopuścić cen
trum w tych okręgach do wYborów ści
ślejszych - i to jeszcze na korzyść na
rodowych liberałów - należy nazwać 
poprostu glupstwem. Polacy. którzy 
grupują się okolo „Wiarusa Polskiego'' 
znów si_ę okazali ludźmi politycznie nie
poczytalnymi. Naturalnie nie mamy naj 
mniejszego powodu, aby poddać rewi
zyi nasz stosunek do Polaków - gdzie 
chodzi o prawo, tam ich poprzemy 
przeciwko szowinizmowi i uciskowi -
ale bądź co bądź nowe doświadczenia 
w westblsko-reńskim okręgu węglo
wym nie zostaną bez wpływu na na
strój w kolach centrowych. Na to zwró 
cą uwagę zapewne i politycy polscy 
bardziej umiarkowani i rozsądniej my
ślący, dopóki im się nie uda doprowa
dzić żywioły radykalne choć trochę do 
rozsądku.'' 

Tak odezwała się „Koelnische Volks 
zeitung" powtarzając, co tylokrotnie 
już centrowcy-mówili i pisali od czasu, 
gdy Polacy na Slązku i na obczyźnie 
s:rfosują na swoich 'kandydatów. 

Myli się przedewszystkiem „Koeln. 
Volkszeitung" sądząc, że Polacy na ob
czyźnie dla tego glosowali na swoje
go kandydata, aby nie dopuścić cen
trum w tych okręgach do wyborów ści 
ślejszych. 

Polacy nie są tylko stronnictwem 
parlamentarnem jak centrum, lecz są 
przedewszystkiem narodem mającym 
takie same prawa do życia jak naród 
I1łemiecki i dla tego u Polaków na pier 
wszem miejscu w sprawach politycz
nych stoją interesy narodowe, a nie in 
teresy partyjne jak u centrowców. 

Jak długoletnie wykazuje doświad
czenie, zbliża głosowanie na centrowca 
wielką część ludu polskiego do cen
trowców, którzy wyzyskując swój 
wplyw pracują dla K_ermanizacyi, tę
piąc poczucie narodowe; bo przecież 
nawet ci centrowcy, u których w pier 
wszej linii miarodajne powinny być 
względy sprawiedliwości i którzy bez 
WSpy'stkiego powinni przyznać Pola
kom, co im się słusznie należy, księża 
niemiecko-katoliccy - nawet ci w sto 

sunku do Polaków w wielkiej części 
na pierwsze miejsce stawiają interesy 
narodowe niemieckie i względy na 
rząd pruski. jak to wykazuje położenie 
Polaków na obczyźnie pod względem 
opieki duchownej i jak to udawadniają 
rozliczne ich ośwadczenia. że tylko 
przytoczymy oświadczenie ks. kardy
nała Koppa, iż dzieci polskie nie po
zwoli nigdy przygotowywać do Sakra 
mentów świętych w języku ojczystym 
ze względu na rząd vruski. 

Więc nie chęć odwetu, lecz przede
wszystkiem to_._ co każdy szanujący 
siebie naród stawia na pierwsze miej
sce, interes narodowy, był i będzie mia 
rodajnym dla stanowiska Polaków na 
obczyźnie przy wyborach. 

Smiesznem się wobec tego wyda
je, jeśli dortmundzka „Tremonia" pi
sze nawet, że Polacy zdradzili centro
wców. Nigdzie się Polacy nie zobo
wiązali, że oddadzą. się pod kuratelę 
polityczną centrowców; gdyby to u
czynili, - zdradziliby swoie własne in
teresy narodowe. 

Jeśli zas centrowcy już mówią o 
zdradzie, niechaj pozwolą, że przy
pomnimy im ich stanowisko w sprawie 
iezyka ojczystego w nauce religii i in
terpelacyę Kola polskiego w parlamen
cie niemieckim, nie mówiąc juj o in
nych sprawach. Panowie centrowcy 
niechaj pamiętają o orzysłoyiu mówią
cem, że kto pod szklanym siedzi da
chem, nie powinien innych rzucać ka
mieniami. 

Z powodu stanowiska Polaków na 
obczyźnie stawiających przy wybo
rach· interes narodnwy na pierwszem 
miejscu odezwały si~ też niektóre pisma 
centrowe, że u Polaków interes naro
dowy więcej znaczy jak interes religij
ny. Jest to także conajmniej dziwną 
uwagą, bo przecież przez całe lata o
stti.tnie nasłuchaliśmy się dosyć za
rzekań centrowych, iż centrum nie jest 
partyą wyznaniową, religijną, lecz par 
tyą polityczną, stawiającą interes naro 
dowy niemiecki na pierwszem miejscu. 
Niechaj więc panowie centrowcy wo
bec Polaków nie udają, że są stronni
ctwem katolickiem, j~śli do niemców 
mówią coś wręcz przeciwnego, bo ta
ką politykę nazywa sit zazwyczaj nie
uczciwą. 

Argumenty takie jak podane po
wyżej lub tym podobne usłyszymy z 
pewnością także z powodu stanowiska 
naszego w wyborach ściślejszych. Nie 
chcemy tutaj bronić uchwały Cenral
nego Komitetu Wyborczego Polskiego 
na Rzeszę Niemiecką w Poznaniu na
kazującą Polakom na obczyźnie głoso
wać na socyalistę, centrowcy jednakże 
nie mają wcale prawa Polakom z te
go powodu czynić najlżejszego za
rzutu. Ccnrowcy bowiem już nieje
dnokrotnie zawierali nawet kompromi
sy z socyaliritami i uczynili to także teft 
raz przy ostatnich wyborach w Bawa
ryi, gdzie w kilku okręgach wydało 
stronnictwo centrowe urzędowo hasło 
głosowania przy wyborach ściślej
s~:ych na socyalistę. 

Nie wspomnieliśmy w wywodach 
powyższych o stanowisku centrowców 
w Polsce, gdyż jest ono znane zbyt do
brze; wiadomo przecież powszechnie, 
że centrowcy nawet na kapłana Polaka 

głosów swoich nie oddają, lecz 2losu"' 
jg albo na swego kandydata albo tez 
wprost na konserwatystę, liberała, l~a. 
rządowca i czynią to nie czasem od me 
dawna, lecz od lat; nawet wtenczas· 
centrowcy w Polsce nie szli z Polaka
mi ręka w rękę, gdy Polacy na obczy„ 
źnie głosowali na centrowca i gdy stó 
sunek Koła polskiego do centrum byl 
jak najlepszy. Co się jednak tyczy 
obczyzny, panowie centrowcy zamiast 
ubliżać Polakom i ukracać im ich pra
wa, niechaj poważnie poczną się starać 
o tp, by Polakom udzielono to, co im 
się słusznie należy, a dla obozu swoje
go niechaj się starają zdobyć tych ka
tolickich ziomków swoich, którzy znaj
dują się w obozie liberałów i socyali
stów. 

Polacy interesó.w Kościoła katolic
kiego bronią z wszelkich sil, jak tego 
dowodem położenie rzeczy w Polsce i 
starania Polaków na obczyźnie o wy„ 
starczającą opiekę duchowną, jednakże 
,,głupstwem" i „niepoczytalnością poli 
tyczną" (wyrazy użyte przez ,,l(oeln. 
v v1n.:::i"'"~· J J~~~ uvu1a~d\; ,:,11;e yu rv„ 
laków, by swoje interesy narodowe 
podporządkowali partyjnym interesom 
centrowców. Tego się ce_vtrowcy nł ... 
gdy nie doczekają. 

Liberałowie · żebrzą o głosy robotni
ków polskich. 

Dla rozweselenia czytelników na
szych, podajemy w dosłownem brzmie 
niu odezwę wydaną przez liberałów 
w okręgu Qµisburg-Mij.hlheim-Ruhrort, 
gdzie jak wiadomo odbywały się wy
bory ściślejsze pomiędzy liberalem i 
socyalistą. 

Odezwa brzmi: ··: ! 
ił 

„Na kogo mają Polacy głosować? 
Wiele tyściecy pracujączch Pola

kow znaleźli w obwodzie nad Reni i 
W estfali pracę z dobrem zarobkiem, a 
szczególnie robotnicy pracująci w Hu
tach i Kopalniach. 

Kto jest najwiekszem wrogiem w 
tern obwodzie? To są Socialiści demo
kraci! 

Oni chcą uspnać efa odt zelaza, aby 
tylko zniszczyć Huty i Ko~alnie. Huty 
bez cla nie mogą wcale egzystować. 

Robotnicy w obwodzie nie mają 
zadnej przyczyny do niezadowolenia 
się i zadnego powodu, za obiecanką 
socialdemokratow, gdyz w obwodzie, 
w ktorem robotnicy pracują są dobre 
zarobki i ktore się coraz więcy pod
wyszają. 

Skoroby Huty przez usąnięcie cla 
zreynowane miały być, na ten czas 
zniewoloni będą tysiące polskich robot 
nikow-' którzy śie tu ze żona i dziećmi 
zywią powróciś w strony rodzinne, i 
tam będą zniewoloni powrócić do zwo
ich dawniejsźych rólniczych prac. 

To jest tak naturalnie. ze każdy do 
brze myślący robotnik pojąc powinien. 

Polski robotnik powinien tagże po
jąc, że obowiąskiem jest trzymać z ob
wodem, a nie te Partyą popierać, która 
wrogo usposobiona jest obwodowi. Stej 
przyczyny nie mogą Polacy .na socyal· 
demokrata głoiu swe~o oddać". 



Odezwa powyższa wyszła z dru
'larni Joh. Brendow i Syn, Ruhrort. 

Wszelkie uwagi zbyteczne. Ode
zwa ta należy wlaściwie do wesołego 
kącika, ale ma o tyle poważne znaczenie 
że jest nowym dowodem na to, jak 
wielkie posiadli Polacy na obczyźnie 
znaczenie głosując na swego, jeśli 
wszystkie stronnictwa nie wyłączając 
właścicieli kopalri żebrzą w polskim 
Języku o polskie głosy. 

lary więzienne z powodu 
strejku szkólnego. 

W walce, która się toczy o język 
wykładowy w nauce religii cierI?i lud 
polski razem z swoimi kapłanami. 

Na 2 miesiące więzienia skazał sąd 
ławniczy Inowroclawski szewca pana 
Wincentego Zielińskiego z Inowrocła
wia za obrazę urzędników policyjnych, 
uszkodzenie ubrań tychże itd., z powo
du syna, którego nie posyłał do szkoły, 
ponieważ skończył 14 lat. Za to samo 
skazaną została żona p. Zielińskiego na 
3 tygodnie więzienia. Czynu karygo
dnego, o który wytoczono proces, do
puścić się mieli małżonkowie w włas
nem mieszkaniu. 

Bydgoska izba karna skazała na 3 
dni więzienia ogrodnika Jana Mroza z 
Morowańca za obrazę nauczyciela i 
najście domu, oraz hałas przed szkołą. 

Z Łabiszyna piszą do „Lecha'' : 
W środę opuściła więzienie tutejsze 
zacna żona robotnika Górna, która prze 
siedziała w niem cztery ty_godnie, po
zostawiając dzieci małe bez opieki, bo 
mąż jej pracuje chwilowo w :Westfalii. 
Niezadługo zacznie odsiadywać karę 
wiezienną Stopczyńska, jej siostra, a 
żona -wlódarza, skoro tylko obdarzy 
życiem swoje dziecko. Na miesiąc wię 
zienia skazany został obywatel Duko
wski, ojciec dziewięciorga dzieci. -
Wszyscy z powodu strejku szkólnego. 

Polacy na obczyźnie. 
w nrucKnausen ouzymau t'01acy, 

nie licząc kolonij, w trzech tamtejszych 
lokalach 797 głosów, w Alsum 72 gło
sy. 

W Sterkrade padło na p. Józefa Cho 
c~szewskiego 158 głosów. 

Fatalna om1łka. „ 
25) Powieść z francuskiego. 

f".':;t· ~
fi:".!"' 

(Ci~i dials.z:y). 

Dobrze jest biegać tak po lesie, gdy 
słońce nie jest jeszcze bardzo wysoko 
na niebie. Pomiędzy drzewami panuje 
miły chłód! Krople rosy ledwie wy
schły na liściach leszczyny, a kępy 
trawy jeszcze wilgotne. Piękny to 
kl aj, zupełnie odmienny od Szampanji 
gdźie mieszkał dawniej. Jednakże 
obie okolice posiadają jednakowy smu 
tek: wielkie równiny i wielkie bory nie 
nie usposabiają do śmiechu. Ale ona 
Paulina, czemu jest zaw.'~ze tak powa· 
żna i smutna? czy ma jrl.kie zmartwie
nie? A jak się m~ panna Marja? Czy 
przyjdą znów kiedy do la Cendriere? 

Od czasu ich bytności na folwarku 
vanuje ciągła weso!CJść. To dziwne 
że Paulina nic' nie mówi. Dl~czego? 
Patrzy na wierzchołek dęlr.1? Jest tam 
gniazdo wiewiórki w wvd.rężeniu drze 
wa. Widać go z dolu. Ale wiewiórki 
już odeszły sobie. Polują na nie; ma
ią smaczne mięso; jedzą w potrawie 
jak zające. 

A to stado ptaków, które teraz prze 
la tuje; to dzikie gołębie; pełno ich w 
boru. Dlaczego tak śledzi wzrokiem 
wszystko, co się porusza w krzakach, 
co fruwa po gał.ęziach Czy nie śmie 
patrzeć na niego. 1osilleta? Ma łzy w 
oczach !... Czemu? C7Y on może ją po„ 
cieszyć? Nie. W.'1uząsa przecząco 
gtowa„. 

Wieśniak zamilld trochę zakłopo· 
tany. 

Wzrok Pauliny blądzil po niebie 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, W armii Mazur. 

Gdańsk. Przed sądem przysięgłych 
toczyć się będzie w czasie od 14 do.16 
lutego rb .. ponownie sprawa robotnika 
Spechta z Sopotu, obwinionego o za
mordowanie wdowy Bieberowej. 

Starogard. W roku 1903 otrzyma}i 
głosów:: Polak Wolszlegier 15040, Nie 
miec Hobrecht 8502, centrowiec Spahn 
381, socyalista 274. 

Przy wyborach obecnych: Polak 
Breiski 16733. Niemiec łiobrecht 9670. 
centrowiec Spahn 331,, socyalista 146. 

Polak zyskał więc głosów 1693, 
Niemiec 1168; centrowiec zaś i socyali
sta stracili:: pierwszy 50, drugi 101 gl. 

Z Grudziądzkiego. Nieszczęście 
wydarzyło się w ubiegły poniedziale~ 
w rodzinie robotnika Kuhna w Nowe1 
wsi. Czternastoletnia córeczka w nie
obecności matki tak się poparzyła, że 
trzeba ją byto przenieść do domu cho
rych w Grudziądzu, gdzie niestety krót 
ko potem wśród straszliwych boleści 
skonała. 

ciwko ksieżom. Katoliccy nauczyciele 
występują przeciwko księżom zwartym 
szeregiem, czyż to nie wymowne. 

Ks. Mrugasa skazał sąd na trzy ty
godnie więzienia fortecy, a ks. :Fórma
nowicza również na trzy tygodnie wię
zienia. ks. Andersza na miesiąc wię
zienia. 

Wiadomości urzędowe kościelne. 
Archidyecezya gnieźnieńska: 

Na wikaryaty powołano: ks. neo
presbytera Spychałowicza do Rynarze 
wa, ks. wikaryusza Wendę z Piły do 
Inowroclawia na II wikaryusza, ks. Ku
czyńskiego z Kobylina do Pobiedzisk, 
ks. Noaka z Kr.uświcy do Gniezna przy 
kościele św. Wawrzyńca, ks. Dukata 
z Pakości do Kruświcy, ks. Czujewicza 
z Pobiedzisk na III wikaryat przy ar
chikatedrze w Gnieźnie, ks. Marchlew 
ski ego z Trzemeszna do Pakości; ks. 
Nakrowskiemu z Lęwkowa powierzo
no z-arząd probostwa w Skalmierzy
cach cum facult. subst., ks. wikaryusza 
Krenca tamże. 

Kanoniczną instytucyę otrzymali : I 
Ks. Domachowski na probostwo w Pod 
gór~u, ks. Kostrzewski na plebanię w I 
Biskupicach szal., ks. Zalewski na pro-

. ,Z Wiei. Kr . Poznaiłs1dego0 bostwo w Kobylinie. ks. ttemmerling 

Poseł Leon Czarliński wybrany na plebanię w Droszewie. 
do parlamentu w dwóch okręgach Łekno. Nieszczęśliwy wypadek 

mianow1c1e z okręgu wyrzy- zdarzył się w Redgoszczy, gdzie 30-let · 
sko-szubińsko-żnińskiego i z okręgu nia córka obywatela Krakowskiego uda 
wrzesińska-pleszewska-jarocińskiego. ła się rano z latarka do stajni. Przez 

Przyjął mańdat z pierwszego okręgu. nieosirożność przewróciła latarkę. Pło
z tej przyczyny w okręgu wrzesińsko- mień podpalit sławę i w kilku minutach 
pleszewska-jarocińskim odbędą się po- zajęta się cala stajnia. Przybyła pomoc 
wtórne wybory. znalazła już tylko zwęglonego trupa 

W Gnieźnie toczyły się, jak już do- nieszczęśliwej dziewczyny. 
nosiliśmy znów trzy procesy przeciw- Poznań. Rewolwer w szkole. Do 
ko księżom oskarżonym o strejk szkol- ,.Dziennika Poznaf1skiego" donoszą z 
ny, a raczej że do niego podburzali. Na Małego Wysocka pod Ostrowem, że 
ławie oskarżonych zasiedli ks. Maksy- nauczyciel Stissel strzelH w szkole. Z 
milian Mrugas, wikaryusz z Babimo- przestrachu niektóre dzieci zachorowa
stu, ks. Leon Fórmanowicz z Modli- ly. - Przypuszczać należy, że zajście 
szewka i ks. prob. W oj ci ech Andersz z to zostanie należycie wyjaśnione. Pan 
Skarboszewa. Ks. Mrugas na pożegnał- Stissel, podobno 19-letni seminarzysta, 
nym kazaniu w Potulicach w dniu. 23 sprowadzony zostal z powodu strejku 
września miał podburzać do stre1ku szkólnego. 
szkólnego i krytykować pruski system l 0 t 1 k d · G o t 

k ~ l 1 1 ·eh prowincyach o ~ s rowo. a onos1 „ az. s row-
sz 0 ny w po s n . ·- I ska" prokurator wytoczył przeciw-
podobna sprawę został oskarzony ks. · A • , 
rormantlWICZ, KtOfY ZDOW W QillU l"ł , ho lr.o. prob, ~ni~~:ta.lo ...-„· J:?ob~~ycy ~lc~li 
października miał namawiać z kazalni- I two o zachęcame do s~re1ku i naduzyc1e 
cy rodziców, aby nakazywali strejk ' ambony do spraw politycznych. 
szkolny. Ks. Andersz o to samo został 
oskarżony co poprzedni dwaj pierwsi 
księża. We wszystkich trzech wypad
kach denuncyatorami byli nauczyciele, Brzezinka pod Gliwicami. Zmarł 
i stawają także jako świadkowie prze- tu w poniedziałek proboszcz parafii tu-

na którego tle przez wycięcie wysokich 
gałęzi, widać bylo przelatające kosy, 
szpaki i sójki, które krzyczały głośno 
i znikały gdzieś daleko. 

Josillet silną dlonią wyciągnął sie
lderę, uniósł wysoko w ramionach i 
spuścił na dąb, ostrze jej wpiło się weń 
głęboko. 

Nagle wyskoczył z -<iołu, zbliżył 
się do dziewczyny i rzekł cicho: 

- Posłuchaj mnie, panno Paulino, 
coś mi leży na sercu. Muszę ci to po
wiedzieć. Tak będzie lepiej . . Od czasu, 
jak cię ujrzałem, myśl moja tobą jest 
cała zajęta. Niech cię to nie obraża, 
Panno Paulino! Pozwoliłbym sobie u
ciąć obie ręce, żebym mógł usłyszeć 
twój śmiech, żebym cię widział mniej 
smutną ... Powiedz mi... szczerze„. pan
no Paulino ... czy chcesz, żebym się o 
ciebie starał... czy pozwalasz na to„. 

- Nie trzeba, żebyś myślał o mnie 
panie J osillet - rzekła Paulina, niemal 
opryskliwie - nie kocham cię!... 

Wieśniak ująl siekierę, wrócil do 
drzewa i zabrał się napowrót do pracy. 
Ale niepewne ciosy padały to tu, to 
tam„. Jąkał półgłosem: 

- Tern gorzej !.„ tern gorzej !„. 
Rękojeść uderzyła o dąb i złama

ła się. 
- Otóż to, nic nie widzę - rzekł 

wieśniak ze złością - nic nie widzę!... 
I mówił dalej do siebie. nakładając 

ubranie i zabierai_ąc się do odejścia. 
-- To cię oduczy od patrzenia na 

dziewczęta. Dziś nie wystarczy dwoje 
silnych ramion, ani dobrę serce. aby cię 
wieśniaczka pokochała. Trzeba mieć 
trzos napchany, jeździć kareta. 

Wzruszył ramionami i zniknął w 
gęstv,inie lasu. idac wielkiemi kroka
mi. A Paulina stała w miejscu ze spu-

szczonemi oczami. Żałowała. że tak os
chle przyjęła szlachetne i poczciwe wy 
razy te~o człowieka. 

VII. 
Upłynęło dwa tygodnie. Piequeur, 

pielęgnowany przez Madelora, przycho , 
dzit zwolna do siebie po ciosie, jaki mu ~ 
Chaffert zadał nożem, odpłacając za 
zdradę. Stary doktór przyjął go do 
swego domu, nie pytając, skąd przyby
wa i jakie nosi nazwisko. Szanował 
ponure milczenie, z jakiem nędznik 
przyjmował jego zlecenia. 

Kto posiada własną tajemnicę, nie 
bada tajemnicy bliźniego. 

Piequeur miał się na ostrożności i 
nie wydawał Chafferta. Obawiał się 
przedewszystkiem śledztwa, które mo
głoby być niebezpieczne dla niego sa
mego i oddać go w ręce policyi. 

Nic nie powiedział Madelorowi, a w 
wiosce ttaut-Butte, rana jego była u
ważaną za nieszczęśliwy wypadek. 

Łotr długo wisiał pomiędzy życiem 
a śmiercią. lecz w końcu wyleczył się. 

· Miał duszę rogatą i jedno uderzenie 
nie mogło wystarczyć do zgniecenia 
tej żmii. ~ 

Jerzy przyszedł znowu z wizytą do 
Iiaut-Butte, lecz Madelor przyjął go 
chłodno. Starał się niedopuścić, aby 
młodzieniec spotkał Mąryę, Dzierża
wca, zdziwiony takiem postępowa
niem, którego nie umiał sapie wytto
maczyć, był silnie zaniepokojony. Nie 
mogąc się nawet widzie~ z Maryą te
raz, gdy tak pragnął zapytać ją przy
najmniej o przyczynę tej nagłej ozię
błości., zaczął krążyć po lesie naokoło 
_domu. Chciał za jakąbądź cenę wyjaść 
z tej niepewności. 

Marya ze swej strony nic nie wie-

tejszej śp. ks. lienryk Treeger w 6'I r. 
ż~cia. 

Od Oło~ówka piszą do „Oóntośtą. 
zaka": Smutno mi że ks. proboszcz 
Chrząszcz z Pyskowic tak bardzo si~ 
cio Njemców hakatystów skłania i z 
nimi się brata. Przecież pochodzimy z 
tej samej polskiej rodziny, która od nie 
pamiętnych czasów była polską. z Mi. 
łonowa pod Wierzchem. Rodzice ani 
słówka po niemiecku nie umieli, a wiele 
musieli łożyć na nauki ks. prob. Chrz. 
Co oni teraz powiedzą na taka polityk~ 
Pewnie będą ubolewali nad tern, jak i 
my, cale pokrewieństwo. 

~. , 

Wiadomości ze świala. 
Odezwa wyb. austryackich WiiZCck· 

niemców. 
Pojawiła się we Wiedniu odezwa 

wyborcza wszechniemców z podpisem 
Schonerera. Wzywa ona do składek na 
cele wyborcze. Schonerer narzeka na 
to, że źli politycy, i jeszcze gorsi Niem. 
cy zaprzepaścili prawa Niemców w 
sposób lekkomyślny i niesumienny. Da. 
lej powiedziano: .,Nienasyceni słowia. 
nie rzucać się pa nas będą_ bez ustanku, 
tak samo żydowscy socyaliści prowa. 
dzić będą krecią robotę przeciw nam. 
Odezwa wzywa wreszcie do tego, aby 
niemiecka część Austryi przyłącr;oną 
została do Niemiec. 

Niemcy a konferencya pokojowa. 

Jak donosi „Kolnische Zeitnng11 

kanclerz Btilow przyjął na posluchaniu 
znanego publicystę angielskiego. Wiliia 
ma Steada, jeżdżającego obecnie z u. 
poważnienia rządu angielskiego po Eu
ropie w sprawie drugiej konferencyi po 
kojowej, i oświadczył mu, że szanuje 
bardzo apostołowane przez Steoda idee 
pokoju powszechnego. Niemcy uważa. 
ją sobie za obowiązek przyczynić się 
do powodzenia drugiej konferencyi w 
łladze. Rząd przyjął z uczuciem zado· 
wolenia zaproszenie Rosyi do uczest
nictwa w tej konferencyi, aprobując 
wszystkie punkty programu. Co się ty· 
czy specyalnych prQJ?OZycyi Steada, 
domagających się rozbrojenia powsze· 
chnego, to Biilow oświadczył, że rząd 
zapatruje się zbyt poważnie na konfe· 
fencyę pokojową, aby usiłował, jak po· 
wiada przysłowie, obejmować to, C() 

objąć się nie da. Rozszerzenie i tak już 
obszernego programu konferency i, mo· 
głoby wywołać z różnych stron zarzu· 
ty. 

działa o tern, co zaszło między ojcem 
a Jerzym. Była więc bardzo zdziwio· 
na tern opuszczeniem ze strony ukocha 
nego; doznawała bolesnego niepokoju, 
który starała się odgadnąć, ale który 
dręc~ył ją bezustannie, jak złowróżbna 
groźba. 

Pewnego wieczoru ojciec, widza.c 
ją zadumaną, przyciągnął do siebie i 
zapytal: 

- Jaki jest powód twego smutku, 
dro~ie dziecko? 

W strząsnęła przecząco glową. O• 
czy miała ~lne lez i bala się je po
dnieść, aby nie wybuchnęła płaczem. 

- Ukrywasz coś przedemną? 
- Nie, ojcze. 
- Rumienisz się, odwracasz ocr,y, 

nie śmiesz nawet ~pojrzeć na mnie. 
Czy nie masz już do mnie zaufania, dro 
ga nieszczotko? Czy nie mog~ ci ul
żyć w twojem zmartwieniu? 

Zarzuciła mu ręce na szyję i ukry
ła na ramieniu starca zarumienfona 
twarzyczk~ 

- Ja nie wiem, co mi dolega - sze· 
pnęla. - Chora nie jestem, o! nie! Ale 
przytłacza mnie jakiś ciążar, którego 
nie rozumiem. Łzy napływają mi do 
oczów, tak, bez żadnej przyczyny. 
Albo porywa mię szalona wesołość. 
Mam ochotę śpiewać, biegać, krzY· 
czeć. Uczuwam potrzebę fizycznego 
zmęczenia. Skoro mi zabraniasz cho· 
dzić samej do lasu, a Paulina pracuje i 
nie może mi towarzyszyć, siadam do 
fortepianu i gram, gram, dopóki tylko 
palce mogą podołać. Wtedy upaćiaIJl 
ze znużenia i zasypiam. Po przebU· 
dzeniu się jestem już spokojniejsza. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



' Niemcy nie chcą wiec - według o- , których nazwiska zapisano a 
·świadczenia p. Buelowa - ani nawet arty i pieniądze skonfiskowano. 
obradować n.~d sprawą rozbrojenia. Dahlhausen. Trzyletni synek robo-

D~ ~aryza przybył prof. ~a~tens, tnika Andrea wpadł do węborka z 
upowazmony. przez rząd. rosy1sk1 d~ wrzącą wodą i tak sie poparzył, że 
przy~otovyama przyszłe1 konfe;e~cy1 jeszcze tego $amego dnia w strasznych 
pokoJoWeJ w li adze. Prof es or osw1ad- boleściach skonał 
czyJ, ż~ s2raw.a rozbrojenia powszech- Borbe.ck. In.,;alida Vogel, 70-letni 
nego ~ue b~dzie. porusz~na na .konfe- starzec, spadł tak nieszcześliwie ze scho 
r~ncyJ, pon~ewaz wd ra6z

1 ~l pbrzeciwnym dów, że złamał kręgi i na miejscu du
kilk:a moca1 stw o m. w1 o y uc~est- cha wyzionął. 
nictwa w konferency1. Po naradzie z . 
ministrem spraw zagranicznych, Picho ~berhausen: Na ko~alm „Oberhau-
nem, profesor wyjeżdża do . Londynu, sen zerwal się kosz 1 ?_P~dł w 500-
RzymJt i Wiednia. metrową przepaść, przeb11a1ąc po dro-

Prof. Martens był już także w Ber- dze \~sz;yst~o. Y'l~kutek t~go wypadku 
l'nie stracil zyc1e gormk Hattmg, pozosta-
1 • wiwszy żonę i 8 dzieci. Dwóch innych 

Rosya i Japonia. górników odniosło ciężkie rany. 

Z Tokio donoszą. W izbie deputo- Duisburg. Na ślizgawce zarwał się 
wanych w odpowiedzi na interpelacyę Qewien młody człowiek i nim pomoc 
opozycyi łfayaszi oświadczył, że spra- nadbiedz zdo.łała, znikł pod lodem i u
WY dotyczące traktatu handlowego i tonął. Ciala nieszczęśliwego dotych
rybolówstwa nie mogą być rozstrzyg- cząs nie wydobyto. 
niete w rokowaniach z Rosyą szybko, .M.arxloh. W czasie klótni pchnął 
przytem nie zachodzi konieczność szyb czuły małżonek swą połowicę nożem w 
kiego ich załatwienia. Rosya dla unik- ramię, wskutek czego ranna musiala 
nienia w przyszłości nieporozumień, udać się do lekarza. Policyantowi, któ 
winna zbadać uprzednie wybrzeże ry przybiegł napadniętej z pomocą, 
wschodnie. Z 10 przeszlo artykułów u- groził wyrzuceniem za drzwi. 
mowy co do rybołóws_twa i 20-tu trak- Werden. Pewien górnik, idąc do 
tatu handlowęgo rozstrzygnięto tylko kopalni. zabrał z sobą nóż od chleba, 
kilka punktów, w innych natrafia się na Po drodze upadł tak nieszczęśliwie, że 
trudności. Rachunki kosztów utrzyma- nóż, który niósł w kieszeni, przebił 
nia jeńców przedstawione Rosyi, ba- mu brzuch. Ciężko rannego odnieść 
dają rzeczoznawcy. Załatwienie tej musiano do lazaretu. 
sprawy nastąpi niebawem. Rheydt. Pewien wóźnica, wiozący 

ł(ról angielski w Paryżu. 

W sobotę przybył król angielski 
do Paryża i odwiedził prezydenta Pran 
cyi. Przyjazdowi króla Edwarda do Pa 
ryża przypisują wielkie znaczenie po
lityczne~ ~czkolwiek król przybędzie 
incognito. Podobno król pragnie zwoła
nia konferencyi międzynarodowej, w 
celu ogloszenia neutralności królestwa 
Norwezii, a także zamierza omówić 
program konferencyi pokojowej w Ha
dze. Pozatem król chciałby zadokumen 
tować przez ten przyjazd, że nie zgo
dzenie się Anglików na projekt budowy 
kanału pod cieśnina La Manche nie jest 
dowodem nieufności względem Francyi 

Fundusze antypolskie. 
Na posiedzeniu komisyi budżetowej u
chwalono 16 głosami przeciwko 5 150 
tysięcy marek jako dodatek na wycho
wanie dzieci dla wyższych urzędników 
w Poznańskiem i mieszanych okrę
gach Prus Zachodnich. Uchwalono da 
lej 1 900 OOO marek jako dodatki dla 
średnich i niższych urzędników. Pozy 
cya ta wyworała obszerniejsze deba
ty i dopiero po oświadczeniu ministra 
skarbu, że z powodu niedopełnienia na
rodowych obowiązków w jednym tyl
ko wypadku dodatek ten cofnięto. ko
misya przyjęła tę pozycyę 14 glosami 
Przeciw 7. W końcu uchwalono 2 mi
liony marek jako szóstą ratę dla mia
sta Poznania na zniesienie walów for
tecznych. 

Na ostatniem posiedzeniu komisyi 
budżetowej minister handlu Delbrilck 
dal pogląd na przebieg katastrofy w 
kopalni „Reden". 

m różnych stron. 

meble z Rheydt do Akwizgranu, zatrzy 
mal się po drodze w pewnej karczmie 
prz~szlo godzinę a konie pozostawił 
na mrozie bez wszelkiego okrycia. Bie 
dne zwierzęta wskutek przeziębienia 
z.dechły. 

Gevełsberg. W nocy na niedzielę 
spalila się doszczętnie fabryka maszyn 
do prania Schneidera. 

Kempen. W napadzie manii prze
śladowczej odebrał sobie życie pewien 
szewc, wskoczywszy do rowu napeł
nionego wodą. 

Hellenthal. Podczas polowania na 
dziki został urzędnik Gehlen tak nie
szczęśliwie postrzelony, że po 12-go
dzinnem pasowanią się ze śmiercią w 
leśniczówce skonał. Nieszczęśliwy 

byl dopiero od 11 miesięcy żonaty. 
Burscheid. Ohydnego morderstwa 

dokonano na pewnej kobiecie. Pobud
ką do zbrodni była żądza pieniędzy. Za 
mordowana sprzedała pewnemu rzeź
nikowi krowę i poszła do niego, by pie
niądze. 300 marek, odebrać. Nie chcąc 
drobnych dzieci samych w pomiesz
kaniu bez opieki zostawić. zostawiła 
je u swego sąsiada. Rzeźnik, wypła
ciwszy jej pieniądze, ostrzegł ją, by 
sama przez las nie szla. bo łatwo może 
być napadniętą. Odprowadził ją też 
kawałek drogi, ale wróciwszy się, le
dwo uszedł kilkaset kroków, usłyszał 
przeraźliwy krzyk kobiety. Natych
miast nawrócił się i pędem pobiegł na 
miejsce, gdzie znalazł biedną kobietę, 
leżącą z przerzniętem gardłem w kału
ży kr_wi. Na szczęście miał przy sobie 
swego dużego psa, który zbrodniarza 
przytrzymał. Mordercą kobiety byl 
właśnie ów są~iad, u którego pozosta
wiła swe dzieci. 

Rozmaitości~ 
k . ftoclmm. Dwuletni synek małżon- Zamordowany mordercą. w Gre-

ow Reinerów w Hamme wpadł do 
beczki z wodą i utonął, nim ktoś zdolal nelle, we Prancyi, zdarzył się następu-
nadbiedz dziecku z pomocą. jący niezwykły wypadek: Niejaki Al-

Derae. Na kopalni „Oneisenau" fons Bouille, wypuszczony z więzie
Wpadł górnik Grundmann z Hofstede nia, gdzie odsiedział dwa lata, posta
tak nieszczęśliwie pod kola podziemnej nowil się zemścić na jednym z byłych 
kolejki elektrycznej, że stracił obie- przyjaciół, Leonie Jovinie, 23-lętnim 
d_wie nogi. Ciężko ranne~o przenie- kowalu, którego posądzał o to, iż go 
s1ono do lazaretu. wydal wladzy. Zaczaił się tedy nocą 
. :Essen. Policyi kryminalne} udalo na ulicy i strzelił do niego z rewolwe

s1ę. pochwycić bandę opryszków, skła- ru z tak bliska, że Jovin stoczył się do 
da1ącą sie z 7 osób. Rabusie napadali rynsztoka bez śladu życia. Bouille 
na drodze przechodniów i obrabowy- zacząl uciekać, ale o kilkanaście kro-
Wali ich z pieniędzy i kosztowności. ków ujęło go dwóch policyantów. W 

f tej chwili stało się coś niezwykłego: 
k ssen. Przyaresztowano robotni- „trup" Jovina zerwał się ostatnim wy-
a. B., który zadał swemu szwagrowi siłki em z rynsztoka, rzucił się na mor

nozem glęboką ranę w szyję. dercę i wbil mu w plecy pięciokrotnie 
S Essen. W pewnej kawiarni przy raz po raz nóż z taką silą, że za ostat
n teeic:str .. ~yśledzila policya krymi- I nim razem nóż się zlamal w ranie. Po 
alna 1askm1ę gry, gdzie grywano o tym wysiłku Jovin padł na ziemię bez 

~naczne sumy pieniężne. Na gorącym i' przytomności, śmiertelnie zaś raniony 
CZJruku przyłapano całą klikę graczy, Bouille runął również, zalewając się 

strumieniami krwi i pociągając swoim 
ciężarem obu policyantów. 
Sensacyjne zabójstwo w Londynie. 

Przed kilku dniami był Londyn wi 
downią tragicznego zajścia. Wytwor
nie odziany młody człowiek zjawił się 
w kantorze prywatnym jednego z naj
bogatszych kupców londyńskich, Wil
liama Whiteleya, i po krótkiej rozmo
wie zastrzelił na miejscu bogacza, po
czem skierował broń ku sobie, raniąc 
się ciężko w głowę. 

Przywieziony do szpitala, zabój
ca zezną.l, że nazywa się także White
leyem, jest synem naturalnym bogate
go kupca i że podniósł rękę na ojca, po
nieważ Whiteley odmówił mu pomocy 
i uznania praw jego synowskich. 

W pierwszej chwili zdawało się, 
że rana zabójcy jest bezwarunkowo 
śmiertelna, po bliższem wszelako zba
daniu jej przez lekarzy szpitalnych o
kazało się, że kula przebiwszy skroń i 
prawe okj.)„ wyszla u podstawy nosa, 
nie naruszywszy mózgu. Obecnie więc 
lekarze nie tracą nadziei, że zdołają u
trzymać rannego przy~ życiu. 

Policya tymczasem, pragnąc wy
świetlić osobistość zabójcy, rozpoczęła 
śledztwo energiczne. Okazało się tedy 
przedewszystkiem, że mniemany Whi
teley nazywa się istotnie Horacym Je
rzym Bayne~en, liczy lat 27, jest żona
tym i posiada dwoje dzieci, żonę jed
nak porzucił zostawiając ją na łasce 
dwóch bogatych ciotek. sam zaś podró
żował dużo po Rosyi i innych krajach. 
zarabiając na życie rozmaitemi speku
Iacyami finansowemi. 

Jednocześnie wyszlo także na jaw. 
że twierdzenie Raynera, iakoby by[ 
synem zabitego ku:gca, nie jest zupełnie 
bezpodstawne, szczegóły zaś tego od
krycia są tak sensacyjne, że zaćmiewa 
ją niejeden z najbardziej fantastycz
!!YCh roman~ów kryminalnych. 

Co zaszło w ostatniej chwili po
między Whiteleyem a Rayneren nie 
wiadomo. Tyle tylko wiadomo, że gdy 
wyszli obydwaj z kantoru do składu 
chłopieć do posyłek, stojący w pobliżu 
kantoru, usłyszał następującą wymia
nę zdań: 

- A zatem nie ustąpisz - spy
tał gość. 

- Nie! - odparł kupiec. 
- Jesteś więc trupem! 

Przy tych słowach gość wyjął szyb
ko rewolwer z bocznej kieszeni surduta 
przyłożył go do głowy Whiteleya i 
strzelil dwukrotnie. Kupiec upadł, a za
bójca skierował broń przeciwko sobie 
i runął obok swej ofiary. 

Policya stwierdziła, że zabójca u
kradł jednemu ze znajomych rewolwer 
za pomocą którego dokonał zbrodni. 

Od Ekspedycyi. 
l(oło „Sława" w Bulmke. Zamówio

ne ,programy na życzenie cofnęliśmy i 
drukować nie będziemy. 

W kilka stron. Książek do zapisy
wania członków już się wyczerpały. 
Musimy doDiero nowe wydrukować. 
Gdy będą gotowe, natychm~ast powy
syłamy. 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk." 
w n i e d z i e I ę, dnia 10 lutego br. 
W l(aternberg przed południem 9 11 i 

pól godz. w lokalu p, W. Blirgera, 
Kastanienstr. 

W Wattenscheid po południu o 3 godzi
nie w lokalu p. Prukopa, Vodesstr. 35 

W l(arnap po południu o 4 godz. w lo
kalu p. Lebra· obok poczty. 

Na porządku dziennym: Sprawo
zdanie roczne. Obór Wydziału na rok 
1907. Inne ważne sprawy. 

ZEBRANIA CZŁONKÓW. 

odbędą się w niedzielę 1 O lutego rb.: 
W Wanne po południu o 4 godz. w lo

kalu n. Unterschemanna. 
W Klrchlinde przed południem o goz. 

11 i pół w lokalu p. H. Schuhmachera 
Zebranie członków w Heissen 

odbędzie się w niedzielę, dnia 10 lu
tego przed południem o godzinie 
11 w lokalu p. Brandta, Filntestr. O 
liczny udział uprasza 

„Zjednoczenie, zawodowe polskie." 

Koło śpiewu „Sława" w Qels.-Balmke 
urządza w sobotę, 9 lutego, o ~odz. ti 
wieczorem 

- zabawę zimową -

na sali p. Hundta przy Wannerstr. Pro 
gram: 1) Powitanie gości; 2) śpiew: 
3) przędstawienie humorystyczne; -O 
koncert przeplatany dęklamacyami. Na 
zakończenie tańce. O liczny udzial Re 
daków prosi (2) Zarz"1. -
l(oło śpiewu „Harmonia" w Rott1lauset1 
urządza dnia 10 lutego na sali p. Rohł, 
Dilppelstr. 

- zabawę karnawałową -
z teatrem p. t.: „Szlachta czynszowa, 
czyli kłótuia o wiatr". Początek o go
dzinie 5 po pot Wstępne przed cza
sem 50 fen., przy kasie więcej. Czapki 
karnawałowe można przy kasie nabyć. 
Mamy nadzieję, że nas szan. Rodacy 
i Rodaczki z Rotthausen jak najliczniej 
odwiedzą. (3) Zarząd. 
~f:'t!~t;.,I(~: i -, ~ . -- . . . . ! 

Baczność Holsterhausea ! 
Koło śpiewu „Wanda" w Holsterhausen 
urządza w dniu IO lutego 

ZABAWĘ Z TAŃCAMI 
na sali p. Krafta o godzinie 4 po połu
dniu. Szanownych Rodaków, chcą
cych wziąść udział w zabawie, prosi
my dać sli; na członków zapisać na ze
braniu, które się odbędzie tego samego 
dnfa o godz. 3 i pól w lokalu posiedzel\ 
bo zabawa będzie zamknięta. 

Uwaga: Ponieważ urządziliśmy 
podwójną kapelę, to jest polskie dudy 
i kapelę dętą. przeto lubownicy tańca 
mogą się bez przerwy natańczyć. O 
jak najliczniejszy udział w zebraniu i 
zabawie prosi (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Chrzciciela w 
. Has pe 

urządza w niedzielę, 10 lutego na sali 
pana Bronera, ulica Dworcowa, 

ZABAWĘ ZIMOWA, 
połączoną z teatrem i tańcem, na którtt. 
wszystkich Rodaków i Rodaczki z Ha
i;:py j okolicy iak nailic.;zniej :rnpra~za-
my, (1) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława K. w Katernberg~ 
Zebranie odbędzie się w niedzielę, 

dnia 10 lutego po pot o godz. 4 na sali 
posiedzeń. O liczne zebranie się człon 
ków prosi (1) Zarząd. 

Uwaga: Druhowie, którzy posia
dają książki dłużej, niż w ustawie prze 
znaczono, winni je w niedzielę oddać. 

Czołem! , _j 
) 

Towarzystwo św. Józefa w Wittea 
podaje wszystkim członkom do wiado
mości, iż zwyczajne posiedzenie odbę
dzie się w niedzielę, dnia 10 lutego, o 
godz. 2 i pół po pol., ponieważ o 5 jest 
sala zajęta przez inne towarzystwo. O 
jak najliczniejszy udział w posiedzeniu 
prosi (1) Zarząd. 

Towarz. gimn. „Sokół" w Huckharde 
donosi swym druhom i Rodakom w 
okolicy, iż w niedzielę, dnia 10 lutego. 
po pol. o godzinie 4 urządza zabawę w 
lokalu p. Brockmiillera ul. Pryderyko
wska 77. Podczas zabawy taniec i 
ćwiczenia. Goście mile widziani 

Czołem! (1) Wydział. 

Towąrzystwo .• ~Sokół" II. w Wanne 
Zachód · · 

oznajmia swym druhom oraz rodakom 
iż miesięczne zebranie odbędzie się ~ 
niedzielę, dnia 10 lutego, o godzinie pół 
do 4-ej po południu na sali p. Hombur
ga, ulica Szkolna, na które się wszyst
kich clruhów zaprasza. Czotem !(1) 

Wydział. 

lladesłano 
1'1ilion Sokołów 

zawitało w Poznałłskie 
wybornych papierosów 

firmy Wul an 

I. F. J. Komendziński w Dreżnie 
w nader przystępnej cen!e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić Do na· 
bycia we wszystkich odnośn)l eh handlach. 



Rabo!eńsfwo polskie. 
Pn>llahausen. W środę, dnia 6 lu

ł6go po południu i w czwartek 7 lu
tego rano sposobność do spowiedzi 
wielkanocnej. 

Esse•. Sposobność do spowiedzi 
-..·ielkanocnei w sobotę, dnia 16 lutego 
JO poł. i w niedziek 17 lutego rano 
w kościele św. Jana (Mtinsterkirche) 
Kaza:aie polskie w niedzielę o 5 po pol 

~:;. 2aeacmu druhowi ·---"!"' 
- , .JóZEFOWI HEJNOWICZOWI 

i jego dozgonnej małżonce pannie 

STANISŁAWIE CYBULÓWNIE 
składa jak najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności 

~ło śpiewu „Sobieskl" w Herteu. 

Tow ... św. Wojciecha w Wetter n. R. 
zasyła swemu zastępcy sekretarza 

panu Franciszkowi Zielińskiemu 

:i jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie Florentynie W ojtczakównie 

..: dniu ślubu, 7 lutego, serdeczne ży
ezenia. Jak w wiośnie kwiaty kwitną, 
aiech Wam będzie chwila wstępu w 
nowe życie błękitną, by Ci zacna Paro, 
gtan małżet1ski byl zawsze mity i a
byś byla zawsze wierną Twej Ojczy
źnie Polsce. Młodej Parze szczęść Bo-
że! Zarząd. 

-~ 

KOMITETY WYBORCZE 
w miejscowościach Sodingen, Castrop, 
Rauxel, łfabinghorst, Mengede, Liitgen 
dortmund, Marten, Ew!ng, Liinen, 
·caorl, Dorstfeld, należące do naszego 
powiatu, upraszamy, o bezzłóczne na
·<1.esiame na rę~~ ~ka1 lmih..'1 µowinto'Wc
~o (S. Kozłowski, Dortmund, R.heini
schestr. 133) pieniędzy zebranych na 
-c.ele wyborcze bądź to na wiecach za 
bony lub na listy składkowe, jako też i 
o podanie rozchodu w miejscowości, 
'ponieważ ·komitet P..OWiatowy jest zo
bowiązany także wobec komitetu gló
"W"nego zdać obrachunek z całego po
wiatu. 

Po1ski komitet wyborczy 
na powiat dortmundzki. 

lJ. Kolenda, prezes. E. Michałowski, sekr 

Towarz. gimn. "Sokół" w Bochum 
(lonosi wszystkim szan. druhom. iż pół· 
roczae walne zebranie odbędzie się w 
środę, dnia 6 lutego punktualnie o godz. 
pól do 9 wieczorem w lokalu p. Schae
łera, przy ulicy R.ingstr. O liczny udział 
szan. druhów się uprasza. 

Czołem! Wydział. 

Tow. gimn.-śpiewackie „Wieniec" 
w Bochum. 

Lekcye śpiewu odbywać się będą 
odtąd w poniedziałki O liczny udział 
w lekcyach szan. czlonków jak naju-
przejmiej się uprasza Zarząd. 

Tow. św. Wincentego w Hochheide. 
Zebranie odbędzie się 10 lutego o 

Al godzinie po poludniu w lokalu posie-
dzeń. Sekretarz. 

Tow. św. Wojciecha w Boy p. Bottrop. 
W niedzielę, dnia 10 hJtego odbędzie 

się zebranie o godzinie 4 po pot na sali 
p. Bennemanna. O liczny udział upra-
sza (1) Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Altenessen 
obchodzi dnia 10 lutego 3 rocznicę swe 
go istnienia na sali p. Saala, naprzeciw 
kościola katolickiego, na którą szan. 

ąrz;ystwa, które zaproszenia ode-

l(oło śpfe,wu ,,Gwiazda Jedności" 1\1 
Gelsenkirchen-Bismarck 

donosi swYm członkom. iż w niedzielę, 
dnia 10 lutego, o godz. 3 po pot na sali 
zwykłych posiedzeń odbędzie się mie
sięczne zebranie, na które się wszyst
kich członków jak najuprzejmiej zapra
sza. Po zebraniu urządzimy wieczo
rek rodzinny i mamy nadzieję, że nas 
szanowni członkowie także swą obe
cnością zaszczycić raczą. Cześć pol-
Gdzie wola silne ma ramię. (świa 
skiej pieśni. (2) Zarzircl. 

Tow. gimn. „Sokół" w Herne 
donosi swym druhom. iż w niedziele· 
dnia 10 lutego, o godz. ~4 po pol. odbę
dzie się zebranie w Domu czeladzi ka
tolickiej (Kathol. Gesellenhaus) przy 
ulicy Nowej. O jak najliczniejszy u
dział uprasza się. Goście mile widzia-
ni. ( 1) Wydział. 

Towarzystwo abstynentów. polskich 
w Bochum. 

Przyszle zebranie odbędzie się w 
piątek, dnia 8 lutego o godzinie pól do 9 
wieczorem w lokalu czytelni „Wiarusa 
Polskiego''. Z powodu bardzo wa
żnych spraw, o liczny udzial się upra
sza. Go_ście, wprowadzeni przez czlon 
ków mile widziani. Zarząd. 
..........-~~~!'\ ~...c. .-.• t. .... „ ...... _ w - !!!~ ,, ·- ....... 

I 

Tanie czeskie pierze 1 
10 funtów: nowe dobre 8 mk., 
lepeze 10 mr., białe kwapowate 
15 rur., 20 rur., śnieżno białe 
kwapowate 25 mr., 30 mr. Prze

syłka za zaliczką franko i wr.1Jt• od cła. Za
miana i odbiór za zwróconiem le ,ztów przesył-
ki dozwolone. 1 u5 
Beued„kt Saehsel, Lobes 3aQ, 

poczta Pilsen (Bobmen). 

Polski 

Elementarz 
dla dzłeeł uczących się w 
1zkole tylko po niemi-ecku. 

Jeatito najlepszy element&rz, Jaki 
c1ołycbcua Z<>l!ltał wydany, dla t•go 
powuuen mĄJa.owao Blę w ręku ka!-
•• dslecka polskiego 'la obezyhde. 

Blementan wykonany jest bardzo 
pstownle. Olldobłony licznymi obraz· 
bm.I, & ułołony tak, ie dziecko umie
j~e cątaó po nf~mleeJm, łe.two el' 
uucą po pohku. 
em. 80 fm„ • pr~uylkq ł.O /~n., 

Adres: Wlaru11 Pobskł, 
Bochum. 

• OC 
Essen, 

al. Wieżowa (Turmstr.) nr. 14. 

' 
Największy i najstarszy pierwszorzędny interet 

krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlep.=tzy .• 

TANIO! T.&YID! 

Ubfory z trwałego towaru już od '5 marek. 
1Jbłor-y sokołslde od 35 do 46 marek. 

Koszta podróży do dwóch marek zwraca.my: -H.t. 
słt .m naszem: Swój do sne"o. 

~~~~H~~·~~~~~~,~ ·w~ 
~ R ~! 
?łia Polecam się Szanownym o- ~ 
~f dakom " do wykonywania 75 , = ubnń pndmg miary. : 
~ Za króJ i dobra l eżenie daję ~ 
~ gwaran cyę. ~ 

~ MICHAŁ DEPA, mistrz kraw., ~ 
" ł\ubrort„Laar, Cesarska. ul. 99. ~ 
~ 'j;();J-::·i ~ ~ ~ t~ ·~- t~"t ." ,.·w;, .. "'.' ', 'YlSi1. .li;.! 
~ ::.Ot' &l'l!.'i l?óiS (ff~ ~- • ~'*' ~ .~ 7' 7!fo ~ '"' 

(130) 

Ignacy Dorowski, 
Bochum,lłiaarbruckerstr.nr. 18. 

Szanownym Rodakom z Boehum i ekolicy donosz• 
•przejmie, iż (GS) 

mój skład :krawiecki 
===== i 11raeoft·nl~ moją ==== 

uepatrzylem we wlizelkle nowości na •ezon ftło-
11enno-latow-,. - ''l'lelk.ł WTbÓr krajowyeb 
I ze1ranłczn. mater.tł na ubrania, pa!etoty 

ł spodnie. 

W mojej pracowni krawieekiei 
wykc11•j~ wszelkie nbruia pod rwara.noyą dobrego pr.:yle:aaia 

gnstownie i po cenach umiarkowanych. 

ITslua-a rzetelna. Uen~ nłzlde. 

Ignacy Dorowski, 
Bochum, Maa1•briicke1·str. n1·. 18 

w poltliżu "Wiarusa Ptlslrie,e". 

DOM 
nbwo murowa.ny, do tego 2 morgi ogrodu w Dnsi
nie przy Gostyniu mam Eamiar sprzedać Juli wy
dzierżawić. Od kolei i miasta 10 'IIlinut. Z:łoazenia 
przyjmuje .-an Płąekowfllk.i w Sodin~en l•b 

1'I. Płtt~hOt11;'i1kł w D1111iaie. 

Najlepszym środkiem doaewym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy
chawicy, duszności, kurczom że
łfldka, tasie111.ccnr:i, błlom zębów 
jak i reumatyzmowi i poda:rze 
jest K. B•elaow•kł..-• 
ol'l'jek ••kał, pł•A•9Ą Y• 
Tysiąee ładzi, którzy d ywali 
środka te~o znaleźli ul:ę w 
swych cierpieniach jak i zupeł
Ry powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wysela 
sie w butelkach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 •· i ~.oo m. Po· 

Il. BUOB01'Slll 
fabryka cherofozno farmac4łntyc&nych wyrobów w 
Pozriaain. Adres do zamówień, K. :Buchewsk.i, che

misch pha:mazeutische Fabrik. Po11en 40. 

Ka• do w7drzieżawłenła. 

· 2 kramy 
ze składem li.olonłalneml 129 

i gościniec 

Wśród wyeh~cłw Iii 
ałich powa:Uj1 ilit 

osób god1. zaur. 
któraby pnyjll•w~ 
aówie:aia u yYiaw~et. 
wa pol11ki•~ 'arlko ł'd, 
debne1 a •i• dretie. 
Każda. redsiu polan i 
każda oselta iloreała 
chetni• je kup-.Je. Zaję. 
cie n;e trd.ae. aare\ek 
wysoki. Szcze~łaai sin. 
żę bezpłatnie. Kerl!łp, 
po polsku. J..drM! l:się
garuia Kaiol. O. 'iao111, 

Stuttgart-. 

3 czel. krawieck. 
potrzebuje .a Bl'UI aa 
1'tał~ prac~ (128) 

Tomasze1skł1 
Essen, Grabearir. ti. 

Pomoc. krawiecki 

z 1! mor~ami roli z dobrą łąką i iobremi bnd)'D.
kami za cenę 4 500 talar .• w płaty 2 OOO talarów. 

G d tt.l 4ol mórg roli z małym ospo ars w O wymfarem jest na sprze
daż z calym in wenta.rzem i dobrymi meblami. Do 
kościoła bli ~ko, szkoła. w miejscu za 3 200 tal. 
wpłaty 1 500-1800. 

Wielkie strzelanie 
do· tarczy 

17 mórg ziemi z dobrymi budynkami jak stoi i 
lt>ży bez mebli, koń, 2 sztuki bydła itd. zr. ! <'00 
tal. n& sprzedaż wpłaty polowe. Rolli ta. leży bli
sko miasta. 

P dt ' ' 5 mórg roli, budynki •nro
OS a CSC wane, cena 1 200 tai. . wpłaty 

400 ta.1. Również mam rozmaite miejsea wic:ksze 
i mniej sze na spIZt· daż. :Bliższych wiadomości udzieli 

Józef Krivioslaniak 
Bzetnła b. Koclałon·, Kr. Kempen i. Pose:a. 

• G 

„~ . j .B~·~-~ 
Korono iV · (Croue ~ 8.) 

kupuJe folwu.rki i gospodarstwa a sprzo 
daje w całosci i w pa.rcelach na długo 

' == letnią odpłatę. ~--
167e 

od 8-go do lł~go Iuł~ro 
w lokaiu p. Minhorsta w Berne 
1 premia 100 marek. 
2 „ 60 
3 " 35 
4 " 10 
5 " 5 

" 
" " 

~1mmm1mmmnmamllfll!BDT&mm11111! I J, KWIATK~1~SKI, Herne 
cygara, papierosy 

I karty z widok ml. 
brały i te, które zaproszefl nie odebra- K d Ś • B k 
fc' . ta)i: sarno wszystkich Rodaków i w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser" asa aszczę no Cl an u 

Towar pierwszorzędny, warunki kredytu do· 
=== godne, usługa. skora. __ _ 

T7lko lturtownie, eeny labry• 
ezne. lUnleJs ze zamó,~łenla •d• 
wrotną poeztl\• Uennlk.ł 5.ratł• 

d k. Alt · k l' • k w każdej wielkości ma na. sprzedaż prz" bardzo d · ł · d t k 1. o acz 1 z enessen I o o 1cy Ja " ..... rzYJ"mu1.·e epvzyta i p ac1 o a owycL J . małej wpłacie. (40) „. ·J 

Hafuprzejn'ttej zlt'praszamy. Początek A l., be'li". hi 4 procent za natychm. wypowiedzeniem 
tftbawy p' god'zt )! tfo Rol. ~ ·;,,.~USS, t: i ćwierć procent z:.1 kwa.rt. wypowiedz, 
tł Czolen'I! , ! 

10 '(3) 1. et. Wydział. Damborn, Gottlieh8tr. 25. · 1 nół prncrnt Y.a półror . .znem wy!p~o~~~-;v~ie~d~z:_· ~!'!~!!!!!!!!!~!'!~L::!!~!!!!~!!!!~==---!!! 
855 ł frank.o. 

Za druk. nakład i redakcye odpowiedzialny: Michał l(wiatkowskl wBochum. Nakładem i czcionkami Wyda wnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



. 3~ "n•· hu, piątek Pis 8-aro lutego 9••7 • Rok 17. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie pośwt9cone oświacio oraz sprawoa narodowym politycznym i zarobkowy~. 

w~ codsi•nnl• a 1'1l•tł:.L•„ 4nl po~tec:m;yc.11. 
Pindptata kwartalna u poczci1 i n listolt'1ch wynosi 

ar 60 fen., a z odmouonitm do domu 1 mr. 92 fen. 
1'./fl&ru F'Jliki" u.pU..n..r j11t w cenni.ku pocztowym pod 

oakiem ,,L pohlilch u. 123. 
I 1111 B1ż1 za 11ar1 1 IJczyznw ! 

Z& in.sera.ty pia.ci lit A aiej1e• l'Slłdka drobnego W. u , 
lE f. ogłoszeni• zamitaczont pn:ed insor&tami łO f•u. Kt• 
ozęato ogłasza otnym& rabat. - Listy do „Wiarua• l1'- • 
mego" naletJ frankowaó i podał w nich dokł&dnr ach • 

piaqoego. Rękopisów Di• inrracamr. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia snajduje aię w Bochum, prsy ulic1 Maltheserat. l'i - · Adres: "Wiarus .Polski" Bochum. - T el efo n u r. 1414. 

Rodzice Jolscy! Uczcie dzieci swe 
••w~ czytać I olsać PO p0lskul Nie 
łut Polakiem, kto 1>otomstwu swemu 
1mle.mczyć slQ pozwoli I 

I wypadków dDla.: 
W dwóch okręgach odbędą się jeszcze 

WY.bory uzupełniające. 
Wybory uzupełniające w okręgu 

wrzesińsko - jaroci6sko~pleszewskim, 
gdzie posel Czarliński wybrany takżę 
w okręgu szubińsko-wyrzyskim nie 
przyjął mą,ndatu, odbędą się w środę dn 
13 lutego. 

W dwóch okręgach został także 

wybrany wolnomyślny profesor Eick
hoff. 

.Stronnictwa, które w dniu rozwiązania 
,parlamentu stały po stronie rządu, nie 
s~ koniecznie zadowolone z wyniku 

wyborów. 
Radują się coprawda panowie niem-

1CY z powodu klęski socyalistów. lecz 
.smuci ich zwycięstwo Polaków i cen
trowców. Liberałom zaś nie podoba 
się, Jeszcze specyalnie, że rząd według 
potrzeby będzie miał w parlamencię 

. albo Wi,!;kszość konserwatywno-liberał 
nq (konserwatystów- liberałów i wol
nomyślnych) albo też konserwatywno
centrową (konserwatystów rządow
ców i centrowców.) 

Echa wyborcze z Polski. 
l>wa wiece wyborcze rozwiązane na 

Górnym Sląsku. 
Z Kozielskiego piszą do „Dzienni

. ka Poznańskiego": 
· Na niedzielę dzisiejszą zapowie

dział komitet wyborczy na powiat ko
zjelski dwa wiece o równoczesnej go
dzinie - 3 po południu - i to w Piko
wie i Kradziejowie. Oddalone wsie są 

10d siebie 6 kilometrów. Przemawiać 
mieli na wiecach pp. poslowie Korfanty 
j hrabia Mielżyński. 

Tymczasem gruchnęła wieść, że w 
Pikowie wiec zakazany! 

Pan mecenas Ratajski wziął na sie 
hie zatrzymanie ludu zgromadzonego w 
~adziejowie wobec tego zakazu i za
Powiedzenie przybycia późniejszego 
nieco posłów naszych, a pp. Mielżyń
ski i Korfanty ruszyli co tchu do Piko
wa. Tam żandarm ( ! !) oświadcza, że 
gospodarz ( !) nie chce dać lokalu! po
~ło.wie sp:eszą do gospodarza, ten pła
cze wystraszony; władza mu grozi, po 

· słowie przedstawiają swoje, nareszcie 
zezwala; na to żandarm zabrania wie
ca „dla złych schodów'' ; schody do
bre, na dwa cale grube; hr. Mielżyń
ski mówi, w moim domu schody nie 
lepsze - na nic wszelkie perswazye 
Wobec takiej złej woli! 

Zatem dalej do Kradziejowa spa
cerem na wiec! Zapał ogromny. ludu 
moc, wszyscy razem dążą pieszo na 

punkt zborny. Tamże mecenas Rataj
ski zagaił już wiec; z nadejściem hr. 
Mielżyńskiego udziela mu głosu. Mówi 
przeszło pół godziny. 

W chwili, gdy o_powiada scenę par 
lamentarną, co właściwie zarzucamy 
ministrowi wojny, ,,amtowy" przery
wa, że na wiecach nie wolno krytyko
wać rządu''. Mówca zwraca grzecznie 
„amtowemu" uwagę na to, aby mu nie 
przeszkadzał w wykonywaniu relacyi, 
gdyż „ wiarogodne relacye z sesyi par 
lamentarnych są prawem dozwolone 
Na to „amtowy": „tutaj jest katolic
kie zebranie ( !) więc tylko o sprawach 
katolickich ( !) mówić pozwolę". 

Na to wszyscy w śmiech z począt
ku, później w złowrogi pomruk i od
zy_wą.ją się glosy protestu - wtem żan 
darm rozwięzuje zebranie. 

[)obrze i tak! Ogromne oburzenie, 
niesk011czone okrzykl.: „Niech żyją na
si posłowie, niech żyje kandydat Sie
mianowski!" - kilkaset ludzi w jednej 
chwili z roli adherentów zamieniło si~ 
w zapalonych agitatorów! Ci już zrobią 
sw,oje! _ , 

Tego samego dnia wieczorem by
ło zebranie centrowców w Rogach, na 
którym ksiądz Kubica, wikary, orzekł 
publicznie, że „Korfanty, hr. Mielżyń
ski i inni agitują po powiecie za „kra
dzione pieniądze!" 

O ciekawym wiecu centrowców. 
donoszą z Suchodańca na Sląsku. Ks . 
prob. Conrad namawiał wyborców pol
skich, swych parafian, aby glosowali 
na ks. Olowatzkiego. Jakoś wszyscy 
się na to zgodzili, ale kiedy kilkakrot
nie przemówił redaktor „Gazety Opol
skiej'' p. Br. Koraszewski i inni, sala za 
trzęsła się od okrzyków: „Niech żyje 
Siemianowski! Jak1ś chłopek, nawró
cony widocznie także, przystąpił do ks. 
Conrada i odezwał się : Księżoczku, o
bróćci e się na naszą stronę, będzie się 
ludek cieszył! -

HJrszdunkerowcy na Ślązku, 

ponieważ centrum w ki.lku okręgach po 
łączyło się z konserwatystami przeciw 
woln.omy~lnym, wydali krótko przed 
wyborami hasło głosowania na kandy 
datów polskich. 

„Oberschles. Tagebl." pisał pomię 
dzy innemi: 

Żaden hirschdunkerowiec nie może 
dnj_a 5, lutego głosować na centrowca, 
ponieważ ci waszych przyjaciół w Bu
dziszynie, Głogowie, Lwiej Górze, i Ze 
ganiu..1 krórzy występują za przyjaz
nym robotnikom kandydatem wolno
myślnym, haniebnie opuścili na rzecz 
wrogów ludu, którzy podrażają chleb i 
mię~o. 

Związkowcy! Glosujcie w Gliwic
kiem i Kozielskiem za kandydatami 
polskimi! 

~ .„. ·-~~!~;~, 

Centrowcy wobec Polaków Pl'.ZY wybo 
rach ściślejszych. 

O tern, jak centrowcy dotrzymu
ją słowa, piszą do „Gaz. Gdańskiej": 

Z pod Człuchowa. Niemcy okregu 
człuchowskiego rozszerzają odezwę 
wzywającą do glosowania na kandyda 
ta konserwatystę Wilckensa, przeciw
ko Polakowi Komierowskiemu. Pomic~-

dzy podpisanymi figurują dwaj księża, 
wybitni centrowcy, ks. prob. Brill z 
Persztnowa i ks. prob. Melz z Człucho
wa, ten sam, który w roku 1903, kiedy 
zawarty został oficyalny kompromis 
pomiędzy nami a centrowcami (o_bowią 
zano się popierać Polaka w człuchow
sko złotowskim okręgu a centrowca w 
gdańskim wiejsk.) polecił gospodarzom 
Niemcom-katolikom z okolicy Człu
chowa, udającym się do niego po wska 
zówki, żeby w ogóle nie głosowalit 
Pakt powyższy p_odaję do wiadomości 
Prowincyonalnego Komitetu wybor
czego na Prusy Zachodnie. który i tym 
razem polecił wyborcom powiatu gdań 
skiego poparcia Kandydatury centro
wej jako nowy dowód, że wszelkie 
ko111promisy z centrowcami na gruncie 
żachodnio-pruskim ' nie mają najmniej
szej wartości". - Kompromisy z cen
trowcami nie mają wogóle wartości. 

Socyaliścl wobec Polaków przy wybo
rach ściśleis tych 

Socyaliści, którzy na l),ticzyżnie w 
l<;ilku o~ręgach tylko z po1w1q Pol~
ków zwyciężyli, nie spełnili sy10jego 
obowiązku wobec Polaków, inaczej ho 
wiem kandydat polski w grm.lziądzko
brodnłckłem powinien był zwycięiyć. 
Mimo układów socyalistom był wido
cznie milszy wielki wróg Polaków libe 
rał Sieg, jak kandydat polski. Pola ·y 
będą o tern pamiętali I 

Z powQdu wydanego przez Centralny 
l(omltet w Poznaniu hasła głosowania 
na socyallstę w trzech okręga.;h na ob-

. czyźnle 

pisze „Gaz. Tor.": 
„O ile sięgają nasze informacye, 

nie uważała większość Polaków w 
Westfalii i Nadrenii takiego hasła za 
pożytecznego dla naszej sprawy naro
dowej. Byli oni za wstrzymaniem si~ 
od głosowania lub za pozostawie:1iem 
wyborcom swobody poparcia kandyd~l 
tów opozycyjnych . 

Stanowczy nakaz głosowania na so 
cyalistę znajdzie tylko częściowy po
słuch a centrowcom dostarczy na dłu
gie lata broni do walki przeciw Pola
kom. Czy otrzymamy przynajmniej 
nrzy wyborach skuteczną pomoc od so
c;ya_Iistów, o tern bardzp wątpić nale
ży. Okaże się to już dziś wieczorem". 

Powątpiewania „Gazety Toruń
skiej okązały się słuszne, gdyż jak wia 
domo, w grudziądzko-brodnickim Po
lak wskutek zdrady socyalistów prze
padł. 

Dajczkatolicy przeciw 
ks. proboszczowi Zwickertowi. 

Znany jest czytelnikom zatarg, ja
ki powstał między niemieckimi katoli
kami w Rydzynie a tamtejszym probo
szczem, ks. Zwicl<:ertem. Towarzystwo 
Niemców katolików prosiło o poświęce 
nie chorągwi swej, lecz ks. Z. odmówił, 
opierając się na rozporządzeniu swej 
władz~ duchownej. Zarzucano mu, że 
uczynił to dla tego, ponieważ na chorą
gwi znajduje sie,.. orzeł niemiecki. 

Po dłuższych staraniach o poświ~
cenie tejże u księży niemców. udalo sie 

r a .-:i 

wreszcie tow. niem. kat. w RYdzynie 
pozyskać ks. proboszcza Puhrmana w 
K~ścianie, który chorągiew poświęcił. 

Teraz zażądali rydzyńscy_ niemcy
katolicy od ks. prob. Zwickerta, by cho 
rągiew tą umieścił w kościele . .Ks. pro
boszcz odpisał, że chorągwie nie koś
cielnych stowarzyszeń nie mogą się 
znajdować w nawie kościelnej, że za
tem chorągiem tow. niem. kat. może 
być umieszczoną albo ponad lożą księ
cia (rydzyńskiei_o), gdzie znajduje się 
także chorągiew tow. polskich robotni
ków, albo Qrzed zakrystyą; natomiast 
zezwolił, by chorągiew brała udzial w 
uroczystościach kościelnych. 

Na to pismo otrzymal ks. proboszcz 
jak donosi „Gazeta Polska". pisany w 
bezczelnym tonie list od Tow. niemców 
katolików w Rydzynie, w którym na 
wyznaczone dla chorągwi miejsce się 
nie godzą i pouczają ks. proboszcza 
Zwickerta, jak powinien pojmować o
bowiązki duszpasterskie . 

Spodziewać się należy, że ks. pro 
boszcz Zwickert da im odprawę, na ja
ką zn3ługujq, 

V/ ostatnim numerze organu nie
mieckich katolików w Księstwie „Kat. 
Rundscbau", prostuje ks. prob. Zwi
c_kert wszystkie kłamstwa i fałsze. ja
kie pismo to o nim w swoich korespon 
dencyach szerzyło, a jest ich aż 8 pun1 -
tów. Między innemi odnosi się także Je
den punkt do ks. Puhrmanna w Kościa 
nię, który poświęcił ową chorągiew. 

„Ks. Fuhrmann, pisze ks. proboszcz 
Zw:ickert, widocznie nie zna rydzyń
~ kich stosunków. Jego niemieccy kon
fratrzy są zdania, że ksiądz nie powi
nien mieszać się do praw duszpaster
skich drugiego księdza. Nie ma dowo
du, że inni księża byli gotowi chorą
giew poświęcić_. natomiast jest rzeczą 
znaną, że inni duchowni rzeczonej cho
rągwi poświęcić nie chcieli". 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodnicb, Warmii i M~zur. 

Wejherowo. Podlug urz~dowego
ogłoszenia oddano głosów w powie..;ie 
kartuzkim 12 279, w pow. wejherow
skim 9 444, w pow. puckim 4 864, razem 
26587. Z tych uznano jako nieważne 
45, pozostaje 26 542. Pan Półczyński 
odebrał 17 386, Jarotzky 7432, Spahn 
1566, stolarz Guth 146, 1 O róż'nych osób 
razem 12. -

W powiecie gdańskim-wiejskim 
szerzą się w zatrważającym Stopn~u 
żarni ce; szkarlatyna i dyfterya. W Jan 
kowie umarło dwoje dzieci, w Kowalu 
zamknięto wskutek żarnic szkołę. 

Szczytno. W czwartek rano, gdy 
jeszcze wszystko spało, przyszli do teś 
ciowej p. Zielińskiego, redaktora „Ma
zura' '. pani Siewers w Rozogach, żan
darm i wójt. U rządzili rewizyę w staj 
niach, mleczarni i pokojach, badając, 
gdzie się drukuje „Mazur". Więc ma 
szyn drukarskich szukano skrzętnie w 
łóżkach, szafach i szufladach, mimo że 
na „Mazurze" podane jest: drukiem 
Wiktora Kulerskiego . w Grudziądzu. 
Pytali się także p. Waldemara Siewer
sa, czy ma odezwy wyborcze. 



Z Wiei. Ke. Poznaitslde:io" 
Mogilno. Wieża Bismarcka ma sta

nąć w Mogilnie. Bardzo dobrze, pisze 
„Lech' ', bo będzie nam przypominała, 
że traktaty międzynarodowe i przyrze 
czenia nie warte złamanego szeląga a 
tylko na własną silę liczyć możemy. 

Gniezno. ttotel Europejski, którego 
właścicielem był p. Koschnicke (Nie
mie) sprzedał polskiej spóke a dzie
rzawcą jest p. Ploch. Że zaś to Polak, 
więc zakazano żołnierzom odwiedzać 
ten polski lokal. 

Ostrów. W J editowie zaczadził się 
gazem węglowym 21-letni syn gospo
darza Pietrzaka. Natychmiast podjęte 
Środki ratunkowe okazały się bezsku
tecznymi. 

Ze Sl~zka czyli Staropolski. 
Gliwice. W okręgu tutejszym Po

lacy zwyciężyli, przę,l?adli jednakże w 
okręg_u kozielsko strzeleckim. W osta
tnim walka była nader trudna. Cen
trowca ks. Glowatzky'ego popierały 
wszystkie stronnictwa niemieckie. Po
lacy mogli tylko zwyciężyć, gdyby im 
się było powiodlo zdobyć 3 400 no
wych głosów albo urwać ks. Glowatz
ky'emy_ 2500. 

sevelt na konferencyi z członkawi, od-1 Ii towarów za kilka set marek. ~\r. 
bytej 31 stycznia, podniósł z nacis~ie!11 nież okradli kilku restauratorów. 
potrzebę natychmiastowego usumęc1a El~erfeld. , ~odczas ogłas~ania re. 
powodów zatargu z Japonią. Sprawa zultatow ~e sc1slych wyb?row przy. 
szkolna musi zostać uregulowaną bez s.zło do ullcznych zaburzen, pr~yczeni 
wyczekiwania decyzyi sądów. Wojna ?~li~Ya?tów ol>r~ucon~ kam1em~tnł i 
z dumną i dzielną Japonią by laby cał- 1 sm1eciem. · Pohcyanc1 wyqobyh Pała. 
kiem inną, niż wojna z Hi~zpanią. Ja- s~e i ,zaczęli ro~ganiać tlumy. Z ?kien 
pończycy nie wyczerpaliby wszystkich n:ektory~h dom?w ob.rzucano P~lCYan 
środków dyplomacyi, lecz jeśliby woj- tow na1rozma1tszem1 przedmiotami, 
nę wypowiedzieli, natychmiast ją rozpo Kilkunast.u P?licyantó~ ~ost~lo poranio 
częli. Także i sekretarz stanu Root nych nozam1. Obaw1a1ą się nowego 
wzywal natarczywie, aby natychmiast wybuchu rozruchów. 

Gniezno. Znowu kapłan przed są
dem. W Gnieźnie sądzono znów ks. 
proboszcza Fiebiga z Jarząbkowa. q
skarżenie zarzucało mu wykroczenie 
przeciwko paragrafowi 130 kodeksu •!!!!•~·~!!!!!!~~!!!!!!I~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
karnego (podburzanie do gwałtów.) 
Paragraf ten przepisuje karę pieniężną 
aż do 600 marek lub więzienie do 2 

Wiadomości ze świata. 
lat. Ksiądz fiebig wzywać miał przy Prezes sejmowego Koła polskiego pan 
spowiedzi dzieci szkolne, żeby nie od- dr. Szuman, 
powiadały podczas niemieckięj nauki najstarszy członek izby poselskie1 sej
religii. · Przesłuchano blisko 30 świad- mu pruskiego, skończył w niedzielę 
ków, głównie dzieci. Prokunator 85 lat. Sędziwy solenizant mimo po
wniósł o miesiąc więzienia, sąd wydał deszłego wieku cieszy się dobrem zdro 
wyrok uwalniający, ponieważ wina ks. wiem. 
Pi_ebiga nie została stwierdzoną. 

Gniezno. Organista oskarżony z po 
wodu strejku szkolnego. Przed jzbą kar 
ną w Gnieźnie stawał organista p. Pa
wlikowski z Łagiewnik. Oskarżono go, 
że rozdawał krótko przed wakacyami 
jesiennemi po domach „kartki strejko
we". Zapytany przez przewodniczą
cego sądu, odpowiedział p. Pawlikow-

Eksplozya w klasztorze Jezuitów. 
W klasztorze .Jezuitów w Xanten w 

łfolandyi, w prowincyi limburskiej na
stąpił silny wybuch gazu. Sześciu człon 
ków zgromadzenia odnioslo ciężkie ra 
ny, także 3 robotników z gazowni zo
stało poparzonych. 

Przebudzenie się Chin. 

uregulowano wszystkie kwestye spor-
ne z Japonią. 

Niebezpieczeństwa wojny nie \ma 
obecnie, ale byfa chwila, w której rząd 
amerykański poważnie się liczył z mo
źliwością wojny. · 

Ze sp~aw robotniczych. 
Baczność członkowie „Zjednoczenia Za 

wodowego Polskiego". 

Jak nam z Bochum i okolicy dono
szą nachodzą różne niepowołane oso
by członków naszych dopytując się, 
czy i jakie wg.parcia wypłacamy, O
strzegamy Druhów, by takim niepowo
łanym osobom żadnych wyjaśnień nie 
dawali. Jak nam donoszą interesuje się 
mianowicie sprawą bochumska policya 

,,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". . ,..,. iW ww . --=== 
Z różnJch stron. 

-ski, że kartki przesłano mu przez pocz
tę, ale nie wie od kogo. Prokurator Japonia była dawniej wychowanką Bochum. Urzędnik biurowy P., 
wniósł o 50 marek, sąq zawyrokował Chin, skąd czerpała naukę i cywiliza- idąc ulicą, został tak nieszczęśliwie tra 
.30 marek. cyę. Dziś Japonia stała się mistrzynią fi o ny kulą ze śniegu w oko, że stracił 

Poznań. Związek samodzielnych swego dawnego nauczyciela. To ona w tern okIJ. zupełnie rok. W kuli znaj 
s_iodlarzy na W. Ks. Poznańskie założo- ręorganizuje siły wojskowe Chin ich dawał się kawałek lodu, który okulary 
ny został na odbytem w niedzielę w ho administracyę państwową, to ona .vre- nieszczęśliwemu stłukł a kawałki 
telu saskim w Poznaniu zebraniu, na szcic utrzymuje w Chinach silę odpor- szkła dostały się w oko. 
które stawiło się około 200 siodl. i ry- ną i chęć wyjścia z zaMoju. ·Dortmund. Pewien kelner ukradł 
rp.arzy ze w~zystkich dzielnic Księstwa Nie trzeba jednak sądzić, że Chiny swemu przyrodniemu bratu książeczkę 
Rozprawy na tern zebraniu toczyły się idJt ślepo za radami Japonii. Pomne na kasy oszczędności na 650 marek, pienią 
krótką tylko pauzą przerwane, od go-I swą wyższość umysłową w Azyi i du dze z banku wziął i znikł bez śladu. 
dziny 12 w południe aż do godziny 6-eJ mne ze swej dawnej hegemonjj intel- Dortmund. Nawet w budynkach 
wieczorem. Przemawiano...vo większej lektualn~j, Chiny przedewszystkiem ~ądowych uprawiają złodzieje swe rze 
części w języku polskim, a poruszono myślą ó reorganizacyi oświaty ludowej ' mi?sto, bo oto .w budynku sądu zie:niań 
przeważnie nader smutne potożenie ' z jakim zapałem to czynią dowodzi fakt " sk1ego skradz10no pewnemu sędziemu 
siodlarstwa i rymarstwa, będącego w że Chi11.czycy, zamieszkali w Singapou- łl z garderoby palto. 
Księstwie Poznaf1skiem dotąd bez rze, postanowili zbierane w kolonii pół Kray. Do węborka z wrzącą wodą 
ws?elkiej organizacyi, a pod względem miliona marek rocznie na urządzanie wpadło 3-letnie dziecko pewnych lu
zarobkowania podlegającego najwię- wspaniałych ceremonji religijnych na- dzi i odniosło takie poparzenia, że 
kszej samowoli. dal przesyłać do Chin na szkolnictwo wkrótce po wypadku skonało. 

Poznań. Jeneral Henryk Dąbrow- krajowe. Sterkrade. Gzajka złodziei grasuje 
ski skonfiskowany. Książka, opisująca • , , . w tutejszej okolicy i kradnie wszyst-
życie i czyny twórcy legionów, została Zatarg Japonsko-amerykanski. ko, co jej w ręce wpadnie. W jednej 
w księgarni p. Cybulskiego skonfi~ko- Jeden z członków kongresu z Kali- z ostatnich nocy za]l_rali się złodzieje 
wana. fornji oświadczył, że prezydent Roo- do pewnego składu garderoby i zabra-

IJi t l li.,.. kła się. Ojciec mógł wrócić. Zresztą i: al -a I~ a o m.--v ft a. Paulina, którą tylko co widziała, mo-
. ~ że ich zejść niespodzianie. Nie dowie· 
26) Powieść z francuskiego. rzala już wieśniaczce, myśląc chwila

mi, że ona jest teraz jej największą n~e-
(CiĄI dalszy). przyjaciółką. 

- - Jerzy, - rzekła półgłosem, gdy 
VIII. wychodzil z pomiędzy drzew - cze-

Nadeszła jesień. Liście zaczęły o- kaj na mnie! oddal sie ! 
padać z drzew i las się przerzedził. Zniknął za krzakami. W tedy ze-

Pewnego dnia Marya z okna swego szła, opuściła dom i, drżąc cala. wcho 
pokoju spostrzegła w lesi~ Jerzego. ł dziła do lasu. Zaledwie się tam uka
Stał sam jeden, obie ręce oparł na lu- zała, dzierżawca już był przy niej. 
fie ttYśLiwskiej strzelby i p_atrzał w - Dzięki ci, żeś przyszła - szepnął 
jej okno. . zatapiając w niej spojrzenie słodkie, 

Madelor był tego dnia nieobecny. jak pieszczota. 
W całym domu znajdowała się tylko Mloda dziewczyna szła jak senna, 
służąca i Piequeur, który już powra- nieuważnie, wzrok jej się zaćmił, serce 
cał d.o zdrowia, ale z powodu niezago- bilo silnie. Widząc, że krok jej jest 
jonej rany musiał jeszcze leżeć w łó- niepewny, że się potyka o ciernie, Je
żku. rzy chciał j_ej podać ramię. Nię przy-

Marya namyślała się, czy wyjść. jęła. 
Jerzy dawal jej znaki ręką. Widocznie - Nie, nie - rzekła, odpychając go 
wyśledził, że Madelor wyjechał i że leko. 
mło.da dziewczyna jest sama. Zatrzymali się. Znajdowali, się te-

Po mału zbliżał się coraz bardziej, raz w zbitym gąszczu krzewów, któ
posuwając się od drzewa do drzewa, rych gałęzie poplątane z sobą, nie o
od krzaczka do krzaczka. Był już tak gołocone jeszqze z liści, zwarzonych 
blisko, że Marya mogla zrozumieć nie- pierws?:emi jesiennemi przymrozkami, 
me błaganie, z jakiem się do niej zwra- tworzyły naokoło nich ści~nę, poza 
c~l. Prosił ją, by przyszła do niego. którą byli bezpieczni. 

Z początku odmówiła i byla z tego - Masz mi dużo do powiedzenia? 
bardzo zadowoloną, gdy pomimo wszy - zapytała Marya pierwsza. 
stkiego, nie chciała być nieposłuszną oj Przezwyciężyła swą nieśmiałość. 
cui rumieniła się na myśl, jak wieczo- Ważność położenia wziela nad nią gó
r~m musiałaby stanąć przed starcem z rę. Przytem w ciągu dlugich godzin 
winą na sumieniu. Nie śmiala iść na rozłąki, podczas której przv,:tlaczala ją 
spotkanie szczęścia, które ją nęcilo. któ nfeugięta wola ojca, miłość jej dojrzała. 
re ją pociągalo. Była spokojna i postanowiła być mę-

Wtedy Jerzy przewiesił fuzyę żną. 
przez ramię i zbliżał sie śmiało. Zlę- Mtody człowiek, upojony szczęś-

ciem, nie mógł się nasy_cić jej wido
kiem; pochłaniał wzrokiem to wątłe 
i śliczne dziecko, dla którego przejęty 
był głębokiem szacunkiem, czcią naj
w_yższą. 

Ęyla chwila, w której się obawiał, 
że wszystko już między nimi skończo
ne. Bo zresztą, czy wiedział co pe
wnego o uczuciach Maryi? 

Mógł się mylić, gdy w dniu, który 
spędzili na górze Tranet, zdawało mu 
się, że wyczytał to cudne slowo „ko
cham" na jej drzących wargach, i w 
jej oczach, promieniejących radością. 

- Mów do mnie - rzekła błagal
nie. 

- Nareszcie widzę cię, odzyskuję 
znowu. Myślałem, że cię już utraci
lem na zawsze. Qch ! jakże bylem nie 
szczęśliwy! , 

- Ja także cierpiałam bardzo! 
- Więc kochasz mnie? 

. - Czy byłabym przyszła inaczej, 
panie Jerzy - rzekła ci oho ze spusz
czonemi oczami i z rumieńcem na twa-
rzy. · 

- O! droga Mary o! to za wielkie 
szczęście, jakiem mnie obdarzasz! 

Stali jakiś czas w milczeniu. Ona z 
całym spokojem swego czystego i nie 
winnego serca, on z ogniem miłości w 
duszy. 

- Powtórz raz jeszcze. że mnie 
kochasz - rzekł - niech te wyrazy 
złączą się ze mną na wieki. 

Podniosła na niego swoje wielkie 
oczy, pełne słodyczy i rzekła z prosto 
tą poważnie: 

- Przysięgam ci, że cię kocham i 
będę kochać zawszę, cokolwiek się sta 
nie ... 

Osłalnie wiadomości. 
P a r y ż. Prezydent Falłieres wy~ 

dał ucztę na cześć królewskiej pary 
angielskiej. Wszyscy ministrowie i 
ambasador francuski w Londynie Caq 
bon byli obecni. 

B e r I a n. Czasopismo niemieckie 
„Industrie,'' przedrukowało z londyń. 
skiego czasopisma „Londoner Plnanz. 
chronik" artykuł, w którym czyaiono 
ciężkie zarzuty zarządowi kopała fis. 
kąlnych z powodu katastrofy w kopalni 
„Reden". Zarzucano mianowici~ że 
środki ochronne I ratunkowe były sie 
wystrczające. Półurzędowa „Nord. 
Ałlg. Zeitung" zaprzecza obecnie te
mu w dłuższym artykule. -
Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk.11 

w n i e d z i e I ę, dnia 1 O lutego br. 

W Katernberg przed południem o ł 1 i 
pół godz. w lokalu p. W. Bilrgera, 
Kastanienstr. 

W W attenscheid po południu o 3 godzi
nie w lokalu ,p. Prukopa, Vo9esstr. 35 

W Karnap po południu o 4 godz. w lo
kalu p. Lebra obok poczty. 

W Schoonebeck w niedziele, 10 lutego przed 
poludn.iem o godz. 11~ w lokalu p. Wi11kel
hofera, ul. Mittelstr. 

W Dyseldorfie w nied_zielę, 17 bm. o godz. 2 
po pol. na saUt p. Topla, przy ul. Kolońśiei. 
Uczny udzirul Rndaków pożądany. 
Na porządku dziennym: Sprarwo

zdanie roczne. Obór Wydziału na rok 
1907. Inne ważne sprawy. 

„Zjednoczent-a Zawudo-we Pobkłc". 

ZEBRANIA CZLONKOW. 

odbędą się w niedzielę 1 O lutego tit.: 
W Wanne po południu o 4 godz. w lo

kalu n. Unterschemanna. 
W Kirchlinde przed południem o goz. 

11 i pół w lokalu p. tt. Schuhmachera 
Zebranie członków w Heissea 

odbędzie się w niedzielę, dnia 10 łu· 
~ _ gg w 

Ujął jej ręce, ściskał namiętnie i 
~eptał: 

- Dziękuję ci! o! dzięki ci, Marro ! 
Miał łzy w oczach. 
- Płaczesz? - zapytała. 
- To ze zbytku szcz~ścia ! 
W upojeniu, w jakiem się znajdo

wali, nie. słyszeli lekkich kroków i sze
lestu mchu i. liści za krzakami. Gdyby 
byli spokojniejsi, byliby spostrzegli mię 
dzy gałęziami leszczyny, zbliżają~ aię 
do nich bladą postać, z wargami pob~
lałemi od wzruszenia i z iskrzącemi o
czyma. 

To była Paulina. Widziała MarJfd 
wychodzącą z domu, poznała zdal~k• 
Jerzego i szt a za nim. 

- Tak, to ze szczęścia - powfó· 
rzyl dzierżawca. Gdybyś ty wiedziala, 
jak opJakane było moje życie, zanim cię 
poznałem, Maryo !.„ 

Gdybyś wiedziała!.,. 
Zawahal się, jakaś obawa go JlO"' 

wstrzymywała. Opanował go nadf 
smute]\:. 

- Muszę ci coś powiedzieć, po~• 
naś wiedzieć wszystko, co mnie doty
C?:Y. Gdy się o tern dowiesz, potępi~z 
według swej woli, albo będziesz mnie 
kochać, afbo odsuniesz się odemnie„. 

Zlękla się ... Co on jej powie? Co ~ 
~a przykra tajemnica? ... Niechęć oJct. 
miąlaby więc być usprawiedliwioną? .„ 

Jerzy odgadł jej myśli. 
Uśmiechnął się boleśnie i potngs-

nął głową: !l,_~ 
- Tu nie o mnie chodzi ?„. 
- O kogóż więc? 
-- O moją matkę !.„ 

( Cią" dalszy nastąpi.) r;r 



1ego przed pofudniem o godzinie 
11 „ lokalu p. Brandta, Filntestr. O - , ..... 

Zebranie członków w Bruckhausen 
odb~dzie się w niedzielę, dnia 10 lutego 
po południu o 4 godz. w lokalu p. tlo
nig, Kaiserstr .. O liczny udział człon
ków uprasza się. -

Wiec w Essen-West 
.odbędzie się w niedzielę, dnia 10 lutego 
po poludniu o godz. 4 w lokalu p. Ofer
rath, ul. Adelkampstr. 95. 

„Zjedn-0ezenie Zawodowe Polskie". 

Bczność l(irchłinde ! 
Wt-ee „Zjednoczenia Zawodowego Polskie

go" odbędzie się dopiero 17 lutego, a n :e IO, jak 
mylnie Qgloszon.o. 

„Zjednoczem"!e Zawodowe Polskie". 

Baczność Rodacy w Ktey ! 
Delegat Wojtera zgubil książeczkę 

ze znaczkami w czasie, gdy zbierał 
skladki od czlonków. Jeżeliby który 
z Rodaków ową książeczkę ze znacz
kami znalazł, upraszamy, aby ją dele
gatowi druhowi Maciejowi . Wojterze, 
.Kaiserstr. ni. 89 zwrócił, lub odesłał 
wprost do naszego biura. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Na ~om polski w Rochom. 
Z Roklmghausen: Fr. Szudra 1 rnr. , P. Che

bli'ński 50 fen ., St. Borowiak 50 fen., A. Kupiaj 
50 fen., J . Heblińskii! 50 fen., lgn. Matuszewski 
50 fen. „ W. Karpiński 50 fen„ J. Hylak 50 fen., 
J. Tafarczyk 50 fen .• P. Sobol 50 fen .• A. Bła

szczak 50 fen.,A. Kaczmarek 50 fen ., M. Skrzy
pek 50 fen., J. Matus.zewski 50 fen„ Idzi Kano
niiczak 30 fen. 

J. LemprowskL z Marten 2 mr. A. Matuszak 
z Riemke 50 fen. J. Wierz~owski, z Watten 
scheid ze fon. M. Dziasik z liabi.nghorst 20 f. 

Rodacy roileraicie s~ładki Jak naitfczn.leJ, 
b-0 cm-s •a}wyższv. abv w Bochum Dom Polski 
!ta-1. 

W oiciech Sosiński, · 
&cltum. Unter den U nden nr. 16 I. 

E!!!! .... - ~---'iu111.'~- · ---------- -~~_!I---~ 

Wielki wiec Polek w Herne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 lute· 
go, o godzinie 3 i pół po południu na sa
li pana Nitki przy Nowei ulicy (Neustf) 
49. Na porządku dziennym: 1) zagaje
nie; 2) obór zarządu; 3) przemówienia; 
4) wolne głosy. Na wiec ten zaprasza
my wszystkie Polki z Herne i okolicy, 
gdyż będą bardzo ważne sprawy oma-
wia.e. Komitet zwołujący. 

WIEC W SPRAWIE OPIEKI DUCHOWNEJ 
W BRUCKHAUSEN 

odb~zi• s · ę w n iedzie_lę , <inia 10 bm., o godz. 
11 przed poludniem na sali p. Brinka, przy ul. 
Albrechta. Zwołujący. 

lla~mość Polacy w Duisburg i Hochfełd. 
Zapowi'edziany wiec na niedzi elę, dn ·a 10 

lutego 21 powodu ważnych ~praw nie może si~ 
odbyć. Zwołujący. 

Baczuośc Rodacy z parafii Ołohockiej 
p. Ostrowem. 

Niżej podpisany zaprasza szan. Ro 
daków z parafii Olobockiej na niedzie
lę, dnia 10 lutego o godzinie pół do 12 
zaraz po wielkiem nabożeństwie, do 
lokalu pana J ansego w Laar pod R.uhr
ort, zaraz przy kościele katolickim w 
celu omówienia dalszej składki na ka

·tlicę w Oloboku. O licz11y udział szan. 
1\0daków i Rodaczek pro5i (140) 

.Józef Dera. -----
w sprawie pielgrzymki do Kevelar 

NevJges z Oberhausen i okolicy 
Odbędzie się~ niedzielę, dnia 10 lutego 
·0 godzinie 9 przed poł. w lokalu pana 
~łlekotte w Oberhausen przy Starym 
.__~nku zebranie wszystkich przewo
dnic.zących tych towarzystw, którzy 
zanuerzają wiiąć udział w tych piel-
~rzyrnkach l(omitet. 

1 ow~two pod opieką Serca Jezusow~o 
Jl w Recklinghausen 
łll~ai~ do w'.a<lomości szan. członkom, iż w 
b~d~ie!~ <inia 10 lutego, po poi. Q godz. 3 od
ku zie .~Lę roczne walne ~ranie. Na porząd
kwa ~zien~Ym: I) sprawozda•nie z <Jstatn'ego 
\l/yc~ ala I sprawozdanie roczne. 2) Wpis no
Cz1o kczl~nków. 3) Obór nowego zarządu. -
Czl n ow~e winni s · ę stawić w czapkach. -
.J ~rk~e zalegający ze ~kladkami- dlużei fak„ 
lt!ad e~ące muszą się z n·ch uiścić, gdyż nie 
ka~ll'Prawa glosowania. Jest pO'Żądanem,. aby 
(l) cztonek się punktualnie stawił. 

Zarząd. 

Baczność druhowie w Derne ! 
Donosi się wszystkim druhom, iż zebra

n".e odbędzie się w niedziele, dnia 10 lutego, 
o godzinie 3 po po.ludniu na sali- p. Reindersa 
w Hostedde. Vprasza się bardzo druhów o pun 
ktualne stawienie s·ę. Oośtiic mile widziani. 

CzoJem! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Karnap 
podaje S'\vym czfonkom i wszystkim Rodakom 
<lo wia<looności, iż w sobotę, dnia 9 lutego, po 
polu<lniu ~ w niedzielę rano mamy sposobność 
do spowiedzi św. W niedzielę po poludniu o 
godzinie pól do 2 nabożeńs;two z kazaniem pal 
,sldem. Po nabożeństwie zebranie towarzysk:e. 
O liczny udziaI prosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo idmn, „Sokół" w Kastropie 
Z po•wodu zabawy Kola „łialki" posiedzenie 

odbędz · e się już o godzinie 2 po po.l11dniu w 
niedzielę, 10 lutego, na co sie zwraca szcze
gólną uwagę. Szan. cz.lonków uprasza się o 
liczny udziat ( 1) Zarząd. 

Towarzystw<> św. Walentego w Moers 
podaje S\yYtn czlonkom i Rodakom do wi.a
domości, i'ż zebranie miesięczne odbędzie s1ię 
w ni 'edz i elę, 10 bm. o godz. 1 po pot a nie o 
godz. 4 jak zwykle, na sali p. Kroppen przy 
.dwo rcu, ul. tlombergstr., a to z powodu odbyć 
mającej się zabawy TOIWarzystwa gimn. „So
kót" w łfochstrass. O liczny u<lziaI w zebra-
niu prosi (1) Zarząd. 

To·warzvstwo św. Józefa w Herten 
po<laje do' w·adomości., iż w niedzielę, dnia 
10 lutego, odbędzie się zebrani·e o godz. 3 po 
paf. O liczny udział" członków i gości prosi 

Zarząd. 

l(clo śpiewu „Cecylia" w Herne. 
Lekcya śpiewu w niedzielę, 10 bm. po po-

ludniu o godz. 2 punktualnie. Dyrygent. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym członkom do wiadomości, iż w 
niedzielę„ dnia 10 lutego, odbędzie s· ę zebra
nie po poludniu o godzinie 4. O l' czny udzial 
czlonków uprasza Zarząd. 

Uwaga: Wszelkie listy, tyczące si:ę Tow. 
św. Barbary uprasza się przes.fać na ręce 
przewcxln'czącego: Micha! l(rępulec, Wilhelm
str. nr. 27. 
M. l(rępulec, przew. A. Gilel, sekretarz. 

Tow. gimn. „Sokół" w Recldingh.-Siid 
podaje swym druhom do wiadomości, 
iż półroczne walne zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 10 bm. o godzinie 
110 przed pot w lokalu posiedze11 (Ji.in 
glings-Haus). O liczny udział uprasza 
się. Czołem! Wydział! 

Uwaga: Zebranie Wydziału 'o 
gQdzinie IO,% przed południem w lokalu 
oosiedzeń. O punktualne stawienie się 
uprasza Antoni Sibilski. sekretarz. 

Koło śpie.wu ,,Gwiazda .Jedności" w 
Gelsenkirchen-Bismarck 

donosi swym członkom, iż w niedzielę, 
dnia 1 O lutego, o godz. 3 po pot na sali 
zwykłych posiedzeń odbędzie się mie
sięczne zebranie, na które się wszyst
kich członków jak najuprzejmiej zapra
sza. Po zebraniu urządzimy wieczo
rek rodzinny i mamy nadzieję, że nas 
szanowni członkowie także swą obe
cnością zaszczycić racza. Cześć pol-
Gdzie wela silne ma ramię. (świa 
skiej pieśni. (2) Zarząd. 

l(oł'o śpiewu „Stowik" w Buer, 
Posiedzenie Kola naszego odbędzie się w nie 

dziellę, 10 lutego, o ~odz . 2 po pol. w lokalu 
zwyklych posi:edzeń. Zariąd powinien się sta 
wlć pól godziny prędzej, ponieważ są ważne 
sprawy do omówienia. Liczny udzial c:&onkćw 
pożądany. Goście mile widziani. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Ha.mborn 
donosi swym czlonkom i wszystkim 'Rodakom, 
iż w sobot!': po poludniu o godz. 3 przybę<l.z.ie 
ksiądz polskr w ceL'u sluchana spowiedzii ś_w. 
W niedzielę rano o i.rodz. pól 8 odbędzie sie 
msza św. na intencyę Towarzystwa, podczas 
której czlonkorwie i>rzygtępuią wspólnie do 
komun i,j św. Po poludniu o _!!odzinie 4 odbędzie , 
się polskie nabożeń~two z kazan·em. O jak na.i 
liczniejszy udzia1 w spowiedzii św. j naboże11.-
s twie prosi (l) Zarz~d. 

BACZNOśC OBERHAUSEN? 
Kolo śptewu „Mtckiewicz'' 

podaje do wia<lomości swym czlonkom oraz 
Ro<fa.kom z Oberhausen, iż w niedzielę, IO b. 
m. rozpoczynamy lekcye śpiewu o godz.nie 11 
po nabożeństwie w lokalu ·v. De Poel, Stock
mannstr. Cwiczona będzie pieśń kościelna. 
SzanownY-ch Rodaków s'ę uprasza, którzy1by 
mieli chęć z nami stanąć na chór, aby ra:czyH 
przybyć ·t dali się zapisać na czlonków. O li
cznv udzial prosi Zarząd. (I) 

Bractwo Różańca św. w Kray 
W niedzielę, dnia 10 lutego, zaraz 

po południu po oolskiem nabożeństwi-e, 
odbędzie się zebranie w Jokalu pana 
Gantenberg obok poczty. Uprasza się 
także te osoby, które chcą się dać do 
Bractwa Różańcowego zapisać, aby 
na zebranie przybyły.! (1) Członek. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum. 
Walne zebranie Towarzystwa, na którem 

będzie sprawozdanie roczne i obór zarządu, 
odbędz.ie się w niedz; elę, <Inia 10 bm. o godz. 
37'.? po poludniu. Zebranie zarządu zaraz po 
w ielki:em nabożeństw, e. O iaknajliczniejszy u-
dzia1 uprasza (I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Osteriełd 
donosi swym czlonkom, iż w nie-dzielę, dnia 
10 lutego odbędzie s·ę na sali pana Predel
kampa zwyczajne zebranie o godzinie 4 po poi. 
Za tv<lziel1, dnia 17, odbędzie s :ę walne zebra
nie. Członkowie winni s ę na to zebranie licz
nie stawić, ponieważ przyjdą ważne sprawy 
pod obrady. (1) Zarząd. 

Tovt. św . .Michała Arch. w Hochłeld 
donosi swym członkom, iż zebranie od 
będzie się w niedzielę, dnia 10 bm. pun
ktualnie o godzinie 3 po południu. O li
czny udział uprasza się Goście mile wi-
dziani. (1) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Sodingen 
podaje do wiadomości swym druhom, 
iż zebranie miesięczne odbędzie się w 
niedzielę, dnia 10 bm. po pot o godzinie 
4. Zapraszamy także tych Rodaków na 
owe zebranie, którzy ducha narodowe
go z ojczyzny przynieśli, a kręw pol
~ w żytach ich _ptynie i wzywamy 
ich, aby do tych szeregów naszych 
wstąpili. (1) Czolem ! 

Wydział. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodingen 
podaje do wiadomości swym członkom 
iż zebranie nadzwyczajne odbędzie się 
w .niedzielę, dnia 10 bm. o godzinie pół 
do 12 w lokalu posiedzeń. Ważne spra
wy w sprawie nowego sztandaru na 
porządku dziennym. Upraszamy szan. 
czło.nków oraz gości o punktualne sta
wienie się zaraz po wielkiem nabożeń
stwie u pana Teodora Nothe. (1) 

· Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojcjecha w Rohlinghausen 
donosi swym czlonkom, iż miesięczne posi·e
dzen ie OO.będzie się w niedzi.elę, 10 lutego, za
raz po 'vlielkiei Mszy św. o godz. 11 przed 
poJudniem. O L'czny udzial czlonków prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Aloiz~o w K.ottenburgu 
podaje swym czlonkom do wiadomośd, iż po
s iedzenie odbędzie się w niedzielę, dnia 10 lu
tego, o godzinie 3 po poludniu, na którem przyj 
da roczne uchwaly pod obrady, ponieważ na 
o~tatniem posiedzeniu odbyć się nie mogly, 
z powodu pogrzebu matki cz!onka Jana Antcza 
ka. O jak n.ailiczruejszy udział uprasza się. 
(2) .zarząd. 

Uwaga: Czfonkowie zalegający ze sk1ad 
kami mi1esięcznemi za stary rok, winni się 2 
nich uiścić. A. Paterka. sekr. 

Towarzystwo abstynentów polskich 
w Bochum. 

Przyszłe zebranie odbędzie się w 
piątek, dnia 8 lutego o godzinie pól do 9 
wieczorem w lokalu czytelni „Wiarusa 
Polskiego". Z powodu bardzo wa
żnych spraw, o liczny udział się upra
sza. Goście, wprowadzeni przez człon 
ków mile widziani. Zarząd. 

Tow. św. Wincentego w Hochheide. 
Zebranie odbędzie się 10 lutego o 

4 godzinie po poludniu w Jokalu posie-
dzeń. Sekretarz. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sok{}l" w Wilttcn 
zasyla zacnemu druhowi podnaczelnikow1 

AL.El(SANDROWI SI<NERSKIEMU 

O!".'.Z jego narzeczonej pannie 

MARYANNIE PRZEWOŻNIAKÓWNIE 

w dzień ślubu, dnia 9 lutego, życzenia wszelkiej 
pomyślności. Czolem! Niech żyje Solł:olica z 
Sokolem ! Wydział. 

BACZNOSC BRUCKHAUSENt 

Towarzystwo loteryjne „Zgoda w Bruckhaiusen 

urządza dnia 12 lutego 

- zabawę karnawałową-

z tańcamJ u pana Br;nka. Początek o godz.. 4 
po południu. Wszystkich Rodaków z Bruckhau 
sen i. oko1icy zapraszamy. Muzykę dostawi 
nam pan: Podeszwa z Alstaiden. 
(2) Zarz'łd. 

T-0w. gimn. „Sokół" w Neumiibl-Buscbbausen 
podaje swym druhom do w· adomości, iż w nie 
dzielę, dnia 10 lutego, urządzamy 

- karnawałową zabaw~ -
na sali: v. Schroeera w Buschhausen, na którą 
się wszystkich Rodaków z Neumfihl i okolicy 
jak najuprzejmiej zaprasza. Początek o godz. 

4 po pe.Z. 0Qśc"e mog:i być tylko przez drw-
hów wprowadzeni. Czołem! 

Uwa23: Przed zabawą o godz. 2 odbędzie 
si~ miesięczne zebranie. Jest pożądane, aby 
każdy punktualnie się staw .l. (2) 

St. Kubiak, sekretar~ 

Towarzystwo św. l(azimierza w Baukaa 
podaie swym szan. czlonkom do wiadomości. 
iż w niedzielę, dnia 10 lutego, zaraz po na
bożeflstwie polskiem o ~odz. 5 urządza 

otwartą zabawe z koncertem i tańcem. 
Muzyka na przemian na dudach i na klac 

necie. Wstęp <ila czlonków 30 fen„ dla gości 
75 feIL Członkowie winni. sie okazać ustawą 
tow. O jak najt:czniejszy u<lzial prosi 
(1) Zacząd. 

Uwaga: Zebranie w dniu tym wypa<ia. 
St. Radojewski!. 

BACZNOSC l(LEY! 
Towarzystwo św. Andrzeja w ł(ley przy Lit· 

gendortmund 
obchodzi dna 10 lutego swą pierwszą roczni
cę i uroczystość poświęcenia chorągwi na sali 
pana Bussmanna. Prosimy wszystk .e Towa
rzystwa, które zaproszenia odebraly i te, .któ
re dla braku adresów zaproszeń nie Oidebral::r, 
aby nas swoją obecnością zaszczycić raczyly: 
O li·czny udzia.f w zahaw·e szan. cz.ranków 1 
wszystkich nam życzliwych Rodaków uprzej
mie prosi ~arząd. (a). 

Koło śpię.wu „Sobieski" w Herten 
donosi swym członkom i wszystkim 
Rodakom w tlerten i okolicy, iż w nie
dzielę, dnia 10 lutego, urządza zabawę 
zimową na sali p. Mummenhoffa o go
dzinie 40 . O J'czny udzial uprasza się. 
Dzieci do 14 lat nie mają wstępu. 
~) Zaną~ 

Uwaga: Zebranie odbędzie się w 
tę samą niedzielę po pot .Q godz. 2~. 
Czlonkowie zalegający ze skladkamł 
miesięcznemi dłużej niż 3 miesiące, mu 
szą się z nich uścić na zebraniu. Le
kcya śpiewu wypada. 

Baczność Holsterhausen ! 
Koło śpiewu „Wanda" w Holsterhausea 
urządza w dniu 10 lutego 

ZABAWĘ Z TAŃCAMI 
na sali p. Krafta o godzinie 4 po połu
dniu. Szanownych Rodaków, chcą
cych wziąść udzial w zabawie, prosi
my dać się na członków zapisać na ze
braniu, które się odbędzie tego samego 
dnia o godz. 3 i pól w lokalu posiedzeń 
bo zabawa będzie zamknięta. 

Uwaga: Ponieważ urządziliśmy 
podwójną kapelę, to jest polskie dudy 
i kapelę dętą. przeto lubownicy tańca. 
mogą się bez przerwy natal1czyć. O 
jak najliczniejszy udział w zebraniu i 
zabawie prosi (3) Zarz2'd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Altenessen 
obchodzi dnia 10 lutego 3 rocznicę swe 
go istnienia na sali p. Saala, naprzeciw 
kościoła katolickiego, na którą szan. 
Towarzystwa, które zaproszenia ode
brały i te, które zaproszeń nie odebra
ły, tak samo wszystkich Rodaków i 
Rodaczki z Altenessen i okolicy jak 
najuprzejmiej zapraszamy. Początek 
zabawy o godz. 4 po pot. 

Czolem ! (3) Wydział. 

l(oło śpiewu ,.Sława" w Oels.-Bulmke 
urządza w sobotę, 9 lutego, o godz. w 
wieczorem 

- zabawę zimową -
na sali p. ttundta przy Wannerstr. Pro 
gram: 1) Powitanie gości; 2) śpiew: 
3) przedstawienie humorystyczne; 4) 
kotlcert przeplatany deklamacyami. Ma 
zakończenie tańce. O liczny udzial Ro 
daków prosi (2) Zarz~d. 

i - . . '!@ 

NADESŁANO! 
Ceny za artykuły spożywcze posz 

ly tak w górę, że i fabrykanci marga
ryny czuli się zniewoleni podwyższyć 
ceny za margarynę, by módz używać 
do robienia jej najlepszych materyałów 
jak mleka, tluszczów i oleju. Margary
na wyrobiła sobie już wieJkie znacze
nie na polu artykułów spożywczych. 
Dlatego lepiej trochę więcej zapłacić a · 
mieć towar dobry i pożywny. 

lladesłano 
Milion SokolóW' 

zawitało w Poznańskie 
~bornych papierosów 

lłrmy Wulkan 

I. F. J. Komendziński w Dreżnie 
w nader przystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. W a.rto sprawdzić. Do na· 
bycia we wszystkich odnośnych handlach. 



Towarzystwo św. Jóiela w Honthause11 
urz~dza w n.edz,ele, dnia 10 bm. po pot o go
dzinie .f na sali p. Kortego zimową zabawę, po
l~czoną z koncertem, teatrem pod tyt.: „Cy
can Murengo, czy1i jaskin,a potep:enia" w 5 
aktach, a 6 odslonach ze śp iewem z polączoną 
orkiestrą p. Michala Pietry~ , z Bruchu, Sztu
ka bardzo zajmująca, na którą, szczególn:e 
~wraca się uwagę. Początek teatru o godzi
nie 6. Po przedstaw:eniu tańce. Karty wstęp
ne moi.na nabyć u czlonków Towarzystwa orał!: 
u gościnnego p. Korte i w księgarni p. J. SJa
niny. Karty <lla czlonków 30 fen, dla gości 
przed czasem 75 fen., przy kas·e 1 markę, dla 
czlonków sąsiednich Towarzystw, &eżeh si.e 
okażą ustawą, 50 fen. Na powyższą, zabawę 
w szystkich życzliwych Towarzystwu Rodaków 

Zarząd. 

Towarzystwo Jdmnastycme „Sok~' ! ~ 
obcho<lzil dnia 10 lutego 5-tą, rocznice 1stmen• 
swego na sali p. Ungra „flora", na któr' 1su 
Tovarzystwa, które zaproszenia odebra.ly, i 
te, któ.r.e dla braku adresów zaproszeń nie o
debraly, tak samo wszystkich nam. życzliwyci 
Rodaków i Rodaczki z Laar il okol_1cy, jak •ai· 
uorzeim ·ej zapraszamy. Program JeS:t na~tepu
jący: 1) od zodziny 3 d~ <i przyJmowan10_ To-
warzystw i gości. 2) Pow1tanile delegatów i go
ści. 3) Sp:ew wspólny: „Bracia Rocznica" • 
Przemówienia delegatów. 5) Cwiczenia mieJsco 
:vego gniazda. 6) Cwiczen·a przybylych rniaz~ 

7) Spiew na glosy Kola śpiewu „Wanda'' z 
Laar. 8) Przedstawienie amatorskie „Chlopf11 
stu-dukatowy". Nastepn ·e taniec do godziny fi . 
rana. Wstępne dla druhów 50 fen. dla g°'cł 
1 marh (3) Wydzial 

T<rn,·a-rzystwo ~hnn. „Sokół'' w Liitgen
dot·tJ:nund 

donosi szanmvnym cz.lonkorn oraz Rodakom, iż 
w ni-Oclz ; elę, dnia 10 lutego, urzą,dza swą 

ZIMOWĄ ZADA WĘ 
na sali pana Buschkampa. Początek o godz. 4 
po poludni:u. Zabawa będzie urozmaicona ć:Wi 
czeniami gimnastytcznemi, losowaniem, dla me
'\vfast t!uczeniern garnka o nagrody. O licz-
ny lłdz.iai druhów, oraz gości prosi Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się .zaraz po 
11abożeństwie O\ godz. 11 i pól. Na porządku 
dziennym obór zastępcy prezesa, obór sekre
brza i inne ważne sprawy. Prosi' si-c: -druhów, 
aby okazali' zaintere~anie dla naszego Gni'a-
g<fa .f. sie stawJł.i! Jak jeden mąż. (2). 

Czołem! Wy~zlał. 

Towarzystwo głmn.. „Sokółu w Hamborn 
urządza w ni.edzjelę, 10 lutego, 

- ZABAWĘ ZIMOWĄ -
tt p. Thomasa. ·na którą wszystkich druhów i 
~odaków z łfamborn ir okołicy zapraszamy. 
Początek o godzinie 4 po poiludniu. Czolem.(1) 

Wydział. 

l(oł-0 śpiewu •• Wanda" w J(aterobergu 
urz.1dza WIECZOREK RODZINNY w niedzie
lę, dnia 10 lutego, o godz. 6 po pol. na malej 
sali· p. Jenscha, na który swych czlonków mi~e 
Eaprasza. Goście mają tylko wstep jeżel~ s1:ę 
na czlonków dadzą wpisać. - Lekcya śpiewu 
!Odbędzie się o godz. 2 po pol. (2) 
ł. - Zarząd. 

l(olo śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza dnia 10 lutego na sali p. Rohl, 
DilDpelstr. 

- zabawę karnawałową 
z teatrem p. t.: „Szlachta czynszowa, 
czyli kłótnia o wiatr". Początek o go
dzinie 5 po poi. Wstępne przed cza
sem 50 fen., przy kasie więcej. Czapki 
karnawałowe można przy kasie nabyć. 
Mamy nadzieję, że nas szan. Rodacy 
i Rodaczki z Rotthausen jak najliczniej 
odwiedzą. (3) Zarząd. 

Baczność Duisburg-Hochfeld 1 
Towarzystwo loteryjne. „Szczęście" 
urządza swą zimową zabawę z tańca
mi w niedzielę, dnia 10 lutego, w loka
lu p. Loberga. ul. Hochfelderstr. 29 do 
101. Muzyka polska! (3) Zarząd. 

BACZNOSC KASTROP! 
l(oło śpiewu „Hałka" w l(.astrop 

obchodzi <inia 10 lute~o zimową zabawę ina saili 
pana Sin<lra o godz.nie _. po pol. Program za
bawy: Koncert, śpkw na cztery glosy, dekla
macyer o godz. 6 taniec. Zabawa -Odbędziie się 
w zamkn.etem kole, na którą wszystkich Roda
ków z okolik:y jaknaJuprzejmiej się zaprasza. 
Goście po\vinn i sie prz.t.d czasem postarać o za
•roszenie, bo przy kasie sie nile dostanie, po
• '.ewai jest ścisla kontrola. Gzlonkowie winni 
ai~ stawić jakna.}Hczni~J z odznakami. O licz-
•Y udzial uprasza (3) Zarząd. 

Towanystwo gfmn. „Sok&" w Dellwig 
urządza dn ·a 10 lutego zilmową zabawę na sali 
p. Demonda w Borbeck, Tonhalle (Germania
platz. Początek o godz. 4 po pol. Muzykę do
stawi p. Pietryga z Bruchu. Wszystkie są
siedn e Gnilazda i życzliwych nam Rodaków 
z okol· cy uprzejmie _się zaprasza. (2) 

C zo.J em! Wydz"'iał. 

......... „„„ ... „„„„„„„„ .... „„„„ ... ~ 

ti gotowej uirirerOb, mezkiei I 
dla ełilope )w ł r61Ioczej. 

Pracownia podług miary. Skład sukna. 
w. ·we~na, Hoebemmerich, 

==================== A.tre.it~. •· =========-===-es==== 
Tanie i rzeteDne źródło zakupna. 1479 
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Swój do swego! 
S.zanown.ym Rodakom z Merklinde 

i okolicy donoszę uprzejmie, iż objąłem 
od paua G. Villlsa (138) 

skład towarów kolonialnych. 
Staraniem moj cm za\Vf.ze będzie 

dobrymi towarami, taniemi cenami i u
przejmą obsługą zjednać sobie zaufanie 
Szanownych Rodaków. 

Proszę dlate20 o łaskawe poparcie. 

Z poważaniem 

WALENTY JANK0"1SKI. 
~ ~ ~ ~ .» ~ 

Baczność gospodynie! 
Z powodu eiągłego podrażania cz~

ści składowych margaryn„ {mleka, tłusz
czów i oleju), jakoteż z pow Jdll zwięk
szonych kosztów produkoJi w ogóle, były 
fabryki (U6) 

przem. margarynianego 
zmuszone, ceny sprzedaży podwyższyć, 
aby fabrykaty 

dotychczasowej dobroci 
i nadal odstawiać mogły. ~Prze. to 
pod• J'ż•zaJI\ slt"J łeż eeny w 
detalłezneJ •pnedaży. 

. Tani chleb! 
Dobry, pożywny chleb padern
bonkl po 1,25 mr. I po 85 fen, 
również westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po 1,0o mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba Joh. Hake, Upsprung 
p. Salzkotten. . (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim jQ· 
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko-

. lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Loboff, Maltheserstr. ń, G. Kir„hner .• 
Lindenstr, 32, Ed. Welsch, Konigsstr. 

Pierze czysto gęsie 
darte +unt mk. 1.75, 2. - ) 
i .„v, 3.-, 3.50, 4.-, puch 

szary ruk. ~.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.-
Korespondencya polska. Przesyłka za 

zaliczką. (17 43) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Sachsen) 

al. Nleolal111tr. nr. .a. 

Bank ZieD1ski 
Koronowo (Crone a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w cało8ci i w _parcelach na długo

=== letnił\ odpłat~. 
161e 

Kasa aszczędności Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wy:10 ·;ded i. .miem. 
l i ćwierć procent za kwart. wypowiedz, 
1 i pół procent za półrocznem wypowiedz 

-SKORY, FUTRA, GARNITURY fU- . 
TRZANE 

farbu.je i czyści jako specyalność 
I' ARBIERNIA GALLUSCHKE, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, HC1 oo. Eickel, Rohllna· 
hausen, Linden, Hattlngco. Langendreer, .l\far
ten, Castrop, Kamen, Do-rtmund, Oerthe, 
Sprockhovcl. 

Place bud.owiane 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser'' 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert Buss, 
Hamborn, Gottliebstr. 25. 

Szanownym Rodakom w Ger
resheim i okolicy polecam m)j 

skład towarów koloniatn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogerJQ. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

J. Radzicki, 
Gerreslaełm. Neunhanserstr.lb. 

Wielkie strzelanie 
do tarczy 

od 8-go do tł-go lutego 
w loka.u p. Meinhardta w Herne 
1 premia 100 ma.rek. 
2 „ 60 " 
3 " 35 9 
4 „ 10 " 

5 " 5 " 
Franciszek Skudlar~k. Baukau. 

Swój ·do swego! 
Szan. Rodakom z ALTENESSEN i okolicy 

donosze uprzeiimie. it otworzylem 

skład towardw kolonlalnych 
w Altenessen, przy ul. Czarnej 

(Scbwarze-Strasse) Nr. 100. 
O popa1cie mego interesu proszę uprzetmie. 

Z szacunkiem 
Antoni Błaszczyk. 

aczynia e~alj. ~ ~~g~ąr!!~! i p~r~~~~!~ 
kn u·e si najtaniej ł najlepiej w ie koQ_~ety) przez rozsprzedaż mej 

P J ę • •• wszędzie dobrze zaprowadzonej kar-
80 ChUmSk. Konsumie Emaln p~ck~eJ ~erhaty. ~rospekty polskie 1 

Tow. : imn. „Sokół" w Recklingh.-Sild 
urzą( 71 p:erwszą zabawę zamkniętą 
połąc')ną z koncertem, teatrem i ćwi
czeni~· 1i, w niedzielę, dnia 10 bm. o 

J · 1· Bochum godzil: c 6tej wieczorem w i.mg mgs- Dorstenerstr. s. 
BoblłnA'l•au•en P· wanne, mem1eck1e darmo l franko. 

Heinrichstr. Bl. Bliższych wiadomości udzieli 
Haus. O liczne przybycie na zabawę u-
prasza si~. (2) Wydział. --==:- Tanie umywalki ! === Bukowiecki, Posen W. 6. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Za dntk. aaklad I redakcy1 odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wyda 

~~~ff-1, . -~ . ~~~:I • . . 
- ~ 

Zegary 
przedmioty 
ze złota, 

lar~bra 

alfenldy 
Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Reperaeye rze• 
teinie l tanto. 

1188 

a eaelad.zl 

krawieckich 
na du ~e sztuki potrie. 
bnje 189 

L. Bączkowski 
w Baukau 

p. Herne. 

Pomocnice 
na stałe zatrudnienie 
przyjmuje od nru 

J. Zajka. 
akademiczna. szkoła krt

ju, szycia i stroi. 
8ruek.hau•e1a, 

Wilb.elmsplatz. nr. 8. 
~~~~~~~~~~~-

Najlepszą i najzdrowsz' 

tabakę 
do zażywania, 
tabakę na oez,·, 
koweńaką, k.aeh
llnkę poleca (1692) 

spee7alna 
lahr}'ka tabak.I 

do zażywania 

E. Som merf eld, 
Grudziądz ( Grauden.m WP. 

W śr 6 d wychodźeów pGI. 
skich poszukuj~ si~ 

osób godn. zaut. 
które by przyjmował1 za. 
mówienia na. wydawnic. 
twa polskie, bardzo og. 
dobne, a nie drogie, 
Każda rodzina polsk11 i 
każda osoba ooroflla 
ch~tnie je kupuje. Zaję. · 
efo nie trudne, za.rohek 
wysoki. Szczegółami eł'Q. 
ż~ bezpłatnie. .K.oreep. 
po polsku. Adres: KB!ę. 
garnia Katol. O. 'fb:t.aia 

Stuttgari. 

Dla teatrów amatorskich. 
- Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (I 

akt, 6 meżcz;yoo, 3 niewiasty}. Cena 1 mr. 1 
przesylką 1,10 mr. 

- Bursztyny Kaeł.. Obrazek lud-0wy z nłl· 
ką. śp-iewami i tańcami. (3 akty, 4 tnężceytni, 
7 .niewiast). Cena 1,00 mr. z przesl 1,10 mr. 

- Bankructwo partacza. Komedyo-open. 
(1 akt, 4 m. 1 n.) Cena 1,00 mr. z przesyl~ 
1,10 mr. 

- Babunla, komedya komedya Maryam 
Gawalewicz.a. (2 akty, 5 m. 2 n.) Cena 80 fen. 
z prz:es.90 fen. 

- Btatek opętany. Kiroitochwiła ze ~· 
mi. (1 akt. 5 rn. 3 n.>. Cena 1,30 mr., z prie
sylką 1,40 mr. 

- Bartos z oardoarwkK7890SCET AOIEST 
Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie w 

letariu. Obraz sceniczny. (1 akt, 4 m. 1 n.). 
Cena 1,00 mi:„ z przes. 1,10 mr. . 

- Bilecik miłosny. Drobnostka scemana 
Michała Balockiego. (1 akt, 2 m. 2 n.) Cala 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Akad0mlk, czYłł ofiara za o~zynq. 
(1 akt, 2 m. 1 n.). Cena 1 mr„ z. przes. 1,10 mr. 

Teatry amatorskie. 
Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (laij 

6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę. I 
przesylka 1,10 mr. 

Akademik, czyli ofiara za OJczyz~. O 
akt, 2 me±czyzn, 1 niewiasta). Ce11a 1 mr. 
1 p_rzesylką 1„10 mr . · 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy z. muzy· 
ką śp iewami i tańcami. (3 akty, 4 mezczyrn. 
7 ~iewiast). Cena 1 mr., z prz~lką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komecl:ya - opera. 
( 1 akt, 4 mężczyzn. 1 niewiasta). Cena 1 mr~ 
z przesylką l,10 mr. . 

Babunia. J(ome-dya Maryana Gawalew1cza. 
(2 akty, 4 m~ż:;zvz!l, 2 niewiasty). Cena 81 
fen„. z przesylką. 90 fenygów. . 

Błażek opetany. Krotochwila ze śpiewa~ 
(I akt, 5 mę>.czyzR, 3 niewiasty}. Cena 1,.,, 
mr z .Prze~lką 1 40 mr. 

'i.Jartos z ood l(rakowa, czyli l)otywocle f 
letar2u- Obrazek sceniczny. (1 akt, 4 tn~· 
żczy.z.n, 1 niewi:'łsta). Cena 1 mr„ z przesylkl 
l,10 mr. . Ml 

Bilecik miłosny. Drobnostka ~cemczna . · 
chata Baluckie·go (1 akt. Z meżczy:m, 2 nit 
wiasty). Cena 80 fen., z przesyłką 90 feŚ. 

- Chłopl arystokracL Komedya ze pie; 
wami. (1 akt, 6 m. 3 n.)_, Cena 1,30 mr-i 

przes. ~·:ro~r ~ystolcrad. Muzyka :i śple'NY· 
Cena 50 fen., z orz es. 60 fen. 

- Chłop{.ec studukatowy czyli zaklęła f 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. Kotn~ 
dyo-opera. (okt, 8 m., 1 n.) Cena 1,00 mr., 
przes. 1,10 mr. 

1 
doVr'Y 

- Czai;.towska ława. Dramat u ~ 
4 akty, 15 meiczyzn, 9 niewiast). Cena 4, 
mr., z przesylką, 4,20 mr. ,. 

Cztery dramacild n.a tle . dz.leiów . mora ka 
skich: 1) Ostatnie naPO!Ilnt~me Swiatop)lu 3 (4 m.) 2) Dzielne Moraw1ank1 (4 m .. 2 n.· . 
Bożena czyli córka kmiecia na czes~1m .t

2
r l 

(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. "° 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fęn, 

Księgarnia „Wiarusa Po Isk.", Bochum, 
rosTBESTELLUNOSFORMULAI· 

Icl bestell biennit bel dem Kai!e~ 
chen Postamt eiln Exemplar der ZeiUJ'1 

*'Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunf' 
preisliste 128) filr die Monate Pebru•; 
u. Marz 1907 und zahle an Abonnell'led 
und Bestellgeld 1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu habell 
łr~eint(t. 

• „ • • ~ • . d. "' ~ • • • 190"' 

K1lserlłcbH Postamt ••••• . • :;;/ 

wnictwa „Wiarusa Pol." w Boch 



r. 33. ut sobotę dnia 9-aro lutego •~u•7 

• 

łodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawo a narodowym politycznym i zarobknwJ • • 
.......-=tnn;:::w:: ł E44 

.,7cllodsi codsi•nni• 1 W1J\tJu11:a dni poiwi•t•cznych. 
msdpła.ta kwutalna n& poczcie i u listow;rch wynosi 

m 50 fu1 , a s odmo11zeniem do doma 1 mr. 92 fan. 
dcWla.ru Pi>! 1.kiu ~piJJ.>;.f jtst w cenniku poc1towym pod 

11naki1tm ,,L polnisch nr. 123. 
I 1111 Baż1 za 11ar1 I DJczwz 1 ! 

t.a UlłlG1·111oLJ e1lt.C• ••\ '°~ t.Q4.,;,.\;. „~uJUio lllOuuet,u llRI., 

le f. ogłaszenie zamieszczone prsed inseratami .O tan. LI~ 
częs~o ogłasza otrzy>.Ra rabat. - Listy do "Wia;:i H Pt; • 
1ł'iego" należ:t łrankowa6 i podał w nich dokładny r.cb; • 

pisz1tcego. Rękopisów ni• :lWI'acam;r. 
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.Rodzice 1tolscy! Uczcie dzieci swe 

'"*'le, czytać I oisać po polsku! Nie 

łi•t Polakiem, kto potomstwu swemu 
J1loaczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Przeciw wyborowi ks. Glowatzky'ego 
w okręgu kozielsko-strzeleckim założo 
ny zostjlnie protest ze strony polski~h 

władz wyborczych. 
W okręgu tym otrzymał Polak re

daktor Siemianowski 8900 głosów, cen
trowiec ks. Glowatzky 11500. Tak w 
w Kozielskiem jak Strzeleckiem dzia
ły się ze strony c~m :owców niesły-

. chane nadużycia 
Jak pisze „Gaz. Dpolska': pędzo

no w wielu miejscowo~Gia~h lud pod 
przymusem po prostu jak bydło do wy„ 
borów. 

Wczoraj, w czwartek, rozpoczął sejm 
pruski na nowo przerwane wskutek 

wyborów do parlamentu posiedzenia. 
Seitnowi przedstawił się przy obradach 
nad etatem rolniczym, następca pana 
Podtiielsky'ego p. von Arnim, :który 
w przemówieniu sw.ojem zaznaczył, że 
starać się będzie o dobro rob.>tników a 
mianowicie o zmniejszenie obdłui..!nia 
posiadłości niemieckich. Potrącił rnk
że p. von Arnim o komisyę kolonil'l
cyjną oświadczając, że sprawa kdloni
ząGYi jest bardzo trudną, przedewszy
stkiem dla tego, ponieważ ceny ziemi 
z roku na rok wzrastają. Aby trujno·· 
ści usunąć, otrzymają banki rentowe 
znaczn.iejsze środki do dyspozycyi. 

Wybory do parlamentu austr~ackiego 
odbędą się w pierwszej połowie maja. 

Wybory te odbędą się po raz pier
wszy na zasadzie powszechnego r9-
wnego i bezpośredniego prawa wy
borczego i oznaczać będą dla Anstryi 
chwilę przelomową. 

Zdrada socyalistów. 
PQlski Centralny Komitet \VyLm

czy na Rzeszę niemiecką w p,)znaniJ 
nakazał Polakom na obczyźnie gbso
Wać na socyalistę, ponieważ socyaliści 
zobowiązali się przy ~ci5!cj':)zy,~h wy
borach w Prusach ZachodnLcll i ·1a Slą 
zku głosować na kandydatów polski~h. 

Jakkolwiek rzecz jasna każdy Po
lak cieszy się, im więcej w;o~1 nam 
rząd ma w parlamenci~ przeciwn'.ków, 
to jednakże nad rozkazem Centralnego 
~omitetu większość Polaków na obczy 
Znie ubolewa i to dla tego, ponieważ 
Program socyalizmu jest w wielkiej 
czę~ci zupelnie przeciwny dążeniom i 
zasadom Polaków narodowców, wsku
tek czego socyaliści w pracy zawodo
wej i organizacyjnej są wielkimi 
Wrogami Polaków narodowców, a 
dalej ponieważ Polacy na obczyźnie z 

doświadczenia nabrali przekonania. że 
kompromisy ze stronnictwami niemie
cki emi z reguły nie mają dla Polaków 
znaczenia, a zagrażają w wysokim sto
pniu, przedewszystkiem zaś na obczy
źnie, naszym narodowym i religijnym 
interesom. 

Kompromis ze socyalistami nie przy 
niósł nam też wcale korzyści. Czy 
socyaliści poparli w gliwicko-lubliniec
kiem ks. Jankowskiego jest rzeczą wą
tpliwą. Pewnem jest atoli absolutnie, 
że w okręgu grudziądzka-brodnickim 
socyaliści przy wyborach ściślejszych 
nietylko że nie poparli polskiego kan
dydata, lecz głosowali na haka
ty\.tę, liberała Siega z Raczyniewa. 
Zdrada socyalistów zgotowała klęskę 
kandydatowi polskiemu, a zwycięstwo 
liberałowi, wrogowi Polaków i robo
tników. 

Przy wyborach głównych otrzymał 
Polak 

Łaszewski 12 612 głosów, 
liberał Sieg 13 966 glosó~, 
socyalista 1424 głosów, 
centrowiec 61 głosów. 

Przy wyborach ściślejszych otrzy
mał kandydat nasz 

p. dr. Łaszewski 13 551 gł., 
liberał Sieg 14 854 gł. 

Przyrost głosów polskich pochodzi 
od Polaków, których jeszcze zdołano 
w ostatniej chwili sprowadzić do urny 
wyborczej; socyaliści glosowali na Sie 
ga. Jeden z p(zywódców grudziądz
kich socyalistów p. Bruell oświadczył 
na wiecu, że socyaliści są najprzód 
niemcami, a potem dopiero socyalista·· 
mi i że żadną miarą na Polaka głoso
wać nie będą. 

Tak uzasadnili socyaliści zdradę 
swoją i dobrze będzie, jeśli ci, którym 
się kompromis z socyalislami wydawał 
korzystny zdraQ_ę tę a także chara
kterystyczny sp9sób uzasadnienia jej 
przez p. Bruell'a zachowają w pamięci 
i wysnują z tego odpowiednie wnioski. 

Lud polski na obczyźnie, znając so
cyalistów, czego innego się po nich nie 
spodziewał. 

o wynika wyborów 
. rozpisuje się prasa polska obszernie i 
rze_c;zowo z wyjątkiem „Dziennika Ber 
lińskiego" i „Gońca Wielkopolskiego" .. 
Pisma te za ws_iystko. co im się nie po
doba czynią odpowiedzialnym p. Jana 
Brejskięgo z Torunia, ponieważ się po
godzić z tern nie mogą, że p. Jan Brej
ski, jeden z najlepszych naszych zna
wców sprawy robotniczej i położenia 
robotników polskich, wybrany został 
postem w okręgu starogardzko-koś
ci ersko-tczewskim. 

Poruszamy tę sprawę, ponieważ z 
kół czytelników naszych doszły nas 
glosy oburzenia na sposób, w jaki 
.ll.Dzienn;k Beriiński" i „Goniec Wiel
kopolski" zwalczają p. Jana Brejskie
Ro ... którego robotnicy polscy na· obczy
źnie uważają także za swego posła. 

„Goniec Wielkopolski" w ostatnim 
null)erze zamieścił artykuł pod nagłów 
kiem „Zwycięstwo na Slązku". Ktoby 
~ądz;ł, że w artykule tym „Goniec Wiei 
kopolski" bada i rozpatruje położenie 
rzeczy na Ślązku, zmyliłby się bardzo. 

Otóż trzecią częśc artykułu zajmują 
napaści na p. Jana Brejskiego. Reda
kcya „Gońca Wielkopolskiego" zdaje 
się artykułu, choćby. o niewiem jakiej 
traktował sprawie, nie jest już zdolna 
inaczej zakończyć jak napaścią na p. 
Jana Brejskfogo. 

· Jeśli jednakże już „Goniec Wielko
polski'' tak bardzo zaopiekował się Pru 
sami Zachodniemi a specyalnie osobą 
p. Jana Brejskiego, kładziemy mu na 
serce, by zajął się także Poznaniem, 
który przecież mu jest bliższy. Jak 
stwierdził „Dziennik Poznański" w sa· 
mem mieście Poznaniu 5000 - dosło
wnie pięć tysięcy - wyborców Pola
ków P.Ozostało w dniu wyborów w do
mu i nie oddało głosu na kandydata poi 
skiego. Czy to nie skandal! - Czy to 
też p. Jan Brej ski temu winien! -

„Goniec Wielkopolski" raczył tak
że dać naganę obczyźnie, że za mało 
zdobyła głosów na kandydata polskie
go. Prawda, mogłaby być więcei, ale 
jednak zdobyHśmy prawie 30 tysięcy 

· głosów, czyli blisko 12 tysięcy więcej 
jak w roku 1903 i dumni być możemy 
z tego, co mimo skromnych środków 
zdziałaliśmy. 

Czemuż jednakże. „Ooniec Wielko· 
polski" nie bada przyczyn, dla których 
nam w Polsce w niektórych obwodach 
głós~w ubyło, nawet o samym Pozna
niu, w którym przecież się drukuje, mil 
czy jak zaklęty, natomiast interesuje 
się obczyzną i udziela jej wskazówek, 
jakkolwiek redakcya „Gońca Wielko
polskiego" nigdy obczyzny nie widzia
ła, i jakkolwiek na obczyźnie w je
dnym prawie tygodniu więcej odbyło 
się wieców przedwyborczych jak w 
calem Księstwie przez cały czas przed 
wyborczy! 

Podłość centrowców 
Wychodząca w Królewskiej Hucie 

na Górnym Slązku „Gaz. Kat." w arty
kule polemicznym pisze pomiędzy in-
nemi: . ·~ .:· 

„ . . . . Gdybyśmy jednak byli zło-
śliwi, moglibyśmy tak samo powie
dzieć o Polakach. którzy układają so
jusze z socyaldemokratami, - nawet 
w okręgu Essen, gdzie do wyboru ści
ślejszego stawał centrowiec Giesberts 
i socyaldemokrata, .:,.!katoliccy" Polacy 
postanowifi powstrzymać się od wybo
rów! Zaprawdę, takim katolikom, któ· 
rzy nawet w wyborach ściślejszych 
pracują na rzecz socyaldemokratów a 
na szkodę kandydatury katolickiej, ta
kim Polakom katolickim możnaby na
pluć w twarz". 

W taki ulicznikowski sposób lżą cen 
trowcy z zemsty Polaków. jakkolwiek 
przy wyborach chodzi przecież o poli
tykę a nie o religie. a panowie centro
wcy równ:eż w Baw.uyi głosowali 
obecn:e na socyalistę, a w Polsce na
wet przeciw kapłanom katolickim na 
rządowców wrogów kościoła katolic
kiego. 

Tylko tak dalęj panowie centrowcy . 
a doczekacie się jeszcze innych cza
sów! 

Co raz to piękniejsze ,.kwiatki" po
czynają wyra~tać na n'wie centrowej. 

Oto w pobliskiem okręgu Arnsberg.-

Olpe-Męschede kandydował na własną 
rękę były poseł centrowy głośny W. 
obwodzie naszym Pusang_el, którego 
główny zarząd centrowy - słusznie 
czy nie ~luszhie, nie nasza rzecz to roz
trząsać - wyrzucil z frakcyi. Pan 
Pusangel pisze o swoich dawniejszych 
towarzyszach broni: 

„Urzędowe centrum wyrwało mi 
mandat _z ręki, a w moje miejsce wstę
puje młody sekretarz robotniczy do 
parlamentu. Nie ma oszczerstw i wy
zwisk, nie ma brutalstwa i tchórzliwej 
podłości, którychby w walce przeciw
ko mnie nie użyto. Jeżeli kiedykol
wiek prawda została zohydzoną, wol
ność nadużytą, a prawo w niwecz zo
stało obrócone, - to stało się to w wal 
ce przeciw mnie. Nawet _czcigodne 
duchowieństwo kazało te brudne bla
ty roznosić przez dzieci szkólne. Jakże 
wtedy, jeżeli do tego samego księdza · 
ągitatora, który do takie~o kroku dzie
ci nakłan:ał, te same dzieci przyjdą na
stępnie do spowie.dzi? Nawet pewien 
wysoko poważany kapłan oświadczył, 
iż wskutek walki wyborczej powsta· 
ly stośunki, wprost nie do opisania. 
Trzeba będzie wiele lat c;ężkiej pracy, 
ażeby to znowu zyskać z powrotem, 
co duchowieństwo straciło tta milości 
i zaufaniu. 

W końcu oświadcza Pussangel, iż 
· cieszy się z tego, że go wykluczono z 

partyi centrowej, bo nigdy tyle nie wy. 
cierpiał, co pod obłudnem hasłem: za 
prawdę, wolność i prawo! 

_Tak pisze p. Pus_sangel, któremu ja
J<o byłemu po.słowi centrowemu nikt 
nie zaprzeczy, że centrowców zna do
brze. 

Jak agitują centrowcy? 
Wspomnieliśmy już, że przeciw wy 

borowi ks . . Glowatzky'ego ma być za
łożony protest z powodu niesłychanych 
nadużyć, jakich się dopuszczali centro
wcy. Piszą o tern uNowiny Racibor
skie" co nastepuje: 

Niestety przepadł kandydat polski 
p. Siem1anowsk1 w kozielsko-strzelec
kim okręgu, ale bo też działy się 
Jiprost niesłychane rzeczy. Połowa 
wystarczy do unieważnienia wyborów 
w tym okręgu, co też prawdopodobnie 
nastąpi, sk.oro z - polskiej strony zało
żony zostanie protest. Nie pozwolono 
na odbywanie zebrar1 polskich, bito poi 
ski~h mężów zaufania, którzy stali z 
kartkami i nie pozwalano im stać przed 
lokalem wyborczym, a w Koźlu samym 
naprzykład zwolennicy partyi polskiej 
byli wprost narażeni na niebezpieczeń
stwo życia. Motłoch uliczny szalał, 
a wycie jego zdawało się wskazywać 
na to, że to nie ludzie, tylko stado dzi
kich zwierząt. Nawet dzieciaki brały 
udział w tej wprost skandalicznej hecy. 
co licho świadczy o ich poziomie VfY
chowania. Lokal, w którym przeby
wał polski komitet wyborczy, przez 
cały dziei'1 był oblegany przez sforę 
wyjących dzieciaków. do okien bom
bardowano kulami śnieżnemi. a skoro 
ktoś wyszedł z lokalu na ulice, nCł pa
stowano go w niesłychany sposób. Zda 
rzyło s:ę nawet, że pewnego Niemca~ 
który al)i słówka po polsku nie umie~ 



wzięto za polskiego „grofa" (hr. Miel
żyńskiego) i obrzucano go śniegiem na 
ulicy, tak, że biedak musiał się schronić 
do znajomego. 

Do władz zwracano się w tej spra· 
wie bezskutecznie. 

'lłemle ·· P.otskłe. 
Z Prus Zaehodnieh, Warmii i M&zur. 

Gdańsk. Zbrodniarza Selińskiego, 
który na dworcu w Malborku zbiegł 
swojemu dożórcy,schwYtano tu na pe
wnem przedmieściu, gdzie się ukrywał 

·u swojej matki. S. podczas s:"'ei wolno 
ści udał się nocą wraz z swoim .bratem 
.do pomieszkania swej żony, którą na
potkał w towarzystwie kochanka. Zbro 
dniarz dobył natychmiast noża i ~y'Ya 
'la' swego ciężko pokaleczył r nię prze 
puścił również swoje!j · ż~n1ie;· .. ~astęp: 
:nie udał się znowu do' m1eszkąma sweJ 
truatki i tam się zamknął. Policya wnet 
jednak wpadła na ślad złoczyńcy. ob-
· stawiła dom i przychwyciła niebezpie 
cznego ptaszka. . . 

·Tczew. Z pociągu osobowego po
międży Pszczółkami a Tczewem wy
padł podczas jazdy pewien 41 lat li~ 
-czący robotnik. Pociąg z_atrzrmano. i 
znaleziono nieszczęśliwego straszme 
pokrwawionego na torze ' kol~jowym 
lezącego. Przewieziono 1w dO' Tcze:-

1 ; ; ' V • wa. 
\ 

.'1• . . 
i " ,; ' 

„. ~,~- z Wit;L Kr PQznaisiµ~l@(i , -· .„ ,; 
' Piła.. Tutejsza iz~a kąrna z.afn1?

wać Się będzie W iiafbliżSZYlI1 · c~aste 
-dwiema ·sprawami, _: przypqm_inając~thi 
pfoces karciarski hi-. Bninskiego:. . W 
pierwszej sprawie chódzi o rzek9m:t 

· -<wraię hr. Bolesława · Bnipskie~~ p~ze~ 
landrata hr. Wartenslępena. ::Drugą 
spr·awa dotyczy wyzwa_nia na I?ołe.dy
riek. „ Oskarżonymi są pp. hr; Bolesław 
Bniński z Dąbków, Leon Guttry ·z Po.:. 
znania i landrat hr. Wartensleben z 
Wyrzyska. , · ·, "' · ~ · · · . 

Z Koronowa. W stodole obeqysty 
Sfahnkego ·w Ottro ie ~zi1'a:leziono· 'w 
ostatnich dniach zwloki nieznanego mę 
żczyzuy w wieku około 50 lat. Śmierć. 
nas'h'wila prawdopodobnie „" wśkufek 
zmarz·nięcia. Zmarły nie mi~ł przy 
s«Ybie żadnych papierów i dla tego c;fo 
d.źłsiaj j~szcze nie stwierdzono jego toż· 
:samości. · 

.„.Bydgoszcz. w sąsiedniem -Szwede· 
ro.\vie zaczadziły si-ę ·dwie ·osoby _ga-~ 
zym węglanym. są nimi wy1nie'rnik 

. . . ' ~ . . . . . . ' ' . } ... 
E.~ ·---~!?:-.. - $ w ,·,t!! 

2()) - · · Powieść z francuskiego~ 

( Cią,g dalszy). 
' . 

I w miarę jak ' ws.pomnienia . tłu~ . 
mnie nasuwały mu się na pamięć, w 
miarę, , jak przebiegał myślą ' swoje dzi~ 
ciństwo, opowiadał ponury dramat, . 
jaki się odegrał piętnaście lat temu. Je-: 
go dziecinna wyobraźnia byla wów'· 
czas silnie poruszona i teraz. wszystkie 
szczegóły spotęgowaµe przez · odle
głość czas.u, uprzytomniały się jego pa 
mięci może opacznie nieraz, ale z o
krutną wyrazistością. 

Opowi,edział wszystko. Nie opuś
cH ani jednej sceny, jakiej byś świad
kiem w jutrzence sw_ego życia. 

Jerzy', to tylko imię; nazwisko jego 
jest Cowbredel. Ojciec umarł prawie 
nagle, na cholerę. Cztery dni tylko cho 
rowat R.ozbrzmiewały pogłoski o o
truciu. Oskarżono o to jego matkę! 
Jego matkę, tak dobrą, taką kochającą! 
Pamięta dobrze jej słodką twarz~ taką 
bladą z powodu okropnej choroby czło 
wieka, którego ubóstwiała!... I dodał 
wzruszony bardzo, cichutkim głosem: 

-:: Wtrącono ją do więzienia. poml
mó zaklęć, że jest niewinną, pomimo 
lez... Sądzono ją. 

Znalazł się nędznik, wybrany przez 
sąd, aby światłem wiedzy rozjaśnił to 
śledztwo, z którem walczyła moja ko
chana matka, niezdolna już bronić się 
dłużej, na pół umarła ze wstydu i stra
chu. 

'fen człowiek był doktorem, dokto~ 

Mennig i jego wnuk Erich Mennig, któ 
rych w sobote rano znaleziono w łó
żkach nieżywych. Żonę Manniga u
dało się uratować. 

Inowrocław. Przed ~ądem ławni
czym w Inowrocławiy toczyły się zno
wu, jak czytamy w „Dzien~ Kuf.' , .vro
cesy przeciwko 14 ojcom robotnikom, 
zamieszkałym w Tarnówku pod Kruś
wicą i sąsiednich miejscowościach. 

·Dzieci ich chodzą do szkoły w Tarnów 
ku,- w której w nauce religii z powodu 
zakazu rodziców nie odpowiadały po 
niemiecku, wskutek czego nałożony zo
stał na nich areszt, na których jednak 
dzieci swych nie posyłali i przeciw
ko odebranemu za to mandatowi karne 
mu wnieśli o sądowe rozstrzygnięcie. 
Wszyscy twierdzą, iż o nałożeniu na 
ich dzieci aresztu nic nie wiedzieli i dla 
tego icp na areszt posłać nie i;nogli. . 

Prokurator wniósł o potw1erdzeme 
wszys'tki.ch . h1.andató,w karnych .. Po kró 
tkiem' prz.etriówieniu obrońcy pan~ dr. 
Swiniarskiego i dłuższej naradzie, sąd 
wszystkich 14 oskarżonych uwolnił: 
Koszta wszystkich 14 spraw ponosi 
kasa państwowa. 

Gniezno: W „Lechu'' czytamy: 
Nauczyciel Torriaschewski ze Slachci
na został oskarżony, że pooił chłopca 
pewnego tak ciężko, -iż wskutek tego u
marł. Prokurator zarządził odkopanie 
zwłok . i komisya lekarska stwierdziła, 
że -ów" ~hfopieć ·umarł ·na zapalenie ne-
rek. . . . 

.(>oznań .. Do ,,Dz. Pozn<' piszą " 
Poznania: W ·gimnazyum cesarzowej 
Aµgu.stei Wiktoryi _tia Jeżycach zapy
tywano uczni.ów wszystkich klas, czy 
który i 'riich ma br':lci lti,b siostry, uczę
szczającę ·do s~kół ·elerri_entarnych. Ró
wnocześnie tiadmieniono , im, że ci ucz 

. rtiowie, których~ rodzeństwo · strejkuje 
w' 'szkofach · ·eierhent~rnych, zostaną ż 
gin111azyutn · W:ydalepi. · .. 

·-, ł(ościan. Po.$eł dr. Alfred qhła~o~ I 
*! . skazańy . ~ostał przez kośc1en
ski - sąd lawn1czy na 30 marek kary 

" za . ~zelwme .Przekro~zenie prawa o ze-. 
braniacb i "stowarzyszeniach. · chodziło 
o ·nie zgłoszone policyi kościańskiej ze-
braqie.' · „ • - · .. . 

. Ze Slązkła ezy!ł Staropi;fakL 

l(atowice. · Rozkład głosów przy 
gf.ównych- wyborach ha ślązku.· „Schl. 

, V.J.ltg:' '. podaje następuj~ce obliczenie 
oddanych gtosów w latac_h 1903 i 1907. 
©d-dano: · · 1903 · · 1907 Różnica 

Wszystk. gt-712 -'513 · 806 690 +94 447 
Z tego przY:padało na: · · 

„ ~~c~ gi:9 LZ2I liŁTI ; llili •% 

I rem,, . którego . naŻywali uczonym, do
kforem. Mądelpr. " Kradł sław_ę., jaka 
go otaczała. -To był człowiek nikcz.ern 

·ny, oszust, ~brodniarz!... On wydal 
wyrok po~ępiający. . Utrzymywał, że 
mó} .'ojciec był . otruty arszenikiem ... 

,. ._ Czy słuchasz mnie, Maryo; to 
jakby ·sen_ jaki, ·prawda? ... 

Mar·ya nie miała odwagi podnieść 
oczu. Ogarnął ją lęk; serce okropnie 
jej się · ściskało. Coś ja dusiło w gardle. 
Słowa" Jerzego,· pehie oburzenia i głę
bokiej nienawiści z'łowrogo dźwięczały 
jej w uszach i ścinały jej krew w ży
łach. Jerży ją przerażał. Był bardzo 
zmienio't1Y: usta mu się wyki-zywiły i 
zbladły. Brzmienie głosu stało się głu
che ii pełne nienawiści. Zatrzymał się, 
jakby go dusiły wspomnlenia, ·których 
krwawy orszak przesuwał się przed 
jego oczami. Łkania rozrywały mu 
piersi, dławiły w gardle i sprawiały 
bolesną czkawkę. Schwycił się obie
.ma rękami za czoło. za skronie i ścis
kał je z całej siły. Calem jego ciałem 
wstrzĄąsały dreszcze, któryQh nie mógł 
powstrzymać. PowtórzFł pytanie: 

- Czy słuchasz mnie. Maryo? 
- Tak - rzekła, a głos jeLbył sła-

by, jak tchnienie - słucham cię i ża
łuję z całej duszy. A matka twoja? ... 

- Została skazaną, skazaną na 
śmierć!... Uwierzono świadectwu tego 
człowieka L.. Skończyła pod giloty
ną!!!... TQ jeszcze nie wszystko, Ma
ryo; dotąd , nie bacząc na to, co mogę 
ci mówić przez synowskie przywiąza 
nie, masz prawo myśleć. że moja ma
tka była winną. A więc. drogie dzie
cko, wiedz, że mogę chodzić z podnie
sioną głową i wołać śmiato: moja ma-

Kolo polskie 74 781 115 478 +40-697 
Centrum: 168476 159990 -8486 

Socyal.: 166 321 166 029 - 292 
Rządow.: 302 099 364 861 +62762 

Do tego dodaje „Górno~lązak": 
Z tego zestawienia wynika, że z 

100 tysięcy (okrągło licząc) ogólnego 
przyrostu głosów tylko Polacy i rz~: 
dowcy mieli zysk. _Centrowcy stracili 
bardzo dużo, bo 8 i pół tysiąca głosów, 
socyaliści ponieśli straty nieznaczne i 
to głównie w polskich okregach. Jeżeli 
P.Orpwnamy zyski nasze a zyski wszy
stkich partyi rządowych, składających 
się z konserwatystów, liberałów i 
wolnomyślnych rozmaitych odcieni -
to poka~e się, że stosunkowo my naj
lepiej wYszliśmy. Gdyż zyski rządow
.ców rozdzielają się na caly Sląsk, pod 
czas gdy my tylko z małej części Slą
ska żniwowaliśmy. Mimo to zdobyli
śmy 40 procent a rządowcy tylko 60 
procent ·całego przyrostu. Jeszcze le
piej przedstawia sif; dla nas rezultat, 
jeżeli sobie uprzytomnimy, że głosy na 
sze z 7 4 tysięcy podniosły się o 40 ty;. 
sięcy, podczas gdy rządowcy, którzy 
mieli 1903 r. 302 ty,.sięcy, a więc 3 ra
zy tyle glosów, jak my„ zyskali tylko 
pól raza od nas więcej. 

Z tego wynika, · że odnieśliśmy ·ol
brzymie zwycięstwo, z jakiem Się ża
dna inna partya ani w przybliżeniu po-
chwalić nie może. · · 

A mimo tó, jest to tylko początek 
Za pięć lat jeszcze musi być lepiej! 

Katowice. W końcu · stycznia od
było - się w Berlinie zebranie wlaścJcieli 
śląskich kopalń węgfa, na którein obra
dowano - nad podwyższeniem cen wę 
gla i to już od ,1 kwietnia rb. ! Jak gaze
ty niemieckie piszą; ostateczna uchwa
ła co do tego zapadnie dopiero na ze
braniu, które się odbędzie 14 lutego w 
l(atowicach: Prawdopodobnie ,zosta
ną ceny węgla do domowego użytku 
podwyższone ·o 50 foh. ńa tonie, węgla 
do używania w fabrykach i p'rzedsię
biorstwa·ch o 1 mk. - A teraz · najlep
sze! Pódwyższenie cen węgla uzasa
dniają akcvonaryusze brakiem sił ro
boczych_ ( ! ? ?). 

Radoszów pod Kochłowicami. Ody 
znaleziono trupa w lesie ra.doszowskim 
przypuszczano, że · popełniono tu zbro
dnię. Podejrzenie padlo na gór'nika 
My,~liwca, ti którego prokutatorya skon 

· fiskowala strzelby i naboje. Śledztwo 
przeciw niemu wytoczone jednakże . 
znowu z powodu braku dowodów za
wieszone. - va il 

Koźle. Mimo wielkich wysUków 
ze strony naszej, pan Siemianowski 
przepadł. Zgromadzono na niego 8~ 
przeszło głosów, a ksiądz Olowatzky 
wybrany został 11,500 głosami. 

Przy głównych wyborach otrzyma 
li:. Siemianowski 84971 ksiądz Głowa. 
tzky 7406, konserwatysta ~935, so. 
cyalista· 451. 

Ollwice. W odbytycJt dnia 5-go 
b. m. wyborach ściślejszych otrzymał 
w okręgu toszecko-gliwicko-lublinic. 
ckim k~. prob~ Jankowski z W. Kotorza 
(Polak) 14 179 głosów, ks. prob. 
Chrząszcz z Pyskowic (centrowiec) 
12 336 głosów. 

Zatem wybrany ks. Jankowski 1861 
głosami większości. Poprzednio posło.. 
wal z tego okręgu hr. Ballestrem. 

Wiadomośd ze świata. 
Parlament niemiecki 

~w~łany zostanie ' na 19 lutego, }ak do. 
nosi •półurzędowe biuro Wolffa. . 

Z stafystyki wybor~zeJ. 

Przyrost głosów rozmaitych partyi 
przy ostatnich wyborach do parlamen
tu niemieckiego · przedstawia się nastę. 
pująco. : Centrum uzyskało 2 274 097: 
(przyrost 398 005 głosów). konserwa· 
tyści .. 1 124 923' (przynost 210 654), 
rządowcy 374 57.8 · (urzyrost 3343), na-
c.yonał-liber~łowie 1570836 (przyrost 

245 981), postępowcy kierunku Ricker 
ta, 111485- (przyrost 20 241). socyaliści 

1 3 251 005 (przyrost 240 238) • . Polac~. 
453· ?.74 głosów (przyrost (105 790). 

Sądy wojenne . w Rosy i. 
W drugiej połowie stycznia na pod

stawie wyroków sądów wojennych 
stracono 80 osób, a na podstawie wyro 
ków sądów . polowych 60 osób. Na cię
żkie roboty skazano 47 osób, na zesła· 
nie 21, na twierdzę 26, na więzienie 189 

' na roty aresztanckie 45. Zawieszono 
41 pism; · Zamachów byto najwięcej w 
Królestwie, Inflantach i na Syberyi. 

Demonstracye . w Berlinie. · 
W dniu wyborów ściślejsz. okolo pół 

nocy udal się kilkutys.ięczny tlum lu• 
dzi przed pałac kanclerza i urządził ks. 
Biilowowi gorące owacje. Kanclerz 
wyszedł· z palacu i przemówił do zgro 
madzonych, dziękując za te objawy pa 
tryotycznego usposobienia. R'ozwięzu· 
jąc parlament, mówił kanclerz, miałem 
zaufanie do narodu niemieckiego, że 

$ 

tka 1Jyła. niewinną! czy ty mnie sły- nie cłicę być oto.czony litością, · ani słu
szysz? niewinną!!! O! to straszna hi- . chać czczych-. słów pociechy. · Żyqę 
storya~ Słuchaj ·tylko dalej! · sam z -mem wspomnieniem i tylko Jo· 

T.ej samej nocy, w której nieszczę- I silletpodziela. je ze mną. Ale ty, ~a· 
śliwą kobietę prowadzono na ruszto- ryo, powinnaś je poznać. Obow1ąz
wanie. w noc egzekucyi, doktór, · dziw kiem moim było powiedzieć ci prawdę. 
nym trafem, który możnaby uważać - Rozumiem twój smutek i twoje 
za cud prawie, spostrzegł swoją pomyl cierpienie. Ale ·co się stało z tym czlo 
kę, biegł na plac, na którym kat się już wiekiem, z tym doktorem, z .tym zabój· 
znaj dowal · i chciał powstrzymać tego są? 
krwawą czynność. Niestety, przybył - Z Madelorem? . 
zapóźno. Moja matka została straco· - Tak, czy nigdy go już nie widzia-
ną!... łeś odtąd? · 

Młody człowiek zamilkł. Sił mu - Nigdy. Uciekł potajemnie z po-
zabrakło, aby mówić dalej. Wszyst- szedł ukryć swój wstyd zdała od Cha· 
kie jego czlonki drżały; ręQe zaciskały teau. Szykałem jego śladów; dowia· 
się nerwowo, a oczy, których powieki dywałem się o niego. Starałem się sta
były spuszczone, zapadały gdzieś w nąć przed nim, przylepić się do nieg?, 
głąb pod naporem straszli:wego cier- ścigać go krok w krok, jak zemsta i me 
nJenia. odstępować ani na jeden dzień ani na 

Marya milczała. Nie mogła znaleźć jedną minutę. Czy nie mam prawa 
ani jednego słowa pociechy na tak wiei żądać rachunku z jego własnego żY· 
ką boleść. Jerzy szepnął: cia, dowiedzieć s:ę, ~o z nim robił od 

- Oto wszystko, co .powinnaś wie- czasu tego dnia okropnego? W Gha
dzieć, co obowiązkiem moim bylo wy- teau jeden tylko jego notaryusz móg!
jawić ci... Skoń~zylem ... Czy kochasz by powiedzieć o miejscu jego schronie 
mnie jeszcze? nia, ale zawsze odmawiał stanowczo. 

Zbliżyła się cichutko. On usiadł na Nie wiem więc, co się stalo z łotrem. 
pniu brzozy, zwalonej przez burzę. U- ale da Bóg, że znajdę go jeszcze na mo· 
jęła w dłonie jego głowę, pochyliła ją jej drodze. W tym dniu, Maryo, co zro 
i złożyła na czole lekki. niewinny po- bię nie wiem. Nienawiść, jaką dla 
całunek... Potem powtórzyła po raz niego czuję, jest bez litości; bywają 
drugi wolno, tym samym poważnym chwile, że pragn_ąć spotkan;a z ~yt11 
głosem: _, nikczemnikiem, drżę n.a myśl o nietn· 

- Kocham cię, pomimo wszystko, Wzrok jego znowu stał się suro-
Jerzy, kocham cię i kochać będę za- wym i groźnym; rysy mu się naprę~Y; 
wsze... ły i przybrały dziwny wyraz okruc1ef1 

Osunął się na kolana przed młodą stwa. Marya przelękła się. 
dziewczyną i namiętnie przycisnął war - Jerzy! - szepnęła. 
gi do jej rąk. Dzierżawca uspokoił się w jednel 

- Jeżeli ukrywam starannie tę ta- chwili. 
jemnicę - wyrzekł - to dla tego, że (Ciąg dalszy nastąpi.) 



nas nie opuści i to zaufanie mnie nie za
wiodło. Niemiecki duch walczył i zwy 
,ciężył, bo jest on nieśmiertelny. Niech 
żyje niemiecka ojczyzna! 

Także przed Ralacem cesarskim ze 
.bralY się tłumy ludzi, śpiewając pieśni 
patrYot)!czne. Cesarz, cesarzowa wraz 
z syimmi„ ks. Albertem i Augustem Wił 
helmem ukazali się na balkonie. Cesarz 
przemówił: Dziękuje za . piękną owację 
.którą mi panowie urządzili. Wedle słów 
J{anclerza. możecie teraz wsiąść na ko11 
i strątujecie wszystko. co się Wam sta
-wi~w drpgę, tern więcej• że wszystkie 
·szczepy i wszystkie wyznania idą· ra
.2em. Mowę swoją zakbtkzył cesarz 

woJowniczym cytateni z · dramatu 
'Pfinz von .Homburg. Tłum zaśpiewał 
·niemiecki hymn narodowy. . 

W . sprawie katastrofy na kopalni nRe-
den" 

wnieśli centrowcy i wolnomyślni w 
.sejmie zapytanie do ministra. 

Siła stronnictw nowego parfamentu , 
niemieckiego. 

Polacy 20 posłów (w. roku 1903 rufo
.Ii Polacy 16), centrowcy' 110 (102), so
ąaliści 43 (81), wszystkie odlamy. wol 
nómyślnych razem 46 (36), konserwaty 
:stów 57 (53), narodowych liberałów 57 
(51), rnądowców 24 (19), lotarynczy
:ków 3, duńczyk 1 i 5 dzikich. 

- • z 

tss .. marek niejakiemuś panu Jeziorow
skiem_ll, mieszkającemu w pierwszorzę 
dnym hotelu Sawcy. Bank natych
miast te?; sumę tę do hotelu posłał, a po 
nieważ ów Jeziorowski wylegitymo
wał sie dostatecznie, więc wręczono 
mu je bez wahania. Zaraz potem ku
pił sobie rzekomy p. J ezioroviski auto
mobil, na który wpłacił 200 mk. i znikł 
bez śladu. W hotelu zostawił tylko ku
fer, w którym znaleziono - brudną 
bieliznę. Owo polecenie banku war
szawskiego, jako też papiery legityma
cyjne były sfałszowane. Poszkodowa
ny bank wyznaczył dwa tysięce ma
rek nagrody na wykrycie zręcznego o
szusta~ 
@ . & 

Pomnik ·Kościuszki stanąć ma ,J,r Wa
szyngtonie. Korespondent rzymski 
„Dziennika Poznańskiego" pjsze, ze 
już w styczniu br. roz~trz'ygnięto kon
kurs na model tego pomnika, króry sta
hąć ma -przed gma~hem rz4du Unj1 w 
Waszyngtonie, że jednak · prezydent 
Roosevelt nie zgodził się na orzeczeme 
sędziów, którzy przyznan . picrwsze{1-
stwo rzeźbiarzowi Stan. Rom. Lewan 
dowskiemu, obecnie zamie~~załt!n1u we 
Wiedniu. Rooseveltowi podobał się - ·
jak donoszą z Rzymu~· najbąr.l1,1i.!j 1~ 1 0 
del nadesłany ze Lwowa p. t. „Wolność 
po obu stronach oceanu". Przyo:.lsz-

Z róŻDJCb strou. czają, ie twórcą tego modei1l jest pan 
Antoni Popiel. 

Bochum. Na kopalni „Garolinen.:. Ein veriluchter połnischer . Oaul ! 
iliick" zasypały spadające węgle z '(Zdarzenie prawdziwe). Działo się w 
.górników z ttammę. · Natychmiast' za- Sremie 11a ·dniu 29 stycznla. rb.' W · sa
brano sie do prac ratunkowych i po 24 ·mo południe - pisz;ę „Qon~ Wielkup;)l.' 
godzinnej natężonej pracy udało się bie - jechał konno pewien żandarm uE,:n 
dakó~· z niebezpiecznego położenia u- ku Staremu miastu. Nagle kr,(1 stanął. 
wolnić. Oprócz nieznacznych pokale- Żą.ndarm· .rrawolywa. go, uderfa ręką i 
ćzeń nic itn się · nie stało. · . ostrogami, lecz wszystko aapi'(;żno. 

Bochum. Na kopalni „tlannibaf" do Ko11 wspiua 15ię . r.~ac 1 ·;; i<: ~az· iv i ewo, 
stal się górnik L. lewą ręką pomiędzy raz w prawo, ale z miels<.;a ruszyć da
·dwa wózki, które mu ją zmiażdżyły. lej się wzbrania. ·zandarm, by J.ljść ka-

Herne. Bochumska „Westf. Volks tastro~y, . ad 11ie rad, znic" qLJri _, m iJ.d 
blatt„. pisze: Do p'ewnego lokalu w z konia zsiąść.. . Tymczasem powstało 
Bauk~u l)rzyszędł .P..ewien wybq.rca do na · ulicy zbiegowisko ludu. : Z tl\lrnU 
urny, by oddać swój glos. Siedzącym ~ odezwały . się różne dowcipy wobec bo 
przy stole podpadl młodociany wyraz ·ł rykającego się z koniem żąI1qarn:ia. Ten 
twarzy wybor~. Zapytany wymienił że popycha konia z tylu, ciągnie .za u
jakieś polskie nazwisko i powiedziaf, zdę z przodu„ ale koń z miejsca · ruszyć 
ie liczy lat 16, co też z listą się zgadza~ nie .chc'e; . . · 
lo. Poczęto się więc go dalej wypyty- Z tlumu odzywają się glosy: „ „Po 
wać o wojskowość hp. przyczem się polsku do konia mówić ' ' . ! .. Zandarm 
wy~azało, że liczy lat 18. Po tern przy-_ zaś odrzekł na to: ,,Jaf · das ist wohl 
znaniu się natychmiast go aresztowano ein polnischer Gaul" ! ale podanej mu 
Jeżeli to prawda, ubolewać można ty l- rady nie usJuchal, koń zaś ~rży oporze 
ko, nad lekkomyślnością niektórych lu- swym trwał dalej. W tern zbliżył się 
dzi.„ którzy narażają się niepotrzebnie do żandarma jeden z robotników i rzekł 
na dotkliwe kary. „Wiarus Polski" pi- 9o niego: „Dać mi sa jeno koni~". 
sal, co komu wolno, a co nie i prze- ChwyQiw~zy ~a uzdę, konia . pogła$kat 
strzegał przed tern, aby nie oddawano i przemówil do .niego kilka słów po pol 
ł\artki .za kogo innego, bo to nie wolno. sku, i o dziwo, „der verfluchte polnj-

Qahłhausen. W sieni- pewnego do- shce Gaul" zrczumiat swego i jakby 
mu pozostawił pewier:i listowy paczkę, czarodziejską różczką dotkniętY. ru
za którą mial ściągnąć 40 marek. Kiedy szyt w tej chwili z mjejsca i najspokoj
po chwili po paczkę_ wrócil, już jej nie piej pozwom si ę· polskiemu robotniko
~~'lo. · wi prowadzić dalej. Powstał na to o-

Dablhausen. 17-letni uczeń stolar- gromny śmiech, a jedna z robotnic od.e
?k! Pauli uciekł z . domu i wałęsał się zwała się: ,.A nie dziwota, że nasze 
l~z od września zeszłego roku po oko- dzieci nie chcą odpowiadać po niemie
h~y. Przed kilku dniami włamał się do cku, kiedy taki koń nawet niemieckie.i 
mieszkania swych rodziców i skradł im sily wieść nie chce". 
80 marek Niegodziwego chłopaka 
.schwycono w chwili„ gdy chciał się 
~akraść do biura kopalni „Altendorf'' 
1 odprowadzono do więzienia. 

. Me~derich. Z rzeki Ruhry wycią
_kgnięto zwłoki obywatela Brinkmanna, 
· tóry od grudnia zaginął. Biedak, któ
_ry mial drewnianą nogę, widocznie 
Wpadł do wody i utonął, ,nie mogąc się 
~arn wyratować. 

Solingen. Przy reparacyi tunelu 
'SPadły z nasypu wskutek zlamania się 
rutztqwania dwa wózki, pociągając za 
~f 1ą ~obotnika Denezillego, który do
s a się glową między wózek i ścianę 
i:Ybu tak nieszczęśliwie. że zgniotlo 
~1 ? głowę, aż mózg wyszedł. Nieszczę-

IWy natychmiast umarł. 
z Dyseld.orf.. P?dczas wybuchu ben 
/ny .strac1la zyc1e służąca pewnego 
ik~źn · ka. Rze~nik sam odniósł dość cię 
-cz ie Poparzema przy ratowaniu dziew-

Yny. 

lt' Berlin. Jeden z większych ban 
s ow berli1iskich padł ofiarą bardzo 

1~nirtnego oszukaństwa. Bank ten o
{);I~Ytnał z Warszawskiego banku han-

Wego polecenie wypłacenia 50 

Od Ekspedycyi. 
Panu L Stedziowi w Husen. Fr. Matysiak 

prezes, Wattenschei<d, Vors.tadstr. 48, Jó7cf 
ttain skarbnik, Boclmm-liofste<le, Orummer
Str. 26. 

Panu I. I(atarzyńskiemu w Dortnumdzie: 
T. Kub 'ak. Oberhausen, funkenstr . 

Towarzystwo, które zamówilo u nas p : eśl1 
„Gwiazdo śliczna wspania.fa" jako dodatek do 
11staw, orosimy o podanie. pod czyim adresem 
mamy to wyslać. 

Wie ca ,.Zjednoczenia zawod. po Isk." 
w n ie dz ie I ę, dnia 10 lutego br. 

W Katernberg przed południem o 11 i• 
pół godz. w lokalu p. W. Burgera, 
Kastanienstr. 

W Wattenscheid po potudniu o 3 godzi
nie w lokalu p. Prukopa, VOdesstr. 35 

W Karnap po południu o 4 godz. w lo
kalu p. Lebra obok poczty. 

W Schonnebeck w niedziele. 1 O lutego przed 
poludniem o godz. 110 w lokalu p. Winkel
hofera. ul. Mittelstr. 

W Dyseldoriie w niedzielę. 17 bm. o godz. 2 
po pol. na sal~ p. Tapla, przy ul. Kolońskiej. 

Baczność Verne! 
Podaie się do wiadomości wszystkim dru 

hom „Zjednoczen·a zawod. Polsk." iż w niedzi~
lę, dnia 10 bm. po pol. o godzinie 4 odbędzie srę 
pierwsza zamknięta zabawa .,Zjednoczenia za
wodowego polsk:ego„ w łfofstede, na sali p. 
~einesa~ · Mąż zaufania L. I(. 

Baczność Horde ! 
p ·erwsze zebranie zarządu i wszystkich 

członków „Ziednoczenia zaw. poi." odbędzie 
się w niedzielę, dnia 17 bm. po pot o godz. ~· 
Zwracamy uwa9:ę, iż zebrania odbywać s·~ 
będą w trzecią niedzielę każdego miesiąca. U
pra~zamy druhów, aby na posiedzen:a licznie 
r: rzybyli. Del&gat. 

WielkiEwiec· Polek .w: .. Herne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 lute· · 
go, o godzinie 3 i pół po. p()Judniu na sa
li p~ma Nitki przy Nowej ulicy (Neustr) 
49. Na porządku dziennym: 1) zagaje
nie; 2) obór zarządu; 3) przemówienia; 
4) wolne głosy. Na wiec ten zaprasza
my wszystkie · Polki z Herne i okolicy, 
gdyż będą bardzo ważńe, sprawy oma- · 
wiane. · Komitet zwołuiący. · ___ _,· ~-
WIEC W SPRAWIE. OPlEKI DlJCłlOWNEJ 

W . BRUCl(HAUSEN .. 
odbędzie s '.ę 'w niedzielię, <lnia łO bm„ o godz. 
11 przed poludniem na sali p. Brinka; przy ul.' · 
Albrechta. - ",Zw-0łujący~ 

Baczność Polacy w DuiiSburg ł '11'0chłeld. 
Zapowiiedz.ia·ny' wiec na niedzielę, dn 'a ~O 

lutego z powodu ważnych spraw nie może się 
odb~e. . .·: · Zwołujący. 

Baczność Rodacy z ·parafii · Ofohockt~i 
· , · "p. Ostrowem. · 

Niżej podptsany··zapra'sza 'szan. ' Ro . 
<laków z parafii 'Ołobockiej n~ riiedzie-'' 
lę, dnia 1.0 lutegą .ó godzinie pót do 12 
zaraz po I wie'lkiem nahożenstwie, do ' 
lokalu pana Jansego w Laar pod Ruhr
ort, 'Zaraz · przy kościele katolickim w 
celu omówienia dalszej składki iia ·ka
plicę w Ołobóku. O liczny udżiał szan. 
Rodaków ··i 'Rodaczek prosi · · (140) 

· · · · .JóZei 'Dera. · 

Tow~ gimtt~" „Sokólu· \v Reckłingh.-Sild,r. 
podaje swym druhom do wiadomości, 
iż półroczne walne zebranie. ,odbędzie. 
się w niedzielę, dnia JO bm. o· godzinie 
110 przed poł. w lokalu posi.ed~eń (Jiin 
glings-ttaus). O · liczny udział uprasza 
się. CzoJem l . Wydział! 

Uwaga: Zebranie Wydziału · o 
godzinie 10~~ przed połucln'ięm w l9k~'Iu 
12osicdzeń. O punktu~lne stawienfo się 
uprasza Antoni Sibilski, sekret'arz. 

~ -„-·~-.._.l_,_ : . . 

Towarzystwo św. Józefa w Dortnumdzłe 
-donosL swym czlonkom, iz posiedzenie odbę
dzie się o ~wyklym czasie, to jest o godzi.a:• , 
6 wieczorem u pan.i Ahlke, Osterholzstr., ia 
co żaprasza Zarząd. (1) 

Towarzystwo gim.n. „Sokół II" w Oberhaasea 
zaprasza wszy.stkich <lruhów na ni~dziele, dnia 
10 lutego, na ćwiczenia. które się odbedćl • '\ 
godz. 1 po p&udniu, pon:ewa±Jpo ~wiczeniacla ' 
jest WYmarsz na rocznicę „Sokola" w Laar. · 
Uprasza się wszystkich druhów ćwiczących i 
nie ćwiczących, aby się punktualnie stawili na. , 
salę pÓsie.dzeń. ' ' · Wydział~ -'1 

Towarzyst_wo a?imn. -„Sokół" w J(astropłe 
donosi ~zanownYm druhom, iż zebran .e mies.ie·· . • 
c~ne . odb.ę9zie S'ię w niedzielę, 10 lutego, · et.„ 
godzin'ie 2 po pOlu<l.n 'u ·w lokalu pana Schulte
Beckera. O kompletne stawienie s ~ ę prOŚi · · · 

Czolem! · (1) Wy~ł. 

.- ·. .. BACZNOSć MARXLOH 1 · c 
. Uprasza się szan.O)Vny komitet miejscowy. 
1 t~razem tych mężów, którzy z kartkami sta
li w dzień wyborów; na niedz : elę, IO lutego_. · 
o ·godz . .11. i .pól przed. )X>l. u kasyera w Mar„ 
xlQ.h, Miitelstr .. nr. 11. Jan Chud2fińSki,:. 

BACZNOśC BRUCl(HAUSEN! 
Tow.arzystwo Przemysłowców Polskich 

w Bruckhausen ' ' 
ur.ządza_ lekcye polsk:ego czytania, pisania i ra·'. 
c~owanra, 'l(ażdy . może z tego korzystać choć 
me fo~t czlonkiem, bezplatnie. Lekcye <>Qby
wać srę "będą w każdą . środę o godz. 8 wie
czorem u P. Scholtego, ul. Szkolna (Schulstr.). 
(3) · : Zarząd .' 

To~aĆzys,two św .• . Wojcję.cha w Hochlarmark .~ 
donosi. uorzejmie swym czlankom, iż w niedz·o .-1 
!ę, ·~m~ 1~ b_m. oct9ę4zię się mies · ęczne ~e
brame,. O ' liczny udzrn.l czlonków prosi Zar,ząd. 
. ·' (!~waga: Cz~onkow :e- :zarządu winni • si~„: 
stawie P.Unktualme n godzinie 2 (1). . .~ 

Tow~r~yshvOI ~imn. „Solfól" w D. Meiderlch . 
ozna.Jmia ·' swym dnihorn„ 'i'.ż mies·.ęczne zeb;a„ 
p:e ~~~e<izie się w ' rri~dzielę, dn·a 10 lutegó ~ ' 
godz1ln.1e 1 po nt>J'., o· ~ddzin"e 3 wymarsz d<i I 

Laąr na rocznice ~.Sok.Bla" · O. jaknajliczniejszy , 
udiiat .l:!Pf i>.sza (1) Wydział. 1 

: • „ 

lf(ofo, ,.śp~wu : „Fiołek" ; :.Recklin~łt.- (Br~ch : 
!!pila.ie · swym członkom do ~iadomOści, iż mie~ ~ 
~1ęczne ze:branie odbę'dz'·e się w niedzielę, dnia 1 

17 lutęgo o go<lzin'e 4 po p9t O' liczne i punk.;. ' . 
tualne stawienie .. się wsZ}'s.tkich czlonków prosi · 

; - (~) 1 '" •• • •• • Zarząd„ , I 
· Uwaga: ,. Z powodu !'2 lokal 10 bm. jest za·· 

jęty, Iekcva śoie\vu odbęazte się takie dt1ia 11·" 
lutę_go o zwyklvm czasie :. 
~-;J'{lf~(l'"'~~ ~ Sta\1.. W ey.ł!\~ -=.'last. .sekretarza: : 

I BACZŃOŚC POLA'eV ' w. SCHONNEBECK . 
I OKOLICY! . 

" W niedzielę, dnia 10 Jutel{o, . odbędzie się 
. · .z. a b a w a z t a ń c a m 1 . ; 

u P.ana Winkelhofera, ul' ca środkowa. Przy-.. „ 
~rywać będą dudy i skrzypce. Wstępne ' 50" · 
fen~ ·" (131) · l(omitet. , 

~ 

Koiło śpiewu „Słowik" w Buer. ·,, ; 
Posiedzenie 1\o.la naszego odbędzie się w nie 

dzi~~. IO' lutego, o godz. 2 po pot. w lokala ~ . 
zwyklych p'ósiedze(1. za·rząd powinien si ę sta . 
wić pól godz.iny prędzej, ponieważ są wafoe ·!. 

sprawy do omówien·ia·. Lidz11y udziat czfonków . : 
pokąd~ny„ Gości e .mile ·w·\dzfani. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św: ·stani~fawa B~.' w Szatl<,e 
donosi wszystk'm czlonkom .i Roda'Jr.om ·oraz 
'Rodaczkom w Schalke i akolicy, iż w sobotę 
dnia 9 lutego i w ni.ed~ielę, drf.a 1.0 lutegq1 prze-
bywać tu b<.!dzie .ksią<lz polski ·celem: sluchania . . Baczność druhowie w Dernet , · t 

spowiedzi i to ·04 soboty go<lzfoy 4 po poluaniu Donos;i s [ ę wszyśtkim druhom, iż zebra- · 

'i 

w_ niedzielę rano na Mszy Ś-:\1{ • .Q godz. 7 pr~y- ·n:e odbę-dz i e ·się· w niedzielę, dnia 10 lutego.,' ._„ 

stępuje Towarzystwo wspóln ie . d~ Ko~unii św. o godzinie 3 po poiudniu na sali o. Reindersa· 'J 
Czlonkowie powinni s'ę zebrać rano o godz. w łfosted.de. Uprasza się bardzo druhów o puu 
Yi7 w „Vereinshauzie 0 w czapkach .i e<Iz.nakach ktualne stawienie s · ę. Goście mile widziani. 
P o po.fudniu o );'odz. 4 nabożeństwo polskie, po · Gzol~m! (2~ · Wydział. 
11abożer1stwie zebran~c Tow. na sali p. Klee, 
naprzeciw kości o.fa ka toi. O. liczny udŻiaJ -we .. 
wszvstkicm uprasza · . : Zarząd. (J) 

Uwaga: Mies.ieczne po~fodzcnie Kofa śpie
wu '"Jedność'' w Schalk_ę ódbędz,ie się w nie
dzielę, dnia 10 bm., po po.rudniu o godz. 0 2 na 
sali p. Ewersloh. Cześ~ polskiej pieśni! 

Szanownym Rodakom w Dysełdorffe, uerres-
heim. Hilden, ~ath i okolicy 

podaie się do wiadomości, iż spowiedź w :clkano 
cna rozpoczyna się dla Polaków, a trwać bę 
dzie aż do Trójcy św. w kościele OO. Franci
~. ~ .· 'tów. Każdęgo czasu w kośc·ete św. Jó
;' • i. rano od godziny 6 do 8, zaś w święta ka
żctc~o czasu. Zatem niech każdy się zastosu
je i jak najwcześn'ej do SPoWiedzi idzie, bo 
na&j· duszpasterze i niemców sluchać muszą. 
Tak samo zwraca się uwagę na kazan'a pol
skie. jakie się odbywają co drm:rą i czwartą 
ni edzielę po pierwszym po noludn:u o godz. 
2~ w klaszt'Orze. l(omitet kościelny. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxloh 
donosi swym członkom, ii w niedzielę, 10-go 
bm., o ~odz. 110 do po.ludnia od.bę<lzie się 
nadzwvczajne zebran·e u p. Rosenthala. O li
czny udzial w zebraniu prosi się, gdyż przyj
dą bardzo ważne sprawy pod obrady, a mia
nowicie w sprawie obrazów. Zarząd. (1) 

T owarzvstwo v.irnJL •. Sokół" w Obermarxloh 
dcnosi swvm druhom. i ż zebrania odbywać się 
beda każda trzecią n·edzielę w miesiącu po 
p9.tu<ln iu o ~odz. 4. (J) Wydział. 

UwaQ".a: Ćwiczenia odbVW8. Ć sie bf'da w 
każdy wtorek i niatek od 1rodz"nv 7 wieczo
oraz b .ida nierwsza niooziele miesiaca zam.z 
p-0 wielk'em mib()żeństwie i każ<la trzf'cia nie
dziel~ no zebraniu. Więc do dziel::\ dru·ivno! 

'Czołem! Naczeln'Lk ! 

~ACZNOśC . BRUCl(HAPSEN! 
Towarzystwo loteryjne „Zgoda w Bruckhausea •. 
urządza - dnia 12 lutego ' 

- zabawę karnawałową -
z tańcami u pana Br"nka. Początek o godz.. 4 
po poludniu. Wszystkich Rodaków z Bruckhau 
se.n 1 okolicy zapraszamy. Muzyk~ dostawi 
nam pan Podes~a z Alsta.den. 
(2) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Wattenscheid 
urządza w niedzielę, dnia 10 lutego, na 
sali p. Prukopa, Vodestr. 35 
ZAMKNIĘTĄ ZIMOWĄ ZABAWĘ 

na którą się wszystkich zaprasza. Ro
dacy, którzy chcąc w zabaw!e udział 
wziąć, muszą być przez druhów Soko
ła wprowadzeni. Początek zabawy o 
godz. 6. Czołem! 

(1) Wydział. 

Nadesłano 
1'1ili n Sokołó 

zawitało w Poznańskie 
W)7hornych papierosów 

firmy Wulkan 

t F. ]. Komendziński w Dreżnie · 
w nader przystępnej cen'.e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na· 
bycia we wszystkich odnośnych handlach. 



Niech echo br · ml daleko od ucha do ucha! 
że 1430 

J'z V • • 

sn ews \I, 
Brucklłauseu, Kai:;er.;tr. 

ma towar rzeczywiście dobr.y, trwały ł tani ji.ko to: 

Maszy.n~ do gotowani.a.' emat. , Mas." \'ny du 
garnki 1td. oraz całkowite urzą- z najleps;ego ;abrykatu, w każdej cenie 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwarancyą na 5 lat. 

prania i wyźdżymania. Przybory do takowych. 
I motory p0°dlo·g życzenia. Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do nnjlepsz)'eh. 

--·za gotówlu~ 1 Na odpłat~! 

Baczność Rodacy? Swój do swego! 

Kt i całk . .;rz::idzenie kucben-1 Proszę ten lnl!lerat 'ft"Y• 
ne kupi, otrzryma ładny po- ł . , 

iarek. e ł\C • !Każdy, kto ten wycinek wrę
czy otrzvma 5 proc. rabatu 

w towarze. 
~~~·it~i:"'...:.';.. •• · 

Od lago łut . &O znDjdnje się (l16) ' Dwóch starszych 

czelad. krawieck. tt~~~· D1oje biuro 
w Hcrne pny uUc~y 

· Bahnhofstr. nr. 50 I p. 
(W chód z ul. Ootstr.) 

\~an ~, wiatkowsk i. 
Interes kred.--llasa Oszczędnośct 
~,...~~,..·r·r~~~~r<:""'\~~·..-rt~~~~"""'~~ t · · · ,. ,. > Naj epsze maszyny ~, 

~ 
' wysyłamy do każdej stacyi 

w W e8tł'alll , 
pod długoletnią 'l" araneyą ~ 

• _,A<_,.. od 60 marek. ~ J 
i l Katalog darmo. ~ 

, , · Dransfeld & Stawiński. j 
~ • '-' Recklinghausen-Slid, . 1798 1 
~ ...... ~ ........... ~ ...... ".t.,..;~~>J~,.,J~;-.J~~\.P:>.J 

na stałe zatrudn:enit1 i 
dobrą płacę poszukuje 
od zaraz 132 

Adam Słoma, 
pracownia gard. męsliiej 
w Druckhaut1en, 

Albrechtstr. 27. 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 
Polskiego" 

Przy zam6w'e.: 
niach prosimy za 
hęcać kupcow i 
pt zemyslow ców 
aby zamieszczał' 
swoje ogłoszenit 
w naszem piśmie 
Kupcom i prze· 
mysłowcom, któ 
rzy w naszej ga ·••tt•e ••tlM••tt•••••e•• zecie ogłaszają, 

: ...--................ W. Karłowska, Poznaó : aieeh kupui4c:r 
• I Powiedz,, że t~ • dostawia najwięcej 

: chorągwi i. sztandarów, : ~~1:~e!:a:~: 
• które są znane wszędzie z pięknego wyko- • ey wiedzieli, te 
<4}; nania i najlepszego materyału. Sprzedaje • 
... taniej, jak każda inna fabryka, nie ma - ogłoszenie miale 
- bowiem drogo opłacanej dyrektryzy, lecz - skutek. 
• 

sarna osoblśełe zakładem i pracami 
kieruje. Uennlkł, pro by I r71mn- li 

(fł kl wysyłamy na życzenie odwrotnie darmo 
• i franko, tak samo ustnych objaśnień udzie- • 
~ la chętnie • 

4t 1r;eneralny reprezentan• . • 

: Jan Kwiatkowski, Herne, Neustr. 10. • 

ft ~t ~:@,$1j. > {i 

wyśm. holender. 

Ser ski, miękiiłatw. 
dający siękrsja~ 
w kaw.po IO I. 

Paczka pocz- 3 90 m 
towa franko ' 1 

.Job. St4"gehnRnn, 
Neumiinsteri.H70. (1725) 

li 
... ,„ ._ ( 

.,,..f;t.i;, :. : _ _ :. ' I :·~ 

·:~. 'ł~~1 ~,i';~~+~I 

M. Miedzi ński 
w HERNE 

uL Nowa (Neusrras--e) 24 
poleca Re da kom t-wój (108 

i okolicy polecam mój wielki skład I Sżanownej Pnbliczności Langendreer · 

wszeUucb mebli 

warsztat krawiecki· 

Nowy skład polski 
na OJ1erl1ausen i okolic~. 

Dnia I-go JutP~O r. b. otwieramy 

w Oberhausen StOckmannstr. 88 
(~tzuY. BJ· nek) 

handel mebli, 
wyp1•a,v, 1łiccó'v kucl1en
nych, 1·óżnJ'Clt sp1·z~tów 
domowych, wózików dla 
dzieci, j ałi.o też t1·umleu. 

Kochany n Rodakom zaręczamy, iż 
będzie naszem staraniem zadość uc.r.ynić 
wszelkim wymaganiom i cenami przystęp
nemi ich zadowolić. Wszystkie towary 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak 
i na dogodną ocltJłatę. 1 OO 

Swój do swego! 

A. Oytkiewicz & J. Miśkiewicz. 
•• •••••;;:a~r.1• 

·=Rodakom naobuyzn e I 
• polecamy gorąco nad wszechmiar li 
• pożyteczne dzieło napisane przez łl 
• naszego brata rodaka p. Piotra li 
• Palifoi)kiego pod tytułem • 

C LITURGIKA KATOLICKA I 
• czyli wykład świąt, obrzędów i • 
• zwyczajów naszego św. Kościoła .• 

• 
Stron 535. Cena w pięknej opra- • 
wie tylko 2 marki z przes. łką 

• 2,21) mr. Zamawiać należy pod -
Ił adresem: 8 

I „Wiarus Polski" w Bochum. C ••• „... ·····~· - -
kreNdyI! I 

Pojedyńcze 

meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wybór·! 

~~1~ "'~ił! : ~~·.,.:-r ~:.rt·:!.'i 

~ ~ .~. :t. '. ł' 
':' ••. ·'\ r: ' ~ 

w któryu1 wykonuje si~ 
wszystko p dług miary 
.z dobrych materyi po ce
nach tanich. 

wmoim warszt. wszet. prace tepłeersłt ie.

1 
Sprzedaję także na odpłat~. 

Andrzej Firlej, Langendreer, m 
Immin~erstr. 9. 1218 R 

.Fuch~· .... ;. ..... ( ··~'al' ·~J ·'"'·~ 
• • ( - j • 

t ~.. . . - ~ 

Zwracam także uwagę na mój 

' ES sen. 
1179 

u.I. Wieżowa (Turm::itr.) nr. 14. 

Największy i najstarszy pierwszorzędny inter-. 
krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlep~zy„ 

TA.NIO? TA.DO! 

1Jb10ry z trwałego towaru jnż od % marek. 
lJ blor)' sukoll!łkie od 3ó do 41'.> marek. 

S:oszta podróży 1fo dwóch marek zwraca.my : -II&. 
sh.m naszem: Swój do IU'ł'ea;o. 

,....~..,......,~~ ...... >J~~~~~""" 

1 , Szan. Rodakom w Bochum i okolicy po- 1 r leoa.m moją' (810 ' 

1 pr!. ~~~!t~!~!~~ką ~ 
1 1ft Sllład mebli • f 
ł specJaln e cahwwitych wypraw. ) 
1 Ludwik Kruszewski, r 
1 Bo e h u. m, Joha.nnitterstr. 22 ] 

· 4, Za gotówkę. Na odpl!at~. 

'-'l~(Jll"'<",..~~~,_.~'-1,_.~~ 

i8Hl1•~~-*-~~~-~i1M 
• Polecam się Szanown7m Ro- • 
~ dakom do wykonywania 75 I 
I ubrań pod1ug miary. I 
~ Za króJ i dobra leżenie daję • 
~ gwarancyę. ~ 

~ MICHAŁ DEPA, mistrz kraw., I 
~ .aularort•Laar, Cesarska nl. 99. lj 
l<lf~~~~~IJ~H~a~~~-ll 

Tani chleb! 
Dob~y, poży'R ny eh łeb pad"n 
bo.rskt po l,2a Dlr. t po 85 fea, 
również westfahiki chleb wiejski (Bauem 
atuten) po 1 ,ov mr. przesyła pospieszni 
koleją przy od bi orze 4 bochenków frank 
tabryka chleba .Juh . .ila~e, Upsprung 
p. Salzkotten. (1800 

Zamawiać proszę w niemieckim j 
zyku i podać dokładny adres i stacyę k 
lejową. Składy w Bochum: J. ·poJlweie 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. 
Ph .Lohoff, Maltheserstr. b, G. Kir1·hner. 
Lindenstr, ii2, Ed. W elsch, Konigsstr 

!li r~~~~un:c~;,i:„75~:~ 
ó~tU)' , ;h.. -'i.50, 3.-, biały 4, -, 4.50, {), 
Korespondencya polska. Przesyłka 

z~liczką. (17 43 

.Holzer & Berstel 
.Leipzig (Sacbsen) 

ut. Nłeolab1tr. nr. .& • 

Place buclowlb.ne 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaise 
w każdt1j wielkości ma na sprzedaż przy bardl 
małej wpłacie. (4 

Albert Sus, 
11.amburn, Gottliebstr. 25. 

.Koronowo (Urone a. B.) 
ltupuJe folwarki i gospodarstwa a spr 
Jaje w całot;;ci i w parcelach na dług 

- -- - letnią odpłat(}. ---
10 

: .. ( Dl ~b • Biuro obrony prawnej l Ud;~·1~-:.:.~~~ ' v' 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grnnto· Dortnn1nd, Kasa aszczodności Banku 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 'ł 
od nieszczęśhwych wypadków, inwalidzkich, w wy- tuzyjmuje depvzyta i płaci od tako"} 
padka.ch na staNść itd., jako też wykonuję wszel- Ostenhellweg 41. i procent za natychm„ wypo~iedzc~e 
kie prace piśmiet:!ne włącznie reklamacye podatko· " i ćwierć procent .zn kwart. wypoWl.e 
we, prace piśmienne w polskim Języku i tłomacze- -
nia na niemieckie i polskie. Polecam się także na -------------- i pół procent ~a półroczncm wypowie 
~ciągania wsztilkich pGzasądowych należytosei do ---~ b 

Prze1 \ wad.r.iłam sję i mieszkam naro?nik najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed. poł. od RĘKAWICZKI wszelkiego rodzaji Ubrania dla mężczyzn czyści i far 
ulic ~:ąrola i Hammer~ebmłdta 8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 czyści i farbuje fARBIERNIA GALLU· tę prędko i tanio p ARBIERNIA o

1 nr . .r ~ w domu P· Gronostaja . Przy tej godz. w pol, 1442) SCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel t.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. 
sposo ności polecam sie s.r.anownym 1 Ro- Aug z1· ppl1' es nr. 91 l. ·ar. 911. r 
daczkl 111 i Matkom z Wanne i oko icy. 1 1 filie: Hofstede, Herne, f:ickel, Rohna2. Filie: Hoistede, Hernc. 'Eicket, Roht .,.„ ... \v I Essen, St•eltrstr. I (na„rzeciw bausen, Linden. Hattin,en, lanS!endreer, Mar· hausen, Liuden, łłattin2c11. lan2cndreer0 ~, 

~I?- mt I ten, Castrop, ((amen, Dortmund, Oerthe, ten, Castroo, Kamen. Dortmund, er 
polHka ali.UtiłZerka '" Wonne. ratns1a). 'prockhovel. Sorockhovcl. 

które także tanio sprzedaje. 
Sw6j do swego! Swój do swego I 

~Jaczuość 1łlanne ! 

Ża druk. nakład l redakcye odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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I 11.t' 50 ftn , l ł. 0~08Z3niem do domtl 1 mr, 92 fon, 
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często ogłasza otrzyma ra.bat. -- LiBty do „Wian 1 · f ·• 
sliego" na.lt1t1 fra.nkowaó i podfl.~ w nich dok!adnJ .:. : • 
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Rodzice polscy% Uczcie dzieci swe 

••w!ć. czytać i oisać po polsku! Nie 
ffft Polakiem~ kto potomstwu swemu 
.alemczyć sle pozwoli I 

S Jpadków dDJa, 

W sejmie pruskim przemawiał w pią

tek poseł nasz dr. Skarżyński podczas 
rozpraw nad etatem rolnictwa. 

Poseł Skarżyński nawiązał do WY· 
wodów ministra rolnictwa p. von Ar· 
nim'a o działalności komisyi koloniza
cyjnej przedstawiając przytem całą po 
Utykę antypolską we właściwem świe
tle. 

Półurzędowa nNorddeutsche Allgemei
ne Zeitung" w dłuższym artykule bro-

ni antypolskiej polityki r~ądu. -· · Organ kanclerza stara się wykazać, 
że polityka antypolska rządu przynio
sła już mianowicie w Księstwie znako
mite dla niemczyzny owoce. W edlug 
wyników liczenia ludności z roku 1905 
liczba niemców wzrosła więcej jak li
czba Polaków, co potwierdza także 
wynik ostatnich wyborów do parlamen 
tu. Niemcy razem z komisyą koloni
zacyjną i fiskusem posiadają 1 milion 
593 tysięcy hektarów ziemi, Polacy 

tylko 1 milion 100 tysięcy hektarów 
llednem slowem „Nordd. Allg. Ztg." 
pragnie wykazać, że rząd jest zadowo
lony z dotychczasowych czynników po 
lityki antypolskiej i że rokuje ona dla 
niemczyzny najlepsze nadzieje. 

Projekt ustawy o zaprowadzeniu izb 
robotniczych zajmować będzie parła
. ment niemiecki prawdopodobnie. je-
.._~ szcze w bieżącej sesyi. 

„Berl. poi. Nachr." stwierdzają, że 
projekt rozpatrywało już pruskie mi
nisteryum państwowe. 

l{ząd w dalszym ciągu karze gimnazya 
stów Polaków, za opór ich rodzeństwa 
~eciw niemieckiej nauce religii. 

Z Nakfa otrzymał „Kur. Pozn. (I 
Wiadomość, że wydalono z tamtejszego 
gimnazyum trzech uczniów i to Susalę, 
Czułkowskiego i Rolowa. Całą „ich" 
zbrodnią jest, że ich rodzer1stwo w szko 
łach elementarnych nie chce po niemie 
cku mówić pacierza i religii się uczyć. 

W Berlinie zanosi się na większą walkę 
zarobkową. 

Pracodawcy przemysłu drze\vnego 
odrzucając podane im warunki wydali 
li od pracy przeszło 10 tysięcy praco
biorców. I<omisyń związkowa wzywa 
obecnlie :pracowników budowlanych 
by stanęli w obronie wydalonych; tern 
łatwiej stać się może. że pracownicy 

budowlani porzucą pracę, ponieważ za
targi o taryfę z murarzami i cieślaml 
dotąd nie zalatwione. 

Centrowcy a Górny Śląsk. 
Ks. proboszcz Kapica z Tychów, je

den z tych zacnych kapłanów którzy 
otwarcie przyznali się do partyi pol
skiej ogłosił w „Germanii", w odpowie 
dzi na nadesłany pismu temu przez. pe
wnego centrowca artykuł, dłuższą roz
prawę, w której wykazuje, dla czego 
lud polski odwrócił się od centrowców. 

Powodem zerwania Polaków z 
Centrum - powiada on - jest przede
wszystkiem „narodowy duch czasu'', 
który sprawil, że należenie do jednej 
partyi Polaków i niemców stało się nie 
możliwem. Niemcy tak samo jak Pola
cy stali sę radykalniejszymi. Większa 
częś_ć niemców pozostała wiernymi zwo 
lennikami centrum, mianowicie nauczy 
ciele i urzędnicy. Druga część pozosta
ła wprawdzie wierną stronnictwu, ale 
uie zasadom centrum. Niemcy chcieli
by mieć stronnictwo centrum, nie z ró
wnouprawnieniem dla obu narodowości 
ale czysto niemiecko-narodowe a na
wet hakatystyczne. 

Wobec takiego naprężenia stosun
ków najidealniejsze duchowieństwo nie 
bylo w stanie uratować stronnictwa od 
rozbicia. 

Na wywody ks. Kapicy odpowie
dział teraz organ ks. kardynała Kappa, 
wrocławska „Schles. Volksztg.'.'. Od
powiedź ta jest tego rodzaju, że znacz
nie słuszniej nazwać ja można napaścią 
na ks. prob. Kapicę. Stawia mianowicie 
„Schles. Volksztg.'' ks. Kapicy trzy py 
tania: 1) jak może pogodzić z sumie
niem swojCIJ1 jako duchowny przymie
rze z Napieralskim, który niedawno tak 
napadał na głowę dyecezyi, 2) jakie po
jęcie ma ks. Kapitza o poczuciu stano
wem, jako ksiądz, łącząc się z partyą, 
która od lat księży górnośląskich „po
dawała w pogardę". wreszcie co naj
lepsze, 3) jak może ksiądz Kapitza jako 
wierny poddany pruski należeć do par
tyi, której cele graniczą ze zdradą sta
nu? 

Czy nie ciekawe pytania! Widać z 
nich, że centrowcy nie myślą się za
stanowić nad położeniem rzeczy, lecz 
otwarcie pragną i nadał występować 
jako polakożercy. 

Z powodu stronniczej polityki 
wyborczej 

scharakteryzowanej przez nas w nu
merze wczorajszym pisze także pomię

_dzy innemi gnieźnie(1ski „Lech": 
„Co do nas, to rezultat wyborów 

na ziemiach polskich może nas zupeł
nie zadowolić. Pokazał on nam, że w lu 
dzie naszym tkwi siła niespożyta, któ
rą należy tylko jeszcze więcej pobudzić 
dó życiCł„ niż dotąd. Zwłaszcza w Pru
sach Zachodnich można będzie w przy
szłości więcej zdziałać i mamy zaufa
nie do przywódzców tamtejszych, że 
ich pracy uda się przy~otować należy
cie cały lud do przyszłych wyborów, a 
by~my mogli zdobyć dwa wątpliwe o-

kręgi, w których tylko małą liczbą gło
sów przepadliśmy. Nie mamy powo
dów przyłączać się w tei sprawie do 
głosów gazet poznańskich, które na Pru 
sy ostro nacierają. NJech każdy ile mo
żności najprzód przed swym domem 
zamiecie, a potem dopiero drugim po
maga. Około 5000 Polaków w Poznaniu 
obowiązku wyborczego nie spełniło. 
Tak marnego rezultatu nie mieliśmy na 
całym obszarze ziem polskich! bo to 
procent ogromny, spodziewamy się, że 
Poznań na przyszłość lepiej się spisze 
i dopiero potem pójdzie radzić innym.'' 

z procesów szkolnych. 
Dnia 4 bm. stawała przed inowroc

ławskim sądem ławniczym żona mi
strza szewskiego, pani Maryanna To
by z Inowrocławia, oskarżona o „cięż
ką obrazę" pana rektora Knopa i nau
czydela, pana Marxa; Dnia 4 listopa
da r. z. nie chciał według twierdzenia 
p. T. syn jej odpowiadać w .nauce re
Jigii po niemiecku, ponieważ mu to za
kaza~a matka i za to otrzymał 8 batów 
od nauczyciela Marxa na tylną część 
ciała. Przyszedłszy do domu, skarżył 
się, iż został niesłusznie obity, wskutel< 
czego matka, obejrzawszy sobie bliżej 
powstałe wskutek wydzielonych batów 
podeszłe już krwią pręgi, pobiegła na
tychmiast po poradę do redakcyi „Dz. 
Kuj.", który w swych łamach zajście 
to według opowiadania matki i obitego 
dziecka opisał. 

Dnia 7. listopada r. z. wystosowa
ła p. T. list do nauczyciela, p. Marxa, 
który według zdania prokuratora i są
du zawiera „ciężką obrazę" nauczycie 
la i pana rektora Knopa; mianowicie 
inkryminowane są ustępy: „moje dziec
ko bito niewinnie", „to .vrzecież nie
słychane", a głównie: .Ja każdy przy
padek poniewierania dziecka lmojego 
doniosę redakcyi „Dziennika Kujaw
skiego", ażeby cały świat wiedział, jak 
w Inowrocławiu rektor Knop polskim 
dzieciom z tylu paukuje kulturę." 

Dnia 7 listopada przywołał p rek
tor chłopca do ~iebie i wydzielił mu je
szcze 4 baty jak powiada, za okłama
nie matki i nieprawdziwe podania w 
redakcyi „Dz. Kuj." 

Prokurator wniósł o 15 marek ka
ry lub 5 dni więzienia. Po dluższej na
radzie skazał sąd oskarżona przy przy 
znaniu lagodzących okorczności na 30 
marek kary lub l O dni wię_zienia oraz 
koszta procesu. · 

W drugiei sprawie oskarżoną by
ła żona kamieniarza. pani Franciszka 
Majcherek z Inowrocławia ~-o ciężką o
brazę" nauczyciela p. Boettgera z Ino
wrocławia rzekomo słowami: .. Co ja 
tylko mam zrobić z nauczycielem Boett 
gerem. z tym przekletem ścierwem, nie 
mieckim psem?". Oskarżona zaprze
cza stanowczo, że tych słów użyła i 
twierdzi, iż chłopiec jej często został 
obity w ~zkołe: stato sie to także dnia 
5 grudn:a r. z. Pomimo dzielnej obrony 
o. adwokata Swiniarskiego uznał sąd 
o. M. winną obrazy nauczyciela o. Boet 
?'era i skazał .ia wedłu.g- wniosku pro
kuratora z orzvznaniem larrodzac·ych o 
kolicz11ości na 21 marek karv, lub 7 dni 
więzienia, oraz koszta procesu. 

Przed inowrocławskim sądem ła
wniczym stawał dnia 5 bm. robotnik 
J akób Grembowicz z Inowrocławia, 
oskarżony o napaść uliczną i cit;żką ob
razę nauczyciela p. Tschirscha z lno
wroda wia. Dnia 5 grudnia r. z. spotkał 
Or. na żwirówce Toruńskiej idącego 
rano do szkoly nauczyciela p. Tschir
scha, którego zaczepił z powodu czę
stego obicia swego dziecka. Podniósł
szy kij do góry, usiłował Gr. wedle ze
znania nauczyciela T. tegoż uderzyć, 
lecz nauczyciel zastawiaj~c się kijem i 
cofając się w tył, zniewolil wreszcie 
p. Or. do zaprzestania dalszego wywi
jania kijem. 

Gr. przeczy temu stanowczo, twier 
dząc, iż znajdował się wówczas w naj
większem oburzeniu z powodu obicia 
swego dztecka, lecz nie miał zamiaru, 
uderzyć nauczyciela kijem. Po prze
słuchaniu jeszcze pewnej pani, która 
zresztą oprócz wywijania kijem przez 
Or. niczego więc~j nie widziała i nie 
słyszała„ wniósł prokurator o 6 miesię 
cy więzienia. 

Po dłuższej naradzie skazał sąd o
skarżonego na 6 miesięcy więzienia, o· 
raz natychmiastowe zaaresztowanie. 

Przeciw temu wyrokowi założy 
zasądzony apelacyę, a przeciw naka
zowi natychmiastowegQ zaaresztowa-
nia zażalenie. ,.,Dz. Kuj." 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mr.zur. 

W obwodzie. gdańskim wiejskim 
wybrany rządowiec Dorksen 8772 gło
sami przeciw centrowcowi Mey, na 
którego padło 6859 głosów. 

Grudziądz. Z po:wodu klęski w gru 
dziądzko-brodnickim piszą z powiatu 
grudziądzkiego do „,Pielgrzyma": 

Smutno, bardzo smµtno ! Po do
kiadnem stwierdzeniu blisko 960 Pola
ków-katolików nie jest w powiecie gru 
dziądzkim na samych wsiach zapisa„ 
nych do głosu w listach wyborczych . 
Powiat grudziądzki składa się z 161 
wiosek i folwarków, a jak się słyszy 
po 6 ludzi naszych nie jest zapisa

nych. Listy wyborcze są przez 8 dni 
wyłożone u sołtysa, ale zaledwie dzie
siąta część idzie je przejrzeć. O
pieszałość lenistwo wśród nas jest stra 
szne, co 5 lat odbywają się wybory, a 
zatem tak rzadko~ lecz mimo to wię
ksza część wyborców naszych nie prze 
kona się, czy jest zapisana do głosowa 
nia. Berychty rządowe wtenczas do
noszą do Berlina, że lud polski ginie, 
ale jak ginie, temu sam winien lud, bo 
nie dopilnuje, aby go zamsano w liście. 

Iława. Poniższy wypadek świad
czy znowu, ile to złego wyrządzają na 
miętno.~ci ludzkie. Gospodarz i soł
tys Dziomba w Melchertswalde ( ?) za
przyjaźnił się z strzelcem Schulzem 
z Fred nów, obydwaj polowali ze sobą, 
i przyjaźi'l zaszła tak daleko, że 
Szulz sarny, ubite na gruncie swego 
chlebodawcy, odstGpował pota!emnie 
sołtysowi Dziombic, który na~tępnie 
sprzedawał. Spostrzegt to robotnik 
Janowski. zatrudniony w lesie, i roz
gadał się o tern. Dziomba go zaskarżyłt 



a że Schulz jako świadek pod przy" ł. 
sięgą zeznał, że Janowski gadał 
nieprawdę, więc Janowskiego skazano 
na. karę pieni~żną. Janowski podał 
teraz skargę na Schulza przed pro
kuratora, i skończyło się na tern, że 
Janowskiego uwolniono. a Schulza 
za krzywoprzysięstwo i kłusownictwo 
skazano na pół roku więzienia. Nieba
wem wytoczono proces przeciw Dziam 
bie, i oto izba karna skazała go 

w poniedziałek na póltora roku 
ciężkiego więzienia za przyjmowanie 
i sprzedawanie cudzej własności. 

Człowiek ten, cosiadający 500 
morgów gruntu, piastujący 24 Iata 
z nieposzlakowaną sumiennością urząd 
sołtysa, okrył się na stare swe lata 
hańbą jedynie wskutek marnej chci
wości. 

W okręgu n!borsko-ostródzkim na 
Mazurach, graniczącym z Warmią, o
trzymał ks. prob. gr. Liss z Rumiana . 
1170 głosów. 

i Wi0t Kr Poznanshlego~ 

Kruświca. Straszne nieszczęście 
wydarzyło się przedwczoraj w poblis
kiej wiosce. W Sławsku zaczadziło się 
5 osób. Wdowa Janaszczak. która za
mieszkiwała wspólnie ze swą rodziną 
w jednym domu, składającą się z za
mężnej córki, zi_ęcia, syna 18-letniego 
i 10-letniej córki, napaliła w piecu z QO 

wodu zimna. Dla lepszego przeciągu 
wstawiła garnek z woda i to tak głę
boko, że gazy nie mogły się ulotnić. 
ale wychodziły na izbę, A gdy rano 
nikt z domu nie wychodził, zapukano 
do drzwi i dopiero spostrzeżono nie
~zczęście. Zawezwano dr. Laskowskie
go z Kruświcy, któremu się udało ma
jkę do życia przywrócić. Młoda cór
ka byla dopiero od tygodnia zamężna. 

Września. Młynarz Orzegórz Izy
do rek w Psarach zahaczył si~ chustką 
o walce wiatraka, który pochwycił go 
i ściągnął mu szyję. Dziesięcioletni 
syn jego wstrzymał wprawdzie natych 
miast wiatrak i lzydorka wydobyto je
szcze żywego, ale w kilka godzin pó
źniej umarł. 

Łabiszyn. Samobójstwo popełnił 
62-letni starzec Oesterreich przez po

wieszenie się w stajni. Co spowodo
wało tego starca do takiego czynu, nie 
wiadomo. 

Kościan. Parobek Nowicki ze Strz:y 
kowa zwozH koks z dworca w Czem
piniu. Ody wracał · do domu, konie 

27) Powieść z francuskiego. 

{Ci~~ dalszy). 

rozbiegaly się, a Nowicki spadl tak nie Rob.'' wypiera się socyalista p. St. 
bezpiecznie, że wkrótce umarł. f Wierbińskj z Gniezna swego rodzone-

Poznań. Ks. kanonik Adamski, reda go brata Jana Wierbińskiego, również 
ktor 0 Robotnika" stawał przed izbą tam zamieszkałego, a skazanego nie
karną jako oskarżony o wzywanie do dawno temu przez sąd pruski w spra- : 
nieposłuszeństwa przeciwko rozporzą- j wie szkólnej na 100 marek kary w pro~ i 
dze.niom władzy. Rzekomego przestę · cesie ks. Piotrowicza z Gniezna. Po- I 
pstwa dopatrzono się w jednym z ar- wodem wyparcia się są zasady par
_tykułów „Robotnika". który miał wzy- tyjne. 

śmierci przekaże je swym dzieciorn. .sv 
zalecając czcić te pamiątki. Kwotę 18 
którą stanowi nagroda, oddał Roose~ p{ 
velt do rozporządzenia komisyi, dążą, ka 
cej do wytworzenia stosunków pokojo isI 
wych między kapitałem i pracą. Roo. ks 
sevelt sądzi, że pokój między klasami rn 
społecznemi jest rzecza nie mniejszej m: 
wagi, niż pokój międzynarodowyL To \\' 
też robiąc wskazany użytek z tej k:wo. 
ty, spodziewa się Roosevelt, iż działa 
w myśl fundatora nagród. 

wać do strejku szkolnego. Prokurator Z powodu tego pisze słusznie „Dz. 
wniósł o 100 marek kary. Oskarżony Kuj.'': Stąd mogą się nasi czytelnicy 
bronił się tern, że odnośny artykuł po- przekonać, do czego to prowadzi niekut 
dano w jeg.o nieobecności i bez jego tumy i na głupotę ludzką obmyślony 
wiedzy. Mimo to tąd skazał ~ na 30 socyalizm ! Tak samo jak się s~cyaliś- Amerykańskie prawo kontroli artyku„ ue 
marek kary. ci rodzeństwa swego wypięrają, jeżeli I łów spożywczych. dz 

Poznań. Tysiąc marek nagrody Wj ono nie podziela ich szaleństw ~ocyaJi Nowo uchwalone (w 1906 r.) amery inr 
znaczyła p_oznańska rejencya za wy- stycznych, tak samo wyrzeka1ą się kańskie prawo 0 kontroli artykułów cl: 
krycie owego zbrodniarza podpalacza, sv:ej Ołczyz~y, narodowści polskiej i spożywczych i preparatów lekarskich Z 
który w ostatnim czasie aż 22 stodoły wiary . sw. azeby. za. to .zyskać tylko którę wejdzie w życie z dniem I paź-
w Poznaniu i przyległych miejscowoś- łaskę, zydows.ko-m~m1eck1ch swych to dziernika 1907 roku. nalezy do najbar- ca 
ciach z dymem puścił. Jak słychać. warzyszy, ktorzy im za to dobrze pla dziej surowych środków prawnych. ~~ 
ma także i prowincyonalne towarzy~ ca. W Warszawie np. na ulicach w przedsięwziętych przeciw fałszowaniu śr 
stwo ogniowe, znacznie przez owe po- bJaty dzień darli orty polskie i krzy- pokarmów i preparatów spożyw- lu 
żary poszkodowane, wyznaczyć wię- f czeli wraz z omorusanymi żydziaka- czych. NietyJko prawa i zakres działa 
kszą nagrodę za wyśledzenie złoczyń- , mi „Precz z Polską!'' U nas wznoszą nia inspektorów. zostały rozszerzone 
cy. hasto „Prećz z Kotem Polskiem !" aże- nietylko kara za naruszenie prawa pod 

W Trzecianowie wybuchł w ponie- by się niemcom i żydom przypodobać niesiona zostata do 500 dolarów lub do 
działek wieczorem ogień w oborze. których to boleśnie korci. że nasz na- roku więzienia; w dodatku wszyscy 
Gdy to ~postrzegł.a! robot~ica Rosza- ród p0lski ma jeszcze własną. :epre- przemysłowcy lub handlarze artyku
kowa, ~tora ta~ miał.a pros1ę~a, posłała i ze!ltacyę ~arodową tak :V s.e1m.1e ~ru , lów spożywczych obowiązani są zao-
1 ~-letm.ą swą cor.kę I )6-letn:e.g_o. syna I sk1m, 1ak i w parlamencie n·em1eck1m · patrzyć każdy artykuł sprzedawany w 
az;?Y J~ r~towah. .N1 ~szczęshw1, zna- 1 przez co wobec szerokiego świata do- ł label (etykietę markę) i na nim wypi
lezlI śm1erc w płom1ema.ch. ' kumentuje wyraźnie. że jest. żyje i roz 1 · sać pochodze~ie ·jakość oraz wszyst-

. Golenczew:o w powiecie poznań- wija się i że nie myśli ug·nać hanie~ I kie części składo'we z których dany ar 
~kim zachodmi:n, ktore zaprzepaścił p. bnie czoła przed swymi ciemięzpami I tykul s i ę sklada p~zy czem ilość lub c 
Z~gm~nt Błoc1szewski przed 6 mniej-

1 
Socyaliści t. z. „polscy". wnosząc o- 1 procent każdej c~ęści składowej powi- z 

.w1ęce1 laty, pr.zechrzcone zostało na 

1

. krzyk .,Precz z Kołem Polskiem", scho 1 nien być zaznaczony Prawo żąda na k 
Oolen~ofen. Piękny ten majątek do- dzą się na tym punkcie z serdecznemi , wet by drobne dodatki używane dla na n 
stał się w p~sz~zę ~~lonizacyi przez 1 ży~zeniami hakatystów, którym ró- ; dania koloru lub -smaku,byty wymieni~ p 
lekkomyślną i n!emozllwą _w:prost go-1 wm~ż. n~s.za r~o~ezentacya polska w I ne na kartce, jeżeli za 800 funtów ele- s 
spodarkę os.tatmeg~ wlaśc1c1ela. Te- Berlinie 1est kosc1ą w gardle. mentu głównego lub mięszaniny użyto 
ra~ rozpośc.1erają się tam koloniścL Lud polski poznawszy się już na 11 funtów dodatku 
ktorym tak.ze za nasze pieniądze pra- tern, coraz więcej się też oddala od I · · 
wdz1wy rm stworzono. tych, faryzeuszy i szkodników narado- i Zatarg i·apońsko-amerykański. 1 

Środa. W listopadzie roku zeszłe wych. 
go udała się córką gospodarza Olszaka ~'~:·~--~~~~~~~~oz.a:~~~~!!!!!!!!!!!!!! 

'Z Kokczynowa w towarzystwie dwoj
ga dzieci i 16-Ietniego brata do męża 
swego do Ameryki. Olszak od tego 
czasu nie otrzymał od niej żadnej od- Prezydent Roose.velt a nagroda Nobla 
powiedzi, a gdy zasięgnął informacyi Jak wiadomo, nagroda Nobla za pra 
w konsulacie niemieckim, otrzymał do 1 cę skierowaną ku ustaleniu ogólnego po 
~i~s_ie~ie, iż wszyscy krewni jego ponie i koju międzynarodowego, ostatnim ra
slI sm1~~ć pod~zas katastr.ofy ~ole1o~ej l zem była przyznana przez komitet roz
w ~obhzu Ch1cag?· Tak~~ ~1ę~. ktoi:Y- 1 porządzający prezydentowi Roosevel
'~YJechal naprzeciw. swo1e1 zorne, I ezy towi. Obecnie prezydent w listach do · 
c~~~ko ranny. w .szmtal.u. Smut~y Io~ ł ministra spraw zagranicznych w Nor
c1 ~.,ko dot~męte1. rodzmy budzi tuta1 

1 
wegii, p. Lóevlanda, i przewodniczące 

ogolne wspokzuc1e. go komitetu składa gorące podziękowa 
Ze Sią.zka •;zyli Starop~igld nie za to odznaczenie. Przez całe ży-

~ - -·· .! :anr Jddlł7T v ~rnqo wn • ·- ·- -- ---- - - - - ncrrm 

Urzędowo ogłaszają, że pozbawioną 
jest wszelkiej podstawy wiadomość 

jakoby Japonia z powodu kwestyi szko 
lnej miała wojenne zamiary wobec Sta 
nów Zjednoczonych i nawet wystoso- r 
wala do nich ultimatum. Rząd japoń
ski żywi przyjacielskie uczucia ku Sta 
nom Zjednoczonym i spodziewa się, że 
sprawa będzie w zadowalający sposób 
załatwiona. 

Katolicyzm w Persyi. 

Począwszy od wieku XIV, kapłani 
katoliccy kilkakrotnie rozpoczynali 
dzialalność misyonarska w Persyi, po 
upływie jednak pewnego przeciągu cza 

su ulegali zwykle P.rześladowaniu i 
wytępieniu. Obecnie działalność mi-

c.ie z wielk. ie. m zad. owoleniem zach.owa I 
Katowice. W socyalistycznej „Gaz. prezydent swój medal i dyplom, a po 

~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~ 
rzystał z chwil, w których się odwraca sem grubym, usiłując napróżno złago- R 

la, aby jej przesłać ostatnie pożegna- dzić jego brzmienie: - Będzie na to dosyć czasu. Teraz 
nie; podziwiał lekkość jej ruchów, u- Posłuchaj mnie, panie Laurent, po- śpi pewnie. Nie trzeba go budzić. 
śmiechal się z jej trwożliV{..ego stąpania słuchaj tylko. Mnie się zdaje, że two- Poszedł do swego kabinetu, od któ
wśród ciernistych krzaków, o które ja dobroć zaślep: a cię trochę; twój ran- rego klucz nosił zawsze . przy sobie. 
zaczepiały się jej nóżki i długa suknia, I ny jest w tej chwili tak zdrowy, jak ja. Wsunął klm;z w zamek i chciał go prze 
którą . . unosiła obiema rękami. A kiedy J Je za czterech. Gdy jesteś przy nim, . kręcić, lecz nie dał rady. 
zasłona z drzew i krzewów zakryła mu jęczy, jakby mu kto wyrywał paznog-1 - To dziwne - szepnął. 
ją przed oczami, poszedł wgłąb lasu, u"I cie, g_dy się tylko odwrócisz, już jest Spróbował jeszcze raz. Nacisnał 
pojony szczęściem; oczy miał pełne łez cicho. Pan mówi, że on się nie może klamkę, drzwi się otworzyły. Madelor 
śmiał s i ę bez przyczyny i tak był olśnio ruszać? Otóż, dziś, po południu słysza się zląkł. 
ny blaskiem miłości, że nie spostrzegł łam, jak chodził po swoim pokoje. I je - Drzwi są otwarte; ktoś tu .wcho-
tuż przy sobie ciała kobiety, rozciągnię stem _pewna, że szedł w stronę twego dzil pod~zas f!1-0jej nieobecnośc~ !... 
tej bez ruchu, ciała zemdlonej Pauliny. gabinetu. To nie mógł Q.yć nikt inny, Zapallł świece.„ wszys.tko ie.dnak 

tylko on, panna Marja nie stąpa tal< było w porządku .. N~ ~uzxm bmr~u 
qiężko. A zresztą, w tej porze, panien- I leżały bro.szury, dz1enmk1, rozne pap1e-

- Pierwszy raz od lat wielu mówię 
o tym nędzniku - rzekł. - Obaj z Jo
silletem, gdy jesteśmy razem, unika
my wszelkiej rozmowy, jakoby mogła 
przywołać na nasze usta to przeklęte 
imię. Przebacz mi więc, Marjo, że po
zwoliłem sobie wobec ciebie wywołać 
te bolesne i przykre wspomnienia, któ
re muszą obrażać twoje .serce takie do-
bre, tak niezdolne rozumieć zła. Prze- IX. 
bacz mi!... Madelor wrócił dopiero wieczorem. 

ka biegła do lasu„. ry.„ nic nie było poruszone. 
- -Wychodziłaś - zauważył Ma- W głębi gabinetu stało biurko grube 

~ T\ivój gniew i twoja nienawiść są Po.całowat córkę, a ona zarumieniła 
usprawiedliwione, zanadto usprawiedli- się mocno. Doktór nie zauważył te-
wione, niestety! go. 

Patrzała na niego czule. Ponieważ - Jak się ma Pie_queur? - zapy-
on klęczał ciągle, zmusiła go, aby się tal. 
podniósł. Potem zaczęta mówić do s ~ Nie widziałam go_, ojcze. Wiesz, 
niego z nadzwyczajną słodyczą w gło- że ten człowiek wzbudza we mnie 
sie. Pozostawiła swoje ręce w jego strach, nad którym staram się panować 
rozpalonych dtoniach.L a on ściskał ie i lecz napróżno. 
całował. Pocieszała go, usiło~ata - Byłabyś złą siostrą miłosierdzia 
wprowadzić spokój do tej zranionej du - rzekł Madelor. - Przyznaję jednak 
szy, w której wrzała gwałtowna boleść że twarz Pieuqueura wcale nie wzbu~ 
Umiała znaleźć wyrazy„ łagodzące je- dza zaufania. Gdyby nie był tak osłabio 
go rany. Przywolała na pomoc niewy- nym, bałbym się zostawić go tutaj sa
czerpany zasób rozumnej dobroci i tkli mego. Ale on nie może zrobić żadnego 
wości sw ego kobiecego serca. On pod- silniejszego poruszenia, jego rana o
dawał się tej pieszczotliwej czułości. tworzyłab.y się. 
Pozwalał swej wzburzonej duszy za- W tej chwili weszla do pokoju A
sypiać przy słodkiej muzyc~ tego _ głosu niela, wysoka wieśniaczka. chuda i ko
poważnego i łagodnego. ścistą., cala zbudowana z kości i żyt, 

Potem, ponieważ Marja nie mogla która służyła u doktora od samego ł 
zostać dłużej bez narażenia się na nie- przybycia jego do Iiaut-Butte. Przyno- ł 
bezpieczeństwo odkrycia ich spotka- sila obiad i usłyszawszy ostatnie wy- , 
nia, rozlączyli się. A gdy odchodziła, razy, staneta przed starcem, założyła · 
ścigał ją jeszcze długo wzrokiem; ko- ręce pod białym fartuchem i rzekła glo 1 

delor. i mocne, przymocowane do ściany. Na 
- Tak - rzekła. Spostrzegłam w le to ~iurko skierował zara~ swó~ wz~ok. 

s_ię grona jarzębiny, które chciałam do- Wziął pęk kluczy, odc~ep1l z me~ k1lka 
lączyG do jesięnnego bukietu. i kład po kolei w zamki, wszystkie, tak 

-- Czy jesteś pewna, że się nie my- j~k i drzwi, byty o~warte. 
lisz, moja dobra Anielo - rzekł doktór - Jest em zgubiony - rzekł Made-
poważn: e zaniepokojony. lar. 

- Przysięgam na wszystkie świę- Pochylil się i oglądał zamki zbliska. 
tości - odrzekła wieśniaczka. Po trze Żelazo w wielu miejs~ach byto pory-
szczeniu podłogi, rozpoznawałam raz, sowane ! . 
że szedł, to znów się zatrzymywał, jak Doktór wysunął szufl~dę, w~r1ął 7 

by się chciał mieć na baczności. niej garść pap:erów, rzucił .na bmrko i 
- Pójdę się przekonać o tern, co mó zacz~ł przeglądać! Byty to różn~ do-

wisz. kumentv, podpisane jego prawdz1wem 
- Niech pan idzie - rzekła Aniela nazwiskiem. Nie brakło żadnego. 

- ale proszę przyiąć jedna radę: Już W jednej szufladzie było zamknięte 
dosyć dł11!!n trzvma pan te!!o człowie- zloto i paczki biletów bankowych. WY· 
lfa wewnatrz domu; czas by Już 1 jął je. Nic nie brakło. A zatem nie o-
wyrzucić go za drzwi. Nie może pan kradziono go L. 
przecie żywić wlóczegów z całego - Co to ma znaczyć? Czyżbym si~ 
świata. omvlił? 

Made'or udał się do nokoju, w któ- ·obejrzał znów zamki. Siady w<;· 
rvm leżał Piequeur. Miał już we1 .<, ' łamania były widoczne. Parę kawat-
ale zm:enif zami::lr. Nie było słychać ków drzewa odpadło. Nie byto już ża-
najmniejszego ruchu. ' dnej wątpliwośGi. 



.syjna. datuje się bez przerwy <_>d roku łł ka z ogni~ wyborczego w_ydobyli, ~) I w ·Herne po południu 0 4 godz. w Io- I 
1826. . W rokur 187 4 ust~now1on~ .:v lodY:, _na kto_rych rząd owcy z p. Rzezm- kału p. Nittke. 
persYl ~elegaq. ę ~postolsk~. Kosc1ol tzk1m dma 25 stycznia się zarwa
katoli~~l w Persy1 stan~w1 dy~cez~ę li. Na zakończenie chleb polski i sery 

> ispahanską. vY_ dy,ece~y1 P~~CUJe ~7 smaczne_, które żydzi chrzanowscy na
księży, 12. brac1szkow l 40 s10str. Wie desłali w podarunku za to, że żydzi w 
rnych po~1~da ~yece~ya okola 23 O~O okręgu mogli razem z rządowcami gło
ma 53 kosc10ly I l~aphce or~z ~5 szkol sować. Przy obiedzie goście będą pili 
w których uczy s1ę 1470 dz1ec1. włoskie wino, nazywając się Lacrimae 

Rozdzlał Kościoła w Szwajcaryi. 
Przykład Prancyi dążącej do zupeł

nego rozdziału Kościoła od państwa od 
dzialywa na sąsiednie państwa, między 
innemi i na Szwajcaryę. Kanton Neuf
cI1atel przedsięwziął pierwszą próbt: w 
tym kierunku, która jednak się nie u-

" dała. Zgodnie z konstytucyą SZ\vaj
carską, która wymaga w najważniei

~ szych sprawach opinii ludności wyra
~ żonej w formie powszechnego bezpo

średniego glosowania za przyjęciem 
lub nieprzyjęciem projektu prawa, za
rządzono plebiscyt w sprawie rozdzia 
łu Kościota od par1stwa. Przedosta
tniej niedzieli odbylo się glosowanie; 
z ogólnej liczby głosów 23 500 za roz
działem oświadczyfo się 8,411 i prze-

a muzyka będzie ciągle grafa pieś11: 
„Es war' so schon gewesen; es hat 
nicht sollen sein„ ! 

Nauczyli go rozumu. Z krygierfe
rajnu w Chorzowie na O. Śląsku wyrzu I 
eony został niejaki Morawiec, ponie
waż kartki na Korfante~o rozdawał. 

Tak powinni Prusacy wszędzie Po
lakom zrobić, jeżeli należą do Towa
rzystw niemieckich, bo potrzebni są 
tam jak djabeł w Częstochowie. 

Mjał racyą. Dwóch żandarmów 
zobaczyło w polu człowieka ze strzel
bą, który widząc ich, prędko się zaczął 
os!_dalać. Oni myśląc, że to kłusownik. 
puścili się za nim w pogoń. Nareszcie 
myśliwy prędko wskrabał się na 
wierzch drzewa. żandarmi grożą 
\vzywają aby zeszedł, a on spokojnie 
wydobywa śniadanie i je. Jeden żan-

~"'!'~~_.~7e:s _ -"' - --...... __ „s darm rozgniewany wdrapał się za nim 
i mówi, aby mu pokazał wykaz nosze

ciw niemu 15,090. 

nia broni. Ten był w porządku. 
- Dla czegoś pan uciekał? - pyta 

Bochum. Sąd ławniczy skazał Wło żandarm. 
cha Pugeriego na 5 miesięcy więzienia . - Przecież wam nie kazałem pę-
za okradanie skarbonek w tutejszych dzić za mną. 
kościołach. Niegodziwca przytrzyma- - Dla czegoś pan na to drzewo 
no swego czasu na gorącym uczynku \V lazł? 
podczas okradania skarbonki w tutej- - Przecież mi wolno tu zjeść śnia-
szym kościele śś. Piotra i Pawła. danie. 

Gelsenkirchen. W fabryce lin i po- - Dla czegoś pan prędzej nam tego 
wrozów w Schalke dostał się pewien nie powiedział 
robotnik nieszczęśliwym sposobem w - Boście mnie nie pytali. 
transmisyę będącej w ruchu maszyny I żandarmi odejść musieli z kwit-

ZEBRANIA CZLONKOW. 
odbędą się w niedzielę 1 O lutego rb.: 

W Wanne po południu o 4 godz. w lo
kalu n. Unterschemanna. 

W Kirchlinde przed południem o goz. 
11 i pół w lokalu p. tt. Schuhmachera 

Rodacy, którzy jeszcze nie są człon 
kami „Zjednoczenia zaw. polskilego" 
mogą się na członków zapisać. 

„Zjednpczenie zawodowe polskie." 

Hombruch-Barop. 
Do wydziału miejscowego należą: 
Stanisław Szafran, Unionstr. 25 ja

ko delegat; Jan Plackowski, sekretarz 
Antoni Linda, Kirchstr. 1 a jako ka
syer; l\'lich~I Jarecki. jako zast.; Piotr 
Szyszka jako rewizor; Stanisław 
M~ryań~ki rewizorem; Antoni Jankow 
ski, męzem zau fania; Tomasz l(ieliń
ski. mężem zaufania; Jan Niezgódka . 
zast. sekretarza. 

Zebrania członków odbywać się 
będą w k~żdą 3 niedzielę w miesiącu 
po potudnm o 4 godzinie w lokalu p 
Bo eka. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wielki wiec Polak w Herne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 lute
go, o godzinie 3 i pół po południu na sa
li pana Nitki przy Nowej ulicy (Neustr) 
49. Na porządku dziennym: 1) zagaje
nie; 2) obór zarządu; 3) przemówienia; 
4) wolne głosy. Na wiec ten zaprasza
my ~szystkie Polki z łierne i okolicy, 
gdyz będą bardzo ważne sprawy oma-
wiane. Komitet zwołujący. 

i został śmiertelnie raniony; również kiem. 
obiedwie ręce i nogi zostaly mu poła- •u ai;:p~ _ __ _ __ ____ Tow. gimn. „Sokół" w Bottropie 
mane. urządza swe miesięczne zebranie 17 

Hattłngen. Dwóch robotników, upi- W cs~h' Ju~ełk0 bm. o godzinie 3, po pot na małej sali 
wszy się poprzednio, położyło się w -' . pana Demonda w Borbeck (Germania-
rowie, by się przespać. Kiedy ich w - Podłe czasy!... Musiałem po- ( Platz). O kompletne i punktualne sta-

~fc~,i~ru~~~~r:~;~n~~a~~~ 1~~u~~d:~pe~ \ ~v~~ściopisarstwo moje zawiesić na kol 

1

. wienie się uprasza (1) Wydział! _ 

nie skostniał. Pijanicę zaniesiono do i - I cóż robisz teraz? Bractwo Różańca św. Polek w Gtinnig 
lazaretu, gdzie już się miewa lepiej. ~ - Trudnię się handlem. feld 

Duisburg. vVe fabryce Wanheimer ' - Ty - handlem? I d~~os_i .swym ~iostrom, oraz bractwom 
ort ujechała kolejka pewnemu robotni- - Tak. Rozancowym 1 towarzystwom. iż uro-
kowi rece i nogi. Nieszczęśliwy wsku - Jakim?. „ cz:yst~ść po~więcenia chorągwi odbę-
tek upływu krwi skonał. Kiedy żona -- Meblami. dz1e Się w niedzielę, dnia 17 lutego na 
przyniosła mu ob:ad, zastała męża już . - Meblami ?„. I zrobiłeś już jakiś sali p. Józefa Darrenrechta (Kruppstr.) 
nieżywego. Nieszczęśliwy pozostawił mteres? Porządek uroczystości. Od godz. 1 do 
pięcioro drobnych dziatek. -. Zr.obi!em. Wyprzedalem JUZ godz. 3 i pól przyjmowanie obcych 
. Norymberga w Bawaryi. Sąd przy praw1.e wszystkie mebJe z mojego mie Bractw i Towarzystyv o godzin;e kwa-
st~glych skazał redaktora socyalisty- szkama. .Qr~ns na ~ pochód do kościoła na pol-
c.znej gazety na tydzień więzienia za sk1e nabozenstwo, po nabożeństwie dal 
to, że napisał w gazecie, iż jeden z _ Mój papa złamal sobie nogę i sza ur~czystość na sali. Wstępn~ dla 
przysięgłych spal podczas rozpraw są już od dziesięciu dni leży w łóżku„. . członkow Tow. 30 f~n., . dl~ niewiast 
dowych o przekroczenie podczas strej _ Tak? Dziwie się, że z powodu 

1

. bractw 50. f~n. gdyz rnew1.a~ty mają 
ku. takiego drobiazgu kładzie się do łóżka. prawo wzięcia udziatu w p1c1u kawy. 
Weń. \V gorzelni Wulfa ustawia· M.ój oapa łamie sobie codzień głowę, Na tę uroczystość jakJ ~a!uprzej1!1iej za 

~o ~owy aparat do ~typalania okowity I a nigdy jeszcze z tego powodu do łó- pr~szamy Bract.wa rozancowe 1 Tow 
n miano go wypróbować. Ledwo ma„ żka się nie położył. # ktore zaproszerna odebrały, i te, które 
szynę w ruch puszczono, aparat eksplo dla braku adresów zaproszeń nie ode-
dował .i rozleciał się z taką silą, że ka- --- - · brały, aby nas swą obecnością zaszczy 
l\~ały zelaza przebiły okratowane sil· w· z·,,, . I d I k" cić raczyly. 
~t.e okno, wyprysły na podwórze i za- 1ece ,, J0unoczama zawo I po s I Uwaga: w niedzielę, dnia 17 lute 
bąy na miejscu dwóch ludzi. Nato ZEBRANIA CZŁONKÓW go ~ godz;nie wpół do 7 rano Msza św. 
nuast rozpryskująca się gorąca masa na mtencye Bractwa różańcowego 
~aparatu poparzy la znacznie kilku sto· oraz WIECE podczas której będą śpiewane oolskie 
tą,c~ch w pobliżu ludzi, między nimi in odbędą się w niedzielę dnia 17 lutego: pieśni, a także przystępują Siostry 
r-)n1era, który aparat ustawial. W Dilsse!doriie po południu o 2 godz . brac.t.wa różańcowe~o do wspólnej ko-
tr Bononia. Przyaresztowano pewne- w lokalu p. Fopla, ul. Kolońska. munu św .. O liczny udział w Mszy św. 
~~- studenta tutej_szego uniwersytetu \V Kirchlinde przed południem o 1 V-~- ,· uprasza się wszystJde siostry a także 
U ?ry wydawał fałszywe pieniądze. ~odz. w lokalu p. Schurnacher'a. Bractwa różańcowego do wspólnej ko 
tządzo~o w mieszkaniu jego rewizyę W Horde po południu o 3 godz . • w Io- f Br~ctwa różańeowego 

.vznhalez1?no znaczną liczbę . iałszv- kalu p. Baumbecka. Nadzelatorka. 
/c ?- 1 5 markówek i formy do od- W Langendreer wielki wiec Polaków i 
~ania falsyfikatów. Polek po południu o 5 godz. w lokalu BACZNOSC BRUCI(HAUSEN! 
r~~~~~~~-1!!!-~l!!!!!l~~-~ p. Knippinga. Towarzystwo loteryjne „Zgoda w Bruckhausen 

- -- ---- W Buer po nołudniu o 4 godz. w loka- urządza dnia 12 lutego 

Ro;rmaiłośct f Iu p. Poppinghaus'a. 
Humor s W Buschham:en w lokalu p. Schroera 

y na 
0

. Y tyka wyborcza. Z Pszczy- , W Hablnghorst po południu o 4 godz 
~ki''· p ornym S!ąsku donosi „Dz. Slą- J up. Wessels 
aln~go ~rawy przy _ob~edzie u ,ge~c- W Cielsenkirch~n III w lokalu p. Kram 
'o 'ł'ł. Yrektora ks1ęc1a pszczynsk1e- ma Ueckendorfstr 
, ' w Ydanym b I . b ć ' ~ •odobno t . ~o wy orac 1, ma1ą Y W Linden po południu o 4 godz. w loka 
~tycznych akie· 1) ~upa z lez hakaty· W Ruhrort-Laar w środę. 13 lutego 
~zątkowe ' Z) d~ogie ryby ze stawu Po wieczorem o godz. 8, w lokalu pana 
em centt0 w fych~ch, podane z ~o· ~chraven. Referent zamiejscowy. 
oaranów owym, 3) piec.zeń z polskich W Rohlinghausen w niedzielę, 17 bm 

- zabawę karnawałową -
z tańcami u pana Br'nka. Początek o godz.. 4 
po P~fu.dni~. Wszystkich Rodaków z Bruckhau 
sen J okot1.cy zapraszamy. Muzykę dostawi 
nam pan Podes,zwa z Alstaden. 
(2) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Wa.nne 
donosi swym członkom. iż w niedzielę, 
10 bm., po pot w lokalu p. ttomberga 
przy ulicy Szkolnej urządzamy 

zabawę z tańcami i ćwiczeniami. 

Towarzystwo św. Wal~ntego w Wanne 
podaje do wiadomości członk Jm, ii 
pogrzeb żony członka nJsze~n Rataj
czaka 

śp. KATARZYNY HATAJCZAKf!WEJ 

odbędzie się dnia 10 lutego o gojw1ie 
3 i pól z domu żałoby z Wanne_, przy 
ulicy Seidlitzstr. 5. 

Uwaga: Członkowie winni się sta
wić o godzinie 2f4 w czapkach i oi1i.l

kach na sali posiedzeń. O liczny •id.dał 
prosi. Zar.rąd. - a~~ 

f25~ 
~ 

Tow. św. Michała w Reck.-Siid (Bruclt) 
zasyła szanownemu członkowi 

TOMASZOWI WENZELOWI 
i jego małżonce 

Augustynie, ur. Piirstenberger 
w dniu srebrnego wesela, dnia 11 lu
tego najserdeczniejsze życzenia zdro
wia, szczęścia i błogosławieństwa Bo
żeg-o, życia dlugiego, a po śmierci Kró 
lestwa niebieskiego. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Altenessen 
zasyła w d~iu ślubu, dnia 9 lutego, swe 
mu druhowi 

KAZIMIERZOWI SIEKA:Ń'SI(I:EMU 
oraz jego towarzyszce życia pannle 

MARYANNIE WOźNIAKóWNIE 
serdeczne życzenia wszelkiej pomyśl
ności. Młodej Parze szczęść Boże! 

Czołem! Wydział. 

Członkowie Tow. św. Aloizego w I<ot• 
tenburgu 

zasyłają szanownemu członkowi 
panu Marcinowi Stachowiakowi 

i jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie Antoninie Kowalskiej 

W dniu ślubu, dnia 11 lutego najserde-. . ' 
~zn1e1sze Żj:c~enia zdrowia, szc:zęścia 
i blogosławienstwa Bożego. W końcu 
po trzykroć wykrzykujemy: Młoda Pa 
ra niech żyje! aż się echo z Rauxel do 
Bobkowie odbije! (l-ł9) 
A.B.J.K. Vl.P.A. S. J.P. J.P.A.P. 

• Naszemu kochanemu druhowi 
ADAMOWI ORACZOWI 

oraz jego narzeczonej pannie 
PELAGII DOMAGALSKIEJ 

zasylamy w dzień ich zaręczyn dnia 
10 l~tego, jak. najserdeczniejsze iycze-
czema wszelkiej pomyślności. (148) 

Mlodej Parze Czołem! ' 
W. O. M. P. W. R. I. D 

'-> Co/'-? Ili ~5 111 <.<(!)·< > 

Towarzystwo „Jedność" pod op. św 
Ploryana i św. Barbary w Cielsenkircll: 
zasyta szanownemu członkowi 

Piotrowi Kurzawie 
i jego m.ałżonce w dniu srebrnego we
~ela, d~ia 11 lutego, najserdeczniejsze 
zycz:n~a, zdrow~a, szczęścia i błogo
sław1enstwa Bozego,aby mogli się do
czekać wesela zlotego. . Zarząd. 

Z powodu braku sali uroczystość 
odbędzie się po Wielkanocy. 

Nadesłano 
Milion Sokołów 

zawitało w Poznańskie 
nitzkowtybo_rczych, którzy się p. Rze po pot o godz. 5 w Jokalu p, Netlin-
fYkas ~ami na patelnię położyli, 4) ga vrzy dworcu. 
amptii ~iszmaszowe na modę k.ultur- lu p. Schillera. 

wyborn)'~lt papierosów 
Na zabawę naszą zapraszamy wszy r·r w Ilł 

stkic~ rodak9w bez wyjątku i sądzi- I F 1 
my • u ~n • 

tóre P;z ) małe rzepki pszczyńskie W Huckarde w lokalu j. Bayera, ul 
a~h rz J wyporach wyrosły n~ wierz I Dworcowa. 
Łore P~ls owco w, 6) kasztany pieczone W Marten pr7.Prl polu dniem 0 11 i pół 1 

cy wyborcy dla p. Rzeznitz- • godz. u p. Korte. . ł 

J?1Y, .ze zyskamy poparcie temwięcej ; • • J. Komend11ńsk1 W Dreznie 
ze c1a~le walczyć musimy przeciwko w nader przystępnej cenie detalicznej 10 
wszelkim szykanom. (1) sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do Da· 

Czołem! Wydział. ! bycia wo wszystkich odnośnych handlach. 



i wvpra ~ 1 1 dla mlodożeńców Jan Kwiatkowski, 
sprzedaje za gotówkę i na odpłatę (117 

B1•u„1t, 
Boehu ~ erstr. nr. 121. 

- na.jtaniej Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50 

Towarz. św. Alojzego w l(ottenl!urgu 
zasyła szanownemu członkowi 

Antoniemu Maćkowiakowi 
i jego żonie 

Franciszce ur. Janasiak 
na dzień srebrnego wesela, dnia 10 lu
tego, jak najserdeczniejsze życzenia, 
zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa 
Bożego, tu na ziemi fortuny a po śmier
ci nie.Pieskiej korony. Szanowni Jubi-
lag niech żyją! Zarząd. 

Tow. gimn. „So.kół" w Gahmen 
zasyła zacnemu druhowi, oraz naczelni 
ko w i 

Teofilowi l(anteckiemu 
i jego dozgonnej towarzyszce życia p. 

Maryannie Piątkowskiej 
w dniu ich ślubu, dnia 11 lutego ser
deczne życzenia. Jak w wiośnie kwiaty 
kwitną, niech Wam będzie chwila wstę 
pu w nowe życie błękitną, by ci, zac
na Paro młoda, stan małżeński był zaw 
sze miły i miłości w sercu nigdy nie 
zgasi, byście zawsze pozostały wier
n_ymi qziećmi Polski, jak: nakazuje cha
rakter sokolski. Młodej Parze szczęść 
Boże! Czołem! Wydział. 

Swemu wiernemu członkowi 
Janowi Teklikowl 

i jego godnej narzeczonej pannie 
Magdalenie Tylińskiej 

zasytamy w dzień ślubu. dnia 11 lute
go, jak najserdeczniejsze życzenia. zdro 
wia, szczęścia i blogoslawieństwa Bo
żego, oraz królestwa niebieskiego. W 
końcu wykrzykujemy: Młoda Pana 
niech żyje! 
:fow. bł. Bronisławy w Wieme1hausen 

Wielki w;ybór taczek 
l'ę'!znych o dwu kołach, maszyn do prania, wanien, 

niecelr do mięsa, wystawię na sprzedaż. 
1Jłt ponh·d~•ałeh, 21 lnteg po ~oludniu 

• godzinie 1 u goścfonego Hruch11 w .A.lten l>ochum, 
o godzinie 1/ 22 u gościnnego Stadt w Laer, o go
dzinie 3 po poł. u gościnnego Kranei w W erue, o 
godzinie 1124 po południu u goscirmego Heckerta w 
Langendreer - Dworzec. o godzmie 4 po południu 
u g1 ścinnego Brandta w Lang„ndreer - wieś, o go
dzinie 5 po ~oł. u gościnnego Scbrr..fdt koło Cren· 
geJdanz. (14 7) 

W 111 toreb, 12 lutego po poł. o godzinie 
l u gościnnego Doerge w Hordel, o godz 2 po poł. 
koło dworca w Wanne, o goJ,;i iie 3 po południu u 
gościnnego H!g~manaa w Hiillrn, o godzinie 4 po 
poł. u goścmn~go Schrodera, w Bulmke o go;lzini.e 
5 po poł. u gościnnego Hausmann, w Uel'k~ndorf e 
godz. 6 wi11czoreru u gościnnego Grinhoffa koło 
Aschentruch. 

'rod~ dnia 13 lutego p) południu o 
godzinie pót do 2-gie.j u gościnnego Hol-;chera 
Qut'.t·str. w Wa.tten:-ichdJ, o godzinie 2 po południu 
u go r.ione~o ~chmiJt w Weitcufdd, o god:1;1nie 3 
po_ i~ot. u gq~c10n"11:0 Herriga w Fn•ist1nbrurh, o ga
dume 4 J•" P"ł n goś innego Dreyera koto dworca 
J•błn en .v tltP1>l• i o godzmie 1/, 6 u goticinnego 
Bo ningh 11a w Ktay. 

2 

Budzik ;;ł. dzwonek. l,~ó mi 

Zerrarnk kie~t.onk.. 2 
G (i niklow. t3ó mk 

Zegarek 8te~~;n~0 6.~5 mlt 

Pennikl' ukot., 2000 nmitr 
.J I~ cy •vys. darmo f.r 

M. Oaneckł, Poznań 

PERKI 
do jedzenia i sadzenia poleca 

lllllF6 wagonami ~ 

Jan K\\iatkowski, 
import kartofli, 

Berne, BBhnhofstr. nr 5c. 
Pr.zy ładowaniu ka?dego wa
gonu jest mój zastępca, więc 
gwarantuję za czystość i dobre 
1 rzebranie (118) • 

45 

Ba·1··· 
·ao:ronow·o ( Crone a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w całosci i w f>al'celach na długo 

=== letniq odpłatę. ----

" 167t 

Kasa aszcządności Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4 procent za natychm. wypov.iedzeniem~ 
( i ćwierć procent zn kwart. wypowiedz, 
1 i pół procent .za p6łrocznem wypowiedz. 

~~"'.;.J~ . ...J~>-/#~~ ........ ~~r""'-
1 Szan. Rodakom w Bochum i okolicy po- 1 r lecam moją (810 , 

1 prasownię stolarską 1 
~ .,„ski&dziii8bir• ~ 1 speeyaln e całkowitych wypraw. r 
l Ludwik Kruszewski, r 
1 Bo c b n m, Johannitterstr. 22 , 
~ Za gotó~"•u:. ~a otlpłl'.at-:ł J 
Nl~#""<~~~„,~ ......... ·~·>-1~ 

Swój do swego! 
Szan. Rodakom z AL TENESSEN i okoEcy 

donoszę uprzejmie, iż otworzylem 

skład towardw kolonialnych 
w Altenessen, przy ul. Czarnej 

(Schwarze· Strasst>) Nr. 100. 
O popąrcie mego i:nteresu proszę uprzejmie. 

Z szacunkiem 

Antoni Dlaszez1k. 
: . ·'. , . . ·'„ ·. ·- „ - ·_ ,,,·- . ' ~ ' • -:t ~ ;t {t ~ ~ ~ 

at ·•~..-..a.vmeanM .i= tttt .... dbl"• r r c 

S"1ój do swego! 
Szanowi ym Rodakom z Merklinde 

i okolicy dono~zę uprzejmie, iż objąłem 
od paua G. V dłlsa. ( 138) 

skład towardw kolon a lnych. 
Staran;em mojem zawsze będzie 

dobrymi to,~1arami, taniemi cenami i U· 

przejmą obsługą .zje<l, ać sobie zaufanie 
Szanownych Rodaków. 

Pros2ę dlatego o łaskawe poparcie. 

Z poważaniem 

WALENTY JANKOWSKI. 

Za ogłoszenia i reklamy redakcya 1'·°' 
bee publiczności ole odpowiada. 

a 
osięgną wędrowcy i podróżujący (tak· 
ie kobiety) przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
pacłdej herbaty. Prospekty polskie 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

B cmno c I:lcd.1.c7 "\113 Wanne! 
Jedyny polski skład obuwia. :t 
Podaję uprzejmie do wiadomości iż z dnie:n t-10 Jutea;o rb. otwo

rzyłem prz' ulłey Rynh.o.-ej (Marktsfras~e) (naprzeciwko re
stauracyi Reichenberga) (115) 

skład obuwia. 
Obuilł>łe u· wirlkint wyborze i po cenach przyst~pn}'ełl. 

Oznajmiam Szanownym Rodakom i Rodaczkom, iż sprowadziłem obuwie 
tylko z pierwszorzędnych fabryk. Również wszelkie reperacye .wyłonujo we 
własnym warsztacie s11iesznie i dobrze. 

• =Obuwie n~ IDIA~fi --
podlug życzenia można u mnie zamawiać. 

Pokłada.jĄc nadzieję, iż Szal_l. Rodacy i Rodaczki raczą 
swe potrzeby w obuwiu u mnie zakupywać i popierać przez 
te będą przPmysł własny, przyrzekam z mej strony starać się 
.każdego jak najrzetelniej obsłużyć i zadowolić. 

Zawsze do usług gotowy 

Józef Wojeie 
Swó.J do swego! • Swój do swego! 

-Od ł·go lutego znajduje się (116) 

~ 1Doje biuro 
w Herne przy nliey 

Bahnhofstr. nr. 50 I p. 
(W chód z ul. Oststr.) 

Jan Kwiatkowski. 
Interes kred --Kasa Oszozędnoścl. - . „ r..,.' J ~ ' ', - , , • ~ ' :;: , _· • ' 

·Jest najzdrowsza 

jest najlepsza. 

. ~ f a~~Z~}~~·~.15~~~i~ 
.;:;. ~ .AJ 3.-, 3.50, 4.- puch 
!):U.try wk. ::l.50, 3.-, biały 4. -, 4.50, 5.
Korespondencya polska. Przesyłka za 

zaliczką. (1743) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig {Saehsen) 

ul. Nłeolalstr. nr. .&. 

•• •• 
Kto pragnie posiadać 

ksiażkę do naboz ... ństwa 
w plę~m„.i ino~·ne.j oprawie 

niech sobie zapisze 

„Boże bądź miłościw". 

(1330 

W śród wychodźców pol· 
skich poszukuje się 

osób godn. za uf. 
które by przyjmowały za
mówienia na wydawnic
twa polskie, bardzo oz
dobne, a nie drogie. 
Każda rodzina polska i 
każda osoba dorosła 
chętnie je kupuje. Zaję
cito nie trudne, zarobek 
wysoki. Szczegółami słu
żę bezpłatnie. Koresp. 
po polsku. .A.dres: Księ
gar.nia Kato!. O. Thoma 

Stuttgart. 

Pomocnice 
na stałe zatrudnienie 
przyjmuje od zaraz 

J. Zajka, 
akademic.-:na szkoła kro

ju, szycja i stroi. 
R r u e k 11 a u se n, 

Wilhelmsplatz. nr. 9. 

Dobre cy garn 

papierosy 
można nabyć 

"' Bocbun.1 przy u!. 
?tla ltheserstr. 17a. 

---... 
Gotówlę 

oszczędzi każdy przez 
wła!łny wyrób 
koniaku, ••· 

mu, Uklerów 
za pomocą. sławnych 

oryg. e8tmc-,i 
n„ichel'a· 

Naturalny wytw6r 
cieplej destylacyi i 
ekstra.kcyi do łatwego 
i szybkiego · wytwa. 
rzaniawszelk. praw. 
dziwych likierów Jak 
alaszu, benedyktynki 
kartuzyanki, bone. 
kampu. żoł. likitru 
żiółk.,imbierówki.cu. 
racao, karólk<Jwej, 
kakaówki, wanilówlci 
różanej, syropu O· 

wocow., ponczów itd. 
Likiery z orygin . 
esencyi Reitbel'a 
są z.upełn. prawdz. 
i mogą się mierzyć 
z najlep. świ~tow. 
likierami, catomiast 
są. o polowe a czę· 

I stokroć nawet dzie. 

1 sięćkrotnie taisze. 
Bro,zurk:a „Die De. 
stillierung im Raus. 
halt" zvpel. darnw. 

Tneł:a się strz.edz 
naślad. Trzeba żądac 
tylko prawclz. esen· 
r.yi Bł'iehel'a z 
marką ,,Lichtherz" 
od Otto Reiehel1 

Berlin, Eisenbahn· 
strasse 4. 1769 
Składy w cal. Niem· 
czech w drogeryach 
posiad. moje szyldy, 
w aptek. itd.; gdzis 
niema, wys. z fabr. 

W Bochum maj4 
na skła 1 zie: Józef 
Hackert. centr. drog. 
E. A. Huckenbroich. 
Adler-Drog., .A.. Peil, 
Friedrichstrasse 841 
Peters, Moltkemarkl 
18, Max Reinhardt, 
Moltk:emarkt, Efflil 
Trass, Am Mark~ 
Max Treskow, Kor· 
tumstr. 16, HcA. Wip· 
permaKn, Ehren!eld· 
strasse 2. 

___ ... 
Elementarze 

w wielkim wyborze polei 

Księgarnia 

,Wiarusa Polsk. 
w Do~lnun. 

6 pom. krawiec~ 
na duże sztuki i 1 
małe sztuki, młodir 
przykrawacza lub Ill~ 
de go pomocnika, k:ó, 
by się chciał wyksill1 

cić na przykrawac 
przyjmuja Rolend 
Dortmund, tte· 

rold-8tr, 89· 

3 czeladzi 

kra w tecktlh 
na dute sztuki potJ1i 
bu je li 

L. Bączkows~ 
'" Bankau p. Ren 

Książka , Boże hądź miło
ściw" zawiera bard7.o piąkny 
.zbiór nabozeńst.iv i pit"śn1, a kosz· 
tuje w nadzwyeza,i pięknej i moc
nej oprawie 1,-W mrk., 1,60 mrk., 
2.00 mrk., 2, I O rnrk, 2,50 mrk.„ 
3,00 mrk., 5, O mrk, 6,00 rnrk., 
7,1 10 mrk., 7 ,50 mrk i 9,1 O mrk. 
Książką ~ę pr7.et1yłamy za poprzed 
niem nadesłanitim naldytości albo 
za .zaliczką pol'ztową. 

Swój do swego! 

A.dres: 

„Wła1·us Polski'' 
Bochum Maltheserstr. 1 7 

Szanownym Rodakom w Ger· 
resł:.eim i okolicy polecam m )j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogeryę. 
Proszę o popn.rcie mego przed· 

t:iębiorstvrn. · (135) 

J. Radzicki, 
Gcrr•• sile I 11a. N euuhanserstr.1 h 

1721 Buko~ ·ie kio Pn~en W. 6. 
--~~~~~----~~-~~~~~---------------------~~ ______ _.:.________________________ ---------------~....;_----:....;.:..::.;;;....;;:...::.;..----~~==~:;;;.;.:.;..:_;__:_==.:.::....-

Qd o 1 JW ł~dz1alny : Michal-Kwiatkowskł wBochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Za druk. aakład 



Bochum na środę dnia 13-ac lutego 907 R 17. 

• • 

WJO-.oMI aucWIJUńe a tr1Mtklea d.D1 po6wi1łtecm7ch. 
~ kwartlJ:u. u poczcie l a liato'W'1CA wrnod 
1 ar &e fu., a s ochouenie:ra do doma 1 JIU'. 92 feJ1. 
J.W'lara Pclski" np~ jest w ceJl.Dlku poeltolf1Dl pod 
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ltHdce JOlscy! Uczcie dzieci swe 
••wte. czytać I ołsa~ po 1tOlsku! Nie 
... ł PeJaldem, kte potcnustwu swemu 
nlamcęć słQ pezwell! 

Z wypa0.6• d.Dla. 

N•u~cieJ Busch w Oórze ov~rl śie .tą-_ 
4allłe• władzy skierowanym przeciw 

· streJkowl szkolnemu. 

Władza przelożona zlożyła f3uscha 
z ur~u,. 

Pisma polskie wychodzące w Księst 
wie 0 ,ewnością wyjaśnią bliżej spra
wę. 

Nowy Hach perski uznał prawa stwo-· 
rzoaqe prz~z zmarłego szacha parla

mentu. 
Nowy szach przyrzekł spełnić żą

danJa narodu. Przed kilkoma dniami do 
·noszono jeszcze. że zanosi się na ostry 
zatari pomiędzy szachem i narodem, 
1onicważ nowy szach nie chciał się zgo 
czić aa przyznanie narodowi_przez oj
ca swoJeio_prawa. 

Rzą~ o polityce antypolskiej. , 
W~pomnieliśmy już krótko, że organ 

kanclerza „Norddeutsche Allg. Ztg„'' 
rozpisała się o polityce antypolskiej. 

stanu posiadania obu narodowości, o
becnie jeszcze z 2,750,000 hekt. ziemi 
rolnej tej prowincyi, mimo poważnych 
strat y.r ubiegłych okresach. zawsze je
szcze w rękach niemieckiej prywatnej 
własności pozostaje okrągło 1,140,000 
hektarów, około 157,000 w posiadaniu 
komisyi kolonizacyjnej, a 296.000 w po
siadaniu skarbu państwa, czyli razem 
w rękach niemieckich 1,593.000, w r~
kach polskich pozostaje okrągło 1 mil. 
i 100.000 hektarów, prócz tego 38.000 
dóbr kościelnych. 

Jeżeli wreszcie dodamy, że około 
43.000 hektarów znajduje się w posiada 
niu korporacyi przeważnie niemieckich, 
to rozszerzenie i utrzymanie przewyż
ki ekonomicznej Niemców, przy takim 
sposobie postępowania i odpowiedniem 
energicznem popieraniu żywiołu nie
mieckiego okaze sie możliwem. A dodać 
tu należy, że znana polityka rządu w 
kierunku systematycznego wzmocnie
nia niemieckości i konsekwentnego po
s~ępowania na W schodzie. datuje się do 

~~~8w0J1J8}Rtl''B~Ą~rti~1~2nll\O~~~~~ 
szczególnie o tyle, że energiczne dalsze 
trwanie rozpocietej polityki, gwaran
tuje ciągły, dalszy postęp niemieckości. 

Przebjeg wyborów do parlamentu 
wykazuje wzrost glosów niemieckich, 
który o 15 procent przewyższa wzrost 
głosów polskich. W o bee tego musi sie 
pewfość utrwalenie położenia żywiołu 
uiemieckiego wobec wdrożonej w ostat
nim okresie polityki i wobec zgodności 
k~l niemieckich co do sposobu jej pro
wadzenia. Dominujące stanowisko ży
wiołu niemieckiego w prowincyach 
wschodnich, to żywotna kwestya caleJ 
przyszlości narodowej Niemców. 

Nie powinno się przeto poniechać 
wyzyskania istniejącej możności wzmoc 
nieniśł żywiołu niemieckiego w prowłn
cyach wschodnich i dlatego musi si~ 
bezwarunkowo dać naszym rodakom 
możność nabywania na W schodzie ko
niecznych terytoryów." 

Wywody powyższe „N. A. Ztg.' " 
mają w idocznie pi:zygotoF"ać opinif; pu
bliczną na nowe ustawy wyjątkowe, o 
które tak głośno wolają narodowi libe
ralowie. 

Wła~za~duchowna:. Ksiąstwa~i 
o wychodźcach polskich d(Niemiec. 

Cyfry chwili obecnej - pisze ten 
orga• - dowodzą, że polityka, wdrożo„ 
na w prowincyach Wschodnich, przy 
dalszem jej stosowaniu, uwieńczona bę„ 
dzie ·powodzeniem. Przedewszystkiem 
wskazać należy na wynik spisu ludnoś
ci z roku 1905, przekonywuiący, że roz
poczęte w roku 1867 i jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych, ciś!gle trwające cy 
frowe przesuwanie się stosunku narodo 
wościowego na n i ekorzyść Niemców u
stało, i nawet zaznacza się zwrot ku lep 
szemu. Zjawisko to jest nader ważnem 
ze względu na cały rozwój obu narodo
"Wości w obrębie terenu walki. a jest wy 
nikiem przedewszystkiem i w pierw
szej linii rozleglej kolonizacyi, przepro
wadzonej przez komisyę kolonizacyjną. 
Można to pojąć, jeśli się rozważy, że Administrator ~nieźnief1skiej archi
komisya kolonizacyjna posiada obecnie dyecezyi ks. kanonik Dorszewski i ad-
32 mil kwadratowych ziemi i że na nich ministrator poznańskiej archidyecezyi 
utworzyła ni mniej, ni więcej tylko ks. biskup Likowski wydali do pro-
12,450 nowych gospodarstw włościań- boszczy obu archidyecezyi następują
s~ich w 315 nowych wsiach i, że łącz- cą odezwę: 
nie z zajętymi 5.000 rodzin niemieckich Wobec zbliżającego się czasu wy
robotników wsie te przedstawiają lud- chodźtwa naszego ludu roboczego na 
ność niemiecką w liczbie 96.900, którą Zachód i wobec grożących tamże zba 
to cyfrę trzeba policzyć jako czysty wieniu wychodźców niebezpieczeństw 
2Ysk niemieckości. Obok tej dzialalno- uważamy sobie za obowiązek pasterski 
ści komisyi kolonizacyjnej i w jej uzu- upomnie.ć Wielebnych duszpasterzy, 
P~łnieniu należy wspomnieć o zarządze aby wychodźców swych parafii prze
ntach w sprawie popieran:a przypływu strzegali,· by zawierając kontrakty z 
roboczych sil rolnych. · agentami, upewnili się poprzednio o 

Co do widoków, jakie przedstawia odleglości kościoła katolickiego od miej 
d.Ia całego stanu niemczyzny, specyal- sca ich pracy i nie przyjmowali pracy 
nie w prowincyi poznańskiej dziatalność w miejscowościach zbyt odległych od 
komisyi kolonizacyjnej, to na pierwszy kościotów katolickich: powtóre, aby 
;z~t oka mówią o tern cyfry obecnego sobie w kontrakcie zastrzegli wolność 

uczestniczenia w nabożeństwie przy
najmniej co dwa tygodnie raz w ciągu 
lata, gdy biskup miejscowy da im mo
żność o_9bycia spowiedzi w języku oj 
c~ystym. 

Nadto zobowięzujemy Wielebnych 
Imci XX. proboszczów, aby każdego 
wychodicę swej parafii opatrzyli w pi
smo polecająceg_o go proboszczowi pa
rafii, do której się udaje. Polecenie to 
może być w języku łacińskim ułożone 
a wychodźca powinien je po swem 
przybyciu na miejsce przy najbliższej 
sposol?ności proboszczowi tamtejszemu 
wr~czyć, po ukończonej zaś pracy, ma
jąc powrócić do domu, zażądać zwrotu 
tego polecenia, wraz z poświadczeniem 
swego zachowania się moralnego pod
czas pobytu w jego parafii. 

Pomiędzy wychodźcami na robo
tę powinien kaidy duszpasterz wybrać 
wśród dziewcząt najpoważniejszą 
dziewczyn.ę i podobnież wśród parob
czaków najpoważniejszego parobcza
ka, i zobowiązać ich, aby mu co dwa 
b~~r,'\VYef P'~~zeR1il'f~~Blr~Unm1s'ię 
pojedyńczych członków. Na te pisma po 
winien każdy duszpasterz po ojcowsku 
swoim owieczkom odpowiadać, i z ni
mi w żywym stosunku zostać. Bardzo 
się także zaleca, aby księża kondekanal 
ni, w dekanatach, które w wychodź
ców obfitują, za wspólnem porozumie
niem się, jednego z pośród siebie pod
czas sezonu roboczego wyselali co rok 
do kolonii roboczych z swego dekana
tu pochodzących, któryby tamże przez 
tydzień lub dwa tygodnie między nimi 
zab_awil i potrzeby ich duchuwne opa
trywał. W obrębie dyecezyi hildesheim 
ski ej ( !) na w~zelkie ułatwienia w tej 
mierze liczyć można. 

Nie mniej zachecać trzeba wy
chodźców, aby zapisywali sobie i gro
madząc się w niedzielę odczytywali 
„Przewodnika Katolickiego", „Słowo ' 
Boże", „Robotnika" lub „Pracownicę" 
Bardzo biednym kolom możnaby dar
mo jedno i drugie pisemko posyłać. nie 
obciążyłoby to bardzo budżetu_plebań
skiego. 

Wreszcie wymaga interes duszy 
wychodźców, aby po ukończonej letniej 
pracy na jesień wracali do swych je
siennych siół, a nie zostawali na obczyź 
nie. 

Bardzo ważnym w opiece nad wy
chodźtwem czynnikiem jest dyecezal
ny „Związek kato lickich Towarzystw 
Robotników". Zarządy i XX. Patrono
wie tychże towarzystw szczególnie są, 
pQwołani do tego„ aby zapisawszy wy
chodźców do towarzystwa. troskliwą 
nad nimi roztaczali opiekę . strzegąc ich 
zarówno przed moralną jak i materyal
ną stratą, utrzymując z nimi łączność 
w czasie pobytu na obczyźnie, przesy
łając im pisma pożyteczne i wiadomo
ści. udzielając pomocy prawnej, gdzie 
potrzeba . . 

Na wielką w tym względzie pożyte 
czność, a stąd konieczną potrzebę To
warzystw robotników zwracamy usil
nie uwagę tym mianowicie duszpaste
rzom„ w których parafii towarzystwo 
Robotników katolickich nie istnieje. 

\V najbliższym czasie postaramy 
sie o ponowne, uzupełnione praktyczne 
mt uwagami wydanie książeczki p. n. 

„Zabierz mnie w świat z sobą". za wie-. 
rającą wypróbowane wskazówki dla 
wychodźców, na co na wYChodźtwie 
mieć baczność i czego si~ strzedz winni, 
nie chcąc na duszy i ciele szkody po
nieść. l(siążeczki te będzie można na
być za dwa fenygi w księgarni św. Woj 
ciecha w Poznaniu. -

Polecamy przeto wielebnym ks. ks. 
plebanom, aby odpowiednią ich ilość z 
księgarni rzeczonej sprowadzali. i para
fianom swoim na robotę w dalekie stro
ny wychodzącym rozdawali. 

Ufamy w Bogu, że przestrzegając 
POwYższych wskazówek, uratują wiele
pni ks. ks. plebani niejednę duszf; przed 
grożącą jej na obczyźnie zgubą. 

Qniezno i Poznań, dnia 24 l. 07. 

Administratorzy dyecezyi. 
Ks. prał. Dorszewski. tBisk. Likowski. 

Uznać trzeba dbałość zwierzehnl
ków archidyecezyi gnieźnieńsko-Po
znańskiej o dobro da~z_dv.ecsaY.a..vcr~o
~~ ~a„•aeczywisrego położenia rze
czy a w części zapoznaje Je nawet;, 
brak w niej wielu bardzo ważnych 
szczegółów. Przedewszystkiem je

dnakże conajmniej dziwne robi wraże..: 
nie przepis o wydawaniu poleceń robo
tnikom ~o proboszczów niemców i żą
danie od tychże proboszczów świade
ctwa o zachowaniu się odnośnego robo
tnika. Toć nasza władza duchowna w 
Księstwie wie przecież~ że większa 
część księży niemców na obczy:tnie 
nie przyznaje Polakom prawa do za
chowania odrębności narodowej i Jest 
wręcz wrogo usposobiona dla Polaków 
narodowców. 

Z tern się niestety odezwa wcale 
nie liczy. 

%iemle polskie. 
Z Prus Zaehodnieh, War1mi i Ma.zur. 

Gdańsk. Strejk szkolny" jak dono
szą niemieckie gazety w Prusiech Za
chodnich state się zmniejsza. Obecnie 
jeszcze w 241 szkolach strejkuje 7719 
uczniów. 

Iława. Podoficer Koschorrek z & 
kompanii 3.J pułku fizylierów chciał 
"kamratowi sw emu wyrządzić przysłu
gę i pożyczył mu na czas re ;vizyi bro
ni pałasza. To się wydało i Kaschorek 
otrzymał 5 dni aresztu za wykroczenie 
przeciw dyscyplinie wojskowej. 
\Vziął sobie tę karę tak do serca, że 
nabił karabin i zastrzelił sie.. 

Susz. W lesie przy. szosie, wiodą
cej z Kamieńca do Lignowa znaleziono 
robotnika Lemkego z Nowejwsi pod 
nawą bez życ:a. Stwierdzono. że w so
botę podążył do Borznic w odwiedzi
ny do swych krewnych, i że w drodze 
zmarzł. Liczy 57 lat. i pozostawił po 
sobie wdowę r, pięciorgiem dziatwy. 

Toruń. Robotnik Ordon z Torunia, 
zatrudniony w Korzeńcu1 pewnego dnia 
tak sobie podpił, że bez przytomności 
padł na ulicy. Towarzysze jego pod
niosłszy go, umieścili pijanice w szo
pie, ponieważ atoli był mróz tęgi, 
zmarzły nieszczęśliwemu ręce i nogi. 

h... ""' ' ""' --"" , •"". -~.- ~~-. ...,, 1--~~~ ... „,.. 
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Prze1~ies~ono go 1:0 drugi <lzier1 do do
mu chorych, gdzie mu le~a~ze, odm:o
żone ręcz i nogi ująć mus1.el1. 1.ak więc 
wsl·utek p1]al1stwa stał s1e 01don ka
lek~ na cale życi,e, niezdolny nawet do 
najlżejszych robot. . 

, · · k ~ t"' zat"~;ic··dził zaś . 1\'luzeum stwierdza, że utrzymanie 8 
l(ruszwlca. \V sprawie 7:aczadzwe- \ wd Kos~ia~11e ~nuw~lnil; oskarŻ~nych ~ uniwersytetów w Austryi koszt~je ,,. 

nia się całej rodzmy Jaszczakow w. · i rug~ ms. ancJ a i roku obecnym 12 861.,806 koron. Z te} 
Stawku nadchodzą jeszcze ~astępu1ąc.e I od winy ~kar~: k' od Gostyniem I sumy przypada na wiedeński 3,779,043 
szczegóły. Leka~zo~ dro\y1 ~sko_;\- 1 Gosty ',_ Pias ~ l wsk bóżnicę ·na oba praskie 3,505,625, na krakow
skiemu z Kruszwicy 1 d~ow1 liem.em'1n- sprzeda~ac bt~ą ~Y. 0 wo~ci nie m~ ski 1,507 652, na gracki 1.272~580, na 
nowi z Mątew udalo s1e po. dłuzszych ~la tego ~ew eJ mieJsco lwowski 1,207,822, na insbrucki 
próbach ratunkowych d?9u~1~ wszyst: zad

0
nego zy~a. z obraz~ nauczycie- 1,112 400, na czerniowiecki 408,091 kor. 

ki'ch zaczadzonych. Pozme1 .18-letm str~esz ~· a '-- l żona Oba uninwersytety gaiicyjskie otrzy-Toruń. Tymi dniami odbyło się tu-
tai walne zebranie Towarzystwa ~a~
kowego w Toruniu wraz 40-ty . Se1m1k 
iospodarski na Prusy Zachodme. 

syn Michał umarł jednak skutkiem ~a- I_a bK~~~~w~,~gotks~~z~r;~~n~!~: na 12 mują zatem 800,000 kor. mn;ej, ni.ż oba 
trucia się czadem. W dowe Jaszcza o- 1 o o 111 a a on ~ . . . zl~nia praskie a przeszło mili o.n mniej, mż wie 
wą i jej zięcia Bassę odesłano do 1.a- mk., kary albo 4 dm wie · . deriski. 'Szczególnie upośledzony iest 

'/.ti Witt. Kt Po11.JaASk!eut1° zaretu po~via~owego_ w lno\v:rocławm. Ze;, Sl!'łzs.a e%yU Statop~)lSkt. . uniwersytet lwowski, który ~od :":glę 

Pila. Robotnik Abe~droth składał 
drzewo na olacu ttellwiga. Nagle ko
nie szarpnętY i ciężki pień spadl. z w_o
za przygniatając robotnika swotm c1ę
ża~em. Abendroth skonał w drodze do 
lazaretu nie odzyskawszy przytomno-

Resztę osob p1~lęgnu1ą krewm w don;m. Mvslowice. Policya w Mysłow1- dem frekwencji zajmuje tzec1e mie1sce 
Prawodpodobme WSZJ:SCY wyzdrowie- cach na o. Sląsku obłożyła aresztem w monarchji. Na politechnikę lwowską 
ją. L h „ przesyłk(} śpiewników vod tytułem wyznaczono tylko 543,067 koron. 

Gniezno. Redaktora " ee a pana Spiewak polski", przeznaczoną z Kra ±S!22!2!S 
Teskę skazano. na .10 mr. grzy~ny za kowa do Katowic. Spiewniki zawiera-
to, że nie zamieścił. sp:ost?wan ur~ę- j~ rzekomo treść niebezpieczna dla pań 'Wiadomości lt świala„ 
do~ych V: języku metp1eck1m, lecz 1e- stwa pruskiego i podburzające pieś~!' 

ści. Nakło. Robotnik Mahlke zajęty ~a 
tutejszym dworcu spadł P?dczas ~~n~e 
rowania wagonów tak meszczęshwte 
ze stopnia, że wago~ _niechał mu oby
dwie nogi. Nieszczęsllwy umarł pod-
czas transportu do lazaretu. " . 

dyme w Ję~yku polsklm. „ jak n. p. „Jeszcze Polska nie zgmęła · Koło polskie w 5ejmie pru~kim. 
Poznań. Izba karna skazala znow Dalej skonfiskowano, jak piszą gazety 

odpowiedzialnego redakto.ra „Kur. ~,o- niemieckie, około 100 egzemplarzy mo- Sejmowe Koło, jak donoszą pi.~rr:a 
znańskiego" i .uOrędowmka" p. Ziot- dlitwy 0 zbawienie Polski. Co to za niemieckie, nie wniosło interpelacyi w 
kowskiego na 720 marek w trzech spra · modlitwa tego gazety niemieckie nie sprawie szkolnej i wniesie ją pono do„ 
wach. Ogółem zasądzono go dot.vch- piszą. - ' piero później. . . 

z Nakła piszą do „Kur. Pozn. ze w 
środę wydalono z girnn~zyu~ '!" Nakle 
4 a nie 3 chłopców: mianow1c1e .czuł
kowskiego, syna poljera murarskiego z 
Nakla; Susalę, syna gospodarza ze 
Sadek; Rolowa, syna stelmacha ~e. Sa 
dek i Siudzińskiego, syna właściciela 
mleczarni w Trzeciwnic~. Czulko~
skiemu' już przed tygodmem. zagroz~- ~ 
no, że go wydalą, skoro brat 3ego stre1: 
kować nie przestanie; brat .zaraz stre1 
kować przestał. a jego pomimo to wy~ 
dalono. · . . 

czas na 2250 marek. " Orzegów. w hucie Julii w Bob~ku ~rasa polska. w1ad?mośc1 z Koła 
z Kieł~zewa ,donoszą „Gaz„ Pol. przejchany zost~ł loko~?tywą ~ewl.er l polskiego dotąd me posiada. . . 

że 15-letmego skotarka, zwolmonego 15-letni chłopak i na m1e1scu zabity. W · 

w czo raj namawiał rektor tute1sze1 
szkoły katolickiej p. Greiner kuzyna 
Czułkowskiego i Stejkę, aby streJko
wać przestał, teraz żądają tego od ku
zyna·! Czyż wpływy oa_na r.ektora szko 
ty ludowej tak daleko s1ęga1ą? 

Jak się dzisiaj dowiaduj~, zaprzest~ 
ło rodzeństwo Rolowa w Sadkach streL 
kować. . 

Inowrocław. Przed sądem ławm-
czym w Inowrocławiu toczyło się z~o
wu kilkanaście procesów z powodu n~e
posłania dzieci na „godziny 1;1zupełma
jące" i z powodu nieprzys,lama do szko 
Mimo dósI<oriał~J"uB1 ~\<'.9n~4yly lat 14. 
dr. Swiniarskiego. sąd zatwierdził man-

już rok temu z obowi~zku uczęszcza- w Chebziu podobne zdarzyło się n· e- l Rząd rosyjski przeciw rewolucyoaistona 
nia. d? szkoły •. a obec111e będącego na s~cz~ście; p~·z~je~han~ tam. został P?- Rząd rosyjski zażądał wydania ~
~tuzb1e u ~· P10tra Bąka; ska~an? za ciąg1em kole1k1 uhczne1 ~ew~en młodzie resztowanego w Sztokholrnie Rosyam
przestępstwo podburzama dz1e~1 do niec i tak pokaleczony_, ze medługo po- na Czerniaka. Rząd szwed?.ki zg.1dzał 
strejku na ponowne uczęszczame do tern zmarł. .· . ·się na wydanie tylko oJ~l warunld~m, 
szkoły! - Mikołów. Pewien polski wychod·, aby Czerniak stanął no.i sąd~m c:ywil-

Ostrowo. Na _300 marek· skaz~ła ca, który przed laty wy~ędro~ał_ ~o nym, a nie wojennym i ~~.f uył sądzony 
zn~wu ostrowska izba karna p. Rowtń· Ar:neryki, przystał ?e'Yne1 ~ute1_sz~1 fir- tylko za te zbrodnie, za które rząd _ro~ 
sk1ego. wvdawcę „Gazety Ostro:w- m1e 7 marek z dop1~k1em. ze p~emądze 'ski zażądal wydan 'a. Pusel tOSYJSkl 
skiej", z powody artykqlu o st~e1ku te mają być_ zużyte na pokrycie długu ~~~iadczył„ że rząd jego 111 e może za 
szkolnym, w ktorym dopatrzono się o- we wyskośc1 4,95 mk. wraz. z cz„teropro dość uczvnić warunkom. !'tawianym 
trazy inspektora szkolnego w Ostro- ce_ntowy~i urokami. Dług ten ow. czło przez rz'1.d szwedzki. Wobe~ tego ten 
wie. wiek zrobą byt przed 10 lat_Y. ~le ~1ągle ostatni nie uwzględnil prosby rządu ro 

Pleszew. W wtorek w nocy spalił 0 nim pą_m1~tał. ?o mu su~1e~ie me da- syjskiego. Czerniaka b~aw~o,:znie wy- r 
się tu śpiechlerz z meblami i szopa z ~o spoko1u, Jak s1~ sa!11 w_ hście pr~~zna puszczono na wolno5~ i zaza~~rno, a.hY 
deskami należąca do Ohnsteina. Kto o- 1e. ~ Oby to .te~ w1~lu .mnych. k~or~y w przeciągu 24 godzin opuścił gr..fłmce 
gień spowodował nie stwierdzono do- dlug1 robią, mielt takie zywe sum1eme, Szwecyi 
tychczas. Straty powstałe wynoszą, któreby ich ciągle napominało do za- ł · 
·40 OOO marek. doŚćuczyn-ienia swym 'powinnościom! ł Zamachy w Rosyi. 

O Kurzągórę. Przed leszczyńskim Ni.est.et~, wielu jes.t taki.eh, co Jo su- 1 Gdy gubernator Penzy opuszczał 
sądem jako drugą instancyą toczyl się mierna zadnego mue ma1ą. 

0 
przedstawieniu teatr, zbliżył się do 

Proces przeciwko kilku sokołom z O- h D · I • p 1 ~ • P k t l'ł Z innyl" z1e me o~s:1.1. niego 1·akiś młody czlowie , s rze 1 z sieczny za udział w ,.zebraniu" w Ku- t 
rzejgórze. Biskup łucko-żytomski, ks. Karol rewolweru i. położył g? trupei:i, na~ ęp- g 

Na uczestników owego „zebrania" Niedzialkowski, ma otrzymać w mar- nie .zastrzelll pomocmka pollcmaJstra„ h 
• • . _ • __ .., -· · - ---.,, y. ~ "' ...... u. ua. vv;,1..,uLc;111u tctJuego Konsysto zamm ten mia I czas dobyc rewolweru„ 

/ daty karne we wszystkich wypadkach. 
niężne, przeciwko którym wniesiono o rza w Rzymie, godność kardynalską. i wpadł do teatru. Dyr. teatru starał si~ 
rozstrzygnięcie sądowe. Sąd ławniczy Akademie w Galicyi. Czasopismo go ująć. Sprawca strzelił. ale chybil, i 

• 
T - -·-- -·---- - · - - --- -- • _g 

·ł-,atałna om,.:łka. 
29) Powieść .z francuskiego. 

{ Cii\2' dalszy). 

". ·- -- ll&?* 

ne bezustannego niepokoju, grozy i Piequeur zaniepokoił się. Kląl, i zdawało się, że nic nie rozumie z tej 
trwogi. To uderzenie piorunu z blękit chcąc udać pewność siebie - i zapy- dziwnej sceny. Siedziała pochylona, 
nego nieba w dzień słoneczny, jaki spa tal Jiardo: obie ręce złożyła na kolanacb. Dziew--
da na jego gtowę. Odważył się zaprze- - Powiedz pan, gdz'.e ją poslaleś? czynka ukryła się w kącie, a jej choro- c 
czyć. Madelor spojrzał na niego i rzekł bliwe oczyJ niezmiernie rozszerwne„ 

- Mówię ci po raz drugi. że n!c nie chłodno: spoglą}ialy z przerażeniem, to na Pie- a 
rozumiem - rzekł, wstając. - Żeby sprowadziła policyę. queura, którego rysy były wstrętne, t<> 

Przeciwnie śmiał się z tego. Pe- -- Cóż to? Pan się śmieje? Czy Piequeur przybiegł do Madelora, z na Madelora śmiałego i chłodnego. 
wnego dnia nikogo nie było w domu. pan myśli, że ja nie mam oczów i nie ; podniesioną pięścią i krzyknął ze stra- -·I ty myślisz. że ja dam się ująć, 
Zaczął sobie spacerować, 1zaglądając umiem czytać? Pan jest Madelor. słyn ł sznem przekleństwem: jak zając w sidła? - rzekł Piequeur. 
to tu, to tam. Znudziło mu się siedzieć ny lekarz z Chateau-le-Chatel, ten , - Nie zrobił pan tego! Posłuchaj, zastanów się trochę. Ja 
z założonemi rękami. Pootwierał zam sam, który przez swoje głupstwo ska- ~ - Owszem, zrobiłem to. się ciebie nie boję. Nie boje się także 
ki wytrychem, który właśnie znalazł zal na gilotynę Annę Combredel. Ja - Złoczyńca stał o dwa kroki od żandarmów, którzy nie będą tu wcześ· 
w kieszeni. Skąd się tam wziął ten znam tę sprawę caluteńką. Bylem w doktora. Pochylil się, wyciągnął glo- śniej, jak za kwadrans, choćby się nie 
wytrych? dotąd nie wie. Dosyć, że Chateau wkilka dni po egzekucyi. wę, ramiona wznósł w górę; zdawało wiem, jak spieszyli. Co do twego re
mu się przydał. Otworzył najprzód wszyscy mówili tam tylko o tobie i o się, że gotów jest skoczyć, jak dziki 

1

.wolweru, to takiej zabawki nie dziura~ 
drzwi, a potem biurko . O! przez pro- twojej ucieczce. To są p;ękne rzeczy. zwierz. wią łatwo skóry tak starej, jak moią; 
stą ciekawość tylko, nic nie ukradł. O - Czego żądacie odemnie? Madelor cofnął się do ściany, otwo- widziała już ona wiele groźniejszych. 
Chociaż, owszem, sto franków, które - Aaa! już się pan nie śmieje? rzył szkatułkę, stojącą na matym sto- Mówmy rozsądnie. 
użył na sprowadzenie Antoniny i tej - Jeszcze raz pytam, czego liku i skierował na Piequeura lufę re- Madelor wzruszyl ramionami. 
małej. Aile odnosi teraz ten drobiazg. chcesz? wolweru o sześciu nabojach. - Zamiast dać mi to, o co proszę~. 
Pożyczył w Paryżu od starego Poissy; - Czego ja chcę! Żyć spokojnie w - Radzę ci zachowywać s i ę spokoi a to przecież tak mało dla ciebie, któ-
oto są nowiuteńkie. Nie chce wyzyski~ okolicy z moją kobietą i z matą. Kupi nie - rzekł - w przeciwnym razie„. ! ry jesteś bogaty, zamiast dawać na ży
wać wspaniałomyślności pana Lau- nam pan domek w lesie. Będę się tro- zabiię, jak psa. I cie mojej starej i tej małej, którą przy
rent..„ chę zajmowal przemycaniem towarów Zloc_zyńca nie poruszał się, ale od- , prowadziłem, licząc na tV{.oją szczodro 

- Moja wspaniałomyślność ma gra a pan da zaliczkę na pierwsze potrze- dech jego byl podobny do syczenia wę bliwość, chcesz mnie wpakować do ko· 
nice - rzekł doktór. - Nie trzeba za- by. To zupełnie słuszne. Taka tajem-1 ża. zy. 
nadto na nią liczyć. Twój postępek nica, jaką ja posiadam, warta złota. Ja - Widzisz, Pieqµeur - odezwał Doskonale. Otóż, co się stanie: 
stwierdził to, czego się trochę domy- także potrzebuję, aby o mnie zapom- się doktór, który odzyskał cały zimną żandarmi mnie nie ujmą. Drwię sobie 
ślałem tylko o spełnieniu miłosiernego niano. Będę szczęśliwy, żyjąc blisko ' krew - zdradziłeś się za wcześnie. Mu 1 z nich, skoro tylko nogę postawię VI 
uczynku nie pytałem, kto jesteś, ani· pana, bo jestem pewny, że dopóki pan sisz mieć na sumieniu jakieś grzeszki lesie. W niespełna dwie godziny, bed~ 
zkąd przybywasz. będzie żył, nie zabraknie nam niczego. i dla tego boisz się spotkać z policyą. już w Belgii. to znaczy, bezpieczny; t 

Piequeur wrzuszyt ramionami. Gdy pan umarł wprzód, nim ja, no, to 1 Wytlornaczysz się z tego przed żandar !em wszystkiem, będę blisko ciebie, b~ 
- Głupstwo - rzekł. - Czy i ia będzie pan chciał się zabezpieczyć, I mami, dę miał cię. że tak powiem, pod rękit. 

nie pozwoliłem się leczyć, nie pytając żebym nie opowiedział tej historyjki je- 1 - Ja powiem, k~m pan jesteś. Chcesz zrob'ć sobie ze mnie nieprzyja ... 
o prawdziwe pańskie nazwisko. go córce i zapisze mi pan coś w testa- I - Sąd w Mezieres nie dowie się 1 cieJa? bardzo źle na tern wyjdziesz, bo 

Doktór drgnął. mencie. Czy zgoda? ł od ciebie ,niczego nowego, gdyż nic t przyjdzie dzień, że w taki, czy owaki 
- Nie rozumiem cię - rzekł. .M.adelor, bardzo blady, nic nie od- p·rzed n1m nie ukryłem piętnaście lat sposób, zemszczę się. Żeby uniknąć 
- No, no! nie trzeba jednak być za- powiadał. Drżał, ale nie namyślał się temu. tych nieprzyjemności_, utożmy się pie· 

nadto dumnym panie Laurent. gługo. Postąpił kilka kroków i za- - Znajdę sposób, żeby opowie- knie, jak para przyjaciół: poświęć ze 
Zatrzymał się, jak aktor na scenie, dzwonił. Weszla Aniela. dzieć wszystko twojej córce. swo;ch kapitałów niewielką sumkę, któ 

który czeka chwilkę, zanim rzuci sfo- . Madelor rozmawiał z nią. chwilę po . - Ja sam będę cwwał. aby temu ra mnie i moją starą uchroni od nędzy, ii 
wo, mające sprawić silniejsze wraże- c1c~u. Zd~iwiona, rzucała na Piequeu- I ,przeszkodzić, i nie taję przed tobą, że Stara jest niezdolną do żadnej pracy; to n 
nie. ra 1 Antonmę trwożne spojrzenia. J jeżeli sędziowie cię uwolnią, o czem idiotka. Co się tyczy tej malej, to mto- s 

- Czy mam pana nazywać Lau-1 - I. dź i spi.esz s=ę - rzekł doktór Ił y.1. ątpi.ę i jeżeli c;ę zobacze, wałęrnjące- de to, wątle, połamałoby sobie kości na 
r~nt, czy Madelor? - zapytał wresz- gfo~niei. go si.e w pobliżu mojego domu. postąpię wet przy łupaniu drzewa. 
cie. Zd9walo sie, że powrócił mu zupeł- i z toha tak. jak chłopi z wilkami. (c· d 1 , · ) 

Dok+ór zardżał. Jego tajemnica w • ny spokój, Oczv m·at tylko spuszczo- ~ Piequeur pienił się ze złości. Stara · iąg a szv nastąp1. l> 
rękach takiego czlowieka, to życie, peł- I ne, i palce drżały nerwowo! · Anton:na sicdzila bez ruchu na krześle 



o1ożYl tylko na mie!scu. trupem jedn~- i wnc~o .l8-let!1i~go &?mika i. p;-zycisn~ł ł go lekko; pa tym .czpiie Kosso~ud~ld, 1 T.o :v •. n~ls::e wsi-'óln:e d~ I~on„ i:::.~! _ _.~~· .. ~-~ ~ 
~o policyanta. Z kolę1 rezyser staral się ta sllme do sc1any, ze zdus1l mu głowę! , sądząc z~pewnc1 ze swego przecnvmlrn medz1e1c;; po pot o godz1~1e ~i poi P:-'.: .„ 
go ująć:.. fecz został następnym strza- ~ \Vskutek czego nieszczęśliwy krótko po I ranił śmiertelnieJ strzelił sobie w skroń. nabożeństwo z ~ystawie_rnem naJ -r. 
~ern ciężko zraniony .. Spra\v~a począł ! tern skonat i Kossobudzki przyniesiony do lazaretu Sa_krame1:tt~. O l_1c~ny udz1~l w SP?\\ .e"" 
ciekać, wpadł do garaeroby 1 kazał so ' Giadbeck. W sklepie do węgli ob- I miejskiego umarł w ciągu nocy. dz1, naboze11stw1e i zebranm ;::os: 

~ie ppkaza . .: :·1:''- .. \· ::;: :,~:·~·:i:. nr,~łT''/~ I ·y\-j~sil się inwalida Schn~ider: Co go do I Byt om •. Nakład~m !1Katoli~a" ~~: Zarzr~L 
szr się tar.., 11..::··t-..:· 1

" 1 ·,„ ·, u · . ·.:· (-,\ (., 1 . ~go kroku popchnęło, me wiadomo. czął wychodzić „Przy1ac1el trzezwosc1 
tam znaleziono go już w stanic nieprzy- Recklinghausen. W tutejszym bro- raz w wiesiącu. Kosztuje lŚ fen. kwar-
ł<'fl'!r:ym. Odwieziony do szpitala zmarł. warze dostał się p~wiarz Thymian w talnie. 
zanim zdolano stwierdzić jego identycz tryby parowej maszyny. Biedak został !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'! 
ność. Kule jego rewolweru były zatrute kilka razy rzucony w koło, wskutek cze IJ~~abo~enstwo polski& 
sinkim potasu. go została mu złamana w kilku miejs

~ach ręka. 
Wyrok pczeciw M~bo~atowowi 

Car zatwierdził wyr.')k sądu wojen
ncrmorskiego, który sl<.azał a1mirala 
Niebogatowa na śmter~ ?a zamianą kj 
karr na dziesięciole~nte osadnmie w 
twierdzy, za oddanie nieprzyjacielowi 
okr~tów w bitwie pod Cuszimą. 

Witten. Zaszedł tutaj już czwarty 
wypadek drętwy karku. 

RezmailoścL 
Bohaterka grecJrn. W tych dniach 

nr 
odbyl sie w Salonikach uroczysty po-

1 ~ ssą grzeb żony greckiego nauczyciela lu-

!~ różnyoh stron. dowego, Angeliki Philippidesowej. zmar 
lej skutkiem rany, otrzymanej podczas 
walki z Bulgarami. Przed kilku tygod-

Giinnigfeld. Spowiedź św. wielka
nocna od soboty 16 lutego rano. Kaza
nia w niedziele po sumie i po poł. o "1. 

Langendreer. Spowiedź św. wieika 
nocna od soboty 16 lutego rano. Kaza
nia w piątek 15 lutego na wieczór o 8 
i w niedzielę po południu o 4-ej. 
odbędą się w niedzielę, dn. 17 lutego rb. 
W Dortmundzie po południu o 3 godzi ... 

nie w lokalu p. Jankowskiego ul. Be
tenstr. 

W Gelsenkirchen-Bismarck po południu 
o 5 godz. w lokalu p. A. Langen
scheid, Bismarckstr. 

W Mengede po południu ·o 3 i pół godz. 
w lokalu p. Vogfa. 

Liczny udział rodaków w wiecach 
pożądany. 

Cłdeb dla swoich! Prosimy o wska- niami banda bułgarska napadła na wieś 
zanie nam posad dla wydalonych ze górską Klepusna w Macedonii. w pobli
względów politycznych przez koloniza żu Serresni. Wieś ta zar.nieszkana jest 
eye względnie niemieckiego właścicie- prze.z Greków. Nauczyciel wioskowy 
la: 1) uczciwego i zdolnego kołodzieja, Philippides zdążył ukryć dzieci swoje w 
z) dzietnego maszynisty, 3) fachowego miejscu bezpiecznem, gdy jednak usi- w1·ece ,,z1·ednoczen1·a zawod. polsk." 
doskonaleS!o ceglarza. lował zbiedz z małżonką, okazało się, 

Biuro „Straży". że Bułgarzy otoczyli już dom ze wszy- odbędą się w niedzielę dnia 17 lutego: 
Adres: Dr. Tadeusz Jaworski, Po:::· stkich stron. Widząc to Philippides i je- W Diisseldorfie po południu o 2 godz. 

znań - (Posen). go żona schwycili za karabiny, broniąc w lokalu p. :Fopla, ul. Kolońska. 
Od sekcyi prawno-politycznej "Stra- się c,lopóty, póki napastnicy nie podpa- W Kirchlinde przed poludniem o 11~ 

ży" następujący otrzymaliśmy komu- lili domu za pomocą granatów ręcznych godz. w lokalu p. Schumacher 1a. 
nikat: Małżonkowie wybiegli wówczas tylne- w Horde po południu 0 3 godz. w lo-

Coraz liczniejsze zachodzą wypad- mi drzwiami domu do ogródka, tu jed- kalu p. Baumbecka. 
ki, że soltysowie Polacy dla powodów nak dzielna kobieta pa_dła, gdyż kula W Langendreer wielki wiec Polaków i 
nieraz przez władze niepodawanych, bulgarska zdruzgotała jej kolano. Nau- Polek po południu o 5 godz. w lokalu 
nie dostają zatwierdzenia przy wybo- czyciel nie chciał opuścić ranionej Bro p. Knippinga. 
rze ich na sołtysów. Legalna obrona nil się więc w dalszym ciągu uporczy- W Buer po południu o 4 godz. w loka-
nakazoje w takim wypadku nie milcze- wie. W końcu udało się sąsiadom unieść lu p. Poppinghaus'a. 

Komitet miejscowy w Recklh.-Siid 
podaje do wiadomości i zarazem z--;t,-c
łujc wszystkich mężów zaufania na nie 
dzielę, qnia 17 lutego o godzinie 7 wie
czorem w lokalu wdowy Logerrllł.tnll 
przy Nowej ulicy. Mężów, którzy przy 
agitacyi wyborczej byli zatrud~m:ni tak 
że na posiedzenie zapraszamy. (2) 

Zarząd. 

Tow. św. Walentego w Wa11Re 
pQ.daje swym członkom do wia·tmwśd, 
iż w czwartek, dnia 14 lutego przypada 
uroczystość naszego patrona św. \Vałen 
tego. Więc na tę intencyę będ~ w ten 
sam dzień odprawione dwie Msze św. 
pierwsza o gQdzinie wpół do 7 ~ druga ~ 
Q godzinie 8 z polskim śpiewrn1. O jak 
najliczniejszy udział prosi Zarząd. 

Uwaga: W niec;lzielę, dnia 17 bm. 
bierze towarzystwo nasz~ uJz:ał w po
święceniu chorągwi Bndw l Różotkn
wego w Gtinnigfeld. Bliższe wiadom.uści 

Towarz. św. Barabary w Liinea-S. 
uwiadamia swych członków i rodaków!J 
iż podczas postu będą co niedzielę śpie
wane „Gorzkie żale" po południu o go
dzinie pół do 3-ej. Uprasza się Roda
ków, aby w tern nabożeństwie jak naj-
liczniejszy udział brali. (3) 

Przewodniczący. 

WIELl(I WIEC „ZWIĄZKU POLA· 
KOW W LAAR 

odbędzie się w niedzielę, 17 lutego, • 
godz. 5 i pół po południu na sali p. Mill
lera przy ul. Cesarskiej (Kaiserstr.) 65. 

nie i bierne podanie się ·osobistym za- ranioną kobietę w bezpieczne miejsce. W Buschhause.n w lokalu p. Schroera 
patrywaniom pru~kich urzędników, Tam !)rzebyli dzień i noc w ukryciu, po- W Habinghorst po południu o 4 godz Tow. św~ Walentego w Mors 
ale dochodzenie praw swych wskazaną, czem przewieziono przesmykami gór- u p. Wessels. podaje szanownym członkom do wiado-
u~tawami drogą. skiemi Philippidesową do Serresu. Po W Gelsenkirchen III w lokalu p. Kram mości, iż w sobotę 16 bm. po południu 

W każdym wypadku zatem sołtys drodze tłumy wieśniaków greckich ota.., ma. Ueckendorfstr. od godz. 5 i w niedzielę rano od godz. 
nie zatwierdzony winien conajmn:ej za czały wóz, na którym wieziono ranioną I W Linden po południu o 4 godz. w loka pół do 6 jest sposobność do spowiedzi 
lożyć protest do wydziału obwodowe- całowały jej ręce, dziękując za opór W Rohlinghausen w niedzielę, 17 bm św. W n1edzielę rano 0 godz. 7~ msza 
go (Bezirksausschuss). Tego wymaga bohaterski. An~elika odpowi~dala i~d- po pot o godz. 5 w lokalu o. Netlin- ~'Y': ~ pols~i_m ka~~-~J~~-~9~~.z~§ M9ręj 
honor narodowy nak na wszelkie pochwały, ze spełmla c<~ ···--- ..i • 

· A . lk. L· 1 tylko obowiązeK, ze rana wcale JeJ me lu p. Schillera. członkowie winni przystąpić w odzna-
Es~en.. Morderca ng!e ~ a <.;e, -~- oolega, zaszczytem bowiem jest prze- w Huckarde w lokalu j. Bay_ęra, ul kach towarzyskich. O liczny udział 

rzędmk .bm.rowy Lan~! kto~y. _ t~w~ł .. ~ 1 ~ lać krew za ojczyznę. W Serresie zgoto bworcpwa. w nabożeństwie polskiem uprasza (l) 
sam pohcy1, zeznał, ·. {-0. mesz':1.ęsh W'ą, w ano jej przyjęcie tryumfalne. I tu przyj ___,,, Zarząd. 
zamordo;""a! na, ws po k5 z. :~w~1nła. to· mowała hol dy 'z uśmiechem na ustach, Baczność Hablnghorst ! - .....__ 
wa~zy.szami, kwryct! n~Z\\ ~sk Je~nctl<o_ niczem nie zdradzając bólu i powtarza- Zebranie członków nie odbędzie się_ Tow. św. Antoniego w freisenbrucll 
woz n:c :~~ł.. Na.n;dłs~~ .11.l p~i:"ię ~a- jąc, że szczęściem je_st cierpieć za kraj u p. Wessels, tylko u p. Ketlinga o 4~ dono~i swym cz.ł?nk~m o~az .rodakom 
kę~?oyvrleKd J~ w bąsg'·'Łt.:. ~c~-' "".(: za rodzinny. W Serresie dokonano .Ange- godz., na które się wszystkich czlon- z :Freisenbruch, 1z ka~dą medzi,el~ postu 
egz Jlsięd na , ~-ią ~nęca · t ~n ~sJ 1\~~ lice amputacy'i nogi, gdy zaś pomimo to ków a osobliwie cały Wydział zapra- ·o godz. 4 po połudmu będą sp1ewane 
ar 0

, ~po ~ me ~·~~es_ a a 0 T yc stan jej uległ pogorszeniu, przewiezio- sza. · „Gorzkie żale". O liczny udział upra-
a wspolmcy .Je~o. i 1 meszczęs ~~ą po no ją do Salonik, gdzie po operacyi po- szamy. 
gd~okwie t.ak, ~ehJeJd cz_asbzkędr?zbih. 1 . Poj wtórnej wyzionęła ducha. Cały naród Zebranie członków w Uamborn l Stanisław Włódarczak, sekr. 
o onanm te1 o y ne1 z ro m posz i na I k" • . b h t k dową 1 • • 1 • d · 4 , 

spokojnie' do miasta a Land pracował grec i yznat Hl za 0 a e~ ę naro , . , w medzielę 24 utego po poiu m' 0 \ BACZN06ć RECKLINGH -SUED! 
• 1 . I Mozg prof. Mendele1ewa. Mozg godz. w lokalu p. Marego. - Na porząd- ~ . · 
Jes.zcze w_brncze syi:d~katu d? 31 gru: zmarłego znakomitego chemika rosyj- ku dziennym: Obór wydziału miejsco- ' Tow. św. ~m~entego_a Paulo 
d~1a, ~zyh .cal~ 3 m1es1~ce. Nigdy am skiego Mendelejewa waży i.500 gra- ł wego. I zaprasza ~a medz1~l~, d111a 24 lute~o, 
słowkiem się me_ z~radził, owsze~ czy- j mów, a więc około 350 gramów więcej, I „Zjednoczenie zawodowe polskie." po pol~dm_u o godz1~1e 4 wszystkich 
~Ywał spraw?zdan~a o m?rder,stwie glo \ ponad mózg normalnego człowieka. _ . _ -~ __ . Rodakow 1 Rodaczki na 
Gno ko~eg~m 1 powiadał, ze cos pod,obn.e \ Mózg Mendelejewa przechowanym bę- DI E . k 1 ZABAWĘ ~ODZINNĄ, 
go moze się tylko w Essen zdarzyc. N1- ł . . a i.c e . 
komu się też nie śniło posądzać Landa 0 i dzie V: muzeum anatomicznem. , zostali obrani męzami ~aufama .st. z której czysty dochód przeznaczony na 
taką b d . c· k t lk . st ·ak ł P10runowładny. Slawny amerykan Robaczyk Marienstr 14 i J Kurpisz, cel dobroczynny. Zabawa połączona 
zbrodz .ro mę; /e 1awtem Y. 0

. Je ' 1 
0 ski wynalazca Edison, jak donoszą tam· Bilefelder~tr 8 b. wypłatę chorym u- będzie z wielkim koncertem i z pięknym 

marz mog1 ca e rzy m1esig,ce sw t . · y alazł maszynę kto' ra · ' 1 . t t t t c· · K h " Zaba bodnie chodzić. nie podpadlszy ani razu e1sze _pisma,. w n . , skuteczn~a się ty!k~ przez de egata 1 o ea rem p. . : „ 10c1a ac na . • 
agento k · . 1 . 1. . . ym wypuszcza p10runy. P10run wypuszczo do 15 kazdego miesi~a wa odbędz i e się w lokalu p. C. H. Mol-

m rymma neJ po icyi am sw t · ny podczas pro'by roztrza · f · 31 l Z my Towarzy znajomym Zamordowanie panny La- ny z e1 maszy . N . Franciszek Krupka, Kur itrstenstr. . era. arazem uprasza -
ke · . . . skal twardą skalę na piasek. aoczm stwa, które karty odebrały, by rozdać 

~Ywołało tern większe wrazenie. s'w1'adkowi·e w wn1·oskowa11· z mowy I ~-- • d R d k' t b by 
gdyz była córką wysokiego oficera an- )::;'d· . Y t d . si·ęc' taki'ch Towarzystwo Przcmysłowcow w Dort mię zy o a ow na ę za awę, a 
gielsk· d 1 k k . 1 k' L 1sona, ze wys arczy zie mundzie. się tą sprawą zajęły. (4) 
domuieg~ a a e. ą rewna angie s iego piorunów, aby zrównać z ziemią Be. r- Uwaga. Zebranie wszystkich bra-

krolewsk go I W przyszłą niedzielę, dnia 17 hm. 
E . ie · . 1 df lin lub Paryż. Masy wojska są dla pio- 0 godz. 5 po pot u p. Schafera ul. Leib- ci Tow. św. Wincentego a Paulo zwołu-

Podo~sen. P_ohcya krymma na wpa a runu bardzo dobrym żywiołem przycią- nitzstr. roczne walne zebranie. Na po- je Zarząd na niedzielę, 17 lutego, o go
bezzieno na ~lad mordercy wlocha Ar- gającym, wskutek czego w nrzeci~gu rządku dziennym ważne sprawy, dlate- dzinie 11 i pól do lokalu posiedzeń 
d . go, ktore~o zamorodowano trzy kilku minut może paść pokotem bez zy- (Jilrnrlingshei_m). Pon·eważ sprawy 

n1 Po dokonan de stwa na an go upraszamy o jaknajliczniejszy u- ~ 
gl.elce m mor r . - cia na1"wię.ksza armia. Dla personalu, ob waz· ne, więc przybycie wszystkich bra Lake T d adk wywo- dział nietylko członków, ale i Ro·laków, lał , · e 'Ya, 'YYP . 1

• sługującego maszynę, piorun ten nie sta T ci pożądane. Zarząd. 
8 

Y .wowczas w miesc1e i,yielkie poru- nowi żadnego niebezpieczeństwa. Opo- chcących przystąpić do n:iszt·i.:o owa-
zenie M d A b g być rzystwa. (1) Zarząd. . : or ercą r ezz1e o ma wiadaJ·ą że mnóstwo agentów kręci się 

lego ziomek któ y · amordowa ' · · · · ne 0 . • ' . r. z zoną_ z . - około wynalazcy, a na1więce1 pruskich 
W~de ZYJe. w dz1k1~m. malzeństwie. Po- i angielskich. Wynalazca jednak styszeć 
~z m tei zbrodm miała być podobno nie chce 0 oddaniu któremukolwi~k z 

drość ń t . lb · · ·1 
Alte · D 6 h 6 .kó pa stw e1 o rzym1e1 ShY. dl nessen. w c g rm w wpa- I 

? na kopalni „Anna" do szybu i na .. -- - .„ , .. -- -- - Jl _g 

dh:VYch pozostawił żom~ z ośmiorgiem . Osłalnie wiadomości. 
zreci. 

Baczność okręg X. nadr. we'5tfatski i 
Zjazd prezesów i nacz,~lm~dw 'Jrj!"'ę

dzie się w niedzielę, dnia 17 lutego, po 
południu o godz. 2 w <le!scnkir :hen w 
hotelµ „Germania", Arminstr. Czołem! 

W imieniu Wydziału 
Wojciech Łukaszewski, sekretarz. 

SPROSTOWANIE. 
W ogłoszeniu z życzeniami z powo

du ślubu p. Stachowiaka, miała być 
„i pannie Antoninie Kowalewskiej" a 
nie Kowalskiej. 

Na.d słano 
1"il·on So ołó . 

(ieiscu się zabiło. Jeden z nieszczę-

1 
ł. 

7 l<ray .. W sobotę wieczorem 0 godz. • Po z n a ń. W niedziele wieczorem Tow. św. Józefa w Miihlheim n. Ruhrą. zawit.afo w Dozuailski~ . 
n·rapadmęto na drodze do kopalni ,J3o- I krótko przed przed~.tawieniem powsta- W niedzielę, dnia 17 lutego o ~odzi„ W)'born 'Ch papierosów 
s 1 ac~us·~ pewną szwaczkę ze Steele, 1 ła sprzeczka pomiędzy artystą Kosso- nie 4 po południu w lokalu p. Roeba ' ~ ,: , T ' 

n~onrew1erano ją i obrabowano z pie- I budzkim a Ro1ewskim, w ciągu której i przy ulicy Józefa nr. 2 odbedz;e się wal I F J TT l l"W~ rl ·6 .iJ" n . i 
zlęd7v i zegarka. Policya pilnie śledzi l ostatni znieważył czynnie Kossobudz- I ne zebranie. Również donosimy, że w ~ . . .• nom~n. 11 w rezn 8 
a rabu~iami. , kiego. Znieważony zażądał zadość u- ł sobotę od południa i w niedzielę rano ł w nader pr?;ystepnej cen'.e de!qlier;1;ne.i 10 

OsterfeJd Na kopalni Osterfeid" 1 czynienia, a gdy napastnik odmówił mu 
1 sposobność do spowiedzi św .. W niedzie : sztu~ 15 fen. W:i..rto snra:vdz1ć Do na 

Porwat kosz
0 

pracującego V:' szybie pe- ' tego, strzelił do(1 z rewolweru, raniąc lę rano o godzinie 6 i pół przystępuje Abyma w wszyst1neh odnosn:vch hanrl1 cb-
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•••· iw. Jana C)hrzdeiela 

tlo•„i swym Hłonkom, iii w so\ot() po 
pol Hlarła iona członka nasze,• paR& 
W •ic•yiiskiego ś. p. 

Teolla W1Jczyńsk1. 
Jlocnieb odb~dzio 11i• w środę, ia bot., 

• pda:. 8 i pół rano & dsin żałob1 przy 
•l. Karola 7. O liem7 ndzial w po,r~ebit 
esloaUw pro11i 

• OC 
' Essen, 1179 

al. Wleiowa (Turmstr.) nr. 14. 
.Najwięmy i najstarszy pierwszorzędny intere1 

krawiecki na Eslien i okolic~ 

Idj nowomodny uznany jako na.jlep1'Z)"„ 

T.A.NIOI 

tJbloey 1 trwałego towal'11 już od % marek. 
łJltlor7 Mokob1kle od 35 do 46 marek. 

J[oat.a pedróży do dwóch marek zwracamy: -Ra 
eh.a naszeni: Swój de swe••· 

. :Najlepszym. środkiem. domowya 
przeeiW' kas7Jowi, chrypce, dT
chawfoy, duszności, kurczom żo
f4dka, tasiemcowi, brlom zębów 
-'jak i reumatyzmowi i podagrze 

· · jest li. Btu,how8kłt-go 
, . ol„Jek eakalyptu80wJ. · li -'.ij;;f;!!ę Judzi, któri;r ui,ywali 
• środka tego znaleźli. ul~ w 

swych cierpieniaea ja.le i zupeł-
. n.r powrót do zdr.owia. (127) 

~ Olejek eukalyptusowy wyseła 
si~ vr butelkach po 60 fe•. 

1,00 a. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząw&11y od -4,00 mk. franko. 

Jl. BUOBOWSB.I. 
fabryk& chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
:PHoan.ia . ..i.dres do zamówień: K. Buchowski , ehe
. .-.. pha1mazeutische Fabrilc. Polien •o. 
~~~~IO!ll'.Zi1111!E~~m~~~~..?!!51 

N•~wo. 

Kr.edyl dla 
Najlepsze 

źródło . zakopna 
mebli urządzeń mieszk. 

NA 01> ~· ŁATĘ 
meble na 1 pokój wpłata li mk. 
meble na 2 pokoje wpłata I O mk. 
aelle na a pokoje wpłata ~ ~ •k. 
• •Il• na 4 pokoje wpłata 30 m.k. 

1 ubranie wplata .& u.k. 
1 ubranie wpłata. G mk. 
1 'i.branie wpłata 8 r k. 
1 ubranie wplata i.O mk. 

8albwite vrypraWJl Wspaniałe U'Zll
ue•ia kuchni, pokojów mieszblnyclt. i 
aypialni. (134) 

Wtizysłko na kred1't? 

. :eh arzhoff, 
Re,~klinghansen-Sild tBruch) 

td. Bo~hut ska (Bochnrnerstr.) 
nr, 19~ (w pobliżunpoczt.y i a.pte.t:.i.) 

1 Place budowl§ne 
w Hambom, przy szybie IV ,,Deutscher Kaiser" 
w każdej wielkości ma na sprzedaż prz7 bardzo 
małej wpłacie. • ( 40) 

Albert :Suas, 
Hamborn, Gottliebstr. 25. 

Polski 

Elementarz 
dla dzieeł uczących się w 
1zkole tylko po niemiecku. 

Jeetto ntJlepszy elementarz, jaki 
tlołJobcue sostał wydany, dla U-go 
ff>wbden znltjdowa6 się w ręku kd
cleSO Utecka polskiego 11a obczyłnle. 

Elem.entan wykonany jest barruso 
ga.RoWDie. omobiony llcinymi obra11-
bmt, a ułołony tak, łe dziecko umie
~ csyta6 po niemiecka, łatwo Bit 
uucs, po polsku. 
C.• !IO /en., • przesylką 40 fm., 

Adres: Wiaro• Polski, 
Boehum. 

Bank ZieD1ski 
Koronowo (Crone a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w całości i w parcela.eh na długo 

letnią odpłatę. === 

Kasa aszcządności Banku 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4. procent za natychm. wypowiedzeniem 
' i ćwierć procent za kwart. wypowiedz, 
1 i pół p;rocent za półrocEnem wypowiedz. 

Zaproszeni! ft 
~ ~ weselne 

" 1'~1LU~&1& ft J AuU:SilJd i a 
eleganckim kartonie oraz fa. 

ne druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

al. łl&ltheaeratraSH 17. 

W~ród wychodźców pol
skich poszukuje si~ 

osób godn. zauf 
kt óre by przyj1r owaly za
mówieni& na wyd awnic
tw& polskie, bardzo o:t
dobne, a nie drogie. 
Każda rodzina. p olsk a. i 
każda osoba dcrosła 
ch~tnie je kupuje. Za.ję
c.i E' nie t rudne, zarobek 
wyaoki. Szczegółami słu.
żę bezpłatni e. Korl"sp. 
po polsku. .A.dres: Ksi~
ga rl.iia Katol. O. The ma 

S t uttgart. 

S ezeladzl . 

krawieckich 
na duże siituki petne-
buje 189 

L. Bączkowski 
w Bauliau p. 11erne. 

Piękne narodowe 

poc ztówki 
poleca 

Księgarnia ,,Wiar. 
Polskiego" 

Budzik gł. dzwonek. l, 85 111.Jr. 

7 e«arek ~eszonk. 2 ó niklow. 135 m}, 

Zegarek srer::n~0 61s5 mk 

„~nn1'k1' około 2000 ilnst 
~~11 cyi wys. cłarmo 'fi 

M. Danecki, Poznań · 
111. Bit.mare.ka 9. t72) 

Pi rze czysto gęsie t 
d~ute ~unt mk. 1.75, 2. ) 

--~··~ z ...,v 3.-, 3.50, 4.- puch 
i:izary 111.k. 't 50, 3.-, hinły 4.-, 4.50, 5.-
Kore B[. on<leucya poh::ka. Przesyłka .za 

z~ilic~ką. (17 43) i 
ł r & p rs e ł 

omunii sw. 
polecamy 

• 

znanej dobroci i w najwiekszym wyborze 

lilie wieńce 

„ . „ 

Czarne 
ubrania · ---·-·-

materye na suknie, 

., 

I 

bieliznę, 
RĘKAWICZKI 

uw1e w możL najwiqkszym 

wy bor• 
naj1ańs.ze ceay t 

Gwara11cya 

za k&żdl\ 

~ 

Kto chce istotnie tanio i dobrze kupić, ten powi„ 
przybyć do składu firmy lłl 

79 hofs r. 79. 
Jedvnv i naj ię 'szy chr eściański 
i leres I go r dz 1u w miejscu. · 

Lei11.zig (Su.- sen) ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~l~·1NJeola4Mtr. nr. ~~·~~~__!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum 



Buchnm, na czwartek dnia 14:-go lutego 1907 7 . 

• 

lodzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawo narodowym politycznym i zarobkowya2 
~~~ . F! 

1łJCil.OW cod.!11amaie 1: WJJ~tl:tea dnl po~ttcr.nyeh.. 
.rr-Ipla.ta kwartalna u poczcie i 11. listowych wynosi 
, ar G-0 łell.., 11. s cdJtcgenie:m do domn 1 mr. 92 fen. 
li,"WSfr~ P ... •iUi'' u.p~ jest ·w ct.snniku p&of<toW1JD pod 

iWilrltm ,,L polni8ci. u. 128. 
I 1111 I ŻI ZI llar1 ~ Djcz ZI ; 

Z. ilweraty i;l&ei •ł• za meJric• ~db drounego d.rulfi 
U~ f. ogłoazenie sa.mieH:czona pBłld i.n.sera.ta.mi .ł() feL 1''• 
ezęzto ogla.sza otrlym& rabat. - Listy do „WiArtM p~„ 
Ldego" uld;t frankowaó i podał w nich dokladnr ~~-· 

RMzłce polscy! Uczcie dzieci swe 
,.,włi. czytać I slsać po polsku! Nie 
lał Palakiem, kto potomstwu swemu 
alsare•e i!łą pazwali ! 

Około 150 osób zatonęło. 

Pomiędzy Blockisland w Rhodisland 
zatonął wskutek zderzenia się z innym· 
statkiem parowiec „Larchmont". Jak , 
ionos.q 21 Nowegąjorku, uratowano 
tylko 19 osób, podczas gdy na pokła-
4zie okre:tu znajdowało się 150-200 o
~. 

Parlament angielski został w środę 
przez króla Edwarda otwarty. 

Na czele politycznych spraw we
wn~frmych stoi obecnie w Anglii za
a g pomiędzy parlamentem a izbą lor

dów. 

~Petersburgu odkryto zamach na by
łego prezesa ministrów hr. Wittego. 

W rurze od pieca znaleziono w mie
szkaniu hr. Wittego piekielną maszynę, 
która byłaby eksplodowała za kilka go
dzin i z pewnością dom cały . zbJJ.rzyla. 

Hr. Witte jest nielubiany w kołach 
postępowych, a znienawidzony przez 
tak zwanych ,_,prawdziwych Rosyan". 

W Rosyi wYdarzylo się wielkie . nie
szczęście kopałnJane. . 

W kop~ni Petromawiew wybuchł 
pożar. Wielka liczba górników zginę
ła. Dotąd wydobyto 40 trupów. 

Z mowy posła dra. Skarżyńskiego 
lVygłoszonej przy obradach nad etatem 

rolnictwa dnia 8-go lutego. 

Poseł Skarżyński qmawiał nasam
przód sprawę zmniejszenia obdłużenia 
Wlasności ziemskiej, a następnie prze
szedł do sprawy braku robotnika roJ„ 
nego i polityki osadniczej i mówił jak 
następuje: 

Tak samo ma się rzecz z drugą 
kwestyą, którą pan minister rolnictwa 
'W mo:wie swej programowej poruszyt 
D?Póki nie będziecie _prowadzić pano
-w_ie, prawdziwej agrarnej polityki, do~ 
t>Pk1 sprawy czysto ekonomiczne mię
szać będziecie z polityką, dopóki obra
cać sit; będziecie w błędnem kółku, io nic~ego na tern polu nie dojdziecie. 

an minister podał iako pierwszą prze 
szkodę do rozwiązania kwestyi brak 
r?botnika, ogromne podskoczen:e cen 
ziemi i wywodził że sprowadzanie ro
~otników rolnych' z zagranicy, zapotrzc 
ow~nia ich dziś już pokryć nie jest w 

stanie, a dalej, że możliwem jest, że 
sprowadzan:e ich wogóle ustanie, po
nie_waż zagranica prawdopodobnie za
~a1zc wogó!e wychodźtwa robotnikom 
onym. 

Mówil dalej, że dopóki jeszcze z 
zagranicy robotników dostajemy, na
leży zawczasu pomyśleć, aby w miej
sce to innego zdobyć robotnika. Slusz
nie. Ale pyjam się, jak pogodzić to, co 
pan minister o braku robotnika powie
dział i o trudnościach. które się przed
stawiają, aby brakowi temu zapobiedz, 
z komisyą kolonizacyjną i nowelą osa
dniczą? 

(Bardzo slusznie ! u Polaków). 
Podskoczenie cen ziemi nigdzie nie 

j.est tak wielkiem, jak w sferze dzialal
ności komisyi kolonizacyjnej. Usuńcie 
tylko komisyę kolonizacyjną jako kup
ca, nie pozwólcie jej nadal .ziemi kupo
wać, a od razu obniżycie ceny ziemi 
na wschodzie. 

Czy jednak przez takie obniżenie 
ceu ziemi będzie można brakowi robot
nika zaradzić? Z pewnością, ale tylko 
w tym przypadku, jeżeli pozwolicie o
siedlać się polskim robotnikom; nigdy 
zaś, gdybyście pozwolili osiedlać się 
wyłącznie nlemieckim. Przecież chciej 
cie zrozumieć, że nie macie dosyć nie
mieckich robotników, aby osiedlić ni
mi te wielkie przestrzenie na wscho
dzie, aby dać tam potrzebnych ludzi 
wielkiej wlasności. Zawrzyjcie wi~c 
pokój uczciwy, ludzki, z nami Polaka
mi, z Słowianami wogóle. a kwestya ro 
botnicza, kwestya wewnętrznej kolo
nizacyi ~ wszystko~ co się z tern lączy, 
rozwiązanem zostanie. Dzisiaj przv wa 
szej polityce wyw laszczania daleko na 
zachodzie macie nietylko sezono
wych polskich robotników, ale 
polskich fornali, ratai i parob
ków, bo rząd często oczy zamykać 
musi i ich nie wydala na zimę. Wyjątki 
takie nie rzadko się zdarzają, i njemiec
cy właściciele tak samo na zachodzie 
jak na wschodzie zatrzymują robotni
ków polskich przez rok cały. 

Z wlaścicielami polskimi obchodzą 
się naturalnie zupełnie inaczej - a pan 
minister rolnictwa nie wie może nawet, 
że w Poznańskiem zdarzają się Iantraci 
którzy polskim wlaścicielom odmawia
ją pozwolenia na sprowadzenie robot
nika. dopóki strejk szkolny nie ustanie. 

Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków. 
Jeden z moich kolegów posiada po

dobny ukaz Iantrata i zamierza go 
przedłożyć p. ministrowi, aby dowie
dzieć się, czy temu samemu p. mini
strowi, który tak wymownie przedsta
wił brak robotnika. wiadomem jest, że 
sprowadzanie robotnika z zagranicy w 
ten sposób właścicielom Polakom ogra
niczanem bywa. Przecież musimy· pła
cić podatki takie same jak wy panowie, 
i nikt nam fenyga nie zwró_ci tak jak 
wam, w ten to sposób stawiają prze„ 
szkoqy naszym rolnym producentom, 
którzv przecież ołaca podatki i na rze 
szę i dla Prus. Pytam się, czy to jest 
tak ze stanowiska ekonomiczne~ro. iak 
i ze socyalno politycznego stusznem 

A dalej, m. p., jak obchodza sie z 
polskim robotnikiein ! Jeden z kolegów 
moich z Prus Zachodnich donos\ mi. że 
robotnikom. 7afrudnionym przy pra
cach Je~nych. którzv zawarli kontrakt 
sześcioletni. no trzech latach wypowie
dzjano mieisce jedvnie z feQ'o oowndtt, 
pnniPwa?; dz;eci kh wziełv miŻiaf w 
streiku szk9lnym. Powodu tego nie po
dano im W.Prawdzie na razie. Chciano 

oddalenie umotywować innym paragra 
fem. mianowicie tym, że w.olno wyda
lić robotnika, który popelnia kradzież 
le.śną. Kiedy jednak robotnicy owi skar 
gą zagrozili, ponieważ żadnych defrau
dacyi leśnych nie popełnili..,powiedzia
no im powód prawdziwy. Wypowie
dziano im, ponieważ dzieci ich strejko 
wały. 

Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków. 
M. ·p., J eżełi- ludzie ci teraz odej

dą, nie p_owrócą już nigdy, tak wiąic PO·· 
stępując z robotnikami nie dziwcie się i 
nie.mówcie o braku ich i wielkiej akcyi, 
którą chcecie podjąć, by brakowi temu 
zapobiedz. 

{Bardzo slusznie ! u Polaków). 
Pytam się_ was panowie, czy to 

wszystko, co wam tutaj przytoczyłem, 
nie są w pelnem znaczeniu tego wy
razu dziwolągi w dziedzinie prawa admi 
nistracyjnego, w dziedzinie polityki· a
grarnej? To jest ta trucizna. która na 
.Qolu waszei antypolskie] polityki wy
rosła 

Bardzo słusznie! u Pol::łlrlnv' 
i zakaża caly organizm socyalny i e
konomiczny na wschodzie .monarchii 
pruskiej. Jak możecie pod takimi wa
runkami przeprowadzić zewnętrzną ko 
lonizacyę w celu zapobieżenia brako
wi robotnika . Ludzie, któryc.h osiedli
ła komisya kolonizacyjna, sami nie ma 
ją robotnika niemieckiego z zeszłorocz
nej statystyki widocznem, że najwiek
sza część robotników zatrudnionych 
.vrzez kolonistów jest Polakami. 

Sluchajcie! sluchaJcie! u Pc 1aków. 
Ludzie ci wiec, mimo swego patryo 

tyzmu, mimo wdzięczności, którą dla 
komisyi kolonizacyjnej mieć winni, nie 
mogą niemożliwego uczynić możliwem 
i muszą zatrudniać polskich robotników 
Jeżeli więc nawet kolonizacya, która 
gospodaruje z kasy rządowej i ma wyt~ 
knięty jedyny cel: germanizacyę, nie 
jest w stanie dos.tarczyć niemieckiego 
robotnika swym wlasnym kolonistom, 
skąd ma wziąść ich rzad i cale kresy 
wschodnie? To jest wprost niepodo
bieństwem. 

Nawięzując do tego, co poprzedni 
mówca p. pastor v. Bodelschwingh o 
osadach robotniczych mówił, a coście 
zapewne panowie w sercach swvc_h od 

czuli - o owem błogosławieństwie, 
owem szczęściu, które spada na robobi 
ka, dochodzącego do kawatka ziemi i 
domku - chciałbym powiedzieć stów 
kiJka. Piękne wprawdzie byly wywo
dy jego, ale zarazem jakie gorzkie dla 
nas .• reprezentujących tutat miliony lu
dzi, którym przez nowele kolnnizacyj
ną, droga do tego szcześcia odciętą zo
stala. 
(Wielka prawda! u Polaków i centrum. 

I z jakieg-oż oowodn? j~kiż to wv
stępek popeln;li? Jedynv ich wv~tPoek 
to ten. że urodzili sie Polakami i czują 
się Polakami! 

(Wielka słnszno~ć!) 
Panie ministrze! .Te7e1i prn pr\1-

{J'rarn swój naprawde chcesz 11rneczvw~ 
stnić, jeżeli nl-\prawcte chres7, zar~rlzić 
brakowi rohotnika rolne{)'.0. to przeko
naj pan ko1egów swoich arv zmienili 
sw~ ohecna politvke antypol"ka. wtedv 
doniero hPdziesz mm mócrl nro N"ad7'ić 
prawdziwie racvonafn1 noiitY.kę agrar
iaą a jako człowiek ludzką. 

pi8z'6ego. Rękopisów ni• ~ca:n,y. 

Mam to wrażenie, że taka polityka 
bylab_y panu sympatyc~niejszą, aniżell 
nieracyQnalna, nieprowadząrn do celu~. 
dla nas okrutna, a bynajmnie.\ nie ho
norowa polityka wywłaszczenia wo
bec Polaków, którą prowadzicie od ca- . 
lego szeregu lat. 

· (Brawo u Polak.ów.) 
a z, 

o zdradzie socyalistów 
w Grudziądzko-Brodnicklem 

piszą do „Kurj. Pozn. •': 

Zwyci~stwo w naszym okręgu Po. 
laka w głównych wyborach do parla
mentu jest całkiem wYkluczone; w wy 
borach zaś ściślejszy~h tylko z pomo
cą socyalistów możliwe. 

Jakkolwiek na socyalistów w Oru 
. dziądzu, którzy nas już przed trzema 
laty zawiedli, nie można liczyć, to jed ... , 
n~ k O' O Jr ci~ +,.. -r"' „+-:;• .... --· 41:·- -~ t... _._ 
nas zbliżyła z propozycyą pomocy dla 
przeprowadzenia p. ·dr. Łaszewskiego, 
nie mogliśmy propozycyi tej odrzucić 
- tern bardziej, że wierzyliśmy w 
s,zczerość przyyvódców socyalistycz

nych i że znalazł się jeden powód wię
cej, dla którego socyaliści nas winni 
byli poprzeć, tj. wiszące tak nad nimi. 
jak i nad nami niebezpieczeństwo u
krócenia prawa wyborczego i co poza 
tern idzie - ukró~enie prawa prasowe
go. Bodźcem niemałym powinno było 
JLyć dla nich, że utracili tak wielką ilość 
krzeseł w parlamencie. Polityczny ro
zm;n nakazywał im poprzeć kandydatu 
rę opozycyonisty. Przypuszczenia, że 
możemy przeprowadzić p. dr. Łaszew
skiego polegały na prostej kalkulacyi, 
a nie na złudnych nadziejach. Jeśli bo
wiem p, dr. Łaszewski otrzymał 12612 
głosów, ap. Sieg 13966, socyalista 14U 
to przy wysiłku z naszej strony, który 
mógł nam przysporzyć około 600 gło
sów w obydwóch powiatach i tyle też 
przybyło moglibyśmy zwyciężyć przy 
pomocy socyahstów na pewno. To też 
komitety wzięly się raźno do pracy. 
Niestety nie pomogły zabiegi, Komite„ 
tu grudziądzkiego ani przywódzców so 
cyalistycznych. Trzy czwarte socyall
stów głosowało na p. Siega, a najwyżej 
jedna czwarta i to tylko socyaliścł pol
scy głosowali na p. dr. LaszewskieJZo. 

Tym sposobem przeszedł p. Sieg. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaeho ' ·kh, Wa~ mH i ~fozur· 

Hel. Doniosły gazety, że na pół
wyspie przeciwnik nasz otrzymał 145 
głosów. To prawdil. ale te głosy pocho 
dzą od Niemców-protestantów. którzy 
mieszkają w miasteczku. nazywanerK 
Hela. Dwie Jastarme i Kuszfeld głoso
waly na p. Pótczyńskiego. We Wo· 
Jastarnia tylko 5 głosów ..!.)adly na jego 
przec iwnika a w Kuszfeldzie tylko 3 
(nauczyciela, leśnego i sołtysa). Zre
sztą wszyscy wyborcy polscy się sta
wili na wybory. Jeden był tam ciężko 
chory, że go w pościeli na noszach 
przypjesiono do lokalu wyborczego. 



Elbląg. Niezwykle zjawisko natu
ry obserwowano tutaj dnia 7 bm. przed 
wschodem slońca. ~a kilka minut 

pr.zed ukazan~em się tarczy slonecznei 
wzniosły się na niebosklonje w górę o
gniste promienie w postaci rakiet, przy 
czem huk, podobny do grzmotu wstrzą
snął powietrzem. Zjawisko to trwało 
około 3 do 4 minut. Gdy słońce stanęło 
już dosyć wysoko na niebie, wystrzelił 
z niego nagle promień ognisty okoł? 
15 metrów długi, a pól metra szeroki, 
wznoszący się prostopadle ponad tar
CZg słoneczną. Z promienia tego wybu
chały pasy o_gniste zygzakiem w for
mie rozet. Zjawisko trwało ,około 5 
minut, poczem zwolna zga~lo. . 

świecie. W mieszkamu robotmka 
Pfiegera powstał ogień. Z b.ędących. w 
izbie dzieci jedno dymem się zadusiło. 

Wąbrzeźno. Parobek ttering z 
Ryńsku wożąc lód pośliznął się i upadl 
tak nieszczęśliwie, że koła wozu prze
szły przez niego. Smiertelnie poranio
nego przewieziono do tutejszeg_o domu 
chorych. 

Z Wiel„ Kt Pozm~ttsldegt_, 

Gniezno. Swięcenia kaplat1skie 
odbyły się w tutejszej katedrze, któ
rych dokonał ks. bisku12 Likowski. Wy
święceni zostali: Władysław Ci chow 
ski Nikodem Kanikowski. Mieczysław 
Kł~ś, Ludwik Reszelski, Robert :W ei
mann, Tadeusz Wierbiński, Franc'.szek 
Wolski, Zygmunt Jerzycki, Józef Bo
gaczyk. Tadeusz Cegieł, Władysław 
:Cegielski, Mieczysław Czyżak, Sjanisł. 
Doeffer, Wacław Faustmann, Clemens 
Oluth, Edward Gramlewicz, Paweł 

Oramse, Edmund Grocholski, Mieczy
sław Janiszewski. Wacław Kolkiewicz 
Sylwester Kosiak, Kaźmierz Kruszyń
ski, Stanisław Michalski, Józef Nowacz 
kiewicz, Maryan Polewicz, Józef Siu-
da, Antoni Spychałowicz, Bolesław 

Staniszewski, Andrzej Switala, Broni
sław Sydow, Maksymilian Wierzcha
czewski. 

Z nowowyświęconych księży prze 
(:iPnlnti"tTl"M '7'AC.-t-i1i • lrc rpaii:>l i~ko "'\Vi„ 
karyusz do Kiecka, ks. Cegielski jako 
drugi wikaryusz do Trzemeszna, ks. 
Czyżak do Jaksic. ks. Faustmann do 
'Ml ~grówca, ks. W o Iski do Tuczna. 

Dubin. Strejk szkolny w tych stro 
nach wcale nie ustaje, ze 129 dzieci 4 
dzieci nie strefkuje. Reiencya narzuci
ła naszej gminie już czwartego nauczy 
ciela. Gmina naturalnie. to jest jasne, 
wzbrania się tego nadetatowego nau
czyciela opłacać. Dopłaty musi rejen
cya przez gwałt ściągnąć i to tylko z 
fantowaniem przedmiotów. Gmina na
szą ma jeszcze zamiar, i to słuszny, re
Jencyą skarżyć z powodu ustanowie
nia owego czwartego nauczyciela. Mły 

Fatalna om)łka. 
aO) Powieść z francuskiogo. 

(Cl~g t1ałsz:y), 

- Rozważaj jeszcze i to: czy mnie 
schwytają, czy też zdołam się wym
knąć, nie pozwolisz przecie, aby stara 
i mała umarły z głodu. Będą więc i 
tak na twojem utrzymaniu. Pozostaję 
tylko ja. A zatem odwagi trochę! Przy 
rzekam ci być niemym jak ryba. Będę 
żyć uczciwie z przemytnictwa, w two
jem sąsiedztwie; ty będziesz miał o
ko. na mnie, ja na ciebie. Czy zgadzasz 
się? Widzisz! ja mówię do ciebie 
grzecznie, bez groźb. Dalej, panie Ma 
delor, zgódź się, dobrze na tern wyj
dziesz;. 

Doktór był oburzony tą bezczelno
ścią; odpowiedział jednak z tym sa
JllYm spokojem: 

- Chcę w jednej chwili uwolnić si~ 
od ciebie. 

Ponieważ Madelor opuścił na chwi
lę rewolwer, złoczyńca zrobił ruch, ja
koby się chciał rzucić na niego. 

- Jeżeli choć jeden krok postąpisz 
umrzesz - rzekł doktór. 

Piequeur cofnął się do ściany; Ma
delor stał w miejscu, zasłaniając sobą 
okno, wychodzące na las. Antonina 
i Róża nie poruszały się, nie odzy~a
ły wcale. 

- A. a! więc to tak! - za wolał 
złoczyńca. t - 1.l. ..!...::..:.J 

narz S., wszedł w czasie obiadu do na
uczyciela S. i zapytał się go w spra
wie obicia swego dziecka. Gdy p. nau
czyciel oświadczył, że nie obił dziecka, 
p. S. tylko aresztem ukarał. miał rze
komo S. napaść nauczyciela i bić go po 
głowie. Dlatego stawał młyna~z. S: 
przed sądem lawniczym w Jutrosm1e i 

tam go ~kazano na pól roku wię~ieni~. 
Rewizya, założona w Lesznie me me 
skutkowała, owszem. nałożono jesz
cze wszelkie koszta na p. S. 

Poznań. Według ostatniego osza
cowania podatkowego posiada miasto 
Poznań 13 milionerów. W W. Ks. Po
znańskiem mamy takich Krezusów 61, 
mianowicie w obwodzie regencyjnym 
poznańskim 48, a w bydgoskim 13. 
Niestety statystyka zamilcza, ilu z 
nich jest Polakami. 

Kościan. W przeszłym miesiącu 
odbyło się tu walne zebranie, Ban
ku Parcelacyjnego, spółki z ograniczo
ną odpowiedzialnością ,przed 2 laty za 
łożoną. Zebran!e było dość liczne. 

Ze sprawozdania zarządu dowia
dujemy się, że Bank rozparcelował 
w ubiegłym roku 9 gospodarstw, pomię 
dzy niemi także folwark 700 morgowy 
Siemianowo. 

Obrót ogólny Banku parcelacyj-
nego w Kościanie wynosił 1639979,89 
mk. w dochodzie i rozchodzie. Czy
stego zysku z owych 9 parcelacyi by
ło 17375,19 mk., z których Walne ze
branie uchwaliwszy najpierw IO proc. 
dywidendy dla udziałowców przeka
zało 14425.80 mk., do funduszu rezer
wy specyalnej , tak że ta obecnie już 
22,000 mk. wynosić będzie, resztę po
dzielono na gratyfikacye dla zarządu, 
Rady Nadzorczej i urzędników. Dalej 
dowiedzieliśmy się ze sprawozdania, 
że na rok bieżący ma już bank kilka 
nowych ii korzystnych interesów za
początkowanych. 

Do Rady Nadzorczej wybrani zo
stali pp.: Henryk Chłapowski, · wlaści
ciel ziemski z Czerwonęjwsi jako pre
zes, a kupiec Maryan Jankowski z 
Grodziska w niiejsce śp. A. Rolińskie-
~u. 

Ostrów. Z dniem 15 lutego otworzo 
no w Ostrowie Czytelnię Zjednoczo
nych Towarzystw polskich miejsco-
wych. . · 

W Opalenicy zaczęło wychodzić 
nakładem p. A. Gustowskiego pismo, 
przeznaczone dla kupców i reklamy 
p. t. „Kupiec' '. Cena kwartalna 1 markę 

Z0 Sfozka czyli Starope,~ski 
Gliwice. Centrum Górnośląskie u 

rządza w jesieni r. b. wielki zjazd par
tyjny w Gliwicach .Podobno odbędą 
się dwa wielkie zgromadzenia jedno dlą 
centrowców polskich, drugie dla nie
mieckich. 

Wykręcił ręce na plecy; w tej chwi 
li dal ~ię słyszeć ostry zgrzyt, otwie
ranego n_oża i zanim Madelor mógł spo 
strzedz grożące mu niebezpieczeństwo, 
Piequeur zakołysał ramieniem i rzucil 
nóż, który przeleciał z szybkością bły
skawicy, zagłębił s~ę w ręku doktora 
i przeszył ją na wylot. Madelor krzy
knął i wypuścił rewolwer. Wtedy nę
dznik rzucił się na niego, przewrócił 
go uderzeniem pięści, schwycił rewol
wer, jednym susem przeskoczył okno 
i znikł w gęstwinie lasu. 

- Do prędkiego zobaczenia, panie 
Madelor - zawołał. 

Kiedy przyszli żandarmi, sprowa
dzeni przez Anielę, pan Laurent opo
wiedział im o tern. co zaszlo, nie wyja
wiając jednak przyczyny pogróżek Pie 
queura. . 

Żandarmi puścili się w pogoń za zło 
czyńcą, ale ten zyskał na czasie i nie 
mogli g:o już dogonić. 

Pozostało im tylko zabrać i wyba
dać Antoninę. Pytania, jakie jej zada
wali, nie wywołały żadnej odpowie
dzi z ust starej kobiety, która nie rozu
miała nawet, co się w kolo niej dzieje. 

Madelor zbadał jej stan. 
- Ona jest nienoczytelna - rzeki 

- spirytus pozbawił ją rozumu. Napi-
szę zaraz i dam wam protokut. Dołą
czcie go do waszego zeznania i zapro
wadźcie tę kob· etę do szpitala w Me
ziere. 

- A dziewczynka? 
- Zostanie u mnie. 

Opole. Sąd przysięgłych skazał f wym artykule oświadcza. że zawarte I 
tu niejakiego l(arola Gobla z Malych l w okólniku do prefektów rozporządze
Lasowic powiatu oleskiego na 8 lat ł nia francuskiego ministra wyznań i o
domu ·karnego za rabunek. Gobel był I światy Brianda oraz projekt kontraktu Jl) 

już 18 razy sądownie karany. chociaż 
1
1 między proboszczami a zarządami gmin te 

liczy dopiero 44 lata życia. Dnia 24-go • w sprawie użytkowania budynków ko- oc 
kwietnia 1906 r. napadl on na drodze ścielnych - kryją w sobie pułapkę i na
między Wachowem a Walcami na po- ruszają hierarchię kościelną, są przet<> 
deszlą w latach wycuźniczkę Francisz- niemożliwe do przyjęcia. 

ni 
H 
st 

kę Barbicką z Leśniowa, idącą na targ 
do Olesna; zbrodniarz zawlókł ją do 
lasu, tam nożem pokaleczył i przemo
cą z 3 marek gv_tówki oqrabowal. Za 
ten brutalny napad i rabunek spotka
ła zbrodniarza powyższa surowa, ale 
zasłużona kara. 

Miechowice W skutek oberwania 
się węgla na kopalni „Prusy" ciężko 
bardz.o zostało pokaleczonych dwóch 
górników. Z tych jeden, Jan Pluta z 
Miechowic, zmarł już w lazarecie. 

Zabrze. Do Zabrza powrócił w 
piątek zeszłego tygodnia list, który wy 
słany był dnia 12 stycznia 1902 do Arne 
ryki, tam przez 5 lat szukał tego„ do 
którego był przeznaczony, a nie zna
lazłszy go tam, powrócił cały do Za
brza. 

Bob.rek. Obcięło obie nogi 18-let
niemu robotnikowi Franciszkowi Iia
lembie z Miechowic w Hucie Julii. Nie
szczęśliwy młody człowiek poszedł, a
by zaczerpać wody z wodociągu stoją
cego obok huty. Chcąc sobie skrócić 
drQgę, zamierzał przejść przez nałado
wane wozy wązkotorowej kolejki. W 
chwili, gdy wstąpil na przęsła, ruszył 
pociąg, a Halemba spadł pod kota, któ
re mu zupełnie odcięły jedną nogę, a 
drugą zmiażdżyły tak~ iż musiano mu 
ją odjąć. 

Niemodlin. Trzy dziewczyny zacza 
dzone. W Dominium Jarnitze ( ?) państ 
wa Koppitz znaleziono w czwartek ra
no trzy dziewczęta z Galicyi, które 
dzień przedtem przyjęte zostały w do
minium zaczadzone gazami węglowe
mi. Dwie dziewczyny.J siostry Qyły już 
skostniałe i nieżywe, trzecia natomiast 
docucono do życia, lecz wątpią czy ona 
wyzdrowieje„ Napalily one za bardzo 
w piecu, przyczem jeszcze drzwiczek 
od pieca nie zawarły, tak, że rozpalo
ne węgle wypadło z pieca. 

Z innych Dzielnic Polski. 

Zawieszenie, pisma. Z rozporządze
nia warszawskiego jenerał-gubernato 
ra zawieszono wydawnictwo HKroniki 
Rodzinnej" na czas trwania stanu wo
jennego. 

"1iadom~ści ze świata. 
Watykan a Francya. 

„Corriere d'ltalia" w półurzędo-

- Pan jest szlachetnym człowie
kiem, panie Laurent. Ocalasz pan 
to dziecko od nędzy, a prawdopodobnie 
od zbrodni. 

Doktór uśmiechnął się smutnie . . Żan 
darmi pożegnali go. 

- Niech pan będzie spokojny, pa
nie doktorze, będziemy doorze czu
wać nad tobą i pilnować. żeby cię ten 
łotr nie niepokoił. Jeżeli powróci, nie 
przedostanie sfę już drugi raz do Bel
gii. 

Odeszli, uprowadzając ze sobą An
toninę, która trzęsła głową i chwiała 
się na nogach. 

Rózia poszła za nią aż do progu i 
patrzała na odchodzącą. Złożyła ręce, 
spuściła je na czarną sukienkę, zniszczo 
ną i podartą i wyciągnęla swą biedną, 
chudą i długą szyjkę w stronę lasu, w 
którym znikta stara. 

· Madelor zbliżył się do niej. 
- Czy chcesz zostać u nas, moje 

dziecko? - zapytał łagodnie. 
Rózia utkwiła w nim omdlałe oczv 

Powieki jej miały pozór, że się nie za
mykały nigdy, patrzyła na niego długo, 
poczem szepnęła cicho: 

- O! tak. tak. 
- Bylaś bardzo nieszczęśliwą? 
Patrzała na niego ciągle tym dziw

nym wzrokiem, który zdawało się, J°~e 
nie chciał odsłonić ani trochę je.i duszy. 
a zbadać dusze doktora. 

- tle z tobą się obchodzili, biedna 
mala ?. 

Kiwnęta dwa razy głową, w miej.-

Dziennik szczególnie energicznie 4L 
odrzuca postanowienie, że przy każdej ło 
zmianie proboszcza w parafii kontrakt R 
musiałby być odnawiany, gdyż w ten ni 
sposób mianowania proboszczów pod- ze 
legałyby za każdym razem pewnego ro df 
dzaju zatwierdzeniom ze strony zmien. 31 
nych większości rad gminnych. Rząd 1, 
zaś francuski, jak wiadomo„ zgadza m 
się na nieodnawianie układów przy s2 
zmianach osobowych w ciągu lat 18 ki 
tylko o tyle, o ile układy te zawarte re 
będą nie z proboszczem, lecz ze stowa
rzyszeniem wyznanlowem, jako z oso
bą prawną, którą Kościół dotychcza, 
zasadniczo odrzuca. 

Książę Buelow 

a agrtacya przedwyborcza. 

Sensacyę wzbudzily rewelacye Bayer· 
Kurier o niesłychanej agitacyi wybor
czej rządu, prowadzonej przy pomocy· 
osławionego „Plotenfereinu ". Gazeta 
ta oglasza prywatne listy kanclerza 
do prezesa związku tego generała Kei
ma, które sfery rządowe mocno kom
promitują. „Schles. Volskztg." domaga 
się zupełnie słusznie, aby w działalność 
„Flottenvereinu, który uchodzi za to
warzystwo niepolityczne ( !), bliżej wej 
rzaly władze sądowe, i przedewszyst- n 
kiem uznano charakter polityczny tego 
„niew:nnego" stowarzyszenia. 

„Plotenferajn'' mi.al otrzymać na 
agitacyę od p. Biilowa 30 tysięcy mk. 

Bunt na okręcie. 
c 
z 

Donoszą z Nowego Jorku, że na z 
krążowniku „,Tennesee", na którym za
bito w środę starszego podoficera, Dou 
glasa, aresztowano całą załogę w licz
bie 400 marynarzy. Żołnierze w pel
nym rynsztu.nku bojowem czuwają nad 
bezpieczef1stwem okrętu i oficerów. Za 
bójca Douglasa, Burke, będz; e oddany 
pog sąd związkowy, załoga nie potępia z 
faktu zabójstwa, zaznaczając, że Dou
glas był znany ze swej surowości i bru r 
talności. Między innymi marynarze os
karżają go o zabójstwo japończyka i 
kucharza. Marynarze z krążownika „O
limpia'' zbieraia, składki na koszty obrn 
ny Burke'go. Oficerowie oświadczają,„ 
że wśród załogi „Tennesee" w przeci~ 
gu kilku ostatnich miesięcy panowafo 
ustawiczne wrzenie. 

-- __ lf!!!I 

sce odpowiedzi, jakby ją męczyło m<?
wienie; potem nagłym ruchem, zawinę-
ła rękawki, rozpięła suknię, której 
str~ępy opadły i odsłoniły gołe plecy. 

- O? łotrzy, - szepnął laurent. 
Ciało dziecka było jedną ogromną 

raną. Chude plecy i cienkie rączyny by 
ly sine od bicia. Na białej skórce od
znaczały się czerwone plamy z zakrze
płą krwią. Bito ją widocznie kjem. Ko
szula byta zakrwawiona i lepiła się do 
świeżych jeszcze ran, znaki od razów 
dochogzily aż do nóg i pokrywały to 
wątte ciałko krwawemi obrażen;ami. 

Doktór nie zwracał uwagi na wła
sną ranę, zadaną nożem Piequeura, z 
której krople krwi, jedna za drugą, spa 
dały na dywan. 

s 
j 

- Czy to Antonina - pytał b~
daczki, opatrując jej rany - czy to A•- r 
toniną tak się nad tobą znęcała? .„ 

-Nie. 
- Więc kto? 
- Tamten, bo nie chciałam jechać .. 

Bil mnie strasznie. Stara także bila mie 
nieraz. Ale od niej mogłam się obronić. 

I znowu wpadła w uparte milcze
nie. Zaczęta ciekawie śledz:ć oczami 
doktora, który przygotowywał kompre 
sy i bandaże, napozór nieczuły na doj
mujący ból zranionej ręki. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



ZI Spf&W' fObOtDICZJCb. ' niezależnej sekty w Chicago i okolicy. i W Gelscnkirchcn-Schalke odbe<1zie się 
Antoni Kozłowski był najpierw katolic- ~ w niedzielę dnia 17 lutego br. po po-

Liczba rent inwalidzkich udz:elo
s nych od 1 stycznia. 1900 do 31 ~rudnia 
1 tegoż roku, wynosi 1,403,801. Z tych 

odpadło wskutek śmie~ci lub opuszcz~
nia kraju 589,226 tak ze na 1 stycznia 
1907 pozostało 81~,575. Lic~ba rent ?a 
starość w tym samym czasie wynosiła 
448 518; z te[ o odpadło 322977 pozosta
ło ~ięc na 1 stycznia 1907 tylko 125603 
Rent na wypad_ęk choroby do 31 grud
nia udzielono 67.000 odpadło 44901, po
zostało więc na 1 stycznia 22099. Skła
dek za znaczki wlepione zwrócono do 
31 stycznia 1906 razem 1,842,521 z tych 
1 510.07 4 kobietom, które wyszły za 
~ąż, 4,274 osobom, które wskutek nie
szczęśliwego wypadku stałyl się cał
kowicie niezdolnemi do pracy, a 323,173 
rodzinom po zmarłych członkach. 

kim ks:ędzem, ale następnie oderwał łudniu o 6 godzinie w lokalu p. Wilke 
się od katolickiego kościoła i zalożyl dawniej Kriinerstr. 
własną, niezależną sektę, do której po- W Wittcn w niedzielę, 24 lutego po po-
czątkowo należalo około 12 tysięcy Po łudniu o 4 godzinie u p. Kostera. 
·laków. Parę lat po założeniu niezależ- W Wanne o godz. 4 po południu w lo-
nes:w wyznania w Chicago pojechał do kalu p. Gerdesmann, Hofstr. 
Szwajcaryi, gdzie starokatolicki biskup Na porządku dziennym: Obór wy-
łierzog odbyl nad nim ceremonie kon- działu na rok 1907. Inne ważne sprawy. 
sekracyjne. „Niezależny kościół'' w Chi O liczny udział uprasza się. 
cago z wyniesieniem Kozłowskiego do w Kottenburg w niedzielę 17 lutego po 
godności biskupiej, zamiast wzrastać, poludniu o 3 godz. w lokalu p. Zeibich 
.upadł, co niezmiernie zmartwiło jego I!!!!!' m - ~ 
założycieli. Długów było pełno, do
chodów nie było a wierzyciele napierali 
ze wszech stron. Wyrzuty sumienia nie 
dawały również spokoju odstępcy, któ
ry teraz zeszedł z tego świata. 

Antoni Kozłowski narobił wiele 
złego, dał wiele zgorszenia, ale niech 

1.eBL~....!!!..!!'!-l!!-!!!9.'!-!!!l! __ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~w!!!!!! 1 Bóg będzie mil ościwy jego duszy -
dodaje od siebie „Polak w Ameryce". 

~ różnych stron. Zaufanie nagrodzone. Po dzienni
kach francuskich krąży obecnie nastę-

Wielki wiec Polek w Herne 
odbędzie się w niedzielę,. dnia 17 lute
go, o godzinie 3 i pół po południu na sa
li pana Nitki przy Nowej ulicy (Neustr) 
49. ~a porządku cmennym: 1.~ ~agaje
nie; 2) obór zarządu; 3) przemówienia; 
4) wolne głosy. Na wiec ten zaprasza
my wszystkie Polki z Herne i okolicy, 
gdyż będą bardzo ważne sprawy o11Ia· 
wiane. Komitet zwołujący. 

Wiec polski w Bruckhausen. 
W niedzielę, 17 bm. odbędzie się 

wielki wiec w Bruckhausen na sali p. 
Brinka o godz. 11 i pół po południu. 

Zwołujący. 

Bochum. W nocy na poniedziałek pująca piękna anegdota o Napoleonie I -
przyaresztowało dwóch policyantów Dla zbadania nastroju ludności cesarz 
pe-,_"rnego halasującego człowieka. Po miał zwyczaj zwiedzać w p.rzebraniu 
nieważ zgodzil się iść dobrowolnie na ulice miasta, przyczem towarzyszył mu 
odwach, przeto jeden z policyantów od wierny marszałek dworu, jenerał Du
szedl, by przejść swój rewir. Naraz w roc. Pewnego razu obaj zgładzeni za
pabliżu ratusza wyciągnął aresztowa- szli do podrzędnej kawiarni i kazali po- . 
ny z kieszeni jakiś twardy przedmiot dać sobie śniadanie, gdy jednak przy- ~~llf!ll.l!l~!ll!!lll!~l!l!!!!!!l!!!!!!~!!!!!ll!~~~!!!!!!!I!!~ 
i uderzył transportującego _go policyan- szło do płacenia, spostrzegli z przera- I 
ta z taką silą w twarz, że rozbil mu żeniem, że żaden z nich niema grosza 
górną szczękę. Ugodzony policyant przy duszy. Po naradzie więc z cesa
padł na ziemię, z czego skorzystał lo- rzem Duroc udał się do siedzącej na 
buz i zbiegł niepoznany. Jakkolwiek 1 bufetem właścicielki kawiarni z prośbą 
ranę policyantowi natychmiast oban- o zakredytowanie 15 frank©w ~ nale
dażowano, nrzecież rana krwawiła żnych za śniadanie, ale właścicielka nie 
przez kilka godzin. Ranny policyant chciała o niczem słyszeć, wymyślając 
nazwiskiem Oriiger leży ciężko chory na oberwańców i oszustów, którzy u
w lazarecie. ł siłują ubogą kobietę wyzyskać. Zagro-

- Jadącego automobilu przestra- ziła wreszcie że wezwie policyę. Nie 
szyl się koń u bryczki na której siedzia pozostało tedy nic innego Durocowi, 
ly trzy osoby i pobiegł jak szalony uli- jak tylko odkryć incognito dla marnych 
cą Kastropską. Na skręcie bryczka się 14 franków. Ni~ doszło wszelako do te 
z wielkim inwetem 12rzewróciła i sie- go, w ostatniej bowiem chwili pośpie
dzący wypadli na bruk, raniąc się dość szył gościom z niespodziewaną pomo
znacznie. cą jeden z kelnerów, usługujacych w 

Weitmar. W pobliżu kopalni „Prinz kawiarni. „Na sumienie - rzekł do ka
RegentH przejechał pociąg murarza wiarki - dwaj ci panowie nie wygląda
Pfannkuchena i zabil go na miejscu. P. ją wcale na oszustów, zapłacę więc za 
byl dopiero od trzech tygodni żonaty. nich 14 franków. Jeżeli się mylę, moja 

Weitmar. W zeszłą środę zastrze- szkoda. Nie zubożeję przez to." Rze
lił się górnik i zarazem ped_ęl szkoły kłszy to zapłacił rachunek. W godzinę 
Wilhelma. Przyczyna samobójstwa nie potem Duroc zjawił się znów w kawiar 
znana. ni i ku zdziwieniu kawiarki i kelnerów 

Ibbenbilren. W ~rudniu zeszłego , którzy zdążyli już wykpić naiwnoć 
roku zmarł z głodu 70-letni inwalida kolegi, spytał gwałtownej kobiety, ile 
R. Przy sprawdzeniu pozostałości po żądałaby za kawiarnię? „W każdym 
zmarłym znaleziono w płatach pozaszy razie więcej, niż 14 franków!" odparta. 
wane listy zastawne i gotówkę na 25 „Dobrze, ale proszę wymienić sumę". 
tysięcy warek. Spadkob'.ercą bieda- •• A więc 30.000 franków, ani grosza 
ka iest jego brat. mniej". Durce sięgnął spokojnie do kie-

Essen. Z linii kolejowej Heissen . szeni, odliczył 30 banknotów tysiącfran 
znaleziono zmiażdżone zwłoki jakie- I kowych, położył je na bufecie i, zwra
goś młodego czlowieka. Tożsamości nie cając się do obecnych rzekł.: „W imie
szczęśliwęgo dotychczas nie stwierdzo n:u mojego towarzysza darowuję tę 
no, ale zdaje się, że jest to niejakiś Krug kawiarnię kelnerowi, który za nas za
z Witten. płacił, w nagrodę zaufania, jakie nam 
. I<aiserslautern. Zlodzieje wlamali okazał". „A któż był pańskim towarzy

skię d~ budynku kasy oszczedności i szem !" - spytano chórem. „Cesarz" 
~ radh 26 tysięcy marek. Po zlodzie- - odpad jenerał.. 
Jach niema śladu. 

. Gelsenkirchen. W poniedziałek 
Wieczorem krótko po godzinie 8 roze
;ra~ się dramat miłosny pomiędzy 20-
etnim robotnikiem Gqłębiewskim a ;e f 0 na~ze~zoną, 18-letnią Maryą Weber. 
rak Illem1eck_ie gazety piszą, postanowi 
1 .oboje odebrać sobie życje. Strzelić 
r1ał G~łębiewski do dziewczyny i cięż 
z 0 zranić w piersi, poczem wystrzałem 
octrebwolweru w głowę sam sobie życie 
c e rać. Tymczasem nie jest wyklu
P zo~e, że W eberówna zastrzeliła naj
;zoct Gołębiewskiego a potem skiero
si a.~. b!oń do siebie i zraniła się w pier 
r~ ięzk~ ranną przewieziono do lazab/u, gd~1e zeznala, iż postanowili do
koowoime umrzeć~ Na dziewczynie do
ś!i n~no operacyi i kule z piersi szczę-

Wie Wydobyto. 
dz· Z Drezna i Lipska wydalono dwu 
to 1 ~stu kilku studentów rosyjskich za 
la~ ze Przy ?statnich wyborach do par
dat:ntu agitowali na korzyść kandy
~w socyalistycznych. 

R o.unaif ośct 
15 sf mie~ć niezależnego biskupa. Dn. 
ryc Yc~ma zmarł w Chicago w Arne
leżn~,,poł~ocnej starokatolicki ,,n;eza-

J' biskup Kozłowski, założyciel 

Baczność Wiemelhausen ! 
Szanownym Rodakom z Wiemel

hausen podaje się do wiadomości, iż 
jak rok rocznie, tak i tym razem będą 
się odbywały „Gorzkie żale" i to o go
dzinie 3 po południu. Pierwsze takie na
bożeństwo odbędzie się w niedzielę, 
17 lutego. Uprasza się, ażeby Rodacy 
jak najliczniej się zbierali, bo jeżeli się 
licznie na „Gorzkie żale" zbierać nie 
będziemy. to nam ksiądz proboszcz od
prawiania „Gorzkich żali" wzbroni. 
Szanownych Rodaków uprasza się 
więc z tego powodu, aby nie zaniedby
wali naszych polskich nabożeństw. 

Komitet kościelny. 
Misya w Kirchlinde! 

Podczas misyi w Kirchlinde będzie 
miewał kazania polskie O. Bazyli Mazu 
rowski i to w niedzielę, 17 bm., o godz. 
2 i pół po poł. a w dni poprzednie o go
dzinie 2 po pol. 
~~~~~~~~~i 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. ·polsk,'' l 
odbędą się w niedzielę dnia 17 lutego: I 
W Diisseldorfie po południu o 2 godz. I 

w lokalu p. fopla, ul. Kolońska. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi szanownym członkom i wszyst
kim Rodakom z Hamborn, iż jak po in
ne lata, tak i tego roku, przez cały wiel 
ki post każdą niedzielę .po południu, o 
godz. 4 będzie się odprawiać „Droga 
.Krzyżowa" dla Polaków, na którą sza
nownych członków i wszystkich Roda
ków uprzejmie się zaprasza 

U w a g a. Przyszłe zebranie 
odbędzie si.ę w .nrzyszłą niedzielę, dnia 
17 lutego o godz. 5 zaraz po „Drodze 
Krzyżowej" na salj zwykłych posie
dzeń_. Członkowie, którzy się dali pod
czas naszej rocznicy· wspólnie odfoto
grafować, a życzyliby sobie obraz, pro
simy na wzmiankowanem posiedzeniu 
po nie się zglosić. - Goście mile wi-
dziani ( 1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Zofia" w Sodingen 
Lekcya śpiewu odbędzie się w nie

dzielę, 17 bm. o godz. 1 po pal. po lek
cyi śpiewu zebranie z powodu pot. na-
bożeństwa. (1) Zarząd. 

Baczność naczelnicy okr. IX! 
Cwiczenia naczelników odbędą się 

17 lutego o godz. 2 po południu u pana 
Schulte-Beckera w Castropie. Gulem! 

(2) T. Czywczyński. 

l(oło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
Ciąg dalszy walnego zebrania odbę

dzie się w niedzielę, 17 lutego, o godz. 
11 prz~d południem. na które wszyscy 
śpięwacy stawić się powinni (2) 

Cześć pieśni polskiej! Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
podaje swym członkom i wszystkim 
rodakom z Harde i okolicy dn wiado
mośG.i, że jak po inne lata, tak i w tym 
roku odprawiana będzie „Droga Krzy
żowa" przez caly post w k )Ściele, po 
południu o godz. pól do 4. O liczny u-
dział prosi (1) . Zarząd. 

PODZIĘKOWANIE. 
W imieniu Sióstr i Braci z Bractwc

różańca św. Kray zasyłam szano
wnemu nadzelatorowi Bractwa różań
ca św. w Schonnebeck 

p. MACIEJOWI KONIECZNEMU 
za jego trudy i mozoły około założenia 
Bractwa naszego w Kray najserdecz
niejsze „Bóg zapłać''! 

Jan Misiak, nadzeJator. 

W dzień świętego Patrona zasyła
ją panu 

Walentemu Ptaszyńskiemu 
serdeczne życzenia zdrowia„ wszelkiej 
pomyślności i blogosławieństwa Bo-
żego (ISS) Zona z dziećmi. 

P. T., M. P., St. K., P. P. 

Szanownemu przewodniczącemu Tow. · 
św. Idziego w GUnnigfel~ 

panu Walentemu Szymyślikowl 

zasyłamy w dniu jego Imienin, dnia 14 
lutego, najserdeczniejsze życzenia zdro 
wja, szcześcia i błogosławieństwa Bo
żego. W końcu wykrzykujemy: Wa
lenty Szymyślik niech żyje, aż się echo 
po calem Otinnigfeld odbije! To Ci ży-

. cza (153) Członkowie. 

"'" + ·-- + "·· +·,., , .- . . . • •. !I· , .•. : 

Towarz. św. Wawrzyńca w Castrop 
donosi Szan. Czlonkom, iż pogrzeb 
zmarłego członka 

śp. ADAMA MAĆKOWIAKA 

odbęgzie się w piątek po południu o go
dzinie 4-ej. Szan. Czfonków upraszamy 
o stawianie się o godz. 3i pół w odzna
kach i maciejówkach na salę posie
dzeń. O liczny udział prosi 

Zarząd.· 

We wtorek, 12 lutego, rano o godz. 4 
zasnął w B ga, zaopatrzony św. Sakra
mentami, nasz ukochany ojciec i teść 

śp. Adam Maćkowiak 
w 65 rf'kU życia. Pogrzeb odbędzie się 
w piąte lt po poł o godz 4-tej w Kastro
pie, Heinrichstr. 7la z domu żałoby, o
czem donoszą wszystkim krewnym i zna
jomym pros.t.q.c o krótką modlitwę 

156) w smutku "P"grą,żone dzieci 
1'Iatkowłaey. 

Wsze1· ie no .ości 
na włosne. 

j uź nadeszły 152 

Włlh. Gerbscb, 
pracownia garderoby męzkiej na miarę 

Herne, Bahnhofstr. 99 tylko I. p. 
naprzeciwko p. Meinhardta. 

--- ------------
.t«ł~~s«łBrl<ł«t•~~ ! B.azcność. Rodacy z Witten ! 

.,,. i okolicy! a 

I Donoszę Szan. Rodak.om, iż osiedliłem I 
sią we Whten przy ulicy Ro- ~. 
sensu•. nr. 13 jako 

I Sta~n~~ moj~ z~w!~~.~l· Roda· I 
'/8 ków ja.k naj!epszycn wyrobem i jak naj-

; 

tan.iej obsłużyć: .Mam nadzieje, iż Rodacy 
moje przeclsiębrnrs.wo poprzeć rs.c,ą. 

M chcł Dobrasz. I 

I Zarazem poszukuję I ezeladnlka """ 
s •e'w~ldea;o na lep11zą i stałą robotę ~ 
i na dob1·ą zap_tatę. 143 M 

'tł.leltkit..1~-~~~~ 
Ka•aler I 

liczący 27 lat wieku, po· 
siadający majl\tku około 
5500 cnk. gotów. i 1 szuka 
na tej drodze 

ż•AJ• potrzebna od zarru: 

Panny lub młode wdo· J Dan1·e]ak 
wy, posiadaj~ce majątku , 
około 5000 mk albo po- W 
giadlośe, zecbC!ł zgl. SWO anne 
z dołączeniem iotograili Dalaalutłetr; 128. 
przysłać do Eln;p. „ Wiar •• .&. 
Polsk!' pod nr. 15 ł.. • ...-

Nadesłano 
Mil. n So_ · ló 

zawitało w Poznańskie 
w,rborn) eh paple1·osów 

firmy '""ul an 

I. F. J. Kom ndL1ń ·ki w Dreż• i 
w nader przystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na 
bycia we wszystkich odnośn) eh handlach· 



-- i wyprawy dla młodożeńców Jan Kwiatkowski, 
Bi·uch, 

rnoehumentr. nr. 121. eprzedaje za gotówkę i na odpłatę (117 

B a ,znośe t 
Rodacy w Nerne i okolicy 

P<.:..:ca;n az1111ownym Rodakom rn6j 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotow o.n.la, szycia prania i wyłd.łyme.nla 
Ol'&ll 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po ee•aeh jak D2'jtańszyeh. ( 4a 
Zakupione rsecą odstawiam f:anko do domn. 

Za getówkę. ~a odpłatę . 

Piecyki do ogrzewania. 
S ł a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

BEllliE, Neustr. ~5. · 

UO f~l'IJ 

najtaniej 
I 

Ta11i chleb! 
Dobry, pożywny chleb pade:rn
borskft po 1,25 mr. ~ po 85 fe~ , 
ró-wnież westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po 1,0u mr. przesyła pospiesznb 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fo.bryka chleba Joh. Dake, Upsprung 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim j ę-
3yku i podać dokładny adres i stacyę ko
lejową. Składy w Bochum: J. Poll rneier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. 
Ph .Lohoff, Maltbeserstr. ft, G. Kirc·bner. 
Llndenstr, 32, Ed. Welsch, Konigsstr 

Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50 

Szanownym Rodaczkom miasta Boelłu.m i oblic:r . 
donoszę uprzejmie iż otworzyłam 

przy ulicy Jadwigi (Hedwigstr.) nr. 5, I p. 
!l!alnię krawiecczyzny dams~ 

.Jako kierowniczka wielkomiejskich pierwszorz~dnyca 
zakładów starać się najusilniej będę moją klientelę wszech
stl·onnie zad o wolnić. ( 580 

Polecając się łaskawym względom i prosząc o życzliw4t 
poparcie mojego przedsiębiors~wa, pillZ!l 

z wysokim szacunkiem 

P. PALilVSKA. 

=k Parcelac~jny 1
1

1 E~ł:mAoilć Bod.~cy w Wanne e. G. m. b. u. 

w Śremie (Schrimm i Posen) rt Jedyny· polski skład ó~' uwia. 

Książki nabożeństwa 

kupuje i sprze;faje m~ jv/ki kaMej 
wielkości. przyjmuje de;mzyta po 4 
procent za kwattalnem, 4 1 pól pro. 
cent za J ółrocznem w~nHrw =edzeakm-

Podaję uprzejmie do wiadomości iż z dniem ł-•o hdeJ,tO · •Ił. o 
rzylem pn1 11Uc1 By.ałioweJ (llar4datraa111HJ) (na,Prze-oiwko lł 
staur11.cyi Reicbenberga) (tli 

' skład obuwia. 
Obu -..te w u·S.Jli.i'IBl wy•ene i pa een~eh przy&t~payeh, 

można nabywać w Rsi~garni „Wiarusa Polskiego'' w Bochum, 
· JA'a..l~ęse1~tr. 17. Oznajmiam Szuownym Rodakom i Rodaczkom, iż 1proyadziłexa •b• ' 

B 1 ik I tyllto z pierwsnorzędnych fabryk. Równie.i wszelkie reperacye w1.koaajł 

Jedyna polska fabryka chleba 
w W estfalłł I Nadrenii 

w Wattensoheld, ul. Vorstadtstr. 48 
Ażeby podołać weaelkiej obcej konkurencyi założyłem w Watteu.-

1ckeid labr,.-łu~ parOUI\• - Służ~ wi~c każdemr1. i dostarczt.m 
ehleb ł pieez.,.wo, które jest bardzo smaczne i tanie, ja.kle:o 
' alk•so w okolicy tutaj -dosta.6 u obo~~ nie można.. 

Moje WOZJ --
przejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 

Leithe, W estenfeld, Hame, ~Hofstede, Riemke; Bochum. 
w_, 'wtorf!k ł w pll\tek1 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
W 8r~dt: ł w 11obo•t:• 

· Bismarck, W anne, Rohlingbausen i Giinnigfeld. 

Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybędą, 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adreiu 

na pocz.tówce, a natychmiast prąJadę. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o laskawe poparcie. -

Pepłerajm.7 •"·er;• I Jedzmy ehleb po.1111kł. 

UOZ . gL dzwm1ek. ł 56 mlł. własnym warsztacie spiesznie i dobrze. 

Z&•arek kieszonk. 2 I • 
~ & niklow. '

85 mk =:: Obuwie na 1111ar~ Zegarek sreC:I:;' 6,ss mlt -
Cenniki• ok.oto 2000 ilutra. podl(: g zyczenia można lt mnie zamawiać. 

cyi wys. >Aanno fr Pokładając nadzieję, iż Szan. Rodacy i Rodaczki ra 
11

1 
Danecka, Poznan' swe potrzeby w obuwiu u mnie .zakupywać i popiera~ pr 

m i to będą przemysł własny, przyrzekam z mej strony !tarae 
ul. BJouarek.a 1ł. (72) kai:dego jak najrzetelniej obsłużyć i zadowolić. 

~~· _ _ !a~;;,;;z!~!:-!'d7.!.'. 
. 'J~ leps~ 10 mr., białe kwapowate 

15 mr., 20 mr., śnieżno białe 
~~~"'ti~&)!:"'~ kwapowate 25 wr., 30 mr. Prze-

sylk11. za zaliczk~ franko i woJ1u od cła. Za
D•iana i odbiór za zwróconiem .koJztów pri;esył-
ki dozwolone. 1U5 
Bened1kt Saelu!lel, Lobejj 850, 

poczta Pilsen (Bohmen). 

Plaee 'budowlt~e 

Zawsze do usług gotowy 

Jó.tteł° Woj~ieł'howski. 
Swój do swego? • Swój do sweg• 

~f"'"'<~~~tf""".~~· ...... ~1:1' 

r r • · "'f~ , .. Nalepsze maszvnv ~ iy· 
wysyła.my do każdej stacyi r w w e11t1alłi r pod długoletni Ił gft arane111 

' • .~ ~ od 6'10 marek. 
Franciszek Matysiak, piekarz polski 

' "'· w W a t t e n s c h e i d , 
a.:;rstadłst~. 48 (27) Vorstadt8tr. 48. 

vr Ramborn, przy szybie IV ,,D&utBcher Kaieeru 
w ka~dej wielkoici ma na sprt:edaż Pl'Z1 baJ'<Uo 
m.a.ł~i wpłacie. ( 4-0) 

Albert Busa, 

~ Ka.talo~ darmo. · . 

t . · ... . Dransfeld & Stawiński. J 
' 

1 
" , · . ' ; ~ Recklinghansen-Stid. 1798 

Buf1:t dębowy. 

Lustro z szafką 

/ 
/ 

Hamborn9 Gottliebstr. 25. ~....-.._,_._,.~-~.~~~ ...... ~-....,6~ 

A. Bar .. kowiak, 
na.jstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

W" Gel ·. ~ enkirohe:n.· Hiille n , ul. Wannerstr. 24J. 

Specyalm SC: Całkowite urządzenia mieszkalne. Szyfonierka. :Szara do rHcay. 

Maszyny do gotowania i wsze}kie sprzęty kuthenne za g tó „ kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat ta.. erski. I 
Przy calkow1tt j wyprawie pctnebujesz Rodak u 25 ~1 : oc. ,„ µ ~ <tty. 

KrzeAelko ::)tół do wyciągania K ri.napa z pokryciem fantazyjnem 

"''. 

tlo1.:nu.m„ Nakładem !·czcionkami Wydawnict :a „Wiarusa Pol.u Bocbum 



·.9f)7 Rok 17. 

lodztenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie pogwłęcone oświacie oraz sprawo· „ narodowym politycznym i zarobkowym! 
--!&SI<~· = ii 

1f7okodsi cod.steru11.• • W'1jrttk.:.sa. llbl 1>om,tecznych. 
.fiudpłatlli kwr.rt&l~ m. poczcie i • lil'towyeh wynosi 
~ Ilf 50 fen., & : od~oszeniem do domu 1 mr. 92 ten. 

l e1f'b.ru Pollki11 npil&l11 jt1t w cenniku pocitowym pod 
osiki•• ,,L polmch nr. 128. 

~j Ulll BIŻI ZI 

ltodzlce polscy! Uczcie dzieci swe 
milflt, czytać I ulsać po polsku! Nie 
Int Polakiem, kto ootomstwu swemu 

ul••czyć się pozwołł ! 

Z wypadków dllla. 
~R::. · -
Prusacy pilnie śledzą stanowisko Pola
ków zaboru austryackiego wobec an-

typolskiej polityki .1>ruskieJ. 

Z Wiednia depeszują świeżo do 
pism wszechniemieckich, że w miaro
dajnych polskich kolach poselskich 
istnieje zamiar urządzenia demonstra
cyi przeciw antypolskiej polityce Prus 
przy zbliżającem się otwarciu sejmu 
galjcyjskiego. 

D_ochodzenia sądowe i policyjne wykry 
ły obecnie przyczynę- katastrofy w ko-

palni w „Reden" pod Saarbriicken. 

Kontroler filip Mangel, którego za
daniem było badać kopalnię, czy nie 
nagromadziły się w niej gazy, zanim 
górnicy zajechali do pracyf w dzie11 nie 
szc;ześcia począł badać kąpalnię o go
dzini.e 5-ej i skończył pracę swoją już 
o gadzinie 5 i pół. W czasie tym kopalni 
zbadać nie mógł, do ·tego potrzeba bo
w_iem około 3 ~odzin czasu. Mengel 
krótko przed szóstą doniósł mimo to 
przelożonemu sztygarowi, że wszystko 
"'Porządku. Mengla do odoowiedzial
ności PQciągnąć nie można, gdyż został 
zabity podczas. katastrofy. 

Jak wiadomo katastrofa wydarzyła 
si~ 28-go stycznia, a dnia poprzedniego, 
a raczej całą noc poprzednią obchodzo
no rocznicę urodzin cesarza niemie
ckiego. W obchodzie brał udział także 
M.engel do samego rana, poczem udał 
Się do pracy. 

\V sejm_ie pruskim przemawiał w środę 
2 I<oła polskiego po~eł ks. Łosiński przy 

etacie Jeśnict'\Va. 
Posel Łosifiski poruszył sprawę wy 

~alania robotników z powodu, że dzieci 
ich opierają się„ niemieckiej nauce re
ligii. : ~.ł~~·~ 

Wrogowie robotników polskich 
~iorą się na różne sposoby, gdy chodzi 
ł{ o zdobycie sobie poparcia Polaków. 
. awet przed pospoJitem oszustwem 

~\ę .!lie cofają, jak tego mieliśmy przy
a~ przy wyborach do parlamentu, 

gdzie to centrowcy wydali odezwy, 
~od .którą podpisali u.Polski miejsco~y 

0m1tet wyborczy". Nieuczciwość 
~e Walce z przeciwnikiem. to najwięcej 
t~UC~j~ce się W OCZY znamię centrow
śc~ 1, ie~ gwardyi,_ tak zwanych chrze
~ 11ansk1cJi zwia:zków zawodowych. 
'11°botnicy polscy jednakże na takie ple 

Y zlapać się nie pozwolą. 

W Horstermark' odbyć się mają w 
przyszłą sobotę, dnia 16-go lutego WY· 
bory starszego knaps.zaitowego. Cen-

. trowcy od esseńskiego „gewerkferaj-
nu" chwycili się znów starej sztuki, że 
stawiają na pierwszem miejscu natu
ralnie ni_emca, a na drugiem człowieka, 
o którym głoszą, że jest Polakiem. O
statni ma slużyć na łapanie głosów pol
skich dla niemca. Tej marnej komedyi 
chwytają się centrowcy od esseńskie~ 
go „gewerkferajnu" zawsze, gdzie gło
sy polskie w znaczniejszej ilości wcho-
dzą w rachubę. · 

Za takie pełne fałszu i obłudy wy
stępowanie wobec Polaków, powinni 
robotnicy polscy dnia 16 lutego dać o
wym panom od „gewerkf er aj nu" nale
żytą odprawę. Ani jeden głos polski 
nie powi.nien paść na kandydatów związ 
ków niemieckich. Polakom tak wrogich. 
Swój do swego wołamy wszyscy; ~ta
rujmy się więc wreszcie o to, by każdy 
Pola~ tylko w polskim walczył obozit; 
i razem z resztą braci swoich dla spra
wy naszej pracował. Blizko trzecia 
część składek robotniczych kn:ipszaf
tu pochodzi z kieszeni robotników pol
ski~h, a jakiż jest wplyw Polaków w 
knapszafcie? Druhowie! ocknijmy się 
wreszcie, nie pozwólmy na to, aby nas 
dalej lekceważono, lecz stańmy wszys 
cy do walki o prawa nasze dn. 16 lutego 
i oddajmy wszyscy glosy nasze na kan 
dydatów Polaków, którymi są~ 

MICHAŁ RONCZEK. 
H()rstermark, Marktstr. 12, nr. knapszal 

towy 72,252. 
JAN ORENDA. 

Horstermark, Hermannstr. 5. nr. knap
szaftowy 208,898. 

_:x 

Zwycięztwo czy klęska? 
„Kur. Pozn." zamieściwszy szcze

gółową statystykę głosów oddanych 
przy wyborach~ zaznacza, że z powodu 
przyrostu głosów polsl<lch zbyt różowo 
spoglądamy na wynik wyborów, który 
jest w rzeczywistości dla nas smutny. 
Dalej pisze ,,Kur. P.": Przyczyny tego 
optymjzmu należy szukać w dwóch mo 
mentach, stojących ze sobą w bliskiej 
styczności: w uwzględnieniu wyłącznie 
ogólnego rezultatu. a zignorowaniu 
szczegółów, oraz w zapoznaniu liche
go przyrostu sił naszych w Księstwie 
i Prusach, który jedynie zrównoważony 
zostaje przez ogromny przyrost na 
Oómym Śląsku i na wychodźtwie. 

Rezultat ogólny jest niewątpliwie po 
kaźny. Przyrost głosów wynosi 109 881 
głosów, czyli 32 proc. Jedynie dwa 
stronnictwa niemieckie mog-ą się więk
szym poszczycić przyrostem. a miano
wicie: wolnomyślna partya ludowa 
(37 proc.) i wolnomvślne Zjednoczenie 
(36 proc). Objaw ten tłumaczy si~ u 
wspqmnianych stronnictw niemieckich 
tern, że dziesiątki tysięcy wyborców 
wolnomyślnych, które w r. 1903 jedynie 
rządowi na przekór oddały swe glosy 
kandydatom so~yalistycznym, obecnie 
w zmienionych warunkach stanęły 
znów pod sztandarem obozów wolno
myślnych, osłabiając tern samem bar
dzo soc;yalną demokracyę, której przy
rost głosów wynosi przeto zaledwie 8 
proc.~t. zn. 240 238. Silny przyrost glo 

lar, I DJczrz11! 
~ wen.ty płaci 111 u. aiej~• rqdb drobnego clniitt 
lf f. ogłou:tnit samieszc1<>ne prsed inseratami '10 ftn. Irt 
częato ogł.&ua otrmyma rabat. - Listy do· „Wil.rr 8 1 p.r.:. 
1kiego0 nal•t, lrankow ... 6 i podd w nich doldadn7 W1..„ 

pi.Lqcego. Rękopisów nit swr&cam.7. 

sów _polskich natomiast tłumaczy, jak 
już zaznaczyliśmy, rozwój ruchu narodo 
wego na Górnym Sląsku oraz ożywie
nie wychodźtwa polskieg_o. 

Smutny za to obraz przedstawia Po 
znańskie. 

Mamy wprawdzie na ogólną liczbę 
15 okręgów wielkopolskich choć 7 o
kręgów takich, w których absol.utny 
przyrost glosó)V po stronie polskiej jest 
większy. Jednakowoż przyrost abso
lutny nie jest miarodajny, bo jedynie 
procentowy przyrost wykazuje stopień 
rozwoju żywiołu polskiego i ni_ęmieckie
go, on jedynie określa prowdopodobień 
stwo, w cz;yich rękach odnośny okręg 
znajdzie się w przyszłości . . 

Gdyby tegoroczny wynik wyborów 
w Poznańskiem mial decydować o jego 
przyszłości, musielibyśmy do rozpacz
liwego wprost przyjść przekonania, że 
rychlej czy później stracimy wszyst
kie jednaście mandatów wielkopolskich. 
Z wyjątkiem jednego jedynego okręgu, 
międzyrzecko-babimoiskiego, w któ
rym kandydował ks. prob. Braun, na 
obszarze całej Wielkopolski cofnął się 
tywfół polski w stosunku do niemle
ckięgo. W 14 okręgach procentowy 
przyrost glosów ZUt;cydownnic w tę
kszy jest po stronie niemieckiej, niż pol
skiej - nawet sam Poznań nie stanowi 
wyjątku - w 3 zaś okręgach (Leszno
W schowa, Krotoszyn-Koźmin i Gniezno 
Witkowo-Wągrowięc) zaznaczyć musi 
my nawet absolutną stratę. Nic dziwne
go. że bardzo niekorzystnie wypada 
dla nas nie tylko procentowy, lecz i ab 
solutny ogólny rezultat w Księstwie. -
Nam przybyło 15;569, to zn. 9 proc., 
Niem..com 21,933, to zn. 19 proc. głosów. 
Szczegónie zagrożony jest bydgoski ob 
wód regencyjny.; liczba mandatów· pol
skich może sję w nim przy następnych 
wyborach zredukować do dwóch. 

Podobnie, a nawet gorzej przedsta
wia się .statystyka Prus Zachodnich. 

Tylko w dwóch okręgach absolutny 
przyrost glosów polskich jest większy 
od przyrostu niemieckch. Stosunek 
procęntowy ułożył sę tylko w jednym 
okręgu (świeckim) na naszą korzyść, 
w dr.ugim zaś (człochowsko-złotow
skim) przyrost procentowy jest po obu 
s.tronach równy. Specyalną uwagę 
zwr.;1camy na fatalne cofnięcie się ży
wiołu polskiego wzdłuż wybrzeża mor 
s~iego. Nietylko aż nadto słabe wiej
skie powiaty gdańskie upadają coraz 
widoczniej, ale niestety nawet w kar-
tusko-wejherowskim okręgu ..nolskich 

glosów przybyło zaledwie. 6 proc., a 
niemieckich 50 proc. 

Wynik ogólny w Prusach Zachod
nich Qrzedst~wia się fatalnie: po stro
nje :Rolskiej przyr9st absolutny wyno
si tylko 6946, czyli 8 proc., po niemie
ckiej 23,427, czyii 22 proc. I w Pru
sach Zachodnich- żywioł polski cofnął 
się przed żywiołem nle·mieckim prawie 
na całej linii. · 

Na Warmii (tabl. VI.) zdobyliśmy 
p_rzeszlQ półtora tysiąca głosów, wskQ 
tel\ czego wynik jest nawet lepszy niż 
w roku 1898. W okręgu zaś ostródzko
nidborskim przybyło nam około pół ty
siąca głosów, co stanowi sukces p_o
ważny. Natomiast na protestanckich 
Mazurach wybory wypadły dla nas wy 
raźnie kompromituj~9. 

Tak pisze „Kur. Pozn.". 
Mamy nadzie~, że prasa nasza w 

kraju nietylko ograniczy się do stwier
dzenia tak smutnego stanu rzeczy, lecz. 

· stą.rać się będzie także wykazać jego 
przyczyny - mianowicie o ile nas. sa
mych w tym względzie spotyka wina. -

Nowe sposoby rządu 
przeciw strejkowi szkGlnemu. 

W walce o ję.zyk w nauce religii 
władza stara sie teraz coraz to nowe 
wynaleść sposoby aby za opór dzieci 
w niemieckiej nauce religii karać rodzi
ców. Jednym z sposobów tych jest wy
dalanie gimnazyastów ze szkół za o
pór ich rodzeństwa. O nowym sposobie 
donosi świeżo „Dz. Pozn.". l(ejencya 
gdańska rozsyła do rodziców następują 
ce oświadczenie: 
- „Dzięci pańskie Antoni, V{iktorya i 
Leokadya, ucznie szkoły ludowej w 
Graczu, powiatu kartuzkiego wzbrania 
ją się wykonywać zarządzenia władzy 
szkolnej co do nauki religii planem 
szkolnym obi.etej. 

~t w ic1 u1;vuv, IŁ van az1eciom na-
kazaleś, aby .się wzbraniały. W sposób 
niedozwolony przeto naruszyłeś pan 
publiczny porządek szkolny. 

Na zasadzie §§ 11 i 18 instrukcyi 
rządowej z dnia 23 października 1817 r. 
(Zbiór ustaw str. 248) jako też § 48 roz
porządzenia z dnia 26 grudnia 1808 r. 
(Zbiór ustaw z r. 1817 str. 282) wzy
wamy Pana niniejszem, abyś Pan to na
ruszenie publicznego .Porządku szkol
nego usunął i w przeciągu trzech dni 
postarał się o to, aby wymienione dzie 
ci Pa'ńskie rozporządzeniom władzy 
sikolnej znów były powolne. Jeśli się 
to w przeciągu trzech .dni, od doręcze
nia liczywszy, nie stanie. ustano
wioną będzie przeciwko p_anu kara eg
zekutywna w ilości 30 marek. którą ni
niejszem zagrażamy. Następnie karą 
większą gro~ić będziemy. 

Przeq_iwko temu rą~porządzeniu 
możesz się pan zażalić do pana mini
stra dla SQraw kościelnych, szkolnych 
i medycynalnych. Wykonania ustano
wionych kar nie odracza się przez to~ 

Gdańsk, dnia 31 stycznia 1907. 
Królewska rejencya. 

Wydział dla spraw kościelnych 
~zkolnych. MoeJns. 

Do. posiedziciela 
pana Jana Kuchty 

w Łapalicach. O. 143 1. 
Sprawa z pewnością oprze się o 

wyższe instancye. 
E&3 

Dwa wyroki. 
Kilką ani . przed świętami Bożego 

Narodzenia awóch ułanów 5 eskadry 
pulku „Csarza Rosyi Aleksandra III nr. 
1" zaczep.ilo w Ostrowie 3 spokojnych 
przechodniów i to z powodu, że rozma
wiali z sobą Po polsku! Żołnierze, rzu
cając obelżywe słowa na Polaków, od 
gra.żali sie i kazali im śpiewać: „Die 
Wacht am Rhein" ł 

W końcu fe.dnak, gdy napastowani 
.nie zastosowali sie do icb „życzenia•', 
ułani rzucili słę na nich I poczęli icll ble. 



O zajściu tern poszkodowani (naz
wiska ich :E. Ziemiaflski. Stan: Łukow
ski i M. Bilski) wnieśli - iak donosi 
„o a.zeta Ostrowska·' - zażalenie do 
odnośnej władzy wojskowej, a w następ 
stwie tego odbył się sąd wojenny dnia 
15 stycznia rb. Po wyczerpującem prze 
słuchaniu stron obu zapadł wyrok ska
zujucy ułana Waltera Plassmanna, -
oskarżonego o publiczną obrazę i o od
grażanie si_ę - na 9 marek kary lub 3 
dni więzienia, zaś ułana Fritza Altusa 
na tydzień więzienia za póturbowanie i 
prócz tego na 6 marek kary lub dwa 
dni więzienia za publiczną obrazę. 
·-·· Stronie skarżącej sąd wojenny przy 
znał prawo jednorazowego, na koszt 
skazanych opublikowania tenoru wyro
ku, tycząceg_o się obrazy w ostrowskim 
„Kreisblacie' '. 

+ + + 

Z Rogoźna donoszą do „Pos. Tage
bla ttu ", że 14-Ietni ucźeń szkolny Wła 
dysl1aw Pexa z Ryczywoła skazany zo 
stał przez sąd lawniczy na cztery tygo~ 
dnie więzienia za to. że rzucił się na 
nauczyciela. 

Ziemie polskie. 
Z P~"'US Zac~odn~eh* Wąrm i i 'r1azur· 

Z Kartuzkie20. Dominium Niestępo\VO 
na którem mieszka obecnie już 35 ro
dzin kolonistów, tna niebawem zamie
nione zostać na wieś. 

Świecie. Robotnika Niedzielskiego 
aresztowano, ponieważ podejrzywają 
go, że zapalił tartak w Spławiu. 

Chełmża. W poniedziałek nastąpi
ła gw.attowna eksplozya w budynku 
maszynowym tutejszej. gazowni. Cały 
budynek zniszczony. Dwóch robotni-
ków strasznie się poparzyło. · 

Z Wiel. Kr Pozmliłskie(Oa 

Poznań. Nowy proces· Sokoła to
czyć się będzie w tych dniach przed i
zba karną poznańskiego sądu ziemiań
skiego. Oskarżeni sa właściciel dóbr p. 
Jan Niemojowski z Nowejwsi i kupięc 
p. Jan Zabłocki o rzekome urządzenie 
publir.znego zebrania bez pozwolenia 
policyi i opór przec..:1wh.o włauzy. Ol.Jl v-
ny oskarżonych objął si~poseł dr. Zy 
gmunt Dziembowski z Poznania. 

. Leszno. W sąsiednich Włoszako
wicach· opuściła w nocy na niedzielę 
żona gospodarza Tscheuschncra miesz 
kanie i długi czas szukano jej darem
nie. Ponieważ od dłuższego czasu cier
piała na melancholię, zachodziła oba
wa, czy nie popełniła samobójstwa .. 

L&223 

Fa alna omyłka. 
81) Powieść z francuskiego. 

(Ci,g dals.z.y). 

X. 

-I 

Paulina i Marya unikały się teraz 
wzajemnie. Wieśniaczka pojawiała się 
w domu doktora tylko o tyle, aby jej 
dtuga nieobecność nie zaniepokoiła star 
ca i nie wzbudziła w nim podejrzel1. 

Stosunki między mtodemi dziewczę 
tarni były z obu stron klopotliwe i pręd
ko się zrywaly. Marya kochała za-wsz~ 
Paulinę i przebaczyła jej z głębi serca. 
Czyż mogfa jej nie żałować? 

Co się tyczy córki Lantauma, jej 
gwałtowny charakter czekał tylko spo 
sobnej chwili, żeby wybuchnąć. Namięt 
ność dla Jerzego, spotęgowana przez 
rozpacz, roznieciła w jej sercu płomień 
nienawiści, który gwałtem cisnął się 
na usta i odbijał w oczach. 

Przyjaźń, jaką Marya ciągle jej o
kazywała, łagodność. jaką jej odpłaca 
la za jej opryskliwość, jątrzyła jeszcze 
więcej jej zazdrość. 

Nienawiść Piequeura miała się stać 
niebawem groźną bronią w rękach tej 
dziewczyny. . 

Pewnego wieczoru powracała z 
Laifour. Jej wózek, pokryty szarem 
płótnem, rozpiętem na drewnianych o
bręczach. wjechał na wązką dróżkę, 
przerzynającą las i prowadząq do 
Haut-Butte. 

Wtem nagle, z R''Stwiny wyszedł. 
jakiś czlowiek, zaczał iść obok Pauliny, 
z rekami w kieszeniach i uśmiechać sic 
do wieśniaczki. · 

Przypuszczenia te okazały się uzasad
nionemi, gdyż w niedzielę rano znale
ziono ją bez życia na szynach kolei le: 
szczyńsko-żegańskiej. Samobójczym 

pozostawia kilkoro drobnych dz1ec1. 
Rogowo. Od kilku dni mieszkał w 

oberzy Degnera w Mieleszynie G5-letni 
mężczyzna, który jadł i pił na kredyt, 
ale nie płacił. Gdy oberzysta stanow
czn zażądał uregulowania rachunku, 
ów mężczY,zna zaryglował się w swoim 
pokoju i nje dawał znaku życia. Gospo
darz zaniepokojony, kazał otworzyć 
drzwi gwałtem i znalazł swego dłużni
ka zbroczonego krwią prawie bez du"' 
szy. Nieznajomy zadał sobie sześć ran 
nożem kieszonkowym. Przywołany na
tychmiast z Jan ów ca lekarz, kazał nie
doszłego samobójcę przewieść natych
miast do Betesty w Gnieźnie, gdzie o
becnie leży pomiędzy życiem a śmier
cią. Znaleziono przy nim.papiery lcgity 
macyJne wystawione na nazwisko Wal 
demar Klister z Poznania. 

f.,abiszyn. Dnia 10 lutego założona 
została filia robotnicza polskiego związ 
ku Zawodowego w Łabiszynie. 

Związkowcy chrześcijańskiego zw. 
pracowąli usilnie nad uniemożliwie
niem założenia filii, lecz im się to nie 
udało. 

Ze Strzelna donoszą do gazet nie
mieckich, że nauczyciel BuscłJ z Góry 
pod Markowicami na rozkaz, ministra 
został złożony z urzędu i wytoczono 
mu śledztwo dyscyplinarne. Przyczy
ną jest rzekomo jego postępowanie na
rodowo-polityczne i niezwalczanie strej 
ku szkolnego. Zawiadowcą szkoły w 
Górze mianowano nauczyciela Włosz
czy11skiego z Markowic. Buscha sus
pendowano już kilkakrotnie w urzędzie 
ze względów politycznych. lecz za każ
dym razem zdołał udowodnić swoją 
niewinność. 

Z Obornik piszą do ,,Posener Zei
tung''. Ponieważ w szkole tu
tejszej strejk nie ustaje, postanowiła re 
gencya sprowadzić jedenastego nauczy 
ciela. Szkoła jest jednak symultanną 
dla tego nie można wymagać od kato
lików; aby sami ,ponosili wydatki na 
nowego nauczyciela. Skończyło się 
więc na tern, że poniesie je regencya 
sama, ą. rnie:t::iLu dQplaci tylko mały do
datek. W sprawie strejku szkolnego 
stawał w piątek ks. wikaryusz Posadzy 
przed sędzią. śledczym w Szubinie. 

Libartowo pod Kostrzynem sprze
dał p. Oedecke za 330 tysięcy marek p. 
Ebe}lngowi z Magdeburga. Tenże_ zabo 
wiązał się pod karą 10 tysięcy marek, 
że w przeciągu .3 lat majątku tego Pola
kowi nie sprzeda. 'Tymczasem donosi 

___ >:!_i 

Ta, poznawszy męża Antoniny, u
czyniła ruch, oznaczający przestrach; 
przez chwilę namyślała się, czy nie u
ciekać samej, pozostawiając wołu i 
wózel~.-

Piequeur uspokoił ją. 
- Nie trzeba się obawiać niczego 

- rzekł. - Nie mam wcale złych za-
miarów. 

Popędziła wołu, chcąc się spieszn:e 
oddalić. · 

- Uspokój że się - wolat, wzru
swjąc ramionami. - Połicya mnie ści
ga. Muszę się mieć na baczności; nie 
mogę długo spacerować po lesie, jeżeli 
nie chcę się narazić na kajdanki. Już 
dłużej tego nie wytrzymam. 

-· Idź sobie! 
- Nie; jeżeli się odważyłem przyjść 

w te strony, to muszę mieć do tego po
wody. 

Dziewczyna milczała. 
- Nie jesteś ciekawa; myślałem, 

że mię zapytasz, jakie to są powody. 
- Nie pragnę wcale ich poznać. 
- Może one mają dla debie więcej 

znaczenia, aniżeli myślisz. 
- Czyż może być co wspólnego 

między tobą a mną.? 
- tle robisz. że mi okazujesz po

gardę. 
- Powtarzam ci, oddal się, albo 

za wołam q,a pomoc„. 
- Niktby nie przyszedł. Usłysza

łyby cię tylko drzewa i dzikie ptaki w 
ga<szczach. 

- La-Cendricre znajduje się stąd o 
dwa kroki. · 

- A! masz racyę. Nie pomyśla
łem o tern. A przecież, wlaśnieo la Cen

, driere chciałem z tobą pomówić. 

„Pos. Tagebl.", że na majątku tym zo
stała zapisana hipoteka w wysokości 
300 tys ęcy marek na nazwisko p. hr. 
Mielży11skiego z Iwna. 

Wierzchaczewo. Do „Wielkopola
nina'' donoszą, że gospodarze czysto 
polskiej wsi Wierzchaczewa pod Sza
motułami stawili do władzy wniosek, 
aby wieś tę na Wilhelmhof przechrzci
ła. 

Wiadomość ta jest tak okropna, że 
należy odczekać jej potwierdzenia, uo 
niepodobna, żeby si_e znaleźli polscy go
spodąrzc, którzyby tak postąpili. 

· Z.11:1 .Si~Zhil ezy ti .~m.u op ..;rUh.,.:. 

Bytom. W n!edzielę odbyła się w 
kościele Najśw. Maryi Pa,nny w Byto
miu o godzinie 11-ej Msza święta za du 
szę śp. ks. arcybiskupa Stablewskiego. 

Mszę św. zakupiło grono dziew
cząt polskich z Rozbarku. Swiątynia 
była przepełn\on,a ludnością tak, że 
wielu się pomieścić nie mogło. 

Król. Huta. Spółkę niemiecką z o
graniczoną poręką zrewidowano niespo 
dziańie i stwierdzono. że brakuje 30 
tysięcy marek. Spółka zrazu dawała 
wysoką dywidendę, w roku zeszłym je
szcze 40 pre„ Niedobór przypisują o
szustwom byłego urzędnika bankowe
go. 

Katowice. \Volnomvślni bardzo 
się ruszają w ostatnim czasie na Gór
nym Sląskri. Założyli związki, które 
głównie podczas wyborów w ~rę wcho
dzić będą, w Król. ttucie, Gliwicach i 
Raciborzu. a ostatecznie planują taki 
sam związek wolnomyślny założyć w 
Katowicach. 

Nowemu prezydentowi parlamentu nie-
mieckiego 

zamierza pono rząd prócz pałacu. któ
ry stał już także do dyspozycyi dawniej 
szego prezydenta, wyznaczyć 30 tysię
cy marek na koszty reprezentacyi. 

Rząd niemiecki a_ centrowcy. 
Półurzędowo ogłaszają, że książę 

Buelow będz!e się starał rządzić z ,. 
więk~zością konserwatywno-liberalną 
parlamentu niemieckiego, ale także stó
sunek rządu do centrum może się znów 
naprawić, jeśli centrowcy zgodzą się 
na wszystkie żądania p. Buelowa doty
czące „narodowycb" interesów! 

Rozłam w centrum bawarskiem. 

ttasło głosowania na socyalistę wy
dane urzędowo przezstronnictwo cen-
!!!!„ 

Paulina zadrżała. 
- Jeżeli nie o folwarku, to przynaj 

mniej o dzierżawcy. 
Spojrzał z pod oka na wieśniaczkę 

i nieznacznie, ze złośliwym uśmiechem 
badał, jakie wrażenie sprawiły na niej 
jego słowa. ~ 

- La Cendriere, to ma być, jak po 
wiadają ładny folwark, moja mała, i, 
według mego zdania, warto robić stod
kie oczki do pana Jerzego. 

- O kim mówisz? 
.- No, przecie, o kirnby innym, 

jak nie o tobie, piękna dziewczyno? 
Podczas mego pobytu u pana Laurent 
wiele rzeczy widziałem, wiele także 
słyszałem. Wiem, że szalejesz za Je
rzym. A, oto dowód; Zbladłaś ogromnie 
i nie każesz mi już pójść sobie precz. Je 
sten_1 teraz mniej straszny, hę? 

--Nie rozumiem cię _:_ rzekła gło
sem drżącym. 

- Być może, ale cierpliwości tro
chę! 

Zbliżył się poufale i zaczął skręcać 
papierosa. 

trowe w Ęawaryi n·e podobafo się 
centrowej arystokracyi bawarskiej, któ 
ra zam'.erza stworzyć własne stronnic
two konserwatywne. 

Przeciw hasłu partyi centrow.ej 
glosowania na socyalistę wystąpili 
takk biskupi monachijski i wyrcburskL 

Watykan a sprawa polska. 

Z Rzymu piszą do „Dz. Pozn.'' 
Wszystkie . wiadomości z Watykanu~ 

jakie podaje „Berliner Tageblatt", jak 
np., że Pius X wyraził się najenergi
czniej przeciw „oporowi duchowień
stwa przeciw rządowi pruskiemu", alb0i 
że dyecezya gnieźnieńsko-poznańska 

ma być podzieloną na dwie dyecezye, 
są najzwyczajniejszą blagą, wymy. 
śloną przy stoliku korespondenta, któ
ry zresztą. żadnych stosunków z Waty. 
kanem naturalnie nie ma i pisze. co mu 
do głowy przyjdzie. Nie jest on zre
sztą sam, bo naprzykład mieliśmy tu 
poprzednio korespondenta do „Nowo„ 
je Wremj_a ", który także niestworzo
ne rzeczy z Watykanu donoslł, opowia 
gał o rozmowach swoich z kardynała
mi, których nigdy nie widział itd. 

Padament transwalski. 

W dniu 5-go marca rqzpoczną się 
wybory do nowego par lam en ta tra11s
walsk ego. Składać się on będzie z 
60 członków, wybieranych co 1at 5. 
Deputowani pobierać będą wyna~ro.jzc 
nie w kwocie dwóch funt. ~-ri~rl. (funt 
sterl. - 20 mr.) za każde pos:ed.z'2nlę 
i 150 funtów po ukończeniu sesyi; naj
wyższe wynagrocl~eni~ w'·rnes:e 300 
funtów. Oprócz zebranla cteputowa
nych utwor:Dna 1ost:::i.nie izba ~;vyi~szat 
złożona ze 150 czb 1k6w. mianowcmv<.:h 
przez króla. !< 1J1pn \VV toczyć sh; b\dą 
w językach angielskim i hulender
sk_im. Krajowcy nie mają prawa gło
su. Wszystkie dotyczące ich prawa 
zalwierdza minister kolonii. Utwo-
rzyło się 5 partyi, najsilniejszą jest 

postępowa, która sprzeciwia się naj
mowaniu chińczyków do kopalń_. 
J& X 

I rożnych stron: 
W 1anne. W rowie przydrożnym zna 

leziono zwłoki sztukatora Tortenersa z 
tterne. Przyczyna śmierci nieznana. 

Buer. W niedzielę podczas wielkie· 
go nabożeństwa weszlo dwóch łobu
zów do kościoła katolickiego i poczęło 
się nieprzyzwoicie zachowywać. Je
den z nich się odgrażat, wskazując na 
księdza na ambonie: „Co ten poła tam 
robi na. ambonie; wyrzucić tego dra· 
ba!" Natychmiast stojący w pobliżu 

-- Zatrzyma.i swojego wołu! -
rzekł ostro. - Już widać la Cendriere, 
we mgle wieczornej. Nie chcę ich dalej. 
Zanadtobym ryzykował.... 

Usluchała go machinalnie. Słowa 
Piequeura napełniały ją strachem. Drża 
la całem ciatem. 

· - Założyłbym się, że nie wiesz. 
dlaczego stary nie ma ochoty wydał 
Maryi za mąż. Założyłbym się. 

- Co chcesz przez to powiedzieć. 
- Wtajemniczyć cię w niektóre dro 

biazgi przez wzgląd na to„ że szalejesz 
za Jerzym i, co za tern idzie. zazdroś· 
cisz Maryi. 

- Kłamiesz! 
- No, no, bez głupstw. Pozwól t11i 

skończyć. Doktór nie chce słuchać o 
małżeństwie, bo to naraziłoby go na 
pewne nieprzyjemności. 

- Jakie? 
- A! obchodzi cie to! NajprzOd. 

czy zauważylaś, że doktór nie rnów: 
nigdy o swojej przeszbści? Sp;idl 1~ 
pewnego pięknego poranku, nie wzhU 
dzając w nikim., żadnego podejrz !ni1: 

ale czem on był przedtem. WydaW 
córkę za mąż, musiałby coś ods!O' 
nić ze swego życia, a to naprowadztlO 

- Wtem tylko sęk, że dzierżawca 
zadurzył się w córce pana Laurent, a 
mała jest mu wzajemną.. Kocha go. Cią 
gle schadzki to tu, to tam, gdzie tylko 
chcesz. Tracę głowę, tembardziej, że 
stary. jak się zdaje, jest~muszony„. by ~ięcia. n~ dro~ę do ;v:Plt! rzc~:iy. d' 

Zapalit JJapierosa: ł pornewaz ll'e mozna tak 0swkac rza 1 

. !' • k . k . b'' , , byłbl - A zatem, kto może wycią~nąr~ , Ja się oszu u1c, ~u •czno?c•. · n~ 
coś z tej sprawy? oto ty. I zmuszony rozstac się z nazw1sk1ern L, 

Zamilkł i zaczął gwizdać przez zę- re~t i nodpisać wyraźnie swoje pra'
1

' 

by~ zatrzymywał sję czasem. nasłuchi- 1 dz1we. 
wał. czy nie zblifaia sie jakie kroki i 
rozgląd~t na wszystkie strony. aby 11m
knać i skrvć ~ię w lesie za najmniej
SZY.m szelestem.! 

(Ciąg.dalszy nastąpi.} 
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żyć na kawalerów specyalne podatki. 
jeżeli po 30 roku życia nie zaprzedadzą 
swej wolności którejkolwiek z cór E
wy. Między innemi proponuje wnios 
kodawca, aby ma]ątek takiego kawa
lera był w. połowie skonfiskowany na 
rzecz państwa, a prócz tego, by nało
żono na opornego podatek w sumie 10 
procent od zarobku, lub majątku. 
Wśród panien w stanie Missouri panuje 
podobno z tego powodu wielki za.pal. 
Deputacya ich wręczyła senatorowi p. 

a z odnoszeniem do domu 14 f. więcej. Kinney wspaniały bukiet kwiatów. 

Najazd huzarów na salę balową. W 
.- _ ...... ~Ł _ _:_ ___ .:.....!'!-~__!':----··_"!!!!"~ tych dniach odbywał się w Debreczy-
I~dzie pochwycili. lob~zów i. wyr~uc~li nie bal maskowy za zaproszeniami, u
z kościoła z taką stlą, ze padh na z1em1ę rządzony przez prawników i urzędni

- i rozbili sobie nosy. ków. Gdy bawiono się w najlepsze, o-
- Rec~łinghausen. Górnik Musioł w tworzyły się nagle po północy drzwi 

towarzystwie swego znajomego wszedł glówne i do sali wjechało na koniach 
- na budowlę, przyczem spadł tak nie- trzech oficerów od huzarów im. cesa
u szczęśliwie, że złamał krę i. Nieszczę rza Wilhelma. W sali powstał okropny 

śliwy jeszcze dzień się męczył w lazare poolach. Ofic.erowie przejechali się 
. cie a potem skonał. kilka qi.zy po sali, a następnie zjechali 
a Geisenkirchen. Na. kopalni „Graf z tryumfem ze schodów. Magistrat u
- Bismarck" stało się górnikowi Anto- chwalił wystosować zażalen:e do ka-

niemu Dąbrowskie~:nu nieszczęście, mendy pułku. 
przyczem odniósl wstrząśrtienie mózgu. Sven Hedin, znany podróżnik szwe 
Ńieszczęśliwego odniesiono do lazaretu. .dzki, uko11czywszy właśnie długą po-

ę Wattenscheid. W tutejszej okolicy dróż wywiadowczą po Tybecie, nades
- pojawily się znowu fałszywe dwumar- ła.ł z Kalkuty następujący telegram: 
z kówki. Falsyfikaty nasza Wizerunek „Jest to najwspanialsza podróż ze 
1. króla NYrtemberskiego ·wilhelma II, wszystkich, jakich dokonałem w prze
c literę meniczną F. i rok 1903. ciągu 22-letniego pobytu w Azyi. Zba-

Hamm. Budnik kolejowy Droste, re dałem 48 mil kraju zupełnie n:eznane
ę widując szyny, nie zauwa~ył zbliżają- go. Mieliśmy do.skonaJą podróż wpo
- cego s'.ę pociągu, który go porwał i zu- orzek najm11iej znanej części Tybetu. 
O pełnie zmiażdżył. Straciliśmy wszystkie nasze wozy, a]e 

Duisburg. W miejsce zmarłego le- ani jednego człowieka. Mapy i plany 
karza dr. I~einharda obrał tutejszy zdołaliśmy uratować. Pierwszycb ty
knapszaft tymczasowo lekarza dr. Strat betańczyków spotkaliśm.Y po 81-rech 
manna. dnfach samotności. W przeciągu pięciu 

Wiesbaden. Pewna handlarka sta- miesięcy panowała temperatura pod· 
- ~zyzny kupila sobie silnego psa i · zam biegunowa. Termometr spadł do -

kn~la go do szopy z rozmaitemi rupie- 50° fałlr.enheita (~35° Celsyusza). Co
. ciami, by złudziei, którzy się od czasu dziennie szalała burza śnieżna. Odkry 

do czasu zakradali, odstraszyć. Na dru łem wiele- rzek, jezior. łańcuchów gór 
.. gi dzień znalazła psa nieżywego· i po- skich i pól złotodajnych. Zdobycz.e ge 

gryzionego przez szczury. Za to więc ograficzne są bardzo bogate. Sporzą
że szczury jej psa ·zjadły, s·kazał ją sąd dziłem nową mapę, złożoną ze 184 
ławniczy na sto marek kary za drę cze kart.'' 
nie zwierząt. Nie powinna była psa Zabłąkany granat. w miasteczku 
zamykać w szopie wiedząc, fo grasują angielskiem Selsea padł granat na tra
tam cate legiony sź"czurfr~v. wnik za hotelem „fishermens .foy" i 

Zweibriicken. We fabryce maszyn wybuchł z ogromnym hukiem. w zie
Diisglera spadł 25-centnarowy mJot na m! powstał od wybuchu wielki otwór 
kowala Kohla i zmiażdżył go do szczę- lejkowaty, w hotelu i sąsiednich <lo-
tu. · mach popękały wszystkie szyby. Na 
. Zurych . w ęz.wajca_ryi. Y'! e wszel- szczęście nikt z mieszkańców nie od

. kich dolegln.:osc1a~h ciała uzy~ata pe.- niósł uszkodzena ciała. Pocisk pocho„ 
~na 60-letrna kobiet~ kurar31 potne1. dzil z działa 9-calowego. Selsea leży 

i tym r~elu wchodził~ ~o o~r~anego nad morzem w hrabstwie_ Sussex, w 
p,~ca. - o~czas osta~me1 ta~ie1 kura- odległości dwudziestu kilku kilometrów 
~1 ~br~ła się w męz~1e u.bra~1e, wes·zła od portu wojennego Portsmouth, w miej 

piec 1 zamkn~łą ~t z'Y~czk1 za porno- scu; gdzie kanał pomiędzy lądem a wy
~~ sznurka. ~ieszczęs~1wym spo~o· spą Wight zaczyna się zwężać, ażeby 

rn :sznurek się zerwał 1 b1edna k?b1e- utworzyć port S!lithead. ~olo Spithead 
~~: e m?gąc z ;~ow~du tego drz.wic~e~ stale znajduje się pa kotwicy część an
d or.zyc; udusi.a się. Na drugi. dzien, J gielskiej flo. ty kanałowej. która tam od 
~a[ ~ię me u.kazy~ala, ~~czętQ Ją. szu- bywa ćwiczenia. Prawdopodobnie 

1 znalez~ono cialo JCL zupelme u- więc granat pochodzi z jednego z okrę-
suszone w piecu -- · 

·. . tów wojennych. Be.rlin. Dorozka automobilowa na· · 
jechala z taką silą na latarnię że ta się Niez_wykły pijak . W Stepney, pod 
llrzewrócHa i upadła na· IS-letniego Londynem, ~marł niejaki Oibbons, nie
chłopca, które~o- śmiertelnie zraniła. gdyż właściciel hotelu w Johannesbur
Prowadziciel dor6zki popadł wskutek gu. i jak opowiadał, osobisty przyjaciel 
tego wypadku w kurcze. prezydenta Krugera. Człowiek tf'J1 zdo 

Mannheim. Pewien 30-letni robo- był tytuł do smutnej sławy tern, że w 
tnik przeciął swej żonie i dwom wła- przeciągu ostatnich 4 Iat dosłownie prze 
snym dzieciom gardła za to, że żona piJ 34,000. funt. sterl. (prz~szto ząo,O~? 
mu czyniła wyrzuty. Po spełnieniu te~ 1)1rk.) Nieboszczyk wypił codz1enme 
go krwawego czynu stawił si~ sam po- od 5 do 6 butelek najlepszego rumu, ka
Jicyi. 1 żdą zaś butelkę popłukiwał kwartą pi-

Nowy Jork. Parowiec „Lachmont" wa. Zmarł nagle. 
pderzył się z innym okrętem i utonął. 
~zypuszczają, że ze 155 pasażerów 

W1elka część znalazła śmierć w falach 
morskich. Dotychczas wyrzuciło mo· 
rze 14 zwtok. 

, ~erghofen. Na balu maskowym po 
klocrł się górnik t:Iaase z 1górnikiem 
Waltzackiem. W powrocie do domu 
zostat.przez swego przeciwnika pchn;ę 
t~ nożem w brzuch i śmiertellJ.ie ra
niony, Nożownika aresztowano. 

Myśli I zdania. 
Pycha jest ,pokory wrogiem nie

przejednanym - duma pokory siostrą. 
Kto sieje nieprawość, będzie żął 

nieszczęście i karę. 
„Dzisiaj" jest twoje, „jutro" kto 

wie czyje, 
· · ..Kto o tern pamięta, ten uczciwie 

żyje. 

Modlić się - jest to o najważniej
sze prosić, 

Modlić się, jest to zniżyć się, by 
wznosić. 
Jest to najczystszą miłością zapłonąć, 
Jest to w samym Bogu utonąć. 
O! nic się m0dłów nie oprze potędze, 
Przebacząć jednak, kochać, w.spierać 

. nędzę. 
Nie dać bliźniemu grzechem się upodlić 
Jest to najwięcej s.ię modlić. 
?. __________ --

OD EKSPEDYCYJ. 
Tow. św. Antoniego w Bruchu. U

stawy dn tego_ czasu zrobimy. 

Od Wydawnictwa. 
Wszystkich Rodaków, którzy od 

nas otrzymali do rozprzedaży kalenda
rze a jeszcze ich nie sprzedali prosi
my, aby nam je niezwloc;znie zwrócili, 
gdyż mamy na nie zamówienia. 

• -! ?M• -
Wiece ,,Zjednoczenia zawod. po Isk.'' 
odbędą się w niedzielę, dn. 17 lutego rb. 

W Horsthausen po pot. o godz. 5 w _lo
kalu p. li. Mollęr. Na po'rządku dzien-

nym obór nowego wydziału. 
W Dortmundzie po południu o 3 godzi

nie w lokalu p. Jankowskiego ul. Be· 
tenstr. 

W Gelsenkirchen-Bismarck po południu 
o 5 godz. w lokalu p. A. Langen·· 
scheid, Bismarckstr. 

W Mengede po południu o 3 i pół godz. 
w lokalu p. Vogta. 

Liczny udział rodaków w wi~cach 
pożądany. 
W Kirchlinde przed południem o 110. 

srodz. w lokalu p. Schumacher'a. 
W Horde po południu o 3 godz. w ło· 

kalu p. Baumbecka. 
W Langendreer wielki wiec Polaków i 

Polek po południu o 5 godz. w lokalu 
p. Knippinga. 

W Buer po południu o 4 godz. w loka· 
lu p. Poppinghaus·a. 

W Buschhause.n w lokalu p. Schroera 
W Habinghorst po południu o 4 godz 

u p. W essels. 
W Gelsenkirchen III w lokalu p. Kram 

ma, Ueckendorfstr. 
W Linden po południu o 4 godz. w loka 

lu p. Schillera. 
W Rohlinghausen w niedzielę, 17 bm 

po poł. o godz. 5 w lokalu o. Netlin-
ga vrzy dworcu. . 

W Huckarde w lokalu j. Bay__ęra, ul 
Dworcowa. 

W Dilsseldoriie po południu o 2 godz. 
w lokalu p. Fopla. ul. Kolońska. 

W Oelsenkirchen-Schalke odbęctzie się 
w niedzielę dnia 17 lutego br. po po· 
łudniu o 6 godzinie w lokalu p. Wilke 
dawniej l(riinerstr. 

W W anne o godz. 4 po polu dniu w lo
kalu p. Oerdesmann, Hofstr. 

Na porządku dziennym: Obór wy
działu na rok 1907. Inne ważne sprawy. 
O liczny udzial uprasza się. 
w Kottenburg w niedzielę 17 lutego po 

południu o 3 godz. w lokalu p. Zeibich 
W Witten w niedzielę, 24 lutego po po

łudniu o 4_ godzinie u p. Kostera: 

Baczność Habingborst ! 
Zebranie czfonków nie odbędzie się 

u p. Wessels, tylko u p. Ketlinga o 4~ 
godz., na które się wszystkich człon
ków a osobliwi.e cały Wydział zapra-
sza. 

Zebranie członków w Hamborn 
w niedzielę 24 lutego po południu o 4 
godz. w lokalu p. Marego. - Na porząd
ku dziennym: Obór wydziału miejsco
wego. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

MĘŻEM ZAUFANIA 
na Suderwich, Suderwichheide, Henri· 
chenburg, Bekiem i Borghagen został 
obrany druh Marcin Zielony, mieszka 

Wielki wiec Polek w Herne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 lute· 
go, o godzinie 3 I pól po południu na sa
li pana Nitki przy Nowei ulicy (Neustr) 
49. .i'ia purzctcllrn crztcnnyrn: lJ c.a~aje
nie; 2) obór zarządu; 3) przemówienia; 
4) wolne głosy. Na wiec ten zaprasza• 
my wszystkie Polki z He me i okolicy, 
gdyż będą bardzo ważne sprawy--0ma-
wiane. Komitet zwołujący. 

Wiec polski w Bruckhausen. 
W niedzielę, 17 bm. odbędzie się 

wielki wjec w Bruckhausen na sali p„ 
Br inka o godz. 11 i póf przed pot 

· Zwołujący„ 

Tow. św. Stanisława w Wanne-Zacb. 
podaje swym członkom do wiadomo
ścf, iż w niedzielę, 17 bm., bierzemy 

. udział w uroczysjości poświęcenia cho 
rągwi Bractwa różaf1ca św. Polek w 
Giinnigfeld. Członkowie winni się sta 
wić o godz. 1 w lokalu posiedzeń . . Wy
marsz o godz. pół do 2. O jak naj licz
niejszy udział uprasza Zarząd. (1) 

Bractwo różańca św. w Rohglinghausen 
donosi swym siostrom, iż w przyszłą, 
niedzielę, 17 bm., bierzemy udział w 
poświęcen•u chorągwi w Oi.innigfeld„ 
Siostry powinny sie -jak najliczniej sta 
wić o g9dZ. 2 i pół .po po{,_ przed ko
ściołem w odznakach. Przełożona„ 

Uwaga: Zarazem donosi się Sio
strom, że różaniec i zmiana tajemnic. 
odbędzie się w niedzielę, 24 lutego. 

Tow. św. Antoniego w Oberstyrum 
podaje swym członkom do wiadomo
ści, iż przez cały post w każdą niedzie
lę będą się odprawiać „Gorzkie żale"' 
o godz. pół do 4 po pot Zarząd. 

Uwiaga: Zebrania będą się odby
wgły przez cały ten czas o godz. 5 
po p_ol. (1) ---Baczność Rodacy w Osterield ! 

Podaie się do wiaslomości, iż przez 
cały post będą u nas w każdą niedzielę 
śpiewane „Gorzkie Żale" po poł. o go-

dzinie 3 punktualnie. Na nabożeń
stwa te zaprasza s'.ę Rodaków i Roda
czki z Osterfeld i okolicy. 
(2) Komitet kościelny. 

Tow. św. Jana Eweng. w Witten 
donosi swym członkom oraz wszystkim 
Rodakom, iż przez cały · post co nie
dz'.elę o 12ól do 4 będą śpiewane „G~
rzkie Żale". O liczny udział w nabo
żeństwie tern uprasza Zarząd. (1) 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Herne 
donosi swym czfonkom i Rodakom, iz 
przyszłe zebranie odbędzie się w nie7 
dzielę, dnia 17 bm. o godz. 4 po południu 
w Domu Czeladzi Katolickiej, ul. Nowa„ 
O liczny udział uprasza się (1) Zarząd. 

Uwa,ga. Po zebraniu odbędzie się 
Iekcya śpiewu. Uprasza się czlonków„ 
aby_ licznie przybyli na lekcyę śpiewu~ 
P.onieważ lato nadejdzie, a my się nic 
prawie do tego czasu nie nauczyli. A 
wskutek czego? Oto wskutek nieregu
larnego uczęszczania na śpiew. 

Cześć pieśrn polskiej! --Tow. św. Wawrzyńca w Recklinghau-
sen-Wschód 

donosi swym członkom, iż w niedz;elę 
dnia 17 lutego, przed. poł. o godz. 11JI 
odbędzie si~ zebranię. - Donosi się 
także członkom i Rodakom z okolicy, iż 
przez caly post co niedzielę o godz. 
7.ł4 po poł. odbywać s=ę będą „Gorzkie 
Żale" w kościele w ReGklingh.-Wschód 
(Hillen). Jest pożądanem,_ aby szan~ 
członkowie jak i rodacy z tej sposo
bności skorzystali. .O liczny udział w 
zebraniu i nabożeństwach prosi · 
(3) Fr. Maćkowiak. przew. 

l\Tadesłano 
1'łil. on Solioló ~· ; 

Roimaifośct 
Do sławy dojdzie się pałacami,. do Suderwich 148. Jemu wolno składki zawitafo w PozRańskie 

majątku rynkiem, a do cnoty pustynią. i z~ierać i. u nie~o można się n~. człon· W)'bo1•n)'Ch papie1•osó"~ 
Zamiataj śnieg przed twemi drzwia j kow zapisywac. Te podane mie1scowo. 1 1

. 
Walka z bezżeństwem. Se.nator mi, nje troszcząc si~ o drzwi sąsiada. s ści należą do .delegata w . łfabinghorst ! I F J Tl irmyd~~uń~'k· ~„ D . . 

ameryk.a11ski pan Kinney ze St. Louis I -- ł Jana Regulskiego przy _uhcy Canalstr. ~ ' • nomen -.z1 s. 1 w . re7:m~ 
w ~tame Missouri) przygotował już f Dzień jeden wart trzy dlatego, kto l nr. 145. . I w nnde1• przystępneJ cen e de~iabczne,1 l~ 
ProJekt ustawy, który wnies:e na na- ł' robi każdą rzecz w swoim czasie. „Zjednoczenie zawod<>we ~ polskie.0 szt~k 15 fen. 'Y a:to s~ra~dz1ć . Do nu. 
stępnem posiedzeniu parlamentu amcry __ --·· byma we wszystkich o„nosnych handlacł, 



Wszyr.tkim krewn;vm. -znajomym i Towerzy· 
stwom a. mianowicie Tow. „Jetlnoać" z Gelsen
kirchen, św. Barbary z Gel3enkirchen, Tow. 
Śir. Jacka z Bismark, Tow. św. Jana w Uecke11-
dod i Bractwu różańca św. z Ueckendorfu za 
tak liczny udział w pogrzebie nieodżałowanej 
żony mojej i na~zej matki ś. p. 

Teotm Wojczyńskiej 
skladają iierdeczne 

·óg zapłać! 
strapiony mąż i dzieci. 

i r . 

·

1 ~Bank Zie nas ki 
Koronowo (Crone a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze 
daje w ca.łosci . i w parcelach na dł~o· 

letnią odpłatę. === 
161e 

Kasa aszczędności Banku 
przyjmuje depvsi:yta i płaci od . tako~cb 
4: procent za na.tychm. wypowiedzeI?-em 
4. i ćwierć procent zn kwart. wypow1ech, 
4: i pół procent za p6łroc.znem wypowiedz 

' Ser ~~=i:~i:;:~~. Piękne tnóarodokwl e 
da.jącysiękrajal- p OC Z I 
wkaw.połOI. 

· Paczka pocz'-- 3 90 m l poleca 
i:on fr~11!0 _ ' ' K~ięgarnia „Wiar. 
.lob. 8iea-etm.„un, Polskiego" 
.lfe1llllfinsteri.1I70.(17~6) I 

·wszelkie nowości 
na wio§n~ 

już nadeszły 152 

Wllh. Gerbsob, 

aczynia emalj. ~ 
• 

kupuje się najtaniej ł najlf!pleJ w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Dor huna · Rohlin~ltausen p. Wanna, 

Dorstenerstr, 3. Heinriehstr. 31. 

=== Tanie uDny'ivlAlłkł ! === ł 

llSllSllS&f 
Rzadka sposobność! UJ 
Odebrałem cotylko w komis 

i polecam 

2 kamienice 
w f-Ierne o 14 mieszkaniach w 
bliskolici k@palń i kilku wielkich 
fabryk, z ogrodem około 30 prę
tów. 'V jednym z tych domów 
znajduje się ładny 

handel kolonialny 
o dw6~h oknach wystawnych bar
d.zo dobrze .zaprowadzony, z obro
tem około sno mk. miet=1ięcznie. 
Mieszkania ws?.rtkie wynajQte 
i znm1eszkałe przez samych ro· 
botnik6w polskich. 

Komol'ne przy·1osi p r z e a zł o 
3000 mrk. roe~u'"· 

Wpłaty potrzeba tylko 2000 
mk. R ... ~zta pozogtać może na 
dłu1Yie Jata przy dogodnych . spła· 

o • 
ta.eh ratami. 

Dalszych objaśnień mtnych i 
piśmiennych udzielam ch~tnie ka
żdego czasu, · (160 

JA.N KWIATKOWSKI, 
k. · · 1-.teres kredytowy pracownia garderoby męz ?rnJ na miarę 

Herne, Bahnbofstr. 99 tylko I. P· HE RNE, B.!Jh„h fstr. nr. 50• 
naprzeciwko p. Meinhardta. ISllSllęę _ 

Budzik gł. dzwonek. 1,ao Dlk 

Zegarek !f::::.k. 2,aó mk. 

Zegarek sree::n~0 6,ss mt 
''enn1"k1" około 2000 ilustra· 
U ~ cyi wys. iarmo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bl~DJar~ka =· ( 72) 

BACZNOŚĆ W ANN.E ! 
Ci dwaj mężczyźni, którzy w środę 

6 lutego o godz. 1 w południe z podwó 
rza maszynę cl.o prania wzięli, proszę 
w trzech dniach na to samo miejsce od
nieś_ć, również jeżeli była kupiona, a ja 
zwrócę podwójnie pieniądze.·- W ra
zie niezgłdszenia się w oznaczonym cza 
sJe pociągnę tych panów do odpowie-
dzialności sądowej. (158) 

Walenty Banach 
skład kolonialny i warzywa, ul. Karola 

nr. 26. 

Zaproszenia :e 
t4 

;t tt weselne 
w pi~knem wykonaniu i u. 
ele.ga.nckim kartonie 01-az la· 

ne uru ki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskie-go 
" Bochum, 

111. ll&ltheaerstraue 17. 

,...~~~,...,.r-<r<~~r""?~~~~·1':1~~1"--a·1 Wśród wycliodźców poi· 
·f „ -. f f· „ . • .; 4) s~ich poszukuje się ·--·· _, 

. . ,, NaJ epsze maszyny „ o sob godn. za uf. . Wielki wlec polski w Aplerbeck 
~ wysyłamy do każdej stacyi ,,. które by i>-;yjmowaly za- \ w sprawie założenia, 1:?warzys~wa g.i-

w W estfallł mówienia. na. wyda.wnie-1 mnastycznego „Sokoł odbędzie Sł" 
od dłuoooletnłą O'ł\ araneyą cl twa polskie, ~a.rdzo ~K- . w niedzielę, dnia 24 lutego o godz. 2y,; 

p e l!t ~ dobne, a. nie drogie. ) I k I E d n ul Szo • · ··"" ,,,,,... od 60 m•rek. ....... "' Każda rodzina polsk,~ i PO POt. W O a U p. . r man ' . · -
K tal d J każtfa osoba dorosła sowa nr. 36. Na wiec ten zaprasza-

a og anno. ~ chętnie .ie kupuje. Zaję- my wszystkich Rodaków z Aplerbeck 
' Drens~eld & Stawińskt . CiP ni.e trudne, zar?bek Solde Schiiren i całego okręgu XI we-. a Jl wysnk1. Szczegółami słn· ' . 

( . ' Re kl" h s··a 1798 l żę bezpł11tnie . . KorPsp. stfalsko-wschodmego. 
-~ c · mg ausen- u · rio pol<ikn. A1lre~: Ksi~ Wiktor Domina. 

~ ............. ~.~.~~.~.....1.-1~..J>J,..,.,,.~ garda. Katol. O. Thoma 

:eacmnoać Rr;d.acy W' Wazine! 
~ Jedynv pOtski skład obuwia. i 

Podaję uprzejmie do -wiadomości iż z dniem 1-ao. łu•eco r~. otwo· 
l'ZJłem pn.) ulłc1 B7o~o•· eJ (Darldllłtraallie) (naprzeciwko re
-st&uracyi Reichenberga.) (H5) 

sklatł obuwia. 
8bawle w wl.-lkim wybo:n.e I po een&e!' przy1Jrł~p11yel1 •. 

Oznajmiam Szanownym Rodakom i ~?dnczk?~· iż epro'J"adz1łem o~uwH! 
ąlko z pierwszorzędnych fabryk. Rówruez ws. e.lue reperaeye wykonnJ~ we 
własnym warsztacie spiesznie i dobrze. == Obuwie n& - Dliar~ -~ -
pecllog życzenia można u mnie zamawiać. 

Pokładając nadzieję, iż ~zan. Rodacy. i. Rod~czk~ raczą 
swe potrzeby w obuwiu u mme zakupywa~ i pop1eTac prz~z 
to będą przPmysł własny, przyrzekam :z, meJ .. strony starać SH( 
każdego jak najrzetelniej obsłużyć i zadowohc. 

Zawsze do usług gotowy 

.Józef Woj~iecho•~·~ki~ 

St'lttgart~ 

I Kawaler 
liczqcy 27 lat wiekn, po
siad~jący wajątki:i około 
5500 mk. gotów,d, szuka 
na. tej drodze 

żcnf. 
Panny Iuh młode wdo

wy, po~i11rlające majątku 
około 5000 mk albo po
siadłośl', zechcfł zgł. swe 
z doł;q,r.zeniern fotografii 
flrzy~ta.ć do Eltsp .• Wiar. 
Polsk!' por!. nr. I& t.. 

Najlepszą i naizdrow•\ 

do zsżywanła, 
tahału-: na oez-,·, 
-.roH·•ń1du\, kat1h
Uolu: poleea (1692) 

lil§9P4'yalna 
fab ryk a tabaki 

do zał.1'"'anła 

E. Sommerfeld, 
• ~~~j ~dO S~....:.~_e_g_o_!_G_r_u•_l_z_ią_dz_. _lłraunenzWP. Swój do swego 1 

---------------------~'-''t~t~~~ ,,,.;_ ·4'· ... ~' 1·9·-Sfł~ 

· ootowei oirl;eron~::~ei I 

Baczność defe.gaci Kół śpiewackich 
· na okręg westfalski! • 

W niedzielę, dnia 17 bm .• o godz. 3 
po południu odbędzie się zebranie de
legatów Kół śpiewackich - którzy na 
zeb.raniu w Gelsenkirchen przeczytani 
i przeznaczeni zostali do okręgu we
stfalskiego - w Bochum, w lokalu p. 
WienfQrtha, ul. Klasztorna (Klosterstr.) 
w pobliżu klasztóru. ·Uprasza się także. 
te Kola, z okolicy Bochum. które do 
Związku jeszcze nie należą, i zapro
szeń na to zebranie nie odebraly,a pó
źniej do okręgu westfalskiego wliczo
ne być muszą, aby na zebranie delega
ta wysłać iechcialy. Porządek dzien
ny: I) Zagajenie zebrania; 2) przyjmo
wanie Kót nowych do Związku i płace 
nie rocznych składek; 3) obór zarzadu 
okręgowego; 4) narada w sprawie Zia 
zdu latosiego oraz śpiewników (sprawy 
Związkowe); 5) wnioski; 6) wolne gło 
sy. L. Kruszewski, prezes. 

Baczność Rohlingbausen ! 
Tow. św. Woiciecha w Rohllnghausen 
donosi swym członkom. iż dnia 17 lu
te~o bierze Tow. udział w poświęceniu 
chor'ą~wi Bractwa różańcowego w 
Giinnisrfeld. Członkowie winni się ze
brać o godz. ~3 w lokalu posiedzeń w 
czapkach i oznakach tow. O liczny u
dział członków się uprasza 
(I) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Bismarck dla ehlop~9w I :rołl:oezej. 
(!i ł okolicy! 

Skład ~ukna. Pracownia podi ll~ rn arv. „Droga Krzy~owa" będzie się od„ 

Tow. św. Wojciecha w Schonne 
podaje do wiadomości wszystkim 
kom w Schonnebecku, iż „Gorzkie 
le" odDywać się będą jak po inne 
godzinie 2 po południu. Wszyscy 
lacy z Schonnebeck winni przyb 
na nabożeństwa. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 17 Jut 
o godz. 11 przed połudn.iem odbędzie 
nadzwyczajne zebranie. na którem · 
d~ie obór przewodniczącego. (2) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Micklewicz" w 
doru~ · 

odbędzie się po~ie'1t:ei1ie w n'ctizi 
dnia 17 lutego, o gotlz. :' po polu1ln 
Lekcya śpiewu oclb~dzie się w tę sa 
niedzielę o godzinie 4 po p:)łud. 
Członków prosi się o punktualne sta~ 
nie się na zebranie i na lekcyę. 1 

Jan Kubiak, pr z-ewodn. 

l(oło śpiewu uRóża leśna" w Ho~hh 
mark 

oznajmia szan. c?bnkom, iż w ntedzl 
lę, dnia 17 lutego o g.) 1z. 4 po pot 
będzie się walne kwartalne zebrar1i 
Po zebraniu wolne piwo. O liczny 
dział unrasza lar1ąd 

Uwaga: Rewizorowie kasy wi 
się stawić o godz. 2. (1) 

Towarzygtwa św. Wojciecha i To 
św. Jana z Matty 

Uwaga: Zebranie Tow. św. Woj 
cha odbędzie się w niedzielę, 9nia 
lutego o godz. 2 .uo południu na sali Z\l 
klych posiedzeń. 

BACZNOSć! 
Donosimy członkom Towarzystw 

św. Wojciecha i św. Jana z Mam 
wszystkim Rodakom z Wetter i okoli 
iż przez cały post co niedzielę_ o god 

· pół do 4 będą śpiewane „Gorzkie Żal·~· 
O jak najliczniejszy udział upraszają 
bydwa zarządy 

Towarzystwo św. Jana z Ą11ttty w W 
ter nad Ruhrą 

donosi swym członkom, iż w niedzie 
dnia 17 lutego o godz. 5 odbędzie · 
roczne wnlne zebranie, na którem 
dzie przeczytane sprawozdanie z cz 
ności Tow. z całego roku oraz obór n 
wego Zarządu. .Członkowie zarzą 
wi1.1ni się stawić godz. prędzej. ( 

Zarząd. 

Tow. św. Michała w Recklh.-Siid 
(Bruch) 

donosi swym członkom. iż miesięcz 
zebranie odbędzie się w niedzielę, d ' 
17 lutego, o godz. 4 u.o pot (1) 

Zarząd.. 

Komitet miejscowy w Recklh.-Siid 
podaje do wiadomości i zarazem zw 
łuje wszystkich mężów zaufania na 11: 
dzielę, qnia 17 lutego o godzinie 7 wi 
czarem w lokalu wdowy Logerman, 
przy Nowej ulicy. Mężów, którzy prz; 
agitacyi wyborczej byli zatrud~1eni ta 
że ·na posiedzenie zapraszamy. (2) 

Zarząd. , 

Towarz. św. Barabary w Liinen-5~ 
uwiadamia swych członków i rodakó'ł 
iż podczas po.stu będą co niedzielę śpie 
wane „Gorzkie żale" po południu o go
dzinie pół do 3-ej. Uprasza się Roda· 
ków, aby w tern nabożeństwie jak na} 
liczniejszy udział brali. (3) 

Przewodniczący. 

WIELl(I WIEC „ZWIAZl(U POLA· 
l(ÓW W LAAR 

odbędzie się w niedzielę, 17 lutego, • 
godz. 5 i pół po południu na sali p. MO~ 
lera przy ul. Cesarskiej (Kaiserstr.) ().;. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAI. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli, 
·J.tr;r, Posta-mr f. im Exempla r der Zeiti-" 
Wla.rut1 Polski" au~ Bochum (ZeJt11nft 

-pre'sliste 128) fiir den Monat Mard 
1907 und zahle an Abonnement un 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

- • prawiała Jak po inne Iata tak i teraz 

W We"" ~a H h . h przez caly post co n:edzielę o godz. pół Obige 0,64 Mk. erhalten zu habelf 
· ~ ·"'' OC 0ftlhlB~

1

'Ca, do 4-ej. Uprasza sie o jak najliczniej- bescheinigt ========= A:łropf!l'l''• '· szy udziat. (1) 90 
Ttl.Dfe i rzeteane i.ródlo załAupna. 14-79 Zarząd • • • • • • • d. „ • • • ~ 1 .~ 

~ „„~11,i:-. -:..;t;-". „~~ ,... ·- -·nv·~ Towarzystwa św. Jacka w Bismarck. Kalserhcłtet Postamt.. • • . . . .--
i:a *at. al.kład I redakcy1 •powiedzialny~ _Michał :;,.-;tko;;kł wBochum. Nakładem i czcf~~k~mł Wyda.Wnictw_a_„_W_i-ar-u-sa-Poł--.-„-w--B-oc_h_um_. --



~ .... 39 Bochum, na sobotę dnia 16-tro lutego 907 

• • 

• 
lochicnne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone o~wiacia oraz sprawo narodowym politycznym i zarobkowy• 

11111 81ż1 za 
z. llll!leraty płl.ci 11, sa aiejac• rq_db dro~n•g& clnt.t. 
te t. ogłoszeni• zamieszczone przed mHr&ta.mi ~ fin. :I.~• 
cz~sto ogłasza otrzyma rabat. - LhQ' do n Wiar:.. P P~. · 
1Xiego" nal•ż1 fra.nkowaó i pods.4 w nich dokł&dnt •i.:-..• 

piaqeego. Rękopisów nit zwraeam1. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia eajduje aiłl w Bochum, przy ulicy M.althesersł. 17. - Ad.rea: „Wiuus Polski" Boch~-~_!_elef~_n_~~:_U:l~-- _ . 
- ---- ---- - - -- - . --- - --- - -- - ---------------·--·--------- -~! 

te4zlce pelscy! Uczcie dzieci swe najniższym oddziale i często nawet na daw zeznaje, ·re- nauczyciel ie~ uderzał l~~i zamiast 81f wejdzie soc.-dem. fra„ 
średnim~ oświadcza ks. Zakrzewski, że go głową o tablice i o tawkę, in~e key~ do parlamentu niem~ecki~go. T~ 

i •iwlt. czytać 1 ałsać po polsku! Nie w jego własnej parafii jest szkoła, w dziewczę obecnie slużąca w Sarnowie, jej nadaje inną fizyognoimG, mianowi-
łnt Polakiem, kto votomstwu swemu ktQ.ręi nawet na najmższym stopniu u- potwierdzita, że bil po głowach i rę- cie w stosunku do c~ntrum. Tylko ilo-
.: .......... czyć się pozwoli! dzielana jest religia po niemieck_y - w kach. · __ __,, ściowo potęga centrum ptozo.s tal~. ni~ 
._...... takim razie - odzywa się jeden ze sę- Sąd po półgodzinnej naradzie wy- naruszona. Poza tern. os rze1 mz 

dziów - musi być pewnie większość dal wyrok uwalniający zupełnie p. Per- przyszlości zarysowała się w tern stron 
c\;lieci niemieckich? Ks. Zakrzew.ski naka, uzasadniając go tern. ze choć sto- nictwie wielka szczerba. Jego opor-i wypadków dnia. odpowiada: nie, ma ani jednego dzie- wa oskarżonego byly obrażające. tenże ność w polityce kolonialnej - jest zła-

- ~ <~ ~· . :..~~~ eka niemieckie~o. zamiaru obrażenia niko~o nie miał, tyl- mana. Jeżeli rozstrzygać będą jeszcze 
Konsternacya byla wśród sędziów ko chciał swe zdanie o stosunkach głosy centrum - to po~rze ono żądan~a 

na te slowa widoczna - prokurator i sę szkolnych, które go bolały, wypowie- rządu. Rząd w nowym parlamencie W okręgu wrzesińsko-pleszewsko-jaro 
cilskim wybrany został posłem do par 
lamentu adwokat Syeda z Poznania. 
Dokładnej liczby oddanych głosów 

jeszcze nie stwierdzono. 

dziowie szuka1·ą w ksiegach odnośnych d · ć bl. · · · sk ytykować do jest panem położenia!'' 
zie pu iczme I Je r - ' . Z inne1· strony ujmuje przyczyny reskryptów rejencyjnych i odczytują czego każdy pruski obywatel ma pra-

po chwili, że religia na najniższym stop wo_ a że się wyrazil w sposób ostry klęski socyalistów Calver. 
niu winna być udzialaną w języku oj- i niewłaściwy, po udowodnieniu takich „Wielka radość panowała, pisze 
czystym - w innych zaś oddzialach smutnych wypadków, za winę poczy- on, w pewnych kolach partyjnych, że 
może być w języku niemieckim udzie- tywać mu nie można, tern więcej, że od roku 1903 usunięto z Qartyi tzw. in-

W sprawie brzmienia kontraktu doty- laną za osobnym reskryptem rejencyi. choć jest inteligentnym, należy do kla telektualistów. Przed rokiem 1903 by-
CZDCC"O wydzierżawiania kościołów N d k z b' · · i· ly sympatye dla socyalizmu w kołach 

"' • a wywo Y s. . o sposo Ie nau- sy pracurn,ce1 na ro I. nauki, sztuki i literatury daleko idące. 
księżom we Francyi spodziewać się mo czania odzywa się jeden ze sędziów: do Owszem przyznaje sąd, że przedsta d d , ki któ 

· d · · t o w1·e-n1·e oskarz·onego 1· poro~wnaw·e dz1'e- Po kongresie rez ens m, na źna porozumiema. przewo mczącego, ze eraz zapr wa- rym w tak brutalny sposób podeptano 
Rząd francuski uzna hierarchię ko- dzona jest zupelnie inna metoda w szko ci z bydłem było o tyle uprawnione, że wolność zdania, musialy te sympatye 

lach t. zw. „Anschauungsun.tericht", rzecz~:wiście ska.rga dozoru do proku· ulecieć. Zwalczamy kościól 7- powodu 
ścielną i da wymagane gwarancye. który postępowanie dzisiejszej szkoły ratora na owego nauczyciela swego dogmatu nieomylności. ale w ło_nie na-
l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!i!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!l.!~!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§4 uspr~wiedliwia - na to p. przewodni- czasu nie została przyięta ! szej własnej partyi wyrodziła się orto-

czący Schlliter odpowiada. „chciałbym -=z doksya, która każdy demokratyczny Ciekawy proces na tle wakli. o język 
.. ~, wykładowy w nauce religii. 

Przed izbą karną w Lesznie stawał 
w piątek 8-go bin. gospodarz Adam 
Pernak z Stwolna .l}Od Rawiczem „o 
obraz~ nauczycieli i poniżanie zarzą
dzeń .- państwowych .Drzez kłamliwe 
twierdzenia''. Przestęvstwa tego. miał 
się dopuścić pan Pernak w mowie, wy
głoszonej na wiecu w Dubinie dn.ia 24 
czerwca przeszlego roku. 

Słowa zawierające rzekomą obrazę 
brzmiały mniej więcej jak następuje: 
„Dzisiaj zamiast dawnej miłości panuje 
kij w szkole! ile to razy czytamy w ga 
zetach o pobiciu dzieci naszych aż do 
krwi, ale nie potrzebujemy d~leko szu
kąć, bo i u nas w Zielonejwsi takie rze
czy się dzialy, a gdyśmy się poskarży
]j, to nam odpowiedziano. że nic kary
iodne<:o w tern nie bylo; toć gdy by
dło dzisiaj się bije, jest się karanym, ale 
za pobicie dzieci naszy~h do samej 
krwi - kary nie ma - tak więc dzieci 
JJasze stoją niżej od bydła. 

To był najgłówniejszy ustęp mowy, 
z Powodu któręgo prokurator wyto
czył oroces, któr~ się zak011czył po ca-
~odziennvch przesluchach 26 świad

kow, pomiędzy którymi byto 4 inspek
t~rów szkolnych, zupełnem uwolcie
niern oskarżonego. 

Z zeznań świadków. które doprowa 
~z~ly do uwolnienia oskarżonego, po-

. a1emy za „Gaz. Pol." najciekawsze 
szczegóły. · 
. Na wstępie samym stwierdzil oskar 
Z?nY, że on obecnnych nauczycieli z f I~loneiwsi nie miał na myśli, ani ich 
~z ?hrażać nie chciał, tylko twierdze

nia J~go odnosiły s'.ę głównie do nau
(ŚYc1~Ia Hofmanna obecnie w Żylicach 
. chhtze) pod Rawiczem i do nauczy-

Bcieiki P. Winkelmann obecnie zamężnej 
arlitz ( ?). 

G S:-v;adek ks. prob. Zakrzewski z 
ole1ewka zeznal. że do protestują

~cr wieców, iak ów w Dubinie, wzy
a a sama wtadza duchowna· na '\Vzrn· k ' -ci . Ian. ę przewodniczącego; że prze-
ez religia jest po polsł\u udzielana w 

widzieć, jakbym ja n. p. za pomocą tej umysł XX wieku wprawia w zdumie-
metody po polsku się nauczył". Przywódzcy socyalistyczni nie. ze każdy musi ulegać rozkazom 

P_q tych ogólnych przewwstępnych h kl k" b · partyjnej zwierzchności, jest rzeczą 
świadectwach przystąpil sąd do bada- O przyczyn.ac ęs i WJ OfCZtj; naturalną. Ale że poprostu nie dopusz 
nia prawdy, czyli, na jakiej podstawie cza si"' do wypowiedzenia odmiennych 

P k ' 1 t k t t · ć t · Niespodziewaną klęskę poniosla "' p. erna mog1 a os res aw1a w1er zapatrywań i dyskusyi nad trudnymi 
d · · l t · · dl d · · · socyalna demokracva przy ostatnich zema 1 s owa PO ęp1ema a z1s1e1- problemami, że przy pomocy goto-
szej szkoły. wyborach do parlamentu niemieckiego wych dogmatów chce się rozwiązywać 

Co prawda, na odbytym w roku zesz-Oskarżony zeznaje, że może świad 1 nowe kwestye - to już nie da się u-
kami udowodnić, .że nauczyciel Hof- łym kongresie partyi 'socya istycznej sprawiedliwić względami na dyscy-

w Manhajmie uwidocznił sic już roz-
mann przed kilku laty nietylko bil bez łam w stronnictwie socyalistycznem, plinę. Takie paraliżowanie wymiany 
litości dzieci z blahych powodów, ale który musiał osłabić st(onnictwo, ale zdań musi doprowadzić do skostnienia 
nawet kijem czy trzciną dzieci bil po partyi i całej iei działalności. Jak my nie spodziewano się, by upadek socya-
glowach i twarzy i biegał po ławkach, lizmu uwidocznil sie tak szybko, i do wogóle możemy pozytywnie praco-
.Qijąc na prawo i lewo; prócz tego nau- tego jeszcze w obecnej chwili. wać, jeżeli umożliwiamy ile tylkQ się 
czycielka \VinkeJmann spowodowala da rozwój umyslowy. Na takiem krót-
raz nierozsądnem karaniem chorobę Trudno bylo z początku socyali- kowzrocznem stanowisku, może stanąć 
pęcherza je~o wlasnej córce, a gdy się storn przyznać się do ogromu klęski, tylko ten, który wierzy, że kapitalizm 
dozór szkolny do prokuratora na nau- ale teraz już coraz wyraźniej 0 niej się sam się przeżyje - a na jego miejsce 
czyciela poskarzył, odpowiedziano do- rozpisują i zastanawiają się nad jej przyjdzie socyalizm, że do tego czasu 
zorowi, że nic karygodnego nie za- przyczynami. należy proletaryat tylko organizować, 
szlo. _ W „Socialistische Monatshefte'' trzymać go w pogotowiu bojowem. 

Te fakta miały być teraz udowo- zabierają obecnie głos najpoważniejsi Do tego wystarczą oczywiście dogma
dnione. Występują po kolei świadko- działacze socyalistyczni, starając się tyczne formuły. 
wie i inspektorowie szkolni. wYświetlić powody upadku. „Ale ja widzę inną drogę rozwoju. 

-Radzca dr. Zahlfeld obecn·:e w Kwi- „Tak więc - pisze p. Bernstein w My w naszej pra~tycznej robocie nie 
dzY.nie (Marienwerder) dawniej w Ra- „Socialistiscbe Monątshefte" - wpływ możemy czekać na zanik mieszczań
wiczu, zeznaje, że Hofmana nieraz za partył został zdruzgotany, a woływ skiego porządku społecznego, który 
zbyt ostre postępowanie upominać mu- młodych sil ustal. Wszystko to może- nigdy nie nadejdzie, ale mamy wedle 
siał i że tenże przekroczył kilkakrot- my przetrzymać, ale nie łudźmy się, że możności zapładniać go socyalizmem: 
nie prawo karania dzieci. istotnie zbliżamy się do zniweczenia Mamy usuwać przeszkody, aby silę, 

Emerytowany radca szkolny Wen- kapitalizmu według ~łynnych łormu- którą dziś mamy, rzucić na szalę wy
zel z Rawicza stwierdza, że p. Winkel łek. Jest to rzesztą Judzka rzeczą, że padków". 
mann nie postępowała prawidłowo, że po kolosalnych postępach lat poprzed- Ciekawym być można teraz na 
sam ją z tego _powodu upominać mu- nich pozwoliliśmy sobie pójść trochę pierwsze wystąpienie przywódzców 
siał. za daleko. Można nawet uważać za socyalistycznych w parlamencie oraz. 

Teraźniejszy inspektor szkolny · Jo- szczęśliwy wypadek, że wiara w na- na przyszły zjazd partyjny socyalnej 
netz z Rawicza zeznaje, że teraz p. . szą absolutną nietykalność dostała cios demokracyi. 
Hofmann nie daje powodu do skargi. tak potężny. \V przyszłości bowiem ~~--111111!1.!~-~~~~--lmlll!ll!I!!!!!! 

Z zeznań czwartego inspektora donrowadziłaby ona do wypaczenia 
szkolnego Brtissowa z Jutrosina zrezy- ruchu politycznego. Albowiem niebez 
gnowano. pieczeństwo wypaczenia nigdzie nie 

Swiadek główny nauczyciel pan jest większe, niż w polityce, a jest ono 
Schmidt zeznaje, że nieraz upominał tern większe, że nasza polityczna pra
ttofmanna. aby dzieci nie katowal. sa zaczyna się w bardzo zastanawiają-

Następnie cały szereg świadków cy sposób amerykanizować. Socyalna 
zeznaje pod przysięgą o znęcaniu się demokracya ma tak zdrowa konstruk
Iiofmanna nad dziećmi w Zielonejwsi, cyę, że potrafi przetrzymać cios, któ
w kilkunastu przypadkach dzieci same, ry dostała przy obecnych wyborach. 
po części już wypuszczone ze szkoty. O ile zyskała coś przy wyborach ści
świadczą, że nauczycie] ten bil je po śłejszyc_h, zawdzięcza to nie własnej 
głowie i po twarzy trzciną, jeden sile. ale przeciwieństwom. panującym 

_ chłopiec 16-letni Misiek, z Wy- wśród partyi mieszczańskich. Z 43 pos-
~"?l 
~ ~ 

Choroba na robaki nieszczęśliwym 
wypadkiem. 

W całym obwodzie stowarzysze
nia knapszaftowe oczekiwano w wiel
kiem naprężeniu wyroku sądu nadzie
miańskiego w łfamm, który po raz 
pierwszy miał rozstrzygnąć, czy chora 
bę na robaki uważać należy jako nie
szczęśliwy wypadek podczas pracy za
wodowej, za który g-órnikowi w da
nym -razie należy sie renta. Wyrok 
Z(J_padl obecnie: 



Chodziło o górnika Stachowiaka z 
tterne, który zaniewidział nagle w ro
ku 1902, podczas gdy go leczono jako 
chorego na robaki. Przed nim spotkało 
to samo nieszczęście iuż dwóch jnnych 
robotników. 

Utrata wzroku nastąpiła po uźy
ciu ekstraktu filiksu (extractum filicis) 
który lekarz ordynujący zapisał cho
remu. Stachowiak zaskarzył zarząq ko 
_palni „ttibernia" o odszkodowanie a 
stowarzyszenie knapszaftowe o płace
nie renty. 

Sąd ziemiański w Bochum odrzu
cił skargę, wychodząc z założenia„ że 
zachodzi tutaj choroba połączona z za
wodem a nie nieszczęśliw_y wypadek. 
Natomiast pierwszy senat cywilny są.: 
du nadziemiańskiogo w Ham.m zniósł 
wyrok sądu bochumskiego, uzna~ ape
lacyę p. Stachowiaka za słuszną 1 ska-

po.wodu choroba na robaki powstała ·z 
jednego wypadku, jest 'nieszczęśliwym 
wypadkiem, który spowodował u skar 
ża.cego· utratę wzroku. Bez owego nie
szczęśliwego ' wypadku,~J nie byłoby ku 
racyi z jej nieszcz19snym skutkiem, nie 
był.oby więc nieszczęśliwego wypad
ku utraty wzroku. 

Co do żądania odszkodowania przez 
skarżącego - który twierdzi, że na
bawił się choroby na robaki wskutek 
złych stosunków zdrowotnych w ko
palni - proces jeszcze nie ukończony 
i zarządzQno nowe dochodzenia dowo-
dowe. . 

Wyrok · powyźszY. posiada ·ctta -gór 
ników bardzo 'tloniosłe znaczenie. o . 

„Zjednoczenie." 

.. liemie polskie. zał stowarzyszenie knapszaftowe na 
zapłacenie natychmiastowe 720 marek z Prus · Zachodnich, Wa~mii i Mr.zur. 
oraz na zapłacenie renty rocznej w wy 
sokości 180 marek płatnych naprzód w Malbork. We wtorek w nocy wy
ratach miesięcznych. Stachowiak, któ · kolei! :-się na. tutejszym dworcu ko-lejo
ry jeszcze nie należał.dóstaJycb~zl0;n- ·wym pociąg . towarnwy,. jadący w stro
ków knapszaftu, mia:l tylkp prawo do nę : Gdańska. ',.·1 .z1.:. miewyUon:iac~on~go 
renty inwalidzk_iej na ··· W.ypadęk : pie: doJąct . vo.wodu wyskoczyły ·:tiagłe ze 
szczęśc i a podczas ptacy w ··· kcmalm ;środku · iadącego pociągu : cztery · wago
(§ 25 ustaw knapszaftowycł;l\ :~y~ql~g .J;iy z ·. szyn .i przewróciwszy . sięi " odłą
brzmienia wyroku sądu nadz1em1anslne -czyfy. się .od przednich wagonów.- Kie
go zachodzi tutaj nieszczęśli:'7Y ·'Y~pa- rownik,Jokornot;yw.y nie -zauważywszy 
dek z następujących powddow:, . nieszczęścia: „wcale •.. pojechał dalej do 

Już jędnorazowy ·po,óyt 'qztowięka ·· Tczewa. i . zostawił resztę -pociągu na 
·w kopalni według .orzeczenia. J<:rólevr- dworcu w Malborku. : Szkody mate
skiego kolegium lekar'i!i.kiefió Yt M_on.~- ryalnę .. są znaczne. Z personału kolej o 
sterze może spo~odo~ać ' wtargr11ęc1a wego na sźczęście nikt · nie ponió~ł 
do ciała tak wielkiej licz~y1 ·p~~z\Y,~[e~, szwanku. 
które wyrastają następr\Je . pa. roba}\1„ Toruń. - We wtorek dnia 12 bm. sta · 
ie powstaje chornba,' kt?·r,eT. ~ien„ęljpf~9z ; wali .przed toruńskim . sądem lawni
nym dla zdrowia skutkiem i est . ane1niJCŁ czym :"jako oskarżeni panowie: księ- · 
(bi'ak krwi). Skarżący . ·· (Sfaćhowia~) . garz Kazimierz Zabłocki, redaktor Jan · 
miał w sob:e robaka, czy)ęż kiI~a xobfl . Brejskit Franćiszek Berger, Jan Wojcie 
ków. Wynika to z faktu; 'ze jako cho- ; chowski, . Ę. Hozakowski, ks. Bolt ze 
rego na robaki oddano go lekarzowi, Srebrnlk ' f · dzierżawca hotelu „Muze
który go leczył ekstr,aktem fiHksut Po';_ urn'~ Jan' Witkowski. Wszys,cy ' byli o
szczególna poczwarka r,obak,~ dostaje skarżeni o to, że wykroczyli przeciw 
się nagle do ciała ludzkiego: '\yięcl -'Ytar , ustawie o zebraniach. Rzecz miała się, 
gnięcie poczwarki spowod"ówane zosfa„ jak następuje: . 
IQ jednym wypadkiem. Już. przez w.tar~ , , .. Na 11 ' stycznia br. zwołał komitet 
gn;ęcię do ciata jednej ooc?warki ,st~ł wyborczy na powiat toruński miejski, 
się St. chorym na robaki . . ~ Powstały którego przewodniczącym jest p„ Jan 
S;~ąd ~ta~ ~horo~liwy )~JskeJ:Virk..;.,q_rg~-:- Wojciechowski", wiec . do hotelu ,,Mu-
111zmow1 ri'e da1e alBo tez 1eszcz.e me zeum'.', aby nasz kandydat na posła 
daje i&ię we znaki, jest nieszcze:Sliwyrii mógł ' na '· nim przedstawić slę wyhor-
wypadkiem, któremu · skarżą~y :. ulęgt com~ · : Uwiadbmiei1ia : wfad;żv ·o wiecu 

podczas pracy górnicz~t~id1Z' . .W. · ~$i.n~·~ po.djąl- .się ·. ,pan KazJmierz· Z~block.l, ja
~ym nie może on da'lej prącR\va~·;r: J?~ ko ,sekretarz komitetu. Gospodarz. Io
dalęj nie wolno mu . Pr?-c.ow~~.- :Rome„; . kału p:.: .Witkowski, · ćhcąc się zabezpie
waż zarząd kopalni' ·, i A·stą~ąri;Y.~·zępfei czyć na wszelki wypadek; p·o~~edł kil
knapszaftowe zmuszają gb„g'o"..Poqani~ . ka dni" ·wzed wiecem na ratusz i uwia
się ·,kura cyi ekstrakt~rń~ :!il!l~s\i .. :~f t~~~·· · domu ;delego-W:a~e.~o· ~tale ~o . dozorowa 

nia zebrań polskich sekretarza magi
stratu pana Szczepana o mającym się 
odbyć wiecu ale nie wziął poświadcze
nia. Swoją drogą p. Zabłocki w przed
dzień wieca przed południem posłał na 
ratusz pisemne zawiadomienie o wiecu. 
Nie adresował przecież do policyi, tyl
ko do magistratu. Nazajutrz przysłała 
policya panu Zabł?ckiemu piś~ienne yo, 
świadczenie, z ktorego wnosić nalez~
ło, że przepisom prawnym stało się 
zadość. 

Wiec odbył się a przemawiali na , 
nim ks. Bolt i pp. Hozakowski, Berger, 
Wojciechowski i Brejski, vo·czem w_ie~ . 
spokojnie zamknieto. ~ · 

Wszystkich wymienionych mów
ców a niemniej p. Zabłockiego jako 
zwołującego wiec i p. Witkowskięgo 
jako gospodarza lokalu skarżono obec
nie. Sam zastępca prokuratoryi uznał, 
że z poświadczenia policyjnego nale
żało wnosić, tż przepjsom __nrawa, któ
re nakazuje zawiadamiać_ policyę o 

. wiecach. przynajmni~j 24· go,dzin . ·na
przód, stało się zadość .. To też żądali 
tylko ukarania pa,nów Zablockiego · i 
Brejskiego, a uwolnien ia oskarżonych. 

Sąd jednakże uznał .: wszystkich . o..: 
skarżonych "winn.yrni wykroczenia prze 
ciw· ustawi.e prasowej i skazał każde
go na 15 mk. kary albo . odpowiedni ~
reszt. :__ ()skarżeni założą apelacyę. 

Z WieL Kr Poznal'iskfogoo · 
Inowrocław~ Przeszło 60 procesów 

o ·naukę religii w i'ąstancyi ·apelacyjnej 
toczyło się prz·ed inowrocław~ką .. izbą 
karną, jak czytamy ,w ,,Dzien „l(uj." w szystkle wyroki„ ·po.priednie . zostaly 

· zatwierdzo~e. : Zą.lożone zostaną . r·e„ . 
wiiye. .: .„ . , . ·· . ·. 

'Ze Śremu donoszą do' „Dz i en. J( uj. •• 
Za obrazę .'nauczyciela Gluschkego 

z Kórnika skazała izba ka.ma obywate
la Sz. na 6 miesięcy więzienia. Sz. · miał 
się dopuścić obrazy, ·z powodu strejl$:u 
szkolnego w dwóch, wypadkach. 

Sąd tutejszy skazał p. St. z Szóldr 
na sześć · miesięcy, a żonę jego na · je
den tydzień . więzienia. Małżeństwo to 
miało dopuścić się · obr~zy nau- · 
czyciela T. z Szółdr z powodu strejku 
szkolnego. · . 

Skarboszewo, Sp. ks. Stanistaw. An.
dersz~ proboszq w $kąrboszewie, n„ 
marł" wczoraj. Urodzony w roku 18?)(), 
na kapłana wyświęcony ·został 1873 ro"'.' 
ku, a od 1897. ro~u był proboszczem w 
Skarboszewie. Oc;l , dfaższego „czasu 
dierpiący, pełnił gorliwie qbowiązki · 
duszpasforskie. ten ~aplan, zażywający 
wielk1.ęgo ~z~cunk~. ".,wśród swoich pa-

t'!L. '_., .-.· ~ I '. „ l,.. 3 J):_. !.J. i_ '-Ti• ' ' li1 ł '.·· h.:' 1··:k !:•'>IW ,:·· zgnębi~.ńa ".~.i~64~o~tadaia'.. · Bo.· też ny, sz€dl dalej-.. Dziewczyna· spuściła 
~~··~ta na -~·mi:. · .. '. .ą:,; ; . ~~:i~k~~~~· ~~'bt~~~~~~~b~t~,y~t~~~ ~~~y pod okrutnym wzrokiem zlóczyń-

a2f,:;'.,.' Powieść z · frailcuskfo'go-~,.;; ·r.•_. ,-;·.:·, :_ .· ·występna nieudolność ojca skazała na - z dwóch rzeczy, jedna, .:__ sze"7 
_, · · ·· ' " · · , śmierć sromotną! Do czeRo może do- pnął - albo jesteś · kobietą słabą, nie 

(Ciu óail~:y)~ "-:-~'. 1 : -<··,;- '"' prow.ad~tc· poµobria mi{ość? Do nie- kochasz dostatecznie Jerzego i za-
~"1 ·~ ··. ; •· · · - szczęścia!..'~ · . . zdrości siesz slodycz, albó z ciebie 

: 1. '.· 
1 

, • -:-; NiępQtrzebnie kazalaś tni rrió- skończona szelma„. i knujesz zem·stę, 
·. Paulina odsunęła ." się od - nędznika, wić. tak długo -:-- zawołał Piequeur ze jaka może powstać tylko w głowie Ro-

przerażona pewnością; z i~ką .zł.o .czyń złością. ·, . .Ale . też 'jesteś bardzo głupia, biety„. · 
ca mówił te wyrazy. · żeby nie 'skorzystać z posiadania ·ta- Namyślał się chwilę, pocz'em rzekł: 

- To jest podłe .os.z_czerstwo! ~ kiej tajem.nky. · _Bądź co bądź, będę zawsze wie-
szepnęla ze wstrętem. Ona, cała ·wzburzona milczała cią- dział, qego się trzymać; bo postaram 

On nie zwrócił na to żadnej uwagi. gle. · , się mieć was na oktł, ciebie i tamtych. 
- Jeżeli pan Laurent tak postępuje - Ponieważ widzę, że nigdy nie Będzie to moją rozrywką. · 

- mówil dalej - to widocznie ma ·do zdobędziesz się na odwagę, aby opo- I zn•: knął. Murzyn szedł dalej po-
tego ważne przyczyny. wiedzieć tę historyę małej Maryi, ja wolnym krokiem, ze spuszczonym 

Prawdopodobnie przeszlość była biorę to ria siebie~ łbym, ciągnąc wózek, który trząsł się 
trochę inna, aniżeli teraźniejszość. :Zbliżali się do la Crendriere, której na drodze.. Las pogrążył się w gęstych 

Przysunął się jeszcze Więcej do Pau b':ate ściany jaśniały na tle zapadającej ciemnościach nocy. Żimny _wiatr świ-
liny, która go słuchała drżąca, · i mó- nocy. szczał pomiędzy drzewami, ogotoco-
wil dalej. Opowiedział jej wszystko, - Do widzenia piękne dziecko! nemi przez pierwsze przymrozki. 
co wiedział o życiu doktora Laurent, Zeszedł z drogi i skoczył do lasu, Paul'ina nie zdolna była zapanować 
-0 oskarżeniu o otrucie, skierowanem uchylając gałęzie drzew, aby się prze- nad swemi uczuciami; ogarniało ją co-
przeciwko Annie Combredel. ślizgnąć pod ich osłoną. raz silniejsze wzruszenie w miarę, jak 

Na dźw:ęk tego imienia Paulina za- -- Piequeur ! - zawołała Paulina. się zbliżała do dor41u doktora. Znała ta 
drżała jeszcze silniej. Przypomniała - - Czego? mów prędko! jemnicę tego człowieka, którego do-
soo1e rozmowę Jerzego z Maryą, któ Serce wieśniaczki biło mocno i rze broć zastęp_owała jej czułość ojca. Ta 
rą niedfl.wno podsłuchała. Strach ją kła, zatrzymując się po każdym sło- jemnicę straszną! Czy będzie miała 
ogarniał coraz większy coraz większy. wie: _9.ość sily, żeby ukryć swoje oburze
Piequeur ciągnął dalej: - - Przyrzeknij mi, że nie będziesz nie i odrazę? A Marya? Słodkie i 

- Otóż rozumiesz. że jeżeli się ma próbował widzieć się z Maryą, że jej blade dziecko stanęło przed jej oczami 
jaką nieczystą sprawkę na sum~eniu, Aie powiesz o niczem„. ze swoją miłością dla Jerzego i dzier-
jak nr przykład ta, którą opowiedzia- - Właśnie ja pragn~ uczynić zu- żawca, który ją tylko widziat 
Jem, trzeba ukryć swoje prawdziwe pełnie przeciwnie. Gdyby oni wiedzieli!... Jakaś myśl 
nazwisko. I kiedy się kto nazywa„. - Nie rozumiesz mnie„. przywołoła na jej usta uśmiech, pełen 

Paulina krzyknęła: • ~ Powiedz wyraźniej!... nienawiści: 
Madelor !... - Marya dowie się o wszystkiem„. I - Tak - szepnęła - gdy oni się 

- Tak - rzekł zfoczyńca zdziwio 1 ale nie teraz... Pozwól m'i wybrać o tern dowiedzą !.„ Ale pói..niej jeszcze, 
ny. - Kiedy się kto nazywa Madelor, dzień ... stosowna chwile„. f później! gdy już niepodobieństwem 
lepiej przezwać się Laurent... Ale ty ' Piequeur wrócił na drogę; wół Mu- I dla nich będzie przestać się kochać! 
znasz tę sprawę? .„ A rzyn, obojętny świadek tej dziwnej sce W tym dniu bi:,dę pomszczona! 

rafian. Sp. ksiądz Andersz naletał tez 61 do tych księży, którym na podstawie ni 
parazrafu 130 a wytoczono proces o ni 
namawianie do strejku z ambony. Dnia 
31 stycznia. skazany został za owe 
„przestępstwo" przez izbę karl!Ą w 
.{inieźnie na 4 tygodnie wl.ęzienia for-
tecznego. · z~ 

Cześć pamięci zacnego kaplua ! 1 .t~ 

Ze Slltzka czyli Staropolski. 
TI1 
:St 

Zmiana· w stanie duchpwnylll.. Prze 4' 
siedleni: ks. Kapelan Ignacy Pay_elke z ~~ 
Wirku jako administrator do Krzyżo_ 
wie; ks. administrator Leopold Jen„ 
drzejczyk z Brynicy jako administra
tor go Szczodrowa (w Sycowskiem). 
Mianowany: kapłan świecki ks. Józef .p 
Komorek kapelanem we Wirku. 

Wirek. Nieszczęście spotkało na 
kopalni ,,Błogosławieństwo Boże" gó~ 
nika Józefa Zgodzaja z Nowej wsi. 
Trzy , ną.boje .zalożyJ, dwa odeszty a .n 
trzeci na oko był bezskuteczny. Po nie
jakim czasie nieboszczyk udał si\t do n. 
przodku i w tern nabój dopadł i 'ciężko 
go poranił. Wątpią, czy· z niego co bę
dzie.: Nieboszczyk sam, pracował i zna
lazł go urzypadkow.ó p. Donat broczące 
go w krwi. Poli.Cya górnicza powinna 
nareszcie. zaka:?aĆ, . aby górnicy po je
dn"t~111u nie pt.acciwali w · przodkach. 

.r„;_ .... · ....... ~. , ·..;-.„"'·~""' - 'J" -~~ 
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Na marzec 
można ~pisywać każde20 CZ8!łl Wł .wuystkioh C 
pocźtach 

;,Wiał~nsa .Polskiego." 
. Prenumerata na miesiąc marr:ec 

,wynosi . tylko 

50 ren., 
a z odnoszeniem do domu 14 i. więceJ. 

Wiadomości ze świat ao 
~rasa rosyjska o wyniku w-Yoordw 

dla Polaków. 
„Russk. Wiad." p'iszą o wyniku wy

borów do parlamentu niemieckiego: 
· · „Frakcya polska zjawia się w parla 

mencie niemieckim ·w komplecie silniej 
·szym, niż ·kiedyko"lwiek. Jest to odpo: ' 
wiedź ludności polskiej na kresach 
wschodnia-pruskich na: .ciemiężącą j~ 

XI. ., 
· I płynęło dalej to życie z pozornym 

spokojem. Paulinie udawało się pano
wać nad swoją namiętności ą, h~mo
wać gwałtowność; przykre sceny po
między nią a Maryą już_ się nie poy.rta
rzały. Ale baczne oko wieśniaczki śle 
dziło postępy miłoś~i w sercu mlodej 
dziewczyny. 

Madelor, widząc, że Marya unika 
z nim rozmowy o J erzym„ łudził się, 
że wyobrainia dziecka, rozbudzona 
na chwilę, zapomni może o tych pier
wszych uderzeniach serca. Mia1 na· 
dzieję, że ta nagła miłość upadnie sa· 
ma przez się, bez wstrząśni.eń, zwal
czona jego silną wolą, gdy nie chciał 
przyjmować u siebie młodego człowie 
ka i nie uwzględnił jego miłości. 

Mylił się jednak. 
Marya widywała się z Jerzym. Pisy 

wali do siebie, kładąc listy pomiędzy 
kamienie, lub pod drzewa bukowe, w 
glębi ogrodu. 

Tym sposobem naznaczali sobie 
schadzki na te dni, w których doktór 
wzywany był do chorych i wyjeżdżał 
z domu, zostawiając Maryę samĄ. 

Ta c;iągła czujność, ta potrzeba u
krywania się, spotęgowała jeszcze ich 
miłość. 

Gdy się spotkali, po upływie kilku 
dni~ podczas których nie mo~li mieć o 
sobie żadnych wiadomości, wyciągali 
do siebie rece, nie mów:ąc ani jedne.za 
słowa; palce ich splatały się w serde· 
cznym uścisku, a dusza rozpływała VI 
gor.ących spojrzeniach. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



~ .ekrutna politykę hakat!'styczna r~ądu · snej winy utracił swoją pracę. Związki 
e .niemiećkiego ---:-- o~po~iedz poucza1ąca te powinny być w śty_czności z bi1u-uni 
:> nietylko dla Niemiec. pośrednictwa pracy i każdy Lalpzpie-

Herten. Na kopalni „Ewald" spa
dły masy węgla na górników Domań
skiego i Toczka i poranily im bardzo 
nogi. Rannych musiano oddać w o
pjekę lekarską. 

W Gelsełlkirchen-Bismarck po Południu 
o 5 godz. w lokaln p. A. Langen
scheid, Bismarckstr. 

1 ze statystyki wyborczej. ~zony powinien przyjąć p!"acę mu c-
e fiarowaną. 

W Mengede po południu o 3 i pół godz. 
w lokalu p. Vogta. 

li Germania" wobec tryumfu rządu Jednocześnie przep~·l)wadzono :nną 
.zaz~acza, iż rząd przy' w.,yborach w reformę, a mianowicie ueorgan-z >\Va
rzeczYWistości POl)iósł klęskę. Cen- no tak zwane wolne k::isy pomo . .;y, do
trum, socyaliści i Polacy razem otrzy- starczające zapomogi ludziom, któjzy 
mali 5,895,000 głosów, podczas, gdy bez winy swej podupaJli. Pomoc ta, 
stronnictwa rz_gdowe razem tylko . czerpana z funduszów dobroczynności, 
4 962,000 głosów~ Gdyby nie niekor~y- nie odbiera wspomożonym pra\v poli
stnY podział okręgów, rząd nie miałby tycznych. 

.MJihlheim n. Rurą. Pewien pasa
żer pociągu osobowe_go idącego z Es
sen do Miihlheimu spostrzegł krótko 
przed stacyą Heissen, że za daleko je
chał. Nie namyślając się długo wziął 
swą paczkę w ręku i nim inni się spo
trzegli, otworzył drzwi wagonu i wysko 
czył z pociągu w pełnym biegu się 
znajdującego. Nieszczęście chciało. 
że biedak wyskoczył ' z lewej . stro.ny 
pociągu i · to na szyny~ na których wła
śrtie jechał pociąg pospieszny, ·który 
go ~orwał i przejechał, nim po
dnieść się zdołał. Nieszczęśliwy, które
go tożsamości jeszcze nie stwierdzo
no„ odniósł takie strasz.ne. ·poraąi~ni~,, 
że wkrótce po wypadku skoriat 

. Liczny udział rodaków w wiecach 
pozą dany. ' · 
W Kłrchlfnde przed południem 0 11~ 

go~~· w lokalu p. Schumacher'a. 
W Horde po południu o' 3 godz. w .Jo. 

kalu p. Baumbecka. · 

n.igdy większości. Inny projekt prawa bierze op!ekę 
dzieci n~turalne.!. Ojcowie ich będą te
raz pq:,ez prawo . zobowiązani -do nie
sci'enia pomocy matce, przy której 
dziecko ·zostaje. W ·razie śmierci oj ... 
ca dziecko· naturalne ma zapewnione 
prawo .spadkowe. W wypadkach, gdy 
matka .nie będzie w stanie-sama zajmo
wać się dzieckiem, gmina zajmie się 
niem i zastąpi mu rodzinę. 

:; W .Langendreer wi~lki wiec Polako.w i 
~ Pole~ P~ p~ludniu o s godz. w lokalu 

p. Kmppmga. , 
W . Buer po· południu o 4 godz. w I~.k;a

'} .. _lu p. Poppinghaus'a. J)tworzenie floty chJńskiej. 
Jak wiadomo, podczas wojny z Ja

.panią flota chińska uległa zupełnemu 
zniszczeniu. Chiny posiadają obecnie 
kilkanaście statków do obrony brze-· 
gów i pełnienia shiżby policyjnej mor
skiej. Według wiadomości, otrzyma

. nych .z Szangąju, marynarka chińska 
ma ·uledz wkrótce znacznemu pornnoże 
niu. Projektow:.ane jest utworzenie 
czterech eskadr oraz odpowiednich 
stacyi floty. Na stacye te wybrane ··są 
punkty: 1) na morzu Zółtem wyspa 
Chaochan; 2) w zatoce Peczili port-Sań 
szań w pobliżu portu angielskiego Wel
hai-wej; 3) wyśpa Hsianszań w archi
pelagu Chusan.; · 4) Pakhoi na ·.-: mórzu 
Poludniowo-Chińskiem. Postanowioń'O 
również założyć akademię maryn-arki 
w Tientsinie i cztery szkoły mprskie. 
Nauczycielami i instruktorami w tych 
·szkotach mają być anglicy .i japończy- _ 
cy . . ; 

Japonia i Ameryka południowa . . 
· Podczas gdy w Stanach Zjednoczo
nych panuje nastrój popularny przeciw 
Jap.ończykom, w Ameryce _południo
wej, a szczególnie w Chil nawiązują 
się takie przyjazne zJ aponią stosunki, 
że v.rywrą one bezwątpienia wpływ 
więlki na handel wszechświatowy. Do
tychczas republiki południowo-ame:cy
kallsk:e były wyzyskiwane ekonomicz 
nie przez Anglię i Niemcy. Obecnie 
mają powstać liczne przedsięwzięcia 
japońsko-amerykańskie, które rywa
lów europejskich usuną prędko z· placu 
walki konkurencyjnej. . ' . . < ' 
({h . ~ ' ~ ~ 

W sprawie drugiej konferencyi pokojo-
wej, 

'kt~ra odbyć się ma w ·roku ·: bi~żą'QYm : 
w Hadze, podróżuje jak już donosili
śmy profesor Martens z ramienia · rzą
~u roąyjskiego, by się porozumieć z 
mnemi państwami w sprawie progra
~u obrad. Bawiący obęcnie w Landy 
me Martens oświadczył teraz w k01i
cu swojej podróży, że poruszenie na 
P'.ZYszłej konferencyi sprawy rozbroje · 
nia powszechnego nie mogłoby dopro
iyadzić do wyników prakt_ycznych. 

Reformy społeczne w Danyi. 
· W małem państwie Duńskiem po-

święcono · się usilnej pracy 1 c
f?rmatorskiej, którą obecnie prowadzi 
c~ało prawodawcze w Kopenhadze. Na 
PI~rwszym planie są dyskusye o pra
~v. e, zabezpieczającem robotników od 
/~k~ Pra~y. Pr~jekt, który się dysku 
u1e i będzie przy3ęty, polega n·a wpro
~adzeniu zasady dobrowolnego ubez
pieczenia się od braku pracy. Zaleca się 
~W?rzenie zwictzków ?obrowolnych. _P'1 

:V1econych wy lączm~ temu ce!o·w1 1 

~:e z.ai.111ujących się ani polity]fą, ani 
d a~1aJących sabie żadny innych za-
~~ ekono;niczn~ch. Stowa~zyszenia 

rnn· e: w ~torych liczba członkow co naj 
d ICJ do1dzie do cyfry 50, będą zatwier 
t:one P:zez rząd i uprawnione do o
n ~Yniania subwencyi rządowej i gmin
i:1· Czlonkarrii mogą być tylko pracu
st~~ tego okręgu, w którym istniej~ 
n;a barz~szenie. Zarząd stowarzysze 
e ędz1e w rekach komitetu wybra
naa~ przez członków stowarzyszenia 
taki i odbywają się zjazdy delegatów 1 
korn~ stowarzvszel)_. Zjazdy wybierają i 
Ro 1 tety centralne, ale prezydentem te 
dla ~oniuet~ będzie inspektor rzą\h'\VY 
~0111 ego, z_e państwo daje zapr)m'..1gę. 
cy nf c udz1.elona robotnikowi bez pr a
cie . e Powmna przekraczać dw:e trze 
razleeg-o z:vyklej pracy zarobkowej. \V 
llloż s~re_Jkow lub lokautów 00mo~ nir. 
\Vio; yc wydawana; również ofo1ó-

a Jest pomoc t.emu, którv / wła-

·z róż~ych stron~ 
Stuttgard. Podczas pożaru domu, w 

którym mieszkało 9 .rodzin, spaliło się 
7 osób. 

W Buscbhaus~n w . lokalu p. Schroera. 
W Habinghorst ·po -= południu o 4 godz. 

u p. W essels. --
W Gelsenkirchen II~ w lokalu p. Kram 

ma • . .Ueckendorfstr.· 
· W Linden po południu o 4 godz. w loka 

lu p. Schilleta. · J • 

'. W Rohlinghausen ~~ niedzielę, 17 bm 
" po. vol. ' O godz. 5 w lokalu p. Netlbt

ga vrzy· dworcu~· 

W Huckarde w lq_~ąlu j. Bayera · uł. 
Bochum. Pewien górnik usiłował Ro.zmaif oś·d~ - ·.. Dworcowa. ' . 

namówić dwoje dziewcząt, by z nim W Diisseldorfie po poludniu 0 2 godz 
-w.Y'Nędrovlaty "'efo -Be'Igii · rz.~~orno · w Tomasz Alva Edison. znakomity wy .w lokalu p. Popia. ul. Kolońska -~ · 
lwsze' miejsca. Jedna z nich wręcz nalazca, obchodzil 11 Jutego uroczy- W Oe~sen~~rche~-Schalke odbę<lz.ie sic 
odmówiła, ·druga zaś · przyjęła · propo:.. stość 60-leinich urodzin~ Urodzony on w . m.edzrelę ~ma, .IJ ·Iutego br. po po-, 
zycyę i zobowi~fała ·się ··przybyć w po 11 luteg_o 1847 r. w · mal.em miastec.zku. lu,dn~. -~ 6.godzfmę w lokalu p. Wilk'~ 
niedzialek do pewnego · ·domu przy Milian .y.;: państwie Oh~o: , ,Qjc~ęc jegq . dawmeJ KrUnerstr 
Alejowej ulicy. Rezolutna· dziewczyna pocho.d~1l z, holendersk1eJ rodzi_ny mły W Wanne . ()·: goct?J:A;, po południu w !~-
jednakowoż uwiadomiła o tern policyę, nar~kie1, _ ktora .w~· 1737 ~~emigrow~- kału p. Gerdesmą:nn~ ttofstr. · 
która jednego urzędn ika z dziewczyną I la do Ameryki połnocne1 J ~row~dził . w l_(ottenbur~ .. w niedzielę 17 lutego po 
wysłała. Ledwie ów górnik nieproszo- w Ame~yce handel ~rzewem. I zbozem. . POlgd,nip 9 3$od.z., w:~ lokalu p. Zeibich 
nego gościa w osobie policyanta:· spo- M~t~a J~go, po_chodzi. z rodzmy · sz~o- ~ W1~tęn w !Jiedzlęlę~ 24 lutego po po~ 
strzegł, począł uciekać i · pędził ulicami c~I~J Elh~tow · Był.a . ona :naµczyc1el- · lud.p~.~. ~. 4 ~odzini'e; u p. Koste,ra. · ·; 

. aż . wpa4ł na wolne. pole, gdzie· sfę go ką 1 w~wietal~ na .,~Y:na wpJY?' bąrdzo . W ~r,()pę~~f.U.CJl:• odbędzie się w nieJ 
jednakowoż policyantowi _u_dało schwY dodatvi. ~o ·· po-wstanm .drog . zelaznych . . ~Z1#ę, dn~a . 17. Jqtego,: po pot. o godz~~ 
cić i areszfować. Na policyi znalezio- ~padał ruch na kanale. Z te~o powodu 4_ w, !okalu pąna.Schulte-Stra.thaus. ·-' 
no przy aresztowanym znaczną sum~ mtere~J'. Samuela :Edis9na szl~ coraz W Ha~born odbędzie się 24 lutego 
pieniędzy coś około kilku tysięcy ma- gorze1 1 dlatego, ~ye~igro~a~ on do · przed południem ·o godz„ 11 i pól w 
rek w gotówce i w banknotach nie- Por~ Huron w panstwie M1c~1gan. 1\1- _!ohl1.1 · ~Mare . . 
mieckich i belgijskich. Pieniądze obło va. Jako chłopa~ odzi:ia~z~l się tern, ze . 
żono .aresztem.. . Przypuszczają, iż w pozerał. ~orm.al~1e. ksiązk1. Gdy zoba- r~ 
aresztowanym pochwycono jednego z czyl. mre1ską b1bhotekę lud?wą, . po?ta- .-. Baczność Habinghorst! 
handlarzy dziewczętami. ?owił. przeczy~a~ :wszystk1e znaJdU- Zebrapłę czforików' .ryie opbędzie się , 

, . 1ące się tam ks1ązk1. u .·p. Wessels, tylko u . P~ Ketlinga 0 4~ ·, 
Essen. P?dczas tanca na zabawie Charakterystycznem iest to, że zna godz., · na które się wszystkich człon-

k~rnawałowe1 upa~ł~ pew_n:a ~lo~a ko- komi ty ten przyrodnik miał wrodzony kqw _a._ usobliwie -caty Wydział zapra~ ~ 
b~etą, wznak t~~. ni~szcz~sliw~e, ze . od-: j_akiś przesąd do matematyki. Z po~zą... sza. . · . . " '· 
m?sla w~tr~ąsm~me mozgu. Natyc~- tku zarabiał ·na życie jako kolporter .na ' ,· · · ,_r,,„, ·• ' ·f· • ") 

m~ast ?~niesiono Ją do l~zaretu, gdzie drodze żelaznej z Port tturon . do · De:. · . .. " 1 ~~··. . ·· · . c, '!) 

lezy c1ęzk_o cho~a. . . troit. Ob.ecnie . posłada .-w ,: .Orange : . . ~ebr~n!e ~ct~~·~·~ó~ w Ham~rn ; 
. E~sen. Na fa~ryc,~ Krupp~ poc~wy wspaniale labwatoryl)m z. licznemf biu j · w ·n~,ed~t,~I~:.?~)~~e.~9:i~~P . połudmu o 4 ::i 

c1ły zelazn~· ~les_zcze ~~botmka : N~ko- rami kon~irukcyjnemi ' i ;: .. wa.rsztatami) .. g;o~z. ~:10.~.~l~, P: .~are,g~. :-;-:- Na P?r.ząd„ <; 
l~usa. tak s1lme·, ze zgmotly ~u kla~~ę fabrycznemi,' które mu wybudowały to · " ~u~· d~1~~~Yfu. Obor wydziału m1e1sco-
p1ers1ową, ws.ku tek czego .meszczęsh- wąrzystwa, .wyzyskujące jego ,pate11~ wego, ,. · ·. , .. _ --:.· 
wy w lazarecie duc.ha ;.v~z10ną,t .. . ~Y· Laboratoryum to. co do, rozmiarów. „lj~nóczenfe zą,~odowe polskie.„ 

Gładbeck. Na zatrucie a I koh o- i wykończenia aparatów . i -urządq;eń :i ' · · , ·.~ · " : 

1 em umarł górnik W. · ., ma być pierwsze . na -świecie.· Posiada .,. . i·'..F~- N::i, 
11
"' :; ~ {,,.. .-

. Haspe.. Robotni~ .J., zadrasn~t s~ę ono najpiękn : ejszą "bibliotekę i muzeum, ~:,.'i· - ~·BLA .MARTEN. 
n~eznac~me w ~warz ~ z r~ny so~ie mc w któ're'm znajdują. się wszystkie mo- Zebrania członków odbywać się bę-
me rob1L ~op1ero; kiedy t'Yarz na~u~ żliw.e minerały i materye. Edison pra- dą t drugą ni'edzielę w miesiącu przed 
c~ła, ud~t się .cio l~k,arza. ktory i:nu J~z cuje · przeważnie w nocy - po północy poludniem o godz. 11 i pół w lokalu p. 
me pom~d~ n.Ie mo~ł, bo ~astąpił?. sil- przymuje wizyty i odbywa kQ...riferen- Korte, wsparcie- w razię choroby bę
ne zatrucie .. · krwi~ · N1eszc~ęshwy eye z swoimi elektrotechnicznymi dzie także na zebraniach wyptacaae. 
wskutek tego umarł w lazarecie. współpracown '. kami. Celem sporzą- . ,·: ___..,._.......,_ 

Altstaden. Na kopalni „Alstaden" dzenia fotograficznych zdjęć dla jego BACZNOŚĆ .'. WITTENt 
spadł kawał węgla tak nieszczęśliwie kinemategrafów, urządzonp w Orange 
górnikowi Kocha na szyję, że złamał mały teatr a dla jego gramofonów wła
mu kręgi, wskutek czego nieszczęśliwy sną, dużą fabryk~. Już w r.. 1890 posia 
na miejscu skonał.. · dał 500 a zgłosił nowych 200 paten-

Soest. Zawiadowca mleczarni Win- tów. . 
ter pokazywał wyższemu nauczyciela Pomiędzy jego robotnicami fabrycz 
wi Schmidtowi swój rewolwer. Naraz nymi podobała mu się szczególnie mło 
podczas oglądania rewolweru padł da dziewczyna Mary Still\\i dl, którą 
strzał, kula ,przebiła rękę nauczycielo- zaślubił bez korowodów w r. 1873. Pie 
wi i ugodziła 20-letnią córkę restaura- sz~zotliwemi imionami nastarszych je
tom w brzuch. Nieszczęśliwą przenie go dzieci były „Dot" i. „Dash", ozna
siono natychmiast do lazaretu, gdzie cza to: kropkę i kreskę, dwa ?łówne 
jednakowoż leży śmiertelnie chora. - zn ... ~ i alfabetu telegraficznego. W r. 

Liidenscheid. W tutejszej okolicy 1881 umarla jego żon,a„ .z. bó}u i. ro~pa
ukazują się wskutek mroz_u i śniegu co- c~y zachorował. ~ozme1 ozernł się z 
raz części ei dziki w r· stadach po kilka co~ką ~ynalazcy i fabry~anta .narzę
naśc: e sztuk. Zwierzęta te wskutek dzi rolmczych, bardzo piękną i _wy
braku paszy ukazują się niekiedy na kształconą panną. Wybudow.ał sobie. w 
odleglejszych ulicach miasta. Urządza · parku obok Orange wspamałą ~illę 
no już na dziki obławę, ale dotych~za!, Gl~nmon_t. Charąkterystycznem ~est 
'ani jednego nie ubito. to, ze Edison raz tylko by! za .zramcą, 

Ruhrort. Pewien mężczyzna, chcąc a to w roku 189!,, ~dy zwt~d~~ł wys!a 
wskoczyć do tramwaju elektrycznego, wę paryską, a pozme1 Berlm 1 mne mia 

dl . . . d t • . sta. upa na z1em· ę i os a1 się prawą no-
gą pod koła. które mu ją aż do kolana -~~~ ........ llllllllE±E!llllllll .... ----mu- ""! 

ujechały. Również lewa została zna- Wiece ,,ZJ" ednoczenia zawod. polsk. ,, 
cznie poraniona. 

Diilken. Z tutejszego więzienia wy 
łamał się jednej z ostatnich nocy rabuś, 
ślusarz B., wybiwszy dziurę w murze. 
Wprawdzie stróż więzienny spostrzegł 
w ostatniej chw:li zamiar więźnia, ale 
nie zdołał mu już w ucieczce prze
szkodzić. 

odbędą się w niedzielę, dn. 17 lutego rb. 
W Horsthausen po poł. o godz. 5 w lo
kalu p. H. Molier. Na porządku dz '. en-

nym obór nowego wydziału. 
W Dortmundzie po południu o 3 godzi

nie w lokalu p. Jankowskiego ul. Be
tenstr. 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego 
polskie.go" odbędzie się w niedziele. 
dnia 17 lutego po południu o 5 godz. w 
lokalu .I!· Kostera, Hauptstr., a nie 24 
tm. jak wprzód stało ogłoszone. 

DLA WANNE. 
Wiec „Zjednoczenia zaw. pol." ma 

się odbyć 24 lutego po połudn :u o 4 i póJ 
w lokalu p. Gerdesmana, Hofstr. a nie 
17 tm. 

,,Zjednoczeni_e zaw. polskiego." 

Od Wydawnictwa. 
Wszystkich Rodaków, którzy od 

nas otrzymali do rozprzedaży kalenda
rze a jeszcze ich n;e sprzedali prosi
my, aby nam je niezwłocznie zwrócili 
gdyż mamy na nie zamówienia. „ 

lladesłano 
Milion So ~. ołów 

zawitało w Poznańskie 
W,TbornJ1ch papierosów 

firmy 'VuJkan 

I. F. J. Komendziński w Dreżnłe 
w na.der przystępnej cen' e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na. 
bycia we wszystkich odnośnych hu.ndlac>.lJ.. 



w wielkim wyborze poleea 

Księgarnia 

,Wiarusa Polsk.11 

w Doł"huDJ. 

przedmioty 

ze złota, 

srebra 
alfenldy 

Artykuły ń~a~;ki 
Carl Bremmen, 
lłerten, 

wykcnuję wszelkie ubrania pod gwarancyą dobrego przylegania 
gustownie i po cenach umiarkowanych. 

30 Ewaldstr. 30. 
Reperał"ye rze• 
teinie l tanio. 

1138 IJ81ua-a rzetelna. Veny nłzliie. 

Ignacy Dorowski, Dobre cygaro 
. Bocłtum, Maarbriieke1·str. nr. 18 

w pobliżu „ Wiarusa Pdskiego". pap1erosy 
możn~ nabyó 
w Boebu1n przy nl 

Maltheserstr. 17a. 

Masz~n! do gotowani~, emal. I MaSZl'DY do szycia. 
garnki ltd. oraz całkowite urzą- z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwarapcyą na 5 lat 

prania 1 wyżdiymania. I Przybory do takowych. 
Kolo~~!~c!~!!s!'!.~arek mot o ry p Od'i'U'i życzenia. 

-------·-·--- ---------------------------------Za gotówk~? N a odpłat~! 

Baczność Rodacy! 

Kłt1 całk. urzą.dzenie kuchen-, 
ne kupi, otrzryma la.dny po

iarek. 

Pro11z~ ten Jn11erał ~)'· !Każdy, kto ten wycinek wrę-
ł . ! czy otrzyma 5 ł roc. rabatu 

- e ąe w towarze. 

I Sżanownej Pnbliczności La~j[endreer 
i okolicy polecam mój wielki skład 

lł'szelkic\i rnC?bti 

I 
od najtańszych do najlepszych. Wykonuję 
wmoim warszt. wszet. prace 'tapłcerMh ie.

1 Sprzedaję tak.że na odplat'I• 
Andrzej Firlt·j. Lang~ndreer, 

~ Immin::erstr. 9. 1218 

li 

SS 1·, 
1171 

ni. Wieżo\ '3 (Turmstr.) nr. 14 . 

Największy i najstarszy pierwszorzędny intere• 

krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlep.1zy •. 

TL"\'101 

1Jb1ory z trwałei:;o towaru jnż od !ł5 mar('k.. 

IJbło••y l!lokoltdde oJ 35 do 4t'> n11u"k. 
:fo!'.zta podróży do dwóch mil. rek zwracamy: 

słt,m nas.:em: !i.h,·(tj df!I M"·e o. 
--li: . 

Biuro obrony prawnej ! ua;:1~-;.::: 
apra.wach pn.wn., karn1ch, opiekuflczyeh, ll'łl 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpiec 
od nieszcz~śliwych wypadków, inwalidzkie&, ..,. 
padkach na starość itd., jako teł wykonuj, 
kie prace piśmienne włącznie reklamacye poda 
we, prace piśmienne w polskim języku i iło•ael\. 
nia na niemieckie i polskie. Polecam sio taki• 
~ci11g1&nia wszelkich pozasądowych należytoici 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przeł. JC}l 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 16 i.o fi godz. w poł, li4 

•I A z· i· ~. "Ug. 1pp ies . 
. ~. Es~s en, Steelerstr. 1 (napr1eeiw 
tl rat11sza ). 

I K redyf dla kaidego ! 
• Najlepsze 

~1" źródło zakupna 
~· mebli urządzeń mieszk. 
~ ~A OD ,: ŁATĘ 
I meble na l pokój wpłata ~ mk. 

I n:ellle na 2 pokoje wpłata lO mk. 
IDPble na 3 pokoje Wpłata ~ 'ł rok. 
meble na 4 pokoje wpłata 30 mk. 

· 1 nhratiie wpłata .& iuk. 
l ubranie wpłata 8 mk. 
1 ubra.nie wpłata 8 'tlk. 
1 ubranie wplata IO mk. 

Całkowite wyprawy! Wspaniałe urzą· 
d~enia kuchni, pokojów mieszkalnych i 
sypialni. (134) 

Wszystko aa kredyt! 

J. Schwarzhoff, 
Recktinghausen·Siid ( Brueh ), 

ni. Boehurnsk;t (Bochumerstr.) · 
n.r. 19~ (w pobliżu tlpoc~ty i apte&i.) 

· Swój do swego J 

Szanownym Rodakom w Ger· 
resł:.eim i okolicy polecam m )j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogerJQ. 
Pros1.ię o poparcie mego przed· 

siębiorstwa. (135) 

.J. Radzicki, 
Gerresl1eł1n. Neunhauserstr.lb. 

Tani chleb! 
Dob„y, pożytiny chleb padern· 
horskł po 1\25 mr. i po 8a feo, 
również westfalski chleb wiejski (Bauern· 
~tuten) po l ,Od mr. przesyła pospiesznie 
ku leją przy odbiorze 4 bochenków franko 
ta.bryka chleba. Joh. Ra~e, Upsprung 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać p.roszę w niemieckim ję-
1yku i podać dokładny a.dres i stacyę ko
·clJ ową. Składy w Bochum'. J. Pollmeie1 
\'1oltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr fi. 
Pb .Lohoff, .Maltheserstr. ó, G. Kir<'hner. 
1~indenstr, 32, Ed. W elsch, Konigsstr 

l ace 'bud.o'łm I -ne 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser'' 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
malej wpłacie. ( 40) 

Albert USS, 
Haunborn, Gottliebstr. 25. 

o • 
Vffil „ z obe 

usięgną wędrowcy i podróżujący (tak· 
że kob_iety) przez rozsprzedaż mej 
wszędz ie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
r. iemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

uko ·łł iec i Po~en W. 6. 

Nowy skład pnlski 
na Obe1·bauscn i okolłe~ 

Dnia I-go lutego r. b. otwiera111, 

w Oberhausen St ockmannsfr. ~ 
(!Stary Rynek) 

handel mebli, 
D'ypraw, pleców kuehe• 
nycli, różnych sprz~tów 
domowych, wózików dla 
dzieci, jako też trumien. 

Kochany n Rodakom zaręczamy, ii 
będzie naszem staraniem zadość uczynic 
wszelkim 'vymagnniom i cenami pr.zystęp· 
nemi ich zadowolić. \V szystkie towar 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę ja~ 
i na dogodną odpłatę. le 

Swój do Sft'ego ! 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewici 

·-~· I Bncność Rodacy z Witten 

I i okolicy! 
Donosz~ Szan. Rodakom, ii osiedliłem 

sią we Witten przy ulicy Be· 

I 
senstr. nr. 13 jako 

Sta~n~~~~ .!.?.~~.~~·Roda-
ków jak na.j!epszym wyrobem i jak naj-

1 
taniej obsłużyć. Mam nadzieje, iii Rodacy 
moje przedsi~biorstwo poprzeć raCZ-lł· 

Michał Dobrasz. 

I Zarazem poszukuję l ezeladnłka 
• iew111lJea-o na. lepszą i stałą robotę 
i na dobrą zaplatę. H3 

Mt.McW~W»~ 
'1"J~..,~~,..,~~~~ 

l Szan. Rodakom w Bochum i ókolicy po-r lecam moj• (810 

1 pra .o\\>nię stolarską' 
~ •tsili&d'"iii8b"1i"• · 1 speeyaln•e całkowitych wypraw.) 
1 Ludwik Kruszewski, ~ 
1 B o c h u m, Johannitterstr. 22 ~ 
~ Za so'łó,wlię. IW a edplio,t.ę. J 
>Jr-<tr<~~~r~)1~~ 

Kto pragnie posiadać I 
0 książkę do nabożeństwa ł 
• wpiękmd mo~mej oprawie ł 

niech sobie zapisze ł 

;,Boże bądż miłościw", : 
Książka ,,Boże bądź miło- ł 

ściw" zawiera bardzo piękny f 
zbiór nabożeńSt\V i pieśni, a kosz- e 
tuje w nadzwyczaj pięknej i moc- f 
nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 
2,00 mrk., 2, 10 mrk., 2,50 mrk., • 
3,0o mrk., 5, O mrk , 6,00 mrk., 
7,00 mrk., 7 ,50 mrk i g, O mrk. 
KsiążkQ 4:.Q przesyłamy za poprzed f 
niem nadesłaniem naieżyt.ości albo d 
za zaliczką pocztową. f 

Adre~ f 
„Wiarus Polskt<.• f 

nr. 17 S ,, 
Za ogłoszenia i reklamy redakcya ~· 

bee publiczności nie odpowiada. 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakladern i czcionkami Wydawnictwa ,.Wiarusa Pol." w Bochum. 



Bochum, na niediielę dnia 17 ·u: . In tego 

• 

lodzienne pismo ludowo dla Polaków na obczyźnie p0Sw1ęcone oświacie oraz spr wo 

Wrckod:i 1ods1.n.a11 I wmtkil• dni pom,tecznych. 
rr.adpkta kwartalna na poczcie i • listowych wynos! 

li.! p ftL, a s odaoszeniem do domu 1 mr. 92 !en. 
i \lł lal"U Polałi" lll\pinny j11t w cenniku pocztowym pod 
' uakiUl ,,.L polnilch nr. li3. 

. . łll; B1ż1 za ff lar · I DJczrz ~ ; ! 

07 7. 

• 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnilll wi.arm Polw"· Bochum. - Teleton nr. 1414 
" a _ _ __ _ _ ___ !!. !! ~ 

__ „ ___ _:~• _j1_: ______ t[!JmrlM!5ftif ____ t:n EJ 

il(~zl~e ,olscy! Uc:zcie dzieci swe 

śtt:!1='1f~. czytae I o!sać po oolsku l Nie •t Polakiem. kto potomstwu swemu 

11t:ł8 czyć ~•• 11ozwolł I 

W parlamencie ·angielskim wniósł liber 
. rał Dickenson nrojekt ustawY o udzie

leniu .kobietom prawa wyborczego. 
Cz~ść kobiet angielskich z wielką 

natarczyWością dopomina się zupełne
go uprawnienia z mężczyznami. Jesz
cze w ostatnich dniacp był Londyn wi
downią, burzliwych demonstracyi ko
biet na rzecz prawa wyborczego dla 
kobiet 

Przy obradach nad etatem minister
stwa sprawiedliwości przemawiał w 
})łątek w sejmie pruskim poseł nasz 

Dr. Miz~rski. 

Poseł Mizerski omawiał postępo

wanie sądów w sprawie walki o język 
polski w nauce r~ligii oraz odbieranie 
dzieci rodzicom na przymusowe wy
chowanie. W skazał też .,mówca na po
stępowanie sądów wobec świadków 
nie znających języka polskiego. 

Minister sprawiedliwości dr. Bese
ler oświadczył, że przeciw odbieraniu 
dzieci rodzicom na 12rzymusowe wycho 
wanie otwartą jest droga sądowa, z 
której też w części ze skutkiem ze s_tro 
.ny polskiej korzystano. Ministrowi nie 
znane ~ą wypadki, w których Polaków 
znających tylko język polski chciano 
zmusić do zeznań w języku niemieckim 
Przyznaje minister, że mogły zajść wy 
padki w których sędziow_ie wystąpili 
zbyt ostro, ale rozporządzenia w tym 
względzie nie wydano. 

W Boclmm odbędzie .się pierwsza w 
Niemczech wystawa włosk~. 
Wystawę urządza związek opie

kujący się wychodźcami wloskimi w 
W estfaJii i Nadrenii. Otwarcia doko
na 1 czerwca arcybiskup Tremony ks. 
Geremia Bonomelli. 
@!!!~----- - - . ·--·"- - - -

łs. kardynał dr. Fischer a narodowi 
liberałowie 

Z Monasteru pisze pewien niewy
mieniony katolicki teolog do naro
d2o~o- liberalnej „Rheinisch Westfal. 

ei tung'' o ~tosunku arcybiskupa ko
lońskiego ks. Fischera do J)artył cen
trowej, co następuje: 
. „Jest rzeczą powszechnie znaną, 
Jak to nawet przyznaje centralne biu
ro. Wywfa.dowcze prasy katolickiej (nie 
lll ieckiej,) że stosunek ks. kardynała do 
do I<Olnische Volkszeitun~" (najwięk
. z ego organu centrowców) jest na~er 

chłodny. Nie pochodzi to wcale z po
wodów natury osobistej względem k!e 
rowników rzeczonego pisma. Po ogło
szeniu odezwy hr. łfoensbroecha, któ
rą podpisali także liczni wybitni naro
dowi katolicy, pojawiły się tu i owdzie 
pogłoski o przychylnem do pewnego 
stoJ.)nia stanowisku ks. kardynala wo
bec sprawy tej; pogłoski te nabierają 
praw~opodobieństwa wskutek dotych
czasow~o zachowania się ks_. arcybi· 
skupa w niemieckich &prawach narodo 
wYCh. Ks. kardynał nie jest coprawda 
'politykiem, jak niejeden z jego p_oprze
dników na kolońskim tronie arcybisku 
pim, atoli powodów okoliczności, że w 
szerokich kołach klerykalnych archi
dyecezyi nie jest lubianym, co się kil
kakrotnie ujawniło w ostatnich latach, 
szukać trzeba pomiędzy innemi w jego 

. politycznych poglądach. Tylko skład 
obecny kapituły kolońskiej, a może też 
niejedna wskazówka przeslana z dru~ 
giej strony Alp zdaje się przeszkadza
ją temu, lż nie stało sie rzeczą pow
szechnie wiadomą, że ks. k~rdynał w 
wielu ważnych punktach o charakterze 
narodowym posiada zdanie różniące 
się bardzo od polityki centrowe.j, i to w 
duchu narodowym. W tym stanie rze
czy nie zmienią nic wycieczki głów
nych pism centrowych i ogłaszanie od 
czasu do czasu z Kolonii bezpodstaw
nych zaprzeczeń. U ks. kardynała zaś 
jako widocznie narodowo usposobione
go księcia Kościoła, można wysoko ce
nić, że rozumie ducha czasu". 

W końcu ubolewa autor powyż
szych uwag, że ks. kardynałowi nie 
jest dane, by poglądy jego posiadały 
wpływ rozstrzygający w kierunku na
cyonalno-reformatorskim, ~toli zadowo 
lić się można iem, co jest, gdyż nie 
pozostanie i to bez pocieszającyc;~ skut 
ków na państwo i Kościół! -

W powyższych wywodach ów te
olog katolicki z Monasteru, jakkolwiek 
na wstępie powiada, że pisze o stosun
ku ks. kardynała Fischera do partyi 
centrowej, w rzeczywistości wykazu
je, że ks. kardynał dr. Fischer, arcybi
skup koloński, poglądami politycznymi 
bliższy jest narodowym liberałom, jak 
centrowcom. 

Sejmowe Koło polskie a prawo 
koalicyi dla robotników rolnych. 
Przez cały tydzień ub;egly toczy

ły się w sejmie pruskim obrady nad 
etatem rolnictwa. Z Kola polskiego 
przemawiali posłowie dr. Skarzyński i 
ks. Łosiński, pierwszy przy dyskusyi 
ogólnej o zmniejszeniu obdłużenia wła
sności ziemskiej, o działalności komi
syi kolonizaQyjnej oraz o obchodzeniu 
s~ wladz z polskimi robotnikami rolny
mi, drugi przy tytule leśnictwa o wyda
laniu przez urzędy leśnicze robotników 
Polaków za opór dz;eci tychże prze
ciw niemieckiej nauce religii. 

Mówcy Kola polskiego poruszyli 
więc sprawy nader ważne, atoli nie 
wspomniał z nich ani jeden o żądaniu 
prawa koalicyjnego dla robotników 
rolnych. 

Ks. Łosińskiemu, który przema
wiał przy tytule leśnictwa, z tego zarzu 

tu czynić nie można ale powjnien to 
był uczynić poseł dr. Skarżyński, któ
ry przemawiał w dyskusyi o~ólnej. 

Pominięcie tak ważnej sprawy 
zrobiło w kolach robotników tiolskich 
conajmniej wrażenie niemiłe, a wrogo
wie społeczeństwa naszego z pewno
ścią okoliczność tę wyzyskają. Przez 
niedopatrzenie lub zapomnienie - jak 
przypuszczamy - popełniony błąd po
winno sejmowe Kolo polskie koniecz
nie naprawić. 

Mowa ks. posła Łosińskiego 
wygłoszona w sejmie pruskim przy ob
radach nad etatem domen I lasów w 

dniu 13 lute20. 

Prosiłem przy tym tytule o głos, 
aby omówić sprawe robotników le
śnych. 

Robotnicy leśni w Prusach Zachod 
nich uskarżają się na zbyt nizką pła
cę a w ostatnim czasie na niesprawie
dliwe obchodzenie sie z nimi niektó
rych leśniczycn. -W zilllie roboty le~ne 
wYdawane bywają na akord, pła.ca 1e~t 
jednakże tak niska, że ci robotmcy. me 
mogą więcej zarobić jak 60 fen. dz1en~ 
nie. · 

( Olos oho! - na prawicy). 
Za porąbanie i ustawienie drzewa 

płacą 50 do 60 fen a robotnik nie jest 
w stanie wyrąbać więcej, jak jeden 
metr. Ta pł~ca jest najwidoczniej za 
niską, a robotnika bierze _pokusa. szu
kać w inny sposób wynagrodzema, co 
znowu nie przynosi korzyści ani zarzą
dowi lasów, ani też robotnikowi. Życze 
nia więc byłoby godnem, aby w pr~y
szłości prace akordowe robotników leś 
nych stosownie do obecnych stosunków 
podwyższone zostały. 

Co zaś dotyczy niesprawiedliwe
go obchodzenia się z .robotnikami, poz
walamy sobie przytoczyć na dowód 
następujące fakty. _W królewskich la
sach zatrudniają oprócz robotników 
dziennych, ludzi~ którzy za 6-letnim 
kontraktem zobowiązani są pracować 
stale w lesie za omówiona kontrakto
wo dzienną płacą. Robotnikom tym 
płacą Jepiej _i aż do ostatniego czasu 
stosunek między zarzadami lasów a 
nimi zupełnie był zadowaJniający. W 
ostatnim dopiero czasie stosunek ten 
się zmienił i to nie z winy robotników 
ale jedynie z winy niektórych urzędni 
ków leśnych, 
(Słuchajcie, słuchajcie u polaków. Na-

turalnie na prawicy.) 
którzy w niczem nieusprawiedliwiony 
sposób kontrakt ów zerwali. Nadesła
no mi z Prus Zachodnich niektóre 
szczegóły do tej sprawy z prośbą, 
abym je w tej wysokiej izbie poruszy~. 

Skargi dotyczą przed ew ~ zystkiem 
nadleśniczego okręgu kartuzkiego i po 
zwalam sobie przypadek, o który cho
dzi, bliżej objaśnić. W grudn'.u zr. wy
stał nadleśniczy kartuzki do kilku ro
botników swego okręgu niefrankowa
ne pismo, rzekomo z przyzwoleniem re 
gencyi, w którem donosi im. że zawar
ty kontrakt zrvwa i n'e będzie już ich 
zatrudniał w lasach królewskich. Jako 
umotywową.nie zerwania przytoczył 
§. 8 kontraktu zawarteio. Zastosowanie 

jednakże tego par~graf~ nie. da się P?d 
trzymać, poniewaz oow1edz1a~o w mm 
ie kontrakt może być rozw1Cl:zan~~m! 
jeżeli robotnicy wz~rania~bv się .m1~h 
każdego czasu_, na ządame, stawić _su~ 
do pracy. Pod tym względem robot.mc_y 
nic nie zawinili, co na _przedstaw1em~ 
rob.otników przyznać także m~siał na~
leśniczy Cóż więc dalej cz~m? Po ~11-
ku dniach odbierają robotmcy od. me
go nowe, znów niefranko~ane p1s.mo, 
które przyjmują, sądząc, ze . zaw1~ra 
cofnięcie pierwsze~o wyP?W~edzema • 
Ale któż opisze ich zadz1w1eme, skoro 
znaleźli tam nowe wypowiedzenie pra ... 
cy, tym razem powołujące sie na nie
dotrzymanie § 10 kontraktu. Ten para
graf t_ak samo, jak § 8 nie m?gl by~ ró
wnież zastosowanym, bo opiewa, ze u
mowa rozwiązaną być może. skoro ro 
rotnik dopuścił się kradzieży leśnej. 
Kradzieży zaś nie można było im za
rzucić. 

M. p. Jeżeli wiec robotnicy nie da
puścili się niczego, coby albo ~e~l~ 
§ 8 albo par. 10 umowy .zerwa~1e JeJ 
usprawiedliwiało, pytać s1e nalezy, co 
mogto spowodować nadleśniczego do 
zerwania kontraktu? 

M. p., prawdziwym powodem do 
wypowiedzenia tego bylo. że w spra
wie nauki relistii 

(Aha! na prawicy) 
robotnicy -inne mieli zapatrywania Jak 
pan nadleśniczy. 
(Glosy na prawicy: Strejk szkolny!) . 

Nadleśniczy chciał przekonać owych 
ludzi, że zupełnie dla nich oboiętnem 
być musi, czy nauka religii odbywa się 
w języku ojczystym, czyli też w in
nym. Żądał od nich oświadczenia, aby 
dzieciom swym, nawet 6-letniem, nie 
umiejącym po niemiecku, nakazali. po
bierać naukę religii w języku niemiec
kim. Ponieważ zaś robotnicy uczynić 
tego nie chcieli zapowiedziano im, że 
postąpią z nimi w sposób, który gorzko 
odczuią. 

· (Bardzo słuszni e! na prawicy.) 
Na pierwsze zerwano kontrakt, a 

nadleśniczy popełnił w urzedzie swym 
widocznie nadużycie 

(Bardzo slusznie ! u Polaków) 
i zasługuje, aby o za to skarcono. O 
podobnych wypadkach donoszą nam z 
nadleśnictwa Mirachowa. o czem jed
nak mówić dzisiaj n;e będę. 

We wszystkich tych _przypadkach 
chodzi o naruszenie kontraktu, a robot
nikom wyrządzoną została wielka 
krzywda. Tym więcej zaś pożałowania 
godne jest to, że chodzi tutai o ludzi\ 
z których niektórzy przeszło lat 30 w 
lasach królewskich, ku najzupełn:ejsze 
mu zadowoleniu urzędników leśnych, 
pracowali! Należaloby im się na stare 
fata właściwie jakaś nagroda, a w miej 
sce jej postąpiono z nimi tak niesprawie 
dliwie. 

Mam niepłonną nadzieję, że postę . 
powanie nad 1eśniczego wobec robotni
ków nie zostanie zatwierdzonem przez 
władze wyższe i w ypowiedzenie kon
traktu, prawdopodobnie bez zezwolenia 
regencyi, cofn iętem zostanie. Ale na 
tern, mości panowie, sprawa ta skoń
czvć się nie może. Robotnicy zostali po 
szkodowani. pon i eśli znaczne straty, 
pracując przez cale la.to w królewskim 
lesie za . miernem wynagrodzeniem w 
tej nadziei. że tam i w zimie znajdą ~-



~ trudnienie. Teraz zaś właśnie wśród zi
my odjęto im zarobek. Zdaniem mojem 
należy nasamprzód skarcić samowol
ne postępowanie owych nadleśniczych 
a dalej robotnikom udzielić odpowied
niego odszkodowania. Obecnie przy 
takim braku robotnika rolnego trzeba 
unikać wszystkiego, coby mogło powo
dować do słusznych skarg l niezadow0 
lenia. (Brawo u Polaków!) 

„Dzien. Pozn.'' 

o wyborach w Prusach Zachodnich 
pisze p. Wojciechowski, członek „Kom. 
;wyb. na Toruń, do „Lecha": 

Niestety zmuszony jestem choć kil
ka słów donieść, które mi na sercu le
żą i nie dadzą mi spokoju. Przypadko
wo dostał mi się „Goniec Wielkopol
ski'' do rąk, który następująco pisze o 
wyborach Prus Zachodnicti: „Lepiej
by było milczeć, bo wstydem i sromo
ta okryły się Prusy Zachodnie na dłu 
2'0". 

Czy to nie jest osłabianie ducha, je
żeli „Goniec Wielk." na lud polski rzuca 
takie obelgi? Widocznie ,.G. W." nie 
zna stosunków w Prusach Żachodnich; 
wysuwa jakieś jednostki i robi je odpo„ 
wedzialnemi i powiada wyraźnie, że 
dowódzcy ruchu wyborczeg:o są praw
dziwymi niedołęgami. 

To ubliża w najwyższym stopniu ko 
mitetowi wyborczemu w Toruniu. Pra
wda, żeśmy ponieśli porażkę, ale nie 
wiedzialnemi i powiada wyraźnie, że 
przy naszej pracy nam się uda wszy
ste~ lud Prus Zachodnich tak oświecić, 
że pozna ważność wyborów. Aleć „Go 
niec W." nie powinien rzucać podo
bnych potwarzy, bo tern się tylko o
slab.ia ducha narodowego w naszym lu
dku polskim. 

Sam byłem naocznym świadkiem, 
jak lud nasz zajqł się agitacyą z takim 
zapałem, że cieszyć się pyto można, iż 
tak ochoczo spełniał swe obowiązki 
ob watelskie. Lec;_z niestety przy 
tych stosunkach, jakie u nas panują, na 
razie więcej zrobić nie było można. - -

Z mej strony radziłbym „Gońcowi 
W.", żeby się przejechał po powia
tach naszych i przejrzał, jak poćwiarto 
wana od komisyi kolonizacyjnej ziemia 
polska i jakie stosunki paQują w mia-

}
1atalna omyłka. 

83) Powieść z francuskiego. 
( Ciu dalszy). 

Dzierżaw_ca spojrzał na niego po
-dejrzliwie. 

- Co pan mówisz? 
- Małżeństwo byłoby dla niej zgu-

bne. Zgadłeś pan. Jej zdrowie jest 
bardzo delikatne. Już dwa razy oc_ali
łem ją od śmierci tylko za pomocą usil 
nych starań, wielkiej troskliwości i pie 
szczotliwego czuwania nad nią. Wydać 
ją zamąż, to znaczy stracić ja-!. .. a stra
ta byłaby podwójną ... dla ciebie, jako · 
mężą, dla mnie, jako ojca .... Widzisz 
więc, że nie mogę, że nie powinienem 
wydać jej za ciebie. 

Jerzy milczał. Nagle ujął ręce star
ca, zmusił go podnieść oczy i rzekł pręd 
ko: 

- Czy mówisz pan prawdę? 
Laurent skinął głową. 
-Tak! 
- Ale przecież będzie nas dwóch, 

aby otoczyć ją staraniami, jakie jej są 
potrzebne. Przywiązanie ojca i miłość 
męża będzie zaspakajać wszystkie jej 
potrzeby, uprzedzać najmniejsze życze 
nia; uczynią iei życie słodkie, Qełne 
~pokoju i szczęścia. 

Laurent spuścił 1;towę, uczynił ruch 
J{ielkiego zgnębien i a i zniechęcenia i 
rzekł: bardzo cicho: 

- Nie mogę!... 
Marja stała w oknie swego pokoju 

i wygła_dala Jerzego. Gdy go spostrze~ 
gla oddalająces:ro się, zeszła do ojca. 
Starzec siedział w fotelu, ~Iowę ukrył 
w dłoniach i nie słyszał wejścia córki. 

Zbi:żyła się do niego cichutko, uklę 
kla i odjęła mu ręce od twarzy: 

- Ojcze! - szepnęła ... 
Twarz jego bvla zalana lzami. 
- Dziecko drogie!. .. 

stach i miasteczkach. ilu tam urzędni
ków, ilu tam przedsiębiorstw, a wszy
stko w niemieckich rekach, a ile tam lu 
du polskiego pracuje, który z bojaźni u
traty chlepa nie spełnia swych Qbowią
zków wyborczych! Trzeb~ naturalnie 
nad tym ludem pracować, żeby go o
świecić i wpoić ten święty obowiązek, 
a to na razie nie podobno bylo uczynić. 

„Goniec W." stawia nam za wzór 
hr. Macieja Mielżyńskiego, że tak u-

. mie agitować. Cieszy nas to bardzo, 
że mamy takich obywateli, którzy calą 
silą swtgo ducha zajmują się wybora
mi. Powiada „Goniec W.", że hr. M. 
jeździl z miasteczka do miasteczka na 
swym samochodzie, lecz my niestety 
nie mamy takich obywateli, którzyby 
użyli swych samochodów na podobn~ 
cele. My musieliśmy na własnych no
gach chodzić od domu do domu, od chat 
ki do chatki, pobudzać ducha, wpajać 
odwagę, zachęcać do wyborów, a 
„Goniec W.'' rzuca na nas te obelgi co 
do nielęstwa. My jednakowoż mamy 
tę satysfakcyą, że chociaż ponieśliśmy 
porażkę, jak powiedziatem, lecz ogrom 
ny przyrost głosów polskiGh daje nam 
bodźca do dalszej pracy narodowej. 

Prosimy „Gońca W." żeby się tak 
bardzo nie wstydził za Prusy Zacho
dnie, n;ech się ząjmie Poznaniem i o
kręgami, w których Polaków dawniej_ 
wypierano, a dzisiaj się głosy wciąż 
stopniowo zmniejszają, niech nie roni 
lez nad Prusami Zachodniem_i, a ra
czej sie zajmie w Poznaniu, żeby we
szto więcej Polaków do rady miejskiej. 

Ziemie polskie. 

niemieckie. Oto zmarla tu pewna u
boga miejska. Gdy nadszedł czas po
grzebu, udalo się kilku mężczyzn do iz
by zmarłej, zabrało trumne i zaniosło 
ją na cmentarz, gdzie niebawem 
nastąpił pogrzeb. Kilku krewnych czy 
też znajomych, udawszy się następnie 
znów do mieszkania niebożczki, chcia
lo międ.zy siebie rozdzielić pozostałe po 
niej ruchomości. Jakież było atoli ich 
zdziwJenie i przerażenie, gdy wszedł
szy do izby spostrzegli ciało zmarłej 
w łóżku. Wykazało się, że pochowano 
próżną trumnę a ciała zapomniano. Po 
grzeb odbył się oczywiście jeszcze raz 

Lubawa. Na nowego dyrektora do 
tutejszego seminaryum nauczycielskie 
go powołano wyższ{'.go nauczyci(!la 
Matznera ze ~ląska. 

Z świeckieS{o. W Drzycimiu wyda 
rzył się w zeszłą niedzielę straszny wy 
padek. Pewien katolik zamiast iść do 
kościoła, gdzie byl wystawiony Prze
najśw. Sakrament. raczył się tak długo 
gorzalką, aż padł nagle trupem. 

Z Lubawy telefonują „Gaz. Tor.", 
że .pStanislaw Różycki snrzedal dobra 
swoje Zajączkowo i Jakóbkowo w po
wiecie lubawskim. obszaru 2660 mórg 
żydowi ldzigowi z Nowego miasta. Kon 
trakt notaryalny już rzekomo zostat. 
spisany. 

Z Wiel. Kf' PoztumsJdesioo 

Inowrocław. W środe dnia 13 bm. 
zawiązała się tu na miejscu filia Stowa 
rzyszenia Drukarzy Polskich z Pozna
nia z siedzibą w Inowrocławiu. 

Poznań. Na 4 miesiące i 2 tygodnie 
więzienia i 600 marek kary skazała i
zba karna re_daktora „Postępu pana J. 

Z Prus Zachodnich. Warmii i M&zur. Trochę w 6 procesach. 
· W Usiielsku dzieci polskie z rozka- Poznań. Ośm wyroków doręczo-

zu rodziców przez kilka miesięcy nie no redaktorowi „Przyjaciela Ludu", p. 
odpowiadały podczas niemieckiej nauki Majerskiemu. Zb:ór ten bardzo jest cie 
religii i odmawiały pacierz tylko po 11 kawy. Owe ośm ,wyroków z~wiera~ą 
polsku. Ody teraz jednakże nauczyciel b~w1em .ra~em cos 400 stronmc, wazą 
ppczął straszyć dzieci, że w razie trwa bhsko ~ 1 ~o! fu.nta, a znac~ą 98~ n;iar~k 
nia oporu będą musiały do 16 roku u- kary p1emęzne1 lub 98 dm w1ęz1ema. 
częszczaĆ do szkoły, ulękły się matki Najciekawszem zaś w tych wszystkich 
nasze i natychmiast ·nakazały dziec:om wyrokach jest to, że nie są od początku 
swym zaprzestania strejku, które też do końca ręką pisane, tylko przeważ
teraz znów uczą się religii po niemie- nie na sposób litograficwy drukowane 
cku. Każdy zawiera bowiem przeszło 40 

Kowalewo. O niezwykłym wypad- stron litograficznego druku, a te 40 
ku donoszą zachodniopruskie gązety stron we wszystkich ośmiu wyrokach 

· - mają równe brzmienie z wyjątkiem 

- Widziałeś się z Je(zym? 
_@i 

- Tak. dział ci, jak cię koch~ i szanuje? Czy 
- Wyznat ci wszystko? ~ życie nasze nie byłoby wspólne? Jaki 
- Wszystko. powód zmusiłby cię oddalić się ode-
- Powiedział ci, żeśmy się widy- mnie? 

wali, że się bardzo kochamy? ... opowi a - Jaki powód? 
dał ci o naszych nadziełach, o naszych - Zdaje mi się, że w odmowie two-
marzeniach i że od ciebie tylko zależy, jej tkwi jakaś tajemnica. Istnieje coś 
aby się urzeczywistniły?... przedsta- 9.ziwnego. coś niewytłQmaczonego ... 
wił ci to życie, jakie z nami podzielisz i Często, gdy na mnie patrzysz, czytam 
będzie ci _płynęło spokojnie, otoczone w twoich oczach smutek, którego nie 
szacunkiem i czcią tych, co cię kochają. znam przyczyny. Czy nie jestem two
Pozwalasz ter(J.z, żebym się z nim widy ją córką? Czy nie masz do mn:e zau
wała. prawda? Nic nie stoi już na prze fania? Czemu mi nie powierzysz tej 
szkodzie, żebym została jego żoną?... tajemnej troski, abym mogla cię pocie·· 
ojcze drogi!... nie prawda?... zyć i ulżyć ci? 

- Nie. - Mylisz sję, drogie dziecko... Nie 
- Prosił cię o· moją r~kę? ukrywam przed tobą żadnej tajemnicy. 
- ·Prosił. - A więc dlaczego nie chcesz mn;e 
- A ty przyrzekłeś dać Jerzemu, który jest taki dobry? 
Madelor nie odpowiadał. Dlaczego każesz mi cierpieć? 
Marya wotala błagalnie. Dlacz~o zmuszasz mnie taić i coś 
- Ojcze! błagam cię!... przed tobą i rumienić się z tego powo-
- Odmówiłem - rzeki. du? Dlaczego każesz mi wstydzić si ę 
Wstała z Żywością, z iskrzącemi tej miłości, któraby mogla uszczęśli

oczami. Zrobiła rucn, który przestra- wić nas wszystkich? 
szył Madelora i głos drżał bardzo, gdy Pytania te tłumnie cisnęły sie na u-
rzekła: sta Maryi, padały jedno po drugiem na-

- To źle! to bardzo źle!... duszę Madelora i piekły ją ni.emiłosier-
Wyciągnąl do niej ręce: nie. Starzec milczał, zgnębiony„ Całą 
- Moja córko, Marjo droga, prze- jego istotą przebiegały nerwowe dre-

bacz, ale ja nie mogę, widzisz. nie mo- szcze. 
gę. Nie bądź ze swej strony okrutną i Skończyło się więc to życie cichego 
nie przeklinaj mnie! Kocham cię i od- spokoju i zapomnienia. 
dałbym chętnie życie dla osuszenia je- Nadszedł czas próby. Daremnie 
dnej lzy. Żylem tylko dla ciebie, czy chc'at się jeszcze bronić, jak duszącą 
nie możesz dla mnie zrobić ofiary ze zmorę, która już zapadała w gląb cza
swej miłości? Bądź cierpliwą. Widzisz, su, a wspomnienie jej zostało. jeżeli nie 
jak jestem już stary i złamany, jakie . zatarte zupełnie, to przynajmniej złago 
moje włosy są białe. Tak niewiele dni j dzone, ta przeszłość zaczęła go znów 
pozostaje, żeby być z tobą. Nie wy- ściskać, jak żelazna obrę_cz. Buntował 
chodź za maż. donóki i(l żvć będą, dro- się, bronił jeszcze, chciał zyskać na 
gie dziecko. Zostań przy mnie. czasie. Dlaczego? 

. - Ale tv!J~ś nas nie ?P~ścif.: ojcz~. Sam nie wiedz:al. Nie był zdolny 
Wiesz przec1ez dobrze, ze Jabym me I zastana.wiać się. Bał się tylko. 
chciała się z tobą. roztaczać. Ma_rya wyszła. Odprowadził ją 

- Trzebaby s1ę rozłączyć'. wzrokiem, w którym przebijał bolesny 
- Dlaczego? Czy Jerzy nie powie niepokój. 

kilku drobnych poprawek. Widać~ 
że sąd, spodziewając się procesów Ó 
zachęcanię do nieposłuszeństwa wzgł.c 
dem władz w wielkiej liczbie, przygotQ 
wal sobie caly zapas uzasadnień wyro
ków równego brzmienia, żeby sobie o. 
szczędzić pracy. 

I ZJazd delegatów "Wy~woleała" 
towarzystwa zupełnej wstrzemięźliwo 
ści od napojów alkoholowych na pań. 
stwo niemieckie, odbędzie się w ponie
dzialek dnia 18 bm. o godzinie Z PO 
poludniu na sali w gospodzie wstr~e
mięźliwości przy ulicy DominilCańskiej 
w Poznaniu, z następującym par~d
kiem obrad: 1) Zagajenie~ 2) Wybór 
biura, 3) Sprawozdanie zarządtt z ubie
g_lego roku, - 4) odczyt ks. M. Bielaw
ski~go z Pierania: „J aka powinna być 
praca w oddziałach „Wyzwolenia"? 
5) Dyskusya. 6) Wybory uzupełniai•
ce gtównego zarządu. 7) Wnioski. 8) 
Unormowanie składek do kasy dó
wnego zarządu. 9) Zamknięcie. 

Uprawnienie do glosowania w 
czasie obrad dają wyłącznie katiiY le
g1tymacyjne, opatrzone podpisami ~-
rządu odn. oddziału. - · 

Cztonkowie zwyczajni „Wyzwole
nia'' uczestniczyć mogą w zjeździe, a
toli bez prawa głosowania, również 
goście, pr~edstaw_ieni przez członków 
lub dele_zatów. 

Precz z alkoholem! 
Zarząd główny „Wyzwolenia". TZW. 
Dr. Oantkowski. prezes, Pr. Cejntwski 

zastępca sekretarza. 
Wszystkie pisma polskie pod ~abe 

rem pruskim mosimy o powtórr;eaie 
powyższego. 

Kępno. Przeciwko wyborowi' ks. 
Ferdynanda RadziwiUa, na posla de 
parlamentu, niemieckie towarzystw„ 
wyborcze w Kępnie założyło protest 
- i to z tej przyczyny, że wyborcy 
polscy oddawali kartki wyborcze w 
polskim języku. 

Ze Sl4zka czylł Starop~lstti 

Zgorzelec na Dolnym Sląsku. W 
poniedziałek po południu wykoleił sic: 
pociąg numer 444 na pobliskim dworcu 
Pieńsk (Penzig) wskutek pęknięcia i 
złamania się osi jednego wagonu. Z 
pomiędzy podróżnych 2 osoby_ zostaly 
ciężko, a 12 lżej pokaleczonych Szkody 
materyalne są wielkie. Pokaleczonych 
odstąw-iono do lecznicy w Zgorzelcu. 

Było to wieczorem. Zwykle, gdy mfo 
da dziewczyna odchodziła do swego 
pokoju, nie omieszkała nigdy ucałować 
ojca i życzyć mu dobrej nocy. Podawą 
la mu czoło, starzec składał na niem 
p_ocalunek i dziewczę szło spać, a jej 
_sny były niewinne, dziecięce. 

Tym razem nie odwróciła nawet ~to 
wy. Starzec zapytał z wysiłkiem. 

- Marjo, czy o niczem nie zapom
niałaś? 

- O niczem - odrzekła g1osem 
wzburzonym. 

XII. 

W dwa dni potem Marja znatad• 
list pod drzewem bukowem. 

Jerzy pisał: 
„Twój ojciec jest nieubłagany. Nic 

wiem już co mam począć, abY zwal
czyć j_ego nieugietći wolę. Jednak nie 
mogę żvć dłużej bez twego widok*. 
Raczej umrzeć". 

Li~t naznaczał schadzkę na dzieli, 
w ktorym Marja bedzie swobodn•· 
Tym razem jednak Marję przejmowala 
jakaś obawa. z której nie zdawala so
bi_e sprawy. Na myśl o tern. iż ma sie 
spotkać z Jerzym, na twarz jej wystę
powały ogniste rumie11.ce, jakby to by
ła pierwsza schadzka, lub te± miala 
być ostatnia. 

Jakiś glos tajemniczy szeptał jej:. 
- Strz_eż sie ! Zanadto go kochasz. 

Nie ufaj sobie. Zostań przy ojcu. · 
Namyślała się długo. 
Obawy zwyciężyły. Napisała d& 

Jerzego, że nie może wyjść. Mówiła 
mu. że jest równie, jak on nieszczęśliW'l 
a le już jej brak odwagi: ojciec patrzy 

· na nią zaw~ze wzrokiem podejrzli~ 
i to ia cl reczv strasznie ... 

Jerzy odpisał tylko: 
„Ostatni raz". 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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. . . . -N"a 1Darzee 
W sejmie .?>ruskim dzi tutaj zbroclnia lub zbrodniczy żart, 

bo wystawić sobie nie można, jak rze
-czy mog-ły się na St. zapalić na ulicy. 

,- lllJl5Ywać ka:i:de&o CUłlU ąa wszystklch 

• stawhno kilka wniosków o ogólne pod 
wyższenie pensyi urzędnikom, którzy 
zdaniem konserwatystów i liberałów 
od najniższych aż do najwyższych ży
ją w największej biedzie i nędzy! 

Brescia we Włoszech. Pewien go
larz, który golil właśnie jakiegoś pana, 
przerznął sobie w jednej chwili brzy
twą gardło. SiedZB.cy na przeciwko 
lustra pan, widział co się dzieje, ale już 
przeszkodzić nie zdołał, zobaQ.zył tylko 
straszną ranę od brzytwy obalającego 
się samobójcy. Na @ł ogolony wy
padł na ulicę i począł ludzi wołać, ale 
każdy myślał, że to żart karnawałowy_ 
W końcu jednakowoż kilku ludzi wę
szło do golarni, ale znaleźli golarza le
żącego już bez duszy. 

~ . 
Wiarusa Polskiego." ,, 

Prenumerata na miesiąc 

ł'Y•tsi ty1ko 

marzec z rożnych stron. 
Borbeck. Dwuletnie dziecko pe

wnega- górnika przewróciło garnek z 
gorąQą Qolewką i wylało całą zawar.:
tość na siebie. Biedactwo tak okropnie 
~ię poparzyło, że wkrótce potem umar
ło. 

50 :fen., 
a z łlÓOszeniem do domu 14 f. więceJ. 

Duisburg. W lejarni żelaza „PhO
nix" epsklodował rozpalony blok nie-

\>fadomości Zł ŚWiafa. użytków. Kawały gruzów rozlatywały Rozmaił ości:. 
się na w~,ystkie strony, nikomu krzyw Telefotograf Korna. Profesor mono-

Maszyay piekielne u hr. Wjttego. dy nie wyrządzając~ tylko jeden rozpa- chijski Korn rozwiązał zadanie, nad 
M.aszyna piekielna, o której znale- lony kawał upadł na suknię przecho- którem suszyli sobie głowę najzdolnkj 

zieniu donosiliśmy, stała w .rmdełk~ dz1cej ulicą _pani i je zapafit Na szcz~- si elęktrotechnicy, mianowicie, udało 
tekturowem, w~t~wi?nem do s~rzyn~1 ście przechodnie wczas to spostrzegli i mu się zbudować aparat do przesyl::}nia 
drewnianej, owm1ęte1 w płótno I okrę- ogień ugasili, nim pani owa cięższe od- fotografii drogą telegraficzną. Dziab-
anej sznurem. niosła poparzenia. nie przyrządu polega na dowcipnem wy 
Okazało się, że materyal wybucha- Duisburg. Na fabryce ,Rheinische zyskaniu specyficznych wlasności se-

Y jest slaby inie spow?dow:alby n~d- Stahlwerke" dostał sie robotnik Stat- Ienu, ciała, które pod wpływem światła 
wYCzajnego spusto.szema. Piec stoi w feld pomiędzy dwa wózki z nieużytka staje się dobrym przewodnikiem elek
okoju, w którym d~wniej mieszka~a mi i został na miejscu zabity. try_czności. Jeżeli do zamkniętego ob

panna Witte. Obecme w tym poko1u Bononia. U pewnego kieszonkowe- wodu prądu elektrycznego wlączymy 
nikt nie sypia, więc wybuch nie spowo- wego złodzieja znaleziono we wtorek płytkę selenu, to w miarę wzrastania 
owałby ofiar. Zwró._ciła uwagc:; oko- zapustny 310 chustek do nosa i wielką natężenia padającego na nią światła ro
Hczność, że płótno, w które było owinię liczbę 11ortmonetek. Ptaszka schwy- wnież wzrasta i natężenie prądu w ob
e pudełko, jest powalane sadzami. tano w chwili, gdy zagłębiał swe dłu- wodzie. \Veźmy taflę szklaną, pokrytq 
· Podczas oględzin pieców kominiarz gie palce w kieszeń jakiegoś przecho- różnej gęstości prążkami masy przezro 
nalazł w innym kominie sznur. We- dnia. czystej i skierujemy snop promieni 
wano agentów wydziału „ochrany" Kassel. Pewnemu właśgcielow~ przez małą szczelinę na płytkę selenu 
tórzy wydobyli z pieca ma~zynę pie- · zginął cenny pies; wszelkie poszuki tak, ażeby po drodze przejść musiał ko 
ielną, zupełnie podobną do pierwszej. wania za nim były .bezskuteczne. Do- lejno przez wszystkie punkty rucho
echanizm zegarowy był nastawiony piero w piątek, otrzymał anonimową mej tafli, umieszczonej pomiędzy źró
a godzinę osmą. Piec, w którym zna- wskazówkę, aby swego psa szukał u pe dlem śwatła a powyższą płytką selenu. 
eziono drugą maszynę, znajduje się w. wnego robotnika. W towarzystwie Naturalnie, że przy przesuwaniu tafli 
okoju· garderobiany hrabiny Witte i kilku kryminalnych policyantów udał selen oświetlany b~dzie nie z jednako; 
est volaczony korytarzem z pokojem, się pod wskazanym adresem. Tamże wą siłą, lecz zależnie· od grubości 

którym znal"ezioąo pierwszą maszy- mieszkało w_ dwóch ciasnych izdebkach warstw farby, przez którą promień 
ę. Plótno, w które była owinięta dm- 14 osób. W jednej izbię znaleziono vrzenfka w danej chwili, a przeto w ob
a maszyna, jest również posmolone · świeżo zabitego i świeżo obciągnięte- wodzie zamknie.tym powstawać będą 
adzami. Prawdopodobnie maszyny go ze skóry psa do polowania .. Znale- prądy o różnem natężeniu. Tak się 
iekielne były spuszczone 49 pieców ziono też więcej psiech skór co świad- przedstawia w ogólnym zarysie idea 
dachu przez kominy. czy, że psy na ulicach chwytano, zabija stacyi wysyłającej. 

no i zjadano. Poszukiwanego psa je- Na stącyi odbiorczej rzecz się ma 
Materyał dla posłów sejmowych. szcze przy życiµ znaleziono. Policya odwrotnie: tutaj zmiana natężenia prą-
Biuro informacyjne Polskiego Cen- aresztowała 4 osoby. ; du wywołuje różnicę w natężeniu świa-

ralnego Komitetu Wyborczego ogła- Einbeck. Przy wierceniu za saletrą tła padającego na również ruchomą 
z~, co następuje: natrafiono w glębokości 360 metrów na plyt~ę pociągniętą emulsją fotograticz-
Ponie:waż tegoroczne obrady sejmu ćiepłe źródło, którego woda jest słona. na.: Otóż przedstawmy sobie p:-7,yrząd 

ruskiego w szybkiem tempie mają się Dinklage. Przy ścinaniu drzewa zaopatrzony w szczelinę, która, zależ
dbywać, uprasza się wszystkich. po- przydusiło jedno z drzew robotnika nie od zmian prądu, przepuszcza w w1ę 
~dających jakikolwiek materyał, któ- Lilckmanna i poranf lo go tak bardzo, kszej lub mniejszej ilości energię świetl 
y się nadaje do poruszenia z mównicy · że biedak krótko potem umarł. N arze- · ną. Swiatlo to, podając kolejno na po
ejmowej, 0 spieszne nadesłanie go do czona jego dowiedziawszy się o śmier jedyńcze punkty ruchomej plvt~i foto
oła polskiego sejmowego pod adres~m ci narzeczonego, rozchorowała się tak, graficznej, oświetla je niejedn~kr-wo, 
ekretarza: Dr. F. Niegolewski, Berlm że musiano ją umieścić w lazarecie. wskutek cL.e~w otrzymujemy ~ał~ sze 
Abgeordnetenhąus . Kolonja. W pewnej restauracyi wy regi ciemnych ijasnych 011ni<tów ró-

kryla policya znowu jaskinię gry. Po- żnych odcieni, zabarw:eniem · cJtlnow a-
Prancuz o sprawie polskiej. licyanci znaleźli około 20 osób.]Jrzy zie l aj~cych odnośnym pµnktom przesyła-

P. f. „Dusza Polski" zamieścił p. 1011vch stoliczkach. ne~w przez nas obrazu. 
tnil d'Arnaville w Revue illustre stu Drezno. O sensacyjnem samobój- Przesyłanie fotografii za pomocą 
Jum, w którem zajmuje się stosunka- stwie donoszą z Drezna. Właścicielka przyrządu Korna nieraz już podejmo
i w Poznańskiem, straikiem szkolnym filii telegraficzne~w biura Wolfa za- wane było na odległość całych tysięcy 
zaciętym oporem, jaki Polacy stawia- strzeliła się wczoraj między godziną 6 wiorst i zawsze z najlepszym rezultaa 7 rano. ,.Dresdener Neuste Nachrich- tern. Niezadługo, należy spodziewać germanizacyi. „Wzruszenia duszy ~ 
olski __ pisze_ rozbrzmiewają głoś- ten" piszą o tem: Służąca pani Kum- się, jednocześnie z' depeszą, donoszącą 
em echem w całym świecie. Wszyst- mer słyszała rano spór między matką nam o jakimś nadzwyczajnym wypad
o upoważnia do przepowiedni, iż na- a synem, na który jednak nie zważała, ku, otrzymywać będziemy szereg fo
tąpi ekonomiczne, umysłowe i morn!- ponieważ do tego byla przyzwyczaja- tografii, ilustrujących najważniejsze 
e odrodzenie Polski.'' na. Nie zwrócila też uwagi na huk, są- momenty jego. 

dząc, że ktoś drzwi zatrzasnął. Syn pa- !!!!!!!!!!!!!!!!~'-mim!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~· i.ł!!! 
Mo-wa tronowa króla angielskiego. ni Kummer wyjechał rano, zostawiw-

szy kartkę z doniesieniem, że się udal 
. W mowie tronowej król wspom- do krewnych do Berlina. Podpada to, 
1~l o Przyjaznycch -stosunkach z inne- że przy zwłokach nie znaleziono rewo! 
1 

mocarstwami, wyraził uznanie dla weru, iże kula utkwiła w lewej skroni, 
ęstwa gubernatora Ja maiki i oficerów podczas gdy u samobójców zwykle 
~dczas katastrofy w I(ingsttonie i· tkwi w prawej. Gdy urzędnicy biura 

Ze „Zjednoczenia zawod, polsk." 
Zebranie członków „Zjednoczenia 

Za~·- ... -tnve~o Polskie20" w Bochum z 
miejs...:owości Hofstede""Riemke odby
wać się będą w Hofstede, w każd~ 
perwszą niedzielę każdego miesiąca w 
lokalu 12.ana Jana Walburga po połudn. 
o godzinie 4. 

dzięczność dla Stanów Zjednoczo- Wolffa rano przyszli do pracy, ~naleźli 
Ych za okazane prze.!. nie w~ółczu.:ie kartkę syna pani Kummer z polece
.P0rnoc, wreszcie w'511or.1niał o wizy- niem" aby j~go ma.tki nie budzono. U 
ia emira Afganistanu, która $prawiła mlodego Kummera już dawniej widzia-
? szczególne zadowolcrllc. Dalej mó- no rewolwer. Baczność członkowie „Zjednoczenia 
ił 0 budżecie i nieporozumh!niad1 mię Brakwede. Straszną, śmierć po- Zawodowego polskie~o" w Bochum z 
Y ?bu izbami, które postarają się ?a- niósł robotnik Stricker, spaliwszy się miejscowości Hofstede-Riemke. 
a ~'ć ministrowie. W koń-:;u mo'vca żywcem na ulicy. W dotychczas nie- Dnia 3 lutego rb. na zebraniu zo-
\VJadomił o zaprojektowanyc.b usta- wytłomaczony sposób zapaliły się stali obrani następujący druhowe na 

rach, dotyczących organizacyi wojsk na nim ubranie i w jednej chwili sta- mężów zaufania: Józef Hain na całą 
a~gu~a:nych posiłkowych, ulepszenia nąl nieszczęśliwy w płomieniach. Pe- R;emke, dla Hofstede: ulice: Poststr. i 

ministracyi Irlandyi, ręformy upi- wna obywatelka spostrzegła z okna po i Hernerstr., został obrany J ~łll Ko kot 
ers:vteckiej i t. p. Ją.cą się pochodnię. ale myślała, że pali I i dla tak zwanej ,.Provitzv" ulice: Berg 

się snopek słomy. Dopiero, gdy pochod I mannstr., Dorstenerstr. i E1klerstr. drh. Były minister vruskl Brefeld n;a ta się poruszr:iła i usłyszano jęki nie- Józef Chorvński: delegatem został o-
:ar.l '?' Frvburgu. Brefeld był następ szcześliwego, pospieszono mu z porno- . brany Jan Kuncewicz. U owvch meżów 
t~nip.,~n1stra B_ erle.o. s.cha, ~tóry musiał u- cą. palace sie na nim ubranie zdarto z zaufania moQ"ą członkowie nasi ~kładki 
~ \.; p h 1 i ciała. ale biedak odniósł hył już tak cież miesieczne pl::ic : ć i na członków sie dać otn·k' omewaz 1ego przyc y ne ro- . ć W h ł 
szo'· ~m nmrlądy nie podobały się wię kie pooarzenia., że w lazarecie umarł. I WPlSY\".a . ~par~ia dla c oryc 1 wy-

sc1 sejmu pruskiego. • ' Powszechnie przypuszczają, że zacho- płaca się na zebran~u. 

Naszych mężów zaufania uprasza 
się o punktualne odsyłanie pienięQZY do 
delegata każdego miesiąc~ najpóźniej 
do 15 k::\żdego miesiąca. 

Delegat na łfofstede-Riemke 
Jan Kuncewicz. 

DLA DELMENHORST„ 
Zebrania członków w każdą pierv 

szą niedzielę w miesiącu w Stadtłtof 
po południu o 4 godz. . 

,~jednoczenie zaw. polskie." 

DELMENHORST. 
Został wybrany wydział miejsco

wy „Zjednoczenia zaw. polskiego"'„ 
Do zarządu zostali wybrani nadal: St. 
Szlanderbach, delegat. Sachsenstr. Ił. 
Sekretarz Szymon Pietrzak, Lilienstr. 
nr. 9. Kasyer Józef Dymała, Pestaloci 
weg 204. Rewizorzy kasy: 1) Antoui 
Pawlak, Priwatweg 27; 2) Jan Maty
siak, Tiiringerstr. 14. Ławnicy: J. 
Milczarek, Schtediągerstr. 77, M. Ja
niszewski, Ankerstr. 15. Mężami zau
fania Teofil Torz, Binschauerstr. 12.~ 
Franc. Szumacher, Hamburstr. 262, Pr. 
Dolata, Zweigstr. 44, M. Janiszewski, 
Ankerstr. 15, Paweł Pelka, Zweigstr. 
nr. 44. 

Zebrania będą się odbywać w ka
żdą pierwszą niedziele miesiąca aa 
"Schtadthofie" o godz. 4 po południu. 

„Zjednoczenie zaw. polskie." 

~abożeńsfwo polskie, 
Towarzysftwa św. Jana i św. Józefa. 

BACZNOŚĆ OBERHAUSEN? 
W niedz:elę, 24 lutego, od_prawi sic; 

nabożeństwo z kazaniem polskiem o 
godz. 4 po pot w kościele św. Katarzy
ny w Oberhausen-Lirich. Sposobność 

· do spowiedzi wielkanocnej od soboty 
po poł. Wspólna komunia św. wielka
nocna dla Towarzystwa św. Idziego w 
niedzielę rano o godz. 8. 

Baczność Unter-Meiderlch! 
W niedzielę, 24 lutego, odprawi &ię 

nabożeństwo z \(azaniem iJolskiem o 
godz. 4 po poł. Sposobność do spowie
dzi św. i komunii wielkanocnej. Ksiądz 
polski przybędzie w sobotę po PQł. o go 
dzinie 3. 

Tow. św. Wawrzyńca w Recklinghau-
sen-W schód 

donosi swym członkom, iż w niedzieltt, 
dnia 17 lutego, przed poł. o godz. llYz' 
odbędzie si~ zebranie. - Donosi się 
także członkom i Rodakom z okolicy, iż 
przez cały post co niedzielę o godz. 
X4 po pot odbywać się będą „Gorzkie 
Żale" w kościele w Re~klingh.-Wschód 
(Hill en). Jest pożądanem,_ aby szan. 
członkowie jak i rodacy z tej sposo
bności skorzystali. _O liczny udział w 
zebraniu i nabożeństwach prosi 
(3) Pr. Maćkowiak, przew. 

Baczność parafianie kobierscy z pod 
Krotoszyna. 

Zapraszam wszystkich szanown. 
parafian na niedzielę. 24 lutego, o godzi 
nie 3 po południu do Gelsenkirchen do 
gościnnego tteinrich~a. Bochumerstr. 
16 na pogadankę, a w niedzielę, dnia 3 
marca, o godzinie 3 do Ruhrort - Laar 
Kaiserstr. 106, żeby każdy parafianin 
mógł się stawić ponieważ będzie list od 
naszego wielebnego ks. proboszcza 
przeczytany, ażeby każdy wiedział, na 
jaki cel wszvstkie składki obrócone zo
staly. Zebranie odbędzie się ostatni raz 
więc proszę wszystkich oarafian. żeby 
się każdy stawił. (165) 

St. Mazajczyk. 

Towarz. 1?imnastyczno-śpiewackie 
„ Wieniec" w Bochum -

donosi swym członkom, iż lekcye śpie
wu odbywają s:ę co poniedziałek w Io 
katu p. Wienfortha. Cześć pieśni! 

Zarząd. 

Od Wydawnictwa. 
Wszystkich Rodaków. którzy od 

nas otrzymali do rozprzedaży kalenda
rze a jeszcze ich nie sprzedali prosimy, 
ahv nam je niezwfncznie zwrócili, gdyż 
mamy na nie zamówienia. 



Towarz. św. Stanisława w $chałke 
apa o godz. pól do 4 swoje nadzwyczaj
ne posiedzenie w „Verelnshauzie". Po
rządek będzie na posiedzeniu ogloszony 

· O liczny udział uprasza się, ~dyż wa-
żne sprawy przyjdą pod obrady. (1) 

Zarz:td. -------r----------
Towarzystwa św. Jana Ewan~. i św. 

Józefa w Wltten 
clono~~ swym członkom oraz :wszyst
kim rodakom, iż przez cały post co nie
dzielę o pół do 4 będą śpiewane „Gorz 
kie Żale". O liczny udział w nabożeń
stwie upraszają 

Zarzady 
----·-----
Bractw• ;Różańca św. Polek w Oiinnii 

f eld 
donosi swym siostrom~ oraz bractwom 
l(óżar1cowym i towarzystwom, iż uro
czystość poświecenia chorągwi odbę
dzie się w niedzielę, dnia 17 lutego na 
sali p. Józefa Darrenrechta (l(ruppstr.) 
Porządek uroczystości. Od godz . .1 do 
~odz. 3 i pół przyjmowanie obcych 
Bract_w i Towarzysty: o godzinie kwa
grans na 4 pochód do kościoła na pol
skie nabożeństwo, po nabożeństwie dal 
sza uroczystość na sali. W stepne dla 
członków Tow. 30 fen., dla niewiast 
bractw 50 fen. gdyż niewiasty mają, 
prawo wzięcia udziału w piciu kawy. 
Na tę uroczystość jak najuprzejmiej za 
pra~zamy Bractwa różańcowe i Tow 
które zaproszenia odebrały, i te, które 
dla braku adresów zaproszeń nie ode
braly, aby nas swą obecnością zaszczy 
cić raczyly. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 17 lute 
go o godzinie wpół do 7 rano Msza św. 
na intencye Bractwa · różańcowego 
podczas której będą śpiewane polskie 
pieśni, a także przystępują Siostry 
bractwa różańcowego do wspólnej ko
munii. św. O liczny udział w Mszy św. 
uprasza się wszystkie siostry a także 
Bractwa różańcoweg-J do wspólnej ko 
Bractwrt różańcowego 

Nadzelatorka. 

Ubrania dJa mętczyzn czykl i farbu
tę prędko i tanio f ARBIERNIA OAL. 
~USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. TeL 
'Jf. 911. 

filie: Hofstede, Herne, Eickel, Rohlldg• 
hausen, Linden, Hattin2en, Lan2endreer, Mar· 
ten, Castrop, l(ame.o. Dortmund, Oerthe, 
~prockhOveJ. 

' e•eladników 

krawieckich 
potrzebuje od zaraz na 
atałą ro\otę lf>.9 

T. Jaroszyk 
Be~k.lln..- la.au sen 

8iid, 
Bochum~ła ulica. nr. 87. 

Pilną i nelelną katollck'ł 

Posznkujci 157 
2 pomoenłków 

krawieckich 
na. małe i duże sztuki na 
stałą robotę i płacę od 
ez tuki. 
1'Iłł'hal Tesmer, 
mistrz krawiecki w Ram· 
born, Bee ck.er. ul. 21 O. 

W śród wychodźców pol-
skich poszukuje się słnżąrą 

potrzebnje od zuar: osób godn. za uf. 
C. łliihle, . któreby przyjmowały za. 

Domhcrg a. Rhem, mówienia na wydatrnie-
. _lC~rser_str. 7~:._J_l ~ twa polskie, ba.rdzo OiS· 

Materace I. kanapy I dob.ne, a ~e drogie: 
Kazda. rodzIDa polska i 

wyściełam tanio i rzetel· każda osoba dorosł& 
nie, jako ~li wyrabiam chętnie je kupuje. Zaję· 
•owe W8Zclkie przel- cie nie trudne, zarobek 
mioty odbieram sam bez wysoki. Szczegółami słu· 
względu, 11 łtó?y częś~i ż~ bezpłatnie. Koresp. 
aiasta. 166 po polsku. Adres: Księ· 

.&ntenl 'l'hl..-1 garnia Katol. O. Thoma. 
Bochum, C.ernemtr. ł. Stattgart. 

Zniżenie cen! 
~-:- > · Wieprzowi na 

Od ezyRki funt 70 fen. 10 funtów 6,50 
przero.ełe funt 65 fen. 
okrasa funt 60 fe•. 
sad] o funt 7 r fen. 
nogi funt 50 fen. 

GłO\\ :. n. a funt 45 fea. 

Woł<; .„·ina 8kopb'Włna, 
bardzo tanto 

eiel~cina 

i wyprawr dla młodożeńców Jan K lliatkowski, 
Broch, (rei. nr. 5f7) 
fBoebmaerstr. nr. 121. 

sprzedaje za gotówkę i na odpłatę 

na.·ta.niej 

Si;anownym Rodaczkom miasta Doehum i okolicy 
donoszę nprzeimie iż otworzyłlllll · 

przy ulicy Jadwigi (Hedwigstr.) nr. 5, I p: 
szwalnię krawie cczyzny damsllij 

Jako kierowniczka wielkomiejskich pierwszorz~dnych 
zakładów starać się najusilniej będo mojlł klientel~ wszech
stronnie zadowolnić. (5SO 

Polecając sio łaskawym względom i prosząc o życzliwe 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, pi~zo 

z wysokim szacunkiem 
~ 

P. PALINS KA.. 

~~w~ 
Banil Lodowy w Śremie 

Spółka zapisana z nieograniczoną oddowiedzialności14 - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które njajpewnłej 
skladae mogą. ciężko zapracowane ~we 01n~ez~ dnoścł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
t.0-d•iowem 3 proeent. 
luwarłałnem .a „ 

Złożone u nas depozyta ł oazezędnolicł wynosiły na Nowy 
Rok blisło ~ I pól mllłona marek. 

FunduMze reze~wowt· e ł udziały ułonków ca. 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śrem.ie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 111ajątkami swymi 
odpowiada.ją za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku j6st Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel· 
nej :nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludow7 - V olksbanli. 
Sehrbnm (Po8en) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłosienia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. • I 

Bank ludow7 - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit nnbeschriinkter Haftpfiicht. 

ftadałlńsld. N. Ii.uehar•kł. Dut.k.lewiei:. 

Jest najzdrowsza 

jest najlepsza. (1330 
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Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50 
l~łr!J•l+~·•&llllll„111152t„ll!lm*Bl!=mll!mBMRJl„IElimcl!l!'Blll!ISlill„„„ 

Bac1122.0 ,ć Rodacy 'VlT Wanue1 

. ! 

~ Jedyny polski skład obuwia. ' 
Podaję uprzejmie do wiadomości iż z dni•m ł.-•o luie10 rla. "we. 

r~łem. pr&J ulłey Rynkowej (Rarld111tra•Me) (napn'Htwb r1• 

at.auracyi Reichenberga) (t-45) 

BllF* skład obuwia. .._ 
Oho vie w ,,..if'lkim wyborze i po eenach przys~P•J'•lt, 

0Z1lajmiam Szanownym Rodakom i Rodaczkom, iż •prowadził•• •b•• ie 
tylko z pierwszorz~dnych fabryk. Również wszelkie reperacye wik 01urjf W& 

własnym wanztacie spieaznie i dobrze. 

Obuwie na D1iarę §§ 
podkg życzenia można n mnie zamawiaó. 

Pokładając nadzieję, iż Szan. Rodacy i Rodaczki :racą 
swe potrzeby w obuwiu u mnie zakupywać i popierać pr.1ez 
to będą przPmysł własny, przyrzekam z mej strony starać lię 
każdego jak najrZ-Otelniej obsłużyć i zadowolić. 

Zawsze do usług gotowy 

Józer Wojeie~ho'Wski. 
Swój do swego I • Swój do swe,;1! 

~ Swój do swego! Swój do swego! 

1--------------i l-f';~it Najlepiej le!ące. najtaóflze i z 
~;~;~ .. ~ i 

') .... \ naj!_~s~ych materyi wykony· 
~..... \\ 
~ ~ wane 

·'* "'"~' 
~\ 

1 
ubrania, paletoty i spodnie 

~ 
do tarcza 

A. PARYSEK, 
kra wlec pohkł, 

BOCHUM, Henriettenstr. nr. 22. 
(w pobliżu kościoła św. Antoniego.) 

Rodacy'! Popierajcie swoich! 
~ 1"' • „ ~ . ' . . . . -

. .· . ' -;: ' ~ . . ' . ' . - ~ 

I
~"= 

.~~:?Zi ~~ · 

PERKI J~~~< 

·~ . 

Budzik sŁ dzwonek. 1,a5 mk 

Zegarek :t:::~k. 2,a5 mk 

Zegarek srec;::;o 6,si; mk ~ r~:~~n: cg;t!:75f ~l~ 
szary rnk. :2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 6.
Korespondencya polska. Przesyłka "' do jedzenia i sadzenia poleca 

B• wagonami-,. 

Jan Kwiatkowski, 
import kartofli, 

Berne, Bahnhofstr. nr. 5c. 
Telefon nr . .i'H. 

Przy ładowaniu każdego wa
gonu jest mój zastępca, więc 
gwarantują za czystość i dobre 
przebranie. (118) 

"MMM+WM*!. r' 
---· ~;~f..~);4'ł;"''f. ··~-~~vzr. .. ~'i<l'S ;;1' 

I Dla 5ó••nłli.ow ! 16T I 
Nowy masyw. 3-diętr. DO U przy Worthstr. 

8 z chlewami i stajniami i pralni.ą w podw. sprze- · 
dam za 18 tys. mk. przy wpłacie 1000 mk. 
V. :F. Bii.„ger, Bochum, Heltwegstr. 21. 

,.... ' 

Baczność? Baczność! 
Dol'lOSzQ zacnym Rodaczkom w Ka

stropie i okolicy, iż osiedliłam się w 
Kastrop przy Miinstentr. nr 45 
w lokalu wdowy p. Becker jako 

aknszerlla polska, 

A. Lerłlb, 
p o 1 s k a a k u s z e r ka. 

Cenni.kl około 2000 iluatra 
cyi wys. earmo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bit uaarł'ka ~. (72) 

zaliczką. (1748) 

Holzer & Berstell 
Leipzig (Saehsen) Olbrzymi zarobek ul. NleolalMłr, nr. «• 

?sięgną. wędrowcy i podróżując~ (tak- Wsz· 81 ~ : ·18 no os" ci· 
ze kob1ety) przez rozsprzedaz mej . ~ ~ 

na włosn~ wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie i 
niemieckie darmo i franko. jnź nadeszły 

Bliższych wiadomości udzieli Vlłlh Gerbsch, 
Bukowiecki. Posen W. 6. prac0wnia garderoby męzkiej na :miM4 

llerne, Bahnbofstr. 99 tylko I. P· 
___ n_aprze~iwko p. Meinhardta. __ 

POSl HESTEU.UNOSPORMULAR. 

Ich bestelłe hiermit bei dem Kaiserli· 
~e:r1 f-'ostam "111 t....x.empłar der Zeitttl~ 
„ Wianu Polskł : u Bochum (Zeitnn~" 
pre'sliste 128) ftir den Monat Mar; 
1907 und zahle an Abonnement un 

Bestellgeld 0,64 Mk. 



Bochum, na wtorek dnia 19-go lutego l9łl7 Rok 17. 

• • 

-aSJmlDl!m'l!l!ll,.,,.,,,....,..MZl!:l ~ • 

Wpllo&i cod.si•Dlli• I wn,ru„ dni poiwi.teczn1cta. 
hudpb.ta kw1.>:i&Ju na. poczcie i 11. listowych. wyno1i 

•r W t„., a z otbneeniem do domu 1 m. 92 fen. l Mara .PoJ1ki" :a.piaa.D7 Jest w ceimlh poąztowym pod 
1 

&Ukiem. ,,L polniBck ar. 123 • 
I 1111 1121 za 111r1 I DJcz1z11 I 

Za wer&ty pl&ci lił Z& aiejtc• ~db droonegu dnlm 
lE f. ogłoaoni• Ami11zcson1 prsed. imeratami ~ fen. :E~• 
cz~ato ogłasza otrilym& rabat. - Listy do „Wiarr11 ~~„. 
1kiego" nal•ż1 frankoWl.4 i podd w nich dokładll7 lil.4?&-

pilqcego. ~kopilów ni• inrra.C&m.7· 

.Redakcya, Drukarnia i Księgarnia lmJ!iduie W.42 w Bochmn, prsy ulicy MaltheB61'&ł, l '1. - Adres: „ Wiarus Polaki" Bochum. - T eł efo n n r. 1414 ~-
r--v '1 U S:P!I -..i 

-
Naczełay prezes W. Księstwa Pozn. 
iachęoał pono niemieckich właścicieli 

ziems.kicłi; by wydalili od pracy robotni 
ł6w, których dzieci opieraj~ się niemie-

__...,. .. .,,~-

ckiej aauce reli2ii. 

„S_9llesiscpe Volksztg." (nr. 73) pi
sze~< 

„l\Pa uczcie, którą niektórzy rolnicy 
z pewnego powiatu południoweg_o pro
wincyi poznańskiej wyprawili naczelne 
11u prezesowi p. Waldowowi, zapytal 
ro jeden z rolników, co się stanie ze 
strejkiem szkolnym? „Mol vanowie -
odpowiedział naczelny prezes - wa
sza wina, że strejk istnieje. Gdybyście 
tozpuścili wszystkich robotników, któ
rych dzieci strejkują, nie bylibyśmy te
taz wobec str ej ku tak bezradnymi 1 ' !-

Je§Ii p. Waldow wzywa niemie
ckich posiedzicieli ziemski~h~ by bojko
towali robotnika polskiego, powinien 
wiedzieć, że odwrotnie i polscy robo
tnicy mogą bojkotować junkrów •ie-
111ieckicb ~ . ~ 

Poci Newymjotkiem wydarzyło się 
wieJkie tdeszczęście kolejowe. 

Z powodu zbyt szybkiej jazdy na 
skręcie wykoleił się p_ociąg elektrycz-
1y. Cztery wagony spadły z nasypu. 
Zabitych jest, o ile dotąd stwierdzono, 
J) osób, rannych 50. 
tftkll. __ ALI! m1EL ,SW === 
Sprawa polska w sejmie pruskim. 

Sobotnie obrady sejmu pruskiego 
toczyły- się nad etatem ministerstwa 
sprawiedliwości. 

Poiet kon§erwatywny StroSf·er na
padł na Polaków w zwykły u hakaty
stów sposób. 

Mianowicie nie podob_aly się p. Stro 
sserowi wywody posła Mizerskiego w 
sprawie postępowanł'a niektórych ~~
Ełziów wobec świadków nie znającyc;h 
ięzyka niemieckiego. Według spra'Y.o
zda.ń niemieckich biur telegraficznych 
Powiedział p. Strosser: „Musimy zu
pełnie stanowczo· zaprotestować. by 
zawsze mówiono o gwałtach sądów. 
Odpowiadam posfow:i Mizerskiemu po 
Prostu, że jest hańbą, iż wogóle jeszcze 
istniej~ Polacy, którzy nie znają języka 
•ienlicckie~o. . 

Poseł Korfanty w tein miejscu za
w1 olał: „Podfość". Marszałek powo
al Posla Korfantego do porządku. 

V./ końcu ogólnej dyskusyi przyszło 
Jeszcze do osobistei wymiany zdań po
tniędzy poslem Korfantym i Strosse-
rern. 

Poseł J(orfanty oświadczył pod a
dresem .v. Strossera, że jeżeli temuż po 
<!~bało się go nazwać .:.:młodym czło
'~llekiem", to on (p. Korfanty) odpqwia
~a ,.~taremu czlowiekowi", że podesz
{ Wiek i siwy włos nie zawsze są zna 
ki.ęm mądrości i taktu. (Wrzawa u 

0nserwa tystówJ 

Poseł Strosser odpowiada, że na
zwał p. Korfantego młodym człowie
kiem dopiero po jego uwadze, której 
scharakteryzować nie można. 

Poseł Korfanty zaznacza wobec te
go, że nikogo nie prowokowal i pra
gnie tutaj wyraźnie wskazać na zdanie 
Q. Strossera, który powiedział, że jest 
hańbą, iżPolacy istnieją. (Wielka wrza 
wa na prawjcy i wołanie: Nieprawda! 
Nieprawda!) Poseł Korfanty mówi da
lej: Prosiłem przez kolegę Mizerskie
go posła Strossera, by nam pozwolll 
przejrzeć niepoprawiony steno2ram 
~wojej mowy. Na to on się nie zgodził; 
dopiero potem zawołałem "podłość" i 
następ_nie napadł na mnie poseł Stros
ser. Stałem na schodach do mównicy 
i rozumiałem dobrze! (Ponowna wrza 
wa). 

Poseł Strosser odpowiada, że nie po 
wiedział tego, co mu poseł Korfanty 
zarzuca, tylko, że hańbą jest, iż po 100 
lą.tach przynależenia do Prus jeszcze 
się nie nauczono po niemiecku. 

Przy tytule sadów ziemiańskich i 
okręgo-WYch zabrał głos do dłuższego 
przemówienia poseł Korfanty występu
jąc przeciw postępowaniu sądów i pro
kuratorów w dzielnicach :polskich w 
sprawie walki o polską naukę religii. 
Przytoczył poseł Korfanty wypadki 
odrzucenia skarg ojców w sprawie bi
cia dzieci i wskazawszy na przytoczo 
ne przyklady zakończył zdaniem, że 
hańbą jest, iż, is.tnięje państwo, w któ 
rem takie panufłil stos1mki. 

Posłowi Korfantemu odpowiadali 
minister Beseler, narodowy liberal 
Schiffer i konserwatysta Strosser stara 
jąc się wykazać, że posel Korfanty nie 
udowodnił zarzutów swoich. 

MQ'.Vę posla Korfantego podamy o
sobno. 

Wiec Polek w Herne. 
kt(>ry odbył się ubiegłej niedzieli po po
łudniu na sali p. Nitki, miał przebieg 
wspaniały. Sala zapełniła się po brze
gi wiecowniczkami, z których wielka 
część przybyła w naszym piękn~'m 
wiejskim stroju 11arodowym. 

- Zagail rozprawy imieniem komitetu 
p. Rzepa krótkiem przemówieniem, w 
któ_rem zaznaczył, żę celem wieca jest 
założenie ·towarzystwa Polek. 

Zarząd wieca tworzyly pp. F. Rze
powa jako przewodnicząca, W. Kier
czyt'1ska jako sekretarka, Siudzińska i 
Lewando\vska jako Ławniczki. 

Przemawiały z porządku dziennego 
pp. M. Barciszewska z Bochum, F. Rze 
powa z tterne i Wilkowska z Bochum, 
wskazując na obowiązki Polki wogóle 
a ,na obczyźnie w szczególności; p_rze
mówienia nagrodzono burza oklasków. 

W dyskusyi zabierały glos panie 
Majchrowiczowa, MatuszakQwa i Siu
dz:ńska oraz pp. redaktor M. Kwiatko
wski i Jan Wilkowski z Bochum, i Rze 
pa z Iierne. 

Jednogłośnie zgodzono się na zalo
żenie Towarzystwa Polek „Wanda", a 
o zapale i duchu, jaki ożywiał zgroma
dzenie, świadczy najlepiej, że natycłł
miast zapisało się do towarzystwa 188 
Y{fecowniczek. 

Celem glównvm towarzystwa jest 

pielęgnowania języka ojczystego, sta
ranie się o moralne wychowanie dzieci 
i.. wzaj~mne kształcenie się przez odczy 
ty, wykłady i deklamacye. · 

Do zarządu wybrano pp. Rzepową 
przewodniczącą, Ratajczakową skar
bniczką i panne Zamiarównę sekretar
ką. 

Wiec zakończył się krótko przed go 
dziną 7-mą, po trzy godzinnych rozpra
wach. 

Gzem była kultura niemiecka dla 
Polaków? 

Od dawna w Niemczech na wie
cach·· zebraniach i pismach się sly
szy ~danie, że Polacy zawdzieczają 
Niemcom całą cywilizacye, całą kultun 
jaką posiadaia. Czy tak jest istotnie 
W chwili, gdy sprawa stosunków pol
sko-niemieckich zaostrza sie coraz bar 
dziej, warto się nad pytaniem tern za
stanowić. 

Posłuchajmy. co mówi bezstronny 
dziejopisarz o naszych rzekomych cywi 
liza torach. 

W skutek. deStPotycznej przewaii 
rozdwoiliśmy sie tak szczelnie na 
szlachtę i chłopów, i wskutek ie~ wply
wów zatraciliśmy nasze dawne instytu
cye patryarchalne do tego stopnia, że
śmy je potem zaledwie w maleńkiej czę 
ści potrafili odtworzyć. 

Wtkutek desputycznej przewagi » • 
miąst, zapełnionych mieszczanstwem 
niemieckiem i rządzących się prawem 
niemiecki em, nie byliśmy w str nie u
tworzyć z naszych żywiołów rodzin
nych tak zwanego „stanu trzeciego''~ 
co nam w naszym rozwoju społecznym 
nieobliczone przynio_$lo szkopy. To są 
ich wpływy ogólne, lecz w szczegółach 
objawia się ich szkodliwość jeszcze da
leko widoczniej. 

„Od nich to bowiem przeszczepiły 
się do nas owe brudne osady obycza
jów średniowieczno-rycerskich, które 
nas nauczyly próżności i dumy, pochuci 
za możnowładztwem, zawiści osobi
stych i morderczych na siebie napadów, 
rozboju po gościńcach i drogach, i sro
giego cięm~żenia ludu wiejskiego. Za 
ich przewodem pokrzywiły się nasze 
prawa i sądy, rozprzestrzeniły się prze
stępstwa i krzywoprzysięstwa, ciemię
stwa stron, zbrojne na nich najazdy i 
samowolna egzekucya wyroków. Od 
nich przeniosły się do nas wszelkie u.rze 
sądy spolecznę i religijne, wiara w gu
sła i zabobony, astrologia i czary. Od 
nich przyjęliśmy wszystkie barl1arzyń
stwa sądowe, tortury i męki, próby O· 
gniowe i wodne, pręgierze i szubienice, 
rozszarpywanie końmi, rwanie kleszcza 
mi, łamanie kolem i piętnowanie. Od 
nich wszelkiego rodzaju oprawcy i ka
ci, których nic znaliśmy za naszy_ch cza
sów pogańskich! ... Od nich przesadzi
ły się do nas wszystkie nowożytne poję 
cia materyalizmu, w pochuciach za po
siadaniem ziemi i wladzy nad ludźmi 
w żądzy za zlotem, w przepychu stro„ 
jów i wszelkich zbytkach cielesnych. 
Od nich przywędrowała do nas gra w 
kostki, o}Jyczaj grania na fanty; potem 
na borg, a wreszcie przegrywania do
bvtków. a nawet własności ziemskich. 
Od nich to wzięliśmy w dar~e pijaństwo 

i biesiadnictwo, któregośmy w naszyci( 
czasach patryarchalnych wcale nie zna„ 
li, a które tylko przez n~eznajomośe 
wpływów niemieckich uwazamy za ~a
sze rodzinne. Od nich to wreszcie wmo
sło się do nas owo ohydne obyczajów 
zepsuci~ objawiające si~ nie. tylk~ w 
frymarkach ciałem, ale me bo1ące się na 
wet i gwałtów, które tak długo toczyło 
Polske. częścią w najwyższych war
stwach zbratanych z niemiecko-ślą
skiem i niemiecko-czeskiem rycer
skiem, głównie zaś w czysto niemie
ckich chociaż na ziemi polskiej pozakla 
dany~h miastach. Nawet i wtedy je
szcze, kiedy już wpływy niemieckie na 
Polskę zupełnie ustaly, przynieśli nam 
niemcy w podarku od siebie reformacyę 
która potężną i pod każdym względem 
kwitnącą naówczas Polskę na d~ie po
lowy rozdarła, wywołała najnieszczę„ 
..śliwszą potem reakcyę, a. przez to za
gwoidzila wszelki postęp oświaty na- . 
rodowej aż do ostatnich dni na~zego 
istnienia politycznego.„ 

„Tyl~ to dobroczynnych darów przy 
nieśli nam niemcy. 

Gdzieby zaś były owe cywilizacyJ " . nę i naukowe wpływy, o których om 
tak bezczelnie glośno rozpisują się po 
swych książkach, my w naszej slO\\jań„ 
skiej ślepocie wcale nie widzimy." 

Gdyby to francuzi lub włosi prz~/PO 
minali nam, że od nich braliśmy światłe 
nauki, ogładę, wzory piękna i poezył, 
że dostawaliśmy od nich pierwszych 
biskupów i ducjlownych, pierwszych 
nauczycieli po nas4ych szkółkach, żeś 
my do nich jeździli krzesać nasze urny„ 
sly i obyczaje, - to co innego, mieliby 
słuszność żądać od nas uznania i 
wdzięczności; ale Niemcy - te Niem
cy, które nigdy nie były przyjaciółmi 
slowian, zaw~ze stały nam na zdradzie! 
zawszę jawnie czy skrycie dybały na 
naszą zgubę, zawsze nas nienawidzi_ly i 
aż do imienia wygJadzić chciały od naj
dawniejszych wieków do szczętu. Niem 
cy nie mają żadnego prawa upominać 
si~ o wdzięczność i szacunek Polaków. 

Musieliśmy tylko zawsze bronić się 
przeciw nim i !lważać ich za wrogów 
nieprzejednanych, których w najlep
szych warunkach, bezpieczeń.stwo, r -
zum i instynkt pozwaly dopuszczać do 
!;liebie tylko na długość miecza. 

Wbrew najgłośniejszym ich prze
chwałkom, że wywierali zbawienny 
wpływ na Polskę', historya zadaje kłam 
samochwalcom, - wpływy tę były 
szkodliwe, a często zgubę nam przyno
siły, wpływy te zaszczepiały lub rozwi 
jały tylko wady, które nam przy każdej 
sposobności potem on{ sami mięli czel
ność wytykać. 

Myśmy grzeszyli przez lekkomy
ślność. uieopatrzność, brak doświadcze 
nia i ro·zumu, który przychodził dopiero 
po na<::zej własnej szkodzie; oni robili 
źle z natury. z rozwagi. z instynktu, z 
rozumem przed wyrząqzeniem szkodJ 
drugim. nie sobie. Od królowej Ryksy 
do króla Sa~a, wstępowała tylko demo
ralizacya z niemcami w dziedziny pol
skie. (Ziarno.) - == 

Rodacy! Co tylko możemy, kupul· 
my u polskich kupców i przemysłvw
ców. 



Niemcy katolicy w Polsce. 
Z Srody piszą do „Kur. Pozn.": W 

l)ismach niemieckich rozgłoszono w po
czątkach r. b. z bardzo ujemnemi uwa
gami, że podanie tutejszyQh niemieckich 
katolików_, aby zamiast 4 rocznych ka
zań n-iemieckich wygłoszono 12, i to nie 
w kaplicy Sióstr Miłosierdzia, ale w ko
~ciele parafialnym. nie zostało uwzglę
dnione przez władzę duchowną. Stało 
się to jeszcze za życia śp. ks. Arcybisku 
pa Stablęwskiego ze względu na bardzo 
szczupłą liczbę_ proszących - jest tu 
mniejwj~cej 80-90 niemieckich katoli
ków. Prasa niemiecka bardzo ostro 
skrytykowała tę odmowę, a nawet. 
,,ł(laderadatsch" berliński pr:zed 2 tygo 
dniami wprost ohydne z tego powodu 
robił uwagi. 

W św. Szczepan r. z. wy_głosil kaza
nie niemieckie ks. Gr. na tle czysto reli
gij-nem rozprowadzone, jak wytrwałym 
należy być w wyznaniu i obronie swej 
wiar~ a że bojaźń przed ludźmi jest 
tchórzostwem. Denuncyowano o to ka 
zanię ks. Gr. do landrata, który z tego 
powodu wywiadywał się u uczestników 
nabożeństwa o treści tego inkrymino
wanego kazania, ale nie mógl się nic 
.zdrożnego dowiedzieć. 

I potem Niemcy-katolicy żalą się, że 
ich nie dosyć poucza się w ich ojczy
stym języku, a gdy się to dzieje, to de
nuncyują swoich dusz_Qasterzy_, aby ich 
przed sąd prowadzono. 
(L___ _ AULI 

llemie polskie$ 
.Z Prus Zac!xodnfoh. W ~~·mu i Mazu11. 

Swiecie. Cukrownia w Swieciu 
ogłosi prawdopodobnie bankructwo, a 
to głównie z rozrzutności ostatniego dy 
rektora Paaschego. Akcyonaryusze wY
Znflczyli 200 tys~cy marek na przebudo 
wanie fabryki. Paasche tymczasem zu 
żył 400 tys. marek, tak że cukrowniai 
posiadająca już 400 tysięcy marek dłu
gu, mu~iala. się o dals_ze 150 tys. marek 
.Qostarać, ażeby uchylić konkurs. Na do 
bitkę zameldował konkurs dzierżawca 
Starogardu Krech, któremu cukrownia 
pożyczyła swego czasu 120 tys. marek. 

Chełmża. O eksplozyi w gazowni 
tutejszej nadchodzą jeszcze następujące 
szczegóły: W ni edzielę po północy u
legł całkowitemu zniszczeniu budynek --

maszyno\\ry gazowni z aparatami do 1 Chwaliszewo 76 (Posen. \Vallischei) .. nie wypuścił na wolność~ Sarna tak się 
· · · · d k wysyła na okaz Jednak przyzwyczaiła do otoczenia: lg.-wytwarzania gaz~. Katasfrofa nas~ąpi- ~ zaJmUJe s.1e re, a cyą, . i dzk1·ego, że z nade1· ściem chlodniejszych 

la wśród głośnego huku, który m1esz- · darmo po1edyncze e_gzemplarze I przy - . 
kańców obudził ze snu. Potężny płomień ~uje pr~edplatę wynoszącą tylko 2 mar dni powracała do swojego dawniejsze„ 
wystrzelił w górę i oświecił całe mia- ki roczme. . " . . . go legowiska. W tyca dniach sprawiła 
sto. Wybuch był tak silny, że zerwał .,Czytelma Lud9wa 1est komecznJe swemu dobroczyńcy niezwykłą niespo 
caly dach z budynku i porozrywał ścia- potrzebnym łącznikiem centralnego za- dziankę, gdy~ z nastanier:n mrozów nie 
ny. w sąsiednich domach popękały ok- rządu z ppjeqyńczymi filiami i ogłasza tylko p_pwroc!la saTI?a do J~go domu, ale 
na, a drzwi wyrwane zostały z zawias. dokładne informacye ze stanu i z działał I przyprowadziła takze swo1e potomstwo 
0Qa gaz_omierze pozostały nieuszkodzo ności wszystkich bibliotek. znajdują- ł w postaci dwóch mł?dych sarenek. 

cych się w obrębie granic niemiecki~h. . Jarocł11. Znany JU~ ostate.czny WY-
ne. Niestety nie obylo się bez ofiar w Prócz tego podaje kFartalnik jeszcze mk wyboru w okręgu wr~es1ńsko-ple
ludziach. Dwóch robotników, którzy po sprawozdania z pracy pokrewnych za- szewsko--jarocińskim. 
dobno przez nieostrożność swoją przy- kordonowych towarzystw, umieszcza , Pan mecenas Władysław Seyda z. 
czynili się do eksplozyi odniosło ciężkie rozmaite ~tatystyki w kwestyach zale- Poznani~ o~rzym~l 14938 ~losów, ~a.n
rany. Robotnika Blażęjewicza wysadził żnych od oświaty i wreszcie ogólniej-. · d~dat memie~l\o-zyd.owski. właśc1c1et 
wybuch w powietrze. Spadając w pło- sze artykuły, tyczące się rozwoju pu- dobr rycerskich Mylms 3760, glosów. 
mienie poparzył się tak okropnie na gło licznego czytelnictwa u innych także Rozstrzelonych bylo 31 glosow. 
wie, że bodaj uda się utrzymać go przy narodów. Ze Sliiiz l.„ ezylł Staro;..·-.~-...... - ! -

życiu. Treść kwartalnika może więc zado- .., A4I „ ... 
Skutkiem katastrofy stanął także wolnić iwybredne nawet wymagania. 

zakład wodociągowy, gdyż pumpy w a ponieważ abonament jest tak nizki, 
nim pędzone byly za pomocą motoru że niepokrywa jeszcze ani kosztów na
gazowego. Miasto całą noc poniedział- kładu, przeto skuteczną pewnie będzie 
kową pogrążone bylo w największych apelacva do całego społeczeństwa, aby 
ciemnościach. ów kwartalnik zamawiał Każdy, kto nie 
· Toruń. Przed tutejszym sądem prz3 słowem 'tylko, alę i uczynkiem chce o-
sięgłych stawał we wtorek robotnik światę naszą pchnąć na odpowiednie to
Wilhelm Thiele z Berlina, oskarżony o ry przez popieranie wszelkich µsiłowań. 
morderstwo. Podczas służby wojskowej Towarzystwo 
w Toruniu zapoznał się oskarżony z Au- Czytelni Ludowych w Poznaniu. 
gustą Schwabe, córką gospodarza z Sil Inowrocław. - Przed inowrodawską 
na i t~trzymywał z nia $tosunek miłosny izbą karną , jako instancyą apelacyjną, 
który trwał także poza wojskowością, toczyło się znowu 19 procesów z powo
gdy Thiede osiedlił się w Szpandawie, du kar natożonych na rodziców. Wszy
_Augusta Schwabe udała się za nim i stkie apelacye sąd odrzucit Przeciw wy 
przyjęła stużbę w Berlinie. W roku 1897 rokom zalożą wszyscy ojcowie rewizyę 
zawarli oboje związek małżeński ale ich Poznań. w ostatnim czasie regen
pożycie nie dtugo trwało. Thiede od- cya w Gdańsku i Kwidzynie wysyła do 
dawat się I?ijaństwu i w końcu upadłtak ojców rodzin, których dzieci nie chcą 
nizko, żę nigdzie nie mógł otrzymać się uczyć religii po niemiecku, zawez
miejsca. wania, by w przeciągu trzech dni posta 

Żona opuściła go, a gdy 25 kwietnia rali się o to, żeby dzieci ich rozkazom 
rz. udala się na ślub siostry do Silna, władzy szkolnej były posłuszne, w prze 
mąż jej pojechał za nią i pr:zebil ją dlu- ciwnym bowiem razie grozi regencya 
gim noże·m od krojenia chleba. Później ka.rą 30 marek, a potem dalszemi wyż
ujęto go w Toruniu i osadzono w wię- szemi karami, które mogą dojść do 300 
zieniu. Sąd przysięgłych - jak już do- marek. Jedynym środkiem, jak ogłasza 
nosiliśmy - skazał go na śmier9, Zas·ą- sekcya prawno polityczna „Straży" 
dzony przyjął wyrok śmierci z wielk~ jest zażalenie przez regencyę do mini
obojetnością. stra, gdyż droga proce~u administracyj 

Z Wiet Kt Poznusklel(c, 
nego (Klage im Verwaltungsstreitver
fahren) jest tu zupełnie wykluczoną, jak 
to już w podobnych wypadkach wyższy 
sąd administracyjny w Berlinie kilka
krotnie rozstrzy_gnąl. 

Wolsztyn. Administrator Strich z 
Godziszewa znalazł przed 4 laty chorą, 

Poznań młodą sarenkę. Wyleczył ją a następ
~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Towarzystwo Czytelni Eudowych 
rozpoczęlo przed rokiem wydawać 
kwartalnik pod tytułem „Czytelnia Lu
dowa''. 

P. Dr. Stefan Michalski. 
,.~ 

Racibórz. Polnische Verschwó
rung, (polski spisek). Pod takim nagłów 
kiem rozpisuje się w hakatystycznei 
„Schles. Ztg." jakiś pismak z pod ciem
nej gwiazdy o rzekomym polskim spis
ku. Glupota z podłością walczą w tych 
artykułach o lepsze. Nawet Raciborzo
wi nie dał ów bazgraja spokoju, bo i tu 
-wedle niego - istnieje tajny związek 
który odbywa regularnie swoje posie
dzenia!!? Najlepszym dowodem, jak 
bezczelnie ów pismak kłamie, jest to. 
iż .dotychczas żaden prokurator pruski 
nie ośmielił się wytoczyć śledztwa prze 
ciw owej tajnej lidze, którą ów hakaty
sta straszy niemieckiego Michałka. 

' „N. R." 
Kluczbork. Przeciw wyborowi ks. 

Hohenlohego w okręgu kluczborska-o
leskim na Sląsku, zalożony będzie pro
test. Materyal zbiera redaktor „Kato
lika'' p. Dombek, któremu nadesłano już 
dużo materyału do uzasadnienia prote
stu. 

Z innych dzielnie Pols~ i. 
Straszny dramat. W ubiegłą ni~

dzielę w budce dróżnika kolejowego na 
linii kolei warszawskiej, pod Wilnem, 
roze~rał się okropny dramat. Mąż zaję
ty był służbą. Przy żonie, która spodzie 
wała się rozwiązania, znajdowala sit; 
wezwau.a z sąsiedztwa kobieta. 

Baba, po przyjęciu dziecka naro
dzonego, krzątatąc się kolo chorej doma 
gała się poczęstunku. Chora wyjąwszy 
z pod poduszki sakiewkę z 45 rublamL 
dała jej pewną ilość na żądany poczę-
stunek. Kobieta wyrwala z rąk jej sa-

-F t } łk kłopotanie, niepokój. Każdy z tych spokojna, a od czasu, jakeście przestali - Nie opuszczę pana, dopóki mnie a a na om l.ł ao dwóch ludzi zaj~ty był jedna wyłączną Si(i wid)rwać„. o tern nie upewnisz. Zanadto cierpię. 
J myślą i obaj milczeli. Nareszcie Je- - Myśmy nigdy nie przestali... Niepodobna, żebyś nas oboje z Maryą 

a4) Powieść z francuskiego. rzy P.Odniósl głowę i rzekł śmiało: - A!„. skazywał na dłuższe męki. bez uspra-
{Ciu młszirJ. - Panie Laurent, wiesz zapewne, Oczy Madelora błysnęły. w1edljwienia tego postępowania. 

r;;r -.- że od dawna kocham twoją córkę. - Nadużyliście mego zaufania - Ani pan, ani Marya nie macie 
Przeciwności draźniły niejako ich · Wiesz pan o tern? rzekl g!osem wzburzonym. prawa żądać rachunków z moich FJO-

miłość. Laurent nie usprawiedliwiał - Tak. - Marya byłaby może umarła, ::i ja stepków. Mojem zdaniem, to malżeń-
przed córką swojej niechęci dla Jerze- - Marya sama ci się zwierzyła. bym sobie życie odebrał. stwo nie byłoby odpowiednie dla mojej 
go. Jaką odpowiedź móg_ł dać t_en sta- Nic przed tobą nie zatai!a - A więc moja córka upoważniła córki. Będę mu się sprzeciwiał, dopó· 
rzec na jej usilne nalegania? Teraz - To prawda. cię do ponowienia twej prośby, do jej ki tylko będzie to w mojej mocy. 
zaś, gdy on zaczął zasypiać spokojnie, - Gdy się dowiedziałeś o tej mi- dzisiejszej wizyty? - Nie uczynisz pan tego! 
Marya, nie śmiała prosić go pono~nie, łości_, zmusiłeś m~e przez swój chłód, - Tak. - Owszem. 
aby uwzględnił ich wzajemną miłość. przez niechęć, jaką n:ii okazywałeś, iż - I wie, że jesteś tu w tej chwili? Jerzy wzruszył ramionami. Ledwie 
Czekała, ufna w przywiązanie dzier- przestałem widywać się z Maryą. Zo- - Wie... mógł panować nad swem oburzeniem. 
żawcy. Jednak surowość ojca, o- bowiązałeś mnie pan do tego, ma- - Ona ci to może poradzUa? - Jestem bogaty - rzekł - je-
schłość, z jaką się do niej odezwał w jąc na względzie, jak mówiłeś, spokój - Ona mi to poradziła... stem niezależny. Kochałem w życill 
dniu, w którym swoją nieugiętą wolę Maryi i twój własny. - I mieliście nadz : eję„. tylko jedną kobietę, a ta kobietą jest 
postawił między nią a Jerzym, wstrzą- - Przypominam to sobie. - Pomyślałem sobii'. że ni epodo- · Marya. Ona kocha mnie także. Bła-
snęły duszą młodej dziewczyny nad- - Nigdy nie staralem sie dowie„ bna, abyś odmówił naszym prośbom, gam pana, oddaj mi ją. Będziemy za-
zwyczaj silnie, sprawiły jej ból wielki. dzieć o przyczynie panskiej oziębłosci szczególniej, gdy się dowiesz, że je wsze z toroą. Nie chcę wydrzeć ją 
N_ieraz opanowywały ją dziwne my- dla mnie. Czekałem, w nadziei, że z zanoszę z WfOla. twojej córki. Czy się twemu ojcowskiemu przywiązaniu. 
śli, które trudno jej było odpędzić. Przy czasem zmiękniesz, że uległość, z ja- omyliłem? Gdy pana pierwszy raz ujrzałem, po-
tem tajemne schadzki, które ją zmu- ką się poddałem twemu rozkazowi, znie - Nie chcę, aby Marya została two ciągnęla mnie od razu do ciebie dobroć~ 
szały _rumienić się. ilekroć ojciec zapy- woli ~ię do odstąpienia od tego posta- ją żoną. jak~ wyczytałem w twoich oczach. 
tał jak dzień przepędziła, wszystko to nowienia. - Twoją żoną!... W całej okolicy nie ma ani jednego bie 
ją męczyło, gnębiło, osłabiało i dener- - Wola moja się nie zmieniła. Jerzy zbladł strasznie, przesunął rę daka, ani jednego chor'1go człowieka, 
wowało. - NieÓdwołalnie? ką po czole i szepnąl: który by cię nie błogoslawil. Dlaczego-

Jednego dnia napisała do Jerzego: - Tak. - Pan wiesz wszystko, prawda? tylko dla własnej córki festeś nielitoś-
„Mój przyjacielu, zobacz się z oj- - To niepodobna. Madelor spojrzał na niego zdzi- cjwym i nieubłaganym? Czy to slu-

cem, po raz ostatni sprobój jeszcze; po- - Czemu? wiony: szne, pytam się pana? Ja jestem dla 
staraj się dowiedzieć od niego przy- - Bo kocham Maryę głęboką mi- I - Co ciebie niczem i-może cię nie obchodzi, 
czyny odmowy. Odwołaj się do jego lością, bo mam szczęście _pos iadać jej Patrzyli na siebie chwilę w milcze- że mi złam i esz serce. Ale twoje dzie-
dobroci i powiedz mu, że ja nie mogę :vzajemność i ona nie może być żoną niu. Dzierżawca m. iał już na ustach hi-1 cko, ale Marya? Czy się pan dobrze 
żyć bez ciebie". mncgo.. . . storyę swojej matki; urzez chwilę zda zastanowiłeś nad jej cierpieniem„ nad 

Jerzy posłuchał. Madelor, zoba- - ~a me mam zamiaru wydać jej walo mu się, że doktór to ma na my- I jej smutkiem? Czy nie obawiasz się 
czywszy go, zmarszczył brwi. Domy- za mąz. I śli. Spostrzegł. że się omylił. oan, który jesteś doktorem, który dzień 
śląl się, z czem młody człowiek przy- . . -: A ona? C~y jesteś pan p~wny, I - Nic„. - Może pan masz mi co do w dzień czuwałeś nad jej wątłcm zdro
szedl. Pr. zyjąl go jednak z uśmiechem J ze me i:iarzyl~ .nigdy o nowem zyciu, : zarzucenia? - rzekł, drżac z niepoko- wiem, nad jej wrażliw..a czufośc i ą, c'lY 
i. podał r~ke : o no:veJ rod_z1111e? Czy nie daremne ju. ~ Nic nie ukrywaj prze emną. Po- nic obawiasz się jej zabić? 

- Dzier1 dobry, panie Jerzy - i będzie o,kruc1~r~st~o, ~ !al(em ją chcesz ; wiedz mi wszystko. Pozwól mi przy- Madelor spuścił oczy i szepną!, nie 
rzekł. - Jaka ważna sprawa cię spro- ł ;vycti:zec mo1 ~J .m1Josc1 ,. skoro już nie '. najmn:ej dowieść ci, że jestem godzien ~ śmieh1c spojrzeć na Jerze_go. 
w~dza? czy mnie potrzebujesz? I Jestes panem JCJ ~erca, Jej myśli. i przywiazania Maryi_, że cale życie mo- ; - . To też nie chcę jej dać panu nie 

Jerzy, bardzo wzruszony, nic n\~ - C~Y j esteś pewny jej miłości? I je do niej należy„. ł jako ojciec:;, ale jako doktór. 
odpowiedział. Czuł, fo poza tern ser- - \Vątpisz pan o niei? - Nie mam panu nic do zarziwe- I (Ciąg dalszy nastąpi.) 
decznem przyjęciem ukrywa się za- · - O ile widzę, Marya jest bard.Li) nia. : ·~. :;:rih:: „ . ł 



k :t calą za wartością i nie zada
ew. Jąc się tern, a groż..ac roz_prawą 
a~nwi ą domagala się oddania wszyst-
oto • . 
·rb piemędzy. . , . · 

tych aktów, oraz jakoby pozyskaniem i głow~, równi~ź 19-Iet~i~go robotn~k~ 
ich fo~iografii dopuścił si~. czynu karygo · Supphego zabilo _na mi~1ącu. Oproc . 
driego. tych za.Qitych odmosl?d 3 mn1~c~ roboptm 

. ków ciężkie rany, a Je en zeJsze. o-

rze a jeszcze ich nie sprzedali prosimy, 
aby nam je niezwlocznie zwrócili, gdyż 
mamy na nie zamówienia. 

1
" Chora. nie widząG innego wy1scia. 
kazala napastnicy. że ma schowane 

ws iwnicy 315 rubli_. k~óre może.zabrać, 

Ucieczka żołnierzy tureckich. wstale koszta są znaczne, gdyż _jedna 

z Port Said donoszą, że z transportu tylko maszyna, wybuchem. pow1 e!~Za Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk." 
tureckiego, który przybył do kanału ro?sadzona, kosztowała ćwierć m1ho-

D astnica skwapltw1e udała się po te 
i!'rbY do znajdującej się po~ izbą pi:V 
·cy. Tymczasem chora. zwłoklszy s1~ 
Jóżka, podj ęla w podłodze kla~ę ?d pi 
fcy i zamknęła na zamek; dz1es1ęc10 

e~nia zaś swą córkę posłała zawiad?-· 
·ć męża o tern, co zaszło. Następme 
~j~wszy leżący ~a stole. rewol~er. mę 

. zasunela drzwi od mieszkama 1 o-
~ekiwałą dalszych nas~ępstw: . 
Mąż napastnicy, wido~z!11e pow1~

omionY o zamiarach swe1 zony, czaił 
ie w pobliżu i, spotkawszy dziewczyn 
ę, idą_cą po ojca, zc:wrócil ją i pocz~ł 
kolatać do mieszkama. Na zap_ytame 
chorej, kto stuka do drzwi, có:ka odpo
wiedzjała, że powrac~ z męzem . zam
niętej w piwmcy kobiety. Nastąpiła od 
powiedź, ż~ ?r~~i nie. zost~n~ otwarte 
~otąd, dopoki 01cie~ me wroc!. . 

Napastnik obc1awszy nozem nos i 

uszy dziewczynce, począł wyłamywać 
okno, co widząc chora, położyła go _tru: 
pem na miejscu. Zam_kme.ta zaś w p_1wm 
cy napasfnica strwozona strzałem i ha
łasem w .mieszkaniu, powiesiła się. 

Mąż chorej po powrocie do domu, 
znalazłszy dziecko skaleczone, żonę po 
takich przejściach słabą i dwa trupy w 
domu sprowadził policyę, która sporzą 
dzony o tych wypadkach . protokół prze 
slala sędziemu śledczemu. 

~a 111arzec 
motsa zapisywać k•dea:o czatu ua wszystkiclt 
pocztach 

,,Wiarusa Polsk~ ego." 
Prenumerata na miesiąc 

wynosi tylko 
marzec 

Sueskiego, wioząc 1,290 żołnierzy do na marek. 
Arabji, skoczyło z pokładu i dopłynęło Dortmundzkie Towarzystwo l&ar
szczęśliwie do brzegu 7-u żolnierzy. skie . uchwaliło z dniem 1 ;ZO marca !" 
Dnia następnego zbiegło jeszcze 170-u. b. znieść tak zwane godzmy recepcyJ
Z pokladu parow<;a strzelano do dezer- ne (sprechstunden) V: niedzielę i ~wię
terów. Pięciu z nich zabito. Reszta do- ta urzędowe zupełme .. Dotyc~czas w 
płynęła do brze~u kanał'µ!_nie odniósł- niedzielę przed połudmem kazdy l~-
sży szkód żadnych. karz o _g-odzinach oznaczonych przyJ-

. niował chorych, odtąd jednakże to u-
stany Z1ednoczone, W JaponU. stanie. Nie znaczy to zniesienie godz. 

Prezydent ~o?sevelt ~apropono"'.:ał recepcyjnych atpli zupełnego brak~ P?
prezes?~ komisy1 s.enatu 1 izby posłow mocy lekarskiej w dni niedzielne _i sw~ą 
rozwaza~ących oro1ekt ?rawa. o w~- teczne„ lecz tylko pewne ogramczeme 
cho_d~twie do, Stanow Z1ed~ .• Jak' ro- jej. W przypadkach wię_Q. ważny~h, 
w!ue~ p:zywodzcom stro~mct.wa repu- nagłych i niespodziewanych lub n_1e
bhkan~k1ego, aby do_ pr.o1ektu praw~, znoszących zwłoki pomoc lekarska J~k 
powyzszego dołączyh artykuł, zabrama dotąd- udzielaną zostanie tak w pom1e
jący robotnikom japońskim przybywa- szkaniu lekarza jak w domu chorego, 
pia do Stanów Zjednoczonych. na co obwieszczenie wyraźn:e zwraca 

W alka z trustami. uwagę. . . 
Szczególne znaczeme powyzsza 

zmiana mieć będzie dla członków kas 
chorych. Niejeden bowiem dotychcz~s 
w niedzielę lub święto zwykł chodzić 
do lekarza po podpis lub recept, aby nie 
zmudzić pracy i nie stracić przez to 
półdniówki; odtąd więc robo~ni~y w 
fabrykach i zakładach zatrudmem, ~ 
których tego zwyczaju dotychczas me 
bylo, będą się musielj postarać o roz
porządzenie, iż w dni robocze celem za 
siągnięcia porady lekarskiej na jednę 
lub dwie godziny robotnik od pracy 
oddalić się może nie narażając się 
przez to na stratę, w zarobku. 

Rząd amerykański rozpoczął z całą 
energią walkę przeciw trustowi „Stan
dard Oil''. Wszelkie usiłowania, zmie
rzające do sparaliżowania działalności 
tego trustu skargami ogólnemi, na pod
stawie prawa antytrustowego, okazały 
się darę_mne, wobec zręczności adwo
kata Rockefellra. Obecnie sąd w :Fin
dlay w Ohio będzie rozst~zygał 939 
skarg, podniesionych przeciw: trustowi 
„Standard Oil", oraz pięciu innym to
warzystwom. Każdy członek tych to
warzystw oskarżony jest o naruszenie 
prawa antytrustowego. Akty oskarże
nia obejmują kilka tomów, a grzywny 
dojść mogą go i2 milionów dolarów, zaś 
kary więzienne do 939 lat. Gryby Rocke 
fellera uznano winnym wszy~tkich za
rzucanych mu przest~pstw, mógłby się 
przygotować na 164 lata więzienia. Roz 
prawy sądowe rozpoczną się w lutym1 

z różnych stron. 

Powyższa uchwala obowięzuje le
karzy miasta: Dortmund i ttorde_, w o: 
bwodach wiejskich uregulowame teJ 
kwestyi pozostawione jest do woli od
nośnych lekarzy. 

Dortmund. Pewnemu jubilerowi 
skradła jakaś złodziejka brylantową 
broszkę w wartości 10 tysięcy marek. 
Pochwycono ją w chwili, gdy w innym 
składzie złotniczym chciała dać prze
robić sobie broszkę na kolczyki. 

Tow. Czytelni Ludowych. Wszelkie Krefeld. Kawat żelaza wdart się ko 
korespondencye w sprawie towarzy- walowi Paschowi w ramię tak nieszczę 
stwa naszego, zakładania bibliotek itd., śliwie, że przerwał 'tętnicę, wskute~ 

a z odnoszeniem do domu 14 f. więcej. prosimy wysyłać wprost do biura na- czego biedak na nadmięrną_ utratę krwi 
szego pod adresem: umarl. 

50 Cen.tj 

~iadomośd ze świaJa, 
Przyszła Duma rosyjska. . 

Przyszłej Dumie nie wróżą długie
go życie. Zwykle dobrze poinformowa
ny korespondent petersb~rski „S~an~a~ 
da" donosi że sfery wyzsze ma1ą 1uz 
pewność, i przyszła Duma będzie tak 
radykalną, jak pierwsza, wobec cz~go 
rozwiązanie jej stanie się rzeczą meu
niknioną. ·Wynik wyborów niep_?myśl
ny dla rządu potwierdza nawet połurzę
dowa „Agencya Petersb.' ', co świa~
czy o tern że rząd już stanu rzeczy me 
ukrywa. bo soboty przedstawiał się 
Wynik, jak następuje: 1,825 radykałów: 
1,151 monarchistów, 719 umiarkowa
nych. 

W Moskwie zwyciężyli na całej linii 
Prześladowani na każdym kroku konsty 
tucyjni demokraci; zwycięstwo wy
warło w całej Rosyi wielkie wrażenie. 

Czytelnia · Ludowa~ Poznań (Posen lfamm. Pewien pasażer wysiadł na 
Backerstr. 10.) stacyi by się pokrzepić. W siadając do 

Adres skarbnika: Dr. KapuścińskL pociągu z powrotem, nie miał już ~zasu 
Poznań (Posen). odszukać swego przedziału, gdyz po-

Bochum. Izba karna skaza la ro bo- ciąg ruszył. Jego towarzysz podró
tnika Pl na 6 tygodni więzienia za to, ży. sądząc, że tenże zapomniał swych 
z powodu sprzeczki przy grze w kar- pakunków, powyrzucał je szybko przez 
ty pożgał nożem swego kompana robo- okno myśląc, że zapominalskiemu tern 
tnika O. . przysługę wyświadczy. Na nastrpnej 

~iemke. Znaleziono tutaj zwłok1 stacyi dopięro przekonał się, że źl~ zro 
jakiegoś nowonarodzonego dziecka. Za bil, wyrzucając na peron rzeczy sw_ego 
wyrodną matką policya energicznie śle towarzysza podróży. 
dzi. Schwerte. Przed iząą karną stawa 

Blankenstein. Pewien czeski robot- ła posługaczka K., oskarżona Q Iekko-
nik, przywędrowawszy codopier?. ze myślne spowodowanie śmierci 8-mie
swym 16-letnim synem do ".Vestfaln na siecznego dziecka ślusarza Brauna, u 
robotę, przyjął pracę w hucie Henryka którego slużyla. Jak .stwierdzono, o
przy wywożeniu nieużytków. Le- skarżona owe dziecko. które cierpiało 
dwo rozpoczął pracę, aż tu naraz, u- na katar ielit pozostawila bez wszelkiej 
rwał się znaczny kawał gruzow op:eki w błocie t brudzie a dopominają 
i uderzył biedaka tak silnie w głowę, cemu się jadła dawała wodę, kawę i 
że go prawie na miejscu zabił. Biedny kwaśne mleko. Sąd jednakowoż oska
syn zabitego musiał się przypatrywać, rżoną od kary uwolnił, ponieważ we
jak nieszczęśliwy przy~ade~. pqzba- dlug rzeczoznawcy dr. Orafe, obcho
wił ojca życia. Śmierć zyw1c1ela o~la dzenie się takie z dzieckiem nie było 
kuje w kraj/U żona z sześciorgiem dzia- bezpośrednim POvTodem śmierci. Pro-

Se1sacyjna kradzież dokumentów w tek. kurator zaś w swem uzasadnien:u o-
&dapeszcle. H;i_spe. W piąt~k w~e~zor~m skarżenia żądał dla niesumiennej ko-

Stolica Węgier jest znów widownią przeraził tutej~zych mieszk,ancov:r 1a· biety roku więzienia. 
Wielkego skandalu. z archiwum pań- kiś nadz~czamy huk, ktory zy~~ Halle. n. S. Na głównym dworcu 
stwowej izby obrachunkowej znikły 

1 
przypomni.al huk spowodoM_ny k ń przejechał pociąg szafnera Beckera w 

tr.zy ważne dokumenty. Śledztwo wyka ksplozyą r~burytu "'?' A?nen. ' es1~ .ak chwili, gdy tenże opąszczał wagon po-
zało, że dokumenty te znajdują się wrę cy wypa~h ~ do:now i_ spostrzeg i Ja cztowv i zabił go na miejscu. 
kach posla Lengyela, który kazał zrobić z tutejszeJ Ie1arn~ stah wydobywał~ . mfrsten. Pomiędzy dwoma łobu-
z nich odbitki fotograficzne. Areszto- się kleby dymu I pary .. N1.e ~rzeczu zami, którzy w_yszli z jakiejś knajpy, 

Wiece oraz zebrania członków odbędll 
się w niedzielę, 24 lute20 rb. 

W Asseln po południu o godz. 4 w lo
kalu p. łleinen. 

W Ewing po południu o godz. SYz w kr 
kalu p. LalJlm'a. 

1 W W anne po południu o godz. 4~ w 
lokalu p. Gerdesmanna. ttofstr. 

W Erckenschwick po poł. o godz. 4 w 
lokalu p. Weltra. 

W Hamborn przed południem o godz. 
11.Vi w lokalu p. Mare. 
W Błumentbal w lokalu v. Plocke_. . 
W Toruniu-Mokrem, oddział rz~m1eś}!!1 

ków, w oberzy „Pod trzema hpam1 , 
Górna ulica 22. 

W Dellwig przed południem . o 11~ VI 
lokalu R· ttofstadt. 

w Hombruch-Barop po połudn. o godz. 
4 w lokalu p. Bocka. 

W Oberhausen II po południu o 2 godz. 
w lokalu p. Webera. 

W Dahlhausen po południu o godz. 4. 
w lokalu p. Salmen. 

W Osterield po południu o godz. 5 w 
lokalu p. Husemaima. 

W Sterkrade przed południem o 11~ 
godz. w lokalu p. Brohs. 

W Oberhausen I po południu o 4 godz. 
u p. Ja'nsen, Knapvenstr. 
O liczny udział uprasza 

Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 
'' SJL±E ___ „ ____ if!!e~~=- ..... , 

Wielki w~c polski w spr,awie opieki 
duchownej dla dekanatu Horde. 

odbędzie się w Iiorde dnia 24-go lute
go, o godz. 3 po polu dni u na sali ~ana 
Baumbecka, Schildstr. 11. Na wiecu 
tym zda sprawozdanie Komitet ze swej 
dotychczasowej czynności. Mamy na 
dzieję, że Rodacy Uumnie na wiec .2rzy 
będą , o co serdecznie prosi 

Komitet. -
Baczność parafianie kobierscy z pod 

Krotoszyna. 
Zapraszam wszystkich szanown: 

parafian na niedzielę. 24 lutego, o godzt 
nie 3 po południu do Gelsenkirchen do 
gościnnego Heinrichsa, Bochumerstr. 
16 na pogadankę, a w niedzielę, dnia 3 
marca, o godzinie 3 dó Ruhrort - ~a~r 
Kaiserstr. 106, żeby każdy paraf1amn 
mógł się stawić ponieważ będzie list od 
naszego wielebnego ks. proboszcza 
przeczytany, ażeby każdy wiedział, na 
jaki cel wszystkie skla~ki _obrócorn~ zo
stały. Zebranie odbędzie się ostatm raz 
więc proszę wszystkich parafian. żeby 
się każdy stawił. (165) 

St. Mazaiczyk. 

Towarz. gintnastyczno-śpiew11ckie 
„ Wieniec" w Bochum 

donosi swym członkom, iż lekcye śpie
wu odbywają się co poniedziałek w Io 
kal u p. Wienfortha. Cześć pieśni! 

Zarząd. 

Tow. gimnast. „Sokół" w Bochum •. 
Przyszłe pos, edzenie Gniazda odbędzie 
się w środę, 20 bm. punktualnie o godz. 
09 wieczorem w lokalu p. Schaefera, 
ul. Ringstr. Z powodu ważnych spraw 
uprasza się szan. druhów o liczny u-
dział. Zauą~ 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w Hessler i 
Schalke. 

Dnia 2.7 stycznia założono w ttessler 
Tow. polsko-katolicke św. Plor~ana, 
które odbędzie swe pierwsze pos1edze 
nie dnia 24 lutego na sali p. Piscbera, 
Kanalstr. O liczny udział uprasza (2) 

Zarząd. 
Wan0 kilku urzędników. w sprawę tę wając ~ie do?re~o .. p~bte~h się pr~~~ wywiązała się sprzeczka, podczas kto- ł 
Wmieszane są też osoby, za1mujące sta- konać 1 dow 1 edz~eh si~. ze. nastąp rej jeden z nich pchnął swego prze- J 
nowisko wybitne eksplozya wysokiego p1eca i t~ z. po- ciwnika nożem w brzuch i zostawił ran I • 

Aresztowano 'urzędnika Hajdę. ! wodu teg~, że w ~órnej· częś~1 pieca nego bez pomoc~ l_eżącego n~ ulicy. fti IO 
Przesłuchanie Hajdy który się przy-I' zapchały się masy zel~za. podczas gdy Rannemu udało si ę 1ednakowoz dowlec -

znal do winy. jest w toku. z. dolnej żelazo roztopione .wyp?s.zcz?- do pewnego domu, ~dzie mu r~nę opa- Z3Witało w Poznańskie 
Policya stwierdziła, że uoseł Zoltan ł no. Powstaln więc w dolne1 częsc1 p~o- trzono. Nożownika jeszcze t ej ~amej wyborn)·ch papłerosó.w 

lengyeJ, do którego rąk dosta!y się ak- i żnia a w niej naJ[romadzilo s'!'.. powie- nocy z !óżka wycią<rnięto i odprawa- r;„m WuUu•n 
ta, kazał ie od!ot@gralować na to, aby l trze. '.'Jaraz masy żelaza ~ góry spa- ! dzono do aresztu. -·· -' ·~ I F J K nµnd11ń ki W Dreż~ł 
e'O'entuaJnie zrobić z nich użytek w cią- dly, śc1snelv oow1etrze, ktore. n•e. mo- i ~ . · I . . O · „ . 
g~ Procesu 0 oszczerstwo. jaki prz.eciw 1 gas się szybko u1o!nić , rozsa~zilo z ; Od ydawnicł „ " ~ w n a.der przysh:pne.i cen:e detalir7ine,1 10 
n1ernu wytoczył b. minister spraw1edn„ r wielkim huI:iem piec: _Pr::icurnremu ! Wsz stkich Rodaków, którzy od sztuk 15 fen. Warto sprawdzjć Do na:· 
Woś · p r L 1 · rzy maszyn·e maszvmśc1e Neuh~uso- I Y d 1 1 d bTT .. ci' .... wp, w Bz T5itkich odnośn"t;ch hn.ndla.c..°JJ. i, Cl 0.onyi. eng-ye zaprzecza~ 1:i- p . cl d k . . cy kawał żelaza nas otrz_ymali do rozprze aży rn.en a- ... !\Oby od niego wyszła myśl kradzie_zY. w1 urwa1 o prys u1ą -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



ledJaa polska fabryka chleba 
w ftr estfalłl I N adrenłł 

~·.~;.A.~ A· """'- .~~· -=a:•1 ' . ' 

BaeznoAe? 

w Wattensoheid, ul. Vorstadtstr. 48 
Rodacy w Herne i okolicy 

Ażeby podolać wszelkiej obcej konknrencyi założyłem w Watten
sclleid łalJryk~ paro" I\• ·- Służę więc każdemn i dostarczam 
eh•ł"b · 1 ttieezyn·o, które jei:;t bardzo smaczne i tani«-, jakjego 
u alk.050 w okolicy tutaj dostać n obcego nie można. 

Moje wozy 
przejeż.dżają w p< niedziałek i czwartek: Wattenscheid, 

Leitbe, Westenfeld, Hame, ~Hofstede, Riemke, Bochum. 
'Ve '~torek ł w pląte1s1 

Pv~~cam szanownym Rodnkolll m6j 

skład żelaza i 
maszyn 

oo gotowania, czyc\a prania I wytdły.::na.nta 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Scha.lke, Bulmke. 

,.,. Mrod~ I -w sobot~a po eenaeh jak nałtańszyeh. (4~ 
Bismarck, W 1Inne, Rohlinghausen i Giinnigfeld. Zakupione rzeczy odat.awlam franko do domn. 

Bracia Rodacy, któl'zy do wyżej wymienionych miejscowości przybędą, 
jako i tych, którzy jeszcze wspiera.ją obcych, proszę o podanie adresu 

na poc:t.tówce, a. n11.t1chmiaat przy,1atl~. 

Proszę gorąco Śzan. Rodaków i Rodaczln o łaska.we poparcie. -11 
Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
I Poptei:aJmy tnwego ł jedzmy el1leb po l!!ikł •. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski 

li w Wattenscheid, I Sł a·n is ław J a n ko w i a k1 
HERNE, N eustr. 35. · 

'Tor1dadts-tr • .t,8 (27) ''orstadt1lltr. '48. -
Baczność Rotthausen I 

Podajemy upr.r;ejmie do wiadomości, iż w 'rod~ 20 lt •. 
nt. w tutejszej miejscowości w lokalu wdowy B3bl (Oilppel) 
urządzają podpisane 

kors łi:1•ojo i sz,-~ia 

Jako kierowniczka wielkomiejskich pierwszorzędnych 
11:akładów starać sifl najusilniej będ~ w.oj' klientel~ wszech· 
1tron:aie zadowolni6. ( 580 

Kurs trwa 14 ·dni, ale na życzenie sią przedłuża. Kobiety i pan
ny mają sposobMść wykształcić się w szyciu sukien. RGczy 
się zs. 8kutek. (170) 

= Ku1•s kosztuje ~O marek. -
Godziny lekcyi corlziennie z wyjątkiem soboty od godz. 

2 do 5 po poł~dniu. Lista do wpisywania się na kurs vryło-
Polecają.c się łaskawym względom i prosząc o życzliwe 

popmie ;~· ;:~:i i~mltA. :> żona. jest w lokalu . Z w,sokim sHcunkiem . 

.Józefa Sebmłtz, i Stanisl. Wronecka 
ur. Dudzik, 

~·--•t~•tllllrlłllllPc..l.111!i1 
akademicznie wykszta.łconR krawcowa. 

'°owarzystwo Serca Jezusowego w 
Brambauer 

ionosi członkom, iż pogrzeb czlonka 
Maszego śp. 

PQANCISZl(A CHRYSTY ANA 
etlbędzie się 19 bm. o godzinie 8 rano 
z kopalni „Achenbach''. Członkowie 
winni się stawić o godz. 7 i pół w czap-
kach i odznakach. Zarząd. 

lfowarzystwo gima. „Sokół" w Derne 
Szan. druhów uwiadamia się niniej

szem, iż ćwiczenia odbywają się regu
laruie w poniedziałek i czwartek i to 
od godziny 7 do 9 na sali p. Reiders w 
łfostedde. Druhowie! W dzisiejszych 
ł9.k trudnych dla Sokolstwa czasach 
eowninniśmy się zawsze chętnie zgro
madzać i starać się siły ciała i ducha 
przez gimnastykę wzmącniać, abyśmy 
byli w stanie wytrwać w pracy nad 
•trzymaniem wytkniętego celu. Tak 
~amo uprasza sj_ę tych Rodaków, któ
rzy są S.okolowi przychylni, aby wstę
:powali w szeregi Sokoła, a poznają. 
że gimnastyka j_est lepsza, niż doktór 
i apteka. Nadmieniam, iż na przy .. 
szlych ćwiczeniach zaczniemy uowe 
ćwiczenia, zatem komplet druhów ko
niecznie pożądany. 
(2) Pracel. naczelnik. 

• eh! c 
Dobt-y, poż tn1y cłdeb pad~r 
łlursk I p0 1~25 mr. i po §5 fe , 
równic:l westfalski chleb ·wiejski fBauern
słutcn) po I ,O.i mr. prv.e::;yła pospie.sznh 
koleją p1zy odbiorze 4 bochellków franko 
fa.bryka chleba o!~. l a~e, Upsp1ung 
p. Sal.zkottcn. (1800) 

·~··· Kto pragnie posiadać O 

Ił książkę do nabozeństwa f 
w plęlin~.i montej 01uawie i\1i 

• niech sobie jljapisze • 

: . „Boże bądź miłościw", : 
fi Książka , lloże hądź miło- •łt 
•· ściw'' ~awitr:t bardzo piękny ~ a zbiór nabożei1~t ,"J i piPŚni, 8. kosz- a 
Ił tuj.e w nad~wycy,aj piQknrj. i moc-+. 

8 neJ oprawrn 1 ,-to mrk., 1,oO mrk., A 
\!61' 2,00 mrk., 2, l O mrk ., 2,50 mrk„ ~ 
~ 3,00 mrk., 5,1 O mrk., H,OO rurk., 
G 7 ,OO mrk., 7 ,GO mrk. i ~); O mrk. 
@. K:siążh~ ł1,~ płr;;~syłarn1y zat ~oprz1ebd mem nac es amP.m na t~ży osci a o Ił 

za zaliczką pocztową. ł) 
· • Adres: 

~t 

sEvliic IV ,,Deuh;cher Kaisn" 
~a na s1Jr1.edaż przy bar<lzo 

(40) 

Ws~y~ 1k im rodakom i ro laczl{nm, kMrz.y 
brali udzi„ł p•wrze1Jiti mego teścia. & p. 

Adam ~faćkt w·aka 
169 

Pi Zamawiać pr1 S~f: w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko· 
lejową. Składy w Bochum: J. Polla:eier poleca w wielkim W} borne bardzo tanio 

Moltkemarkt l 5, tf. Krall, Dorstenerstr. 
L. \Veber, Rottstr. 51, Pennig, Stcrnstr 5. 
Ph .Loboff1 Maltheserstr. t, G. Kii'<'hncr. 
Llndenstr, 32, · EcL Welsch, Konigsstr 

Księgarn i a „Wiarusa Polskiego '. 

.& ezelaclników 

krawteckich 
potrzebuje od :&ara?: na. 
stał~ rn&otę UU 

T. J1u•oszyk 
Beek.lłna; haa 11en 

•Ac1., 
Bochumska ulica. nr. 87. 

Pilni! i r.i:eteln\ katolicką 

HłU~·ą 
potrzebuje nd zaraz 

C. Kilhle, 
Ho m J.erłf a. Rhein, 

Morserstr. 76. (162 

G1spodyni 
potrzebna od 25-go 
marca luh od 1-go 
kwietnia HHS 

Piotr Kosmalski 
Esstt111t, 

Pferde l abnstr. nr. 3~. 

~Y zamó~i
nia"h prntm1 za 
hęea~ kupcow i 
ptzemyslowe6w 
aby zamłe1zczali 
awtjc e1łosz1'nia 
w nasz em piśmie. 
Kmpeom i prze
myałeweom, kti 
r l:f w uszai ta~ 
zetie . epu11j4, 
llłeeh kuf uj,ey 
powie4z~ te te 
ogt11zenie ezyta· 
U, aby •1łasz~d~· 
ey wiedzieli, ie 
t!(łt1zemłe miało 
skui.es,, 

KAPELUSZE DAMSKIE I MĘSI(IB 
czyści bardzo starannie 
PARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, Herae, r'.icket, R6llł1'11· 
hausea, UndeD, Hatt.ia1ea, Laagelłdrcer, A\ar· 
ten, Castrop, Kamen. De>rtmua4, Oerthe. 
Sorockhćivel. 

1179 
(Tunm~tr.) nr. 14. 

Największy i najeta:;.·g~y pierwszorzędny interti!ł 

krawiecki na. Essen i okolicę. 

Krój nowomodny n:1many jako najl p11'~Y·· 

TllXIO 1 

Ub~flry ~ trwałego towaru już ci<l % mll.rtk. 

Ubiory sokoh1ld~ od R5 do 45 Jlian~. 
oslb podróży do dwóch marek zwracamy: -Ha· 

słt.m naszem: Swój tło sw·eao. 

Budzik g1. dzwonek. I,&& 
Zegarek ::ii:.~· 2ia& 
Zegarek aec;:n~to 6tss 
C •k• około 2000 il BROI I cyi ..,,., •• -..l'll. 
M. Danecki, Poznai 

ul. Błsmareka •· O 

I 
Zaproszenia !t 

== 
~ ;t weselne 

w pięknem wykonaniu i na 
tleganekim ka.rtonit oraz ha· 

ne drnki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
·• Boehum, 

.i. llalthuentr&sse 17. 

. Olbrzymi zarobe 
osięgną wędrowcy i podróżujący ( 
że kobiety) przez rozsprzeda~ m 
wszędzie dobrze zaprowadzonej 
packlej herbaty. Prospekty Polskit 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

Bukowiecki. Posen W. 6, 

p 
o 

POLAK 
. .6. 
K 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczu7 pruw&dnik, kłó1'7 pecłaj1 

-.aka.z6wki, l'OKD2oivy i 1taułd, ab.r .., bót
k~ ezuie można czytać, roRaiff i m.6-
w1ć po aiemiecku. Ctaa 1 ar., s pru-
1yt~ 1 IDI'. 10 fen. Zamówieala pnri
lll'RJ6 

„"łViarus Polsld" 
klli•praia i drakarnia 

w Botlwm, Maltheserstr. 17. 

~~~ 
-~~'!!:: 

-- '' .1Uil8CZDOSC! Bac.znoś 
Donoszę za.cnym Rodacy,kom w U 

stropie i okolicy, iż osiedliłam się 
Kant.rop pr&y fłiin8t„rstr. nr 4 
w lol-alu wdowy p. Becker jako 

a zer a poi•H.1.• „ 
Zarazem polecam sią łaskawym wgi 

dom. (lv 

. Ler h, 
polska akuszerkiL 

POSTBESTr:LLUNGSfOR U 

leli bestellc hiermit bei dem Kaiser. 
·W Po tarm t il!l Ex~mpiar aer Ze1tł 

.,, Vłu · Patr-• r' tiu~ P.,oclmm (Zcitull 
preislistc 128) filr den Monat .Mii 
1907 und zahle an Abonnement u 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu hab 
bescheinigt 

• • • • • „ • d. . 190· 
Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nak1adem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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lechienne pismo lndowo dla Polak6w na obczyźnie pośwł9cone o~wiaciu oraz sprawo narodowym politycznym i zarobkowy• 

WrcJaodzi eodstenni• ' WJJ~t!riea dni poiwi.łteczn1cli. 
fiMdpł&ta kwa.rtili!a n!I. poczci.1 i u liatowych wynosi 
1 ur iO fen., & 111 odaos:o.eni•• do d5mu 1 ar. 9~ fen. 
1~\lhns Pobki" upiu.ny jest w oennib pocztow,a pou i IDUC 1121 za •~ar1 IJ zyz li 

!.a inHr&t)' płaci 11, sa miejac• rqd.ka drobnego ~ot 
lE ł. ogłoszeni• 1ami1szczon1 p?Hd in.ser&t&mi łO fen. :r~a 
cz~ato ogłatza otrzyma. ra.bat. - List)' do „Wiuiu Pel• 
1kiego" nale~ frankowaó i poda6 w nich dokładę Uri• 

mlliem ,,L pohililch ar. 123. pi8qcego. Rąkopiaów Jfie zwrac&m1. 

9~y,·.------.....,,_.~----------------.,_-----sRw-o~--zM-~.~x~~aD=cuwaAWS•m:EU l lme9~~·•1W31--'t~"W'ra~~~.WWW&alll'l!249Qlll~~Mmnnm·~~-~M-.il:iC..-----~------~---------------------------
- ·,.. U.ada.kcyn, Drnkarnm i Ksi~garnia 1--najdnj~ siQ w Eoehnm~ prłry ulicy hfolthesersł. 1·1. - Adma: „'\\'1a:ru3 Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414 
~~- l!lliJ4'!&4:WWW~ rir lil __ _?Mili'JltiłE!~WWWJ?Ai!S2tliil&,S&.5l & 'IU Li::!Z2 foJBi~~~~a:J~M~"i"~' ~d~E~-~~~~$4f~··~SJ~&~~~~~~~~~~~~~~-IJ 

1tetlzice f*lscy! Uczcie dzieci swe 
1Riłwlee czytać I 9fsać pg polsku l Nie 
lfgt Pełaldem, kto J)otomstwu swemu 
•••czyć 11, pozwoli! 

Dz.a, w wtorek rozpoczynają się obra
dy parlamentu. 

Otwarcia dokona cesarz niemiecki 
l odczyta mowę tronową. 

· Ceatrum domaga się, by pierwszym 
)Dars.aałkiem parJamentu został centro-

wiec. 

~ ·~rzeciwiają się temu przedewszy 
stkiem narodowi Iiberalowie, którzy 
pragną, by pierwszym marszałkiem zo 
stał liberal albo ostatecznie konserwa
fysta. 

· W Anglii wybucłtł strejk górników. 
W Berbyshire zastrejkowali zorga

lizowani górnicy, by zniewolić niezor 
ganizowaQYch do przyłączenia się do 
Ql'11ranizacyi. 

Sprawa walki o język wykłada1y 
w nauce . religii w sejmie pruskim. 

-~ mowy posła naszego dr. Mizer
skiego wygłoszonej przy rozprawach 
cad sądownictwem .Pruskiem podajemy 
Według tlomaczenia uDz. Po zn.'' naj
ważniejsze szczegóły. Pose1 Mizer
ski mówił pomiędzy innemi jak nastę
Rllle:: 
, ~,Mości panowie! Cala tegorocżna 
C!eQata polska w WYSokiej izbię deputo 
"1anych obraca sie okolo sprawy strej
ku szkolnego. Jest to zupełnie zrozu
tn.iałcm. Tak zwana wojna dziecięca, 
~ vowodu której od wielu miesięcy uwa 
ea ~ie tylko kraju, ale i zagranicy zwró 
eona jest na dzielnice, któ_re tu zastępu
łemy, jest zjawiskiem szczególnym nie 
trlko pod względem psychologicznym, 
ale i politycznym. Skutek, który ta 
llfalka wywolala, jest ten, że przy
k:ażdym etacie trzeba spraw~ strejku 
sz~olnego poruszyć. Dla tego też nic 
dz1wne"-o, że i przy etacie sprawiedli
!Ości omawiać ją trzeba, zwłaszcza, 
ze ~prawa ta wywolala też niedawno 
\V ro~wiązanym przedwcześnie parla
mencie dwie interpelacye, które miały 
9harakter specyalnie prawniczy i dla 
te~o w związku byly z wymiarem spra 
"W1edliwości' '. 

Wskazawszy na odbieranie rodzi
oom polskim dzieci na przymusowe wy 
cho~anie za to, że usluch.aly rozkazu 
rodziców i oparly sie niemieckiej nau 
~e r_eligii, i przytoczywszy znany czy-
e1nikoz naszym wyrok sądu zabrskie 

go, mówił dalej p. dr. Mizerski: 
. „Mości panowie! Okrzyk oburze

llia - skoro ten ukaz został wiado ... 
lłlYm - obiegał nietylko u na~ w kraju 
~ rasie, lecz we wszystkich krajach: 

(Wołanie: W GaJicyi!) 
Nie tylko w Oalicyi. lecz i w Rosył, 

.,,,.kło~zecll, Prancyi ł Anglii os~dzoao 
~ az ten jak najsurowiej I uz.a•o go 
Jako zboczeałe od 1>raw#. 

Przyznaję, iż uchwala pana s~dzie
go opiekuńczego w Zabrzu zredagowa 
na jest bardzo zręcznie: jest ona -
rzec można - sztuką sofistyki. Jak ku 
glarz igra kulami bilardowemi w po
wietrzu, tak on miesza pojęcia i docho 
dzi do pożądanego wyniku, aby to, co 
jest biał~m. zdawało się_, że jest czar
nem. Ale przy tej sztuce wywróconą 
została sprawiedliwość! 

(Bardzo_ słusznie! - u Polaków!) 

Pan sędzia swego tak był pewien, 
że nie uwzględnił prośby o.droczenia 
wykonywania tej uchwały, o której to 
odroczęnie wniósł ojciec za pośrednic
tvy:em adwokata. Prośbę tę odrzucił 
ów pan sędzia. 

Zaznaczyć tu musze, że jest to po
stępowanie, które najsurowszej poddać 
trzeba krytyce. Pan sedzia nie powi
nien byl spuszczać sie na swoje wido
cznie niedostateczne zrozumienie, lecz 
obowiązkiem było jego, zajrzeć do ko
mentarzy. Tam byłby znalazł, że sto
sowanie tego paragrafu było nie odpo
wiednie. W każdym komentarzu mógł 
by się był doczytać, że przy tym pra
wnym przepisie nie wchodzilo w rachu 
hę ani polityczne ani religijne usposo
bienie ojca i jego wplyw w tym. kie
runku. Przyznał to już też i parla
ment. Kiedy obradowano nad kodek
sem cywilnym, zażądala frakcya· socy 
alno demokratyczna przez posła Stadt 
hagena odnośnego dodatku. Powie
dziano wtedy: 

Byłoby to wciąganiem polityki do 
sal sądowych,- zatruwaniem duszy 
dziecięcej,_ podminowaniem władzy 
rodziG.ielskiej, zniszczeniem rodziny 

. i t. d., gdyby się_ chciało paragrafy 
te stosować do wypadków, w któ
rych ojciec kieruje się innemi może 
zasadami, jak te, któreby rządowe) 
władzy państwowej przyjemne być. 
moglyl' 
M. p. ! Dodatku tego wprawdzie nie 

przyjęto, ponieważ uważano to z i<>
ry za _wykluczone. Jeden z wybitnych 
czlonków centrum powiedział, że doda 
tek taki zupełnie jest niepotrzebnym, 
bo to samo przez sie rozumie się; wpra 
wdzie przyznał, że paragraf ten może 
prowadzić do nadużyć w reku sędziów, 
którzy nie będą mieli jasnego pojęcia q 
zadaniach i celach wykonywania pra- . 
wa. 

Mości panowie! Rozporządzenie 
sęgziego okręgowego w Zabrzu opar
tem jest na zupełnie fałszywej podsta
wie, na zupełnie przewrotnem zapatry
waniu, że każde zarządzenie samowla 
dczej u nas władzy szkolnej jest nieja
ko moralnym dogmatem i wszelki o
pór przeciw takiemu zarządzeniu -
chociażby ono było najprzewrotniej
sżem - jest moralnem zboczeniem. 
Mości pano~ie ! Takie wyłożenie po
tępiono o~ólnie i . nie znalazło ono ża
dnego obrońcy; niestety znalazfo je
dnak naśladowców. 

Wkrótce pot~m na pólnocno- wscho 
dnim krańcu monarchii inny sąd postą
pił sobie lepiej jeszcze, jak ~ędzia Ókrę
gowy w Zabrzu. Zaw_ęzwano tam na 
sąd organistę Napiątka, którego dzieci 
nie chciały podczas nauki religii odpo
wiadać po niemiecku. Działo się to na 
sądzie bytowskim, a zanim je~zcze ter
min został wyznaczonym. odebra~ fa• 

darm owemu ojcu dwóGh chłopców i od 
prowadził ich do domu ratunkowego w 
Słupsku. Ojciec i dzieci są katolikami, 
dom ratunkowy zaś ewagielickim. Acz 
kolwiek natychmiast wniesiono zażale
nie, obu chłopców dlugo tam trzyma
no. Sąd ziemiański w Słupsku uznał 
zażalenie za uzasadnione i zniósł pier
wsze rozporządzenie sądu okręgowe
go. Sprawa ta oparła się o kamerge
rycht i tam rozstrzygnięto, że dzieci 
natychmiast uwolnione być mają. Ale 
cóż się stało, mości panowie! Uchwa
la kamergerychtu zapadła a stycznia; 
dzieci jednak trzymano ciągle jeszcze 
w domu ratunkowym i ojciec musiał 
dopiero postawić osobny wniosek; by 
nareszcie po 4 tygodniach dzieci jegą 
uwolniono. 
(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków) 

Do Słupska odprowadził je żan
darm nie pytając o ojca; kiedy jednak 
mialy powrócić do domu, cz_ekano tak 
długo, dopóki ojciec po nie nie przy
był. 

Jaki to jest dom przekonacie się pa
nowie z trzeciego' przypadku, który 
wam przedłożę. Pewnemu ojcu nazwi
skiem Sildatek z Wladyslawowa skon
fiskowano syna Bazylego i oddano do 
tego domu ratunkowe~o„ który jest u
rządzonym dla dzieci protestanckich. 
Dziecko zmuszono do odmawiania mo
dlitw protestanckich a nawet zaprowa
dzono je po trzykro~ do ewan"łell
ckf ego ko~cloła. 

(Słuchajcie! sluchaicie u Polaków). 
Mości panowie! Czy nie ustaje już 

wszystko. jeżeli na mocy do ego stop
nia fałszywie zastosowanych prze_pi
sów prawnych po prostu dzieci ~i~ po
rywą? Nie umiem nazwać tego ina
czej. 

Mam jednakże naqzieję, że po omó
wieniu tych spraw wobec parlamen
tów nie Jt)Otrzeba się obawiać, aby 
„sprawiedliwość stanęła raz jeszcze na 
uslugi rozporządzeniom szkolnym. 

Następnie wskazał p. Mizerski na 
wypadki zniewalania do skladania przy 
sięgi w sądzie w języku niemieckim 
osób, które nie wladają dostatecznie 
językiem niemieckim i ztąd doniosłości 
przysięgi wcale nie rozumieją. Pan 
MizersJd przytoczył w tym }Y.zględzie 
także głos „Breslauer Morgen Ztg." 
występującej przeciw takiemu pofilę
powaniu niektórych sądów. 

W końcu zapytał s~ posel Mizerski 
m.in,istra podłu2 jakich zasad rozdziela 
się zapomogi na wychowanie dzieci sę
dziom z tajne1w funduszu 150 tysięcy 
marek. 

Na wywody powyższe posła· Mizer 
skiego odpowiedzial minister Beśeler . . . ' 
IZ me znane mu są wypadki. żeby w 
sądach zmt szano do języka niemieckie
go osoby władające tylko językiem pol 
skim ( ! !). Wiadomo mu jednak z wla
sneg-o doświadczenia, że liczne osoby 
uda waty ( ! !) nieznajomość języka nie
mieckiego. Sędziom ni . zalecono o
strzei występować przeciwko Pola
kom. 

Po tej> odpowiedzi zaznaczył jesz
cze jeden z radców ministeryalnych · . ' ze zapomogi, o które pytał dr. Mizer-
ski rozdziela się wedlug potrzeby i nie 
wedlug zasad politycznych. · 

/ 

Marna rola przywódzcy centrowego. -- ~ w procesie przeciw bylęmu urze„ 
dnikowi kolonialnemu Poplau'owi ode
gral pÓsel centrowy Erzberger bardzo 
marn.s rolę. Pan Erzberger do które-. 
go s~ swego czasu Poplau zwrócił z 
prośbą o pomoc, pierwotnie odmówił 
zeznań oświadczając, że czego dowie
dział się jako poseł, tego sądowi wyja
wiać nie potrzebuje pod osłoną nietykel 
ności pos~lskie). Opy Erzberger w so
botnich przesłuchach stanął na tern sa
mem stanowisku, nalożył sąd na niego 
100 marek grzywny i kazal go natych
miast aresztować celem wYmuszenia 
zeznania. W ostatniej chwili oskarżo 
ny Poplau uwolnił Erzbergera od obo
wiązku milczenia, a p. Erzberger kąrzy 
stając z tego złożył zeznanie. 

Jeśli p. Erzbergerowi Qhodzilo o nie 
tykalność poselską, to nie zmieniło po-
staci rzeczy, że oskarżony Poplau zwo 
Inii go od obowiązku milczenia. P. Erz
Qerger powolu]ąc się na nietykalność 
pos~lską zrobił z tego sprawe pierw
szorzędnej wagi, ale - tak l.l_I"Zedsta· 
wia się obecnie rzecz cala każdemu -
w: ostatniej chwili stchórzył, gdy mu za 
grożono więzieniem. . Nikt się takiego 
obrotu rzeczy nie spodziewał, Jem wi«=„ 
cej, że p. Erzberger mógl naiwyżej do 
dnia otwarcia parlamentu, a w_ięc tylko 
przez dni kilka, pozostać we więzieniu„ 

Pan Erzberger odznacza sie pilnoś• 
cią wielką i jest człowiekiem zdolnym, 
ale brak mu widocznie najważniejsze· 
go u mężczyzny przymiotu, odwagi, ·j 
ztad ośmieszył sie p. Erzb_!!rger w krót• 
kim czasie już po raz drugi. 

Z walki o język wykładowy w nau11 
rallgłl. 

Niema pr~wie dnia, w któryin »i.e 
zanotowanoby nowych środków sto„ 
sowanych przez wladze„ zarządzej i 
wyrok..Qw sądowych w sprawie :tak 
zwanęgo strejku szkolnego. 

Przed sądem ławniczym w lnowto
cfawiu toczył się, jak czytamy 
,pzien. Kui.'\ dnia 12 bm. proces prze 
~w 15-Iętniemu uczniowi dekarskiem11, 
Wład. Chodzińskiemu z Inowrocławia. 
osk!arżonemu o obrazę nauczyciela~ p. 
Bottgera z Inowrocławia, wyrażeniem 
si~ do pedla Linkego: uPowiedz pas 
naq.czycielowi Bottgerowi, że gdy go ia 
·aosta~, uderzę go w pysk i padnie llą 
ziemię!" · 

O~karżony przyznał się do słów •Y 
powiedzianych do pedla Linkego: „Po
wiedz pan nauczycielowi, że gdy ja 
przyjd~ do szkoły, dostanie parę w 
pysk!'' Nie wymienił jednak nazwi
ska nauczyciela, ~dyż nie wiedziat, 
kj:óry nauczyciel obil jego brata, o 
czem mu powiedziano. Klasowym nau
czycielem tegoż był bowiem pan 
Tschiersch. ~wiadek Linke twierdził, 
iż oskarżony nawet kilka razy wymiej 
nił nazwisko „Bottgera'' i gdy on. ga 
zapytal, czy rzeczywiście ma nauczy
cielowi powtórzyć te słowa, stanowczo 
oświadczył: „Tak jest"! - dodając jo
szcze: „Pan też nie jesteś lepszy od 
nauczycieli!" O wypadku tym powiado 
mil pedel, który wecjłui dalszego zezna 



llla, nie zatrzymał w pamięci bliższych 
szczegółów zajścia, p. Bo~tgera, a ten 
~'lalsze poczynił kroki. 

Prokurator, pomimo bardzo młode
&o wieku oskarżonego, wniósł o jedno
miesięqpą karę więzienną, ażeby za
pokumentować, iż podobne „wybryki" 
tmrowo się karze. 

Po dłuższej- naradzie, skazał sąd os
karżonego, uwzględniając jego młody 
twiek i obicie brata, wskutek czego przy 
puszczać mozna. jż był oburzonym, na 
30 mk. kary lub IO dni węzienia i ko~zta 
procesu. -

Na miesiąc więzienia skazał sąd ła
wniczy robotnika Władysława Krolla 
<ta obrazę nauczycie1a Conrada ze szko 
ly koronowskiei.. Proces ten rozegrał 
się na tle strejku szkolnego. -

Redaktora „Dz. Kuj." za 10 rzeko
mych przekrocze(1 prawa prasowego 
Bkazano na 1000 marek kary lub 100 dni 
więzienia. - · 

W Poznaniu toczyły się znów 4 pro
cesy nP. tle strejku szkolnego przed dru 
gą izbą karną sądu ziemi.ańskiego P;,ze
ciw byłemu redaktorowi uPostępu p. 
Julianowi Trosze o wykroczenia prze
ciw § 110 kodeksu karnego przez rze
kome wzywanie do nieposłuszeństwa 
wobec praw i prawomocnych rozpo
.-ządzeń władz. Przestępstw dopatrzyła 
się prokuratorya w rozmaitych kores
J>ondencyach umieszczonych w „Po
stępie". 

Pana Trochę skazano w dniu tym 
na 6 tygodni więzienia i 470 marek 
grzywny. -

Do „Posener Ztg." d~moszą 1i Byd
KOszczy, że na rozkaz tamtejszego ko
legium szko1nego wydalono ze szkoty 
realnej ucznia Skibińskiego z Wolszty:
na dla tego, że rodzeństwo jego strej
kuje w szkole elementarnej. Równocze 
śnie powiadomiono p. Skibińskiego, że 
syn jego nie będzie przyjęty do żadne
go wyższego zakładu naukowego w ca 
tvch Niemczech ( ! ! !). -

Z Leszna donoszą „Gaz Pol.'': Z tu
tejszego gimnazyum wydalono wyższe 
go tercyanera Baszyńskiego dla tego, 
iż brat jego i siostra, uczęszczając do 
szkoły elementarnej, nie odpowiadają 
podczas nauki religj_i po niemiecku. -

W piątek toczyła się przed izbą 
karną sądu ziemiańskiego w Lesznie 
sprawa przeciw kupcowi p, Józefowi 
Woziwodzkiemu z Gostynia o obrazę 
pierwszego nauczyciela Schmidta i na
uczyciela Schylli z Gostynia. 

Schmidta mial p, W oziwodzki tern 
obrazić, że dnia 11 sierpnia 1906 rzeko
mo przed nim na ulicy splunął; Schyllę 
zaś tern, że na wiecu w Gostyniu 15 
sierpnia 1906 powiedział. iż Schylla 

Fatalna om )łka. 
• 

35) Pe wieść z francuskiego. 
( Ci~r dalszy). 

~ -- -
:.... ·· ~ Dzierżawca spojrzał na niego pa
dejrzliwie. 

- Co pan mówisz? 
- Małże11stwo byłoby dla niej zgu 

bne. Zgadłeś pan. Jej zdrowie jest bar 
dzo delikatne. Już dwa razy ocaliłem 
ją od śmierci tylko za pomocą usilnych 
starań, wielkiej troskliwości i pieszczot 
li;;wego czuwania nad nią. Wydać ją 
zamąż, to znaczy stracić ją ... a strata: 
bylaby_podwóJna.„ dla ciebie, jako mę
ża, dla mnie„ jako ojca„. Widzisz więc, 
że nie mogę, że nie oowinienem wydać 
iei za ciebie. 

Jerzy iililczał. Nagle ująl ręce star 
ca, zmusił go podnieść oczy i rzekł 
prędko: 

- Czy mówisz pan prawdę? 
Laurent skinął glową. 

. -Takf 
- Ale przecież będzie nas dwóch, 

aby otoczyć ją staraniami jakie jej są 
potrzebne. Przywiązanie ojca i miłość 
męża będą zaspakajać wszystkie jef 
potrzeby, uprzedzać najmniejsze ży
czenia; uczynią jej życie słodkie. pelne 
spokQju i szczęścia. 

Laurent spuścił gfowę, uczynił ruch 
wielkiego zgnębienia i rzekł: bardzo ci
cko: 

- N:e mogę!... 
Marva stała w oknie swego poko

ju i wyglądała Jerzego. Gdy go spo
strzegła, oddalającego się, zeszła do 

10-letnięgo chłopca szkolnego Kolendo- qyant Paul, którego wskutek pijai1-
wicza w godzinie nauki religii za to, · stwa zwolniono ze służby. 
że się nie chciał uczyć religii po ~~e- I Człuchowo Zachodnio-pruskie ga
miecku, chwycił za kark, przygmotł zety niemieckie donosza z Człuchowa, 
do ziemi i bil go gięścią po głowie i że na plebanii, w której mieszka ks. 
plecach. prob. Melz, obrzucili nieznani sprawc} 

wie. Kiedy rano ujrzała złodzieja stu. 
żąca, zbudzila swe~o pana, a ten skon
statowawszy, że go okradziono uwięził ~ 
złodzieja. Zgaje się, że on to popclnit li 
kradzież kasy u piekarza p. Stefaniaka 1 i rzeźnika p. Stróżyńskiego. 

Po wysłuchaniu 11 świadków - drzwi do tejże blotem i kałem, tak iż 
między nimi kryminalnego komisarza potrzeba było kilku godzin do ich wy
Bohmego i sekretarza Gtinthera z Po- siorowania. Już przedtem miał ten pro 
znania - wniósl prokurator o skazanie boszcz otrzymać kilka listów z pogróż 
p. Woziwodzkiego za obrazę w 2 przy- kami. Ksiądz ten musi być bardzo do
padkach na 400 mk. kary i publikacyę brym duszpasterzem dla swych pol
wyroku. ski eh owieczek! Między in n em i podpi-

Kcynia Komisya kolonizacyina roz 
parcelowala dobr~ Iwno pomiędzy 46 r 
kolonistów, dla których .DObuslowany , 
będzie w qiiejsce starego, nowy zbór c 
ewangelicki. ~ 

Kościan. W tutejszej kościańskiej 
„Gaz. Polskiej" czytamy: 

Obrońca oskarżonego p. mecenas sal ks. proboszcz Melz niemiecką ode
Woliński z Poznania po dłuższej znako zwę wyborczą i nakazał również roz
mitej obronie ż4dal uwolnienia swego dzielanie karteczek na \Vilkensa, kon-
klienta. serwatystę. 

Sąd przychylił się do wniosku obroń '(, Wteł. Kr Poznaask!~t. 
cy i wydal wyrok uwalniający p. Wozi . 

d k. d · · k k• d · Inowrocław. „Dz. Kuj.'t donosi, ze 

Pod nr. 29 registru została zapisana 
w Osiecznie spółka pod nazwą Rolnik 
w cefo sprzedaży i z~kupna płodów rol i 
nJczych z ograniczoną poręką z odpo
wiedzialnością do 1000 marek. Członek 
może najwięcej 10 udziałów posiadać. 

wo z iego o wmy 1 ary, na ia aJąc trybunał administracyjny w Berlinie 
koszta sądowe kasie państwowej·. zawyrokował. iż w Gniewkowie wła-

Do zarządu należą ks. proboszcz Pa 
wet Steinmetz, organista Andrzej Do
magała i mistrz rzeźnicki Józef Werner r 
wszyscy z Osieczny. Statut .z 21 stvcz. 
nia rb. 

Sąd był tego zdania, że nie jest udo dze niesłusznie zakazały odbycia wie
wodnionem, iż p. W. umyślnie przed ca w stodole . Skarżącym był p. dr. 
Schmidtem na ulicy splunął; co do 
Schylli za_ś, że jest w całej pełni udowa Zedlewski, a oskarżonym prezes rejen-
dnionem, iż tenże małego I(olendowi- cyi, który potwierdził orzeczenie poli
c.;za podczas nauki religii tak bil, jak p. cyi i landrata w Inowrocławiu. 
W. na wiecu twier<lził. Zostało też dą· Z Poznania donosza: Z blahego 

6 powodu policya tutejsza aresztowala 
lej udowodnionem, iż Scbylła wog le robotnika flodzickiego i odstawiła go 
skłonnym jest do przekroczenia dozwo 
lonego cielesnego karania dzieci szkol- do inspekcyi policyjnej. Tam przy re-

Do przejrzenia spisu członków spół 
ki wolny dostęp w czasie służbowym 
sądu okręgowęgo w Lesznie. Kapitał 
zakładowy 50 OOO mk. 

Ze Sl~zka ezylł St~r opolski. 
Bytom. Odstawiono do lazaretu w 

Bytomiu ciężko pokaleczonych górni
ków Krzeskę z kopalni „Hohenzollern" 
i Pawła Czampiela z kopalni „Prusy", 
Obaj zostali pokaleczeni węglem &pa. 
daj1ącym. 

nych, np., że małemu chłopcu Pietm- wizyi znaleziono przy nim rozmaite do
szaszewskiemu wybił dwa zęby i że kumenty oraz znaczną sumę pieniędzy i 
główny nauczyciel Schmidt poszedł do papierów wartościowych. Dokumenty 
ojca chłopca prosić go, by n;e skarżył opiewały na nazwisko ropotnika An
o to Schylli i wrócił mu koszta przez dysa, który przed kilku miesiącami 
wystawienie atestu lekarskiego i t. d. znikł bez śladu i o którym sądzono, że 
powstałe. wyjechał do Królestwa. łfodzicki, po 

przesłuchaniu, przyznał się, że owego 
robotnika zamordował, dokumenty zaś 
jego przywłaszczył sobie. Podczas dal 
szego śledztwa pQkazalo się, że łfodzi
cki zamordował i obrabował jeszcze 
trzy inne osoby 

Bytom. Izba karna skazał a reda
ktora p. Wojciechowskiego za obrazę .. 
pastora Gottschalka z Wodzislawia na 

Polacy na obez.vźnie. 
W sprawie wieca Polek 

odgytego ubiegłej niedzieli donoszą 
nam jeszcze w uzupełnieniu wczorajsze 
go sprawozdania naszego, że od Polek 
z By,tomia nadszedł na wiec telegram 
z pozdrowieniem, przyjętem przez zgro 
madzonych żywemi oklaskami. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehod ich, Warm·ii i M.t.zur. 

Kartuzy. Reient.:va wyklu~zyła 
znów 10 obywateli w tutejszym powie
cie z dozoru szkolneg >. 

Z Grudziądzkiego. Na pla~u ćwi
czeń woj1Skowych w Grupie, wydarzyło 
się pionierowi' flackbart•)Wi niesz(:zę
ście. Biedak tak zostat pokalecmuy, 
że w dwie minuty po wypadku ·La.kot't-

- czyl iycie. Zwłoki odstawiono do laz:i 
retu wojskowego w Grudziądza. 

Iława. W środę przed pol 11dniem 
zastrzelił się w swem mieszkaniu poli-

ojca. Starzec siedział w fotelu. gtowę 
ukrył w dłoniach i nie slyszał wejścia 
córki. 

Zbliżyła się do niego cichutko, u-
klękła i odjęła mu ręce od twarzy: 

- Ojcze! - szepnęła„. _ 
Twarz jego by la zalana łzami. 
- Dziecko drogie!... 
- Widziałaś się z Jerzym? 
-Tak. 

. - Wyznał ci wszystko 
- Wszystko. 
-:-- Powiedział ci, żeśmy się widy-

wali, że się bardzo kochamy?... opo
wiadał ci o naszych nadziejach, o na
szych marzeniach i że od ciebie tylko 
zależy, aby się urzeczywistnily? ... 
Przedstawit ci to życie, jakie z nami 
podzielasz i które będzi e ci płynęło 
spokojnie, otoczone szacunkiem i czcią 
tych, co cię kochają. Pozwalasz tęraz, 
żebym się z nim widywała, prawda? 
Nic nie stoi już na przeszkodzie, żebym 
została jego żoną? „. ojcze drogi!... nie 
ptawda ? ... 

- Nie. 
- Prosił cię o moją rękę? 
- Prosit 
- A ty ]!)rzyrzekłeś? 
Madelor nie odpowiadał. 
Marya wolała blag-alnie. 
- Ojcze! błagam cię!... 
- Odmówilem - rzekł. 
W stała z żywości a z iskrzącemi o

czami, zrobiła ruch, który przestraszył 
Madelora i głos drżał bardzo, gdy rze
kła: 

·- To źle! to bardzo źle!... 
Wyciągnął do niej ręce: 
- M.oja córko, Mary0 droga, prze 

Z powodu założenla oddziału Sto
warzyszenia Drukarzy poi. w Inowro
cławiu zaznaczają pisma polskie, iż by
łoby na czasie, ażeby i inne Glzielnice
a zwłaszcza w Prusach Zachodnich, 
Śląsku i obczyźnie z Berlinem na czele 
poszły śladem Inowrocławia. Stowa
rzyszenie Drukarzy Polskich w Pozna
niu daje zupełną gwarancyę wypełnie
nia zadań organizacyjnych jak niemie
cki „Verband" i uznane też zostało 
przez główny urząd taryfowy w Ber
linie fako taka organizacya. Na cóż 
bogacić obce związki, jeżeli to samo 
mamy w swoim. 

14 dni więzienia. Obrazy dopatrzono 
się w krytyce mowY Goltschalka, ja. 
ka ten wygłosił nad trumną żandarma, 
którego nieszczęśliwy Chrószcz z Pszo 
wa zastrzelił w chwili, gdy żandarm 
kazał rozwalić jego piec. Pastor Gott- s 
schalk przemawiał w ten sposób, że mo 
żna było jasno wyrozumieć. iż to Po
lacy są winni całemu krwawemu zaj
ściu w Pszowie, a nie ustawa zabra· 
niająca Polakom tworzenia nowych 
osad. . 

Opole. Kolejarz Mateja ze Zakrzo- s 
wa na dworcu tutejszym przejechany 

Szamotuły. Pewien młody czło
wiek, któremu praca uczciwa jest wstrę 
tną, kazał się zamknąć w poczekalni 
III klasy na tutejszym dworcu, gdzie 
się obładował różnemi przysmaczkami. 
A że za wiele w butelkę zaglądał, ko
sztując przeróżne likiery zasnął na la-

i śmiertelnie pokaleczony został. Nie
długo potem pomocnik zwrotniczy Pan 
sa takze na tutejszym dworcu przejech 
chany i na miejscu zabity został. 

Głogów Na Dolnym Ślązku„ We 
dworze w Małym Grodzisku zmarł w 
nocy na niedzielę jeden robotnik polski 
z Galicyi; zaczadzony został gazami 
węglowymi. Nieszczęśliwy liczył 46 
lat wieku i nazyw a się Antoni P~nek 
Dziewczę jedno 17-letąie zostało gaza
mi również ogłuszone, lecz lekarz przy 
wrócił je do życia. 

bacz, ale ja nie mogę, widzisz, nie mo- tej miłości~ któraby mogła usz~zęśliwić 
gę. Nie bądź Że swej strony okrutną i nas wszystkich. 
nie przeklinaj mnie! Kocham cię i dal- Pytania te tłumnie cisnęły się na 
bym życie dla osuszenia jednej łzy. usta Maryi, padały jedno po drugiem 
Żyłem tylko dla ciebie. Czy nie możesz na duszę .Madeiora i piekły ją niemilo· 
dla mnie zrobić ofiary ze swej miłości? siernie. Starzec milczał, zgnębiony. Ca· 
Bądź cierpliwą. Widzisz, jak jestem już łą jego istotę przebiegały nerwowe dre 
stary i złamany, jakie moje włosy są szcze .. 
białe. Tak nie wiele dni pozostaje, że- Skończyło się wi,ęc to życie ciche· 
by być z tobą. Nie wychodź za mąż, go spokoju i zapomnienia. -
dopóki ja żyć będę, drogie dziecko. Zo- Nadszedł czas _próby. Daremnie 
stań przy mnie. chciał się jeszcze bronić. jak duszącą 

- Ale tybyś nas nie opuścił, ojcze. zmorę, która już zapadała w głąb cza· 
Wiesz przecież dobrze, że jabym nie su, a wspomnienie jej zostało, jeżeli nie 
chciała się z tobą rozłączyć. zawarte zupełnie, to przynajmniej' da· 

- Trzebaby się rozłączyć. godzone, ta przyszlość zaczęła go 
- Dlaczego? Czy Jerzy nie po- znów ściskaćł jak żelazna obręcz. BUi! 

wiedział ci, jak cię kocha i szanuje? tował się, bronił jeszcze. chciał zyskaC 
Czy życie nasze nie byłoby wspólne? na czasie. Dlaczego? 
Jaki powód zmusiłby cię, oddalić siQ Sam nie wiedział. Nie był zdolnY 
odemnie zastanawiać się. Bał się tylko. 

- Jaki powód? Mary a wyszła. Odprowadził ją 
- Zdaje mi się, ~ew odmowie two wzrokiem, w którym przebifał bolesnr 

1e1 tkwi jakaś tajemnica. Istnieje coś f niepokój. 
dziwnego, coś niewytłomaczonego ..... I Było to wieczorem. Zwykle, gdY 
Często, gdy na mnie patrzysz. czytam i młoda dziewczyna odchodziła do svre· 
w twoich oczach smutek, którego nie 1 go pokoju, nie omieszkała nigdy ucalo· 
znam przyczyny. Czy nie jestem twoją I. wać ojca i życzyć mu dobrej nocy. Po· 
córką? Czy nie masz do mnie zaufa- dawała mu czoto. Starzec skladal na 
nia? Czemu mi nie powierzysz tej ta- niem pocałunek i dziewczę szlo spać. 
iemnej troki, abym mogła cię pocie- a jej sny były niewinne, dziecięce. 
szać i ulżyć ci? „. . Tym razem nie odwrócił na we! 

- Mylisz się, drogie dziecko„. Nie głowy. Starzec zapytał z wysilkie!11· 
ukrywam przed tobą żadnej tajemnicy. - Maryo, czy o niczem nie zaporV 

- A więc dlaczego nie chcesz mnie niałaś? 
dać Jerzemu_. który jest taki dobry, dla - O niczem - odrzekła giosefl! 
czego każesz mi cierpieć? wzburzonym. 

Dlaczego zmuszasz mnie taić coś 
przed tobą i rumienić się z tego powo- (Ciąg dalszy nastąpi.) 
du? Dlaczego każe~z mi wstydzić si~ 

s 



. , Wrocław. Dyrektor obserwato
~ ·um astronomicznego dr. Franz zawia 

~~rnil dzienniki, że w ostatnią niedzie-
0 godz. 4 po południu zauważono, z 

leowodu grzmotów podziemnych, zabu
~zeniach na liniach telegraficznych w 
fiiszpanii i w północno-zachodnich Nie 
mczech. O godz. 5,45 zauważono takie 
obJaWY w Kierunku Iiamburga, Szwe
cyi Norwegii, Anglii, oraz odosobnione 
w kierunku Berlina. 
' . 

z innych diielnic Pots . i. 

Napad na bank. Na filię Banku au
litryacko-węgierskiego w Stanislawo
wie wykonano przed paru dniami 
smiały zamach, który jednak nie po
wiódł się wskutek czujności stróża. 
Bandyci przedostali się do gmachu ban 
kowego z piwnicy domu sąsiedniego, 
robiąc wyłom w murze. ale spłoszeni 
uciekli, zostawiając na miejscu narzę
dzia. Trzech z nich aresztowano je· 
iizcze tej samej nocy. Są to ludzie mło 
dzi, ubrani elegancko. Jeden z nich, 
Edmund Waśniewski, pochodzi z Kró
lestwa Polskiego, dwaj inni ze Lwowa. 
;waśniewski miał przy sobie nabity 
rewolwer, nie zdołał go jednak użyć 
przy aresztowaniu. 

Wiadomości ze świata. 
Ksłęt.11a l(lementyna Koburska zmarła. 

~mierć nastąpiła we Wiedniu. Księ 
'ina Klementyna Koburska, z domu księ 
żniczka Orleańska, córka króla Ludwi
ka Filipa, urodz. się w Paryżu_ w roku 
1817. W roku 1843 zaślubiła nieżyjące
go już dziś księcia Augusta Koburskie
go. Synami jej są książę Ferdynand 
Bułgarski i książę Filip Koburski, mąż 
słynnej księżnej Ludwiki. · 

: SpraF"a zatargu Stanów Zjed!}oczo- • 
·· nych z Japonią. 

Pomiędzy rządem Stanów Zjedno 
czonych a delegatami Kalifornii przy
sz.lo do porozumienia, na mocy którego 
Kalifornia zamyka szkoły, przezna
czone dla rasy żółtej, Japończykom zaś 
pozwala uczęszczać bez żadnych za
strzeżeń do _ogólnych szkól publicz
nych. Wzamian za to, prezydent Roo
sevelt zgodził się na nowy. projekt pra 
wa o wychodztwie, zabraniający mię
dzy innymi robotnikom japońskim wstę 
pu do Stanów Zjednoczonych. Sekre
tarz Stanu Root oświadczył, że jeżeli 
projekt ten nie będzie przyf ęty pod
czas obecnej sesyi kongresu, to pre'.By
denj: zwoła sesyę nadzwyczajną. 

" Watykan a Francya. 

' Z Rzymu donoszą, że przejawiający 
się od pewnego Gzasu w Watykanie ba.r 
dziej pojednawczy nastrój w sprawie 
zatargu z francuskim rząP.em, należy 
Przypisać poczęści tej okoliczności, iż 
Papież otrzymuje setki listów od fran
cuskich księży, którzy zwracają uwagę 
na przykre następstwa ostatecznego 
zerwania. W większej części listów 
Wspomniano mimochodem, iż trudno bę 
~zie duchowieństwu znaleźć potrzebne 
srodki do życia, gdyż bynajmniej nie 
rnL.ożna polegać na ofiarności wiernych. 
1~ty te miały wywrzeć w Watykanie 

Wielkie wrażenie. 
Donoszą też, że porozumienie pomię 

d~y rządem francuskim a władzą du
~howną_ w najtrudniejszych sprawach 
Jest prawie gotowe. 

Nowa wyprawa do bieguna południo
wego. 

. Jak donoszą pisma angielskie, w je 
sieni rb. wyruszy nowa wyprawa, w 
Celu badania okolic bieguna południo
wego. Kierownictwo objął mr. E. H. 
Skhakl~ton, ~tóry jako trzeci oficer na 
0 ręc1e „Discovery" dotarł z kapita
ttem Scottem i dr. Wilsonem do naj
da!szego punktu na poludnie. Prócz 
P~ow Qociągowych, wyprawa zabiera 
roh'Ynież małe konie syberyjskie i samo 
c od, przerobiony odpowiednio do po
r?szania się po śniegu. Wyprawa uda 
się najuierw do Nowej Zelandyi, gdzie 
Pr~epędzi zimę, a potem sankami bę
dzie usilowala dotrzeć jak najdalej lrn 
Dołu dniowi. 

-Na lllarzee 
można zapisywać katdeao CZUll n wszystldcll 
poc~ll 

,,Wiarusa Polskiego." 
Prenumerata na miesiąc marzec 

wynosi tylko 

50 Cen„ 
a z odnoszeniem do domu 14 f. więcej. 

Z parlamentu angiełskie~o. 
Izba poslów przy obradach nad od

powied~ią na mowę tronową z żywoś
cią porusza sprawy włożenia na kolo

·nie voważniejszych obowiązków w 
sprawie obrony morskieJ1 państwa. Wi
ce-minister kolonii Hurhill w mowie 
swej przestrzegał izbę przeciw drobno 
stkowym kupieckim rachunkom z kolo 
niami. Państwo to nie syndykat han
dlowy, którego powstanie i istnienie o
piera s'.ę nie na poranchunkach handlo
wych. Kolonie mają moralny obowią
ze_k brać czynny udział razem z krajem 
ojczystym w wydatkach na obronę pań 
stwą, ale rząd wcale nie zamierza po
ciągnąć kolonię na drogę militaryzmu. 
Kolonie oddadzą usługi z. własnej woli, 
co kraj ojczysty przyjmuje z zadowo
leniem. 

~rzesiłenie w ministeryum we Francyi. 

W kolach parlamentarnych coraz 
unorczywiej. powtarzane są pogłoski o 
dQsyć p_owążnej różnicy zdań w łonie 
rządu w sprawie odnajmowania koś
ciołów. 

Mianowicie zgodzić się nie ruogą 
Qrezes ministrów Clemenceau z mini
strem oświaty Briand'em. 

Rewolucyoniści rosyjscy w Szwajea 
ryi. 

Tybunał w Lozannie obradował nad 
żądaniem Rosyi o wydanie trzech gru
zinów, którzy schronili się do Genewy. 
Rząd rosyjski zarzuca im, iż brali u
dział w oorabowaniu urzędu skarbowe
go w Duszet na Kaukazie. Referent 
stwierdził, że rabunek w tym urzędzie 
został spelniony przez organizacyę bo 
jową gruzińskiego związku w celach 
rewolucyjnych, wobec czego chodzi o 
przestępstwa polityczne i wydanie. nie 
byłoby usprawiedijwione. Trybunał, 
złożony z 15 członków, przyłączył się 
do stanowiska sprawozdaWGY i odrzu 
cil żądanie wydania. · 

Gruzini zostali natychmiast wypusz 
czeni na wolność. 

Bezrobocie słowackich dzieci szkól
nych. 

W miejscowości St. Andres wybu
chnął podobny strejk dziatwy jak w Po 
znańskiem~ Z powodu zaprowadzenia 
węgierskich książek szkolnych wśród 
mieszkańców tej miejscowości, którzy 
są slowakami, wybuchło wielj<le wzbl! 
rzenie. Rodzice zabronili dzieciom u
częszczania do szkoły, dopóty póki 
książki węgierskie nie będą wycofa
ne. Władze szkólne wdrożyły śledztwo 
pr~ciw rodzicom strejkującej dziatwy. 

Zagranica o dzieciach polskich. 

Pod tytułem „rząd pruski a dzieci 
polskie" zamieszcza pierwszorzędny 
miesięcznik amerykański „The Ameri
can Monthly Review of Reviews" w 
styczniowym swem wydaniu opis wal 
ki o język polski w nauce religii w szko 
lach Druskiej ·Polski. Przy artykule 
tym znajduje się reprodukcya pięknej 
ryciny Stanisława ~aczor-Batowskie
go „Męczeńskie dzieci polskie", z war 
szawskiego „Tygodnika Illustrowane
go", przedstawiającej matkę Polkę 
pocieszająca dziecko swe. 

Z różnych stron. 

Wanne. Fo operacyi zębów nast~ 
piło u pewnego tutejszego kupca za
trucie krwi. WP-rawdzie orzywołano 
lekarza, ale już bylo za późno i biedak 
niedługo potem umarł. 

Marten. Dziewczyna Nelle rzuciła 
slę w napadzie waryacyi z okna swego 
mieszkania na ulice. wskutek czego zra 
nił~ sobie ciężko plecy. Nieszczęśliwa 
cierpiala już od dłuższego czasu na o
bląd. 

Elberield. Olbrzymią kradzież po
pełnili złodzieje w mi~jskim lombardzie 
w nocy na niedziel~. Złodzieje, którzy 
$ię prawdopodobnie pozwolili w budyn 
ku zamknąć, skradli wielką ilość zło
tych zegarków, łańcuszków, broszek, 
pierścieni brylantowych i wiele innych 
przedmiotów cennych w wartości oko 
lo 100 tysięcy marek. 

Dortmund. Na ulicy Borna powsta 
la w nocy _pomiędzy k_ilkunastu ludźmi 
bijatyka, podczas której rewolwery gra 
ly niepoślednią rolę, ale na szczęście 
nikt nie został postrzelony. 

Dortmund. Przed kilku miesiącami 
skradł kelner Schneider swej matce 
wdowie, 1000 marek z zaoszczędzo
nych piJmiędzy. Po przechulaniq ich 
wrócił z powr9tem do matki, przepra
szając ją za uczynioną krzywdę. Ma
tka. uradowana z powrotu syna, prze
baczy ta mu. Tymczasem wyrodny syn 
wrócił po to tylko, aby matce skraść 
resztę zaoszczędzonych pięniędzy. Za
brawszy więc 1100 marek ucieki po
wtórnie. 

. Sodingen. Na kopalni „MontCenis 
II'' odniósł poganiacz Piotr Smyk cięż
!\ ie poranienie nogi. Natychmiast przy 
wołano lekarza, który rannego opa
trzył, ale zachodzi obawa, że nieszczę
śliwemu będzie trzeba nogę ująć. 

Berlin. W skutek uderzenia ręką w 
twarz umarl po 5 minutach rozwozi
ciel piwa Pflug,. Zmarły pokłócił się z 
swoim 27-Ietnim towarzyszem, przy
czem go tenże uderzył w twarz tak 
silnie, że Pflug aż się potoczył. Parę mi 
nut potem zaniósł Pflug pewnemu kup
cowi pudło z piwem_, ale w skladzie u
~a~l i . ducha wyzionął. Sprawcę jego 
sm1erc1 aresztowano. 

Ludwigshałen. Formalna bitw~ sto
~zyli tutaj _policyanci z bandą cyganów 
liczącą 50 osób, która sie chciała wla
ma.ć do centrali elektrycznej, by na
k.raść drzewa i węgli. Cyganie rozpo
częli regularny ogień z rewolwerów 
ze swych okrytyc.h wozów na szturmu 
jących policyantów, ale nikogo nie ra
nili. 10 członków bandy aresztowano. 

l(arlsruhe. Adwokata Hana, który 
zamordował swą teściową, umieszczo
no w domu obłąkanych, by stwierdzić 
czy morderca nie cierpi na obłęd. ' 
i 

Od Redakcyi. 
Nowy parlament wybrany jest na 

lat 5. Cesarz głosować nie może. 

Od Ekspedycyi. 
Tow. „$okół" w Mangende i Tow. 

Przemysłowców w Marxloh prosimy 
o podanie adresów członków, na któ
rych ręce moglibyśmy zamówione u-
stawy nadesłać. -·· 

Od Wydawnictwa. 
Wszystkich Rodaków, którzy od 

nas otrzymali do rozprzedaży kalenda
rze a jeszcze ich nie sprzedali prosimy, 
aby nam je niezwłocznie zwrócili, gdyż 
mamy na nie zamówienia. -
Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk.'' 
Wiece oraz zebrania członków odbędą 

się w niedzielę, 24 lutej{o rb. 
W Alstaden przed południem o 11 godz. 

w lokalu Jb de Poel ,przy kościele. 
W W ambelerholz po pot o 5 godz. w 

okalu p. Iiamke, ul. Dortmundzka. 
W Duisburg-Hochield po poł. o 6 godz. 

w lokalu p. W. Lohberg._ łiochfelder
str. nr. 99-101. 

W Hamborn odbędzie się w niedzielę, 
dnia 24 bm. o godz. 11 i pól przed po
łudniem a nie o godz. 4, jak mylnie 

Hordel. Na kopalni „Hannibal" podano. 
spadł górnik M. do 75 metrów głębokie W Asseln po południu o godz. 4 w lo-
go szybu i zabil się na miejscu. Nie- kału p. Iieinen. 
szczęśliwy pozostawia żone i czworo I W Ewing po południu o godz. 50 w lo-
drobnych dzieci. kału p. Lamm'a. 

W Wanne po południu o godz. 4 ·~ 
lokalu p. Gerdesmanna. ttofstr. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskkf •. · 

Wieki wiec Zlednoczenla Zawodowe• 
go polskiego w Dortmundzie 

odbedzie sit: w niedziele, dnia 24 lutego 
po pol. o .5 godzinie w lokalu p. Jan
kowskiego uJ. Betenstr„ Na porządku 
dziennyJll: Obecne położenie robotni· 
ków w fabrykach, kopalniach i innych 
i>rzedsiębiorstwach. Obór wydziału na 
rok 1907. O liczny udzial uprasza 

Baczność! 
Wszystkich szanownych DelegatÓ\V 

i Mężów zaufania, którzy jeszcze nie 
nadesłali spisu abonentów na „Wiedzę 
ludzką" upraszam jak najuprzejmiej, że 
by takowe czernprędzej wypelnili i na 
moje ręce nadeslali~ abym napewno o
bliczyć mógł, ile kazać drukować e
gzem_plarzy tego dliela. Skoro odbio
rę wszystkie spisy, druk „Wiedzy lu
dzkiej" rozpoczn'.e się w marcu rb .. 

Z braterskiem pozdrowieniem 
P. Paliński. 

Baczność Druhowi~ z okolicy Rauxel. 
Habinghorst ! 

Zebranie naszego oddziału mularzy „ 
pomocników mularskich i innych robo
tników odbędzie się w sobotę, 23 bm. 
wieczorem o godz. 7 i pól. O liczoy 
udzial prosi się członków i tych, któ
rzyby chcieli się za czlonków wpisaćt 
a Qsobliwie zarz.ad winien się na zebra
niestawić. Zebranie odbędzie się w 
lokalu zwykłych posiedzeń u p. Kettlin 
ga, ul. Następcy tronu (Kronprinzen-
str .) Zarząd. 

Zebranie prezesów f naczelników okrę-
gu IX. 

odbędzie się dnia 24 lutego br. o godz. 
3 po południu na sali p. B_uschkampa w 
Ltitgendortmund. O. liczne i punktual
ne stawienie się uprasza 

Czołem! Wydział. 

Tow. św. Stanisława B. w Grumme 
uprasza wszystkich członków, aby 
przysyłali odresa na ręce przewodni
czącego lub sekretarza pod adresem: 
Bochum-Grumme, Vierhausstr. 35. 

Zarząd„ 

Baczność Meiderich ! 
Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderłcfr

donosi swym członkom i Rodakom w 
Meiderich, iż w sobotę, 23 i w niedzie
lę, 24 lutego, mamy sposobność do spo
wiedzi i Komunii św. Uprasza się sza
niwn~ch ·czlonków, ażeby z tej sposo
b~oś~1 s~orzystali, ponieważ jest spo
w1edz wielkanocna. _ więc to iuż czas. 
gdyż ksiądz polski do nas do spowiedzi 
wielkanocnej nie przybędzie. Zara
donosir.i.y, iż w niedzielę, 24 bm. o g. 
4 po poł. odbędzie się polskie nabożeń
stwo z kazaniem, a po nabożeństw:e 
zebranie o godz. 6 wiecz. Uprasza się 
szan. czlonków i Rodaków o jak naill
czniejszy udzial w nabożeństwie i w 
zebrąniu. Zarząd. (1) 

Towarzystwo Polek „Wanda" w Herne 
donosi swym nowo wpisanoym człon
kiniom, iż pierwsz posiedzeni_ę nowego 
Towarzystwa odbędzie się w niedzie
lę, 24 lutego, o godz. 5 po pol. w lokalu 
p. Kramera, przy Nowej ul.. (Neustr.) 
naprzeciwko Domu czel. katol. O li
czny udział członków i gości prosi 

Zitrząd. 

Tow. Serca Jezusowego w Thale 
donosi Szan. owarzystwom, iż dnia 16 
czerwca rb. urządza obchód swej 15 
rocznicy istnienia. Prosimy Szan. bra
tnie Towarzystwa o podanie swych do
kładnych adresów, abyśmy je mogli na 
naszą rocznicę zaprosić. 

Zarząd. 

Nadesłano 
Milion Sokoló 

zawitało w Poznailskie 
wybornych papierosów 

firmy Wullian · 

I. F. ]. Komendziński w Dreżnł 
w nader przystępnej cen:e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia we wszystkich odnośnych handlach, . 



T(tWarzystwo polsko katol. „Jedaość" 
w Rohlinghausen 

dotlósi swym członkom, iż w czwartek 
21 lutego bierze Tow udział w pogrze ł 
tiie zmarłego członka _ I 

śp .. Iana Pietrzyńskiego. - I 
Pogrzeb odbędzie się o godz. 3Y:i· 

1)0 pol. z domu żaloby Plutostr. 20. - f 
~ztonkowie winni się stawić w lokalu 
nasiedzeń w czapkach i odznakach nn 
nóźniej o godz. 3. 

Uwaga: Zarazem ozna1m1a się 
członkom, iż miesięczne zebranie odbę
dzie się w niedzielę 24 bm. o godz. 5 
z powodu polskiego nabożeństwa. 

Zarząd. ----Tow. gimnast. "Sokół" w Bochum. 
Przyszłe posiedzenie "Gniazda odbędzie 

. się w środę, 20 bm. punktualnie o godz. 
·~9 wieczorem w lokalu p. Schaefera, 
ul. Ringstr. Z powodu ważnych spraw 
upras.za się szan. druhów o liczny u-
dział. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmund 
ćonosi szan. członkom, iż w przyszłą 
•iedzielę, dnia 24 bm. o godz. 1 po pot 
odbędzie się zebranie zarządu n~ zwy
kfoj sali posiedzeń. Zarząd. (1) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Derne 
Szan. druhów uwiadamia się niniei

szem, iż ćwiczenia odbywają się regu
larnie w poniedziałek i czwartek i to 
od godziny 7 do 9 na sali p. Reiders w 
Hostedde. Druhowie! W dzisiejszych 
1e.k trudnych dla Sokolstwa czasach 
powninniśmy się zawsze chętnie zgro
madzać i starać się siły ciała i ducha 
przez gimnastykę wzmacniać, abyśmy 
byli w stanie wytrwać w pracy nad 
utrzymaniem wytkniętego celu. Tak 
samo uprasza się tych Rodaków. któ
:QZY są ~okolowi przychylni, aby wstę
powali w szeregi Sokoła, a poznają. 
ee gimnastyka j_est lepsza, niż doktór 
i apteka. Nadmieniam, iż na przy
szłych ćwiczeniach zaczniemy J)owe 
'ćwiczenia, zatem komplet druhów ko
aiecznie pożądany. 

Pracel, naczelnik. -~ 

t'owarzystwo gimn. uSokół" w Laar 
podaje do wiadomości wszystkim dru
hom i sąsiednim Gniazdom, iż lokal po
siedzeń znajduje się u p. Schraven, ul. 
Cesarska naprzeciw kościoła katolic-
kiego. Wydział. 

ł'"ow. ximR. "Sokół" II. w Oberhausen 
podaje do wiadomości wszystkim dru
hom, iż przyszłe zebranie odbędzie się 
1' niedzjelę, dnia 24 lutego, o godz. 4 
po pol. na sali p. Webera. Ponieważ 
p(zyjdą bardzo ważne sprawy pod o
brady ,przeto udział wszystkich dru
łtów pożądany. Tak samo zapraśza
.-iy wszystkich Rodaków z Oberhausen 
·ttórzy mają zamiar wstąpić do Sokola, 
aby na powyższe zebranie się stawili, 
a. b~dą mile przyjęci. Czołem! 
(-1) W ydzial. 

if ow. św. Stanisława K. Suderwick 
oznajmia swym członkom. iż miesięcz
ne i zarazem walne zebranie odbędzie 
sie w niedzielę, 24 bm. po pot o godz. 4 
Na porządku dziennyn;:i obór zarządu. 
Zarząd winien się stawićć pół godziny 
prędzej. Uprasza się o liczny pdzial. 
(2) • St. Śmiejkowsk1 przew. 
Tow. św. Stanisława K. w Kateraberg. 

Zebranie odbędzie się w niedzielę, 
24 lutego, przed pot. o g-odz. 11 ~ na sa
li ~ posiedzeń. O liczne zgromadzenie 
się członków prosi Zarząd. (1) 
f 1 1. 

- ·:r , · „ . ~:.af"J~.WJ~ 

~ .... ~ .... ~ns11S11~~~ 
Rzadka sposobność! I Baczno*ó Bod.ac:v w Wanne 
Odebrałem cotylko w komis ~ Jed"DV polski skład ojuwia. ~ 

i polecąn J 
Podaj~ uprzejmie do wiadomości iż z dniem t-go lutego rb~· 

rzyłem pnJ ulłcy Rynkowej (ftarktstrasse) (naprzeciwko re
stauracyi :8eichenberga) (U5) 2 kamienice 

w Herne o 14 mieszkaniach w 
bliskości kapalń i kilku wielkich 
fabry1, z ogrodem około ao prę
tów. 'V jednym z tych domów 
znajduje się ładny 

handel kolonialny 
o dwóch oknach wystawnych bar
dzo dobrze zaprowadzony, z obro
tem około 81 O mk. miesięcznie. 
Mieszkania ws91y-tkie wynajęte 
i zamieszkałe przez samych ro 
botnik6w polskich. 

Komorne przynosi p r z e s zł o 
3(ł00 mrk. rocz~łe. 
Wpłaty potrzeba. tylko 2000 

mk. Rt>szta pozostać może na 
długie lata przy dogodnych spła
tach ratami. 

Dalszych objaśnień ustnych i 
piśmiennych udzielam chętnie ka
żde.go czasu. ( 160 

JAN KWIATKOWSKI, 
i•terel!I luedytowy 

BERNE. Bahi.h„fstr. nr. 50. 
Te!efon, nr. 577. 

Place bud.owiane 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaiser, 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert Busa, 
Hamborn, Gottliebstr. 25. 

Najlepszym środkiem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy
chawicy, duszności, kurczom żo
łl\dka, tasiemcowi, bflom zębów 
juk i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Buohowskł~G 
ołt'jek enk.al,płi11•owy. 
'fysiące ludzi, którzy używali 
środka. tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

Ol~jek eukaly ptusowy wysela. 
się w butelkach po 50 fen. 

1,00 m. 2,00 m. i 4:,00 m. Po
cząwszy od 4',00 mk. franko. 

Il. BUOHOWSlll 
fabr1ka chemiczno farmacemycznych wyrobów w 
Poz:11aniu. .A.dres do zamówiei1: K. Buchowski, che
ii. m.isch pha!mazeutische Fabr~k. Po•en •o. 

Kto·by wiedJiał, -..)!. -~ 
gdzie się znajdują: Józef foluszny, gór 
qik, dawniej w W erne, potem wyjęchal 
do Nadrenii; Ludwik Bendzierskł, ro
botnik, dawniej w Langendreer, potem 
w Wanne; Leon Kleina, górnik. daw
niej w Langendreer; filipiak, górnik, 
uciekł z Langendreer; Jan Śloski, gór
nik z ttolthausen pod Kastropem; Jan 
Jaskółka, górnik z Somborn, potem w 
łfamborn; St. Jarczewski. robotnik, da
wniej w Langendreer; Fr. Jasiniak gór 
nik, dawniej w Courl; Karol Rose, da
wniej w W erne; Miel.tal Orudziak z 
Langendreer, potem w Wanne, - pro
szę mi podać ich adresy a fatyg~ chęt
nie każdemu wynagrodzę. 

Fr. Wosiek, 
.krawiec polski w Langendreer, 

Coloniastr. 6. . 

' s e ' 1179 
al. Wie~owa (Turmstr.) nr. 14. 

lad obuwia. 
Obu wie w '"'it'łkim wybon:e I p3 eenmch przystępayeh. 

Oznajmiam Szanownym Rodakom i Rodaczkom, iż 1prowadzHem obuwie 
tylko z pierwszorzędnych fabryk. Również wszelkie reperacye wykonuję we 
własnym warsztacie spiesznie i dobrze. 

§Obuwie . -na nttar„ == G1spody11 
potrzebna od ~5 
marca lub od 1 
kwietnia 1 

podkg życzenia można n mnie zamawiać. 

Pokładając nadzieję, iż · Szan. Rodacy i Rodaczki raczą 
swe potrzeby w obuwiu u mnie zakupywać i popierać przez 
to .będą ~rzPmy_sł własny, µrzyrzekam z mej strony starać się 
kazdego Jak IlaJrzctelniej obsłużyć i zadowolić. 

Piotr ,Kosmal 
Esse•, 

Pferdebahnstr. u. 
Zawsze do usług gotowy 

Służącą Polt .JózeC Woj~ieehowrlikiG które.by też mnsiah 
składzie pomagd 
kuje od 1 kwietnia Swój do swego 1 • Swój do swego! 

4 'A!?# *}·f& 

Drukarnia „ Wiarusa Polskiego" 
w Boehum, ftalłlae•e ... 1r. 17-a (na do 
li) WJkOl"lW& wszelkie praee drullar*ł• 

•.rbko, cnatownie i tanio. 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Jłoellum, Maltheserstr. 17a 

poleca: 
ks~tki do nabo!ebtwa, krzyte, r6· 

bńee, szkaplerze itd. 

„ WIA..RIJS PO·LSH.I'" 
11 .Pesłailcem Katolickim 11 wychodEi c04łzleuie w 
Btcllam i koHtuje na cały kwartał tyllto 

I ••rko liO tea1pw, 
a z odnoszeniem Illo domu •~ fen. więcej. 
4'•ł •b•w.._aldem 11.aMes• •••••• 
aa ebe.7ułe, ab7 ez1&1wal » Wla• „„. P•l•ldeao." 

,tQazcf a Toruńska•' 
(,,Gueta Cvdzicnna•') wychodzi w Toru· 
mu azeić ruy tygodniowo z sześciu do
datkami bezpłatnymi. Przedpłata · kwar„ 
talna wynoai n• poczcie i u listowych 
I ••rllo łi8 fe•1cew, a z odnoeze„ 
llie111 do domu O fea. wit2cej . 

PrzyJI. ciel" najt&ńKe pismo polsko-kato}. WJ· 
n I chodzi ił razy tyiodniowo w Te· 
nmłw i aa 6 iodatków. Przedtlłała ~wa~ ...,,. 
nosi na wuy1tkicb pocz~ach i u listowych. \;rlko 
ł 1Da.1•kę. Z odnosze111em do domu przez listo
wego 1,2~ mk • 

~ !a~rz~}~~·~}~~i~ 
,;:Jlf::lJ 2 ... n.J 3.-, 3.50, 4.-, puch 
s~;ary mk. 2.50, 3.-, biały 4. , 4.50, 5.
Korespondencya polska, Przesyłka za 

zaliczką. (17 43) 

o I zer e 
Jf-'ełpzłg (Sachsen) 

u.I. Nłeolalstr. nr. .a. 

itt i Bi ;~o 1U Franciszek Not 
Sodingen b. Ru11 

171 SchHlstr. U 

2 czel. krawi! 
na. dobrą robotę, d 
płacę i stałe zatn 
nie potrzebuje 

Pr. 1fosle 
mistrz krawie&il 

La..gendr. Coloniesil. ..... 
Dobre cyg~ 

papieros1 
można na.byó 
w Boełlump~ 

llaltheserstr. 17~ 

~-·(t·ł ··-------·-.......... I Rodakom na obuyzn!e 
• polecamy gorąco nad wszechmiar 
Ił Ę_>Ożyteczne dzieło napisane przet 
• naszego brata rodaka p. Piotra 
li Palifo1kiego pod tytułem 

•LITURGIKA KATOLICKA I czyli wykład świąt, obrzędów i 
• zwyczajów naszego św. Kościoła. 

I 
Stron 535. Cena w piQknej opra
wie tylko 2 marki il prJZ:eB)łk~ 
2;20 mr. Zamawiać należy pod 

• adresem: , 

I ,,Wiarus Polskl11 w Bochum. ·------
Polsfd 

Elementa~rz 
clla •sieci acz~Jeh się w 
mele t;rltt ,. alemf6Ckc. 

J.-. •lł\iloptm7 elememan, js.ld 
DłJO'._. •.W wy4ny, dla tJ>go 
pl'W'lllła •9'Jdcmd il~ w ręku bf
&1119 il6Hb polak1ep u ob~· 

ll1.-.nłan ...,.to:auy jeF1t łard!io 
gutowale. Hdo\10•7 lift:.llvmi oh1<>'.!· 
~ a m.tay tak, ło Ui"eeko llol*fP· 

J\" cw:rtM tt• ~b. la\we tilj 
--. po po!Ku. , 

o.. 10 /•., • ,,-s116a"1 4~ /m., 
AW.: Wiane Polt;hł1 

• •••• 

Baczność Ewingt ! Największy i najstuszy pierws~mrzc:dny intere1 

Wiec parafialny odbędzie się w nie- krawiecki na Essen i okolicę. Dla gór łk.e ! 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser 
dam ~stamt ti'łt ~xemplar ·dor ZeiU „ W! nw P~tikr' 111 Boclłum (Zeittl 
preisliste 128) fiir den Monat M 
1907 und zahle an Abonnement 

Bestellgeld 0,64 Mk. dzielę, 24 lutego, po poł. o godz. 3 na __.'[Krój nowomodny uznany jako najlep11zy„ Nowy masyw. 3-<liętr. De 'fi przy Worthstr. 
sali p~na Lamma. Na wiec ten 'zapra- TANIO! . TA.no? 8 z chlewami i .tajniami i pralnią wpedw. sprze-

. tk · h R d k' dam za 18 tyL'. mk. prv,y w łr.cio 1000 mk. 
sza Się WSZYS lC O a OW Z parafii Ub""'ry z trw-le•o towaru J·..,,; od 95 mar"'k. ..., - w~r..--r B h R Il t 01 
E 

. . . .w IU t> ...., 3 " '-'• • • „ e~ , oc ua, e we~s r. ai • 

WII)ll.:., pomewaz jeszcze mamy takie 1Jbłory sokols.k.łe od 35 do 45 ma.rek. · .• 
sprawy do zalatwien:a, które dotyczą !:out.a podróży do dwóch. marek zwracamy: -Ha Obige 0,64 Mk. erhalten zu ka 
każdego Polaka-katolika z p~rafii E- słt.m naszem: SueJ d 8'TC o. la 01łosze1da ł reklaay redakcya WO• bescheinigł 
wing. Komitet kościelny. 1ntbłicznoścł nł0 odl'Owlada.. z -- .• „.~ .. 11. ••••• 

a druk, naklad i redakcyę odpowiedzialny: Michał l(wiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiar~sa Pol." w Bochum. 



r. Nr. 4:3 ~ Bochum na czwartek dnia 21-go lutego 1907. Il-Ok 17. 

• • 

Codzienne pismo ludowo dla Polak6w na obayźnłe poświtcona ~wiacło oraz sprawoa narodowym. politycznym i zarobkowy• 

w~ GOdsleJUd• ii wmtklla dni pom.t4cn1cA. 
fiadpł&t.a br&rt&lu& na poczcie ł a listowych wynosi 
• ar GO fen., & Ili odaoneni01 do doma 1 mr. 92 fen. 
1,wtuu PoJski'4 apiu.DJ jut w oennlb. pocsto1'pl pod I 1111 l1ż1 za llar1 I DJa1z11 ! 

Za inłleratJ płaci llt u. aiejac• rqdlr.a droonego dm.. 
U f. ogłOBHni• samieue11on• pntd innratami «> fen. Ii• 
caęst.o ogłasza otrsym& rabat. - Li.Bty do „Wi&n:H Pti
Uiego" llll•ź1 frankowa.6 i pod&6 w nich dokładą ..,.. 

snaki~ ,,L polailoJa :u. lił. ,pisqeego. Rękopilów ni• IWT&c&m.1· 

Redakcya, Drukarnia i Ksi~arnia majda.je aiQ w Bochmn, pny ulicy Malthesent. 1'1. - Ad.rea: „Wiarua Polaki" Bochum.. - Telefon nr. 1414 

lt„zlce ••lscy! Uczcie dzieci swe 
llłwłtt czyta~ I plsae po polsku! Nie 
lllł Polakiem, kto potomstwu swemu 
1ll18czyć słQ pozwoli! 

Z Qpad.llów dlda. 

Mowa tronowa odczytana przez Włl
kelma n przy otwarciu parlamentu nie-
Jllfecldego wyraża radość z Powodu 

. edllłesłoąego przez rząd zwycięstwa. 

1· Mowa zapowiada przedłożenie u
staw kolonialnych odrzuconych przez 
rozwiązany parlament a wię,c żądania 
120wy~h milionów na utrzymanie wojsk 
,w Afryce, na budowę drogi żelaznej z 
J(etmannshoop_ do Kubub, na oclszkodo-
1Wanie kolonistów, dalej wzmiankuje 
11owa o usamodzielnieniq_ urzędu kolo
nialnego oraz o ustawie mającej ogra
'Jlliczyć procesy o obrazę maJe>tatu. 

~ sęłmie prusJdm przemawiał przy e
tacie ministerstwa spraw wewnętrz-

aycll poseł nasz Leon Czarlińsld. 

Poruszył mianowicie sprawę roz
'Więzywania zebrań polskich bez lub też 
dla blahych powodów oraz sprawę 
składania z urzędów sołtysów Pola
ków. 

Urzędowo donoszą, że strejk szkolny w 
Prusac~ Zachodnlck słabnie. 

Obecnie strejkuje według urzędo
'flei wiadomości 7089 dzieci w 223 

szkołach, przed dwoma tygodniami by
ło ieszcze 7719 w 241 szkołach. 

Widcszość konserwatywno-liberalna 
Jańameatu niemieckiego Postanowiła 
llie łqpuścł~ centrowców do prezy

dyum parlamentu. 
· Obór marszałka i wicemarszalków 

nąstąpi dziś, w środę. Na odbytem w 
lrtorek wieczorem zebraniu konser
l'afywno-fiberalnej większości uchwa
lopo~ że marszałkiem parlamentu ma 
ZOSta~ konserwatysta dr. Udo hr. Stol
berg -Wernigerode, pierwszym wice
łlarsza.fkiem narodowy liberał profe
sor Paasche.!I drugim wicemarszałkiem 
Wolnomyślny Kaempf. 

lapifalizm niemiecki 
przeciw robotnikom polskim. 

Potworną walkę prowadzą w Łodzi 
~ ~olsce z~b.oru. ro~yjskiego_ -kapita
. ct Przewazme mem1eccy m.aJący tam 
ke fabryki, przeciw robotnikom Pola-

orn. Wyrzucono 97 robotników na 
h~u~, a gdy druhowie tychże za nimi się 
u1ęh Pozamykano fabryki i wydalonQ 
~so/~tkich robotników. którzy znajdu 

s.1ę ctbecnie w okropnej nędzy. 
b Mimo, że deputacya robotników 
~la w Berlinie i zgodziła się na bez
, arunkowe padjęcie pracy z jedynem 

zastrzeżeniem, by osobna mieszana ko 
misya zbadala winę rzekomą wspo
mnianych 97 robotników, i mimo, 
że wybitni przedstawiciele SI?ołeczeń
stwa naszego z Warszawy starali się 
również pośredniczyć, kapitaliści nie
mieccy pozostali nieubłagani. Żyją so
bie w Berlinie za pieniądze nagroma
dzone z potu i krwi robotnika polskie
go i nic sobie z tego ni~ robią, że w_ 
Łodzi tysiące robotników prawie że 
mrą z xłodu. 

Spoleczeństwo polskie czyni co mo
że, by ulżyć okropn_ej nędzy., 

Z powodu braku nożyw_ienia i mro 
zu ogromnego dzieci mrą setkami. Zor 
ganizowało się Towarzystwo opieki 
nad dziećmi, które w zeszłym tygodniu 
opiekowało się 1500 dziećmi. W ode
zwie wydanej przez wymienione To
warzystwo czytamy pomiędzy innemi: 

„Straszliwe są skutki potwornego 
zmagania. się robotników łódzkich z 
bezdusznymi kapi-talistami, _arogancko 
odrzucającymi pośredników społeczeń 
stwa polskiego • 

Najwięcej cierpią na tem dzieci. .. 
Coraz bardziej ponure wiadomości 

napływają z Łodzi i grozą przejmują 
serca ludzi, już nawet otrzaskanych z 
nędzą na bruku warszawskim. 

Ciche a pełne wyrazu jęki wynę
dzniałych z głodu i skostniałych z zi
mna malych ofiar bezlitosnej walki -
wstrząsającem echem zeszłorocznych 
scen odezwać się winny w pamięci ca
~ej masy uczynnych ludzi. którzy tak 
niedawno tutaj nieśli zubożałym rober 
tnikom 'i ich dzieciom ofiarne grosze 
polaków, napływające z całej kuli zle
mskiei·' '. 

Jak słyszymy, przesyła także „Zje
dnoczenie Zawodowe Polskie" znacz
niejszą kwote do Lodzi. by bra-ciom 
naszym dopomódz w niesłychanie tru
dnem położeniu. 

Z mowy posła Korfantego 
wygłoszonej w sobotę 16 bm. w pru
~kiej izbie poselskiej przy obradach nad 
budżetem ministra s.prawiedliwości 

podajemy następujące szczególy we
dlug tlomaczenia „Dzien. Pozn.". 

M. p. Szerokie kola ludności pol
skiej mają to przekonanie, że król. pro
kuratorya _w dzielnicach polskich kieru
je się politycznymi względami. Co do 
mnie, nie robię tego zarzutu król. pro
kuratoryi, ponieważ sądzę, że prokura
torowie w dzielnicach polskich ulega-
1ą ogólnej sugestyi hakatyzmu, który u 
nas prawdziwe orgie święci. 

Wedle zapatrywania szerokich mas 
ludu jest bardzo iednostronnem wyko
nywanie urzędu prokuratora, co szcze
gólnie jaskrawo występuje w czasie 
walki, która się toczy obecnie ze szko
lą. Przyznaję, że wśród wiru walki ten 
i ów nauczyQiel staje się nerwowym i 
da się porwać do czynów, którychby 
nie popełnił przy spokojnej rozwadze 
Jeżeli jednak przypadki podobne - ta_k 
często u nas się powtarzają, sądzę, że 
prokuratorya jest na to, aby dopomódz 
temu, komu się krzywda dzieje. do uzy 
skania sprawiedliwości. Poniewiera-

nie dzieci przez nauczycieli powtarza 
się teraz właśnie w wielkich rozmła„ 
rach w dzielnicach polskich. 
(Głos z prawicy i 1J. narodowych libe-
- rałów: w dzielnicach pruskich!) 
- w dzielnicach polsłd~h ! 

Pozwólcie panowie, że rzecz nazy
wam tak, jak ją nazywać za słuszne 
uważam. 
(Głos z prawicy i u narodowych libera 

łów: Jest to jednak falszywem !) 
- chwiiowo mówię ja! 

Nasamprzód wiec w dniu. 11 gru
dnia nauczyciel Bergener w Poznaniu 
(Głos u narodowych liberałów: nauczy 

· ciel?) 
- o prokuratorze mówić już będę - nie 
bój się pan, dziesięcioletniego chłopca 
nazwiskiem Czesław ~rodecki w ten 
sposób ukarał. że lekarz takie wydał 
świadectwo: 

Po obejrzeniu dokladnem znala
złem wielką ilość pręg niebieskich. 
szaro-czerwonych, krwią nabiegłych 
na plecach. ramionach i 5-6 takich 
pręg na obu rękach i siedzeniu. 
Ą więc innemi słowy, całe ciało 

IO-letniego dziecka bylo skatowane. 
wszędzie pozostały ślady brutalnego 
karania. Matka - wdowa - tego 10 
letniego dziecka zwraca się do prokura 
tora i stawia wniosek o ukaranie nau
czyciela. Prokurator odpowiada: Nie 
widzę powodu wkroczenia, bo nauczy
ciel nie przekroczył .przysługującego 
mu prawą. kary. Niechaj każdy uczci
wie myślący człowiek osądzi, czy ten 
dorosly, stary czlowiek może się w po 
dobny sposób obchodzić z 1 O letni em 
dzieckiem? 
(Olos u narodowych liberałów: Czy to 

ma 1jaki związek z Polakami?) 
A naturalnie; chłopiec ten był Pola

kiem, a otóż świadectwo lekarskie, ma
cie je panowie, możecie sobie przeczy
tać. Prokurator więc oświadczył, że 
nie widzi powodu wkroczenia. W tern 
samem mieście, w Poznaniu, nauczy
ciel Max Andler zbił dnia 30 listopada 
1906 dziesięcioletniego chlopca w ten 
sposób, że poprzecinał mu nawet glo
wę. Ojciec zwraca si_ę do prokuratora 
! stawia wniosek o ukaranJe. Nauczy
ciel (:)dpowiada - czemś musiał się JI
niewinnić ·- że chłopiec bronil się kie
dy go karał, być więc może, że uderzył 
się przytem o ławkę i skaleczył sobie 
glqwę. A ponieważ temu zaprzeczyć 
nie było można, prokurator poznański 
oddala wniosek o ukaranie nauczyciela 
za poniewieranie dziecka. 
(Ba.rdzo słusznie! na prawicy i Iewicy) 

M. p. Otóż inny przypadek z Ino
wroclawia. 13-letnja dziewczynkę Łu
cyą Percho sponiewierał nauczyciel 
jak to wykazuje świadectwo lekarskie 
Matka oświadcza wobec świadków, a 
ojciec spisał wobec świadków proto
kól. że dziecko we wtorek 4-go ,gru
dnia 1906 dziewięć uderzeń na każdą 
rękę otrzymało; drugiego dnia otrzy
mala znów dziewczynka po 8 razów 
na każdą rękę. Skutek tego sponiewiera 
nia był taki, że lekarz skonstatował za 
palenie palcy spowodowanego uderze
niami i dziecko prawdopodobnie okale 
czeje na obie ręce. (:)jciec stawia wnio
sek o ukar<lnie. Prokurator oświadcza 
że nie widzi powodu wkroczenia. bo 
nauczyciel nie przekroczył przystugu
jąc~Q mu prawa kary. 

Jeszcze jeden podobny przypadek, 
Inspektor powiatowy szkolny Griin w. 
Odolanowie wchodzi do szkoty; jedno 
z dzieci które wstało na jego powitanie 
nie wita go po niemiecku_, ponieważ oj
dec zakazał mu pochwalać Pana Bog_a 
po niemiecku. 

(Ol osy) 
Do tego ma prawo. 

(Nowe glosy). 
- Tak, jest to świętem prawem 

ojca, dawać dziecku przepisy, jak ma 
się uczyć religii. 

-(Głos z lewicy. Bezczelność!) 
- To nie jest bezczelność, to Sł\ 

święte prawa. Prawa ojcowskie. Ta
kich praw nie może żaden człowiek 
rodzicom odebrać. 
Zaprzeczenie, glosy z lewicy i prawicy 

- Nie, ani rząd pruski., ani proku
rator. 
(Zaprzeczenie, glosy z lewicy j pra-

. wicy). 
(Dzwonek- marszałka). 

~wiatowy inspektor szkQlny 
Grtihn zbliża się do dziecka 11 czy 12 
letniego i uderza je w twarz. 

(Glos z prawicy.) 
J eżeJi pan uważa za słuszne, żeby 

dorosły mężczyzna bił dziecko po twa 
rzy, to sam pan sobie wystawia do ... 
stateczne świadectwo. 

(~miech na prawicy.) 
To j~szcze nie dosyć. Inspektor 

szkolny chwyta za kij i bije chłopca w 
niesłychany sposób. Ojciec stawia wnio 
sek o ukaranie. Prokurator odrzuca go 
naturalnie. 

(Bardzo słusznie! na prawicy.) 
ponieważ wedle iego zdania, inspek„ 
tor prawa karania nie przekroczyt 

(Bardzo słusznie!) 
Jeszcze jeden przypadek. na któ

ry mam świadectwo dr. Sobiecha z O
dolanowa. 

Chodzi w tym _przypadku o chłop
ca chałupnika Andrzeja Gabki. Ten 
przyprowadził do lekarza dr. Sobiecha 
7 letniego syna swego Leona a lekarz 
skonstatował co następuje: Na lewej 
stronie siedzenia znajduje sfe 14 krwią 
zabieglych pręg przecieciowo 5 ctm. 
długości i to w ten sposób, że pr~gi te 
częścią równolegle znajdują się, częś
cj9_wo krzyżują się. Oprócz tego na le
wem udzie jest 12 takich pręg krwa
wych a pomiędzy nimi cialo zaczer
wienione, co dowodem, że przed nieda
wnym dopiero czasem plagi wymierzo 
no. Oprócz tego widać na zewnętrz
nym krańcu dloni nabrzmienie. które 
przy dotykaniu ból sprawia. Chłopiec 
powiada, że przy biciu zastawiał się 
ręką i że przy tej sposobności kilką 
raz{>w w rękę tę dostał, co wydaje się 
prawdopodobnem. 

A wiec 7 letnie dziecko dostaje 1.f 
plag, które pozostawiają pręgi krwią 
nabrzmiale. Ojciec stawia wniosek o 
ukaranie, ale prokurator jest zdania, że 
chociaż ten stary nauczyciel w ten spo 
sób skatował 7 letnie dziecko, postąpił 
sobie słusznie i jak człowiek honorowy 

(Śmiech na prawicy.) 
W Wyrzysku szedł nauczyciel Bla 

lek przez ulicę dnia 4 listopada 1906 r. 
i sootkal dziecko nazwiskiem Włady
~law Forbak. Dziecko zapomniało mu 
się ukłonić. 

(Głośne okrzyki na .Prawicy: Aha!) 



ezy też nauczyciela nie spostrzegło, w 
każdym razie nie ukłoniło mu sit;. 
(Żywe głosy na prawicy i u narodo-

wo krytykowan:~ na wiecu w sposób f . Czyż prokuratorzy chcą czekać do J lJemie polskie. 
ostry postępowanie podobne. Jako o-. póki nauczycie!e n~e porobią w szk°: . . . 
kollczność łagodzącą dla oskarżonego łach kalek z dzieci 1 wtedy dopiero sta I z Prus Zaebtdnieh, W ar~1 1 Ma.aar. 

~ 1 

' wych liberałów.) 
M. p., nie pochwalam tego, żeby 

łlziecko nie miało z umysłu nie kłaniać 
~~ nauczycielowi i tak samo jak pano
wie PQtępił bym to. 

przyjęto właśnie postępowanie proku- wlą wn!~ski o. ukaranie? . . . 
rafora, który wzbraniał się wyjoczyć Otoz m. p., mały zbiór z stosun- Toron. Pewien oby~atel inowroc 
oskarżenia. ków panujących u nas. lawski, wracając z Toruma s~nk_ami <IQ. 

k Zdaniem majem król. prokuratorya domu. uratowa~ w lesie. to~un~k1m mlo 

iNa ! na! na prawicy i u narodowych 
liberałów). 

Przytoczę panom dalsze jeszcze fa ta powinna się o to tylko starać, aby dą parę robotmków galicy1sk1cb ~ u-
(Olos: Oh!) wszystkim sprawiedliwość wymierzo- marznięcia. Biedacy przy 17. stopnia~h 

Co robi jednakże ów nauczyciel? W dniu 22 lipca 1906 roku udzielał 
w Wielkiej Dąbrówce, w powiecie by
tomskim - czytam jedynie skonstato I 
wanie faktu z akt sądowych - nauczy
ciel Michalla nauki rachunków. Dwu
nastoletnia Brygida Zabiegała - znam 
to dziecko, wątle i nie rozwinięte -:-
nie mogla z lenistwa i nieuwagi rozw1ą 
zać jednego zadania. chociaż Micha~la 
zadawał sobie z nia dużo trudu. Znie
cierpliwiony i rozdraźniony ude~zyl 
dziewczę mniej więcej pięć razy pięś
cią w plecy. 

ną została. mrozu leżeli wyczerpam z sił w lesie. 

Ptóż na ulicy uderza dziecko w twarz 
(Brawo na prawicy.) 

(Bardzo slusznie !) Obywatel ów zawió~l ich d~ Inovroc
lawia i postarał im się o sluzbe ll zna
jomego właściciela ziemskiego. ByJy 
to ofiary wyzysku niesumiennego a
genta z Poznania, któ,ry przyrze41, że. 
ich umieści w wielkiem dominium. a od· ~ 
dał ich do gospodarza w Prusach Za
chodnich, który przy marnem pożywie
niu nie placil im zasług, oświadczając, 
że muszą wpierw odrobić 40 marek Pr<> 
wizyi, które zapłacił agentowi. Wobec 
tak uciążliwych warunków 6')Ulliciłi ro
botnicy służbę i. pozbawieni wszelkich 
środków, udali się pieszo do Poznania, 
aby niesumiennego agenta pociągnąć 
do odpowiedzialności. 

i Zaznaczam, że za postępek ten da· 
łiecie brawo. 

(O los z prawicy : O bardzo proszę!) 
~~dze, że późniejsi dziejopisarze. którzy 
czytać będą rozprawy nasze, wytworzą 
gobłe prawdziwą opinię o waszej cywi
lłzacyi. tak samo, Jak sprawiedliwie my 

ślący niemcy i ludy nieniemieckie. 
(Olos z prawicy: Rusini!) 

Panie pośle, wiadomości pańskie o 
sprawie rusińsldej i ruskich stosunkach 
tak są małe. 

(Olośny śmiech na prawicy) 
że lepiej.'byś pan zrobił, gdybyś podo
bnycJ;i wykrzykników zaprzestał. Z~
pewniam . pana, że bylebyś postar.ał. się 
11 rządu pruskiego, aby Polacy mieli w 
Prusach takie same prawa, jakie mają 
rusini w Oalicyi, będziemy zupełnie za 
'dowaleni. Postarajcie sie o to mości P.a 
nowie. 

(Nowe śmiechy na prawicy.) 
Przed kilku dniami rozegrał się w 

Lesznie proces, wytoczony pewnemu 
gospodar~owi o obrazę dwóch nauczy
cieli. Obrazy tej miał sie dopuścić w 
mowie którą wygłosił na wiecu. Nau
czycie{ Hoffmann z Stwolna pod Rawi
c.zem i dawniejsza nauczycielka Win
k.elmann, obecnie zamężna Barlitz wy
toczyli skargę o obrazę. W postępowa
niu' sądowem zostalo stwierdzonem, że 
Hoffmann podczas nauki skakal po law 
kach i na prawo i na lewo bił dzieci po 
gJowąch. Zeznał to inspektor szkolny 
dr. Zohlfeld z Kwidzyna jako świadek 
·i dodal, że nauczycielowi temu kilka
krotnie zwracał uwagę, aby dzieci nie 
maljretował. Dalei zeznał również pod 
l_)rzysięgą nauczyciel Schmidt, iż napo
minał go, aby dzieci w podobny sposób 
nie poniewierał. Wyżej wymieniona 
nauczycielka, dzisiejsza pani Barlitz 
tak zmaltretowała 10 letnią córeczkę go 
spodarza Adama Pernaka. że dziecko 
dostało zapalenia pęcherza i kilka tygo 
dni przeleżeć musiało. 

Dozór szkolny postawił wniosek o 
ukaranie nauczycielki, ale prokurator 
oświadczył, że nie widzi powodu do 
wkraczania, bo nauczycielka prawa ka 
rania nie przekroczyla. Przewodniczą 
cy izby karnej, słysząc te zeznania za. 
wolał: „Gdyby ojciec lub matka dziec
ko własne w ten sposób karali, nie z1a
wahalbym się ani chwili ukarać ich jak 
najsurowiej". Gospodarza uwolniono 
z zarzutu obrazy, bo mial słuszne pra-

Fatalna omyłka. 
36) Powieść 7i francuskiego. 

(Ciu dailurl. 

W tym samym dniu skonstatował 
praktyczny lekarz dr. Hanke, że po ie
wej stronie pleców znajdowało się miej 
sce krwią zabiegle wielkości 5 mar
kówki. 

Człowiek dorosły bije więc dzie
sięcioletnie dziecko pięścią po plecach. 
Otóż to kulturnik ! Człowiek. który ma 
szerzyć u nas cywilizacyę ! 

Ojciec tego dziecka. dołączając 
świadectwo lekarskie stawia wniosek 
u prokuratoryi w Bytomiu o ukaranie. 
Prokuratoryą. poleca inspektorowi po
wiatowemu zbadanie tej sprawy. Ten 
zwrócił akta z uwagą że postępowanie 
Michallasa uważa ze stanowiska pe
dagogicznego za zupełnie naganne w 
razie, gdyby na drodze sądowej nie mia 
no wytoczyć śledztwa, wytoczy je prze 
ciw Michallasowi na drodze dyscypli
narnej. 

Inspektor powiatowy skonstatował 
więc fakt, że nauczyciel, sponiewierał 
dziecko, prosi jednak, aby nie wystę
pówano przeciwko niemu na drodze 
karnej. 

W skutek tego na rozporządzenie 
prokuratoryi z sierpnia 1906 postępowa 
nie karne przeciwko Michallasowi za
wieszonem zostało, a wnioskodawca o
debrał następującą odpowiedź: Inspek
tor powiatowy - kladę na to nacisk -
skonstatował, że nauczyciel dziecko 
sponiewieral, że przekroczyl przysł_u
gujące m~ prawo kary, ale na prośbę 
inspektora powiatowego prokuratorya 
daje ojcu zmaltretowanego dziecka na
stępującą odpowiedź: 

Oskarżony nie maltretowal pań
skiej córki - że 5 razy uderzył ią pię
ścią w plecy, inspektor szkolny sam 
zaznaczył, -

ale ukaral ją w granicach przysłu
gującego mu prawa. Ukaranie to nie 
pociągnęło za sobą żadnych zlych skut 
ków. 

Proszc więc pana ministra spra-
wiedliwości, aby o to się postarał, by 
prokuratorowie pami~tali. ~e w ~udno
ści zaczyna się budzić mmemame., ]~
koby w tych sprawach kierowali s~ę 
politycznymi względami. Przekoname 
takie, które coraz więcej pomiędzy lu
dem się szerzy przenosi on także i na 
sądy, bo cztowiek prosty nie. umie roz
różnić sądu _od prokuratora 1 to, co o 
n.im sądzi, sądzi także o sądzie. 

Nie dziwcie się więc, panowie, że 
obywatele polacy takie niezaufanie ma 
ją do wszelkich urzędów, że są prze
konani, ill nigdzie sprawiedliwośG,i nie 
znajdą. 

Mości panowie. wobec takich sto
sunków i wobec sadowego w aktach 
skonstatowania, że w polskich dzielni
cach uważa się kij jako środek najsku
teczniejszy do szerzenia kultury, jak
żeż może się znaleść osobistość, która w koszarowym tonie śmie twierdzić, 
że hańbą jest, jeżeli są jeszcze Polacy 
którzy po niemiecku nie umieją. 

M. p., postarajcie się o inne szko
ły, wyrzućcie kij ze szkoly, wtedy o-

(wesołość) 
sięgniecie. że każdy Polak nauczy się 
po niemiecku. Zupelnie jest fałszywem 
wasze mniemanie, że n!e chcemy u
czyć się po niemiecku. Nie, mości pano
wie, życzymy sobie, aby dzieci nasze 
nauczyły się po niemiecku. bo wtedy 
będziemy mieli pod.:wójną broń prze
ciwko hakatyzmowi. 

Ale powtarzam. Nie to jest haibą, 
że są jeszcze dzisiaj polacy nieumieją
cy po niemiecku, ale hańbq_, że w pa~~ 
stV{ie. które chce stać na czele cywih 
zacyi całego świata. takie stosunki pa-
nują. (Brawo! u polaków.) 

Po wywodach powyższych zabrał 
poseł Korfa.nty jeszcze raz glos. by od
powiedzieć konserwatyście Strossero
wi i Iiberalowi Schifferowi oraz mini-

. strawi Beselerowi. Drugie swoje prze 
mówienie zakończył poseł Korfanty jak 
następuje: 

Jeżeli pan minister wątpi o praw
dziwości faktów, które tutaj przytoczy.., 
łem, ... to stawiam mu do dys_pozycyi roz 
~dzenia prokuratorów a jako do-

v oddam mu poświadczenia lekar
; może się wtedy przekona pan mi 

' ter, ażali jest słusznem. że mężowie 
·. orośli, którzy oświatę i cywilizacyę 
pomiędzy ludem szerzyć mają, mal~t
kie dźieci w ten sposób poniewierają. 

stwinie lasu, idąc n~ oślep,. nie wybi'e- . zdołają w końcu odnieść zwycięstwa 
rając drogi. I nad surowością doktora? Tymczasem . 

Dzie11 miał się już ku schyłkowi. Z jednak, czeka ich życie bardzo opłakane I 
wierzchólków drzew spuszczaly się pelne goryczy i ~niechęcenia. 
dlugie cienie i padały na drogę. Jasne - Mary o - rzekł nagle - czy 
odłamki światla, ukazywały się przez chcesz -uciec ze mna? 
przerzedzeni:a gałęzi i zacierały się Wstrząsnęło głową przecząco, tak ,. 

Poszła więc pewnego dnia, gdy Ma- stopniowo, znikając w szarej mgle nag. slaba, iż zaJedw'. e zdołała odpowie- I 
delor, wezwany nagle do Deville, do chqdzącej nocy. dzieć: 
rannego robotnika, wyjechal i zapo- - Odzie jestem? - Nie, toby go zabiło! 
wiedział, że wróci dopiero w nocy. - O dwa kroki od Tranet. Pomimo rosnącej obawy. szla da- , 

Zima się kończyla. Sniegi topniały - Wróćmy!... lej. Zaczęli wstcpować na kamieni- I 
w lesie, który pow91i zrzucał z siebie - Ale zamiast zawrócić. szli wciąż ł stą drogę, która się wiła naokoło pochy 1 
swoje biale okrycie i drżał lekko pod naprzód. Milczeli teraz i słuchal i natlo . lości góry Tranet. Cisnęły im się na pa- I 
pieszczÓtliwem tchnieniem letniegQ wia ku swo\: ch własnych myśli. Przyszłość I mięć wspomnienia. W szak tutaj po raz I 
tru, p~erwszych marcowych wieczo., przedstawiała im się cieJllną; ich mi- j pierwszy wyznali sobfo miłość! Serce j 
rów. lość bardzo nieszczęśliwą. -Rozumieli , Maryi oiło siln·;e. Zdawalo jej się, że \ 

Jerzy czekał na ukochaną o kilka się: w sposob1ie, z jakim ręce ich spo- ' glowa jej pęknie. Reka oparta na ra- l 
kroków od domu doktora. Przycią- tykały się z sobą i ściskały, byla ja- , mieniu Jerzego drżala, a nogi gięły si~ ' 
gn~ł ją do siebie ruchem namiętnym, a kaś gniewna namiętność. Jerzy mówil pod nią. ; 
ona nje miała siły mu się opierać. do niej z bezmierną. czulością. Bunto- Doszli do groty, nad którą pochylał 

- Maryo droga! Maryo droga! - wal się przeciwko stra~znemu położe- ~ się ogromny kamień druidów. Marya l 
szępnąl po dwakroć. niu, w jakiem ich trzymała nieugięta . zachwiała się, upadła. 

Prowadził ją dalej: wola starca. · - Jerzy szępnęla omdlewCJjąca : 
- Odzie mnie prowadziisz - rze· Marya, którą ubóstwiał. którą miał · słabnącym gfos~rn - zdaje mi się , że 

Ida - ja nie mogę się oddalić. Już pó· w tej chwili przy sobie i która szła za umieram. I 
źno . Chciałam się z tobą zobaczyć tył nim bezsilna, Marya. która zajmowała ; Schwycił iti w objęcia i niósl, bie-
ko na minutkę, żeby ci powiedzieć: teraz jedyne miejsce w jego życiu, a gnąc prędko. Zeszedł z l!Óry Tranet i i 

„odwagi !",o potem wrócić. Pozwól mi której mu dać nie cltcr . Marya, której sk'erowat się do la Cendriere. I 
odejść. , wszystkie spojrzen;a wolaly: „Che~ 1 Długie wlosy dz:ewczęcia rozplo- i 

Lecz, pomimo swej woli. szła z Je- być twoją żona. Nigdy nie bede inne- tły się i spływały gęstą fa Ją na ręce
rzym bezwiednie i sluchata. jak mówił go"! Czy naprawcl,! ma się od niej od- młodzieńca. Jej głowa kotysq_fa się od 
do niej przyciszonym głosem. domaga- dalić i niRdy jej już nie zobaczyć? Czy szybkiego biegu. Zamknęła oczy i stra . 
jąc się. obietnic, przys-;ąg. Błądzili w gę- ' obie ich wole, z;iolączone razem, n:e cila przvtomność. Jej blada twarzycz-

z ~Tiel. Kt Ponaishlegou 

Inowrocław. Ksiedzu prałatowi 
Laubitzowi, proboszczowi inowrodaw 
skiemu, wytoczyła prokuratorya, jak 
„Dz. Kuj." donosi, proces z powodu 
rzekomego przekroczenia § 110. Ter
min odbędzie się przed inowrocławską 
izbą karną dnia 1 marca rb. 

Gniezno. „Lechowi'' dono~zą ! Oo 
spodarz· pan Jan Krzyżaniak z Pawło
wa nabył posiadłość od Niemca Sorn
merfelda w Linderach pod Czernieje. 
wem obszaru 127 mórg za 31,550 ma„ 
rek 'Gospodarz p. Musiol z Woźnik na 
był posiadłość od Niemca p. Wolfa za 
29.500 marek. 

Poznań. Pierwszy sejmik kate
.chetyczny polski, obradujący w tych 
dniach we Lwowie, przy udziale oko
ło stu księży, reprezentujących wszyst 
kie dyecezye galicyjskie i dwie Króle
stwa Polskiego, to jest warszawską i 
włodawską~ pod przewodnictwem ar
cybiskupów Bilczewskiego i Teodoro- . 
wicza oraz biskupa Bandurskiego, prze
słał ks. biskupowi Likowskiemu za j'ego 
prace na polu katechetycznem, a w 
szczególności za jego ostatni katechizm 
adres. przez wszyątkich uczestników 
kursu podpisany, z wyrazem wdzięcz 
ności i uznania jako największemu ka
techetÓlogowi polskiemu. 

Szamotuły. Nieszczęśliwy wypa
dek zdarzył się tutaj pewnej pannie 
która niosła dla upiększenia swych wto 
sów celuloidowy grzebień. Ponieważ 
było jej widocznie za zimno, przybli
żyła się d.o rozpalonego pieca, aby si~ 
ogrzać. Nagle grzebień się zapalił i 
cała glowa stan~la w płomieniach. N"e 
szczęśliwa poniosla okropne poparze
nia. 

ka dotykała twarzy Jerzego. Pokry
wał jej włosy pocaJunkami. szepcąc: 

- Maryo ! Maryo najdroższa 
przyjdź do s1i ebie, mów do mnie, spoj
rzyj na mnie! 

Przestraszony milczeniem dziewczę 
cia i widząc ją bez ruchu. zatrzymał 
się chwilę nad brzegiem strumyka, któ 
ry przepływał w les;e pod mchem i ze
schniętemi liśćmi; oparł dziewczę o 
pień drzewa, nabrał wody w obie rece 
i zwilżył jej czoło, skroń i oczy. 

W gorączkowym niepokoju, jaki ninr 
owladnąl, byl zajęty tylko .Marją, na 
nią tylk9 patrzał i njc, co się w kolo
niego dzia ło, nie mogło zwrócjć jego u
wa_gi. 

Nie spostrzegl też na zakręci e drogi 
na skraju lasu z dziesięciu robotników 
z Echine i Rapparent. największych hul 
taj ów; większQść ich była bez zajęcia 
Ujrzawszy dzierżawcę i córkę doktora 
Laurent, zamilkli raptem. i pochowali 
si_ę za drzewa, przeleci złośliwa, cieka
wością. 

Marya otworzyla oczy, ale była 
tak slaba, tak wy cze pana, że Jerzy mu
si al ją nieść znowu. Pytala niespokoj~ 
nie: 

- Jerzy, gdzie mnie wiedziesz •. 
gdzie mnie uprowadzasz? 

(Ci ag dalszy nastąpi.) 
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-Ze Sł"z&a e1yli Staroptlski. 
:rszczew. Bilans pszczewskiego 

Baaku ludowego wykazure w akty„ 
wach i pasywach sumę 529 062 mr. 
Czysteg.o dochodu miał Bank ten 
'4006,70 mr. Liczba członków wzrosła 
na 449. z Tarnogórskiego. W obwodzie 
'dóbr najdeckich czyli świerklańskich 
bito dziury wiertnicze w ziemi i podo
bno natrafiono na bardzo znaczne po
klady kruszczów ołowianych. Badanie 
kruszczów wykazało, że są wcale do
bre. A więc najprawdopodobniej nieza
dlugo powstanie tam kopalnia ołowiu. 

Mysłowice. Wychodztwo do Ame
ryki ożywilo sie w ostatnim czasie w 
Oal!cyi bardzo znacznie. We czwartek 
wyjechał stąd nawet osobny pociąg, zło 
żony z 15 wagonów. z około 800 wy
chodźcami prosto do liamburga. W śro 
de taki sam pociąg odchodził stąd do 
Hamburga, a składał sie z 10 wagonó~. 
We Cllłwartek wieczorem odszedł stąd 
jeszcze drugi pociąg na Rotterdam i 
Bremenę i liczył S wagonów. - oczy
wiście f!ie byli to wszyscy ludzie z Oa
licyi, ale jędnak większa ich część z 
OaUcyi pochodziła. 

Ugnica. Tutejszy sad przysięgłych 
skazał parobka Qrossera z powiatu Ja 
worskiego na śmierć i utrate praw ho
norowych za zamordowanie swego stu 
żbodawcy Koppischa. Współoskarżony 
o tę samą zbrodnię parobek ł Io boj ska 
zany został (ponieważ nie liczy jeszcze 
18 lat życia) na 15 lat wiezienia. Wspól 
ną zbrodnię morderstwa popełnili zasą 
dzeni dnia '27 listopada zeszłego roku. 

Ze spraw robotntozycb. 
Horsthausen. W niedzielę, dnia 24 

lutego, odbył się wiec „Zjednoczenia 
Zowodow ego Polskiego'', na którem 
r~ferow:: t sekretarz druh J. Korpus z 
Bochum. 

·Do Wydzialu miejscowego zostali 
obrani następujący członkowie: Delega 
tem Pran. Grabiec, Ludwigstr. 53, za
sktępcą Ign. Biały, Gneisenaustr. l, se-
retrzem Józef Szwarc, Bleckstr. 5, za
stęp~ J. Kraśniewski, Nordstr. 10, ka-

właiciciel dóbr rycerskich v. Blanken
burg, właściciel dóbr rycerskich dr. 
Denin_g, członek izby panów i poseł 
do parlamentu v. Bonin. Oskarżenie 
podjęte zostało na podstawie paragra
fu 147 prawa o stowarzyszeniach i za
rzuca ustawianie fałszywych bilan
sów i sprawozdań handlowych oraz o
publikowanie takowych celem zakry
cia wielkich strat, poniesionych przy 
a{lministrowanych ,przez owe Towa
rzystwo spółkowych spichrzach zbożo 
wych w Szczecinku i Oramenz. Oby
dwa spichrze, zbudowane z pieniędzy 
państwowych za 253 700 marek, stoją 
już od lipca 1904 roku puste i bezuży
teczne. Landrat Bonin otrzymał od mi 
nistra spraw wewnetrznyc}J. ze „wzglłd 
du na zdrowie" urlop aż do 1 kwietnia 
1907. . 

Rosya a Francya. 

„Rossja" omawiając dyskusyę w 
franci,1skiej Izbie poselskiej występuje 
przeciw polityce francuskich socyali
stów jako antynarodowej. Taktyka so 
cyalistów wywołuje jednak w skutek 
zupełnie iuny aniżeli zamierzony, pro
wadzi bowiem do wzmocnienia francu
sko-rosyjskiego sojuszu, sojusz t.en bo
wiem pQdyktowany jest nietylko uczu. 
ciami obu narodow, ale takię wzaje
mnemi interesami. „Rossja" wita z 
zadowoleniem oświadczenie francuskie 
go ministra spraw zagranicznych. zło
żone w odpowiedzi socyalistom i pod 
nosi, że przymierze rosyjsko-francuskie 
jest silną podporą pokoju europejskie
go. 

Skandale na Węgrzech. 

Poseł Lengyel prowadzi w dzienni
ku „A Nap" dalej swą walkę przeciw 
tządowi. Twierdzi, że właściciel dzien 
ni ka „Htigletten Magyar Orszag", któ
rego Lengyel był przez czas dłuższy 
naczelnym redaktorem, prócz wyso· 
kiej sumy za inseraty, o czem jest 
wzmianka. w przedlożonych przez Ko
ssutha sejmowi aktach, pobierał jesz· 
cze inne większe kwoty od ministra 
handlu. Lengyel oświadcza. że nic o 
tern nie wiedział, a dowiedziawszy się 
o tern, wystąpił z redakcyi. 

Lengyel wzywa ministra Kossutha 
by oświadczył, iż oprócz ogłoszonych 
w sejmie aktów i wymienionych tam 
sum inseratowych, które, zdanjem Len 
ftyela, są pod względem finansowym 
zuoetnie słuszne, żaden z dzienników 
nie otrzymał żadnych innych pien i ędzy. 
Lengyel twierdzi, że w ostatnich cza
sach z najwyższego trybunału rachun
kowego wydawano bęz kontroli na 
przekupienie dzienników nie setki ty
sCęcy, ale miliony koron. 

Dzinnik „A Nap", który prowadzi 
tę kampanię, jest wymieniony w a
ktach z kwotą 5 OOO koron. 

Sędzia śledczy polecił zatrzymanie 
Juliusza Hajdu w więzieniu śledczem 
(wytoczył mu śledztwo o kradzież. 

2
SYerem fr. Bartoszewksi Ludwigstr. 
6, zast. J. Wlazik, Ludwigstr. 50, re
~Yerem Pr. Bartoszewski, Ludwigstr. 
I J~n Uciechowski, Gneisenaustr. 1, ła- z róŻDJOb. stron. 
fpmcy Michał Bradek, Gneisenaustr. 1 Bochum. Po k1'l·ku dość przy1'em-

r. Gemzicki, Ludwigstr. 36, mężem 
zaufania St. Malinowski, Ludwigstr. 38. nych dniach nastało znowu zwykłe sło 

. Dla l(irchlinde zostali obrani do Wy tne powi.erze westfalskie. Snieg. z ~e
ditału następujący członkowie: Dele- szczem, 1ak zaczął padać wczora1 w1ę
ga~em Józef Górecki, od 23 lutego bę- czoręm, tak pa~a jeszcze bez przer~y, 
di1e mieszkał Victoriastr. 22. zastępcą, tworząc na _uhcach formalne k~łuz~. 
~~leg~ta Pr. Wojtera, sekretarzem w Powstał takze grzm?t zblyskaw1cam1. 
Ieganski, kasyerem Wł. Łukaszewski a towarzyszył mu silny wiatr. 

re~izorami kasy ..Marcin Szymański i I IJochum. W niedziele.. minęło ? lat 
~azm. Dudek, lawnikami J. Kowalski od katastrofy na kopalni „Karoh.nen- -
k Pran. Łukaszewski. _ Zebrania człon gllic~ ' ', ~ p~wodu której 115 górmków 
d 6"!' będą się odbywać w pierwszą ni- straciło zyc!e. . , . . . 
J:e!ę w miesiącu po południu 0 1 ~odz Dortmund. Kilkunastu w lasc1c1e1I 

w lokalu p. H. Schuhmachera. składów piwa skazał sad każdego na 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 150 marek kary za to, że przelewali pi

- ---·-----

\\Jiadomości ze świata. 
wo innego browaru w butelki patento
we browaru „BUrgerl'iches Brauhaus" 
z tterne. 

~zlachta niemiecka przed sądem. Dortmund. Pewien wyrodny syn 
sponiewierał swą starą matkę i rodzeń 

izl..~ensacyjny proces toczy się przed stwo, które stanęło w obronie matki. 
ovą karną w Szczecinku na Pomorzu. Langendreer. Na kopalni„ Bruch
ra~karżonymi są członkowie zarządu i strasse" zabity spadające węgle gór
r 'i nadzorczej „Rolniczego Towa- nika Sodalewskiev.o. Nieszczę5Iiwy po 
c~~t~a zakupów i sprzedaży w Szcze zostawił żonę z dwojgiem dzieci. 
sfe u ! rekrutujący się ~ najwyższej Beckum. Na jednym z folwarków 
p

0
ry. I najstarszej szlachty powiatu w tutejszym powiecie wylęgla macio

ost11~dzy innymi zasiadają na lawie ra 9 prosiąt. Po 14 dniach zauważył 
dcaarzonych: członek izb~ panów ra-1 właściciel. że prosięta traca na grzbie
szc V.· Iiertzberg, landrat powiatu cie szczecinę, czego sobie n:e mógł wy 

zecinskiego (Neustettin) v. Bonin tlomaczyć. Po dwóch tygodniach, kie 

dy prosięta coraz więcej liniały, przy
s~edł przypadkowo właściciel do chle
wa i spostrzegł ze zdziwieniem, jak ma 
ciora swym śpiącym prqsiętom wyry 
wała włos po włosie. 

Amel. W ostatnich dwóch miesią
cach zabito w tutejszym lesie 23 dziki. 

Kaldenkirchen. Przed kilku dnia
mi ulęgło się cielę z dwiema głowami. 
Olowy zrośnięte są czołami. Cielę ży 
je i jest zdrowe. , 

Wiesbaden. Pewien rolnik utracił 
3 konie i to z tego powodu, że im nie 
dał jeść, bo pasza już sie skończyła a 
chciwiec nie chciał innej kupić. Nie
tylko, że z powodu swego skąpstwa 
stracił swe konie, ale sąd skazał go je
szcze na dwa tygodnie wiezien!a za 
dręczenie zwierząt. 

Osłałnie wiadomości. 
Z I( o ł a P o I s k i ę 2 o p a r I a m en 

tar n ego. 

B e r I i n, dnia 19 lutego. N a dzłsiei· 
szem posiedzeniu ukonstytuowało się 
l(oło Polskie parłamentarn~, jak nastę
puje: 

Prezesem został wybrany: książę 
Ferdynitnd Radziwiłł; 

wiceprezesem: Leon Czarliński; 
sekretarzem: Półczyński; 
zastępcą: Napieralski; 
kwestorem: Jaworski; 
Do komisył parlamentarnej : książę 

Radziwiłł, CzarJiński, dr. Skarżyński. 
zastępcami: hr. Mielżyński, ks. Bran~ 
dys; 

do komisyi budżetowej: dr. Skar· 
żyński i dr. Chłapowski; 

do komisy i petycyjnej: ks. Sko
wroński i Brejski; 

do komisyi rugów wyborczych: Ja
worski; 

do komisyi parządkowej: Kulerski; 
do konwentu seniorów: książę Ra

dziwiłł, zastępcą: Czarliński. 

Od Redakcyi. 
W kilka stron. Nadesłane nam w 

ostatnim czasie sprawozdania z dzia
lalności Towarzystw zamieścimy w 

jednym z najbliższych numerów. 
Ks. Alt Epping z Recklinghau~ęn

Siid, któremu zarzucił pewien czytel
nik nasz, że publicznie miał uczynić 
p. Janowi Brejskiemu zarzut sprzedaw 
czykowstwa nadsyła nam, co nastę
puje: 

Odnośnie do uwagi, umieszczonej 
w nr. 31 „Wiarusa Polskiego" tego ro
ku pod nagłówkiem ,,Od Redakcyi", żą 
dam na mocy ~ 11 prawa praso\. ego 
zamieszczenia następującego sprosto
wania moj1ego: 

Powiedziałem, że p. Józef Brejski 
brat Jana Brejskiego, swoja od Polaka 
nabytą posiadłość sprzedał kolonizacyi 
z zarobkiem 30.000 marek. 

Z szacunkiem 
Ks. Alt-Epping. 

Jak wiadomo„ sprostowania takie 
umieścić trzeba, choć nie zgadzają się 
z prawdą. Zamieszczamy więc też 
sprostowanie ks. Alt-Epping, chociaż 
zawiera nieprawdę. 

Otó.ż nieprawdą jest. że p. Józef 

Brejskiemu i Antoniemu Breiskiemu. A 
przecież wiadomem być powinno ks. 
Alt-:Epp1ngowi, że pan Jan BreJski o-: 
głosił swego czasu, iż p. Józefa Brej- · 
skiego, starszego brata swojego starał 
sie nakłonić, by ziemi niemcowi n.ie 
sprzedawał i że stosunki z bratem zer
wał, gdy się dowiedział~ że tenże mi
mo to sprzedał posiadłość niemcowt 

I)aJej wiadomem być powinno ks. 
Alt-ew.ingowi, że p. Józef Brejski po-: • 
siadłość w Krystkowie. którą sprzedał 
niemcowi, tak.że kupił od niemca i ~ 
jeden mieszkal pomiędzy lutramL 

Ody Wisła okropnie wYlała i zai-. 
szczyla p. Józefowi Brejskiemtl całe 
żniwo, tenże jako Polak nie dostał ani 
fenyga odszkodowania, które dostało 
się wyłącznie niemcom. Ponieważ go
SJ>Odarstwo leżalo tuż nad Wisłą, szko
dy p. Józefa Brejskiego byly najwic
ksze; Polak bylby też nigdy w podo
bnym wypadku od rządu zap.omo~i nie 
był dostał, Nawet jeden z księży Po„ 
laków radził p. Józefowi Brejsktemut 
by gospodarstwa nie sprzedawal Pola
kowi, bo Pohk nie utrzymałby si~ na 
niem. Pan Józef Brej ski sprzedał po
siadłość niemcowi, a za to wykupił ró
wnież od niemca jeszcze raz tak wielką 
p0siadłość. 

Nie chcemy twierdzić, że trzeba ~ię 
zgodzić na postępowanie pana Józefa 
Brejskiego; nie godził się na nie i pa• 
Jan Brejski, jak to niedawno ogłosił. 
Atoli każdy uczciwy iezlowiek przy
zna, , że sprawa ta jest wyjątkową. 
i zą. taką ją też uznały pisma_ 12olskie 
jak „Lech", „Dz. Kuj." i inne, przyzna
iąc p_anu Józefowi Brejskiemu pod każ 
dym względem okoliczności ła@dzące. 

Nie można wiec tak bez wszystkie 
go czynić zarzutu p. Józefowi Brejskie 
mu a już bardzo daleko posuniętą nie
uczciwością nazwaćby trzeba, je_śliby 
ktoś z powodu tego chciał kuć broń 
przeciw mlodszym braciom p. Józefa 
Brej.skiego lub nawet przeciw „Wia
rusowi Polskiemu". 

Chociażby wszystko, co ks. A1t
:Epping twierdzi, było prawdą, to ~· 
stanowiska katolickiego zgodzić by się 
na to nie można, by ka'Qlan katolicki 
w taki sposób uprawiał walkę polity
czną. A ks. Alt-:Epping mija się nawet 
najzupełniej z prawdą! 

Ks. Alt .Epping, ieśli już postępowa 
nie swoje pogodzi.I ze swoiem sumie
niem kap!ańskiem, nowinien był prze
cież przynajmniej z rozsadku postarać 
się o dokładne informacye. Tymcza
sem ks. Alt-.Epping twierdzi, że p. Jó
z_ef Brejski sprzedaną posiadłość na
był od Polaka, (!O jest nieprawdą, a da
lej twierdzi, że sprzedał posiadlość ko
misyi kolonizacyjnej, co jest równ.leł 
niepr"'wdą. 

Powtarzamy wiec, że ubolewamy „ 
głęboko ubolewamy - nie chcąc wo
bec sukienki kapłańskiej ks. Alt-Eppin
ga lsluszniejszych użyć wyrazów -:-
nad tern, że ksiądz katolicki w niena
wiści do osób niewygodnych mu pod 
względem politycznym tak daleko za
pędzić się mógł, że w sposób nader łe
komyślny publicznie głosi nieprawdę! 
Na cjobitk_ę grozi ks. Alt-Epping jeszcze 
„Wiarusowi Polskiemu" skargą sądo
wą, gdyby jego nieprawdziwych twier 
dzeń nie ogłosił! -

Brejski nabył posiadłość swoją od Po- Od A .1 • • 
J.aka. Pan Józef Brejski posiadłość swo- aministracyi. 
ją, którą sprzedał, kupił od Niemca lu- Tow. św. Jadwhd w Gerthe. Pro-
tra. Nieprawdą jest dalej, że p. Józef simy o przesłanie wzoru ustaw. 
Brejski sprzedał posiadłość swoją kolo I · Tow. „Lutnia" w Dortmundzie. L. 
nizacyi, prawdą jest tylko, że ~·przedał Kruszewski, Bochum. Johanniterstr. 'JZ_ 
ją niemcowi z zastrzeżeniem. iż ziemia _ s 1 

ta nie dostanie się w ręce kolonizacyi. • • • 
Jak wiadomo niemiec ów podstę- Wiece .,ZJednoczema zawod. polsk.'' 

pem wydał jednakże ziemię tę komisyi . , 
kolonizacyjm~j. Pan Józef Brejski nt.e I S~er~rade .. ZeJ:ran'e członkow ocl
zapłacil mu wsku'tek tego przyrzeczo- I będzie się w medz1elę, 24 lutego, przed 
nej prowiŻyi. Niemiec ów udal się na 1 południem o godz. 11 ~ w lokalu p. Pa
drogę sądową i przegrał, gdyż na są· ł lasta. łlilttenstr; 
dzje stwierdzono, że Dan Józef Brejski „Zj~dnoczeme Zawodowe Polskie_.. 
stawił jako warunek, by ziemia nie do- ~~~.!!--lll!!~~!l!!!!lll!'!!lll!li!l!ll~!!!!!!!!~~ll!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!I! 

stała się w ręce komisyi kolonizacyjnej 
Jeśli więc ks . .Alt-Epping twierdzi 

i ogłasza że p. Józef Brei ski sprzedał 
nabyty od Polllka majątek kolonizacyi. 
tetfy ks. Alt-:Epping twierdzi i ogła- ( 
sza nieprawdę. 

Dlaczego ks . .Ąlt-Bpping twierdzi ! 
i O[.łasza te nieprawdę? Toć chyba nikt 
nie zaprzeczy, że jedynie dlatego, bv 
zaszkodzić na slawie i czci pp. Janowi 

Tow. Matki Boskiej Szkaplerzoej · 
w Beckhausen. 

W sobotę, 23 bm., od godz. 4 po pol. 
i w niedzielę rano soosobność do spo
wiedzi wielkanocnej. W niedzielę o 
godz. 7 rano wspólna Komunia św.; po 
pot. zaś o godz. 4 polskie nabożeń
stw o. O liczny udział prosi 
(1) Zarząd. 



Hofstede-Rlemke. 
Podaje się do wiadomości. iż jak w 

zeszłym tak i w tym roku będą śpie
wane „Gorzkie Żal.e" i to przez cały 

. post co niedzielę i święta po południu 
o godz. pół do 4. Uprasza sie Rodaków 
ażeby jak najliczniej na te nabożeństwa 
uczęszczali, aby pokazać obcym, że
śmy tutaj' w wielkiej liczbie i że słu
sznie się staramy o nasze prawa w ko
ściele, Komitet kościelny. -Tow. „Jedność" pod op. św. Barbary 

w Lontrop 
donosi swym członkom, iż w przyszlą 
niedzielę, dnia 24 lutego, po południu 
o godz. 4 odbędzie sie zebranie w lo
kalu posiędzeń u p. Schroedera. Go· 
ście miłe widziani. - Na zebraniu wol· 
ne piwo, na które uprzejmie zaprasza 
(1) Zarząd. 

Uwaga: W ogłoszeniu sprawozda
nia Tow. ,,Jedność" pod op. św. Bar-

Jan Jensch, ·W Ewing. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek o 

rodzinie 6 po poludnin. 

ff•~~--ł--•··-~ Baczność Rodacy w Resse i okolicy! 
Donoszę Szanownym Rodakom, iż 

otworzyłem dnia 1 lutego 

skład towarów spożywczych. 
Zarazem polecam 

Polskie powidła i olej slemienny. 
Proszę o poparcie mego interesu. 

- Swój do sweM;o! -
Z szacunkiem 

Piotr Maslelak, 
~esse, ulica Krótka (Kurzestr .) nr. 30 

*"*.""*··~~· 
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bary zą.szła omyłka i to nazwisko za
stępcy sekretarza miało być Bugsel, a 
nie R,ugsel; również nazwisko ławni-
ka. Jan Lange, sekretarz. 

Towarzystwo głmn. "Sokół" w Marten 
Zebranie odbędzie się w niedzielę. 

dnia 24 bm. po pot o godz. 3. Komplet 
druhów pożądany, gdyż są ważne spra 
wy wedle zlotu na porządku dziennym. 
Po zebraniu wolne piwo i próba śpie
wu .. Uprasza się o liczne i punktualne 
przybycie. Czołem! (2) Wydział. 

Tow. św. Idziego w Oberh.-Lirich 
podaje swym członkom oraz wszyst
kim Rodakom i Rodaczkom do wiado
mości, iż w sobotę, dnia 23 lutego. przy 
będzie do parafii św. Katarzyny polski 
duszpasterz, który w sobotę po pot od 
godz. 4 zacznie słuchać spowiedzi wiei 
kanocnei. W niedzielę rano o godz 
5% spowiedź, o godz. 734 rano pi;zystę-

Baczność Rodacy w Milspet 
Wie.c w sprawie założenia polskie

go Towarzystwa w Gevelsbergu odbę 
gzie się w niedzielę, 24 lutego,, w lo
kalu p. Schaefera jr. ( Gasthof zur Post) 
am Nirgen w Oevelsergu. O liczny u
dział Rodaków prosi Zwołujący. 

puje Tow. wspólnie do Stolu P,.ańskie
go. Po poł. w niedzielę o godz. 6 nabo. 
żeństwo z kazanie polskiem. Usilnie 
Il.rosimy_ wszystkich Rodaków, aby jak 
najliczniej z jego skorzystali. 
(2) Zarząd. 

Uwaga: Chorąży i asystenci win
ni się przed 7 godz. stawić. Członko
wie winni się w czapkach i odznakach 
tow. stawić. W niedzielę, 3 marca po 
południu od godz. 2 do 3 „,Gorzkie Ża
le", a następnie o 3~ odbędzie się ze
branie tow., na które się wszystkich 
członków oraz gości zaprasza. 

Tiw. gimn. „Sokół I" w Oberhausen. 
Wiec ogólny dla Polek i Polaków we 

Frohnhausen (Essen-W est} 
odbędzie się w przyszlą niedzielę, dnia 
24-go lutego, o ~odz. 3-ciej po pqludniu 
na sali p. Overatha, przy ul. Adel
kampstr! 95. Przybedzie mówca za
miejscowy. Zwołujący. (3) 

Wiec Sokolski w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 24bm. 
o godz. 11 przed południem na sali p. 
Koltera. Na wiec ten przybędzie jako 
główny mówca redaktor druh M. I(wia 
tkowski z Bochum. O liczny udział Ro 
<laków prosi 

Baczność! 

Mężów. zaufania i .wszystkich, któ-1 Polska 8J•żąca, 
rzy odemme otrzyma.II bony:, upraszam władająca także językiem 
aby pieniądze' lub niesprzedane bony niemie~k.im, znajdzie za
w czternastu dniach nadesłali na moje raz mieJs~e u państwa 

Klotz w Nierenhof. Zgło-

• ~· • </ • .,. • -~~„ „ 2 czel. krawleck. . 
na dobrą robGtę, dobrą 
płacę i stałe zatrudnie
nie potrzebuje 172 

Pr. Wosiek, ręce. A. W ojczyński, szenia przyjmuie pani 
przewodniczący Głównego Komitetu 8toldr4'ier 

Wyborczego Polskiego na Westfalię u 8teele, Gelsea• 
N d . . • kłrebenerwtr. 33 

a rem~ I S. p. obok składu Fi'. Sarbi· 

Baczno~! 
Komitety powiatowe wyborcze 

proszę w przeciągu czterech tygodni. 
o nadesłanie mi sprawozdania z docho
dów i rozchodów kasowych. 

A. Wojczyński, 
przewodniczący Głównego Komitetu 

Wyborczego Polskiego na Westfalię . 
Nadrenię i s. p. 

Gelsenkirchen, Kar~a ul. 7( Karlstr.) 

WIEC POLSl(l 
celem założenia .,Sokola" odbędzie się . 
w Sinsen w lokalu p. Schroedera o go
dzinie 6 wieczorem w przyszłą niedzie 
Ję 24 lutego. Zwołujący. 

nowikiego. (174 

2 1•••oeników 

kra wlecklcb 
potrzebuje od zaraz 
na stałą pracQ 

S. Kucnerowiczt 
vr Resse p. Bner. 

Służąca~ 
potrzebna od zaraz. 

K. Kucnerowicz 
w Resse p. Buer. 

mistrz krawiecki 
Langendr. Coloniestr. 6. 

G1spodynl 
potrzebna ed 25-go 
-marca lub od 1-go 
kwietnia 168 

Piotr Kosmalski 
Estie•-, 

Pferdehhnstr. nr. 38. 

Słuzącą Polkę, 
k:tóraby też m118iała w 
składzie pomagać poszu
kuje od 1 kwietnia. 

Franciszek Nowak 
Sodingen b. Herne. 

171 Schltl.str. 23. 

BacZjlOŚĆ Rod~cy w Baqkaa 
Za klika dni 

czekają nas wybory do Rady gmłnaeJ 
w której1 nie mamy dotychczas Połaka1 

choć nas tutaj kilka tysięcy. - By spra 
wę omówić, urząc}zamy w niedziel~ 
dnia 24 lute2'o· o godz . .05 po południu 
na sali p. Sehrbrucha, przy .ul. ]?isme.fk 
strasse 

wielki wiec wyborczy. 

Na porządku dziennym: 1) obórko. 
mitetu wyborczego, 2) obór kandyda. 
ta naszego do Rady gminnej, 3) wolne 
głosy. - Na wiec ten wszystkich Ro. 
daków z Baukau zapraszamy, bo tylko 
gdy poznamy nasze prawa, gdy uświa. 
domi.eni staniemy do walki, będzie 
zwycięstwo naszem. - Dalej więc ge
tować się do wyborów. które nas cze. 
kają ! Kilku Polak6w. 

Chce Pan 
prawdzi~ie i·zetelne i dobrze odro. 

===-= bione ==== 
meble na odpłatę 
nabyć, niech się Pan zwróci w tyin 
celu do pierwszego i największego 

domu kredyt. mebli i towarów 
J. Scbv;arzhołia 

w Recklinghausen•S. 
ul. Bochumskiej (Bochumerstr) 192 

w pobl. poczty i apteki. 
. W interesie tym otrzyma. Pan. 

wszystko, co tylko dusza zapragnie 
pod najkorzystn. warunkami przy jak 
najmn. wpłacie i bardzo ułatwionej 
spłacie ratami. Wszyatko aa kre
dyt t Dla. tego niech Pan kupuje 
tylko u , 

J. SCHWARZHOFPa g 
W Beeklłn~hausen-8. Braela 

Bochumerstr. 192. 

i wyprawrildla młodożeńców Jan Kwiatkowski, 
sprzedaje .za gotówkę i na odpłatę (117 

na~jtaniej 

Broch, (rei. nr. 577) 
Boe.b.uaentr. ar. 12L 

Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50 

Schreiber' a prawdziwy dom zakupna· 
dla każą.ego! Nadzwyczaj 

tania oferta 
•• „„„„„=-„„„„„„„„„.! ... 

li tt 

Dzisiaj i dni następne 

kilkaD&ście tysięcy m.otkow §§§ 

Schreibera I we n 
fen. I HERNE, 10 łutów tylko 

ni. Dworcowa 79. 
(Babnhofslr.) 

-
Schreiber'a wybór chustek, fartuchów, materyi 

na suknie itd. jest nJedościgły ! 
~ • ' , • ~ • • ~ : • • • ,Ił • • ~ • • 

Za druk. nakład i redakcye odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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lodzienne pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie pośwłęeon& oświaci& oraz sprawoa narodowym politycznym i zarobkc1wya 

ftJe).ońa codE•nm• • "'mW•• dni poł~tec11n1ch.. 
Jmdpkta narta.łllt. na poczcie i 1l lirtowych wynosi 
, !lli:l' 60 ftn., a a cdlwuenit• do domii 1 mr. 92 fen. 
1,'Wial'K• Polaki" u.pi.sny j111t w cenniku poc11toWJ111 pod I 1111 late za li1r1 I DJczrz11 i 

Za lnnra.t7 pł&ci • ł u aiejace ~d.U drobnego dl Ił 
U ł. ogłosztni• u.miessczono pned innr&tuni 4.0 fan, ~ 
cz~sto ogłatna otrzyma. raba.t. - Listy do „W.i&rra .1. I"~ 
akieio" nalet} fra.nkowa.ó i podać w nich dokła.dnt ci.itls-

maki11:1 ,,L polni.uch nr. 123. piazttcegi>. RfJ:i'Op.illów ni• ":&e!ml1· 
-------------------~ ........ ~!.<S ______ di::ll!----·-:lllllil-E7iY:l"SP-.iWO(e;oli:llllmllZ!r;'l4"0 _____ Mlala'„'cl&lliS1--Qll991-S-.O.,' ...;:' - ll!iEll--?'r.OE .... ILIZ':"""'CM~---· PPn 

Rodakcyo., Drukarnia i Ksi~arnia anajdnjo ai~ w Bochum, prKy ulicy Maltheserst. 17 o - Ad:es: „ Wi&ro!ł Pol!hl'~ Bcchw.n. - T e 1 of o n n r. 1414 -fii a:uni;rm . _;• !f1JW MM i WCTP?ll!D. WJ"""Wi tl . mllB , 

1'Hzlce polscy I Uczcie dzieci swe 
~ 11lwlt. czytać ł pisać po polsku! Nie 

hs* Polakiem., kto 1tołomstwn swemu 
1.intczyć się pozwoli l 

I wypadków dnia. 

Przdładowania z powodu oporu dzieci 
fotsklcb przeciw niemieckiej nauce re

ligii trwają dalej. 
„Ostdeutsche Presse" donosi, że w . 

Ostrowie wydalono 18, w Gnieźnie 8 
gimnazyastów za opór ich rodzeństwa 
1>rzeciw niemieckiej nauce religii. 

M' powiecie rybnickim na Sląsku odkry 
ło wielkie pokłady węgla. 

Ob-wód przemysłowy na Górnym 
Stąsku powiększy 13ię wskutek tego 
gnacznie. 

l(osserwa tywno-liberalna większość 
•łe dopuściła centrowców do prezy

dyum parlamentu niemieckiego. 
Na środowem posiedzeniu parlamen 

tu obrano marszałkiem parlamentu hr. 
Stolberg-W ernigerode, na którego pa
dło 214 glosów.1.. centrowiec Spahn o
trzymał 164 glosy, liberał Paasche 4 i 
centrowiec baron Hertling 1. Ogółem 
OO.dano 383 glosy. 

Pierwszym wicemarszałkiem obra 
no narodowego-liberała Paaschego 
b · glosami na 382 głosujących, bia
lych kartek oddano J 67; drugim mar
~załkiem obrano 206 głosami wolno
tnyślnego Kaempfa na 379 głosujących, 
białych kartek oddano 166. 

Przy wyborach do Dumy państwowe) 
.~ Polsce zaboru rosyjskiego zwycię-

żyli wszędzie Polacy. 

W 33 obwodach, w których · odbyJy 
się wybory we wtorek wybrano 31 Po
la~w i 2 Litwinów; Polacy zwycię
żyli także w Łodzi. Warszawa, która 
"'Ybiera dwóch posłów, wybrala w 
środe również Polaków narodowców. 
~Wilnie zwyciężył także Polak. 
tr: = • 

Wiec ,,Zjednoczenia zaw. polskiego" 
w Gdańsku. 

<>Elbyl się ubiegłej niedzieli pod przewo 
dnictwem p. Szulca. Pan Pokorniew-
8ki napiętnował to, że „Goniec Wielko
Polski" drukuje dla związku chrześciań 

ksk~ego organ „Przyjaciel Robotnika" 
tory tylko nadtem pracuje, aby nasze

go Polskiego robotnika obałamucić i 
~niemczyć. Przyjęto zatem następu
Jącą rezolucyę: „Zebrani na dzisiej
szym wiecu „Zjednoczenia zawode· f ego polskiego", wiecownicy wyraża-
ą swoie ubolewanie, że wydawca poi 
sko katolickiego pisma „Gońca Wielko
„i olskiego" w Poznaniu drukuje „Przy
aciela ~obotnika", organ związku 

chrześcia'ńsko - niemieckiego, któtr 
wszelkimi sposobami stara się obala• 
mucić robotników polskich. Zebrani 
proszą główny zarząd „Zjednoczenia 
zawodowego polskiego" i prasę pol
_ską, aby zajęła się tą sprawą _i zapobie-
gła dalszemu bałamuceniu ludu pol

skie20. 
Uprasza się, aby wszystkie, gazety 

. polskie powtórzyły powyżs~ą rezolti
cye." 

Po przyjętej rezolucyi rozprawiano 
nad .wnioskami, odnosząQymi się do 
wa,lnego zebrania w Bochum. Stawiono 
wniosek, aby druhowi i delegatowi 

Swiniarskiemu „Zjednoczenie zawo
dowe polskie" wyznaczyło stałą pen
syę, ażeby się mógł całkiem agitacyi i 
pracy „Zjednoczenia'' w Prusach Za
chodnich poświęcić. Ubolewano nad 
tern, że w naszych polskich miastecz
kacft związki niemieckie nasz polski 
lud bałamucą, a my Polacy dlatego, że 
„Zjednoczenie zaw. poi." niema wolnei 
osoby dla agitacyi, nie możemy do na
szych braci dotrzeć. 

Na koniec zabrał glos jeszcze pan 
Szulc i zalecając zebranym przystępo
wania do „Zjednoczenia zow. poi." sło
wem „Szczęść Boże" zamknął wiec, 
który trwał 3 godziny. 

Walne rQczne zebranie delegatów 
Polskiego Związku Zawodowego. 

odbyło się ubiegłej niedzieli. Obrady 
zagaił prezes Związku p. Nowicki. 
Związek liczy obecznie 53 filie i blisko 
4 OOO czlonkQW. 

Dochodu miał Polski Związek Za„ 
wodowy 16 181,79 mr., rozchodu 
13 746,86 mr., pozo~taje w kasie na rok 
przyszly 2434,93 mr. 

Dyskusya nad sprawozdaniem 
byla ostra, tak iż chwilami zanosiło się 
na burzę, i trwala kilka godzin. 

Wniosków było dużo; wniosek, aby 
„Sila" wychodziła więcej razy, jak raz 
w miesiącu, upa dl. Jeden z najważniei
szych wniosków był ten, że mogą te
raz czlonkowi_e abcych związków za
wodowych wstępować do Polskiego 
Zw. Zaw. otrzymując te same prawa 
jakie mieli w tamtych, według lat 
istnienia Polskiego związku. 

Wniosek filii kotowskiei .opiewa, że 
Związek Polski Zawodowy starać się 
pow~nien, aby dziewczeta i kobiety 
pracujące po fabrykach i cegielniach 
zorganizował, bo w ohydny sposób są 
one wyzyskiwane przez pracodawców .. 
Wniosek ten uzasadniał delegat z Ko
towa, a popierali go gorąco pp. Małolep 
szy, Sabiniewicz i Kraszewski, a zaś 
p. prezes Nowicki, Tuszewski i inni byli 
za odłożeniem go do dogodnej chwili. 

Z koła delegatów wyrażono ubole· 
wanie, że prasa w Poznańskiem z nie· 
Hcznymi wyjątkami za mało popiera 
materyalną dolę robotnika pof ;kiego i 
nie stara sie w interesie narodu m sze„ 
go zastianawiać nad zagadnieniami obe, 
cnemi w dziedzinie robotniczei ~pole
czno-ekonomicznej. To pomijanie tef 
kwestyi w prasie naszej może uprawić 
niwę pod obcy zasiew szkodliwej nam, 
walki. klasowej, któraby naszą jedność 
i siłę cdpornoś.~1 narodowej zniszczyC 
mogła. Kwestyi żywotnych nie można 

dzisJaj ubijać milczeniem, bo one pó
źniei z siłą żywiołową same się na 
wierz~h wydobywając, tern większą 
burzę społeczną wywołują. 

Do zarządu zostali wyprani pp.: No
wicki, Piotrowski, Komorski, Małole
pszy, Krystek, Ciemnoczolowski i Tu
szewski. 

Zjazd delegatów „Wyzwolenia". 
W poniedziaJek · po polu-dniu 01 godz.inie 2 

odbyl sie w Poznaniu zjazd delegatów Tow. 
bezwzględnej wstrzemiięźliwości „Wyzwolenia" 
na sali dominikańskiej. Przybylo delegatów 
razem 18, z następuiących miejscowości, gidzie 

,jstnieią filie m Wyzwolenia": z Gniezna, Kę
dzierzyna. Niechanowa, Pleszewa, Niewulna, 
Poroania, Bottropu w Nadrenii. Lubasza, Choi 
ny, Golańczy i Ostrowa. Nadto bylo kilku 
czfonków g.tównego Zarządu i kilkudzies·ięci'u 
gości, tak, iż razem Hczba uczestników zjazdu 
mogla wynosić przeszro 50 osób. Między temi 
bylo kilku księży r także kilka pań. 

Zjazd zagail piękną przemową p. dr. Gant
kowski, prezes l(Jównego Zarządu „Wyzwole
nia". w przemówieniu podniósl p. dr. G„ że 
to jest pierwszy zjazd, pierwsze zebra.nie de
legatów „Wyz;wolenia„, z tego zjazdu marny 
wynieść pokrzepi~nie do dai~ej ·dzialalno6ci 
w kierunku krzewienia wstrzemięźliwości. 

Przewodnilczącym wybrano ks. Oleiinkzaka 
.z Gostynia, a na sekretarza powołano p. Cei
rowskjego, kHku zaś delegatów powołano na 
ławników. Następnie p. Cejrowski, podsekre
tarz glównego Zarządu, odczytal dlugLe sprawo 
zdani'e z dziallalnooc~ ,.Wyzwolenia" wspom
niawszy na wstępie o założeniu tego Związku, 
potem jak s~ Towarzystwo 1na prowincyil roz
szerzalt>. Filii czyli oddziialów liczy Tow. 
„ Wyzwolenie" 18, z tych 11 1ęst w Księstwie. 
6 na obczyźnie, a 1 w Prusach ZachodnLch. 
Członków liiczy Towa1rzystwo w tych 18 odd2:ia 
lach 829; należą do towarzystwa mężczyźni', 
jak i kobiety. Sekretarz oodal krótJrą wzmian 
kę o rozwoju każdej poiedyńczej Nil „Wy
zwolenfa''. Podniósl pracę glównego Zarządu. 
oraz .szerzenie róż.nych ulotnych pism przeciw
ko pjjaństwu wymierzonych. Sprawozidanie 
ogó1nie uczestnikom silę podobalo i uchwalono 
te <lrukiem oglosić. 

Skarbniczka p, Dzieciuchowiczawa zdala 
sprawoz<ian~e ze stanu kasy, który się przed
stawia taik, że dochodu byl<:> 126 mr., a roz
chodu 30 mr., pozostato nadwYżki 96 mr., lecz 
nre są jeszcze poplacone różne druki. 

W dalszym ciągu ;ryg1osil ks. prob. Bfolaw 
skti odczyt na temat: „o środkach zwalczania 
alkoholizmu". 

Nad odceytem wywią.zala si'ę dlugotrwaiąca 
dyskusya, która pog_lębiala jeszcze przytoczo
n_ę przę_z prelegenta środki w zwalczaniu pijań 
stwa. Olównie zabieral gfos ks. Niesiolowski z 
Pleszewa. ks. Ludwiczak z Lubaszu, Mie
dz iński z Gniez.na, Woiewódzkil z Gostynia, Ja
kubowskt z Boittropu, Chrzanowski z Lubasza, 
-delegat z Chojny, ks. Lisiecki! z Ostrowa, Ant
kowiak i Dzieciuchorwkz z Poznanila, oraz ks. 
Olejniczak z Gostynia. Ta wymi~na zdań i< my
śli w iele -się przyczynila, jak się zabi'erać na
leży do wielkiego dziela walki z alkoholem. 

Następnie wybran-0 trzech ustępających 
czlonków Zarządu ponownie i to pp. W. Wit
koiwskiego, pani'ą Dziecischowicz z Poznania 
D ks. B ielawskiego; jako nowego czlonka Za
rządu wybrano p. Miedzińskiego z Gni'ezna. 

Uchwalono także wspólną oznakę dla cziTon
ków- HWy11Woleniia", a Jako haslo przyjęto: 
„Przyszfość nasza". - Do Związku mają o„ 
macać poszczci;(óine od<lzialy za każdę_s;ro czton 
ka oo 10 fen. - Pod wnioskami <lyskusya byla 
bardzo ożywiona, poruszająca r6żne kwestye 
będące na czasie. Posiedzenie trwato 4 godzi'
nv. Przewodn:czacy ks . Olejriczak krótką 
przemową wyrazi.t radość z ogólnego zai ntere 
.$owanfa, iakie się Qkaza1o na zebraniu i zam-
knąl obrady. „Postęp". 

Polacy na obczyźnie. 
Priintrop. Tow. św. Jana Nep. w frintrop 

liczylo na początku roku 1906 46 czlonków w 
ci:ą~u roku zapisalo się 28 osób, a wykreślono 
2 różnych powodów 26-ci:u, tak, iż na rok bre
~ący pozostaje 46 czfonków czy_tmych. W zesz-

lym roku odbyto Towarzystwo ną§.ze 21 posie
dzeń zwyczajnych i jedno nadzwyczajne. U
dzial czlonków w zgwmadzeniach towarzyst
wa byl niestety dość slaby. W roku ubiegi'yna 
występowalo nasze Towarzyst'\\'O IO razy w 
rozmaitych uroczystości'ach. Dochodu mialo ~
warzystwo w zeszlym roku ~ólem 466 m. i 6.C 
fen„ a rozchodu 374 m. ·i1 71 fen., pozostaje na 
bieżący rok w kasie 91 m. i 93 fen. Posiada
my także bibliotekę, będącą wlasnością Towa
rzvstwa Czytelni h_udoWYch w Poznaniu. Na· 
biężący rok Qbrano do zarządu następ_ujących 
pp.: J. Pszymusa, przew., Ign. Marka zast .• 
gkr. A. Nowaka, zast. lgn. _Majewskiego, skarb 
A. Sabański~o. zast. J. Grobelnego, bibliot. 
f'r. Kubi'aka, zast. St. Piąjwwiaka lawniikami 

A. Jędrzejczaka i St. Srfiialowskiego, chorą
żym J. Jerchę, zast. M. Olinke asystentamii A. 
Qominiaka i' A. Nowaka II; ich z~t, Czwoj<:h-a
ka i J. Zybale. Posiedzenia odbywają się co 
drugą i trzeci'.ą nie.dzielę każdego miesiąca w 
lckalu p. Korza ul. Oberhausenstr. 286. 

· Anton) Nowak, sekretarz. 

Z Recklinghausen przysyla nam p. An~ui 
Roszak obszerne pism_o, w którem urmestuJe 
przeciw bezimiennym i nieprawdziwym zarzu
tom czynionym mu w pewnern pi!semku poz
nańskiem. Pan Roszak odpiera z oburzeniem 
zarzut, jakoby przy wyborach lub przy inneJ 
sposobności sklanial się ku centrowcom i za
rzut ten piętnuje jako.. oszczerstwo. 

Atstaden. Walne zebranie Tow. św. Je
rzego odbyfo si<: dnia 27 stycznia rb. Do zarzą
du zostali wybrani następujący czlonkowie: 
Teodor Szymik, przewodniczącym, J. Musiolik 
zastępcą, J. Piątek sekr., W. J(oniarek zast., 
Jan Lupszczyk skarbnikiem, Pel. Pietrzak zast. 
M. Jankowski, bibliotekarzem, fr. Parzych za
stępcą, Jan Mandrysz i .E. Caniho lawnikamk 
Wojciech Rybka i W. Musiolik rewizorarnil ka~ 
sy, St. Lange chorążym, I. Borucki zast., St. 
Pokrywka .ii I. Wiciak podchorążymj, Pr. Lan
ge i S. PijaqiEyński zast., czlonk6w li'czy To
warzystwo 89. Wszelkie listy uprasza sie prze
sylać na ręce przewodnk.z~cego i! sekretarza 
Teodor SzyDll"k, przewodniczący, Alstaden ,eo. 
looiestr. 134 8. Józ. Piątek, se kr. Alstaden 
f"r. Carłstr. 134 2. 

Oelsenkfrchen. Roczne waJne zebranie to ... 
warzystwa św. Szczepana· w Bismarku odbylo 
się dnia 27 stycznia 1~07 r. Do zarządu zostali 
obrani pp.: Wojciech WHdaczyk, przewodniJ.. 
czącym~ A. Skomrowski zast., Krawczyk sekr. 
MQlj.awa, zast. Dobrogojski, skarb-n. Pabisck 
zm;t., M. Wojdowski·, bibl. Stacbow~ik zast., 
Ols~k chorążym, Stachowiak zast., Adam • 
Tainc1!us i Adam Milewski asystentami. Adam 
Skomrowskj i A. Dobrog_ojski zast., lgn. Jane i 
K. Napieralski' lawnikamj J. Nienerza i M. Oiel
nik rewiz kasy. Zebrania odbywać się będą co 
czwartą niedzielę każdego mi'esiiąca 0i godzfaio 
4 po poludniu. St. Krawczyk, sekr. 

„ WJemeJhausen. W nied.ó7-iele, dnja 20 stycz 
ma· 1907 r. odby1o się walne roczne posiedze
nie towarzystwa BI. Bronisławy w Wiemel
hausen, na którem obrano nowy zarząd, Jak 
nastepuJe: Wl. Turka przew., zast. St. Mu
sialowskiego, sekr. Jak6ba Michalaka, zast. A. 
Pawlorwskie~o~ kas. Jana Marciniaka, zast. 
W. Kasprzaka, bibl. Józefa Dachterę, zast., W. 
Ptaka. Wł Turek, przew„ J. Mjcbał~zak 
sekretarz, Wiemelhauserstr. nr. 354. ' -

~ecklin2hausen. Walne zebranie Taw. ~w 
Wawrzyńca w Recklinghausen (Wschód) od
bylo si'ę dnia 20-go stycznia. Do zarządu za
st~p obrani: _Francisz~k ~aćkcnviak, przewo-· 
<lmczącyrn, Wmcenty Papierz zast., Franciszek 
Slowik, sekr„ Antoni Przybyl zast. Jan Pa
pierz skarbniki:em, Jan Frąckowiak zast. Pr. 
Basiński protokolistą.. Adam Mazerski biblio
tekarzem, Antoni Zielinski, zast., Konstanty 
Mazerski chorążym, Józef Suchocki zast. W. 
~tube?ki i K~ról Niczke asystentami! Józef' Miś 
I Te~f1l Now1eńs~i zastępcami! asystentów. Ze
br~ma odbywają się co pierwszą i, trz.ecią nie
<lz1elę każdego miesiąca przed pol. o godzini'e 
11 ~ w Recklinghausen (wschód) ha sali pa.ta 
Józefa Jorgensa. 

Listy, dotyczące tow. nasz~o prosilmy 
nadsylać <Io przewodniczące11:0 Fr. Maćkowia
ka. Recklingh_ausen, Hernerstr. 68. alb~ do se
kretarza, Pr. Slowika Recklinghausen Ost. Sn
derwicherstr. 26. Fr. MaćkowiQk, przew .• 
fr. S!<YW1k, sekrotarz. 



Otterfekl. Dnia 20 stycznia odbylo Tow. 
·b. Józefa walne ubranie. Do :z.arzągu zootali . 
mast~pujący czlonkowi'e wybrani: Józef Beyer 
1>rzewodniczącym, • Wojciech Kazyiaka zast. 
Józef Ziemniak sekr., Jan Zaremba zast„ Jan 
łfawrocki skarbniki'em. Józef Wawrzyniak za-
stępcą, Franciszek Kędziora bibl., Fra~ci

azek I.,._~szceyńskil zastp., Wawrzyn Stas1'ak 
iehorążym, Micha1 Wlekltk zast., Ignacy Stel
rnaszyń§ki i Józef Pawlicki asy~tentam1', Mar
Jl)iin Bejer j Antonii PawLicki zast., dyrygentem 
lłaatru Andrzej Stróżyński, rewizorami kasy 
Antoni Lorek i' Wojciech Bie2:anowski, opiek·u
aami chorych Warwrzyn Sta_siak, Jan Aiz:ata i 
ian Matuszewski, lawni'kami Józef Wawrzy
llia.k, Józef Kol-Odziejak, Antoni Pilujski i Sta
aislaw Szwedek. Dochodu mi'afo tow. nasze 
w przeszlym roku 1417,91 mr.~ rozchodu_ 1231 
anr. 15 fen. Biblioteka sklada SJ'e z 226 książek, 
lttóre są wlasnościlą Tow. Czytelnt Ludowych 
~ Poznaniu. Czlonków liczylo Tow. nasze na 
początku zeszlego roku 213, na rok 1907 prze
chodzi! czynnych czlonków 260. Do wspólnej 
~owfedzi, i Komunii św. przystępowało tow. 
11asze zcszlego roku 4 razy. Zwyczajnych ~
łlrań mieliśmy 22, nadzwyczaJnych 5. ~ebra~:a 
odbywać silę będa i nadat co drugą 1 trzec1:ą 
niedzielę każdegoo miesiąca u p. Jana Huseman-
11a ulica Olówna (przy kości:ele katolickim). 

'Józef Bajer, urzew. .Józef Ziemniak, 5.ekr. 

Gelsenkirchen • Ueckendorf. SJ2rawoZ>danie 
tow. św. Antoni'egOt z Oels. Ueckendorf. Na po
,ezątku roku łiczyfo tow. nasze 86 cz,lonków,. o
becnie liczy 116 czynnych czlonkow. P.os.1e
'1zeń odbylo tow. na..§.ze 23; 20 ZW)'.'1~zajnych i 
3 walne. Z chorągwią wy~tępowah:smy 7 ra
ey. Do Komunij św. JJrzystępowafo tO'W. ty!
lw 2 razy, Mszę św. zakupilo tow. 5, mianow1-
ici'e za zmarJyc!J. czlonków 2, na i'llte_ncyę tOl\V. 
e, i 1 za duszę śp. ks. wikarego Kle1'11sorgego. 
Biblioteka sklada się z ZOO tomów, które są 
i»1lasno.ścią Tow. Czytedni Ludowej w Po~!1a-
11iu a z którei korzvstalo oko1o 50 czlonkow. 
Dochodu mi1eHśmy w roku 1906 613 marek 14 
fen., rozchodu 357 mr. 55 fen., pozostaie na rok 
1907 255 marek 59 fen., z pieniędzy tych znaj
duje siię na kasi'.e 200 marek. u skarbnika 55 m. 
59 fen. Do zarządu na rok 1907 zostali obrani: 
Jan Wierbicki, przew., Jan Dembek zast., Wa
lenty Dudziak sekretarzem, Józef J(owalski za
•tepcą., Augustyn Galla skarbnik, Wladyslaw 
Czarniecki zast., Jan SzczygJ'owski i Jakób 
Oolaszewski. lawl'.likami, Michal Kuczmarski bi
bliotekarzem, Józef Jabloński .za~t., f'ranciszek 
l(owalski chorążym,. Antoni1 Oruźl~wski1 zast., 
WJ'adyslaw I(aźmierski i Antoni Sendwickt a
eystentami, Michal I(oJewicz i Micha.t Kamiński 
eastępcamjl asystentów. 

Li:sty, tycZ<\Ce sie towarzystwa naszego 
11rosimy nad~ylać na ręce przewodniczącego 
Jqb sekretarza. 
Jan W~zbickll, przew, Schi~lst~. Nr. 10. Wa
lenty Dudziak, sekretarz, Bti.lDwstr. Nr. 16. 

Giinnigleld. Sprawozdanie Towarzystwa 
&w. „Idziego" w Giinni:gfeld z ·dzłala!Jności od 
dnia 7-go stycznia 1906 r. do dnia 1-go stycz
nia 1907 roku. Na początku roku 1906 liczyl~ 
Towarzystwo 84 cz.lonków, w ciągu roku z.ap~ 
ealo sie 21 nowych czlcmków, skreślono 17, 
,więc powstaje na rok 1907 88 czlonków czyn
nych. Caloirocz1y dochód Towarzystwa wy-
1nosil 668,95 m., pozostalo z 1905 roku 39,94 m., 
C"azem 708 89 m., rozchód wynosil 747,52 m., 
W kasie o;zczędności w Poznaniu posiada To
warzystwo 384 m., Towarzystwo odbylOt w 
ciqgu roku 1906 24 posiedzeń, wtem 14 zwy
'Czainych 6 walnych i 4 posiedzenia. zarządu. 
Towarzi'stwo posfada choragiew, szafę do ksi_ą 
eek szafe do chorągwi i cztery obrazy. Bu
blio'teka, która się ~kladJ!. ze 180 książek, jest 
wlasnością Towarzystwa Czyteln.i.l Ludowych w 
Poznaniu. W ciąg.Il roku ubiegligo przystę
powalo Towarzystwo 2 razy wspólnie <lo Ko
munLu św. i] bwo dwa ra~y udziail w piel
irzymce dOI Neviges. Towarzystwo zamówiło 
dwie M~e św., jedną na intency~ Towarzyst
wa. drugą za zruarfych czlonków. Posiedzeni'a 
odqywa.ią s.ię co pierwszą 1 trzecią niedzielę 
każdegQ miesi1ą,ca. 

Tomasz Zdrojewski, sekretarz. 

Fataln.a om'7łka. 
'fi 

BG) Powieść z francuskiego. 

{C!~f d!lllszy). 

- Do mnie - rzekł dzierżawca, gło 
sem zdławionym. - Nie chcę, żebyś 
wracała do ojca; nie chcę, żebyś była 
zmuszoną ulegać znów jego despotyz
mowi. UciekQ.iemy razem. Zg?dzasz 
się? 

Nie odpowiadała. Noc zapadła, a 
drzewa płonęły w ogniu zachodzącego 
słońca. Jer~y_, ze swoim drogim ~ięża 
rem, zbliżał sie do Cendriere. 

Robotnicy szli za nim. Widzieli, jak 
zatrzymał się na środku podwórza i wa 
chał się przez chwilę, jakby w obawie 
SR.otkania służących. Ale wszyscy byli 
jeszcze w 20Iu. Będac pewnym, że go 
nikt nie widzi, wszedl do budynku, prze 
znaczonego na jego mieszkanie. 

Robotnicy zatrzymali sie na drodze 
Zaczęli się śmiać. Awanturka przy

padała im do gustu. Czysta miłość mło . 
dych ludzi obryzgiwali grubiańskiemi 
żartami. Trama im się gratka: mieli 
czem się zabawić, będą mieli o czem 
gadać nazajutrz; ubawią ca1ą okolicę 
opowiadaniem o cnocie „córki Lauren-

Bruckhausen. Towarzystwo św. Piotra i J 
Pawfa w Bruckhausen n. R .. oclbylo 20 ~zaj 
.nych zebrań, 1 nadzwycZiJne, .? zebrania za- : 
rzjldu, 4 walne zebrania j 1 zebranie roczne. Z 
chorągwią wystepowalo Towarzystwo w Mar
xloh Hamborn, Obermarxloh, Neumuhl, Busc
hau;en, Oberhausen. Laar, Meiderich, ttoch-
~~ i Moo~ . 

Zebrania Tow. odbywają się co l i 4 nie
,dzie]lę każdego mi'esiąca o godz. 2 P? p~udruu. 
Stan kasy jest każ{lemu czlonkow11 wiadomy 
ze sprawozdania rewizorów kasy. Czlonków na 
poc~tku roka 1906 li.czylo Tow. nas.ze 198, za
pisalo si'ę 80; Na rok 1907 pozostalo 198 czilon-
ków czynnyc;h. . . 
· Do nowego zarządu wybrani zostali: Adam 
Stoma przewodnicz~cym„ zast. Adam Ool<lyan, 
Jan Wróblewski, sekret. zast. Michal Rosza·k, 
fra.nciszek Jankowski: skarb .• zast. Stanislaw 
Lukowczyk, Stanisl'aw Mróz bibliotekarzem, 
za.st., Jan Wojciechowski. rranciiszek Kamy
szek i' Wojciech Brzozow~ki, rewiz. kasy, Jan 
Plewa i Piiasecki Jan lawnikami, Pranciszek 
Roguszczak, chorążym, Jan Jaskula, zast .• Lud 
wik Czarnecki: i f rancjszek Oiinther asystenta 
mi. Franciszek Musi<>lek i Walenty Szy.:rriański 
Za$t. asystentów 

Z polecenia zarządu Jan WróbJewsJd, sekr. 

Gelsenkirchen-Bfsmark. Roczne sprawo
zdanie kola śpiewu „Gwiazda Jedności!" w Oel
senkirchen-Bismark Na początku roku :r.J06 li
czylo nasze kolo 35 czfonków, jeden poszed.l dD 
wo:iska, nowych przybyło 10 tak, iż mamy o
becni'e 45 czlonków. Dyrygentem śpiewu iest 
pan Pawlaczyk z Schonnebeck. Lekcyj śpiewu 
mieliśmy 25 i 11 posiedzei1 w tern 4 wal1~e i 
cztery zarządu. Kolo nasze należy :Jo związ
ku kól śpi1ewacki1ch i bralo także u<lzial w zid
dzi,e w Rotthausen. Dnia 6 stycznia odbyl się 
>0b&r nowego zarządu, do którego należą nastę
pujący czlookowie: Kaczorowski orzew., za: 
stencą Szymon żura,wka, sekr. Józef Janowski 
zast. Józef Przybylak, skarbnikiem St 0aw1 o
niak, zast. St. l?awlak, bibli-otekarzem \Vlaci~
sl'aw Paniak, porządkowymi A. Kub=siak i M1-
chal1 Ciemnfaik'it (rew. 1,asy rranciszck .L..J1f
<lzielski i Wawrzyn Pawlak. 

Zebrania odbywają <;tę c,1 urn)!'ą .1 . C(:?1elę 
w miesiącu ·) go-tzinic. 4 01 JJvlud:Jtu w lch~lu 
p. łiuberta Et.dera r~zy ulicy Rutergstr. 
A,. l(aczorow.;•d, j)r7.1~w· :·J11 . . 1. ,lauow~ki 5C~:. 

Buscbhausen. Towarzystwo św. Piotra i 
Pawia w Buschhausen miafo w roku zeszlyrn 
20 posiedzeń il to 16 zwyczajnych i cztery wal
ne. Na ostatniem ro:cz.nem posiedzeniu wyka
zala rewizya kasy, iż po.zostaje nam . na ro_k 
bieżący 36,17 marek. Do zarządu obrami zo~talt: 
Józef Rosiński przew., Leonard Rychalsk_1, za.
stępcą, Józef Kotewkz sekr., F'. Poraz~~sk~. 
zast., M. Boruszewski' skarb., L. Warmmsk1, 
zast., · J. Kowalski, chorążym, WJ. Dąbrow: 
ski zast.,, Jan Banaszak i Maryan Balewski 
asystentami, f'r~nciszek Adamczew~k_i1 jl Józ~f 
Doring zast., Ign. Szajek i Józef D?r.mg rew1: 
zorami1 kasy. Józef Zimniak i Fr. Kw1atkowsk1 
lawnikami. Franciszek Poraziflski· bibl:oteka
rzem, J akób Xubi1s zas1t., 

Cz.toników pos'.ada nasze towarzystwo 58. 
Zebrania og.bywać si·ę będą co drugą i 4-tą 

niedzielę w miesi·ącu, uprasza s!ę czlonków, 
ażeby P-Unktualnie uczęszczaH Ha zebranLa 

- · Józef l(otewicz, sekretarz. ···-
Ziemie polskie. 

Z Prus Zaehodni~h„ Warmii i M···:rn" . 

Gdańsk. Chałupnik Władysław Le
wandowski w Orunii, poszedłszy do 
stajni, obwiesił się. Co go _do samobói
stwa popchnęlo, nie wiadomo. 

-Świecie. Tutejsza cukrownia oglo 
siła konkurs. Zawiadowcą masy jest 
kupiec tlirsch z ~wiecia. 

ta" jak nazywali Marję. Dobrodziej
stwa doktora poszły w niepamięć! Mie
li przed oczami tylko Marję w objęciach 
Jerzego. Rozmawiali po cichu i co 
chwila wybuchali glośnym, pustym 
śmiechem. 

Nie zaspokoili jeszcze całkowicie 
swojej ciekawości. Chcieli się upewnić 
w swoich podejrzeniach. Marja była 
teraz U: Jerzego. 

- Prawdopodobnie doktór Laurent 
wyjechał z domu na noc i miał wrócić 
dopiero nazajutrz, jak to mu się często 
zdarzało. I ptaszek skorzystał z·e spo
sobności - mówili robotnicy - opuścił 
gniazdo i wyfrunął. N:e pierws~y to 
raz zapewne tak się zeszli. Widać po 
nich, żę się dobrze znają i rozumieją 
Ale, jak też d-ługo będzie trwalo to sam; 
na sąm? Tego chcieli się konieczn;ie do 
wiedzieć. 

Postanowili, że zostaną w lesie i bę 
dą czekać, chociażby noc całą. Panna 
Maria u pana Jerzego! łia ! łia ! Tru
dno temu wierzyć! Bedą czatować na 
jej wyjście. Chcą. widzieć niepewny 
ieł chód i rumieniec wstydu na czoleł · 
Zastąpią jej drogę i nie będą szczędzić 
ciętych żartów; musi im zapłacić za re- I 
putację uczciwej ctz=ewczyny, którą so
bie nieprawnie przywłaszcza. 

O! zabawią się doskonale! 

Chełmno. Na dwa miesiące więzie
nia skazano żone mistrza szewskiego 
Maryannę Ogonowską z Chełmna za o
braze niemiecko katolickich nauczycie
li szkoły miejskiej w Chełmnie. O. u
dała się 9 listopada r. z. do szkoły, by 
rozmówić się z nauczycielem Lilckiem, 
który dzień przedtem obił jej syna. 

W sieni spostrzegł ia rektor Frey
mark i zapozwal do natychmiastowe
go opuszczenia szkoły. Ogonowska u
dała się do mieszkania pedla Biecka, 
gdzie wobec żony Blecka dala upust 
swemu oburzeniu i zwymyślała w nie
odpowiedni sposób wszystkim nauczy
cielom niemiecko-katolickim. Oskarżo 
na twierdziła. iż nie ona. lecz świadek, 
żona pedla, obraziła n?uczycieli, sąd 
atoli uznał ją winną i skazał na wy-
żeji wymienioną karę. , 

Z Wiei. Kt Poznaiskle1t. 
Kościan. Ks. prob. dr. Surzyński w 

Kościanie otrzymał, jak donosi „Gaz. 
Polska'', od inspektora szkólnego po
wiatu kościańskiego nadzwyczaj chara 
kterystyczny „uk~z", który poąiżej w 
polskiem Uomaczeniu podajemy: 

„Czcigodny ks. prob. dr. Surzyt1ski 
w Kościanie. 

Używanie lokalów tutejszej szkoły 
katolickiej do katolickiej n.auki przygo
towawczei do spowiedzi niniejszem za 
kazuję, począwszy od dnia 21 b. m. 

Król. pow. inspektor szkólny 
(podp.) Sint." 

A więc szkoła katolicka, ufundowa
na przez śp. ks. biskupa Martena, pro
boszcza kościańskiego i utrzymywana 
gro~em parafian katolickich, zamknię
ti\ ma być. odtąd, dla przygotowawczej 
nauki do św. spowiedzi! 

Ze Sł~zta ezyłi Staropołs&i 
Zabrze. Niejaki Konstanty Franke 

wypił duszkiem pól litra wódki w pe
wnej knajpie na ulicy Gltickauf, lecz 
skutek był straszny, bo gdy skof1czył 
picie, upadl z krzykiem bez t>rzytomno
ści na podłogę i w krótkim czasie u
marł. Lekarz stwierdził zatrucie al
koholem. ..~.:t.~ 

Z innych dzielnic Pols "I. 
Galicya a strejk szkólny. Komitet 

obywateli, złożony z kilkudziesięciu 
poważnych obywateli i działaczy na 
kresach Galicyi, zwołał cztery wiece 
narodowe w sprawie strejku polskich 
dzieci, broniących ojczystego języka. 

Wiece te miały charakter -imponu
jącej manifestacyi narodowej1• U_qział 
w nich wzięła tlm;nnie inteligęncya ra
zem z ludem. 

Rada powiatowa chrzanowska 
(Chrzanów-Oalicya) powzięła na po
siedzeniu dnia 28 stycznia następującą 
uchwałę: 

„Rada powiatowa chrzanowska wy 
raża gorące wspókzucie rodakom w 
zaborze pruskim z powodu ...... . 

Ponieważ wiecz.ór byl cieply, ukry 
li się w lesie i dawaH pilne baczenie na 
folwark; szczegóniej nie spuszczali 
wzroku z okna Jerzego, w którym za
błysło światło. 

Marja, leżąc na fotelu. przychodziła 
zwolna do siebie; wkrótce QQzyskała 
zupełną zupełną przytomność izaczęła 
płakać. Jerzy klęczał przed nią; trzy
mał w rozpalonych dlon.i ach zimne, jak 
lód ręce dziewczęcia i ściskał je gor!ilcz 
kowo. 

Mówil do niej zdaniami urywanemi; 
to znów mikzal chwilę i patrzał na nią 
długo, wzrok·'. em wymownym, w któ
rym przebijała bezgraniczna miłość. 

- Marjo, ja nie chcę, żebyś mnie 
opuściła... Uciekniemy zt~d i twój oj
ciec nie b~Q.zie nas mógł rozłączyć zno 
w,u czy słyszysz ?„. Uciekniemy tej no 
cy ... zaraz przygotuję wszystko do od
jazdu. Gdy fuż będziemy daleko, napi
szemy do pana Laurent... powiemy mu 
że to było dla nas nad siły, żyć blisko 
siebie z tą pewnością, że igdy się n:e 
połączymy„. powiemy pm. że ucieczką 
naszą chcemy tylko zwalczyć jego wo
lę i że wrócirpy, jak tylko przystani.e na 
nasze małżeństwo„. Prawda. M_e.rjo? 

Dziewczę siedziało w fotelu bezs'il
ne, ze spuszczonemi oczami. Obfite łzv 
płynęły bez przerwy po jej policzkach 

języka polskiego przez ...... „ . i 
ucb.waliła udzielić na cele popierania i 
obrony języka pQlskiego w Wiełkiem ~ 
Ks. Poznańskiem, Prusiech i OórnYm J 
Slązku jednorazowy datek w kwocie 
200 koron. 

Równocześnie poleca Rada Wydzia 
łowi, aby powyższą uchwalę zakomuni 
kowal wszystkim Radom powiatowym 
w Galicyi z prośbom o wyznaczenie 
stosownych dątków na wspomniany 
cel i nadsyłanie tychże na ręce tutejsze • 
go Wydziału powiatowego. który ze„ ~ 
brane datki odeśle na właściwe ręce J 
z wyszczególn'.eniem ofiarodawców i 
kwot ofiarowanych przez poszczególne 
reprezentacye powiatowe. 
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Na 1Darzee c 

111o:tna zapisywać katde20 czat» na wszystkklt 
Jocztach 

,, Wiarusa Polskiego." 
Prenumerata na miesiąc marzec 

wynosi tylko 

50 Cen., 
a z odnoszeniem do domu 14 f. więcej„ 

, ~; .... • :f /. -, r" ~-..,. , • --
Wiadomości ze świata, 

Skandale w Serbii. 

Z powodu zatargów istniej1ących po 
między byłymi spiskowcami na życie 
króla Aleksandra a ich przeciwnikami, 
czterech oficerów, bylych spiskowcówt 
napadło na ulicy członka izby posłów, 
Marinkowicza i zraniło go ciężko sza-
blami. _ 

W kotach poselskich panuje wielkie 
wzburzenie z powodu wypadku. 

Tragiczna śmierć rewolucyonłsty. 

Na parowcu „Olaf" płynącym ze 
Sztokholmu do Antwerpii zaczadzilG 
się śmiertelnie 4 podróżnych. Między 
ofiarami wypadku znajduje się też zna 
ny rewolucyonista Jankiel Czerniak, o 
którego wydanie toczyła się od dłuż
szego _czasu ożywiona korespondencya 
dyplomatyczna między Petersburgiem 
a Sztokholmem. Ostatecznie rząd szwe 
dzki odmówi ł wydania Czerniaka, któ 
ry opuszczał Szwecyę a w drodze utra 
cił życie, , A 

Zamach na ministra w Holandyf. 

Z Amsterdamu donoszą następujące 
szczegóły o zamachu na ministr.a Van 
Raalto. Zamachu dokonał Szymon Po 
lak, były kapelmistrz w Indyach nie
derlandzkich.. Starał się on--o podwyż
szenie pensyi emerytalnej i w tym celu 

LE 

i spadały na stanik, vod którY1- falowa 
la silnie pierś podnoszona g_waltownem 
łl~an'iem.. Nareszcie odez~ała się sta
bym głosem: 

- Jerzy, Jerzy, cośmy zrobili ?.„ 
- Czego się przy mnie obawial!, 

Maryo ukochana? Czyż nie kocham 
cię prawdziwą miłością, jak kobietę, 
która mimo wszelkich przeszkód, ma 
zostać moją żoną? Mam ~la ciebie 
szacunek bezgraniczny. - Zaufaj, Ma
ryo najdroższa, memu honorowi i mo-
jej miłości. Nie chcę, aby najmniejszy 
cień o_bawy, lub niewątpliwości ran!I 
twoje serce. Zostawię cię samą. Za1~ 
mę się przygotowaniem do naszej ucie· 
czki. J osillet, który jest mi zupelnie
oddany, będzie nam towarzyszył, ie· 
żeli tęgo żądasz. Jak wolisz? 

Nie była zdolna odpowiedzieć. Zgnę 
biła ją boleść, wstyd, rozpacz bezmie· 
rna. Mając zrobić wybór pomiędzy 
przywiązaniem do ojca, a miłością dla 
Jerzego. nie wiedziała co czynić; wa
chała si~, plątała, wyczekiwała i cier„ 
piała przytem strasznie. 

Dzierżawca nie odchodził od nieił 
mówil przytłumionym głosem, zmar-. 
twiony jej głęboką boleścią; powtarzat 
namiętnie wyznania. Sluchaiąc go .M~l' 
rya pr~estała nareszcie płakać. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



za!lO~il prośby do ministrów i królo
wej. Ody zalatwiono je odmownie, 
polak postanowil zgładzić jednego ~ 
ministrów. Wybral sobie Vaan Raalta. 
przybył do j~go mieszkania i cz~ero
krotnie strzelił do mego z rewolweru, 
jednakże chybił. Piąty zaś strzał nie 
wypalił. Wtedy Polak odrzucił broń i 
z c~lą obofętnością pozwolił się areszto 

""·ał. 

--ze spraw robotnlozycb. 
W Ober~usen zarząg mi'ejscawy „Zjedno 

czenia zawodowego polskiego·· skJ\a.da się z 
n~tepu.Jących czlonków: Delegat Stanislaw 
Krzyżańsk.ii. zast. Antoni Matuszczak, sekretarz 
Józęf Mad-chrzak zast., Anton~ Stępni1ewski„ ka-
6yer Piotr Kosak, zast. An<lrzeJ Kaźmierczak) 
rewizorami kasy Jan Jask i Stanisław Ziętek, 
1a1Vnikami Maksymi:liian Stachowiak i Jan Wi-
cak. 

Sterikrade. Zarzcid miejscowy „Ziednocze
niai zawodowego pol~kiego" s.klada się iak na
stępuje: Walentv Tasi:emskil, delegat Franci
szek $licyński zast. Wojciech Szczepankiewicz 
sekretarz. Teodor Wróbłewski kasyer, Woj
cilech Szczepanki1ewicz i1 Maksymilian Styziń
ski meżowie zaufania. Zebrania odbywają sie 
w kaiidą ostatnią niedziele w miesiącu w lokalu 
pana Brohsa Marktstr. 50 o godzinie 110 
orzed poludniern. 

Habinghorst. Zarząd miejscowy „Zjedno
czenra" zawodaweg-0 polskiego" ma skfad na
stępnJą·cy: Jan Regulski delegat, ttabi111ghorst 
KanaJstr. 145. Piotr Wilczy(1ski, zast. To
masz Konk sekretarz, Stanislaw Grzemski,, zast 
Ignacy Grzemski' kasyer, Ludwik Taczkowski 
i,astepca, Sta1nislaw Brzezińsk1i rewizor kasy 
Fra.nciszek zast.. Józef Luczak i Piotr Janko
wiiak lawnicy, Stanislaw Rybak, Kazimierz Lu
kaszczyk Jan Reszel, Wąlenty Jankowiiak i Jó
ief Maćkowiak rnęż.oiwie zaufania. 

e::± - • 

Z różnych stron. 
Naprawa obyczajów. 

Otrzymuieni.v co nasteouje: W czasie dzi
iieiszym, gdzie coraz wi~cej szerzy sie zepsu
ci• obyczajów, gdzie młodzież inasza wskutek 
niedostateczne~o wyehowar:liia szkolnego co
ru więcej od<iaie się rozpuś.cie, marnując naj
lepsze lat~ życia swego, ~oniecznem jest zsze
rt1"owanie sie niezepsutej jeszcze części spo
łeczeństwa <lla podjęcia energi1cznej wa~ki ze 
ziem. Zrozumiano to już u nas i starano się 
przez towar.zystwa (np. „Tow. hygienic~no-spo 
leczne" dawniejsze „Tow. ku zwalczaniu cho
r~b płciowych") przeciwdzialać zepsuciu. Nikt 
nie zaprzeczy, że w walce taki'ej, ·dążąceJ do 
P~wszechnej zmiany obyczajów jednlJll z 1naj
w1~kszych posterunków iest czasopismo, któ
~eby bylo strażnicą czuwającą w pochodzie 
1de~ któreby niosło sztandar w walce. Ta
kiem_ czasopismem jest ·dwutvsrodnik Czystość 
Wychodzący od poJOwY roku 1905 we Lwowie 
Pod red. <ir. Aug. Wróblewskiego, b. doc. Un. 
Jag .. Z malych początków rCYlwi·nęlo si;ę ono w 
poważny organ, l iczący dziś w gronie swych 
;vsDó.lpracowników i przyjaciól takiich luidzt 
1ak ks_. b:s:,up Bandurski, dr. :Eug. Piosecki·, A. 
:"~~ouch, ksi)ąże Giedroyć dr. Miklaszewski i 
ilhll!„ 

Od Nowe.~o R.~ku „Czystość" wychodzi w 
\Yarszawie. !.!..Rozpoczynamy wydawnictwo ta
kiego czasopisma" oi:sz_e Red. w 1-szym nume· 
rze. _bez środków materyalnych, ale z nieza
t~wianą wiarą, że wszyscy jednomyślnie z na
mi POSQj:eszą poprzeć „Czystość" zarówino pod 
Względem moraltJYm, jak i materyalnym. Pis
mo to znalazło wprawdzie poparcie spo.Ieczeń
s~a. lecz byt pisma bynajmn:ei nie je~t zabez
Pt~czony. Odzywamy s~ tedy do spoJ'eczeństwa 
~sze~o_, kt.óre tak chętnie p.Qpiera zawsze usi
.,.wam'a sk:erowane ku na.u.rawie obyczajów z 
~orącym apelem o poparcie tegoż pisma. któ
se na szta~darze sw;.vm wypisafo slowa: „Czy 
t<>ść myśl i , uczuć i czynów naszem haslem. 
~rcxlzenie jednostek i narodu przez czyste ży
~1~ naszym . celem. „Czystość" wychodzi co 
rwa ~godnie w obję~ości 16 stron i kosztuje 
oczn ~e tylko 4 markr. Dla abonentów zaboru 
f;fs~iego ~ Niiemi~c jest zapisywanie o tyle u
rn· ~+one. ~e od 111eda\y;no JJtworzono filię ad
C in1~tracy1 ~a zabór pruski i niemcy u p. J. 
u~~ Poznan, ul. Strzelecka (Schtitzenstr. 25III 

rego „Czystość" zapisywać można. 
Z Lottringhausen. Jacyś niegodzi

[.~Y pokladli na szyny linii kolejowej 
?ttr.mghausen-Annen 15 ciężkich ka

rrueni. Pociąg osobowy, idący z An
nen, najechąl na kamienie i_ byłby o 
lllały wlos się wykoleił. Lokomotywa 
~o~tała mocno uszkodzona. Po zbro-
niarzach nie ma śladu 

r 
1 
łlildesheim. Za wie

0

lożeństwo uka
na sąd na rok i 9 miesięcy domu kar„ 
sf~do mularza Vorwalda. Skazany po„ 

a ał trzy żony. 
d Bunzłau. Siedzący w więzieniu śle
rn~zern mularz Rothes oblał się w za
czzarze sam?bójczym naftą z lampki, po 
sięem za?ahl na sobie ubranie i spalił 

trawie na węgiel. 
Wić ~ar .. W tuteisze.j gminie zamierzają posta

łla 0~ctól tymczasowy. 
hrorc ttml"~~ · Z wozu spadl parobek orzedsię 
jech/ S~hutta i zostal tak nicszcześliwie prze 

ny, ze na miejscu skonal. 

Herne. W pewnej knaijpie powstala bijaty
ka, w której 15 osób wzie..Z.O U<izial. Policyan
ta, który się zJawil, by czubiących sic: uspokoić 
obrzucono kamieniami a nawet strzelono z re
wolweru, na szczęście nikogo n_ie raniąc. 016 
wnych sprawców bijatyki aresztowano i zam
kni~_to w kozie. 

RohHnghausen. Podc~s gry w karty po
klucili się grający a potem się P..Obilil„ przyczem 
noże odgrywaly glówną rolę. Jakiegoś Pola
ka, który niepotrzebnie sie pomiędzy ·niem
có':łf wmjeszal, tak pożgano n<Ylami, że prawłe 
na miejscu ducha ~zionąl. Mordercą biedaka 
jest pewien 19-letni robotnik z Wanne. 

ReckUnahausen. Syna rodziny liuckelów, 
ucznia krawieckiego, znaleziono niedawno te
mu na drodze zmar_pni~tego. Przypuszczano 
początkowo, że syna zamordowal oicięc. wskn 
tek czego go aresztowaino, ale po killku ·dniach 
wypuszczono na wolność. Srni-e.rć syna iare
sztQwanie męża tak po<lzialalo na Jiucklową, 
że popadia w oblęd. 

Osłalnłe wiadomości. 
B e r I i n. Parlament niemiecki od

roczył się do poniedziałku. 
B e r 1 i n. Sejm pruski obradował 

w dalszym ciągu nad etatem minister
stwa spraw wewnętrznych. Poseł 
Pranken poruszył spriawę e.kspłozyi ro
burytu w _Ałmen i domagał się ubezpie
czenia dobrowolnej straży ogniowej, z 
której przy pracach ratunkowych w 
Annen 26 chłopa odniosło okaleczenia 

G n i e z n o. Pisma niemieckie, do· 
n9szą, że ks. Piotrowicz, proboszcz 

przy farze gnieźnieńskiej, został na 
„własny wniosek" przesiedlony do 
.Skalmierzyc. 

Pisma niemieckie zaznaczają z ra
dością, że przesiedlenie nastąpiło za ka 
rę, ponięważ ks. Piotrowicz odegrał 
wielka rolę w walce o język polski w 
nauce religii . 

l(s. prob. Piotrowicz został jak wia
domo skazany na 2 miesiące więzienia 
za rzekome podburzanie do oporu prze
ciw rozporządzeniom władzy. - Wiado 
mość o przesiedłe.niu dana w tej formie 
Jest pra_włe niepodobną do wiary. 

Czyżby władza duchowna p0łączy. 
la się z rządem pruskim, by karać księ· 
ży stających w obronie ludu i zasad 
Kościoła katolickiego? 

Od Redakcyi. 
Panu A. O. Z. w Górze. W wypa.ctkach zaraźli 

wej chor_ob~ policya musi wykonać wszystko, 
co przep1suie ustawa, celem ząp9bieżenja dal
szemu §:Zerzeniu się choroby. 

Pol·rcya ma prawo żądać ymieszczanie .cho
.rego w domu chorych. Tężec karku jest cho
robą zaraźHwą. 

Panu P. w :Rauxel pod łit. I. Austrya pod 
względem narodowym nie jest państwem jedno 
Hitem; zamieszkują w niej niemcy i Slowianie. 
Niemcy tworzą trzecią część ludności Slowi'a-
nie dwie trzecie. ' 

Cesarstwo austrya,ckie powstalo z księstwa 
austryackiego pofożonego nad Dunajem ze sto
licą Wiedniem. Ksiażęta ausfryaccy z czasem 
t·dobyhi owe ksiiestwa i królestwa, które dzis 
należą, do korony austryackj.ej. 

W ręce Habsburgów dostalo sie ksjęstwo 
austryackie w roku 1278 a w rokn 1282 .oddal 
je wraz z Styryą, i Karyntyą cesarz niemiecki 
RudoH von ttabsbur~ synom swoim Albrechto
wi i Rudolfowi. Cesarz niemi1ecki RudOf von 
Ha.bs.burg byl pierwszym cesarzem niemieckim 
z dynastvi ttaib§burgów, a przed dynastyą Habs 
burstów na.nowały w cąesarstwie nlemieck~m 
Jeszcze 4 inne dynastye. Cesar·słwo 11ieml.,. 
ckie wzi!ę.191 początek swój w roku ~43. vv ro
ka 1806 cesarz austryacki Franciszek z1ożyl 
tytul cesarza niemieckiego; tytul ten odnowiono 
w ro-ku 1871 .vo zycfośk i ej we>jnie Prus. z frnn
cyą. 

Od Ekepedycyi. 
Panu M. P. Przewodn!czącym: Andrzei 

Kranc, Gelsenkirchen, Vere '.:nsstr. - Sekretarz 
Stanislaw Kunca, Bochum, Johanniterstr. 22. 

&& 

Rabo!eńsfwo polskie 
Essen_ W każdą, niedzi.elę po~tu odbywać 

się będą o godz. 6 _vo poludniu Gorzk·e żale". 
Uorasza si·ę, aby Polacy li'cznie na te nabożeń
stwa przybywali. 

Gerthę_. Od Piątku do poniedz:atku sposob
ność do spowiedzi wielkanocnej. Kazanie w 
piątek po p,ol'udniu o godz. 5 i w ni.edzielę o 3. 
Gorzkie Żgle co niedzielę o ~odz. 2. Rodacy! 
Uczęszczajcie liczn;e na nabożeństwa pol!k'e, 
abv .Dokazać, że ksiądz polski nam potrzebny..:. 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. po Isk.•• 
ZEBRANIA CZŁONKÓW 

W Oladbeck odbędzie sie w niedz · elę, dnia 24 
lutego przed poludniem o 11 gpdz. w lokalu 
p. W. Kiiper yl. Cesarska. 

W Dellw..!~ odbędz,;e s i ę w niedzielę. dnia 24 
lutego JJrze<l po.Judni'em o godz. 1174 w lo
kalu p. tioffstadt. 

DLA MARTEN. 
Zebrania czlonków będą się odbywać w dru 

gą niedzielę w miesiącu przed poludniem o 
ieodz. 11 i pól w lokalu p. Korte, Kaiserstr. 

„Zjednoczenie zawoc:l<n\e Polskie." 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
<lonosi swym członkom, iż zebranie miesięcz
ne odbędzie sfe w ni-edziele, dnia 24 lutego, na 
sabii p. Schafera, tylko nie o godz. 4 jak zwy
kle, lecz o 5-e,i z powodu nabożeństwa pol
ski~o. które odprawiać sie będzie w Wanne 
w każdą niedzielę postu o ~odz. 4. O jak naj
liczniej~zy udzial w. zebraniu uprasza się. Go
ście m~le wi<lziani. 

(2) Zarząd. 

Towarzysłwo św. Wmcent~- a Paulo 
w Heeren 

donos.i swym czlonkom, iż przyszfe zebranie od 
będzie si'ę w niedzielę, 24 lutego, w lokalu po
siedzeń u oaina Schneklera o 4 godziniie po poi. 
Czfonkawie winni' sie. wszyscy staw.ić. Goocie 
mile widziani. (1) 

fr. Oomy, sekretarz. 
Uwaga. Uprasza sie p. przewodni"czącego 

i p. skarbnika ~ię godz. prędzej stawić, bo jest 
pę_wna sprawa do zalatwienia. 

Towatzystw-0 abstyinentów w Bruckhause11 
Zebrani'e odbędzie się dnia 24 lutego o go

dzinie 6 w.ieczorem w lokalu p. Jioniiga, ul. Ce
sarska 51. O liczny udzial cztonków także i-
gościl prosi (1) Zarząd, 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Marten 
Zebranie odbędzie się w niedzielę. 

dnia 24 bm. po pol. o godz. 3. Komplet 
druhów pożądany, gdyż są ważne spra 
wy wedle zlotu na porządku dziennym. 
Po zebraniu wolne piwo i próba śpie
wu~ Uprasza sie o liczne i punktualne 
przybycie. Czołem! (2) Wydział. --Tow. św. Idziego w Oberh.-Lirich 
podaje swym członkom oraz wszyst
kim Rodakom i Rodaczkom do wiado
mości, iż w sobotę, dnia 23 lutego, przy 
będzie do parafii św. Katarzyny polski 
duszpasterz, który w sobotę po pot od 
godz. 4 zacznie słuchać spowiedzi wiei 
kanocnej. W niedzielę rano o godz 
5~ spowiedź, o godz. 774 rano przystę
puje Tow. wspólnie do Stołu Pańskie
go. Po poł. w niedziele o godz. 6 nabo 
żeństwo z kazanie polskiem. Usilnie. 
o.rosimy ,_wszystkich Rodaków, aby jak 
najliczniej z jego skorzystali. 
(2) Zarząd. 

Uwaga: Chorąży i asystenci win
ni się przed 7 godz. stawić. Czlonko
wie winni się w czapkach i odznakach 
tow. stawić. W niedzielę, 3 marca po 
poludniu od godz. 2 do 3 ,_.Gorzkie ża
le", a następnie o 30 odbędzie się ze
branie tow., na które się wszystkich 
członków oraz gości zaprasza. 

Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmerich 
po~aie do wiadomości, iż zebranie odb,ę( tie się 
•dma 24 o godz. 3 po· poi. na sali p. Kilppera. Po 
zebraniu _b_ędą śpiewane w kościele miejsca.
wym Gorzkie żaje. O liczny udzial w zebra
niu i w nabożeństwie uorasza Zarząd. (I) 

Towarzystwo św. Jzyd-Ora w Hecne 
oznatimi'a swym czlookom, iż w niedzielę 24 lu
tego oobędz_Le się zwyczajne zebranie q godz. 
4 po pol. Ponieważ ~ ważne sprawy do za
la twieniai przeto uprasza si'ę wszystkich czlon
ków o jak najJiczniiejszy udzial. 

(1) K. Bosy, przewodn !~zący. 

Tow. gimnast. „SokQt" w :Rec..kifngh.-Siid 
donosi ~wym druhom, iż miesię.czne odczytowe 
zebranie ~będzie si~ w niedziek . dnia 24 lu
tego ()I godz. ny.? przed poludnicm w lokalu 
po§iedzeń (JUngl ing_~haus) Maryańska uHca. 
O liczny udzi'ał w zębraniu uprasza się. 

Czolem! (1) W~di'i:ał. 

Towarzystwo św. Jadwlgi w Oerthe 
<lonosi czlonkom, i:ż Towarzystwo zmieniło Jio
kal posiedzef1. Zebra11ia odbywać si ę, będą w 
sali pana Brusta. Przyszle zebranie w niedzie
lę dn ia 24 bm. po poludniu o godz. 5 na wielkiej 
sali. O li'czny udzial cz.lonków oraz gości się 
uprasza, gdyż przyjdą bardzo ważne sprawy 
PQd obrady. (1) Zarząd. 

Uwaga: W niedzielę na Pierwszej Mszy św. 
przystępujemy do J(omuni'ti. św. Sposobność 

do spowi:edzi św. _od piątku do pon:edzialku. 
l(az~nie w piątek o ~odz. 5 po pol. i w niedziele 
o godz. 3. Gorzkie Żale co niedzi'elę o godz. 
2 po pol. T. Markowsld, prezes. 

Towarzystwo św. Jadwiszi w Meng_ede 
o:rnaimia swym czlonkom f Rodakom w Men
gede i okoHcy, iż sposobność do spowiedzi św. 
wielkanocnej od 22 do 25 luteio tyjko trzy ·dni. 
Rodacy, nie ociągać si ę, jeno jak naHiczni'ei do 
~owi'edzi przystępować, o co prosi 
\.I( Zarząd. 

Uwaga: W niedZiielę, 24 lutego, o godz. 
80Msza św, z polskim śpiewem. Kazanie po 
polu{!n'u o ~odz. 3. Zwracamy uwagę wszy
§tkim Rooakom w Mengede, iż przez caly ·Post 
będą Gorzkiie Żale śpiew~.ne oo vol. o godz. 3. 

St. J(~Jużny, irzew. 

TowarzYstwo św. Antonieito w ~~~.-SM 
. na Ludwiku - donosi swym czfonkom, jj 
niedzielę, dnia 24 bm., po poludniu o godz. 5 od
bedzie ~Le miesieczne walne zebranie. O lklr 
ny udzial prosi ( 1) Zar,...S. 

Uwaga: Posiedzerile zarządu odbędzie sit 
w tę san;ą niedzielę o scodzinie pól do 3-ej P<>-
4.<lanern jest„ aby ~ię wszyscy czlonkowie za

. rządu punktualnie 'taw.Hi. 
Józef Ber&~, przewodniczący. 

Tow. św. ,Józefa w Herten 
donosi swym czlonkom, iż orzysue zebrania 
odbędzie sie 24 lutego o godz. 4 129 pot. O licz
ny udz.iał uprasza ~ę. gdyż mamy ważną spra 
w..s do zalatwJenia. Gośai~ mile wklziani. (1) 

T. Joppek, przew. 

Tow. św. Rodziny w ScberJebeck 
podaje swym czlonkom do wfadomości, Jż W 
niedzfelę, dnia 24 lutego, po poludniu o godzi
nie 4 odbędzie sie nadzwyczajne walne zebra
nie. Na porządku dzienuym ważne sprawy. 
Goście mile wid1..lani. O Liczny udziat uprasza 

(1) lar~ 

BACZNOśćm 
Wiece Z'\"Wązku Polaków w Bochum 

W niedzielę 24 bm. o S1:odZ. 4 po poTudni 
odb~dzie się na wielkiej s.ali1 .,ttotelu Wiktorya" 
przy ulicy Alleestr. nr. 17. Na porządku obrad 
„Socyalizm a Narodowość" i: wolne glosy. Pro
_sjmy Szan. Rodaków z Bochum i okolicy o lak 
najliczniejszy udzi:aI. ponieważ nie wiemy ikwy 
nam sie znów sposobność nadarzy na zwotanio 
powtórnego wieca. 

„Zwi.ązek Polaków w Njernczecil. 

' Wiec Sokolski w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 24bm. 
o godz. 11 przed południem na sali p 
Koltera. Na wiec ten przybędzie Jak() 
główny mówca redaktor druh M. I\wia 
-tkowski z Bochum. O liczny udział R() 
<laków prosi 
Tłw. gimn. „Sokół I" w Oberhause11„ 

WIEC POLSKI 
celem zalożenia „Sokola'' odbędzie się 
w Slnsen w lokah1 p. Schroedera o go· 
dzinie 6 wieczorem w przyszłą niedzie 
lę 24 lutego. Zwołujący. 

Baczność Rodacy w Milspe f 
Wie.c w sprawie założenia polskie- ·i 

go Towarzystwa w Gevelsbergu odbę 
dzie się w niedzielę, 24 lutego„ w lo
kalu p. Schaefera jr. (Gasthof zur Post) 
am Nirgen w Gevelsergu. O liczny u
dzial Rodaków prosi Zwołujący. 

Wlec odbęd.tie się o iodz. 4 iio połuduła. 

Wielki wiec w Essen. 
Dla dekanatu Essen w sprawie opieki du

chownej odbędzie sPę w niedziele 24 bm. o go
dzinie 1 i pól po poI. wiec na ~ali p. V<tn de 
Loo·. Na wie~ ten zaprasza sie wszystkici1 Po
laków z dekanatu .E$:sen, a przedewszystkiem 
komitety„ abyśmy mogli sprawę wystania de-
putacyi zalatwić, I(omltet. 

Wiec ogólny dla Polek i Polaków we 
Prohnhausen (Essen-W est) 

odbędzie· się w przyszłą niedzielę, dnia 
24-go lutego, o ~odz. 3-ciej po południu 
na sali p. Overatha, przy ul. - Adel
kampsk 95. Przybędzie mówca za
miejscowy. Zwołujący. (3) 

Bacz.ność Rod~cy w Baukau 
Za kilka dni 

czekają nas wybory do Rady gminnej~ 
w której' nie mamy dotychczas Polaka 
choć nas tutaj kilka tysięcy. - By spra 
wę omówić, urządzamy w niedzielę. 
dnia 24 lute~o o R'Odz. 05 po południu 
na sali p. Sehrbrucha, przy ul. Bismark 
strasse · -

wielki wiec wyborczy. 
Na porządku dzfonnym: 1) obór ko

mitetu wyborcze~o, 2) obór kandyda
ta naszego do Rady gminnej, 3) wolne 
glosy. - Na wiec ten wszystkich Ro
daków z Baukau zapraszamy, bo tylko 
R'dY poznamy nasze prawa, gdy uświa-
domieni staniemy do walki, będzie 
zwycięstwo naszem. - Dalei więc go
tować się do wyborów, które nas cze-
kają t Kilku Polaków. 

„ 

fNadesłano 
Milion Sokoló 

zawitało w Pozna6skie 
"7)'borny4'b papierosów 

firmy nrulllan 

a 

I. F. J. Komendziński w Dreżnł -
w nader przystępnej cenie detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na. 
bycia we wszystkich odnośn1 eh handlach• 



„„„„ ... „„„ ... „„„„ ......... „„„„„--

! uotowei uiriiBr~iibr mezkiei I 
dla ehlopeaw i rohoezej. 

Skład sukna. Praco\11nia podług mia1·y. 
w Wey na, Hochemmerich, 

===::::;:==== Atropstr • .&. ========= 
fl.'anie i rzete;ne źródło zahupna. 1479 

a , at' n, n + 1 + , rtC' "tz •.a. 
a B~~~!~oar~!!?r:!.~!.~s. 

Szanownym Rodakom z Boel1UIU i okolicy donoszę 
uprzejmie, iż (63) 

mój skład krawiecki 
==== ł praeo'ft·nl~ moją ==== 

za4'patrzyłem we wszelkie noft•cśeł na sezon ft ło· 
8en.no-latow1. - Wielki "'"bór krajowych 
i zair łczn. matc·r) i na ubrania, pałełoty-

ł 11podnie. 

W mojej praco>fni krawieckiej 
wykonuję wszelkie ubrania pod gwarancyą dobrego przylegania 

gustownie i po cenach umiarkowanych. 

U@lu~a 1•zetelna. ~eny nlzk.ie. 

Ignacy Dorowski, 
Bochum, U:aa1·briickerstr. n1•. ·t8 

w pobliżu "Wiarusa Pe lskiego". 

BRłJłJR! ~ BRUłJH? --------
Na Post 

P oleco.m szanownym Rodak~m i Rodaczkom 

01ej cJ1Jysto siemie.nny, polskie powidła. 
_ So.szono gruszki, iliwkl I jlł-błka. 

Twarog dobry, codzien :i ie świeży. 
Jakoteż iledde wędzone, opiekane, z•włjane 

ałone ł sardelki. 

ProszQ szan. Rodaczki i Rodaków o skorzystanie z 
mych niskich cen. (rn2) 

Dziękują~ za dotychczasowe popieranie mego inte-
res u polecam się nadal i kreśl~ z poważaniem 

lgnaoy llacleJak, ~aryańska ul 25. „ ... „„„..,._.m ... „„„„„„„ ... 
„'BI„„„„„„„„„„„„„„„. 

2 pomocników 

kra wlecklch 
potrzebuje od zaraz 
na stałą prB.CQ 

S. Kucnerowicz, 
w Resse p . .Buer. 

Służąca~ 
potrzebna od zaraz. 

K. Kucnerowicz 
-i Resse p. Buer. 

Czelad. piekarski 
mo:i e się zgłosić na sta. 
łe zatrudnienie do 185 

w. Kindla. 
w Dellwig i. Rh., 

Bera-str. 101. 

2 czel. krawieck. 
na dobrą robotę, dobr'ł 
płac~ i stałe zatrudnie
nie potrzebuje 172 

Pr~ 'Wosiek, 
mistrz krawiecki 

Langendr. Coloniestr. 6. 

Służącą Polkę, 
któ"eby też musiała w 
składzie pomaga.6 poszu
kuje od 1 kwietnia. 

Franciszek Nowak 
Sodingen b. Herne. 

171 Sch11lstr. 23. 

Polska sł •~ttca, 
władająca takie językiem 

I niemieckim, znajdzie za
raz miejsce u państwa 
Klotz w Nierenhof. Zgło
szenia. przyjmuje pani 

8tołdr„łer 
w 8tcele, Gelsen• 
ldrcbenentr. aa 
obok składa Fr. Sarbi· 
nowskiego. (174: 

N ajłepszą i najzdrowsz" 

:BacanotC Bcd.aoy w Wa:n:ne tabakę 

l' Jedyny polski skład o \-uwia. « I !.-:.:::)'.::·~~: 
Poda~ up1-zejmie do wiadomości iz z dniem t-10 lułe;o rb. otwo· i koweńską, k.aela.

Dlf,łOl pn> ulicy Rynii.owej (ftarktstra•@e) (naprzeciwko re- Unkę poleca (l692) 
ataune;ri Reichenberga.) (Hó) spee}'alna 

skład • ·huwia. 
8buwle w wit'łkhn w1bone I po eenaeh przy•t\'payeh.. 

Oznajmiam Szanownym Rodakom i ~~daczko~, iż •prowadziłem o~uwie 
łf'lko z pierwszorzędnych fabryk. Rówmez wszellne i·eperacye wykonuJ~ we 
'Wła.tm1Jll warsztacie spiesznie i dobrze. 

fabryka tabak.I 
do zaż7wanła 

E. Sommerfeld, 
Grndzi1t-dz ( Graudenz W 

Przy zamówte-

• 

Tanie czeskie pierze ! 
10 funtów: nowe dobre 8 mk., 

. Jepęze 10 mr., białe kwapow;ate 
· ~p 15 mr., 20 mr., śnieżno białe 
~ kwapowate 25 mr., 30 mr. Prze-
syłka za zaliczką franko i we l 1a od cła. Za· 
miana i odbiór za zwróconiem kJsztów praiesył· 
ki dozwolone. 1U5 
Dened7kt Saeltsel, Lobes 350, 

poczta Pilsen (Bohmen). • 

Tani chleb! 
Dobry, pożywny chleb pader•
borskł po 1,25 mr. I po 85 fe•, 
również westfalski chleb wiejski (Bauern
stuten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenkó''' franko 
fabryka chleba .Job. Ha.ke, Upsprung 
p. Salzkotten. (1800) 

Zama.wiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab~ Dorstenerstr. 
L. Vv eber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. 
Ph .Lohoff, Maltheserstr. 5, G. Kirrhner. 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigsstr 

.,.~ .... ~s11s11e111~~~1 

Rzadka sposobność! 
Odebrałem cotylko w komis 

polecam 

2 katnienice 
w Herne o 14 mjeszkaniach w 
bliskośei k6palń i kilku wielkich 
fabryk, z ogrodem około 30 prę
tów. 'V jednym z tych do~ów 
z~ajduje się ładny 

handel kolonialny 
o dwóch oknach wystawnych ba.r
dzo dobrze zaprowadzony, z obro
tem około 800 mk. miesięcznie. 
Mieszkania WS7.ystkie wynajQte 
i zamieszkałe przez samych ro· 
botników polskich. 

Komorne przynosi p r z e s z ł o 
3000 mrk. roezale„ 

·wpłaty potrzeba tylko 2000 
mk. Reszta pozostać może na 
długie lata przy dogodnych spła
tach ratami. 

Dalszych objaśnień ustnych i 
piśmiennych udzielam chętnie k?
żdego czasu. (160 

JAN KWIATKOWSKI, 
ieteres kredytowy 

HERNE, Bahnhofstr. nr. 50. 
'l'e:efon, nr. 577. 

.~ ••.•• „ ••• „ .. 
_ Swój do swego! 

Szanownym Rodakom z Merklinde 
i okolicy donoszę uprzejmie~ iż objąłem 
od p;na O. V il li s a (138) 

Skład tow. koloniału. 
Staraniem mojem zawsze będzie 

dobrymi towarami, taniemi cenami i u
przejmą obsługą zjednać sobie zaufanie 
Szanow_nych Rodaków. 

Proszę dlatego o laskawe poparcie. 

Z poważaniem 

Obuwie na Dłiar~ 
podług życzenia można 11 mnie zama.wiaó. 

=~~ pi::::•i W 11lenty Jankowski. 
Pokładając nadzieję, iż ~zan. Rodacy. i. Rod~czk~ raczą 

ewe potrzeby w obuwiu u mme zakupywac i pop1erac przez 
to b~dą prz~mysł własny, przyrzekam z me~. strony starać się 
każdego jak najrzetelniej obsłużyć i zadowohc. 

Zawsze do usług gotowy 

'Józef Wojeierho111ski. 

przemysfow eó w, 
aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia: 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prz& 
mysłowcom, któ · 
rzy w naszej ga. 

aczynia emalj. ~ 
et.&g•mm1111!lllllm1111.nn•m1m1:11B111eemm 

Ktoby wiedział~ 
gdzie się znajdują: Józef Foluszuj, . 
qik, dawniej w Werne, potem wyj 
do Nadrenii; Ludwik Bendziers~ 
botnik, dawniej w Langendreer, Pot 
w Wanne; Leon Kleina, górnik, da 
niej w Langendreer; filipiak, górn 
uciekł z Langendreer; Jan Ślosld, gó 
nik z Iiolthausen pod Kas tropem; J 
J,askółka, górnik z Somborn, potelll 
Iiamborn; St. Jarczewski_, robotnik, da 
wniej . w Lang~ndreer; Fr. Jasiniak g' 
nik, dawniej w Courl; Karol ~ose, 01 
wniej w W erne; .Michał Orudziak 
Langendreer, potem w Wanne, - Pl 
szę mi podać ich adresy a fatygę c\e 
nie każdemu wynagrodzę. · 

Fr. Wosiek, 
krawiec polski w Langendreer, 

Coloniestr. 6. 

Kredyt dla każdego! 

· Najlepsze 

źródło zakupua 
mebli i urządzeń · mieszk. 

MA ODPŁATĘ 
meble na 1 pokój wplata li rok. 
meble na 2 pokoje wpłata IO mk. 
meble na 3 pokoje wpłata "U rok. 
meble na 4 pokoje wpłata 30 mk. 

1 ubranie wpłata • mk. 
1 ubl'anie wplata & mk. 
1 ubranie wpłata 8 rok. 
1 ubranie wpłata IO rok. 

Całkowite wyprawy! Wspaniałe urzą
dzenia kuchn~ pokojów mieszkalnych l 
sypialni. (134:} 

Wwzystko aa kred7tl 

J. Schwarzhoff, 
Reeklinghausen·Siid (Bruch)J 

•I. Doelaumska (Bochumerstr.) 
or. Uł• (w pobliżm1poczty i apteki.) 

Otworzony! 

Baczność Rodacy w Stecie ·i okolicy 
Donoszę wszystkim Rodakom i ca! 

Publiczności, iż mam na składzie 

wszelkie artykuły spożywcze 
jako to: świeży olej siemienny, l•gb 
powidła czysto śliwkowe. twaróg c 
dziennie świeży, wino Polskie żółte 
czerwone, oraz _wielki z~_pas cygar d 
brze odle.żailych· i papierosów we wie 
kim wyborze. (19J 

Zarazem podaję do wiadomości l 
otworzyłem oowy bogato zaopatrzon. 

skład obu'W'ie.. 
Sprzedaję towar jako dobry uznan 

po 1'lk najtańszych cenach. Pokłada!~ 
nadzieję, iż _Szan. Rodacy raczą swe 
trzeby w obuwi111 u mnie zakµpywa 
składam niniejszem wszystkim Roda 
kom i Rodaczkom podziękowanie 
dotychczasowe poparcie mego inter. 
su, a proszę o łaskawe dalsze poparci 
i względy. Staraniem moiem jest i 
dzie każdego jak najrzetelniej obslv 
żyć. Z szacurikiem 

Maksymilian Krystkowiak, 
Steele, ulica I. Rottstr. nr. 25119. . 

Szan. Rodakom w Hombroola•Uar•P • 
noszę, iż z dniem 1-go kwietnia otwieram P 
Dworeowej ul. 1 

skl•cl obuw-1• 
i warsztat reperacyjny. 

A. Grobowski. 

Swój do swego! • Swój do swego ! 
„B8r.Bll!alllllnlllliliBl1Bllmi1EmllilmBBll!llilB'D1DłD 

zecie ogłasza.itłt kupuje si~ najtaniej ł najlepiej „ 
niech kupuj~y Bochumsk. Konsumie Emalii Tow. Jtimn .•• Sokół" w Altstad~ I 

~ d "' t podaje swym druhom il wszystkim Rodak~rn ~ 

Piekne pocztówki 
poleca w wielkim wyborze bardzo tanio 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego·'. 

Elementarze 
w wielkim wyborze poleea 

Księgarnia 
,Wiarusa Polsk." 

w Doehum. 

Za druk. nak1ad i redakcyę odpowiedzialny: Michał 

pOWIEl Z2łi1 .118 0 Bo~llum Rollllnghausen P· Wanne, rwiadamDści, ,jż przyszle zebranie odbędz.olto l 
og!OSzenie czyt&• Dorstenerstr. S. Heinrichstr. 31. w niedziel~, dnia 24 bm„ o godz. 1 po P · 

ii, aby ogłaszaj~ ==== Tanie um,,-walkł 1 === prasza się wszystkich .ctruhów o ticzne sta; 
nie ~ie na sale Posiedzeń, .11. Tomasen. . 

0 cy wiedzieli, it howie i Rodacv! Wszyscy do szeregu st 
O"łoszenie miale Za ogłoszenia f reklamy redakcya we„ skiiego, kto w sobie jeszcze ducha pols 1 

E> I czuje. Nie <iaimy sie pochlonąć morzu . g 
skute\. bee publiczności nie odpowiada. mańskiemu. Czolem ! (2) W~ 

Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Włarusa Pol." w Bochum. 



.Nr. ·Bochum. na sobotę d•; 1a 23-aw lutego 907 &k 17 . 

• 

łedziea.ne pismo ludowe dla Polak6w na obez7źnie pośwł9cone oświacie oraz sprawoa narodowym politycznym ł zarobkowy• 

" 

it~~złce pelscyr Uczcie dzieci swe 
aił:-g !t, czytać I D!sać 1»0 JOlsku! Nla •t Polakiem, kto JJOtomstwu 11wemu 

,flfaac:eyć się pozwoli! 
E. 22!!&2 -= 22Eś 

I wypadll6w dnia. 

141 osób utonęło. 

I<ursujacy pomiędzy Iioeck van ttol 
łand a Harwich (w Anglii( parowiec 
„,Berlin" rozbił si~ w pobliżu łfoeck v. 
Holland. 141 osób, które znajdo\va,ły 
się na pokladzie parowca, w tern 91 
:trasażerów utonęło, gdyż z powoda bu 
rzy uratować ich nie było można. 

Burze i wichry ostatnich dni wyrządzi
ły olbrzymie szkody. 

Rzeki wezbraly wszędzie. Na mo
rzu Pólnocnem wydarzylo ~ię kilka 
nieszcześllwyeh yimdków. Zatonął 
żaglowiec „Sofia". Brak jeszcze.~ !lo
kładniejszych wiadomości. 

z mowy posła Czarlińskiego. 
Przy etacie ministerstwa spraw we 

wnętrznych zabral glos 19 bm. poseł 
' Czarliński przytaczając rozmaite przy 
kłady na dowód szykanowania Pola
ków przez władze. Z przemówienia je
go podajemy według tłomaczenia „Dz. 
Pozn.'' następujące szczegóły: 

W ostatnich czasach policya w Ła
biszynie nie pozwolila znowu na pu
bliczne zebranie. Nie zgadza się to 
Przecież z prawem j~k to i wysoka iz
ba przyznać musi. Powiedziano wpra
dzie, że przynajmniej na 24 godz. przed 
zebraniem ma się je zameldować i po
świadczenie zameldowania odebrać, 
ale nie powiedzianem jest nigdzie, że 
zebranie. z góry zakazanem być może. 
Uważam przeto zupełnie za sprzeci
'Viające się prawu orzeczenie policyi 
~ Łabiszynie. która oświadczyła pi
śmiennie: 

Zameldowanego .na niedzielę dnia 
21 bm. publicznego zebrania 
-było to w październiku -
zakazuje się ze względów na publicz 
ny spokój i porządek. 

Byłoby to zrozumiałem. gdyby w 
Łapiszynie panował stan obleżenia, ale 
dopóki tam zupełnie spokojnie, pytam 
się, dla czego policya nie stawila się rn; 
zebranie i nie przekonała się, czy na 
niem rzeczywiście dzieje się coś mogą
cego wywolać zaklócenie spokoju i 

orzltdku. 
Nie jest to jednakże u nas odoso

bniony przypadek". 
„ Jaskrawszy jeszcze przypadek 

lłliał miejsce w Mosinie, gdzie dwóch 
Poslów chciało zdawać sprawozdanie 
z ~wych czynności poselskich. Zebra
lłie zostało na 4 dni przedtem zameldo
"1ane, a na kwadrans przed rozpoczę
eiem zatrzymano na ulicy p. Szuberta, 
zwołującego je, i oświadczono mu, że 
zebrania zakazuje się. 

(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków.) 

,,Geselliger", pismo zupełnie nie
przychylne Polakom, pisze o tern: 

ZwoluJącemu Szubertowi wręczono 
zakaz zebrania na kwadrans przed roz 
poczęciem. Ten razem z p. Chłapow
skim udał się do burmistrza, aby dowie 
dzieć się o powód zakazu zebrania, ale 
im nie otworzono. 

Dalej zaś pisze: 
Wezwanie urzędników do rozej

ścia się pozostały bezskuteczne. Pro
boszcz ~s. Wiśniewski prosił więc przy 
byłego tymczasem z Poznania komisa
rza kryminalnego Giintera o pozwole
nie, aby mógł kilka słów na uspokoje
nie wzburzonego ludu pr~emówić. Te
go nie dozwolono mu. 

(Słuchajcie, słuchajcie! u polaków.) 
M. p., jeżeli takie stawia się prze

szkody, natenczas dziwić sie nie mo
żna, że ludzie, którzy na zebranie to 
czekali, okazali się oburzonymi. Ale 
w takich przypadkach wołają od razu: 
„Rozruchy ! " Przybywa policya i roz 
poczynają się śledztwa. Postępowanie 
tah.łt: Ult J{,,.::sL P"°""""ricłłowęm i mjalem 
sobie ;za {)OO iąz"Ck ~odmcs1e1 ~ :tęgQ 
tutaj. 

W Kcyni pragnęła również policya 
dokonać czynu doniosłego, oświadczy
ła wiec stróżowi nocnemu, który przy 
wyborach do rady miejskiej głosował 
na kandydata polskiego, że: „Eoniewaz 
to nie zgadza się z interesem narodo
wym, ma w przeciągu dni pięciu podać 
powody i t. d." 

M. p., już chyba bardzo nisko ceni 
się względy narodowe, jeżeli pociąga 
się do odpowiedzialności stróża nocne
go z powodu, że przy wyborach do ra
dy miejskiej głosowął na polaka! Czlo 
wiekowi tem11 należała się pochwała 
że głosowal wedle swego przekona
nia. u 

„.M.. p. Sprawę bardzo nieludzką 
muszę tutaj poruszyć. Robotnik Wa
lenty Grodka, jak ze wszech stron za. 
pewniają, człowiek spokojny i trze
źwy, nJeszczęśliwym wypadkiem zła
mal rękę i nogę i otrzymywał wskutek! 
tego rentę ustanowioną na 100 marek 
rocznie. Kiedy tą sumą nie zadowolil 
się i do wyższej instancyi się zwrócił 
sad rozjemczy regencyi bydgoskiej pod 
wyższył mu ją na 133,34 marek. Nie 
cieszył się nie~tety długo z tego dobro
dziejstwa - odpowiedź regencyi ode· 
bral 19 stycznia - ponieważ po wybo
rach wezwano go, aby wyt?omaczyl 
się, z jakiego powodu głosował na po
sla Czarlińskiego. 
(Słuchajcie! słuchajcąie ! u Polaków). 

Kiedy w dniu l lutego b. r. udał się 
do solty_sa, aby ten potwierdził mu od
nośny formularz, że żyje i może rentę 
odebrać, otrzymał odpowiedź, iż ren~y 
dositawać już nie będzie., a ma się udąć 
do posła Czarlińskiego i od niego sobie 
ją odebrać. W samej rzeczy nie mam 
środków, abym mógł z własnej kiesze
ni wszystkie te szykany i niegodne po 
stępowania opłaca ć. Udał się ów robo 
tnik do lekarza, aby ten wydał mu po
świadczenie, że jest chorym jeszcze i 
że złamaną ręką pracować nie może. 
Lekarz z Wyrzyska, niejaki Souber
zeug, jak tutaj widzę , nie badając go 
bliżei _i tylko spojrzawszy na niego od
powiedziaJ: renty nie dostaniesz, co naj 

Za iuerr.ty pła.ci lit u llliejsc• n~ drobnego inh 
lE l ogłon1ni1 nmi•nczfln.• prud in.a.ratami '° fen. Iw 
c~ ogłaua otrzyma rab&t. - Li.st, do „Wiaruaa. Póła 
1kJ.ego" n&let} fn.nkowa6 i podd w nich dok:ł&d:a7 .a,.. 

wyżej możesz dostać rentę o 20 proc. 
niższą a więc w ogóle 53 mr. · 

M. p. Często już bardzo mówiono 
tutaj o wolności glosowania i dzisiaj je 
szcze mówimy o tern. Zdaniem majem 
jest to klejnot, którego każde jakiebądź 
stronni.ctwo bronić .nowinno. Z przy
padku powyższego przekonujemy się: 
jakie to nadużycia dzieją się z powodu 
glosowania i to w dodatku glosowania 
tajnego; jak to jest trudnem tajemnicę 
glosowania dochować, a iak to karzą 
i na głód skazują każdego, który nie 
głosuje tak, jakby sobie z pewnej stro
ny życzono. Nie przypuszczam, aby 
znałaŻ} się którykolwiek w tej fabie. 
któryby m(>gl bronić podobnego postę
powania. 

(Posel Korfanty: Na, na!) 
Sądzi pan, że znalazłby się! Wątpię 

o tern i nie wierzę w to. 
M. p. Regencya gdańska. ch_ciał~ u

karać rodziców, których dzieci bior~ 
udział w strejku szkolnym, grzy'Yna!111 
w wysokości 30 marek i zagroziła im 

żr~~~Ćffa,~igpds~lrcWalH~~e tl1°v8P21'H1~ :·, 
(Bardi-o slusznre ! u natodo: eh libe.

ralów .) 
Bardzo słusznie? Możecie to chy

ba panowie mówić, sądz:ic, że _ludzie ci 
w ogóle 300 marek ma1ą. Nie! ~· P. 
tego o.ronić nie możeci~, a. cho~ta~b~~
cie powolywali się na me:w1edz1eć _Ja~1e 
paragrafy, zawsze ~dc~uwać Rędz1ec1e, 
że to jest niesprawiedliwość. 

Nakoniec muszę poruszyć sprawę. " . 
którą znacie zapewne panowie z 
„Post" albo innej gazety, może z „Sc~I. 
Zeitung", która to pierwsza rozpuś~1ła 
ową straszną wieść o spiskt p~lskm~. 
którego siedziba ma być w Szwa1caryl. 

· (Wielka prawda! na prawicy). 
- Ze czytaliście to panowie, przy

puszczam, ale jeżeli gtos ten ma być 
potwierdzeniem istnienia owego spisku 
natenczas panów poproszę, abyście do
wiedli tego. My wiemy, że o czemś 
podobnem mowy nawet nie ma, że to 
są tylko czyste fantazye. 
(Glosy z prawicy: Tego pan również 
- dowieść nie może.) 

- Przeciwnie, dowieść go mogę! 
Jeżelibym miał dowodzić czegoś, co nie 
istnieje, wtedy macie po. słuszność, 
że dowodu nie mógłbym przeprowa
dzić, ale dowód przeprowadzić powi
nien nie ten, który czemuś zaprzecza, 
ale ten, który coś twierdzi. Proszę 
więc panów, _abyście ze swej strony do 
wody złożyli. Do tego stopniagłupimi 
polacy nie są, a przyQuszczenie, że po
dobne głupstwo popełnić by mogli, jest 
nawet dla nich obrazą. Ale to już da
wną jest regułą. Takie rzeczy rozpu
szcza się, aby podburzyć opinię przeci
wko volakom. w celu . kucia nowych 
praw wyjątkowych, przeciw którym 
słabe. stroaoictwo nic łnne~w uczynić 
nie może, fek tylko protestować. 

Na wyflody posła naszego minister 
Bethmann-Hollweg odpowiedzial mniej 
więcej tale 

Sądzę, że panu posłowi Czarlińskie 
mu zależało na tern, żeby potępić nad
użycia administracyjne i dać mi sposo
bność do ich usunięcia. Pan posel po
wiedzial. że niektóre z przytoczonych 
przez niego zajść powinienem znać z 
biura pras_owe~o w . mojem mini~ter~ 

pbącego. Rękopisów ni• nr&C&lll1" 

stwie. Takie biuro nie istnieje a o zaj
ściach wyszczególnionych przez posła. 
Czarlińskiego nic nie .wiem na razie. 
Nie mog~ się też o nich dowiedzieć, sko 
ro pan poseł bliżej1 ich nie określił, to 
jest nie wymienił powiatów, w których 
zajścia miały miejsce. W jednym przy 
padku, podanym mi osobiście przez po
sta Czarlińskiego, zarządziłem napra
wę. Wobec wielkiego wzburzenia, któ 
re powoduje strejk szolny, urzędnicy 
muszą zastosowywać jak najskrupula
tniej usta we o zebraniach." 

· Polacy ni obczyźnie. 
Men1ede. Walne posiedzenie tow. św. Ja• 

<lwigi odbylo się dnia 13 stycznia rb. Na po
czą tku roku 1906 . liczyło towarzystwo liO 
czlonków, obecnie mamy wszystkich cz.ynycb 
czlonków 169. Dochodu mieliśmy w calym ze
szlym roku 773,80 mr„ rozchodu 595,48 mr., 
w kasi:e pozostalo na przysz!iy rok 178,48 rnr. 
Towarzystwo nowe bralo udzial w obchodzia 
8 sąsiednich Towarzystw: z chorągwją wy„ 
stępowaHśmy 5 razy. Towarzystwo posiada. 
wlą,sną bilbliotekę z.lożoną z 78 książek, z któ-
W"kKiflra&~~łłia~~~D!<b:«,v ttx!k.9 t„Jł~J„ 
Iowę przuaa"IQne • · ~;:~M~~r:," i 
bibl.i9teki· a drugą Połowę pr,żttnae~ 
Swiętojózafacie. 

W skla<l zarz<\dU obranego na rok 1907. 
wchodzą następujący czlonkowie: Stanislaw 
Kalużny, jako J;!rezes, Stanislaw Skrzypczak 
zastępc~„ Andrzej Olejniik sekretarz, Antoni 
Styś zastępca, Franciszek Walczak skarbnik, 
Szczepan Trzesicki zast.~ Piotr Pawlak biblJo
tekarz, Szczepan Kaczmarek zast., Stanislaw 
Talarczyk rew. kasy, Antonii Kalużny za.st., 
Józef Uss chorąży. Tomasz Cieślak, zast., 
Antoni. Kuleczka i Kaźmierz Nowaczyk asy
stenci, Stefan Macioszczyk, t Marcjn Jagodziń
ski zastępcy, Wawrzyniec Szy<ilak i1 Jó
zef Kulton lawnicy; Walenty Jańczak i Franci
szek Pieczyński zastępcy. Zebrania odbywa.ć 
..;.ię będą co drugą i czwartśl. niedziielę w mie
siącu o godz. 3 po południu. 

· Andrze} Olejnik, sekretarz. 

Altenboichwu. Towarzystwo Św. Józefa 
w Altenbochum Liczylo 169 czlonków na po
czątku roku 1906. Obecnie mamy 232 czlonków 
Księdza polskiego mieliśmy 6 razy. Do wspóinei 
Komunii św. przystępowalo towarzystwo 11aszQ 
nasze 4 razy. z chorągwią wy$tępowalo tow. 
3 razy. Ms.zą św. zakupiło towarzystwo .f 
razy. W lipc~ obchodziliśmy 15 rocznicę ist
nenja przy udZ1!ale 15 bratniich towarzvstw. 
Do zarządu na rok 1907 zostali obrani: Woj
ciech . Grzeg<Jrski przewodniczącym, zastępcą 
Antonu Turkot, Edward Zlotowicz sekretarzem, 
Franciszek Szymanowski zastępcą, Jan Pasz
kowiak kasyerem, Jan Bn<iziński zast„ Antoni 
Mrogęda bibli'otekarzem, Józef Zalewski zast., 
Wal_ęnty Matczak i Leon Zmyśfony rewizo. 
rami ka~y, chorążym Wiktor Kuberski, Tomasz 
Blaszak zast., Ignacy Wosiek, Józef March1oiak, 
Stanislaw Poterek i Michal Zalewski asysten
tami. Zwraca się uwagę czlonkom, iż obran• 
trzech rewizorów chorych; czlonkowie z Alte
bochum I i Wiernelhą.usen podczas choroby 
zi;;los i ć si~ POW·inni do Jana Rudowskiego, Wit
tenerstr. nr. 85„ Altenbochum II Prinz v. Pr. 
do Juliana T iedlera, Briickstr. nr. 8. Z Laer d• 
Wojciecha Kaźmierczaka. Iiellwegstr. nr. 17. 

Wo;c.recb Grzc~<>rsk il przewodniczący. 
Edw2rd Zlotowicz, sekretarz. 

DutiSbur::. Sprawoz{lO:!ie z dzi alalności ko
la śpi owu „Bialv Orzel" w Du isburg n. R Od 
15 czerwca 06 do 9 grudnia 1906. W dniu li 
czerwca 1906 liczylo .. Kolo" 18 czlonków, obec 
nie mamy 61 czynnych czlonków. Zebrąń od
byto s i ę 6 zwyczainvch i 1 nadzwyczajne oraz 
3 zarzadn - udŻial w zebraniu bralo przeci~
tnie 20 c11onków, lekcyi śpiewu odbylo s;e 1-4. 
Na lekcyach w ciąS!U pó! rocza wyćwiczono 3 
oieśnii na czterv glo~y. Na zjeździ e Zwia,7.ku 
K6.l ~p iewackich Westfalii i Nadr. w c1n-in 21) 
lipca. r. z. w Rotth:iusen staneJo uo pon 'su 2Z 
drnhów ,j zdobyli 6-ta nav.rode w kl. n. no
choda mialo •• Kolo" 694,33 mr... rozch<xl 11 433 
marek, pozostaje r:atem na rok 1'rzyszly 261,33 



marek ... Kolo" posiada wlasną, bibliotekę skla· rąźym, Jan BieJota, zast., Walenty Kactor i 
dająca s1e z 69 ksi:ążek, oraz 4 partytury i 13 Stan.is.law Nowak asystentami, Tomasz l.(arolew 
śpięwników kościelnychr 14 eg?:~ml. kantycz- ski i Tomasz K;olankiewicz za-st.. Józef Dry-
ków, 16 śpiewników ludowych i 55 zeszytów gas i Szymon Jezuwita rewizorami kasy, Jan 
rZ nutami. Książek przeczytano 23. Do zarZ4· Biejota rewizorem chorych dla Linden, AndrzeJ 
'du na rok 1907 zo~tali obrani Józef Sieracki Józefiak, rewizorem chorych dla Qahlhausen. 
prezesem, l(ozimierz Chal'upka zastępcą, Piotr Jan Nowak gospodarzem. · 
l(asprzak sekretarzem, Jan Skrzypczak zastęp Zebrania odbywają si~ co drugą i czwartą 
cą, Augustyn PiQtrzkowski skarbnikiem, Ste- niedziele karoego miesiąca. 
fan Malczewski zastępcą, Wincenty Sielewicz Jan l(acror, prz~w., Unden (Rubr.) l(oststr. Ja 
·bLbtiotekarzern. Wfad,y~aw Ratajczak zast~pcą. . M~rcelł Calł6skł, sekretarz. 

%1emie polskie. 
Z Pns Zaehodnieh, Warmii i M&nr. 

Gdańsk. Centrowcy zakładają dla 
Prus Zachodnich centralne f ow~rzy
stwo wyborcze. Główne pismo c~n
trowców „Germania" pi3zę. że takie
go Towarzystwa centrowcom w Pru
sach Zachodnich B'ardz') potrzeba. Jan l(uczmińsk·i i Roman Stapiński· rew. 1'asy. 

Łekcye odbywają się w środe o godzinie 9-tej 
wieczorem. 

· Resse, Towarzystwo św. Józefa odbylo Centrowcy za pomocą tego Towa„ 
walne zebra~ie, na któ.rem do •nowego zarAA<!U fJYStWa COCą więcej jeszcze niż dotąd 
obrani zostali: franc1szek Kow~la, priew., . ~ lo\vić dusze nolskie do bn~twa centro-Cześć pieśni polskiej! 

'J~zei S~ackl, przew. Piotr Kasprzak, sekr. Szczepan Kurza.wa. zast., Andrze1 Pawelcz~ 1111 • • 

sekretarzem, Antoni Moryson zast., Robęrt ~ego, zwłaszcza w strasznie zmem-( 

Ueckendorl. Towarzystwo św. Jana Chrz. 
w Ueckendorłie liczylo na początku r, 1906 
czynnych czlonków 114, na rok bieżący pozo
stajQ 115 cz.lonków. Posiedzeń odbylo sie Z4; 
do wspólnej spowiedzi i Komunii śwtletei 
przystępowalo Tow. 2 razy. Mszy śś. zamówilo 
Tow. 4. z chorągwi'!_ wy~tępowalo Tow. 5 
razy. Dochód wynosil 500.04 mr., rozchód 
157„10 mr., pozostaje u skarbnika 82 mr. 94 fen. 
~ 'w kasie oszczę.dności 167,46 mr:· ?gólem ma
iątku posiada Tow. 250,04 mr. _ BLbhotekai skla-

Wolowsk·i skarbni1kiem Wilhelm SiLski zast„ ·-tzony_m okręgu gdańskim-wiejskim. 
'szczepa:n S?bczak c~or~żym, ~an ~ut~~~l „ .~-~ Orunia. W niedziele ran~ znalezio
zast„ ~tanislaiw Kos1.k 1 fra~ci·szek M!..r!i. ~sy~ • "Wi: fabrykanta sit i właściciela <fomu 
stentami, Józef PaJWelcz.ak 1 Jan Dybanl!'k1 , · . . 
z<i.st. asystentów, bibliotekarzami, Stamis.faw ladysława Lewandowsk.e~~ pow1e-
Moryson ·i Bronislaw Wa·chowia·k, l!aiwnikaarii,i ,~ sii>nego z pr.zerzniętem gardtem. 
fan Roszczynowski i Teo-fil Szeklickii. · Stwierdzono, że nieszczęśliwy czło
franciszek Kowala, przew. A. Pawełczak sek. wiek sam sobie życie odebrał, ale za-

' <la się z 158 książek, ·z ktOrych J>rzeczytaimr-ss. 
Do skarbonki Swi'ętojózafaciai wplynęJo 32,67 

_(ą ~marek. Do zarzadu ną · r:Qik 1907 ~prą.Jli: preze
"~ .~em Ą<lam Chrniel.ewskj, : ~a,~~ępcą r'Jqzef. Jan
.s ·• lcc;wsk1 sekretarzem Andde1 - Lenckowśkr, za
, stępcą 'fan Malinowskr, ~: ską:rb-nikiem·. 1'."r~nci-
1.;,·."stek. KoJ'packi, zastępcą Ja-n Mairks, „ lnbłwte
„ kar.zem Michal Nowackt, ząst~pcąJ.aio J.a.~Vteb 
,. sRi · ' chorążym Karol !'jowal<, asystentami A·n· 
~ ·toni Nowak i Franciszek ·Mark~sz~'ws~·i, ~za: 
• „ st~pc. chor. Antoni Tomaszewski·~ za.s't-ępcam1 
„ ~' ~~st. Br~nislaw . Buleń.skc; i- Marcin :_P;vzdrow
~ ·:ski; la1wn.iikami Józef l'.miit:~ski 1 ~iotr . ~.zynal· 

._,.ski. rewez. kasy Sta•niSlaw Pawi~czyk .t )aa 
· . .:; Tr~e-ci8. k01Wski, porządkoiwSm' Francisze·~ Toma 
r „'.sz(Jwski. : ' . · ·Za.rząd. , 

·:· :Kastr.op. Towarzystwo . giąin·. „Sok-ól" w 
Ka~tropie . lilczyJo na pocz"t~Y. rOlk~ : 19q6 - ~ 47 

: · Q~{onkcłw, gniaz.do lic.zy 9becp•i .~ ~Q , cz.lQ!n~ow. 
-"· (Jhi<i.zdo nasze bralo ta.kie uipz1al w „ zloc11e w 
~.s\Vflnterswyku z 32 czlortkami( ćwi'ciieihia gitbrta 
;~ QAUywaly s:ę 2. ~azy ·,w ·. ty_g;p'.~iU; .. Na ·.zebra: 

~!iu qdbytem z dnia 30·,~-r~~.mą ~)\(~ran~ 9~~a~ 
rządu p.rezesem d_h. Fraiwt~z~ą .J:l_lrc~y~~k:1ęg~ 

·sekr. dh. Jana Barańskłie'go," , skarh~11k1ern dh. 
Sżciepa na· Ko-walciyl(a/"haciMnikieni Wojde
oh.a l(asprza~a. la wnikamt ·dh.dh: · Ja.ną. Kowal~ 

'1 • .Czy.ka,· Ignacego ~hW~kaw;s·Męg_o i }~n~ ;I\<>= 
miifowskie.g:o. · Posie~~ejtia, p.dbf.WCJ.F\, :s1e, r:._ co 
qrugą · ·'n~'edzielę w miesi~~\!.: , ~~t~zenia„ od~~'°'. 

· w·aJą si~ w .każdy wtorek ' I' p~ątek b gOdzm.'.~i 
. ·:P~'.' ·.cto 7 :w.ieczor,cm .na sali• .:pana: Sch.ułte-Ba-; 

Diimpten. Towarzystwo św. Józefa w 
Dilmpten licz_ylo na począ.tku roku 1906 44 
czlonków. 

Na r. 1907 przechodzi 66 czl. Zebrań .od· 
bylo Towarzystwo 18, wtem 4 walne, zebrań 

-zarządu bylo 6. Z chorągwią występowalo To
wal'.zystwg 17 razy. Ksied:za polski.ego miel.~ś 
my 3 razy. Wspqlna KoI!lunia św. odbyla srę 
3 razy. Za żywych czlonkóW Towa•rzystwa od
byly się 3 Msze ·św. Towarzystwo posiada bi
blioteke. ·która Jest wlasnością Tow. Czytel1ni 
Ludowych w Poznaniu. Dochodu miafo Towa
rzystwo' w r-oku 1906' 377,61 m., a pozosta!o z 
roiku 1905 na . 1906 41,56 m„ rozchodu mieliś.,. 
my 343,65. P6z.ostaie w Kasie na rok 1907 75,52 
m. . Zebrai1'frai, T01Warzystwa odbywają się co 
czwarta niedzielę każdego mi1esiąc:a o -god2'i·nie 
5. po po.ludni u. . · , : ·· , .. 

Do tarzą·dti na roik 1907 wYbrani zostah: 
przewodniczacyil) · p. Antoni MaJchrza~. zastęp
cą Jan Stasik, sekr. Stauislaw Malichrzaik, zast 
Leon Końca, Sikarbnik i·em Piotr $mialowski, „z.a 
stępcą Pranoi~·zek . Budyi1ski, bi1bliotekarzem 

· Józef Sfasi!k, iast., Józef D<)brockf, ' dyry~ent, 
·teatru Luchvlk Sta.sik~ Iarwnikarni' Jarl' $1i:wa, Jan 
:· LogoWSki j.-.w ·awrzyn[ec Pl'oryszcż~k.- ·chorążym 
. -Le.on Koflcar zast. F.r:an~ii$;zek :,Budyńs~i\:,asysten 
-tami1. Stefan .KOflca i P:rnnciszęk Ma:i~hrzak, _;ra.,. 

-s{-ępcami, Jan Lo.gą1wśki i f>.i.<M P'r>lccy:n. 
:; ·· ' Wszys.tkire -srira:wt, tycz·ace się Tów. św. 
,, Józefa> w DUmpt~i1 prosimy nads.y.fać na ręce 

sekreta.rza lub przewockiiczpcegp. . -
. Alni M.ajchrza~ ,przew..„ Sfanisław, Majchrzak 
.,_~, · ·" · ~k~~ •. DiimPtf.~q m. ·30. a 
,:~:): . :.: ~ . _, --·',' 

- ~: ;~-~-~~-~. • 

1 

. • .J~ . B~~~ńsk(„ ~ekr'~~~~~: · cha ;c~:~~~~~~·ck ~~::I~~~:~ ;.;~z~~i~~i 
- · · ne zebranie, na którent:-do, zarz3idU obraintt zo-

Lilnden na·d R.urą? - TO\varzystvfo ' ·św.' : Wa.: s~ali· Marcin Maichrzak _ przewodniczącym, 
r.., L' 1 r t ,'2,Jl ~QW:T'>J-kn '"'""'" 1 ""i- ~ua'l\i ~·cllJClłd bel,:)Ll{µ1...q, I);llCt.o. ... _y >-<l....-.: - -1.: ro;>_ 

GU'·~c„JHI'\ W; 11h \:u
71\'. -~'li .;vq„tSUO czynnycn kretarzem. Maciej Q_a:rnasz zastępcą, Jakób Le 

czlonków 103: ;Dochodu mialłc> Tow. od 7 stycz- mai1czyk skarbnik.iem, Pawel Skrzypczak z.ast. 
nia 1906 ·do 13 stycznia 1907 roku 506.~5 mr.; Jain : Sosfńskt h-i•b1iotekarzern, Jan Kaczmarek J 
pozostalo w kasie. z 1905 roku „371\17 :mr., ra- . za;stępG°ą, .fa.wnikamj . M1;1.ncbi · K~§:r>erski Jan 

,'·. z:ę~} wy.nosa dochód. 877.~2 ;JTlr., ro~~ł].pQ wy- '. }(~.~zinarek, u· i .fr~Qci~z'e~ fal{la> chorąż~, 
, ·n9s.-:? , w ciągu roku 5Q0,3,2 l}'.·r„, , po.zostaJ~ "o/ ka J art Klama.rm zastępc.ą, Wlad,yslaiw- . Józ_efow1cz 
śie' ·i1a rok 1907 287,10 nur;, --chorym cz16n'kom Vl(ifrąt La.godn'v-' asystentami, ; Sta·rii·~aw Sotkie-
c:Tó'warzystwo wyplacifo \\ispartBi'a 238,W · mr„ ; :wicz J; Jam Szymański" żastęp-ćarrif; Ma ei ei Ko-

rc •. Zebr.ań odby.Co Towarzyst~c::> Zl;.'w · fem 4 walne ,11 ieczny ,j .. · Lęon Leman '. rewizorami chorych. 
- ~U>0nków zbieralo sie l'!a ,ztbrm~iąch; 30 :d:o 69- K\e.rown]kiem teat!u ~a~)~1.aka1a. . . . 
" ~~iędza polsk iego mieljs~y 6 , razy, , ':\'spólJłte „ · ·Dnia 17 lutego mie~i:1śmy naid.zwycząine ze-
;• d'o spowied_zi' i Komu~il· .ś~: ,P,rztst~poWaViśmy 1. ·bntni'e~ na którefu -.wvbnino przewodniczącym 
''• Z ch'orągw1ą w~tępowa1 1srrty Ó rar~r . Mszy św ,- dotychczasowep;o. bibliotekarza.· ·Jarni · Sosiń
•i.~i.-a.l)1ówfl'jśmy 2„ Na ~s.w+etpJózaf_acie«z ·dobro- skiecro

1
·, oonieważ„ doitvcbcza:sowY · przewodni

:: •-Wolqycb. skJ~de~ i z ~as~~ <il<ąo T.O\\lłl.rzystwo · Gż.ąć}r ,1.1.i:ząd S,~ói zlwyil
1

-- Biib.Lio~~J<a:rzem jest 
.)JG,,9.0 m . .. Do kasy Tq'\\j• ~zyt~l~·~ , LµdC?.~9h ~ Je.faz _ J8Jn' · ~~czr'tj~rek .I .11 ząst_ępcą tegoż Win-
w Poznamu wyslafo Tow: 15 .mar_ek. W ~J9llo- "centy Dudka; Listy, tYczące ·si_ę To,warzystwa, 

· tece 'posi1a<lamy 200 ksi'a}ż.ek.- ·:1Hórel hafe:ii\ :•.ao : .prosimy nadsylać na ' re.ce orzewodniczacego. 
. J'o:w;, Czytelni Ludowych .wJPuznani.u., Dnlai1 13 ~ Ja.na. Sc;s'.ńsk·;!!IZ<> ulibt frydervkowska (frie-
1(~iYFzlnia 1907 odbylo .ste i:-q.cz,n~ ~~~ne ;,-ze~: · drichstrasse) Nr. 54. Ig-na~ Ka.sperski, sekre
. n:.r i obór nowego zarządu, do .ktoreg:o zostaU 
\ i-vb-rani: Jan Kaczor, przew~; Jan CMujęk, . farz. 
"..r.~'st..' Marceli Calińsk-1 ·sekr. _. Ignacy i{ę<lz!a, llli_„ __ ..,. __ ._ m:_,.._a._.a_ 11111: _ _ 111_•_ 1111_~·- „""------ -~-- "ll!--111!2m~-~~ 

. '~as.t .• Na'Poleon Ząkolewski, ,skarbn., Andrr.eJ Nasze oszczedności składajmy w 
.-Józefiak zast., -- Tomasz Jak6ibczak. biblbo1telc, 
"f.:ei t:\ Silif1$ki, zast., Ignacy _ ~aczyński.~ ... cho·- polskich_ bankach ·i spółkach. 
„. - l: ._J' • " !?l!fd--~~ . • 

:~fitalna . ofilHka. · 
.. . . ' .-• ' -

88) Powieść z _francuskiego. ' ._.. : 
t(:ią,g di. J ę,2 ył ' ~„, 

· .~ ·_re słowa głębokiej• miłości byly dla 
.,i lie j slodką. muzyką, która anielsko 
<liwięczała jej w uszach. kołysała ją, 
uśmierzała jej smutek. 

Bo też i ona kochała nad życie tego 
Jerzego, którego ojciec nie chce przy
jąć. Odała mu swoje setce niepodziel
nie, z calem wylaniem uczucia niezwal 
czonego i nieodwołalnego. Nadeszła 
w jej życiu chwila, w k.tórej poznała, 
że n:e należy już do siebie, że nad jej 
wolą panuje jakaś inna wola. że jej du„ 
sza złączona na wieki z inną. duszą. To 
też i teraz, mimowoli, uleRała. 

Noc już zapadła od dawna. Księżyc 
unosił się nad wierzchołkami drzew 
i oblewał cały krajobraz otaczaj1ący fol 
wark, iasuośc : ą pełną łagodnego smut
ku, Jerzy zostawił Maryę samą. 

- Zaraz wrócę - mówił odcho
dząc. - Przed wschodem słońca, musi
my już być daleko od Cendriere~ 

Zobaczmy, co przez ten czas robił 
Madelor. 

Wrócił .:dó domu późno w'ieczorem. 
Żapytai Anfoii o 1\faryę. $łuząca nic nie 
wiedziała b jej nieobecności, myślała, 
że panienka jest w swoim pokoju. 

Przyniesiono nawpół uś,i->ioną Ró
zię. Dziewczynka _przecierała ocz~ zie 
wała, nareszcie oprzytomniała. 

Madelor zapytał: · 
- Gdzie Marya? 
-Spi. 

- Nie. łóżko nawet n:e rozebrane! 
a już jedenasta godzina. 

Rózia, zdziwiona otworzyła szero
ko oczy i nic nie odpowiadała. 

- O której godzinie się z nią roz
stałaś? 

- Około slódmej. Bylam trochę nie 
zdrowa. Po południu poszłam do lasu 
i z powodu wielkiego słońca rozbolała 
mnie głowa. Panna Marya kazała mi 
wypić herbatę i poszłam spać. 

- A gdzie Paulina? 
--: Pewnie u siebie, odpowiedziała 

Aniela. 
Paulina także wrócila późno zjed

nej poblizkiej wsi. Obecnie była w do· 1
1 

mu, zajęta jakąś robotą. 
Madelor zastukał do drzwi. Wieś

niaczka otworzyła. 
- Czy niema u ciebie Maryi, moje 

dziecko 

gidkową jest przy<)zyna samobójst\vi:t, 
bor samobójica tnfał się dobrze i iył z 
rodziną zgodnie i szczęśHwie. Działał 
widocznie pod wpływem · nagł.ego 1Jnłę 
du. 

Kościerzyna, Prusy -Zach. · \V no-cy 
~ sobotę spalił się tutaj znany zakład 
wychowawczy, w którym <;ię przewa
żnie polskie dziewczęta wychowywa~ 
ly. Pożar wybuchł na strycha~h. i tak; 
się gwałt9wnje szerzył, że ; ac_l;ennice 
lęd>Vie . z-życiem ujść z;dołałY .. Caly za
klad spłonął' dosz;czętnie poniewaz z 
bra)m wo'qy straż ogniow-a, nie . mogta 
podjąć ratunku. Uczennice rozje.;Iwły 
sie do domów. . · , 

Pelplin. Ks. wikary . -Tomas:ww.ski 
przes:edlony został ze . Żarncf>w:ca · do 
Drzycimia. . · 

Sępolno~ Nieszczęście spotkab r.o-
botriika _ Ieśn.ego Rothscholla; Pod;; :~as'. 

· śCinan_ią_, drzew. w lesie zwaliło się na
.. gie drzew.o . i . uderzyło Rotscholla . tak 
. niebezpiecznie w : głowe, że wgnbtlo 
·mu cża,szkę. Nieszczęśliwego . p·ne11ic
siono ._ do domu, gd~ie niestety ,po p-ól 
_god.zjnie · już nie ży{ . . Zgon· ·żywi ::da 
i ojca opłakuje . wdo;wa ,j : 6 drobnych 
dzied.· ··· ·· · 

. . . . . i . . ; i .. : -~. : • : . 

· Z Wi.el„ . Kr · P~z!J~isldeitoa 
NaJ.do. Z gimnazvum ' tnff>jc7Pff·~ UJ~t 

4<"L1nn0 -- ~- o~u glłnn~zyastóv:--~ ·.J.. 11.r y. h 
rqdzeństwo bierze m;lziaL w ··oporze 
przeciwko niemiecldej nauce religii. w 
szkole elementarnej. . ,. _ , . „, . 

W . sprawie rzekomego przesiedle· 
nfa ~s. proboszcza Piotrowicza z ·Gnie
zna . do Skaimierzyc .:. - g.nieźnieński 
„Lech" dotąd nic hie pis~e . .- „Postęp" 
zazna·cza: · „NG,l,m_ się ta wiadomość nie 
~ydaje , prawdopodobn_ą, bo. ks .. ,prob. 
P10tro\Yiq jest kanonicznie· ustanowio " 
nym vro.boszczem w Onieźnie .w parafii 
św. ~róicY:, więc tak bez ·wszy~tkie·go 
wład~a _duchowna przenosić. go nie mo
że, chyba że ·sam· qy się_ zrzekł probo
stwa. Potem, o ile wiemy probostwo 
w Skalmierzycach obją{ ks. Nawrocki 
z Lewkowa pod Ostrowem. Gdyby 
zaś ta wiadomość miala być prawdzi- -
wą. byłaby tak okropną dla Polaków · 
ż~ oburzenie nie miałoby. granic, iż wł~ . 

- ~-&!!EA 

- Nie widziałam jej przez dzień ca 
ły ! Wyjechałam o wschodzie sfońca· i 
wróciłam dopiero po dziewiątej. ·w do
mu u pana nie było widać nigdzie świa
tła. Myślałam, że wszyscy już śpią i nie 
śmiałam stukać. · 

Madelor wrócił do mieszkania . z 
głową spuszczoną. Ogarnęła go wielka 
rozpacz. Zupelna bezsilność nie pozwa 
lał?a mu nawet zebrać myśli, pr_zyjść do 
jakiegokolw:ek wniosku. 

Gdzie jest Marya? Co robi? Czy 
byłaby zdolną uciec, zostawić go sa
mego i shańbić Jego siwe włosy? Ona, 
Marya, ta wdzięczna i delikatna istota 
która była tak czystą i niewinną, że 
chciąłoby się całować je{ stopy. 

Zaczął teraz żałować, że przeciw
stawił swoją wolę milości córki i dzier
żawcy. Wyrzucał sobie, że nie umiał 
się poświęcić. Przyznawał się, że tyl„ 
ko samolubstwo kazało mu tak postą
pić. 

Noc zeszła mu w niepokoju, trud
nym do opisonia. Wyczekiwał z niecier 
pliwością świtu, jakby promień słońca 
miał mu powróc:ć nadzieję,. Był zmu
szony, zachować milczenie~ otoczyć ta
jemnicą odjazd Maryi, aby ten jej krok 
niebaczny nie stał się głośnym. W 
pierwszej chwili chciał rozpytywać lu ' 

dza kośc:clna karze księ_ży za to,że stą 
nęli w obronie polskiej _ nauki religii 
Serca wszystkich prawych katolików 
Polaków odwróciłyby się od takiej wla 
dzy duchownej." _ 

Kościąn. Ks. dr. ~urzyński, 'prob. 
kościański założył natychmiast po o.. 
trzymaniu „uką.zu" inspektora szk6lne. 
go powiatu ko.Ściański.ego, ~abraniają. 
~ego mu odbywania nąuki przygot0• 
wawczej do spowiedzi ·· św. w tamtej. 
szej szkole katolickiej. telefonicznie Pro 
test u ministra oświaty. W rozporzą, 
dzeniach dla spraw szkólnych w obwo. 
dzie rejencri ooznańskiej (Verordnung 
betreffend des Volksschulwesens im ~e 
gierungsbezirk Posen III No. 16) powie~ 
dziano bowiem wyraźnie tak: 

--''Używanie lokalu szkólnego do na. 
uki kościelnej może szkólna władza 
nadzorcza zabronić tylko wówczas, je. 
żeli ąlbo na tern cierpi nauka szkólna, 
albo jeżeli duchowny, nie dopuszczony 
do kierowania systematyczną nauką „, 

szkólną lub. udzielania iei'. budzi uzasa. 
dnione podejrzenie, że używa nauki ko. 
ścięlne} do · u_dzielania systematycznej 
nauki szkólnei". 

. Ze. SlttŻka czyli Staropolski. 

.·· MysłQwice. '.- Żonę robotnika WYPi· 
cha znaleziono w s9botę w południe ja. 
,ko ~~upą. n'} _- ylf~y ,_B,r~eg~w)e~. .,WYPi· 
chow.a była nałogową p11aczką, cho-

.' ciat,_przeqtem lepsze i si_częśliwsze pę 
dziła czasy. Mocno pijana. położyła 
się w sobotę na:,drodze, aby sit przes. 
pać i . ~marzła. , . . 

Miechowice. - Władzy nie udało. się 
;. 'wyJqyć, mordercy zamordowanego tu. 
· tal rol;>otńika Wrazjqły. I?obotnika Sze 
lig._ę, . .którego. z .,~az~ o morderstwo owe 
, p_ode},rzywano, wypuszczon_o na wol· 
''.noŚć, gdy_ w·ykąz.at że jest niewinnym. 
Teraz . ślad zbrodni . wykryto w Karbie. 
Podobno robotnika Wrazidłę zamordo
wała gromada łobuzów z Karbu. Ubie 
g,łego tygodnia · przesłuchał. sędz,ia śled-

„ czy' w ·tej sprawfo 21 osób'; ,,, 
'-~i:~~~--- · __ ·___ ------

.' .. ,. Wia.domości ,„_,i .świata •. 
· Aresztow~ttia w 'szkofe· · technfozneJ 

. _. . . w . M,oskwie. 
· . , : W: niedzielę dokonano licznych are· 
sztowań ·na podstawi·e adresów, jakie 
znalezfono przy rewizyi w szkole te· 
·chnicznej·. · R.ewizyę przedsięwzięto z 
·powodu, że niejakL Światlow, · który 
właściwie ttazywa się Gawroński, za· 
powiedział odczyt, tworzący j'ednak?· 
woż tylko pretekst do · z_gromadzema 
rewolucyjnych socyali:stów. Swiatło· 
wa policya poszukuje. , W szkole techni 
cznej aresztowano 70 cudzoziemców . 

Gwałty oficerów serbskich. 
. W selmie se.rbskim przęd- przejścjem 

do porządku .dzienne.go poru;;zono. spra· 
wę napadu trzech oficerów na ąwu po
słów. Minister wojny Putnik oświad· 

dzi .z liaut-Butte, ale czy n!e ,nusiałbY 
w takim razie wszystko im powiedzieć 
Czekał więc; jak przykuty do miejsca. 

W la Cendriere Marya, zostawszY 
samą po wyjściu Jerzego, gdy nie mia· 
ła już przed sobą twarzy ukochanego, 
nie widziała jego smutku. nie słyszała 
jego słodkieio g:losu, usilnych próśb i 
zaklęć, poznała w jednej chwili cały o· 
grom swej winy. . 

Postąpiła niegodnie i nic, ani je! 
wielka miłość. ani surowość ojca, ant 
Jerzego i jęj własne cierpienia, nic ni 
powi_nno l}).)OWażnić do podobneg~ p~· 
stępku; nic nie może go uspraynedlt· 
wić, ani złagodzić jego złych następstw 

W przytłaczającej ciszy, jaka na· 
stała po wyjściu dzierżawcy, zdawało 
jej się. że nagle stanęła przed nią po· 
stać ojca, że słyszy jego gniewne sło
wa wymówki, gorycz jego boleści. 

Pod~iosta s:ę, przeszła parę kro 
ków po pokoju i przetarła ręką oczY 
chcąc rozproszyć tę marę. 

- Nie - szepnęła - to niepodo 
bna ... Ja nie moge tak odejść„. Boże c 
j1a chciałam zrobić! 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



a czyi że zarządził w tej sprawie śledz
two.' W toku dalszej dyskusyi zarzuci
li posłowie rządowi i ministrowi wojny, 
ie jedynie wskutek pewności. iż rząd i 
minister tu będą oficerów bronili, przy
szło do podobnych zajść. Jeden z po-

. słów zapytal ministra, czy oficerowie 

. maią pm.wo noszenia wyostrzonych 

. szabel. Mini~ter odpowiedział, że pod 
tym względem niema przepisu i oficera 

• wie moSl:a nosić szable tępe lub ostre. 
0 Minister sam nosi szablę wyostrzoną. 

Obrona Kuropatklna 
Biuro Reutera otrzymało z łielsing 

torsu wyciąg z dziela generała Kuropa
tkina o wojnie rosyjsko-japońskiej. 
Dzielo to · składa się z trzech dużych to
mów, odnoszących się do 3 głównych 

a bitew pod Liaojangiem, nad ·szaho i 
. pod Mukdenem. Zawierają one pono 

przerażające wprost szczegóły o dezor 
ganizacyi, braku żdolnośc~ a nawet o 
nieposłuszeństwie najwyżs~:\!Ch gene

. ralów, którzy ignorowali . najwyższe 

. -rozkazy. . · Generałowi ·· Kaulba.rsowi 
przypisuje Kuropatkłn całą winę z po
wodu klęski pod Mukdenem. · 

Z jednej strony donoszono, że · dru.: 
kowanie-· dzieła tego zabroniono, we
dług innych znów wiadomości druko-

i· wać się onb ma na koszt pafistwa.: ·· 

Kościół we franci}ri. . - : . _·· . 

. W fr'anc.uskj~h · .kołach . ·varlam~ntar-: 
llych twlerdżą, że większość partyi so-· 

' · cyalistyczno-radykalnej potępia _ .za
. cbowapie się ministra w_yznań, socya

listy Brianda, w sprawie . kontraktów 
ię <lzi.erżaw kościołów i zarzuca · mu, :·że 
• :za pośrednictwem· prefekta Sekwany' 
e rozpoczął rokowanfa z'·. ' w atykanem. 
e ··Stronnictwo wymienione j~st zdan{a, że 
J. przez kontrakty pomysłu Bdarida, pro- . 

boszczowie zo~taliby na lat 18 nieogra- · 
e. niczonymi panami kościoł6w ·· i · że rząd 

rriialby mniej gwarancyi dla utrzyma
i1ra: swej. powagi w obec frl"o:żliwych an 

· tyrepublik_ańskich agitacyi · ct·uchowień
stwc;i, aniżeli za cz~s6w · konk0rd.atiL:- .'. 

· W lelki pożar ko palili .nafty~ 
W Ba tum. ,na Kaukazi.e pożar .zakła

dów, na'ftowych Ma:ntaszewa s·zerzy · Się · 
w dalszym ciągu. Straty ~1~romne. To
\yary ł inne ruchomości · ubezpieczon·e · 
w 4 _towarzystwach . . Istl)ieje .podejrze~ · 

e- ni_e o podpalenie. · Zaklady pozostają 
ie Pod· ochroną silnego odd~iału wojs}\a. · 

. . . . ' :,· .·· ·.z różnyob stron --. , -
i~ · I{aternberg. Z powodu polskiej mo
a· wy wydam pewien tutejszy golan Nie 
nl m!ec -, pomocnika Polaka, który z Po

lakami ·W interesie po polsku rożma~ 
i.yiat . Bac·zność więc Rodacy! :. Nie 
popierajcie golarza Niemca, który w 
tak widoczny sposób okazał swe \vro-

m gie usposobienie do mowy · polskjej-~ 
Tern _· więcej powinniśmy ·g'o ' unikać ' bo 

• mą.my golarza Po-laka w miejscu,. Niech 
każdy pamięta o haśle: Swóf do swe-
)('o ! St. L. 

D.ortmun·d. Do pewnego „szukające
go . • posady czeladnika szewskiego 
zbli zył się jakiś człowiek i pytał się 

zną. Nie stwierdzono jeszcze, w jaki 
sposób młodego człowieka ogłuszono. 
Rabuś zabrał jemu całą gotówkę, jaką 
miał przy sobie w sumie 220 marek i 

Pl \iiiE" 
Osialnie wiadomości. 
H o e c k v a n H o 11 a n d. 

go, kiedy przyjeżdża pociąg z Berlina, 
Q')lliewa.t_ oczekuje czeladnika. Ponie 
waż zapytany powiedział, że także szu 
ka posady, przeto kazał mniemany maj 
ster PQ~zać papiery, a potem zapytał 
się go, czy może mu zmienić sto ma
rek, na co mu czeladnik odpowiedział, 
że posiada tylko IS marek. Wówczas 
poprosił go, by mu owe 15 marek po
życzył, bo ma nagły iIHeres do zała
twienia. Odebrawszy więc owe 15 ma O rozbiciu się okrętu „Berlin" na-
rek, wyszedł, ale się już nie pokazał. deszły jeszcze następujące szczegóły: 
Okazało się, że to był tylko zwykły Statek rzucony został z taką siłą na 

Towarz. św. Marcina w l(ircbllnde 
9.onosi swym członkom, iż w niedzielę, 
24 lutego, odbędzie się kwartalne wal
ne zebranie w lokalu pos i edzeń. Godzi
ml ogł9szon~ będzie przed kościołem. 
Porządek dzienny: I) rewizya kasy z 
dochodu i rozchodu, 2)obór nowego ka
syera; 3) sprawa chorągwi itd.; 4) ro
zmaitośc_i. O liczny udział w zebraniu 
c.zlonków i gości uprasza · Zarząd. (1) 

Uwaga: Szan. zarządowi oraz re
wizorom kasy zwraca si~ uwagę na o.-
głoszenie przed kościołem. -
(1) Łuczak, zast. przewodn. t W M mieliznę, że natychmiast rozbił sJę na 

oszus . • • d-.:.~ł ł k A. h 
Kirchderne. Na drętwe karku za- w'le po owy, z tvryc Jedna zatonęła; - iJ 

h ł t t · 5 1 · d · k na dr:pgiej połowie statku ·:widziano je- · c orowa o . u a1 - etme z1ec o sługi k To warz. św. - W .. awrzyńca w l(astrop 
k 1 R t d W " szcze ilku osób, lecz morze było tak -sz o nego o ermun a. skutek tegd ...... _ podaje do wiadomości wszystkim R;o-

dk k l t ~ zllwe, iż zbliżyć się do nich nie by-
wypa u sz ·o ę ymczasowo zam ło można. dakom i Rodaczkom. iż nabożeństwo 
knięto. · . '. · pasy_ine (Gorzkie Żale) odbędzie siP w - Czy uda się jeszcze kogo uratować, " 

Siegen. Przyszło tutaj do starcia 0 tem wątpią. Dotąd uszły tylko dwie niedzielę · 24 bm. po pot o godz. 30-. 
pomiędzy policyantami a kilkunastu osoby z żydem; liczba ofiar jest Zwraca się wszystkim uwa~ iż stało 
.JJ.<?dchmielonymL krqatatni, którzy do jeszcze większa iak_ podano pierwotnie., . slę to za staraniem l(ornitetu kościelne
p.olicyantów strzelali z rewolwerów. gdyż na pokładzie statku znajdowało go, a gdyby Rodacy licznie się nie zbie
Jeden policyant został ciężko ranny, _się ISO osób, mianowicie 120 pasażerów raii.na-nabożeństwo skończy_ się wszy 
kilku innych lżejsze odniosło rany. i 60 chłopa załogi. Zatonęła także nie- stko !uz z. pierwsżą częścia i godzina 
Kroatów . aresztowano. . . .. m,iecka trupa operowa, która dawała do nam na Oorz.ki~ , Żale udzielona n;e bę-

.Miihlheim .nad Rurą. Policya kry- niedawna przedstawienia· w teatrze .Co dzi.e. , Za.tern upraszamy wszystkich 
, minałna wyśledziła bande niebezpiecz- vent Garden w Londynie i była w dro- R{')d1fk6w~ by 'skdrz.ystali ze sposob!\p-
nych złodziei. Banda ta składała się z dze do Dortmundu. Morze„ wyrzuciło ści~ ; ą .·Prż.~~J~ .P9.kaząli, j~k _wi~le !'ófa

- trzech osób a mi;rnb\yicie z n;ejakiegoś już 25 ciał. Katastrofa pod. Hoeck van koql żalezy~ba t~m,-by m1elt polskie na
.. fjschera; który zbiegł z. więzienia w Holland jesf ~ajwięks'Zą, fa:ka się kiedy- bo_żę_qstwa. . .(!}. . HejnQwicz, pq~z. 
Jfolandyi, . z holendra Rudolphosa i re- kolwiek wydarzyła na . wybrzeżach „„ ' ~~~,ga: Zaraz po· n_abożeństwie od-
go córki. Zlodzieje ci, któtych uważano HolanClyi. - _: „ · · Qę9zie · się "_pq_si.ed~e.vie _na s~l~ po~ię-
za. ··uczciwych Fniewi'rinych obyw~teli, - ·~żeń~ ,, ·z· l>O\y,o~µ ~~ażnych spraw Ii~z-
kradli wszystko~ co im w ręce wpadło , , 

2 
- · - - ·fiy, udział" czło11~ów bardzo pożądany. 

a mianowicie przedmfoty ze żłota i sre- „Polak,- który nle -kocha o)czy~ZJU', m· · 1 ':··.,~~ .:·;, _ • .., • · „. _. „ __ ._, __ Z_arza~:: 
pra jak zegarki, lar\cuszki. broszki~ bran oarł się właiy karolłcłdeJ . bo nie za.chowu- . ; ,11 ,:.-„: ,

1 
, •. , ., , , • ! • ·.: iii 

.solety~ pierścienie, rowery .itd. iPod- ,:. BACZNQSC RECKLINGH.-SUED~, 1 
cząs rewizyi u nich, znaleziono w . o- le czwarteg-o pr:zyłuizanła". ·· · .,. ,, · ·' 

I<>:wrśw~ ~ Wincentego a Paulo:l - · 
.grodzie· zakopanych przedmiotów za o-
. ~oło sooo .mąrek. · ·- . "' , · zapras~a_~~ na~· ntedii~lę. dnia ·24 lutego, 

·~'-.Od iledak~.j~ , ··: ·-"1-~:'.:·:.; ~ po południu o goazinie 4 wszystkich 
. -: Recklinghausen. Na ,kopalni ,,Ścłile- · · 11· Rodaków ; i, rRQtlać-2ki na· · · 
gel .:und Eisen ~-" :zostaT g-6rnik ' Koster .Panu Jus-kowi~kowi w„ Ob~~ba~s~ri.' . : :; .. ',, ZABĄWĘ .. _.RODZINNĄ, ·, „„ 
z taką siłą ude_rzony korba w głowę, że ·-SprawozcJ,,ania ·z; dzia·łalrtości''·Tów. ·św. · ' · · 
krótko p'otem skonat ·_ · · .- · Barbary ·:nieotr~ynialiś'my. ProsimyJe : ''ż:. k~óf~j C::?h!:Y--~p6chód przeznacźonr 

BBllingen ·w N-adrerrii. .·· Pewien nam nade'sfać~ _ )Vidocżnle JiSt zaginą~. . na ć~l dobtoc;zynny. Zabawa połączo-
·śmier.telnie ·chory" człowiek kazał przy- na będzie z ~ielkirrrkoncertem i z . pię-
wolać ". do · łoża swego: jednego ż ' sąsia- · .... „. · .„ . :- knym teatrem n. _t.: „Ciocia Kachria". 
.dów· i przeptaszal g·o za · to, ze przed Nabożenstwó polskie w Altenbnchiim. : Zabawa , ~dp~d~ie);;ę . w Jokalu p. C. łI. 
18 Jaty wskutek " jego · fałszywych ze- i .Mollerą. · Zarazem upraszamy. Towa-

. znań. odsiedział w więzieniu „niewitmie Przez cały post co niedzielę o ·godz. .riY.sf:wa~:.,które ... kar·tY. odebraly, by-roz-
9-miesięczną karę za ciężkie spol1ie- ·3!h odb_yw.a~ się lfęd~ · O~»rzlde · ~~1le . - da~-:.~iędz~ _Rodakó~ na tę ~·aba;v_<;, 

I 

wieranie. ·'Przywołano · także św1ad- ' '· a(:~)Y s1~ }ą _sprą;~~z~1ęJy: ~ .. · : ·<_:.: •. 
ków i spisano z zeznań umięfającego low. św. Ignacego w Oberhausen . .4 ., . Zarząd-..i· ,t 

f k 'ł ' h l w k donosi szan: członkómi "ivszystkirrd~ó- .. „ ,. ~' ~ J , ' ••• ' \ , : - ·"" 

T:~ - ~ygh ?~~~~~ czo0;t~n~;1a~;oce~ u~ <;Jakom z . pa~afii_ . Najśw ... Mai:vJ. Pąnny, ' "····-'.",_~l~iki -J1;'~'.~'. p~lskJ w Aplerbec~·i„::~ 
przed 18. laty .wzn6wiorty. ' iż w niedzielę; :dnia 24 lutego~ ._po. pol. . w .sprawie założenia Towarzysttwa gi-

Dusse.Ido.r:f. _ Przed. tutejszą izb(ł o godz. 4 odbę9-zie .;się nabożeństwo dla mnasty~znego „S.ók:ót" odbędzie się-''··W 
karną rozpatrywano we wtorek sprawę Polaków, 'na któr.em . bę'd:f · śpie'1fa~.~ niedzielę, ~nia 24 lutego o iodz. 2~ po 

b t ·k B. ·· k. · Gorzkie Żafo i przez.. cały nost co: nre:.. i pal l 1,~1 E d I s ro o n: a _ omemanna, os arzonego o . .. . . w. , o~ u,.p. . r · mann, 1.l • zosowa 
żłodziejstw.o:·. Podczas przeslu~hiwa- dz ielę. „ó .liczny udz.fat w nabożeństwie : nr. 36. '-'--'Na'1·w :ęc· ter\,~apraszamy wszy 
nia jednego ze :świadków~ .wypa dł o- uprasza się (1} ~· __ Marciniak. stkich Rodaków z Aplerbeck, Solde, 
skąr_żony ·z ta.wy· oskarżonych 'i chcial ~ Schli-ren '-f całego ·okfęgu Xf weśtfai-
się · na świadka rzucić, ale słudzy sądo- B.aczność Steełei ... . . ską-wspłiodnfegp. , ~· · · - ,, „~ 
wi wc;zas mu w t.em przeszkodzili. Po Towarzystwo gimn • . „Sokół~' · ,. · · „ : ·'.„. ·~. Wiktor Domina. · ·) 
ogłoszeniu wyroku~ skazujcicę,go go na donosi szan, drułitim. · iż W nir dz,\ele, _a .„! ''I ·r•· 'X''>]"."·_~>\'•"~ r _ - . " - . J1~;:~ 
8 miesię_ cy więzienia, zachow_vwał się, 24. lutego, ·o gociz. 2 'po . poł. . odbęd#. i.ę !'., .. '': '.(;',.~'.'.re~ ·~ :"·• ·: 

skazany jak. opętany : ryczał, rozbijał się nadzwyczajńe .zebranie, na którem .„ · · lVadelłaDO 
ławki i krzesła, .. aż go wr.eszcie musiało przyjdą bardzo wa~ne sprawy · pod 
schwyeić . kilku poli.cyan"tów. zakuć w obrady. Kompletne stawien:e s·ię wszy Bilion Sokołów 
kajdany i związanego. odnieść . do wię· stkich· druhów · koiecznie po-żądane. oo:. 
zienia. . . ' ' ście mile widziani. (2} 

Hamburg. We wtorek wieczorem 1 · Uwaga: Zarazem uprasza się wszy 
zn·alez:ono w vociągu pqspiesznyrn z ! stkich d_ruhów, którzy mają kśiążki z 
Kilonii ~3-letniego technika Langego biblioteki, aby je ze s_obą przyni.eśli w 
ogłuszonego. Po pr~yjściu do przytom- celu uporządkowania biblioteki. Zebra 
ności opowiedz(ał, że w jednYIJ1 prze- nie wydziału o godz. l ~ po pał. 
dziale jechał z jakimś 36-letnim mężczy I Czołem! Wydział. 

• 

.,. ., . , , '! zawitało w: , Poznańskie 
c:w,.łłorny~h - 11apłe1·osów·1 
':· · · • łi~q.-y '~ul kan 1~i 

t F. J. Koruendz1ński w Dreżnh 
w nader' prźyst-Qpnef cenie detalicznej 1'.0: 
sztuk 15 fen. · Warto · sprawdzić. Do na'. 
byda we wsżystkicb odnośnvch handla.cł' . 

~ 1 • „ • ·' ~ 

• I • ' 
erne, 

nar. ni. Dworeoue-j i Dar rańskiej (w domu p. S. Windmfilłera) 
. ;; 

największy specyalny dom 

modnej garderoby męz iej i dl chłopc ~ w~ 

I 
gotowej i na miarę. 

Ubrania do pierwszej komunii świętej 

- I w wielkim wyborze po tanich cenach. 



łl 

I Niech eche br1ml daleko od ucha de ucha! 
I
~~~~~~~ 

se 1~30 

Józef Wisn ·en~5lz-·, 
w Herne, Nemtr. 61, w Bruekl1ausen, Kafae.rstr. 

ma towar rzeczywiści• dobr7, trwały- ł tant jako te: 

Maszy.n~ do gotowania.. emal. I Maszyny do szycia 
garnki ltd. oraz całkowite orzą- z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwarancyą n& 5 lat. 

prania i wyżdżymania. _ Przybory do takowych. 

Koto!;0d!~!~.!.~z~~!.arek I motory p0°di'U"i;m życzenia. 
Na odpłat~? 

Bacżność Rodacy? 
Kt" całk. urządzenie kncben-1 
.e kupi, otrzryma ładny po

t'!arek. 

Pro11zt: tea lnśerat ~-.,-• 
elq~ 1 

,.... ,...,.r-<""f'~,-..:.,..,~,,.-.:.r-'~r-<~~~~~~~ --~-~ 

f · · · · Haj epsze maszvnv i 
r wysyłamy do każdej stacyi 1 
f w Westfalii 1 

na duie sztuki potrze· 
huje 189 

L. Bączkowski 
f pod długoletołq, K" arancyą ~ 

l flllllF' od 60 marek. -... J. 
w Daukau p. Herne. 

Katalog danno. J 
Dransfeld & Stawiński. ~ 

wyśm. holend'er. 

Ser ski, mięki iła.tw. 
dający siękraja~ 
wkaw.połOI. 

l · f • Recklinghausen-Siid. 1798 J 
L:~'-'·'"""·~--... ....... ~~~~~ . ..J~~~~~~ 

Paczka pocz- 3 90 m 
towa franko I • 

Biuro obrony prawnej ! ua;;1:z;!i 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunt.o· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
eil nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy· 
padltach na starość itd., jako tet wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reltlamacye podatko· 
we., prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
nia na niemieckie i polskie. Polecam si4' także na 
4Gi4pnia wszelkich pQzasądowych należytości do 
na.jrze\elniejszych warunkach. Godz. przei poł. od 
8-12 i po pot od 2-7, W niedzielę od. 10 do 12 
~kw~ 1~) 

Aug. Zipplies, 
Es:s en, Strnlustr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

NoQ;y skład polski 
aa Oberhausen ł okolił'~. 

Dnia I-go lutego r. b. otwieramy 

w Oberhausen Stockmannstr. 88 
(1!Jtar1 Hynek) 

handel mebli, 
w7praw, pieców kuehen
ayeh, 1·óżnyeb spr.z~tów 
domowych, wózików dla 
d.złeeł, jako też trumien. 

"Kochany -n Rodakom zaręczamy, iż 
DQ-d.- 1 ., naszem staraniem .zadość uczynić 

r{t # • 
~ it :t -- Chce 

..-ob. Stegelmann, 
Neumiin.ateri.H70. (1726) 

Zegary 
przedmioty 

alfenłd7 

Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

30 Ewaldstr. 3(). 
Reperaey-e rze• 
teinie ł tanio. 

1138 

flłSMW 

~ ;t 

Pan 
prawdzi ie rzetelne i dobrze odro• ====- bione =:-::.: =-== 
meble na o · łatę 
nabyć, niech si~ Pan zwróci w tym 
celu do pierwszego i największego 

domu kredyt. mebli ifowarów 
J. Scbv;arzboff a 

w Recldinghausen•S. 
ul. Bochumskiej (Buchumerstr) 192 ~ 

w pobl. poczty i apteki. 
W interesie tym otrzyma Pan 

wszystko, co tylko dusza zapragnie 
po? najkorzy ... tn. warunkami przy jak 
naJmn. wpłacie i bardzo ułatwionej 
spłacie ratami. Wszy tko aa kt·e 
dytl Dla tego niech Pan kupuje 
tylko u 

J. SCHWARZHOFPa ~ 
W Beeklin~hausen-8. Brach 

Bochurnerstr. 192. 
. ~ 

Swój do swego 1 
Szanownym Rodakom w Ger

resl:.eim i okolicy polecam m 5j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

, drogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

J. '.Radzicki, 
Gerrel!lhehn. Neunha.userstr.lb. 

Budzłk gł. dzwonek. l,s5 mk 

Zegarek ~::~k. 2,aó ~ 
Zegarek sre~::;0 6,ss mk 

Cenni.kl około 2000 ilustr&· 
cyi wys. ia.nno fr · 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błsmareka 1e. (72) -

krBdvI! 1 
Poje dyń cze 

meble. 
Całkowite u rząd ze

n i a mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wybór! 

Ostenhellweg 41. -
Essen, 

ml„ Wlełowa (Turmstr.) nr. 14. 

N'ajwiększy i najstarszy pierwszorzędny int•rfir 
krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlepAzy .• 

T.&NI01 TAMI01 

Ubtor1 z trwałego towaru już od 35 marek. 
IJbłory- 11okol111d„ od 35 do 41> marek. 

K:om:ta. p$dr6ży do dwóch ma.r•k 15Wl'aca.my: -Ha 
iiłtim naszem:~S..Gj do Mwe50 . 

ws.r.„J d m wymaganiom i cenami pnrystęp- ;9!' ~ ••lll· ich ·zadowolić. Wszystkie towary ~ ~ ~ ~ ~ UKŁADANIE FALD. Materye uklatla \\ 

Bank Parcelac~jn 
e. G. m. b. H. 

w Śremie (Schrimm i. Posen) 
kupuje i sprzedaje m~jątki katd 
wielkości, · przyjmuje de~ozyta P• 
procent za kwarta.lnem. 4 i pół pre 
cent za p6łrocznem wypow;edzentem. -

Zwiracam także uwagę na m6ł 

skład lllebłi 
które także tanio sprzeda·J~. 

Swój do sweao ! Swój do swece1 

Baczność Rodacy w Steele i okolill 
Donoszę wszystkim Rodakom i ctł 

Publiczności, iż mam na składzie 

wszelkie artykuły spożywcze 
jako to: świeży olej siemienny, iłtłf 
powidła czysto śliwkowe, twaróg 
dziennie świeży, wino Polskie żólte 
czerwone, oraz _wielki z@as cygar 
brze odleżalych· i papierosów we wi 
kim wyborze. (19 

Zarazem podaję do wiadomości · 
c>tworzylem nowy bogato zaopatn 

salad o'bu-wia. 
Sprzedaję towar jako dobry nznan 

po Pak najtańszych cenach. Poktadal~ 
nadzieję, iż _Szan. Rodacy raczą swe 
trzeby w obuwiu u mnie zakµpywa 
składam niniejszem wszystkim Rod 
kom i Rodaczkom podziekowanie 
dótychczasowe poparcie mego inter 
su, a proszę o laskawe dalsze popar · 
i względy. Staraniem mojem Jest i 
dzie każdego jak najrzetelniej obs 
żyć. Z szacunkiem 

Maksymilian Krystkowiak, 

~~ ... ~'""~ISllSll:...~:ll....'-.,. 
·nzadka sposobność! 
Odebrałem cotylko w komie 

polecam 

2 kamienice 
w Herne o 14 mieszkaniach w 
bliskości k@palń i kilku wielkich 
fabryk, .z ogrodem około 30 prę
tów. 'V jednym z tych domó« 
znajduje się ładny 

handel kolonialny 
o dwóch oknach wystawnych bar· 
dzo dobrze zaprowadzony, z obro· 
tern około 8u0 mk. miesięcznie. 
Mieszkania wsy.y~tkie wynaj~te 
i zamieszkałe przez samych ro· 
botnik6w polskich. 

Komorne przynosi p r z e s z to 
3000 mrk. roeznłe. 

·wpłaty potrzeba tylko 2000 
mk. Reszta pozostać może n• 
długie lata przy dogodnych spła· 
tach ratami. 

Dalszych objaśnień ustnych i 
piśmiennych udzielam chętnie ka
żdego czasu. (1~0 

JAN KWIATKOWSKI, 
i•~·ere8 kredytowy 

BE RN E, Bahah fstr. nr. 50. 
Te~ efon, nr. 577. 

"P1'7:1 ' awać b~d„iemy tak za gotówkę jak faldy pod-Jug każdego wzoru, predko ~ po co· 
i 1w .logodną odpła~. iOO nach naJtańszych. fARBlfRNIA OALLUSCll· p i 

Swój do swego 1 K ł l t l(E, PRALNIA w BOCHUM. Tel. nr. 911. f~„p er 
. · U Ul"'fł filie: Hofstcde, Herne„ Eickel, Rohlin~- niQknymi nai)isami i wierszykami \f 

Al Dytk"1·ew1·cz & J. M1's' k1'ew·1cz. (aąli stary papier) 11przedaje aniQ kaHieD, Linden, Hattiniten.!. Lzm~endreer. Mar- łó k l ten. Castro.!lt ~amn. Dortmund Oertlle · g w u po eca 
------------------.:,_:.....w_i_a_•_ulill Po Is.kl" Doehum. Sprockllovel. ' . ' KslQttarnta ,, Wiarusa Polskiego", Bocll 

Za druk. nakład ł redakcye odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



B chom. na niedzielę nia 24:-.ro lutego 907 Rok 17. 

• 

'8oddenne pismo Indowe dla Polaków na obez7źnle pogwitcone ogwfaełt oraz sprawoa narodowym politycznym i zarobkowy• 

Red&k.;:y=, DmkArnia i Ksi~&rni.6 ana jdnja ~i.~ Cf Bo chu~ prliy "allcy ·~!~thei'lr&L 11. - Air )J: "W 6A ~WI P :tliłk! ::' Bo h 1 'D. - i: '3 1 eł o n n r. 1414 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
:mówić, czytać i pisać po poslku ! Nie 
iłest Polakiem. kto 1>otomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 
·wydalallie uczni gimnazyalnych Pola
:ków za opór ich rodzeństwa przeciw 
·llłemleck.iei nauce religii uzasadniaj~ 

władze szkólne w liście do ojców prze-
ważnie jak następuje: 

,,Syna pańskiego .... mocą uchwa-
1łY konferencyjnel z dnia 7 b. m. po
twierdzonej przez rozporządzenie kró
:1ewskiego prowincyonalnego kolegium 
szkólne~o w Poznaniu z dnia 14 bm. 
·wydala się z tutejszego zakladu. p·o
·wodem wydalenia jest wzgląd, że ro

·,dzice jego przez udział sprzyjający 

strejkowi w szkołach ludowych, stanęli 
w sprzeqa_10ści z prawami pai1stwa i 
"Przez to utracili prawo kształcenia 
swoich dzieci w wyższych zakładach 
naukowych. Koledzy ucznia, który 
u własnych rodziców wychowywany 
bywa w nieposłuszeństwie i nieuszano 
waniu )'owagi państwowej, zepsuli by 
się przez obcowanie z nim". 

Wladze szkólne grożą wydaleniem 
nawet takim, którycb kuzynowie strej
. kują; w szkołach ęlementarnych. 

Apel masz do s~mowego Koła pol
skiego w sprawie udzielania prawa ko
al(cyJ11ego robotnikom rolnym poparł 

·z pism 1>9Jskich dotąd jedynie aDziennik 
KuiawS:ki" 

·który pisze : 
Jąka szkoda, że nie mamy prawa 

koalicyjnego dla robotników rolnych! 
Gdyby to istniało, szanowano by na
szego robotnika więcej i takie groźby 

jak naczelnego prezesa i szubińskiego 
landrata, wywar loby zupełnie przeci
~ny skutel_c a naszą sprawą narodo
wą, której glównym reprezentantem 
jest dzisiaj polski robotnik, o sto pro
cent naprzód by się posunęło. 

Poslowie nasi powinni się w parla
mencie koniecznie dopominać o prawo 
koalicyjne dla robotników rolnych, je
żeli pragną dobra narodu nasze_g_o. Czy 
mają nas w tern wyręczyć socyaliści? 

11 rozbitków okrętu „Berlin" urato
wano. 

Dopiero w piątek po południu zdo
'łano za pomocą liny zarzuconej do 
rozbitego statku wydostać z okropnego 
Położenia 11 osób pozostałych przy ży
ciu podczas katastrofy. Znajdowali się 
oni na sterczących nad woda resztkach 
okrętu. Morze przez owe dwa 
dni, które uratowani przepędzili w 
śmiertelnej obawie, było tak burzliwe. 
że bałwany przechodziły za każdą razą 
Ponad nimi; ztąd też, gdy się wydobyli 
z~ ~trasznego położenia.., z przeziębnię 

cia i przebytego wzruszenia na nogach: 
utrzymać się nie mogli. 

Pomiędzy uratowanyn:ii znajdują się 
także trzy kobiety. 

Na resztkach $Jatku znajdować się 
mają jeszcze 2 kobiety, zupełnie yvy
czerpane. 

W sejmie pruskim rozpoczęto w piąte.k 
obra<Jy nad łnterpelacyą w sprawie 

nieszczi}ścia na .kopalni „Re<Jen". 
Nasamprzód ukończono obrady nad 

etatem ministerstwa spraw wewnę-

trzny~h, następnie uzasadniał interpe
Iacyę poseł OoldschmidtJ który _pytał 
się rządu: Czy prawdą jest, że rewi
zor k~opalni z powodu obchodu urodzin 
cesarskich przybył za późno na kopal
nię i nie mógł z powodu tego ostrzedz 
przed grożącem niebezpieczeństwem? 
-- Czy urzędnicy na kopalniach rządo
wych nie zajeżdżaia równocześnie z 
robotnikami, lecz dopiero później? -
(Rewizya kopalni następowała pono do 
piero po rozpoczęciu prac). Czy uży
wa się lamp elektrycznych? - Czy 
dba się o ut(zymanie lamp w porządku? 
- Czy rzeczywiście istnieje przepis, 
że tyle a tyle węgla trzeba koniecznie 
wydobyć i ztąd robotnicy bez względu 
na niebezpieczef1stwo maią tylko jeden 
cel na oku, mianowicie wypraCO\\'.anie 
sobie wyższego zarobku? -

Poseł Goldschmidt zaznaczył też, 

że nieszczęście wykazałQ, iż trzeba ko 
niecznie zaprowadzić kontrolerów wy
branych przez robotników. 

Omówienie interpelacyi i odPo
wiedź ministra nastąpi dopiero dziś, w 
sobotę. 

Program przyszłej pracy 
„Zjednoczenia zawod. polskiego". 

Z biura ,,Zjednoczenia Zawodowe
go Polskiego" otrzymujemy, co nastę
puje: 

Na ostatniem walnem zebraniu 
„Zjednoczenia Zawodowego polskiego" 
odbytem 8-go kwietnia 1906 roku przy 
jęto trzy programowe rezolucye: 

Na zasadach wyrażonych w owych 
rezolucyach wypracowat Zarząd pro
gram, Qodług którego odbywać się ma 
dalsza praca „Zjednoczenia Zawodo
wego Polskiego". 

Projekt brzmi jak następuje: 
I. Prac;.a „Zjednoczenia Zawodo

wego Polskiego" jest oparta na grun
cie narodowo-chrześciaf1skim i na za
sadach legalnych. 

II. „Zjednoczenie Zawodowe Pol
skie" dąży do osięgni ęcia dla wszy
stkich pracownikó\V i pracownic takich 
warunków pracy, jakich w imię spra
wiedliwości społe'cznej domagać się 
można. Żąda więc "Zjednoczenie za
wodowe Polskie" zupełnego równou
prawnienia robÓtników z innymi stana 
mi, podwyższenia płacy i skrócenia cza 
su pracy na podstawie układów tary
fowYch. 

III. Dla wszystkich pracowników 
i pracownic domagamy sie należytej 
ochrony życia, zdrowia i moralności. 

IV. Żądamy zaprowadzenia wy
starczających ubezpieczeń robotników 
i udzielenia pomocy państwowej robo
tnikowi w· życiu zarobkowem jako stro 
nie słabszej. 

Na pod~tawach powyżej określo-. 
nych domagamy się: 

1) takiego zarobku, który da ka
żdej rodzin.ie możność należytego wy
żywienia się i utrzymania or.az zabez
pieczenia si~ na wypadek niezdolności 
do pracy, a także możność zaspokoje
nia slusinych potrzeb kulturalnych; 

2) by wszelkie zmiany w stosunku 
zarobkowym do pracodawcy a miano
-wicie ukrócenia zarobków, choćby mia 
ły zastąpić przy innych udogodnie
niach, mo~y nastąpić tylko za zgodą 
robotników; 

3) stopniowego skrócenia czasu pra 
cy na mą_cy układów z organizacyami 
zawodDwemi, w innym razje przy po
mocy państwowej; 

4) by w górnictwie. hutnictwie, fa
brykach chemicznych i innych zakła
dach, w których praca szkodzi zdrowiu 
robotników zaprowadzono maksymal
ny czas pracy nieprzekraczający dzien 
nie 8 godzin.. i o&raniczono pracę no
cną i niedzielną we wszystkich zakła
dach fabrycznych, z wYiątkiem tych 
zakładów, które są zmuszone w sku
tek swego urządzenia do pracy bez 
przerwy we dnie i w nocy; 

5) całkowitej \V'olności zarobkowa; 
nia dla kobiet we fabrykach i innych 
warsztatach, których urzadzenia co do 
zdrowia i względów moralności odpo
wiadać winny słusznym wymaganiom; 
Kobiety zamężne winny w sobotę o
raz w każdy dzień poprzedzający jakie 
święto być zwolnione od praGY począ
wszy od południa; zarobki kobiet i 
mężczyzn winny być ustalone według 
jednych i tych samych zasad; żądamy 
ochrony położnic, a mianowicie zwol
nienia ich od pracy na 6 tygodni przed 
połogiem i 6 tygodni po pologu; 

6) domagamy się dalej zakazu zatru 
dniania dzieci poniżej lat 14 w pracy 
przemysłowej; 

7) zaprowadzenia obowiązkowych 
bezpłatnych szkól uzupełniających dla 
młodocianych robotników i robotnic; 

8) pomnożenia inspektorów proce
derowych, zaprowadzenia inspektorów 
w handlu z uwzględnieniem robotników 
i robotnic; 

9) obowiązkowego zaprowadzenia 
sądów rozjemczych i izb pojednaw
czych we wszystkich miejscowościach, 
w których wchodzą w rachubę praco
wnicy czy to w przemyśle czy w rol
pictwi e; nalożenia obow.iazku na praco 
dawców- i pracobiorców brania udzia
łu w układach pojednawczych; 

10) zaprowadzenia izb robotniczych 
jako samodzielnych organizacyi clla 
wszystkich robotników; 

11) zaprowadzenia wyborów pro
porcyonalnych do sądów procedero
wych. do izb robotniczych, do izb ku
pieckich, do wydziałów robotniczych 
i kas chorych z uwzględnieniem praco
wnic; 

12) nadania robotniczym związkom 
zawodowym praw korporacyjnych; 

13) zniesienia paragrafu 153 ustawy 
procederowej; 

14) zniesienia starej ordynacyi dla 
terminatorów; 

15) nadania prawa koalicyjnego ro
botnikom rolnym; 

16) utworzenie jednolitego prawa 
o stowarzyszaniu sie dJa całej Rzeszy 
niemieckiej. 

Dla górników 
domagamy się: : "1 
jednolitego prawa górniczego i jedlto
Jitego prawa knapszaftowego na całą 
Rzeszę niemiecką; wypłacania zapo
mogi w czasie choroby w wysokości 
~ zarobku, także za niedziele; podwył 
szenia wsparcia dla wdów i sierót; 
wypłacenia wsparcia w razie nieszczę
śliwego wypadku od pierwszego dnia;. 
wolnego wyboru lekarzy, także nieknap 
szaftowych; podwyższenia renty dla in 
walidów i vłacenia tejże każdemu gór
nikowi po 25 lataćh pracy; wypłacania 
calei renty knanszattowei obok renty. 
państwowej; bezpłatnego lekarza dla 
całej familii; wprowadzenia inspekto
rów po kopalniach z pośród robotni„ 
ków; zakazu pracy niewiast i dzieci 
w kopalniach, przyjmowanie członków 
do kasy knapszaftowej już od 16 roku 
życia, a robotników starszych zaraz PO. 
przyjęciu ich do pracy dla kopalni; wy 
dawania ustaw knapszaftowych i porzą 
dku roboczego w języku ojczystym ro
botników, wiec dla Polaków w języku 

polskim ;tajnych wyborów starszych 
knapszaftowych; przedłużenia czasu 
wYdawania świadectwa choroby do 
trzech miesięcy po przerwaniu pracy 
w kopalni; zwrócenia składek z kasy 
pensyjnej tym członkom. którzy zosta
ną z pracy wydaleni, a nigdzie na in
nych kopalniach pracy otrzymać nie 
mogą. 

Dla pracowników zatrudnionych w 
przemyśle domowym. 

Ponieważ warunki pracy domowef 
niezmiernie robotnikom i robotnicom u
trudniają starania o polepszenie swo„ 
jego położenia, osięgnięcie lepszych za 
rogków i uregulowanie czasu pracy. 
a z pracy domowej po większej części 
niektórzy przedsiębiorcy korzystają, 
tylko dla tego, aby robotnika wyzys
kać w możliwie największy sposób i 
uchylić się od obowiązku wykonania 
przepisów prawa procederowego i pra 
wa o zabezpieczeniach robotniczych, 
żąda „Zjednoczenie Zawodowe Pol
skie": 

1) by pracę domowa o ile możności 
og-raniczono; 

2) by przepisy ustaw o zabezpiecze
niach robotniczych rozszerzono także 
na robotn 'kó '!V domowych i zaprowa
dzono sądy proc~ctcrow'2 dla pracowni 
ków przemysłu domowego; 

3) by praca domowa podlegata nad
zorowi inspektorów procederowych; 

4) by przedsiębiorcom zatrudniają
cym robotników w fabrykach zakaza- . 
no wydawać jeszcze osobno pracę dO' 
wykonania poza fabryką; 

5) by przedsiębiorców. którzy za tru 
dniają pracowników domowych ?,0110-

wiązano do orowadzen:a list 7 poda
niem pomieszkań robotników i ·obot-



aic domowych dla użytku inspektorów 
procederowych. 

W sprawie pracy więźniów , 
żądamy, by przeszkodzono temu, iżby 
pracodawcy, którzy korzystają z pra
cy więźniów. konkurowali w sposób 
niezgadzający sie. z zasadami uczciwo
ki z innymi przedsiebiorcami. 

- To byłyby zarysy żądań naszych, 
które przedłożymy walnemu zebraniu 
do zatwierdzenia. Jeżeliby członko
wie poszczególnych zawodów mieli ja
kiekolwiek wnioski do powyższego 
projektu upraszamy, o nadesłanie ich 
do-naszego biura. 

Do Sokolstwa słowiańskiego I 
Z Pragi otrzymuj~my poniżs~e za

proszenie: 
Braterskie pozdrowienie dla wszy

~tk:ich Sokołów! Z postanowienia wy
działu „Ceske Obce Sokolske" zapra
szamy Was 

na V. zlot wszechsokolski, 
który odbędzie się w złotej słowiań
skiej Pradze r. b. w dniach od 28 czer
wca do 1 lipca. 

Po sześciu latach gotujemy się zno
wu do wystąpienia w zwartych szere
gach na boisko publiczne, abyśmy 
vrzed obliczem zgromadzonego nar~du 
wykazali wyniki naszej pr~cy, ~t~rą 
pełnimy dla jego rozwoju 1 podmes1e
nia. . 

oążąc do tego jasnego i wzniosłego 
celu, w którym widzim~ zabezpiecze
nie i ugruntowanie naszego bytu naro
dowego i dalszego postępu, uważamy 
.za konieczną potrzebę, aby pięknem i 
wiernem zobrazowaniem fizycznego 
rozwoju naszych drużyn w rozmiarach 
jak qajwiększych, ponownie zwrócić 
uwagę wszystkich na nasze dążenia, 
zamiary i wyniki, któreśmy osiągnęli 
na tern polu samowychowania narodo
wego. 

Pragniemy tern wystąpieniem dać 
świadectwo bezustannego postępu idei 
Sokolskiej i pozyskać dla niej nowych 
przyjaci ół i zwolenników w naszym na 
rodzie, tak jak zasługuje na to jego do
niosłe znaczenie i cel ostateczny_. 

Nie chodzi więc nam o próżny roz
głos i bliĆhtr zewnętrzny uroczy~tości, 
.ale o czyn realny, d_ziQki któremu prze
dewszystkiem przed oczyma naszej 
młodzieży, wystawionej na tyle wpły
wów szkodliwych, ukazalaby się dro
ga, po której ma dla osięgnięcia tel mę
s kiej doskonałości, tego zdrowia fizy
cznego, z którego rozwiia się dzielność 
ludzkości. 

-· ··--!!'!!'-

ł"atalna omJłka. 
-09) Powieść z francuskiego. 

(Ci-g dalszy}. 

. Nasłuchiwala chwilę, czy Jerzy nie 
w raca? Dzierżawca był po drugiej 
stronie la Cendriere. Prawdopodobnie 
poszedł zwierzyć się ze wszystkiego 
Josilletowi, przed którym nie miał ta
jemnic; pewnie chciał mu polecić, aby 
voszedł nazajutrz do pana Laurent w 
jego i jego córki imieniu. W domu pa
nowała głęboka cisza. 

Zbliżyła się do okna. Ten sam spo
kój wszędzie. Najmniejszy wietrzyk nie 
poruszał .drzew w lesie. 

Usiadła przy biurku Jerzego i pi
sała pośp:esznie przez łzy: 

,,Jerzy, opuszczam cię; taka u ciecz 
ka bylaby zanadto niegodziwą. Umar.., 
łabym ze wstydu. Kocham Cię, ale, czy 
pomyślałeś, że gdybym ci byla do koń
ca posłuszną, okryłabym się na zaw
sze hańbą, ja. twoj'a żona!". 

Otworzyła drzwi po cichu zeszla 
poomacku ze schodów i wyszła na po
dwórze. W kilka sekund była już na 
skraju lasu. 

W tej chwili ze dwunastu obdar
tych ~ dzi wyskoczyło z za drzew i o
toczył> ją. Byli to robotnicy, ukryci tu 
od po_c zątku wieczoru. Marya odskoczy 
ła i krzvknęla. Potem nagle z siła. nie 1 

do uv 'ierzenia, odepchnęła dwóch· na
pastn' ków, którzy jej zastępowali dro
gę i j, k szalona zaczęła biedz przez las. 
a za · }ą goniły plaskie dowcipy i niecne 
docinki hultaiów. 

Krakowie ujnmie w ręce tę s~raw~ 
otwiera skladki. 

IC rak 6 w, dnia 16 lute~o 1907. 
Zarz'td itłówny 

Związku pomocy narodoweiu w Kra-"· . kow1e. 

Na tę wielka urc..czystość.zaprasza
my i W as drodzy bracia Słowianie. 
którzy również skupiliście sie pod sztan 
darem Sokolstwa, dążąc za wielkim ce
lem rozwoju duchowej i cielesnej mo
cy swego narodu, abyście razem z na
mi otwarcie ujawnili wzniosłe dążenia, 
którym my wszyscy poświęciliśmy 
swe siły a zarówno, abyśmy wznowili %Jemłe polskie. 
stare więzy braterstwa. które nas lei- h W ·· · M 
czą w jednolity obóz słowiański dla Z Pni Zaełltdnie • annu 1 aur 
wzajemnego pokrzepienia się i ws pól- Oliwa. „Gazeta Gdańska" donosi, 
nej obrony slowiańszczyzny. Stawcie iż ks. prob. Schroeterowi wytoczono 
się w liczbie jak największej, stańmy proces o nadużycie niemieckiego „Ge
ramię przy ramieniu, gorącym uścis- I sellenvereinu" do celów politycznych. 
kiem przypieczętujmy i pokażmy ca- ł Przed wyborami zachęcał podobno 
łemu światu swe prawdziwe, szczere członków do agitącyi za Mey'em, a jest 
stosunki pobratymcze i wspólne pra- to sprawą polityczną, o której w towa
gnienie „za waszą i naszą wolność'• i rzystwacl;i przemysłowych mówić nie 
sławną i>rzyszlość słowiańszczyzny. wolno. ,. 

My. a z nami naród caly z upragnie- Radzyn. Pan Ambrożkiewicz sprze 
niem oczekujemy Waszego przybycia, dal swoje 85 morgowe gospodarstwo 
więc do zobaczenia się w złotej sio- za 44 500 mr. Niemcowi. Pan A. objął 
wiańskiej Pradze„ N a z d ar ! to gospodarstwo po rodzicach a obec-

W zlotej słowiańskiej Pradze 1 sty- nie wydał je na zawsze w rece obce. 
cznia 1907. Zajączkowo i Jakubkowo w L~b.a-

Prezidium „Ceske Obce Sokolske" 
wskiem zaprzepaszczone t Wlaśc1c1el 
wymienionych wiosek p. Różycki twier 
dzil, że oddał je żydowi Itzig9wi z No

Komitet uroczystści V. zlotu wszechso- wego do rozparcelowania pomiędzy 
kolskiego w Pradze. Polaków. W tej sprawie piszą obecnie 

Juc. Frant. Masek. sekretarz. Dr. Jind. 
Vanicek, naczelnik. Dr. Jos. Sche·11cr, 

prezes. 

Pomoc od braci z Galicyi. 
Pisma galicyjskie ogłaszają nastę

pującą odezwę: Sto tysięcy dzieci pol
skich stawia w walce z uciskiem pru-
skim ........ opór w obronie przy-
rodzonych„ najświętszyGh praw, rodzi
ce narażeni na wszelkie prześladowa
nia, nie cofają się przed żadną 0fiarą, 
duchowieństwo polskie, wleczone 
<prz-ed sądy za to, że wierne zasadzie 
Kościoła, staje na czele ludu w tych 
zapasach, dziennikarstwo podtrzymu
ją~e ducha narodowego, wycieńczone 
grzywnami, oto stan społeczeństwa 
naszego pod zaborem pruskim. Wrze~ 
śnia - w porównan.iu z tern. co się dzi
siaj dzieje - drobny epizod w tym 
śmiertelnym boju, wywołała serdeczny 
oddźwięk, a składki na pomoc dla ofiar 
wrzesińskich przeszły wszelkie ocze
kiwania. I czy teraz Galicya nie poda 
ręki braciom? Czy na ratunek i po
moc pokrzywdzonym nie znajdzie gro 
sza? Of iarność bezzwłoczna, wydat
na, powszechna, mimo ciężkich czasów 
jest obowiązkiem polskim - czeka i 
liczy na nią zabór pruski. Zarząd głó 
wny „Związku pomocy narodowej" w 

do „Gazety Tor.": 
„Nieprawdą jest w numerze 39 „Ga

zety Tor." zawarte twierdzenie pana 
Ró?;yc,kiego, jakoby, swe majątki Za
jączkowo i Jakóbkowo, dając p. Itzi
g_owi z Nowego _ miasta w komis za
strzegł , że li tylko pomiędzy polskich 
chłopów je rozparcelować mu wolno. 
Kontrakt, czyli notaryalnie poświadczo 
ny odpis kontraktu sam czytałem, lecz 
niema w nim żadnego zastrzeżenia. Po
dług zawartego kontraktu wolno p. Itzi 
gowi te majątki przed 1 maja b. r. ~prze 
dać w parcelach lub w całóści. Do 1 
maja ma p. Itzig kontraktowo zupełnie 
wolną rękę. 

Z Wiel. Kt Pozndsk!el(Oo 
Pakość. Ks. proboszcz Kurzawski 

z Pakości otrzymał od burmistrza miej
scowego nader charakterystyczny „u
kaz' ', ·który w polski em Uomaczeniu 
brzmi, jak następuje: 

„Rozporządzeniem z dnia 9 lu.tego 
rb. Nr. 623 SD. II odwolala Królewska 
rejen.cya, wydział dla spraw kościel
nY.ch i szkólnych. w Bydgoszczy, da
ne Waszej Wielebności czasu swego 
pozwolenia na udzielanie nauki przy
gotowawczej do spowiedzi w ubika
cyach tutejszej szkoly katolickiej. 

Waszą Wielebność uprzejmie o tern 
uwiadamiam. 

podp. Krenz.'' 

„Dz. Kuj." na.dmienia. że r~.ieacyłl 
bydgoska dosłownie nigdy ks. probo
szcwwi Kurzawskiemu nie udzie~ 
l!._ozwolenia odnośnego, że raczej tenże 
na mocy starego zwyczaju bez ~ytauia 
się używal szkoły do nauki. Cala oo
ciecha w tern, że gmh;ia kościelna na
byla już na własność tę część klaszto
ru, gdzie dziś mieści sie szkoła i E koń
cem 1908 roku sama bez laski króle„ 
wskięj rejency_i zarządzi swoją wJasno 
ścią. 

Poznań. „Kur. Pozn." donos1, te~ 
Poznaniu rozsyłała policya mandaty za 
te godziny, w których dzieci były w 
szkole obecne, ale w niemieckiej aance 
religii nie odpowiadaly. Na mandatach 
napisano, że zachodzi częściowa zmu
da. gdyż wskutek zakazu rodziców 
dzieci byly „duchowo nieobecne 0

• 

Bank Przemysłowców w Poz•aiu 
oglosil drukiem sprawozdanie z rocznej 
działalności. Liczba członków wynosi 
5075. Kapitał obrotowy banku to jest 
udziały, depozyta i fundusze rezerwo
we podwyższyły się w ubiegłym roku 
o 2 696 499,74 ~r., a wynoszą obecnie 
20 588 380,72 mr. Na wszystkicll kon
tach widzimy znaczny postęp. 

OszcKędności składane wynoszą 
15 060 586 mr., a podwyższyły się o 
2 043 538 mr. Procenta wypłac•ne de
ponentom przedstawiają pokaźnĄ su
mę 547 657,37 mr. (w roku 1900 tylkG 
15D 212,87 mr.) . Nadwyżka udziałów 
także jest bardzo znaczną, ponieważ 
przybyło 531 278 mr., a suma ich wy
nosi 4 520 408 mr. 

Z załączonego bilansu wynikaj' dal 
sze cyfry: 

Stan czynny: Kasy 11850,89 mr., 
pożyczek wekslowych 18 259 -432,64 m .• 
papierów wartościowych 1 032 398,95 
mr., ruchomości 3286,12 mr .• kosztów 
procesowych 718,04 mr .• banków 688 
tys. 272,50 mr., akcyi Banku Związku 
60 OOO mr., nieruchomości 457 Hl,90 m., 
żyrokonta 5500,28 mr .• budowli 3591,25 
mr. Razem 20 522 157.57 mr. 

Stan bierny: Udziałów 4 520 408,05 
mr., depo~ytów 15 060 586.15 mr., fun
duszu rezerwowego 150 OOO mr., fundu
szu emerytalnego 111 451,51 m., fundu
szu rezerwy nadzwyczajnej 95 370,51 
mr., funduszu na wątpliwe pretensye 
36 406,75 mr ... , funduszu jubileuszowego 
5298,60 mr., rezerwy nieruchomości 
37 746,75 mr., weksli redyskontowych 
2633,40 mr., procentów n.obranych na. 
rok 1907 138 382,96 mr., zysk p, s~ldo 
363 872,75 mr. Razem 20 522157,57 m. 

Dywidenda wynosić będzie 7 proc. 
Czysty zysk wynosi 363 872,75 mr., z 
ktqrego przeznacza s ię 290 643.2() mr. 
na wypłacenie dywidendy. 

Chleb dla s:woich. B"uro ,,Straży" 

XiII. ki i oświecały 1e1 twarz. śmiertelnie ją i przestraszają nieskończonie drobne 
Kolo domu Madelora cień jakiś prze bladą i ubranie w nieladzie. .Żrenice jej nic nieznaczące nieraz szczegóły. 

suwał się ostrożnie od drzewa do drze- były rozszerzone. Nie płakała już. Nie Chciałaby powiedzieć wieśniaczce: 
wa i chował za najmniejszem szele; mog-ła. - Jestem tutaj; umieram ze wsty-
stem. Do pokoju wszedł ojciec. Spostrze , .Qµ, przyjdź mi na _pomoc!... Zlituj si«; na 

Była to Marya. Wyglądała, jak ob gla go przez rozchylone firanki. Wi- demną!... 
łąkana: włosy w nieładzie, rę.ce za- docznie nie kładł się spać wcale. Sta- Lecz nie śmi ała. Wiedziała dobrze 
krwawione od cierni. Była to Marya, nął na środku salonu i ręce opuścił bez że nienawiść Pauliny nie złagodniała. 
która n!e śmiała stanąć przed ojcem z w ładnie. Zadzwonił na Anielę. Co począć Co się z nia stanie? Iść 
rumieńcem wstydu na czole. Marya usłyszała stąpające ciężkie do domu wyznać wszystko starcowi? ... 

Biagała pomiędzy krzakami a z kroki po schoóach wieśniaczki; drzwi Nigdy się na to niezdobędz · e„. Umarla
ust jej wyrywały się co chwila wyra- się otworzyły, Aniela weszła. by pod wpływem jego gniewu, oburze-
zy bez związku, których treścią była Madelor przemówil do niej słów pa- nia. Musiałaby opowiedzieć całą hi-
j edna tylko myśl. rę; służąca wzniosła do góry ręce i storyę. Jak Jerzy przyszedł, jak ona 

- Zniesławiona, zgubiona. Boże! obcierała sobie oczy fartuchem. nie chciała iść z nim z początku, s.le 
co ja pocznę! Mary a z płaczem upadła na trawę, potem bezsilna, prawie nieprzvt •unn, 

Zbliżyła się do ogrodu. otworzy la czuła , ż_e słabnie. nie mogła oprzeć się łzom uknch ·H1eg-n, 
furtkę_, która prowadz'.la do lasu i posu - Boże - szepnęła - co począć? jego zaklęciom, jego rozpaczliwej mi
wając się od drzewa do drzewa_, do- Co za hańba! Jakże ja powiem ojcu, 1 łości... Jak uciekła z łfaut-Butte, jak 
tarła do jednego z okien. że będzie musiał rum:enić się za mnie, ją spostrzegli chłopi, którzy na nią cza-

Ojca nie bylo w salonie. Jednakże żę„. jeste!11, zgubiona na wieki. Boże I to:vali i że ~ej _im:ę jest teraz zn iesła-
musiał już powrócić, bo na krześle le- mo1, Boze .... w10ne na w1ek1 ... tak, ale przy tern opo-
żał jego płaszcz i kapelusz. fotel przy- Usłyszała. jak drzwi domu Pauliny wiadaniu umarłaby z pewnością!... 
sunięty był do kominka na którym palił otworzyły si~, i zamknęły. Wieśn :a- Paulina poszła do domu dokto ··a, 
się ogień. A na stole lampa z matowym czka poszła do obórki Murzyna, wy- prawdopodobnie, aby się dow; edzieć, 
kloszem i koronkowym obożem rzuca- prowadziła go i zaprzęgła do wózka; co się stało z Maryą; niebawem wró-
ła na pokój łagodne światło. widocznie wybierała się w drogę. I ciła. 

Zdawalo jej się, że popełniłaby I p=erwsze promienie światła dzien- Wieśniaczka była teraz u siehie. 
świętokradztwo_, gdyby tam weszła nego ukazywały się już pomiędzy drze Swi2tło błyszczało jeszcze w oknie, a 
niespodzianie że była to już jakaś obca wami. Niebo NZez chwilę Z?.chmurzo- wielk; cień dziewczyny rysował sie nil 
istota. ne, wypogadzało się. Wiatr przepę- firanach. 

Zaledwie kilka godzin upłynęło od dzał chmury. Cienie nocy przerzedzi- Marya szepnęła: 
chwili, jak dom opuściła, a m iała dzi- ły s : ę, -.:. Może o.na ulituje się nademną. 
wne wrażenie, że nie była tu już od Marya leżala ciąg.Je na brzegu lasu. Przecież byłam dla niej dobrą zawsze, 
bardzo dawna, Czuła, że coś ją odpy- Wyciągnęła szyję. r~ce jej zagłęb ! ły się mój ojciec ja tak kocha.„ 
cha od tego miejsca; cofnęła się, jak we mchu; wyt~żyla wzrok i nie spns- Podniosl;:i się i weszła na droge, 1je 
g~yby pod jej stopami otworzyła się li cwła z oka ani jednego poruszenia Pau Jl1Vśląc nawet o uporządkowan:u ubra-
w1e1ka Przepaść. liny. Najmniejsza rzecz nie uszla jei nia. 1 ~ 

Stala o kilka kroków od oima. pro- uwagi. Było z nią tak. jak z bardzo roz- (Cia~ dalszv nastaoU 
mienie światła przenikały przez firan- draźnionemi choremi, których przejmu-



ta!Ża: Następujący Rodacy, będący 
~iadaniu dostatecznego kapitału, 
iebli ws~~ zawodzie. znajdą chleb 
icdzJ ~wo1m1. 
r} Adwokat, 2) Lekarz, 3) Denty-
~ 4) Weterynarz, 5) Pryzy er, 6) Rz.e 
, ·t 7) Kowal. 8) Blachnierz, 9) 
~~ri. 10) Kolodzi_eJ, 11) Piekarz, 1~) 
ze1'c, 13) Zegarmistrz, 14) Maszym
ta-drc:.arz. 15} Bednarz. 

l<>rzystny interes. Do nabycia z 
ai obcych w prz~_ważnie polskj.ej oko 
cY pakom_ity interes zbożowy na 
ielka !kalę urządzony. Zaliczki po

rzeba 25 tysięcy marek. 
Pr05imY panów rzemieślników, prze 
stowców i kupców innych zawo
~ -wyżej nie wymienionych, do biu
a· ,,5traży" się nie zgłaszać, gdyż biu-
0 tJncmi posadami nie rozporządza. 
Jij~ch informacyi - najchętniej u
tnie - udzieli biuro „Straży" Pieka
r 1311 ptr. - Adres: dr. Tadeusz Ja
,9rskl, Poznań - Posen. - Uorasza się 
o>ączyć znaczek na odpowiedź i po
at oamer i dzień naszego ogłoszeni~ 

Ze Sl~zka czyli Staropolski. 

*1-61. Huta. Hakatystyczny uOStmar 
eaierajn" odbył tu tymi dniami głó
ne 5we zebranie. Na zebranie to za
ros:rono niemal wszystkie niemieckie· 
warzystwa miejscowe. które też li
źnie udział wziely w zebraniu. Jako 
6wny mówca występował znany agi
tor, generał Paczens.ky. Mówił P.rzez 
ółtorej godziny na temat: „Polacy na 
órnym Ślązku". Z góry zaznaczył 
n, że jest prostym oficerem. a nie u
zonym, i że dla tego nic nowego nie 
owie. 
I rzeczywiście też p. Paczensky nic 

owego nie powiedział, ale ogłosił sa
e ~tare i oklepane już frazesy. 

Z innych dzielnic Pols! i. 

O wzruszającym wypadku poczucia 
wiązku obywafelskiego donoszą pi
a warszawskie. Jak wiadomo odby 
~ięy.r Polsce zaboru rosyjskiego wy
ry do rosyjskiej Dumy _państwowej. 
biura X-&o okręgu wyborczego we 

arszawie, pomimo protestów straży 
norowej, weszła jakaś w średnim 
ieku kobieta i zwrócila sie do prze-
odniczącego z następującemi słowa
i: „Mąż mój, robotnik, 2 dni temu 
marł; na łożil śmiertelnem wymógł na 
nie przysięgę, że gdy umrze, to jego 
~J zaniosę do biura. Bo jak wybio 
1aszych, mówił śp. nieboszczyk, to 

ieltl, że sprawa nasza narodowa nie 
Padnie i mnie lżej w samotności w 
robie leżeć będzie". · 

Te niesłychane wprost poczucie o
owiązku i świadomość dążeń polity ... 
tnych zwykłego robotnika wzruszyła 
~zystkich. Mimo szeregu lat syste
aty_cznego pogrążania go w ciemnoś
'. to przez biurokracyę, to przez socy-
1zm, robotnik szczerze polski odczul 
rcem to, czego mu nie dała nauka. 
Jego serce biło jednem tętnem -

ochMia Ojczyzny. 

Wiadomości ze świalas 
l'itwa konlerencyi pokojowej w Ha-

dze„ 
Bawiący w Hadze rosyjski radca 
u. Martens oświadczył, że spodzie

~ się zebrania się drugiej konferen
haskiej w pierwszych dniach czer

ca. I<onf erencya według wszelkie
Prawdopodobieństwa odbędzie się 
Przewodnictwem rosyjskiego am

sactora w Paryżu Nelidowa, jako pier 
szego zastępcy rosyjskiego. Obrady 
Z}ć się b~dą poufnie. 

rzyrnie oszukaństwo celne w Lon-
dynie. 

1 1WYwołało wielkie wrażenie w An-
, Od~rycie defraudacyi celnej, która 
t?s1 ~kolo 6 milionów dolarów. Do
~~a s~ę tej defraudacyi pewna fabry 
z ?dk1, która dzięki temu mogła sku 
· nie ko„nkurować z innemi fabryka-
e' i Przeprowadziła ona . rury podziem 
rzew .ten sposób omijała oołatę eta, 
lactdaiąc wódkę nieoclona ze składu. 
dt ze celne zniszczyć kazały rury I 

1ernne i skazały fabrykę oszukań-

czą na zapłacenie 1,625.000 m. Tą sto 
sunkowo bardzo małą ·karą nie są je
dnak zadowolone fabryki, które ponio
sły ogromne straty z powodu nieuczci
wej konkurencyi i poczyniły kroki w 
tym ceru, aby fabryka oszukańcza sta 
nęła przed sądem karnym. Sprawa ta 
.12oruszona zostanie w parlamencie an
gielskim. 

Demonstracya antykościelna w Rzy. 
mle. 

Z powodu rocznicy stracenia Gior
dana Bruno przyszło w wielu miastach 
do demonstracyi antyklerykalnej, mi~
dzy innemi w Medyolanie. Soecyi, We 
necyi, Brescyi, Neapolu, Genuii, Tury
nie i Treviso. 

W Rzymie wyruszył olbrzymi po
chód z chorągwiami i muzyką przez 
miasto na Campo di Piore celem złoże 
nia wieńców na pomniku Giordona Bru 
no. W pochodzie postępowały stowa-
rzyszenia socyalistyczne, republikań

skie i radykalne, dalej wolnomularze, 
garibaldczycy i studenci. Pochód miał 
2_ kilometry długości. Muzyka grała 
pieśni ludowe i socyalistyczne. Nastę
pnie pochód ruszył na plac przed Kapi
tolem, zapełniony publicznością demon 
strującą. Na Kapitolu przemawiali 
posłowie najskrajniejszej lewicy Mira
bello i Perri. Przyszło do drobnego 
zajścia z policyą, przyczem aresztowa
no kilka osób. W pochodzie było 370 
chorągwi i sztandarów - wzięło w nim 
udział 2 500 stowarzyszeń z Rzymu i 
okolicy. 

Gdy pochód, - w którym być mia
ło przeszło 100 OOO osób - przechodził 
w otoczeniu licznych karabinierów i taj 
nych ajentów kolo ambasady austrya
ckiej, odezwały się okrzyki. „Precz z 
papieską Austr_yą". Liczne orkiestry 
grały na przemian hymn Garibaldiego, 
pieśni socyalistyczn_ę i marsyliankę. 

Pogrom w Odesie. 
Trudno opisać okropność szczegó

lftw, otrzymanych telegraficznie o czte 
rodniowym pogromie, urządzonym w 
Odesie przez Związek prawdziwych 
rosyan. Powtórzyły się sceny przeszło 
roc.znego pogromu październikowego. 
Związkowcy strzelali do dzieci, ostrze 
liwali, mieszkania prywatne. Nadz~
czajne posiedzenie konsulów zagranicz 
nych przyszło do wniosku. że władze, 
pomimo obietnic, nie przedsięwzięły 
żadnych środków dla ochrony życia i 
mienia poddanych zagranicznych. Kon 
sulowie telegrafowali o tern do s~ych 
rządów. Wobec powyższego Ruś pi
sze: Z bólem i uczucjem głębokiego 
wstydu dowiadujemy się, że niepraw
dopodobna działalność ienerała Kaul
barsa (komendant Odessy) doprowadzi 
la do poniżenia Rosyi, że dla przywró
cenia vorządku w jednem tylko mieście 
rosyjskiem potrzebna jest interwencya 
mocarstw. 

Bochum. Sąd tutejszy skazał ma
szyniste przy koszu na kQJ>alni "Gene
ral" w Weitmar Winda na 9 miesi~cy 
więzienia za lekkomyślne poranienie. 
Wskutek lekkomyślności skazanego 
najechał kosz, w którym siedziało n 
górników, na błoto z taką siłą, że kil
ku z nich odniosło cieżkie poranienia; 
jednemu musiano na~et nogę ująć. 

- Gelsenkirchen. W czwartek po poł. 
o godz. 5 przejechał pociąg z ..kopalni 
„Hugo" do Bismarcku handlarza mle
kiem Riddera, jego 23-letniego syna ł 
konia z wozem. Ciała nieszczęśliwych 
były strasznie poszarpane, równiei koń 
został na miejscu zabity, a wóz w drob 
ne kawały potrzaskany. Nieszczęście 
powstało dla tego, że baryery nie były 
spuszczone i że z powodu mgły i ogro 
mnego wichru nieszczęśliwi n!e zauwa 
żyli pociągu. 

Gelsenkirchen. Ostatnj wicher wy-
rządził w mieście i okolicy znaczne 

szkody. Na esseńskiej u1icy naprzy
kład zwiał wicher konia z wozem z u
licy i rzucił do rowu. Koń złamał no
gę w dwóch miejscach i musiano go 
dobić. W Rotthausen rzucił lwicher 
pewną kobietę, niosącą w dwojakach o
biad swemu mężowi z wielką siłą w 
rów tak, że złamała sobie kilka żeber 
i odniosła wewnętrzne obrażenia. Na 
ulicy ttessler zwiał wiatr jadącego na 
rowerze kołownika do dołu z wapnem. 
Biedak nietylko, że się powalał wa
pnem, ale złamał sobie także rekę.! Pe
wnego 5-letniego chłopczyka rzucił wi 
cher tak silnie na mur, że chłopczyk o 
mały włos byłby się rozbił; ciężkoran
nego odniesiono do lazaretu. 

Dortmund. Czteroletni synek han
dlarza Schafera wywrócił na siebie na
czynie z wrzącą woda i tak się popa
rzył, że musian_o go bezprzytomnego 
odnieść do lazaretu. 

Ha~en. Do składu ubrań Kornblu
ma włamali się złodzieje j zabrali u
brań za przeszło 3000 marek. Właści 
ciel składu wyznaczył 1000 marek na
grody za wykrycie zlodziei. 

Rozmaitośd„ 
Milioner na balu dworskim. Prasa 

amerykańska zajmuje się sprawą milio
nera Lehra, który w Berlinie wywołał 
skandal dworski. Lehr, przybywszy 
do Berlina, zażądał od ambasady ame 
rykańskiej, ażeby postarała się dla nie
go i jego żony o wstęp na bal dworski. 
Gdy żadaniu temu stało się zadość . 
Lehr przybył na bal w zamku cesar
skim w ubraniu nie odpowiadającem 
przepisom, które zwracało ogólną uwa
gę. Następn '. e zażądał, ażeby jego żo
nę przedstawiono niemieckjej parze 
cesarskiej przed żonami ambasadorow. 
W razie odmowy groził skandalem 
Marszałek dworu, po porozumieniu się 
z ambasadorami, nie chcąc dopuścić do 
skandalu, spełnił i to żądanie. Prasa 
amerykańska ubolewa nad nietakto-

b t I b wnością Lehra. Ze spra" ro o n CZJC I Raul Boucher, znany siłacz i za pa~ 
Do robotników polskich zwraca się 

Towarzystwo rolnicze żnińsko-szubiń
skie, aby w chwili obecnej, kiedy lan
draci nie pozwalają sprowadzać ludzi 
z Królestwa i Gaiicyi, garnęli się do poi 
skich właścicieli ziemskich. Wszyscy 
dziś równo pracujemy w obronie świę
tej sprawy naszej, :wszyscy ponosimy 
ofiary, aby odeprzeć zakusy wrogów. i 
Niech też robotnik polski, którym Pru- ł 
sacy tak gardzą i któremu prawie po
wietrza świeżego nie życzą, rozumie 
swą silę -i -niech dążąc gromadnie na 
robotę do polskich posiedzicieli, pokrzy 
żuje plany pp. landratów. Wtenczas 
zobaczymy, jakie krzywe miny rozmai 
ci Prusacy mieć będą. 

śnik fnmcuski, zmarl w tych dniach 
w Nizzy skutkiem drętwicy karku 
Zmarły pozostawił znaczny majątek w 
gotówce i pałacyk w Maisons Lafitte. 
Majątek ten przypada w udziale żonie 
jego, rodem amerykance. Gorlne za
znaczenie jest, że Boucher, liczący w 
chwili zgonu zaledwie 25 lat, był uwol
n'. ony od służby wojskowej, jako zagro 
żon:v suchotami. Największe zwycię
S t\". o odniósł, pokonawszy w Buenos 
Ayres championa siłaczów francuskich 
Pawł -t f 'onsa, który równ'.~ ~ \\ mło
dym wieku zmarł dwa lata ternu. 

Trzęsienie ziemi na .lamaice w ro· 
ku 1692. Ostatnia wielka katastrofa na 
Jarnaice, odnowiła wspomnienia da· 
wniejszej klęski, która nawiedziła wy

Cl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~-·4 spę w czerwcu w roku 1692. Wedle O· 

Z r6żnycb stron. 
pow iadań świadków~ trzęsienie ziemi 
podówczas było tak silne, że ludzie 
byli silą wyrzuceni w górę, ziemia fa-

Bochum. W ostatnim czasie mięso Iowala, jak powierzchnia morza wzbu
znacznie staniało. W Hamme naprzy- rzonego, otwierały się tysiące szcze
kład sprzedają rzeźnicy funt wołowiny lin, w których ludz:e grzęźli po piersi 
po 60 fenygów, a w ttorde nawet fun~ a nast~pne wstrząśnienia gniotły ich i 
po 55 fenygów. Również wieprzowina miażdżyły. Morze z::ilewato caly ląd 
skopowin~ i kiszki staniały. - Już też fregata ,.Swan", stojąca w porcie na 
największy czas był, że mięso stania- kotwicy . została wzniesiona falami nad 
ło. bo podczas drożyzny ni'ejedna rodzi- ulice i domy, a wreszcie spadła na 
na robotnicza mięsa nie jadła, bo nie dach jąkiegoś domu, rozbijając go w 
stać ia bylo na to. I gruzy. Port Royal, który wówczas 

był nąjwiększem miastem w,yspy. w
stą.I wraz z całą prawie ludności• r.ato
piony falami, których wysokość docho
dziła do 48 metrów. W pobliżu portu 
zalały fale ·w jedne.i chwili obszar prze 
szło tysiąca morgów, tworząc ogrom
ne jezioro. Wybitni geologowie tem 
tłomaczyli katastrofę, że przeważna 
część miasta była wzniesiona' na tere
nie namulonym, a lotny piasek nie da
wał trwałej podstawy. przy wstrULŚ
nie_niach. Admirał angielski ttamiltoa 
Ol}owiada, że jeszcze w roku 1780 wi
dział na dnie morza zatooione domr 
inny oficęr marynarki obserwowal je 
w roku 1793. W latach 1824 i 183i 
natrafili marynarze podczas sondo-wa. 
nia dna morskiego na zwaliska gruzóy 
Także północna cześć wyspy, która o
becnie nie została dotknięta katastrcq. 
poniosła wówczas ogromne szkody. Pa 
le pochlonęly plantacye wraz z zamie· 
szkującymi je ludźmi; gdy woda opa
dła, na miejscu · ży~nej ziemi, leżalJ; 
grube ławi~e piąsku. Pewna planta
cya została wskutek wstrząśnienia zi~ 
mi przesuniętą o 70 metrów w głąb wy 
spy, zasiewy rosły dalej na noweIJl 
miejscu. Ujścia rzek zostały zatkane 
nasypami ztemi, dopiero po 9-12 
dniach rzeki utorowały sobie nowe fo„ 
żyska. 

Osłalnle wiadomości. 
Ho e ck va n H oJ a n d. 3 kobie

ty, które znajdowały się jeszcze na 
szcątkach rozbitego statku „Berlin" zo
stały także szczęśliwie uratowane. Licz 
ba uratowanych wynosi 15, wtem 6 
kobiet. 

Towarzystwo św. Jana Chrzoiciela 
w Meiderich 

urządza swoją rocznicę, połączoną, z 
teatrem, deklarnacyami i śpiewem nie

. odwołalnie dnia 2-gp czerwoa rb. 
(1) ZarZ4d. -

l(oło śpiewu „Cecylia" w Neumiib\ 
Uprasza się Zarząd Koła, aby s ię sta 

wił w niedzielę, 24 bm., w pot o ~odz. 
12 w lokalu p. Rademachera. 

Przewodniczący. 

BACZNOŚĆ RECKLINGH.-SUED! 
Tow. św. Wincentego a Paulo 

zaprasza na niedzielę, dnia 24 lutego~ 
po połudn iu o godzinie 4 wszystkic1' 
Rodaków i Rodaczki na 

ZABAWĘ RODZINNĄ, 
z której czysty dochód przeznaczony 
na cel dobroczynny. Zabawa połączo
na będzie z wielkim koncertem i z pi~
knym teatrem p. t.: „Ciocia Kachna". 
Zabawa odbędzie się w lokalu p. C. H. 
Mollera. Zarazem upraszamy Towa
rzystwa, które karty odebraly, by roz
dać między Rodaków na tę zabawę, 
aby s ię tą sprawą zajęły. 
( 4) Zarząd. · 

Tow. gjmn. „Sokół" w Wetter. 
Szan. druhów uwiadamia sie n"niejszem, i& 

w n i edzielę, qnia 24 bm. po oo.l. o godz. 1 od
będz ; e się zebranie. Pożadanem jest, aby sic 
druhowie jak naii:czniej ~tawiJi i zarazem za
prasza s:e tych Rodaków. którzy są przvchylni 
Soko1owi~ aby wsteoowali w szeregi Sokola, 
ponieważ w dzis;ejszych tak trudnych czasach 
dla S okolstwa, paw :nniśmy s i ę zawsze chętnie 
z~romadzać i starać si ę s ilv ciala i ducha przez 
gilrnnastykę wzmacn : ać. ~byśmy bylj wstanie 
wytrwać w pracy nad utrzymaniem wytknie
tesrn celu! Nadmieniam. i ż na przyszJe zebran ie 
powinni się wszyscy druhowie kon iecznie sta 
wić. 

Czo.Iem! Wydział. 
Uwa2a. Zarazem oo:najmia s i ę zarzą<l.owi 

staremu i nowemu, aby się starw.ilj na przyszłe 
zebranie. (2) 

Nadesłano 

Milion Sokołów 
zawitafo w Poznańskie 

wybornyc_h _papierosów 
firmy Wu U. an 

I. F. J. Knmenrl1iń~ki w Oreżni l 
w nader przystepnej cen'.e det11liczne.1 10 
sztuk 15 fen. Warto snrawd?:ić Do na.· 
hv~ia we wszvFttkich ndnośnvch handli.cl-. 
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Tow. św. Auiustyaa w Rotthause• 
zaprasza szan. członków na pogrzeb 

zlonk:a w. Aadrzeja Modrzyitsldego, 
-.ia.rłego w piątek, dnia 22 lutego. Po
uzeb odbędzie się poniedzialek rano 
• ~odz. pól do 9 z domu żałoby, przy 
•zy •1. Steinfort nr. 12. Członkowie 
zecłtCJł się zebrać w lokalu posiedzeń 
c. ~Odz. 8 w czapkach i odznakach. 

Zarząd. 

+ .+ '·· . 

Szanownemu Przewodniczącemu 
Towarzystwa św. Andrzeja w Klayu 

p MACIEJOWI WOJT.ERZĘ 
zasyłamy w dniu Jego Imienin, dnia 24 
lutego, najserdeczniejsze życzenia zdro 
wia, szcześcja i błogosławieństwa Bo
żego. W końcu wykrzykujemy: Ma
ciej Wojtera niech żyje! aż się echo 
Po calym Kłaju odbije. (193) 

J. St. J. W. 

Podziękowanie. 

Wszystkim Bractwom różańcowym 
Towarzystwom i wszystkim Rodakom, 
którzy l}rali udział w naszej uroczysto
~i poświecenia chorągwi w niedzielę, 
17 lutego, skladamy staropolskie „Bóg 
zaołać!" 
Bractw_o Różańca św. Polek w Gilnnig

feld. 

!1CliĄ$H& -wwaaee 

Kartofle 
do j~dzeni~ odst&wiam wagonami pe ~OO do 300 eentnarcnw do każdej stacyi kolejowej. 
Na zyczeme wysełam próby. 192 

St. 1-Vawrzynlak, włagc ~cieJ, G1•odzisk (Gratz i. Posen). 

BRIJUR? BRIJUH? 

Na Post 
polecam szanownym Ro~&kom i Rodaczkom 

O lej czysto siemienny, polskie powidła. 
Suszone gruszki, śliw kl ł jĄbłka. 
J warog dobry, codzien: ie swieży. 

Jakoteż śledzie "~d~one, opiekane, zawijane 
done l sardelki. 

Pro~zQ i;::zan. Rodaczki i Rodaków o skorzystanie z 
mych n~zki~h cen. (182) 

Dz1ękuJą~ .za doty?hcz~owe popieranie mego inte-
resu P?~~~m i:nę nadal i kreslę z poważaniem 

-Ignacy llaclejall, Maryańska ul 25. 
~- . ... „ .... „ ~ ~· ... . ._„ ... „„„„„„.;„„„„„„„„. 

Jest najzdrowsża 

~~: 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia , , Wiar. 
Pol_skiego". 

Poszukuję od zaraz 

czelad. krawieck. 
na małe i duże sztuki 
stałą robot12 i dobr• pła 
c~ od sztuki 

M. Stępniewicz 
Eickel, Bochumska. 82. 

Elementarze 
w wielkim wyborze poleea 

Księgarnia 
,Wiarusa Polsk." 

w Boehum. 

· Czel. krawiecki 
na małe i dnłe sztuki 
na stałe za.trudnienie 
p~trzebny oi zarae. 

Fr. Dukat, 
w Hiilllen, Friesenstr. 15 

Porządnych ludzi 
przyjmie aię na 1'6ł i 
stancyę. 195 
B„hum, lllaUhe-
11entr. as D& part. 

Henkel's 
BI ei eh-Soda 

najlepszy i najta1\szy środek do prania i ii 
zast!łpi ~upełnie bitlenie na łące. TJlk• 
paczkach z nazwiskiem Henkel i z znaec , 
ochronayru ,,lwem". Do nabycia we w~yst , 
drogeryach, składach towarów kolonialDJ'ti i 
dła. (l~ 

Szanownym Rodakom polecam a9j lt•\ 
zaopatrzony (1 

skład rzeźnicki. 
Poznański wyrób kiełka 

Ta•lot Taaif. 
Najlepsza wieprzo·wina. 65 fen. 
Najlepsza wołowina Te fen. 
Najlepsza. cielęcina 70 ten. 

Roman Paul, Herne~ 
Nowa u!ica. (Neustr.) 50. 

Wielki wyb61· taczek o dwu kołMlt łtt 
ręcznych. n ecek do mięRa . maszym do praaie 
stawię na. sprzeiaż. 

W poaledzialek, dnia 25 lutego pt 
łudnlu o godzinie 1 u gościnnego Brucha w Ai' 
bochum, po południu & godzi.de 3 11 go&eiru 
Kranei w W erne, o godzinie .( po południu • 
licinnego Brandt w Langeudreer wieś, • gtd · 
5 po południu u 108cinn.ego Schmidt P~1 
danz. li 

W wtorek. 26 lute~e po pot o ~didtie 
u gościnnego He~enberg. Kastroperstr. o · 
3 po pot u coi inaeiro Hohhage, w Gerti.e. , 
dziaie 4 po poł. u gościnnego NlHhe Theod. 1 

dingtn, o godzinie 5 po poł. u gościnne~o IC 
w Herne, 'i> rodz. 6 u gościnnego Uffelm&u 
nia w Hohterhausen 

W llro•e.· dnia 27 latego po poł. a 
nego Husmann, w Weckend0rl, o godzinie 4 t 
ioinnego Schmidtmann w Rottha.usen, o g00, 
po południu u gościnnego Biessler w Hochheid,. 

~ i·, Baczaość ! jes. najlepsza. (1330 

1111111 

W eEva:rtek, dn.ia 2S lutego po pola 
o godzinie 2 po poł. koło dworca. w Wan.ae o 
dzinie 3 po pot u gaścin~g<> Abenhardt w Il\ 
o gedzinie 4 po południu n gościnnego Eiseh1 
Jilrle , o gedz, 5 po poł. u g.oś-cinneiro Sebal~ 
dworca. Bismark i o godz. 6 u gościn.a.er;• 
mann vr Hiillen. 

W piątek, dnia 1 marea po poł. o 
po pol. n gościnnego Schwartmann w Hlln 
godz. ' poł. u gośdnnego Bering w Freise1h 
• godzi•ie 5 po połndniu u gośeinnego Dreiet 
d"orea północnego w Steele o :odz~e 1/111 

; 

M~żów zaufania i wszystkich, któ-
rzy odemnie otrzymali bou,.y, upraszam 
aby pieniądze lub niesprzedane bony 
w czternastu dniach nadesłali na moje 
TęS!e. A. W oiczyńskł. 
przewodniczg_cy Głównego Komitetu 
Wyborczego Polskiezo na Westfalię, 

I ·-
Nadrenię i s. pr. 

Baczność! 

Komitety powiatowe wyborcze 
proszę w przeciągu czterech tygodni 
o nadeslanie mi sprawozdania z docho
dów i rozchodów kasowych. 

A. W o I c z y ń s k i , 
przewodniczący Głównego Komitetu 
Wyborczego Polskiego na Westfalię, 

Nadrenię i s. pr. 
Gelsenkirchen, Karola ul. 7 (Karlstr.) 

Wielki wiec polski w Aplerbeck 
w sprawie założenia Tową.rzysttwa gi
mnastycznego „Sokół" odbędzie się w 
aiedzielę, dnia 24 lutego o godz. 27'2 po 
poi. w lokalu p. Erdmann, ul. Szosowa 
nr. 36. Na więc ten zapraszamy wszy 
stkich Rodaków z Aplerbeck, Solde, 
Schiiren i całego okręgu XI westfal-
sko-wschodnieg_o. -

Wiktor Domina. 

do jedzenia i sadzenia poleca 

!IS wagonami ~ 

Jan Kwiatkowski, 
import kartofli, 

Berne, Bahnhofstr. nr, 5c. 
Tel el on ur. &n. 

Przy ładowaniu każdego wa
gonu jest mój zastępca, więc 
~warantuję za czystość i dobre 
przebranie. (118) 

... ~„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
:aacm:1.ołc Rcd.ac:v W' Wan11e 
~ Jedyny polski skład ob-uwia. ;t 

PnJ za.m6wle
niaeh prosimy za 
h~ea6 kupcow i 
ptzemysłowc6 w 
aby zamieszczali 
swoje _ogłoszenia 
w naszem piśmie. 

Kupcom i prze· 
myslowcom, któ · 
rzy w naszej ga. 
z ecie oglas~aj,, 

nieeh kupaj~ey 
powiedz,,., łe te 
ogłoszenie ezyta· 
li, - aby ogłaszaj,. 
ey wiedzieli, tit 
ogłoszenie miało 

h.U8tek • 

ścinnego Bonninr;hans w Kray. 
Włlbelm Moll"'r, 8arenł'łort 

"Podaj«) uprzejmie do wiadomości iż z dniem •-10 luteco rlJ. otwo· 
rąfem prz1 ulłc7 B1nliowej (Rarktałra-słlle) (naprzeciwko re· 
stauracyi Reichen\erga.} · (145) 

skład obuwia. 
Obu wie w wielkim wyborze I po eenaeh przyst\'p•7eh. 

Ozaajmiam Szanownym Rodakom i Rodaczkom, iż aproYadziłem obuwie 
t,llte z pierwszorzędnych fabryk. Również wszelkie reperacye wykonuj~ we 
własaym warsztacie spiesznie i dobrze. 

~ Obuwi.e . -na D11arę = 
p<>dłng życzenia można u mnie zamawiać. 

Pokładając nadzieję, iż Szan. Rodacy i Rodaczki raczą 
swe potrzeby w obuwiu u mnie zakupywać i popierać przez 
te będą pr~P-mysł własny, przyrzekam z mej strony starać się 
każdego jak najrzetelniej obsłużyć i zadowolić. 

Zawsze do usług gotowy 

.Józef Wojeieehowski. 
Swój do swego! · ;$ Swój do swego I „„„ ... „„„mo._„„„„1m1„._.. 1111111 
f~~~-:::~~;11 Olbrzymi zarobek 
l p.r. acown1ę stolarską ~1 osięgną wędrowcy i podróżujący (tak-
?-. ol'ai &brze zaopatrzony • , ~ skład mebll tł! ie kobi.ety) przez rozsprzedaż mej 

l specyaln'e całkowitych wypraw. 1 wszędzie dobrze zaprowadzonej kar-

~ Ludwik Kruszewski, { pacldel herbaty. Prospekty polskie 
1 Bochum, Johannitterstr. 22 l niemieckie darmo i franko. 
L Za r;otó,wkę. l'Wa odpłrat< l Bliższych wiadomości udzieli 
~r<r<~~~~~~~~~~~ B 
A ~-~~ 

I Dia górnłli.ow ! 1671 
Nowy masyw. 3-diętr. DOH przy Worthstr. 

-8 z chlewami i stajniami i pralnią w pod w. sprze
dam za. 18 tys. mk. przy wpłacie 1000 rok. 
C. J!'. Burger, Bochum, Hellwegstr. 21. 

... . . 

uko wiecki, Posen W. 6, 

Papier Usto·~ 
ni~knymi napisami i wierszykami w na 

główku poleca 
Księgarnia ,, Wiarusa Polskiego", Bockum. 

ypra 1 dla młodożeńców .Jan Kwiatkowski, 
B1•uch, ( ret nr. 577) 

Boe.bu er st r. nr. 121. sprzedaje za gotówkę i na odpłatę (117 

i; 
g: 
:Ili 

.....=: 
, ~ 

!-~-~~~~~~~~~~~~~~§§- ~ajta~lrj rnuro w Hun~ Bahnht fut~ 50. -
Za druk, nakład .i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakladem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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Bochum. na wtorek d ia 26wl(o luteg 7 • Ro 17. 
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lodzianne pismo Indowe· dla Polaków na obszyź~ie pośwf9eone świacio oraz sprawom narodowym polltyczn3 a ł zaro:Jkowya 

if~ oodJdeuie • "'7J\tklem h! po~tel)DJCL 
rnelp?ata klrartahla. Ili. poc:imio i 11 listowych wynoai 
; m 50 ltn., a z oiho11:i;eniem do domu 1 mr. 92 ten 
;.-wiuu Poliki" upiu.LJ jut w cennlb poc1towym IX'a 

maki~ ,,L polni.Ich :r.r. 128. 
11 l1ż1 za llar1 I IJcz1z1Q ! 

k inseraty płaci sit u sltjsc• rqdb drobnege rlnd ~ 
U~ f. ogłoszenie Z&millli'.'JIOnl p:-ead insor1ttami .0 fen. &U. 
c~st.o ogłaeu otrzyma. rabi.t. - Listy do „WiartJ111 P6ł-
1kiego" u&\l.etj fra.nkowa.6 i potial ~ nfoh dokładil7 Mn. 

pilącego. Ręl::opil!ÓW rut SWI'1tUm7. 
L&LUll~ 

Redakcyo., Dmkami..ą. i KsiQg1u·n)a. ma.ido.je lliq w Um:;h•ltri, p ~!''' ulicy M lt::i~sorttt, 17. - Adres: „ Wi&l'UI Polahi" Bochum. - Tel n i o n ~~ r. 1414 
''~~;;g UE Di'IWD'" 'fM!:~E --~--J;t%t~~_: _____ !J!ffi'@'Ł."!r'!i!!?._._~-· """'*!!'"'* -~·..@€!._·-------- ---~~___2!'9!Mrrn: E!9+'llliMWJ5 ______ '!~-' ~ 

R"Ołhice polscy! Uczcie dzieci swe 

llłłÓ'\Vit, czytać i pisać po posłku ! N1e 

1est Polakiem, kto potomstwu .swemu 

inJeaczyć się pozwoli! 

Rz.ąl 'ruski przedłoży sejmowi pru
'Skiemu projekt" ustawy o wywłasz~za

aiu rolników Polaków. 

Dowiaduje się o tern „Kur. Pozn." 
.z kól poselskich. 

Oprócz projektu wywłaszczenia, 

przygotowal rzgd projekt powiększa
jący fundusz l(omisyi kolonizacyjnej 

-0 300 milionów. 

.129 esób zgi_nęlo po_dczas rozbicia się 

okrętu „Berlin" pod „Hoeck van 
Holland". 

Na statku znajdowały $ię 144 osoby, 
·~n podróżnych i 53 chłopa załogi. U
ratowano ogółem jak wiadomo tylko 15 

' osób. Dotychczas znaleziono 56 tru
pów. 

.W Berlinie wydalono w dalszym ciągu 
robotników zatrudnionych w przemy-

śle drzewnym. 
Ogólem pracodawcy wydalili dotąd 

B ty~. robotników. 

W Tra•swalu, który jak wiadomo o
trzymał od Anglii samorząd pod 
zwlerchni~twem Angłił, utworzono już 

pierwsze ministeryum. 

Ponieważ wybory do parlamentu 
·transwalskiego przyniosły zwycięstwo 
burom zorganizowanym w partyi ,,tlet 
Voik", mianował gubernator gabinet 

, złożony z burów z Bothą. na czele. 
Botha byl w wojnie bursko-angiel

skiej naczelnym wodzem burów. 

~-·· -=as 

S~rawa nieszczęś.cia na kopalni Redan 
w sejmie pruskim. 

W sobotę minister handlu dr. Del
brtick złożył dłuższe oświadczenie w 
Sprawie nieszczęścia na kopalni rządo
wej ,,I~eden" w obwodzie górniczym 
nad rzeką Saar. Podczas katastrofy 
tet z~inęlo jak wiadomo 159 górników. 
. Z interpelacyi posłów O.oldschmidta 
1 Marxa a i niemniej z odpowiedzi p. 
Delb,rii~ka wynikala, że katastrofa pra
Wdopodobnie nie byłaby się wydarzyła 
gdyby 'vykonywano wszystko według 
?rzepisów i gdyby byla istniała nale
zvta kontrola. 

1„ Jak już w- numerze sobotnim donosi 
IS!1Jy, stawiono rządowi następujące 
PYtania: Czy prawda jest. że rewi
zor kopalni z .powodu obchodu urodzin 
c~s~rskich przybył za f)Óźno na kopal
nię 1 nie mógł z powodu tego ostrzedz 
Przed grożącem niebezpiecze11stwem? 
:- Czy urzGdnicy na kooaJ ni ach rządo
WJtc• nie zajeżdżaja równocześnie z 

robotnikami, lecz dopiero później? -
(Rewizya kopalni następowała pono do 
piero po rozpoczęciu prac). Czy uży
wa się lamp elektrycznych? - Czy 
dba się o utr:zymanie lamp w porządku? 
- Czy rzeczywiście istnieje przepis, 
że tyle a tyle węgla trzeba koniecznie 
wydobyć i ztąd robotnicy bez względu 
na niebezpieczeństwo maią tylko jeden 
cel na oku, mianowicie wypracowanie 
sobie wyższego zarobku? -

Wobec pytań tych minister Del
briick przyznał, że rzeczywiście tak 
zwani „Wetterma1;m" i „Vorfahrer", 
którzy mieli obowiązek zbadania ko
palni przed rozpoczęciem pracy nie 
spełnili swojego obowiązku_, gdyż przy 
!)yli zapóźno. Dalej przyznał p. Del
briick, że w niedzielę i świę•a nie skra
piano ganków wodą •. a jest rzeczą abso
lutni~ pewną, że katastrofa· nie byłaby 
tak wielkich przybrała rozmiarów, gdy 
by eksplozyą gazów nie byla zapaliła 
pyłu weglowego. Podpada to tern wie
cej, ż:e węgiel w kopalniach nad rzeką 
Saar jest tego rodzaju, iż wytwarza 
bardzo dużo gazów! Lamp elektrycz
nych nie zaprowadzono, ponieWflŻ zda
niem pana ministra dotąd nie są je
szcze należycie wypróbowane. O ..tern, 
że robotnicy z powodu zbyt nizkiej pła
cy dla wypracowania sobie wyższych 
zarobków i dla tego, ponieważ żąda się 
od nich, by koniecznie tyle i tyle węgla 
wydobyli, niejednokrotnie nie mogą 
skrupulatnie wypełnić wszelkich prze
pisów, o tern p. Delbrilck wcale nie 
wspomniał. w końcu oświadczył sie 
p. Delbriick stanowczo przeciw obo-
wiązkowemu zaprow1adzeniu kontro

lerów kopalni wybranych przez robo
tników. 

W sprawie, gdzie chodzi o na}wi~
kszy skarb robotnika, jego życie i zdro 
wie, odmawia się robotnikowi zupel
nie glosu ! I to nazywać się ma spra
wiedliwością społeczną. -

Jednakże panowie kosewatyści i 
liberałowie bili panu ministrowi brawo, 
gdyż oddanie robotnika pracodawcom 
na laskę i niełaskę, zawsze im się po
doba. 

Z Kola polskiego przemawiał poseł 
l(orfa.nty, którego mowę podamy oso
bno. 
m'H ac - .! 

Polacy na obezyźnieł 

W s_prawie Polskie~o Związku Za
wodowego w ·Berlinie czytamy w „Dz. 
Beri.": Na posiedzenie komisyi dla ·za 
łożyć się mającego polskiego Związku 
Zawodowego na Berlin i Brandenbur
gią, które się odbyło w poniedziałek 
dnia 18 bm. w lokalu p. Chybickego 
przyslalo wiele towarzystw zawodo
wych, przemysłowych i robotniczych 
swych reprezentantów. składając ko
misyi obfity materyał dla poczynienia 
dalszych kroków w sprawje utworze
nia Polskiego Związku Zawodowego. 
Na wysłane od komisyi kwestvonaryµ~ 
sze do Towarzystwo zawodowych na
deszłv również liczne piśmienne odpo
wiedŻi, świadczące o sympatyi dla pro
jektu założenia polskiej organizacyi na 
Berlin w nadziei poła,czenia się trzech 
dotychczas istniejących Związków w 
jeden silny polski Z_wiązek centralny. 

Obszerniejszy referat z odbytego 
zebrania podany zostanie później. 
Władysław Mizera. sekretarz komisyi. 

Tyle „Dz. Beri.". 
Najsilniejszym dziś polskim związ

ldem zawodowym jest „Zjednoczenie 
zawodowe Qolskie" mające _przeszło 30 
tys. członków i przeszło 100 tys. marek 
majątku. Dla tego powinni byli Polacy 
w Berlinie przyłączyć się do „Zjedno
czenia zawodowego polskiego". Robo
tnicy w Berlinie pragnęli też tego, ale 
wszelkiemi siłami starał i stara się prze 
szkodzić temu z zawiści stronniczej 
„Dziennik Berliński", który nawet o
~łoszenia wieca „Z] dnoczenia zawo
dowego polskiego" w Berlinie zamie
ścić nie chciał. 

Nowe towarzystwo. 
Ge\'.elsburgu w powiecie Hagen za

łożono ubiegłej niedzieli dla Milsae i Ge 
velsburgu nowe towarzystwo pod we
zwaniem św. Józefa. Na członków 
zapisało się 20 osób. 

Odpowiedż rządu. 
Na podstawie stenograficznych za

pisków podajemy poqiżej za „Dz. Poz.' 
dwie odpowiedzi, które otrzymał p. 
poseł dr.. Mizerski od stolu ministeryal
nego na mowę swą wypowiedzianą d. 
15 bm. w pruskiej izbie poselskiej, przy 
etacie sprawiedliwości, ponieważ za
wierają ważne dane co do zapatrywań 
rządu na kwestyę odbierania przysięgi 
od świadków, nie umiejących dostatecz 
nie po niemiecku, i co do zapo 1óg, u
dzielanych sędziom z funduszu 150,000 
marek. 

Minister sprawiedliwości, dr. Bese
łer, powiedzial, co nas tepuje: 

Jeżeli pan poseł mówił o przypad
kach, w których rodzicielskie prawo 
wychowania zostało ograniczonem 
przez rozporządzenie sądowe, to uczy
nił to pew:nie więcej dla tego, aby wy
kazać, że nie zgadza się z zasadami 
tych decyzyi, aniżeli dla !ego, że ocze
kiwał z mej strony jakiegokolwiek 
wmieszania się w tę sprawy. Ponie
waż p. posel, jak się dowiaduję, sam 
jest skończonym jurystą, wie zatem, że 
chodzi tu o decyzye sadowe. które nie 
podlegają kontroli władzy administra
cyjneL tylko wobec których stosować 
można środki prawne w drodze instan
cyi. -Z własnych wywodów p. posła 
przekonałem się, że w kilku 12rzypad
kach zrobiono też użytek z tych środ
ków prawnych, i to, jak sam rzecz 
przedstawial, ze skutkiem. Rzeczywi
Górnym Śląsku, aby stwierdzić, że 
więcej w tej sprawie powiedzieć. 

Na szczegóły, jak się postępuje na 
Górnym ś!ąsku. aby st \Vierdzić, że 
świadek włada jezykicm niemieckim, 
nie mogę absolutnie odpowiedzieć. Jest 
mi bowiem zupełnie nieznanem. że po
dobna procedura zostata tam zaprowa
dzoną. O ile mogę wogóle osądzić, cho 
dzi tu chyba tylkQ: o poszczególne 
przypadki, ·w których sędzia może za 
daleko się posunął w swc111 11"iłowaniu 
abv skłonić Ś\viadka do używania ję
zyka niemieckiego. Vliadomo z do
świadczenia, że rozmaite trudności po- l 
łączone są z nuktonięniem świadków I 
do zrobienia użytku z ich znajomości 

j~zyka niemieckiego; .zastawiają się oni 
często twierdzen:em, że umieją tylko · 
mówić po polsku. (Bardzo słusznie! na 
prawicy. Zl.ł..przeczenia u Polaków.) 

- Wiem to z własnego doświad
czenia; w rzeczywistości potrafi si~ 
wielu wcale nieźle wysłowić w języ
ku niemieckim, jak to nieraz stwierdzo
no w dość jaskrawych przypadkach. · 

(Bardzo słusznie! na prawicy,) 
Nie pocbwalałbym jednakże tego~ 

gdyby postępowano w ten sposób, że 
świaqkowie pod przymusem przysięgl 
musieliby oświadczyć, że nie umiej~ 
mówić inaczej jak P-9 polsku. Nie ma;. 
gę jednak, jak już powiedziałem, wyo
brazić sobie, żeby j,1kakolwiek admi
nistracyjna władza sadowa miała wy
dać podobne rozporz~dzenie; stąd w 
każdym razie nie zos.talo ono wyda. 
nem. ~ 

W końcu wspomiano tu o dodatkach 
udzielonych niektórym sędziom z fun
duszu, którym nie rozporządza władza 
sądowa, tylko, o ile wiem, p. minister 
finansów. Jest to sprawa wawnie ure
gylowana. Nie jestem jednak o tem 
bliżej poinformowanym; proszę udzie
lić jeszcze głosu memu· komisarzowi, 
do iilpełnię krótkiej wzmianki. 

Tajny wyższy radzca sprawledlf· 
wości, Fritze, komisarz rządowy, po
wiedział: 

Mości panowie, pan po~el dr. Mizer 
ski przytoczył już w swej mowie § 11 
pruskiej ustawy wykonawczej do usta 
wy organizacyjnej sądów i po}Vołał się 
ną to, że podług niej nie wolno sędziom 
pobierać ~a wykonywanie spra:y1iedH
wości innego wynagrodzenia. jak pen
syę przyznaną, na mocy prawa ani od
szkodowań, albo też - dodatków z 
fundacyi. Mości panowie, pan poseł 
przytoczył już też jednak i drugi ustęp 
teg9 paragrafu, który opiewa: Zapo
mogi w wvpadkach wyjątkowej potrze 
by nie podle_gają temu przepisowi. W o
bec przeznaczenia, jakie nadała temu 
funduszowi ta wysoka izba w porozu
mieniu z rząde.rn, wpelnem poczuciu pra 
wa i w pelni świadomości. ten właśnie 
przepis umożliwia udzielanie także i 
urzędnikom sądowym wsparcia na wy
chowanie dzieci, jeżeli w ich osobie za 
chodzi właśnie taka nadzwyczajna po~ 
trzeba. Nie chodzi tu bowiem, iak p. 
posel usiłował to przedstawić, o jakie
kolwiek, jak się wyraził, regularne 
dodatki, które stałyby w przeciwień
stwie z zaspokojeniem nadzwyczajnej 
potrzeby, tylko w każdym poszczegól
nym przypadku bada się przed przyzna 
niem tej pomocy a jeżeli chodzi o pono
wne przyznanie, bada się na n9wo: 
czy wobec stanu wyjątkowego, liczby 
dzieci, miejscowości, w której urzędnik 
mieszka, wydatków koniecziivch wsku 
tek tego do należyte~o wyfhowania 
dzieci, zachodzi w jego osobie nadzwy
czajntl potrzeba? Zarząd saciownictwa 
nie wie nic o tern, czy wśród sędziów, 
którzy r,najdu}ą się w tern położeniu, 
są także przewodniczący izb karnych, 
nie pvta on bowiem o to. iqkie funkcye 
sędzia spełnia. tylko 'vvlacznje o to, 
czy zachodzi rzeczywiś~ie wyjątkowa 
potrzeba. 

Nasze. os1czędności składaJ ~w w· 
oolskich bankach i spółkach. 



Wypadki w Odesie. 
'Bogate miasto portowe nad morzem 

Czarnem jest od dłuższego jqż czasu 
widownią krwawych i wsjrętnych scen 
uniemożliwiających zupełnie normalne 
życie i grożących Odesie zupełnym u
padkiem. Zmagają się tam dwie krwa
we sily, dwa teroryzmy: czerwony 
(socyaliści), czarny (tak zwani „praw
idziwi rosyanie"). W ciągu paru lat 
łeror czerwony święcił tam ogromne 
trumfy. Odesa stała sie.. wówczas je
dnem z głównych ognisk rewolucyj
nej anar.s;hii: bQmby l wszelkiego rodza 
Ju zamachy, mające na celu obalenie 
istniejącego ustroju, były tam wciąż na 
1>orzcuj.ku dziennym. Ale z czasem przy
szla kolej i na tryumfy teroru czarne
go. którego pierwszy wybuch w listopa 
dzie 1905 r. wszystkim jeszcze tkwi w 
)lamieci. Przez czas jakiś oba terory
zmy zmagały się ze sobą. Przeważył 
terpr czarny. Organizowany przez hr. 
J<onownicyna związek narodu rosyj
skiego pod rządami gen. Kaulbarsa roz 
rósl się ogromnie, wciągając w swe 
.szeregi nietylko t. zw ..• bosiaków" i 
~,chuliganów", ale i cale dziesiątki i 
setki młodzieży szkolnej i uniwersyte-. 
·ckiej. Za zadanie „związek" wziąl . so
'bie walkę z żydami i rewolucyonistami. 
Czlonkowie drużyn bojowych, uzbro
]eni w drągi i szpicruty ~urnowe, a nie
~iedy iw rewolwery, przeciągaj~ przez 
miasto, bijąc po drodze napotykanych 
:żydów oraz tych wszystkich, kogo po
dejrzewaja o wspóhtdział w ruchu re
wolucyjny,m. Stan ten trwa już z gó
·ry od roku. Jest to stan „chronicznie 
·pogromowy" ,. a wypadki, jakich wido
wnią jest obecnie Odesa. sa jeno pe
·wnem zaostrzeniem się tego stanu. Nie 
:zmienia to zresztą by.najmniej w ni
<ezem tego niewątpliwego faktu, że po
:tożeni_ę mieszkańców Odesy jest istot
mie straszne. 

O wypadkach odeskich dzienniki 
·rnsyjskie zaczęty dopiero w ostatnich 
paru dniach pisać nieco obszerniej. Ale 
:nawet w tych zwięzlych teJegrapmch 
«Obraz panujących w tern mieście sto
sunków zarysowuje się nad wyraz po-
ępnie. 

Z powodu rocznicy założenia „zwią 
zku'' odbył się w niedzielę wielki wiec 
w sali zarządu miejskiego, _na którym 
nabożeństwo za pomyślność związku 
'Ddprawit biskup prawosJawny Anatol. 
' Następnie -r jak pisze Ruś - prezesi 
:związku, hr. Konownicyn i Pelikan, ru-

·Fata ,_na omJłka. 
tit' I 

·10) Powieść z francuskiego. 
{ CtAW da!l.~y J. 

Z okropnem ściśnięciem serca po
ipclmęła drzwi i weszla. Była tak zmie 
nioną i bladą, że Paulina aż się przelę
lda. 

- Skąd przychodzisz? Gdzie n Ge 
pędziłaś? 
~ W la Cendriere. 
- Teraz z kolei Paulina zbladła. 
- Widziałaś się z Jerzym? 
- Tak. 
Zapanowalo długie milczenie, pn

<:zem wieśn iaczka przystąpiła do dziew 
częcia, schwyciła ją za oba ramiona i, 
ściskając mocno, rzekła głosem zdła
wionym: 

- Żeby się zgodzić na podobną 
schadzkę, musiałaś albo oszaleć ... albo 

Mary.a. odpowiedziała z wys!łkiem: 
- Nie oszalatam ... 
- A więc jesteś jego kochanką? 
Zaprzeczyła głową i zamknęła o-

czy. Paulina zaśmiala się szyderczo. 
- Kłamiesz! - za wolała. 
Marya się oburzyła. 
- Kocham Jerze go i będę należała 

do niego na w ieki, ale on jest zanadto 
dobry i szlachetny, zanadto mnie ko
cha, aby chcial zemnie zrobić swoją 
kochanke. 

I dysząc ciężko, opowiedziała 
wszystko. co zaszło. 

Gdy skończyła, Paulina zapytała: 
- 'Więc czego chcesz od em nie? 
- Żebyś poszła do mego ojca ... 
- Po co? 
- Nie mam siły prosić go o prze-

baczenie. Jest em słaba i czuję swój nie 
godny postępek. Nie znęcaj się i ty 

szyli na objazd ulic w otoczeniu liczne
go tłumu ~zlonków drużyn bojowych. 
Rozpoczęlo się bicie przechodniów. Na 
Mołdawance strzelano do okien do
mów. Członkowie drużyn zachowują 
się prowokująco, skutkiem czego pani
ka wśród ludności wciąż się wzmaga. 
W ciągu jednej tylko niedzieli- pobito 
ciężko i poraniono kilkadziesiąt osób, 
mężczyzn i kobiet, pobito kilku stójko
wxch i rewirowych, którzy nie pozwa
lali na niesienie sztandaru związku. 
Zburzono kilkanaście sklepów. Wie
czorem tego dnia, gdy P02:rom zaczął 
się rozszerzać, wystąpiła samoobrona 
robotników. Zaczęła się strzelanina. 
Z obu stron są rann,i. Policya areszto 
wała mnóstwo młodych żydów, podej
rzewanych o wspóludział w samoobro
nie. 

Oursistka Geszelinówna, która roz
nosiła odezwy bloku demokratycznego, 
aresztowana zostala w niedzielę przez 
połicyę i członków drużyn. Nazajutrz 
przewieziono ją z cyrkulu do szpitala 
dla obłąkanych w stanie _zupełnie niepo:
czytahJ.vm. 

Panika w mieście straszna. Miesz
kał1cy opuszczają tlumnie miasto. Wła
ściciele domów bankowych i handlo
wych uchwalili ich zamkniecie. Zam
kni~to również kursy żeńskie i uniwer
sytet... Na imię prezesa ministrów Sto
lypina wysyłane są codziennie setki de 
pesz. Podobno gen. Kaulbars zawezwa
ny został do Petersburga. Ale stan 
przygnębienia ~ paniki powszechnej do
tychczas nie zmniejsza się, przeciwnie 
nawet, raczej s_ię wzmaga. 

Z Odessy gepeszują, że podczas o
statniego pogromu zabito około 250 o
sób, rozbito 5 sklepów . i 3 restauracye. 
„Prawdziwie ruscy" z rewolwerami w 
ręku jeżdżą doróżkami po mieście i 
strzelają do domów. 

W sprawie zjazdu del. „Wyzwolenia'' 
Towarzystwa zupełnej wstrzemięźli

wości od napojów alkoholowych 

otr~ymujemy, co nąstępuje: 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
walka z alkoholem jest u nas bardzo na 
czasie i że ma wysokie kulturalne zna
czenie. To też wiadomość o założe
niu towarzystwa, które stawiło sobie 
za cel, wypowiedzenie bezwzględnej 
walki pijaństwu, przyjęło społeczeń
stwo polskie na razie z żywem zainte-

nademną ! · Mogłabyś łatwo nasycić 
swą zemstę, ale ufam w twoją szlache
tność i dla tego oddaję się tobie w 
opiekę.„ 

Paulina zaczęła się śmiać. 
- Myślałaś więc, że ja tak to przyj 

me? ... Ha! to dobre !.„ 
-- Paulko! 
- Tak! wspomniałaś o zemście. 

Wiem, że postępuję nikczemnie myśląc 
o niej.„ Jestem vrzecież waszą dłuż
niczką, żebraczką, bez rodziny i środ
ków do życia, którą twój ojciec przyjął 
do sieb ie z laski. Wiem, jaki mam 
względem ciebie obowiązek. Powin
nam była poświęcić się dla twojej mi
łości, pomagać ci nawet. · Piękny był
by to czyn, nie przeczę! Nie przeszka
dzałam ci przecież kochać Jerzego. Mo 
żesz mi oddać p1 zynajmniej tę sprawie
dliwość. Ani razu nie stanełam wam 
na drodze. Ale teraz, twoia kara, a 
moja zemsta będą straszniejsze, aniże
libyś mogla przypuścić. Słuchaj tyl
ko, słuchaj, Maryo ... 

Zatrzymała s ~ ę. _ 
Ledwie mogła oddychać. Gwałto

wne wzruszenie nie pozwalało jej mó
wić daleL 

Marya szepnęła: 
- O czem chcesz mówić? 
- W dniu, w którym Jerzy opowi a 

dal ci o śmierci swej matki, stałam bli
sko was. Słyszałam wszystko. Znam 
straszne okoliczności, jakie towarzy
szyły tej śmierci i nikczemność dokto
ra. który był jej powodem. A teraz, 
czy ty wiesz, co się stało z tym dokto
rem, z ty m Madelorem, na którego gło 
we spada krew niewinnej pani Cotnhre 
del ?„. 

Nie puszczala ramion Maryi i pod-
trzymywala słabnące dziewczę. ' 

W tej chwili drzwi się otworzyły, 

resowaniem. Towarzystwo o którem 
mowa, zalożonem zostalo dnia 22 listo
pada 1905 r. w Poznaniu i przyjęło na
zwe „Wyzwolenie" t. z. w. Nowe to
warzystwo stanęło od samego początku 
na zasadzie abstynencyi t. j. zupełnej 
wstrzemięźliwości od napoiów alkpho
lowych. Ponieważ idea abstynencyi 
praktykowana w innych krajach od 
dziesiątek lat z doskonałym skutkiem 
jest u nas nowością, przeto nic dziwne
go, że początkowe zainteresowanie się 
sprawą „Wyzwolenia" ustąpiło miej
sca niedowierzaniu ze strony znaczne
go odlamu społeczeństwa. W obec te
go nie od rzeczy będzie podać szersze
mu ogółowi niektóre szczegóły z od
bytego dnia 18 lutego zjazdu delega
tów •• Wyzwolenia 11

• 

Zebranie zagail na sali gospody 
wstrzemięźliwości w Poznaniu przewo 
dniczący głównego zarządu p. dr. Gant 
kowski krótkiem i serdecznem powita
niem zebranych. Po załatwieniu for
mdl.lności przedwstępnych udzielono glo 
su zastępcy sekretarza panu Pr. Cejrow 
skiemu. który w obszernem sprawo
zdaniu daf pogląd na dotychczasowy 
rozwój towarzystwa. Ze sprawozda
nia wyjmujemy następujace szczegóły. 
Do końca roku 1906 założono 18 oddz_ia 
łów miejscowl'.'ch z 829 członkami w 
nastepujących miejscowościach: Po
znań (131 ). Chojna (74). Gniezno (91), 
Pleszew (69), Ktdzierzyn (94)', Lubasz 
(94), Ostrów (33), Gołańcz (24), Go
styń (.10), Niewółno (10). Niechanowo 
(16), Toruń (33), Botrop w Nadrenii 
(56). Bochum (19). Bruckhausen (97), 
K<lstroo, :Essen, Oelsenkichen (razem 
48). W ogólnej liczbie 829 członków 
jest meżczvzn 495 i 3:-34 kobiet. Człon
ków dożywotnych 350, czasowych 479. 
Niżej 25 lat 350. oona<l 25 lat 492. Wy
kluczono w r. 1906 10 członków. wystą 
piło 22. Główny zarza.d .. Wyzwolenia' 
wydal własnym nakładem pr~cz ustaw 
kart leg-itvmacyinych, formularzy i t. p. 
on 00(') oi<:1TTJ.ek ulotnvch. mianowicie: 
1) O .,Wyzwoleniu" t. z. w. (20 OOO) 
2) Kilk8 uwag o naooiach alkoholo
wych (20 ono). 3) K11fel piwa w świetle 
prawdv (20 OOO). Prócz tego wvciaty 
ooszczf'O'A1ne oc'klziatv na własny 
koszt 25700 rńżnvch druków agitacvi
nvch. „Wvzwo1enie" oosiada własny 
onrnn. „Miesiecznik dla ·oovieriania 
w~trzemieźliwości" wvchodzacv 4 

rok w Ples7,e\v ie. N" kład te~rn pisma 
dochorizi ohecnie do 700 eg-zemplarzy. 

Następnie przystąpiono do zdania 

na progu stanął młody czlowiek. Byt 
to Jer~. 

Słyszał krzyk Maryi, napastowanej 
przez robotników. Wszedł do pokoju, 
w którym ją zostawił i spostrzegł jej 
list. Przeczytawszy go, zbiegł szybko 
ze schodów i rzucił sie do lasu. Tam uj
rzat robotników i zrozumiał Lch śmie
chy obelżywy. 

- Łotry! - krzyknął głosem strasz 
nym. 

Rzucil się na dwóch nędzników, 
schwycił ich za gardło i rzucił na dro
gę na pól martwych. Inni pierzchnęli. 

Jerzy. przejęty strasznym niepoko
jem, biegt przez las, wotat Maryi i przy 
był przed domek Pauliny w chwili, gdy 
córka M<idelora tam wchodziła. 

Dziewczęta nie widziały go, jak 
wchodził i nie odwracały .2'łowy. 

Gdy usłyszał imię swej matk.i i imię 
Madelora, wymówione przez Paulinę, 
zaczął drżeć calem cialem. 

- Z pewnością nieraz zastanawia
taś się, ciągnęła dale.i wieśniaczka -
jaka mogla być prawdziwa przyczyna, 
która zmuszała twego ojca odtrącić Je-
rzego. -

- Tak. 
- Gdyby wiedz i ał, że twój ukocha-

ny nazywa się )er.zv Combredel. bvłby 
się opięrał twoim prośbom z wiekszą 
jeszcze mocą. Uciekłby pewnie, jak to 
uczynił piętnaście lat temu Chateau, w 
nocy„. 

Marya krzykneta. Jerzy rzucit się 
ku Paufoie i ściskc:ił jej ramiona tak, 
jak przed chwilą ona Maryi. Potem pu
ścił ją i podniósł obie pięś_ci do góry. 

- Coś tv mówiła . nieszczesna ?.„ 
- Mów(tam - odrzekła Paulina, 

napozór oboietna, chociaż czuta, że 
wobec młodz:eń ca odwaga opuszcza 
ją zupełnie - mówiłam„. 

sprawy zę stanu kasy .głównego zarzą. 
du. Dochodu było mk. 126,55. ROZCbe 
du mr. 30,54. Pozostaje 96,01 llli'. 

· Odczyt wy~losił ks. prob. Bielawski 
z Pierania na temat: „Jaka powinna 
być praca w oddziałach ~,Wyzwolęnła'' 
Wywiązala się blizko godzinna, lliłiei
scami nader interesująca dyskusya. 

Po ukończeniu dyskusyi przy~ie 
no do wyboru zarządu. Przy wnio
skach wyrażali delegaci różne życze
nia dotyczące dalszej organizacyt Za. 
rząd objecał o ile bedzie możliwem. u
wzgledni stawione wnioski. Po anor. r 
mowaniu WYSkości składek do ke.sy 
glów1.1ego zarządu, zamknął przewodni 
czący zjazdu, ks. Olejniczak z Gostynia , 
posiedzenie wyrażaj~c zadowoleale z 
przebie~u obrad i zachecając rebra
nych do wytrwałości w pracy aad od
rodzeniem narodu. 

Powyższe streszczenie nie ~le 1 
wprawdzie dokładnego poglądu •• 
przebieg obrad i znaczenie zjazdu, lecz 
z powyższych kilku zdań i cyfr staty
stycznych zdaje się jasno wynikać. że 
sprawa walki z alkoholizmem za pomo-
cą abstynencyi nie jest u nas żadną 
miarą beznadziejną, choć niewĄtpliwie 
trudną. Kto zaś widział zapal obj(!lwfa
jący się w przemówieniach delegatów, 
ten musiał nabrać przekonania. że dal
szy byt i pomyślny rozwój „Wy'Cflo
lenia" jest zapewniony. Kto zatem zro
żumiał doniosłość idei dla której wal
czy „Wyzwolenie", niech się przyła.czy 
do którego z wyszczególnionych -wJżej 
oddziałów miejscowych lub też zg.łosi 
się wprost do głównego zarządu pod 
adr. :Pr. Cejrowski, Poznań. Wielkie 
Oarbary nr. 40. Sprawa o któr~ cho
dzi, nie jest tak trudną do przeprowa
dzenia jak się zrazu w_ydaje. Trudno Ją 
wprawdzie w pierwszej chwili zrozu
mieć jak zaznaczył Qod<;.zas zjazdu pe
wien _gospodarz z Chojny, lecz kte iĄ 
zrozumie, ten już jej nie porzucł at do 
śmierci. 

*CZE&& !!±!!!!23 

%ie11le polskie. 
Z Prus Zac1ołnich. WarmH i M\Hr 

Spółka Parcelacyjna w Kościerzy· 
nie, na której czele stoi ks. Wróblewski 
z Ja dam ów rozparcelowała w ubie
głym roku 6596 mórg, w tern 4655 ku
pionych od niemców. W sprawezda
niu Spółki czytamy: 

W krótkich słowach zaznacumy, 

- Mówże! dokończ! ... 
Wahała się. Było to straszne odkry 

cie, ale już się posunęła za daleko. 
Trzeba bylo dojść do końca. 

- A więc - rzekła głosem stlumio 
nym przez okropną trwogę - a więc 
ten doktór z Chateau, ten Madelor kry 
je się obecnie w ttaut-Butte pod nazwi
skiem ... Laurent. 

- Klamiesz! 
- _N ie kłamię wcale. Madelor jest 

ojcem Maryi. Zanadto łatwo możesz 
sLę o tern przekonać, żebym mogła kła 
mać przed tobą. 

Rozgrywała się teraz okropna sce
na. Marya rzekła slabym głosem, 
chwiejąc się: 

- Ach! Boże! ojcze! 
Glowa jej zwisła na ramieniu i bie

dne dziecko padło bez ruchu. Ogromna 
fala włosów spłynęła na podlogę. Oczy 
się zamknęły, usta, nawpól otwarte, 
odsłaniały zaciśnięte biale zęby. Rę
ce pokaleczone, na których kolczaste 
krzewy pozostawiły czerwone pręgi, 
były złożone, jakby w ostatniej proś
bie. 

Jerzy i Paulina, pochylili sie nad 
biednem dzieckiem i uatrzvli na nią vr 
milczeniu, wzrokiem błędnym z prze
rażenia. · 

Nagle Jerzy zawołał: 
- Ona umarła!... 
I zwracaiac się do Pauliny, która 

stała jak błedna, nic już nie widziała, 
nic nie rozumiała. 

- Zabiłaś ją!... 
Odrzekła bezprzytomnie, zdziwi<>-

na. 
- Tak myślisz? 

(Ciąg d~lszy nastąpi.) 



„ rok ubiegły dla nas niemal cały o 
tZ le był korzystnym, że wykupiwszy 
1~ze"1ażnie z rąk niemieckich kilka ma
~ątkóW średnich i większych, trudnych 
~o rozparcelowania z powodu braku 
m}eszkań, przez długi czas pozbyć się 
'eh aie mogliśmy korzystnie. Lecz w 
1 • ł . I iOStataim cza~ie zas.z a zmiana _na. e-sze. Natomiast wielką dla Społkt ko 
iiyścią było nabycie przez nas majątku 
1.coo morgowego w Chwarznie w .po
wlecle kościerskim, tej starej Czarliń
skicll siedziby~ znajduiącej się w ręku 
nłetnieckiem od lat kilkudziesięciu. 

Zał nam wprawdzie było podzielić 
per1ę tę w powiecie na części drobne, 
3 s~zególni~ żal pięknych budynków 
i ogrod_u wspaniałego. Lecz wzgląd 
na dobro drobnego ludu, który od 2 i 
J 111n przychodził corocznie kupować 
s!aJO ;1 łąk nawadnianych, przeważył 
tHl korzyść podziału. 

Parcelacya ta po większej części 
ukończona obecnie; pozostaje jeszcze 
wfelka część ląk, na które nabywcy 
się schodzą. 

Tczew. Z pociągu jadącego w 
stronę Chojnic wypadł pewien męż
czrjna i zabil się natych_miast. Nie
szczę§Iiwy miał bjlet czwartej klasy do 
Bertina. 

Chełmża. Tutejsi murarze domaga 
ją się od pracodawców podwyższenia 
pfacy dziennej. Przy jedenaste godzin 
nei pracy żądają 40 fen. na godzinę. 
Uta pracujących poza miastem doma
gafą ~ię 2 fen! na godzinę więcej i zw ro 
tu kosztów podróży koleją. 

Nowe. Prokurator wydal rozkaz 
-0dkopąnia zwłok czeladnika szewskie 
go Wiktora Jasińskiego. Doniesiono 
im bowiem, że Jasińskiego sponiewie. 
rano na ostatnie.i zabawie niemieckich 
rzemieślników do tego stopnia, że 
'mferć skutkiem tego nastąpila. _ 

Z Wiei. Kt Poznałskfeaoa 

Ks. Piotrowicz z Gniezna oświad
cza w „Lechu "„ że jego przyjaciele 
kapłani widząc niezmierne trudności 

jego stanowiska i wyczerpującą coraz 
więcej siły żywotne pracę, poczynili 
kroki, których skutkiem, że obecnie 
'ks. Piotrowicz posiada Qrezentę na 
Skalmierzyce. 

Jego zgłoszenie się na Skalmierzy
ce było najpóźniejszem i nastąpiło w 
takich warunkach, które jedynie mają 
za podstawyę słuszny wzgląd na je
go wyczerpane siły oraz rosnące po
trzeby i trudności gnieźnieńskiej para 
ffi. -

W końcu zaznacza ks. Piotrowicz, 
że wcale jeszcze nie jest rzeczą pe
wną, czy obejmie probostwo w Skal
mierzycach. 

W Gnieźnie założono na zebraniu 
~dbytem pod przewodnictwem ks. pro 
boszcza Piotrowicza spółkę szewską, 
<Io której zapisało się '25 członków. 

Poznań. Przed poznańską izbą ka
rną toczął się w czwartek proces kar
ny przeciw 14 członkom zarządu „Stra 
~" o przekroczenie ustaw. Oskarżo 
łlYrni byli pp. dr. Oantkowski i Pfitz
ner z ~oznania, dr. Kubacki z Plesze
wa, dr. Karasiewicz z Tucholi, adwo
kąt Seyda z Katowic, amekarz Zy
gpm_unt Grochowski z Poznania, Rose z 

rlfdenau pod Berlinem. szambelan 
<;egielski, książę Zdzislaw Czartoryski 
~ ~iedlca~ członek Izby panów p. Ko
sc;elski i postawie mec. Dziembow
skk!, ~s. pralat Stychel, mec. Mieczkow 
s 1 1 radca dr. Mizerski z Poznania. 
k .Pierwszych dziewięciu skazał sąd 
azdego_ na 30 marek kary. Proces 

Przeciw ostatnim pięciu oskarżonym 
odroczono ze względu na ich charakter 
Poselski. 

Poznań. Przed kilku laty założo
no w Poznaniu Towarzystwo Posago
d w_e, aby niezamożnym dziewczętom 
~c sposobność dojścia do małego po
c gu. Do zarządu wybrano żonę Niem 
a Panią Lange (firma Theodor Her
~ann Lange) i panią Stęszewską, wdo 
ż ~ Po budowniczym z łfamburga, Zło 
n ono 2000 marek w banku i na tern 
Sk ~az:e działalność Towarzystwa się 
roo~czyła. Wymienione wyżej panie 
kt~iły co chciały, pobieraly skladki, 
'łl 0rYch pokazu nigdzie nie ma, odby
ły ał~ ~os: edzenia, z których protokq
dz nrie istnieją. - i wreszcie tak zarzą 

a Y majątkiem Towarzystwa, że ten 

si_ę gdzieś podział. Gdy już prawie 
nic w kasie nie było, złożyły urząd. No
wy zarząd, aczkolwiek niedoświadczo 
ny w takich sprawach, pomiarkował, 
że się coś niedobrego święci. Zwołał 
więc zebranie, które się odbyło w śro 
dę wieczorem pod przewodnictwem 
ks. J. Kłosa. Stwierdzono na niem, że 
państwo Th. H. Lange przywłaszczyli 
sobie bez żadnej uchwały a więc niepra 
wnie około półtrzecia tysiąca marek, a 
kasyerka pani Stęszewska wypłaciła 
sobie nieprawnie 595 marek. Depo
zyt w banku prawie zupełnie „stop
niał" nie licząc innych przychodów. 

Sprawa ta budzi w Poznaniu ogól
ną sensacyę i na tern jednem zebraniu 
się wcale nie skończy. 

Do Skorzencina pod KobeJnicą przy 
bylo przed kilku dniami kilka galicyj
skichdziewczyn w służbę. W zeszłym 
tygodniu pięć dziewczyn się zaczadzi
ło. jedna z nich umarła i już ją pocho
wano. - Tak samo w GruszczyQie, na 
leżącem do komisyi kolonizacyjnej 2 
dziewczyny służebne się zaczadziły, 
jedna z nich umarła. 

Ze Sl4zka czyli Staropolski. 
Bytom. Od dawna nie słyszano 

już nic o wilkach na O. Ślą.zku. Okrop 
ne mrozy w ostatnim czasie spędziły 
jednak do nas kilka sztuk z innych oko
lic. Przynajmniej donosiły niektóre 
pisma, że widywano wilki na pasie po
granicznym. Wiadomości te przyjmo 
_wano z niedowierzaniema uspakajając 
się tern, że mogły to być psy itd. O
becnie okazuje się, że wiadomości je
dnak polegały na prawdzie, bo oto w 
Pszczyńskiem zabito jednego wilka, 
a trzy inne zdołały ujść. 

Strzelce. Górnoślazkie zakłady ce 
mentu portlandzkiego i wapna w Strzel 
cach rozwijają się z roku na rok coraz 
lepiej, co wykazuje tegoroczny zysk 
w porównaniu z zeszłorocznym. O
gólny zysk z roku 1906 wynosił 452 
tys. 113 marek, czysty zysk 2'2'1 920 
marek, z których przeznaczono do fun 
duszu rezerwowego 16 283 mr., dla 
czlonków zarządu i urzędników 6500 
marek tantyemy, dla członków rady 
nadzorczej 14 513 marek tantyemy, roż 
dzielana 11 procent dywidendy, w o
gólnej sumie 165 OOO marek. Do fun
duszu dyspozycyjnego przeznaczono 
20 OOO marek. Ponieważ liczba zamó
wień na wyroby cementowe i wapno 
wzmaga się z dnia na dzień. tak, że 
wszystkiemu nie można podołać, u
chwalono na walnem zebraniu spółki 
zakład fabryczny znacznie powię-
ksŻyć. . 

Z powyższego zestawienia wynika, 
jak się spółka bogaci li tylko z pracy 
polskiego robotnika, o którym, jak się 
w podtjale zysków pokazuje, zupełnie 
zapomniano. Zarobki we fabryce ce
mentu jak i w kamieniołomach w po
równaniu do ciężkiej pracy i niebezpie
czeństwa, jakie każdemu robotnikowi 
grozi, są zbyt niskie. A gdzie kasa in
walidzka, z której mogliby robotnicy 
w razie nieszczęśliwego wypadku ko
rzystać? Robotnicy! oświecajcie się 
nawzajem, organizujcie się, gdyż tylko 
wtedy możemy osięgnąć lepszy byt. 

Wiadomości ze świata. 
Z Kół polskich w Berlinie. 

Odbył się w Berlinie w Hotelu Mo 
nopol obiad na cześć sędziwego dr. 
Henryka Szumana, który w tych 
dniach lat 85 skończył a ma za sobą 
prawie pół wieku służby w sejmie. 
Jest pewno jednym z najstarszych par-
Iamentaryuszy na kontynencie euro

pejskim. 
Zdrowie solenizanta wniósł prezes 

Koła parlamentarnego książę :Ferdy
nand Radziwm, podnosząc, że tyle sił 
nowych na zebraniu dzisiejszem widzi 
my. Sędziwy prezes odpowiedział z 
wzruszęniem, życząc Kołu wytrwanja 
w twardej obronie naszych ideałów. 
- Mówił jeszcze ks. Skowroński i p. 
adw. Chrzanowski, który wniósł zdro
wię p, Napieralsk;ego, podnosząc wiel
kie jego zasługi. Nareszcie i nowo wy
brany p. Seyda podniósł solidarność ( 
wszystkich ziem naszej ojczyzny. -
Cala uczta miała charakter powagi i I' 
serdeczności. 

l(uropatkin o wojnie ros.-japońsldej. 

Zarząd naczelny sztabu główn. ogła
sza: „Dzieło Kuropatkina", zatytuło
wane ,.Sprawozdanie", składa się - z 
cztere~h części, p. n. 1,Laojan - Bitwa 
nad Szache - Mukden - Wnioski"~ 
Część czwarta zawiera wybór doku
mentów poufnych, dotyczących wojny, 
poQ"ląd na przyczyny niepowodzenia, 
.v.roiekty Kuropatkina co do reorgani
zacyi armii. Książka ta wydrukowana 
jest kosztem rządu. Pracy tej nie można 
nazwać dokumentalna. Dzieło Knropat 
kina złożone zostało kornisyi wojsko
wej historycznej, jako materyał do dzie 
jów wojny z Japonią; oprócz tego przej 
rzy je osobna komisya przy radzie wo
jennej. lnformacye londyńskiego „Ti
mesa", że dzieło Kuropatkina zostało 
skonfiskowane przez rząd, są niepraw
dziwe, gdyż ks,iążki, wydanej kosztem 
skarbu, nie można uważać na własność 
prywat11ą. Tom czwarty, wydrukowa
ny w ograniczonej ilości e~zemplarzy, 
zostanie rozesłany wyższym wojsko
wym i cywilnym urzędnikom. 

l(amergerycht a 2odziny uzupełnia- . 
ją ce. 

Najwyższy sąd pruski, kamerge
rycht, zajmował się_ wczwartek pyta ... 
niem, czy rodzice zmtJ.szeni są posy
łać dzieci swoje na tak zw. godziny 
uzupełniające, zaprowadzone z powodu 
oporu przeciwko niemieckiej nauce re
Iizii. 

Pan Oil z Piły nie posyłał swoich 
dzieci na owe godziny i kary nałożo
nej przez policyę nie zapłacił, odwołu 
jąc się do sądu ławniczego i ziemiań
skiego. Obydwie ·te instancye karę 
potwierdziły. Senat karny kamerge
rychtu, do którego pan Oil założył re
wizyę odrzucił takowa i stanął na sta
nowisku, że władzy szkólnei przysłu
guje prawo urządzania osobnych go
dzin uzupełniających, w celu nakło
nienia dzieci do nosłuszeństwa wobec 
nauczyciela. Rodzice nie uznający te
go środka przymusowe~o podlegają ka 
rze szkólnej. 

Na tern samem posiedzeniu odrzucił 
senat karny kamergerychtu rewizyę 
p. Smolarkiewicza z Żnina wniesioną 
w tej samej sprawie. Były to pierw
sze wyroki kamergerychiu wyd_ane w 
sprawie strejku szkolnego. 

---~ 

. Z różnych stron. 
Więcej dbałości o zdrowie ócz dzie 

cięcych. Wzrok jest cennym darem 
Bożym. Lekkomyślnościa nie do da
rowania grzeszy zatem, kto nie dba 
o zachowanie siły oka. zwlaszc-za u 
dziecka w młodocianym wieku. 

Dlatego wprost grzechem nazwać 
trzeba postępowanie nierozsądnej ma
tki. która 

1) nie zważa na to, że światło, a 
mianowicie silne światło słoneczne 
wpada do ócz śpiącego dziecięcia, 

2) pozwala dziecki, wpatrywać się 
zbyt długo w jeden przedmiot, szcze
gólnie błyszczgcy, rażący oczy, 

3) pozwala dziecku uczyć się za 
glugo przy sztucznem świetle, 

4) sama leczy pojawiającą się cho 
robę del'katnego oka albo sbcha nie
mądrych rad życzliwych są.siadeJs:. 

5) samakupuj~ dla dziecka, które
go wzrok osłabiony, okulary bez po
rady lr.karskiej. 

P·tmiętaj matko, że najlepszym śro
dkiem ku zachowaniu dziecku zdro
wych ócz. to ruch na świeżem powie
trzu, szczególnie polach i łakach, gdzie 
zieloność dodatnio na wzrok dziecięcy 
wpływa. 
Losy loteryi pruskiej do trzeciej klasy 
trzeba odnowić najpóźniej do 4 marca 
godziny 8 wieczorem. 

W numerze oiątkowym pisaliśmy o 
pobiciu nożem w Rohlinghausen pewne 
go rodaka, który się pokłóci! podczas 
gry w karty. Sądziliśmy. że zabójcą 
byJ jakiś niemiec„ wskutek cze~o doda 
liśmy, że nieszczęśliwy niepotrzebnie 
się pomiędzy niemców mieswl. Tym 
czasem, jak nam pewien rodak donosi, 
sprawcą tej zbrodni nie był niemiec, 
tvlko niestety, Polak a nazywa si~ 
Kaczmarek a zabity Pietrzyński. U
bolewamy nad tern bardzo. że takiej 
ohydnej zprodni dopuścił się Polak i to 

jeszcze tu na obczyźQie, gdzie to powiJ1 
niśmy pożyciem zgpdnem, pobożnem 
a pracowitem pokazać niemco~ na
szym odwiecznym wrogom, że naród 
nasz a szczególnie nasi wychodźcy 
zasługują na szacunek. Już i tak nas 
niemcy starają si~ poniżyć w oczach 
świata. Czy więc, dopuszczając siQ 
tak okropnych zbrodni na własnych 
braciach, wzysparzać będziemy na
szym wrogom dowodów przeciw-ko 
nam? 

Dorsten. 13-letnia Anna Bleck-
mann. wysłana w poniedziałek przez 
matkę z 5 markami po zakupna, nie wr6 
ciła więcej do domu. Przypuszczano 
zbrodnie i aresztowano 50-letniego ro.
botnika Nuckela, którego z dziewczyWl 
widziano. Wreszcie udało się policyi 
ciało jej w krzakach znaleźć. Areszto
wany.który z początku wypierał si~ 
zbrodni. przyznał się teraz. że dziew
czę w_ zamiarze rabunku jej włas~ 
chustką udusił. 

Nowy Jork. Pocią~ pospieszny kur 
sującym pomiędzy Nowymjorkiem i 
Chicago wykoleił się pod Minerał Point 
przycz_em 29 osób odniosło okalecze
nie. ·,t.~i\W.I 

Wesoły kącik. 

Młyn i młynarka. 

Gospodarz do chłopca mlynarakie
Ro: 

- Dziś niedziela, a słyszę, że 1111ya 
u was idzie. 

- O! kiei to nie młyn całkiem, 
ino młynarka tak pytluje .iezykiem se 
swoją kumą. 

Sokrates (najznakomitszy grecki 
filozof), żądał miodowego piernika~ a 
jeden go pyta, czy i filozofowie miód 
jedzą? -: Czemużby nie, odrzecze mę 
drzec, czy myślisz że pszczoły tylko 
dla głupich miód robią? 

- Nauczyciel: Icek, a dla czego 
w lecie.._ panuje tak wielkie gorąco? 

- {cek: Dla tego, aby mój ta te 
Smul, mógł więcej piw~ sprzedać. 

Wiece ,,Zjednoczenia .zawod. polsk." 
odbędą się 

w niedzielę, dnia 3-go marca r. b.: 

W Oberhausen przed południem o go
dzinie 11 i pQ_ł w lokalu p. Zerbs~, 
Marktstr. 

W Beckhausen przy Buer po poludniu 
o godzinie 4 w lokalu p. Vogta przy 
kościele kat.. Horsterstr. 

W Heisen przed południem o 11 godz. 
w lokalu p. Bonnsa. 

· W Essen po południu o 1 godz. w lokalu 
p. Meister. 

W W eitmar po południu o godz. 4 w lo • 
kalu p. tte;nemann. 

W Ober-Marxloh po południu o godz. 
4 w lokalu p. Minhorst. 

W Hochstrass po południu o godz. 2 
w lokalu p. Vierbauma. 

W Liitgendortmund po południu o godz. 
4-tej. 

W Diimpten o godz. 5 po pol. w lokalu 
p. Eckhard. dawniej Retz. 

W Freisenbruch Pv południu o godz. 
4 i pół w lokalu p. Oferbecka. 

W Hofstede po południu o godz. 4 i pół 
w lokalu p. Walburga, Poststr. 

Tow. gimn. „Sokół" w Dyseldorfie 
Zwyczajne miesięczne posiedzenie 

odbędzie si~ w niedzielę dn. 3 marca 
rb. w lokalu zwykłych posiedzeń, Ko
lońska ul. 252. O liczny udział druhów 
także i gości prosi Zarząd. 

Nadesłano 

Tflilion Sokołów 
zawitało w Poznafłshie 

wybo1•nyeb papierosów 
firmy 'Vulkan 

I. F. J. KnmPndziński w Dreżnl l 
w nader pr.zystepnej cenie detalicznej 10 
sztuk 15 fon. Warto sprawdzić Do nn
bycia ' l\..f' wsv.v1"'tki~b ()dnośnvch handlacł-·. 



SJ'lanownym Rodakom z Langendreer ł okolicy donosimy uprzejmie, iż z dniem 28 l11te1:0 rb. o ~odz. ł po poi. otwieramy 

w Langen·dreer·S. przJ ul. UesarskieJ (Kaiserstr.) 1~3 

skład towarów bł w ych, bielizny, towarów krótkicht 
"'' 

;;arder by męzkiej i dla dzieci 
(198) rod firmą 

Spl . A_. LANDOWSKI • I 
Pr~y zakupnie od US marek bardzo ładny budzik z głośnym dzwonkiem; przy zakupnie od 25 mrk. zegarek m~zkl kłeszonkoW)" po

złacany lub czarno oksydow .; pr1:y zakupnie od 35 mrk. piękny zegarek stojąey lub piękny zegar stołowy z przysttn•:ką. 

Prosząc Szanownych Rodaków o łaskawe poparcie naszego nowego przedsiębiorstwa, zapewniamy skorą i rzete'ną uslugQ i staraniem naszem będzie 
dobrym towarem a tan:emi cenami za u tanie Rodaków sobie :-jednać. (198) 

Piotr Poć111iardowski i Antoni Landowski, 
' w firmie 

A. LANDOWSKI & Co. 
:;,.":11 „ ,.„_.. . .. ~,_ . ·i-.~. . ~ . „.: .. . ··~ .. . ~ _„ .~ . • • 

wyśm. holender. 

Ser ski, miękiiłatw. 
dający siękrajać 
wkaw.połOI. 

Paczka pocz- 3 90 m 
towa franko ' • 
Job. Stea-ehnann, 
Neumiinsteri.ll70. (1726) 

tt. ~oner, 
li.. BOB I A (Krobio in . POS6ii) 
*~-~~~~~>K:i~~~~~-* 
~ Polecam się Szan. Rodaczkom jako * 
~ w7~!~!e~ w~~~k~~?r!~.b~ ~ 
11'.. damską ł pł~kne r-= czne robótki. ~ 
~ Prosz~ o łaskawe poparcie, kreślę ~ 

Tani eh eb ! I Stanisław~ pp;~jbJCz, ~ 
~ Wetter n. Ruh"I, SchOnthalerstr. 4 p. lft 

Dohr7, poży'1tnf chleb padern ~~~~~~~~~~~~-~~* 
lte~kl po J,2~ mr. l. ~o. 85 fen I Szanownym Rodakom polecam mój dobrze 
rówmeż westfalski chleb WleJSki (Bauern zaopatrzony (190) 
atut.en) po l,OO mr. przesyła pospiesznie kł 'C d ' • k• 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko s a rzezn1c •. 
fabryka chleba Job. Hake, Upsprung' Poznański wyrób kiełka& 
p. Salzkotten. (1800) Tanłot Tauło! • 

Zamawiać proszę w niemieckim ję~ Najlepsza wieprzowina 65 fen. 
Byku i podać dokładny adres i stacyę ko· Najlepsza wołowina 70 fen. 
lejowi\. Składy w Bochum: J. Pollmeier Najlepsza cielęcina 70 ten. . 

- Moltkemarkt 15, .T. Krah, Dorstenerstr. Roman Paul, Herne, 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. Nowa u!ica (Neustr.) 50. 

Pb .Loboff, Malthescrstr. fi , G. KirC'hner. 
Limlenstr, 32, Ed. Vl elsch, Konigsstr Pierze czysto gęsie 

Olbrzymi j zarobek 
osięgną wędrowcy i podróżujący (tak- . 

że kobiety) przez rozsprzedaż mej 

wszędzie dobrze zaprowadzonej kar

packiej herbaty. Prospekty polskie 

meble na 1 pokój wpłata 5 mk. 
meble na 2 pokoje wpłata JO mk. 
meble n& a pokoje wpłata 11 łł mk. 
meble n& 4 pokoje wpłata 80 mk. 

1 ubranie wpła :a ' mk. 
1 ubranie wpłata e mk. 
1 ubranie wpłata 8 mk. 
1 ubranie wpłata łO mk. 

Całko"ite wyprawy! Wspaniałe urzą
dzenia kuchni, pokojów mieszkab.ych i 
sypialni. (134) 

Wszystko na kred,..t! 

J~ Schwarzhoff, 
Reeklinghausen·Siid (Bruch)1 

ul. Doehumska (Bochumerstr.) 
nr. ł.9~ (w pobliżuapoczty i apteki.) 

otw 

czei~d.k~~;i~~k: ! Polsk.dziewczyoa 
na małe i duże sztuki mówiąca także po nie• 
stałą robot~ i dobrą pła mięcku znajdzie od za-
cę od sztuki raz miejsce. (187) 

M. Stępniewicz ;!:.x1~~rn~!?.k~. 
Eickel, Bochumska 82. 

2 1110 .ocników 
. d 0 rle +unt mk. 1.75, 2. - ) 

n n .. .. ~ 2 .... v, a.-, 3.5o, 4.-. puch Czelad. piekarski 
szary mk. 2.50; 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.- mofo się zgłosić na sta- potrzebuje od zaraz 

k a fłf iecklch 
w JJ; .' 1.orn, pr~ y sz..,bie IV ,,Deutscher Kaiser" Kore~pondcncva polska PrzesyłLa o t ł 

.i :s · ,; • · ~ z„ łe zatrudnienie do 185 na s .a q pra.cę 

AG ll.llWUI. I Najlepe'Lą i najzdmraą 
Stare towarzystwo ubez tab k 
pieczeń na tycie, które a ę 
ubezp. tak.te ~a .vryp. iu- do zażywania, 
bezpiecza dzieci, }loszu-
kuje jesiczc kilku tabak.~ na ea,., 

ząstępców, koweńskl\, kaell· 
władających językiem Unk-= poleca (1692) 
polskim na wysokie pro· Bpeeyalaa 
wizye albo na stałe wy- f .._ k ... IJ-•·• 
nagrodzenie. Zgłoszenia anr,,- a „a ... 
przyjmuje inspektor ob· do zażywania 

wo~~7tockman~~6> E. S o m mer fe Id, 
Osterfeld ijW. Grudziądz(GrandeMWpr. 

Drukarnia „ Wiarusa Polskiegf 
w Doehum, 1'1altl1e11er9tr. Ił·• (na• 
le) wykonywa wszelkie praee druk.araklł 

azybko, gnstewnie i tanio. 

Księgarnia „ Wiarusa Polskle1t 
w 8oehum, Maltheserstr. 17a 

poleca: 

ksi,!ki do naboteństwa, krzyAe, fł. 
jańce, szkaplerze itd. 

„Wł.A.RUS POLSH.I" 
s .Peala6cem Katolickim" wychodzi coiaie1111fł t 
Beclal• i kos&tuje na cały kwartał tylke 

I mllrko 50 fen7gów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej . 
.le•ł obaft'll\zldem każder;o Pelakl 
aa ebez,-tnle, aby ez1t1wal „Wla• 

ru•a Pol•kler;o." 

,,Gazela Toruńska'' 
(„Gazeta Codzienna~') wychodzi w Toru· 
niu sześć ra.?.y tygodniowo z sześciu do· 
datkami bezpłatnymi. Przedpłata kwar• 
talna wynosi na poczcie i u listowych 
I marko 50 ten7gów, a z odnosze· 
niem do domu 42 fen. więcej. 

PrzyJ·aciel" najtańsze pismo pobko·btol . ..,. 
ff f chodzi 3 razy tygodniowo w 'ft• 
runiu i ma. 6 ~odatków. Przedpłata. ~wartaJ.m Wf' 
nosi na ws~ystltich pocztach i u listowych tylłO 
:I mark~. Z odnoszeniem do domu przez listo· 
wego 1,24 mk. 
-------------·--

SUKNIE BALOWE 
czyści najstaranniej i w najkrótszym czasie 
PA.RBIERNIA OALLUSCHKE, PRALNIA l'J 
WOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstcde, Herne.!. Eickcl, m>hli•i· 
h2use11. Linden, Hattingen, Lanj?endreer. Mar· 
ten, Castron. J(amen. Dortmund, Gertle, 
S~r~ck~?Ye_l_. ----------

POSTBESTEL.LUNGSPORMULA1' 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserll

;;:l1en Postamt dn Ex~mplar der Z.cit.l'' 
•1 W!arus Polski" ~us Bochu1. (Zeitunfr 
preisliste 128) ftir den Monat Mard& 
1907 und zahie an Abonnement un 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

w k , r j wielkości nu1 na sprzedaż przy bardzo zaliczką. (17 43
1 

S K 
małe~ v1iłacie. (łO) Bo I z er " B r s e I I Kindla . ucnerowicz, Obige 0,64 Mk. erhalten zu habeO 

A.I U S, ...4eln.zb: (Sacłtsen) w Delhvig i. Rh., w Resse P· Bucr. bescheinigt „ c:> H,;(},. 
11 A.YB O lt N, Gottliebstr. nr. 25. ul. Nłeolahl1tr. x.ar. .a. Der~str. łCJ. d _;;;.__....---'-------- - - -·-- -----
Za druk, naklad i rcdakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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Redakcya, Dmkamia l KaiQgamia aajdujo aię w Bochum, p :-~y ulicy !'ilalhc:aerit. 17. - Atlrer: „ WiaTua Pohlki~ Bochnm. - Tole fon n r. 1414 
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'lt•ice polscy! Uczcie dzieci swe 
łlfd. czytać I pisać po poslku ! Nie 

u. -

aut ••Idem. kto potomstwu swemu 
i~~ się pozwoli! 

W ftOl>Jłżu wyspy Krety wydarzyła się 
aowa katastrofa na morzu. 

Okręt austryackiego towarzystwa że 
glugł morskiej „lmperatrix'' płynący z 
Tryestu do Bombay rozbił się z powo
du burzy w pobliżu Krety. Rosyjski krą 
żownik wojenny „Siwiniec", francuski 
statek woJęnny i włoski podjęły prace 
ratunkowe i przywiozły do Kanei 10.i 
rozbitów. Podróżni zostali wszyscy 
uratowani, zginęło 40 chlapa załogi. 

Okręt Jest stracony, tylko przednia 
cześć sterczy jeszcze nad wodą.' 

,,,Ostmarkenculagł" udzlelane być ma
łą teraz także urzędnikom Rzeszy. 

Jak wiadomo otrzymywali dotych
czas · dokładki nadzwyczajne do 
pensyj tylko urzędnicy pruscy, parla
ment natomiast dokładki takie zawsze 
skreśłal w etacie. 

Hakatyści mają nadzieję, że obec-
11ie parlament zgodzi się na owe do
kładki. 

Liberal Ortel złożył już poparty 
Przez jego stronnictwo wniosek, by 
dokładki takie do pensyi dla urzędni
ków Rzeszy w dzielnicach polskich par 
lament uchwalił jeszcze za rok 1907. 

Sejm pruski rozpoczął w poniedziałek 
&brady nad nowelą do ustawy gór

nlczei 
Rząd w noweli tej prawo wydoby

wania węgla i soli potasowej na wszy 
stkich dotgd nie zajętych przez kapi
tał PryWatny polach zachowuje wy
łącznie dla siebie. 

Początek obrad parlamentu niemiec
kiego. 

, . W poniedzia tek rozpoczął świeżo 
~Ybrany parlament niemiecki wlaści-

: obrady; był to dzień pierwszy wal-
11e1 dyskusyi nad etatem. 

~arszałek hr. Stollberg uwiadomił 
Poslow nasamprzód, że prezydyum 
Parlamentu by!o u cesarza niemieckie
~o, który wyraził życzenie, by obra
sk Parlamentu przyniosły jaknajleps.::y 
t utek. Następnie zabrał g!os sekre-
arz skarbowości baron Sten2el. 
on W dłuższem przemówienin w~kazał 
ub· na stan finansów Rzeszy w roku 
Si Ieglym i rozwodził sio nad tem, jak 
bicts~an ten w przyszłości przedstaw;a.: 
Po zie .. Zawsze je.;z~ le mimo nowych 
~h~atkow rozchód jest wic.kszy jak do
tlą~~~ !ecz sekretarz skarbowoś,~i ma 

z.1e1~. że · J ':-It:" .z 1 !..l' " :11 11 qHa\\ri. 

Ogromnje ubolewal p. Stengel, ż~ po
lityka socyalna i urządzenia socyalne 
bardzo wielkie sumy· pochłaniają, ale 
o tern, że marynarka i wojska 1000 :a
zy więcej kosztują, o tern naturalnie 
słówkiem nie wspomniał. 

Po p. Stenglu zabrał głos przywódz· 
ca centrowy. Spahu wyłuszczając pro
gram największego stronnictwa par
lamentu. Zaznaczył p. Spahn, że cen
trum i nadal starać się będzie o prowa
dzenie dobrej polityki socyalnej, że żą
da izb robotniczych, rozszerzenia pra
wa .koalicyjnego dla robotników i usta
nowienia · ukladów taryfowych. Także 
tak zwany wniosek tolerancyjny o ··6-
wnouprawnieniu wyznań w Rzeszy 
niemieckiej ponawia centrum. 

Następnie przeszedł p. Spahn do po
lityki wewnętrznej a mianowicie do 

ostatniej kampanii wyborczej. Pan 
Spahn zarzucał rządowi, że sie okazał 
niewd.zięcznym wobec centrum, cho
ciaż kanclerz p. Buelow największych 
swoich dzieł dokonał tylko przy pomo
cy centrowców! Natarł też p. Spahn 
na księcia Buelowa, za to, że w całej 
walce wyborczej występował przeciw 
centrowcom, że użył „flotenferajnu" 
do agitacyi przeciw centrowcom i 
wspierał go nawet pieniężnie. 

Centrum - zakończyl Spahn - bę
dzie jak dotąd tak i nadal staralo się 
o dobro państwa niemieckiego a od 
kanclerza domagamy się, by odwołał 
nieslusznie uczynione· nam zarzuty. 

Mowa Spahna na pozór ostra i zwró 
eona przeciw rządowi, w rzeczy samej 
jest niczem innem jak dopraszaniem 
się o łaski rządu dla centrowców. 
- Przywódzca narodowych 'liberałów 
Basse.rmann, który przemawiał po 
Spahnie, cieszył sie naturalnie bardzo, 
że centrowcy znajdują się obecnie w 
niekoniecznie przyjemnem polożeniu. 
Oświadczył p. Bassermann, że liberało
wie popierać będą politykę kolonialną 
i żądają dzielnej floty. Bronił rzecz ja
sna p. Bassermann „flotenferajnu" i za
rzekał się, że i liberalowie są przychyl
ni robotnikom. Zakończył p. Basser
mann zdaniem, że gdy chodzi o wielkie 
sprawy narodowe, naród niemiecki za
wsze gromadzić się będzie około sztan
daru państwowego. 

Teraz dopiero zabrał głos kanclerz 
książę Buelow oświadczajac. że za
wsze pragnął szczerze współpracować 
z centrum. Przyznał, że ważne usta
vry stworzono w Rzeszy niemieckiej i 
Prusach przy pomocy centrowców. 
Centrum jednakże 13-go grudnia wy
szlo poza granice, które są pociągnięte 
partyi niemiecko narodowej. 

Pan Roeren w niesłychany sposób 
wystąpił przeciw urzędowi kolonial
nemu. Centrum stanęło po stronie so
cyalistów. O walce kuJturnej - o
świadczył p. Buelow - rząd nie my
śli (!!??). 

Rząd będzi e miał wzgląd na nową 
większość parlamentarną. zastósuje się 
do niektórych życzeń p .• Bassermanna 
i ma nadzieję, że rząd z ta nową wię
kszością zawsze będzie sie mógl poro
zumieć. 

Dalszy ciąg rozpraw nastąpi dziś. 
w. wtorek. 

Polacy na obezyżn1e. 
Towarzystwa polskie, 

które dotąd nie nadesłały składki na 
podróż dęputacyi Polaków na obczy
źnie do Rzymu w sprawie opieki du
chownej, uprasza się, by bezzwłocznie 
skladkę padesłać zechciały do skarbni
ka Komitetu ogólnego dla spr. op. duch. 
p. Tomasza Kubiaka Oberhausen, .fal· 
k-ensteinstr. 307. 

Również wzywa się komitety miej
scowe dla spraw opieki duchownej, by 
żądania Polaków przedstawili pr-0bo
szczom, a odpowiedzi i w~zelki ma
teryał nadsyłali albo do mnfo albo też 
do „Wiarusa Polskiego". 
l(omitet ogólny dla spraw opieki 

duchownej 
Józef Szulc, Dilmpten. 

przewodniczący. ---
Nowe Kolo śpiewackie. 

W a n n e. Przed tygodniem odbył 
się tutaj pod przewodnictwem p. Deby 
wiec, na którym założono towarzy
stwo śpiewackie „Róża Biała". Na 
czlonków zapisało się 21 rodaków. Do 
zarządu wybrano pp. Debę przewodni
czącym, Pr. Broszulaka zastępcą, A.· 
Ratajczaka sekretarzem. I. Broszulaka 
zastępcą, P. Kowalaka skarbnikiem, fr„ 
Pelerskiego zastępcą, L. Sujkę biblio
tekarzem, zastępcą Marcina Kaźmier
czaka, ławnikami L. Leśniewskiego i 
F. Leśniewskiego. 

·--·· 
Mengede. W sprawozdanip Tow. 

św. Jadwigi zaszła pomyłka; Towarzy 
stwo obchodzilo 7-mą rocznice istnie
nia przy udziale 8-miu sąsiednich to
warzystw. 

Andrzej Olejniczak, sekr. 

, Baczność! 
Meżów zaufania i wszystkich, któ

rzy odemnie otrzymali bou.v, upraszam 
aby pieniądze lub niesprzedane . bony 
w czternastu dniach nadesłali na moje 
rę~e. A. W ojczyńsld, 
przewodnicz9_cY Glównego Komitetu 
Wyborczego Polskie~o na Westfalię, 

Nadrenie i s. pr. 

Baczność! 

Komitety powiatowe wyborcze 
proszę w przeciągu czterech tygodni 
o nadesłanie mi sprawozdania z docho
dów i rozchodów kasowych. 

A. W o j c z y ń s k I, 
przewodniczący Głównego Komitetu 
Wyborczego Polskiego na Westfalię, 

Nadrenię i s. pr. 
Gelsenkirchen. Karola ul. 7 (Karlstr.) 

r 

Wybory do Dumy państwowej w Polsce 
zaboru rosyjskiego. 

Jak już donosiliśmy, wybrano w ca
łej Polsce kongresowej 33 posłów Po
laków i 2 litwinów. Wynik taki zadowo 
1il Polaków. Niestety radość ta niewiel
ka z powodu zupel~j klęski w innych 
dzielnicach dawnej Polski czyli w tak 
zwanym Kraju zabranym. 

Wbrew tajony m nadziejom, pisze 
warszawski „Goniec.i, wybory na tere
nie dawnej Rzeczypospolitej - po za 

obrębem Królestwa kongresowego 
wypadły dla polskości fatalnie. 

Na Żmudzi radykalizm litewski nie 
dopuścił do przedstawicielstwa ani je
dnego Polaka, na Polesiu bialoruskiem 
i na W olyniu pokonała nas demogogia 
popia, na Ukrainie - demagogia' socya ... 
listyczna. W gub. grodzieńskiej, histo-. 
rycznie (przez obwód białostocki) naj„ 
ściślej zespolonej z rdzenną Polską,, w 
guberni, która ma trzy powiaty: bielsklt 
sokólski i białostocki polskie. w pozo.. 
stalych zaś z ludnościa mieszaną liczne 
polskie dwory, zdołaliśmy nie bez tru
du przeprowadzić jednego zaledwie po
sła. 

Na tern tle ogólnej klęski mandat w 
gub. mohylowskiej, dwa w gub. witeb
skiej i inne dwa na Podolu wyglądają 
niemal, jak zwycięstwo. a już za istotne 
zwycięstwo możemy uważać przepro
wadzenie posłów Polaków w gub. wf„ 
leńskiej, ł~cznie zwłaszcza ze zdoby
ciem przedstawicielstwa stolicy Litwy, 
-Wilna. 

W ogólnej liczbie 42 posłów, których 
wysyła do Izby Litwa, własnych ma
my zaledwie 12; na Rusi (bez Kijowa) 
wśród 41 posłów, naszych możemy się 
doliczyć teraz dwóch. Jeżeli więc nai 
Litwie można mówić o kiesce, to dla 
rezultatu wyborów na Rusi pogrom 
polskości będzie najwłaś.ciwszem o
kreśleniem. 

Katastrof a morska pod Hoeck 
van Holland. 

Wszystkie gazety pełne są szcze
gółów okropnego nieszczęścia, jakie 
wydarzyło się na wybrzeżach Holan-
dyi. . 

Straż przybrzeżna, która. kontroluje 
w dzień i w nocy okręty wpływające, 
lub wypływające z ujścia Mozy (Maas) 
daje następujące sprawozdanie z prze
biegu wypadku. O zwykłej godzinie 
5 minut 15 rano ukazał się parowiec 
pocztowy „Berlin" przed ujściem Mo
zy. Nagle silny wiatr i wzburzona fala 
pochwyciły go i t zucily na tamę północ 
ną, gdzie rozbil się na dwie części o 
olbrzymie glazy bazaltowe. 

Z posterunku nadbrzeżnego wysła
no natychmiast statek ratowniczy 
„Prezydent van Heel", który jednak 
wobec wzburzonej olbrzymiej fali nie 
zdołał doplynąć do miejsca katastrofy. 
O godzinie 5 i pól na „Berlinie" zgasły 
lampy elektryczne, co było oznaką, że 
woda dostała się do maszyn. Z rozbite
go statku nie dochodziły już odtad ża
dne sygnały. Gdy rozwidniło się po 
godzinie 7-ęj. spostrzeżono na przedniej 
części okrętu ściśniętą gromadę ludzi, 
którzy wobec ciągłego zapadania się 
statku, drapali się na miejsca wynioś
lejsze i podpiera li sie wzajemnie. Około 
godziny 8-ej zapadła sie cala przednia 
część statku, grzebiąc w falach nie
szczęśliwych rozbitków. Parowiec ra ... 
town iczy zdotat wytowić czterech: je ... 
den już był n; eżywy, .dwaj zmarli po 
przeniesieniu na ląd, czwartego, ster
nika Pakersona z Belfastu. zdołano o
cucić. 

Wkrótce potem morze zaczęło 1!a 

ląd wyrzucać trup'!. Przez cały dzici'1 
na tylnej cz~ści statku. która trzymała 



się jeszcze nad wodą, widać bylo w po fł marek, otrzymali w dniu 14 JutegO' za
łożeniu rozpaczliwem okolo 20 ludzi, pozew do jej zapłacenia. 

Zasnflł cicho jak cafc życie Jego byfo 
ciche. Rano po mszy św. zaniemógł, 
a na wieczór nastąpił paraliż serca. którzy dawali znaki chustkami. . Ale I · Wejherowo. W ubiegłą sobotę wie 

tysiące ludzi, które zgromadziły się czorem pokłócił( się dwaj majstrowie 
na brzegu, nie mogly im dać żadnej po- ślusarscy z Bolszewa z robotnikiem 
mocy. Załoga parowca „Wodan", któ ślusarskim z O. Z kłótni wywi(lZała się 
ry o godzinie 3-ej po południu przeply';' niebawem bójka. Sękate kije majstrów 
wał w pobliżu szczatków „Berlina' ', poczęły świstać po grzbiecie nieszczę-. 
widziała jeszcze na tylnej części okrętu śliwego czeladnika dopóty, dopóki nie 
kilkunastu rozbitków. zwalily go zupełnie z nóg i nie pozbą-

Cierpienie rozbitków były straszne; wiły g_o ·przytomności. Następnie kop
:szczątki okrętu zalewała co chwila fala, nąwszy: go jeszcze kilkakrotnie, pozo
porywając osłabionych. Kilku zmarło stawili go niemiłosierni maistrowię w 
z zimna i gfodu. kałuży krwi leżącego. Dopiero dwaj 

Ze Silłzka czyU Staroptlski. 
Opole. W śród murarzy wszczyna 

sie w miarę zbliżania sie czasu robo
czego ożywiony ruch zarobkowy. 
Rzecz to zrozumiała tern więcej, iż mu
rarze w tutejszych okolicach w gor
szem są przecięciowo położeniu, aniżeli 
ich koledzy w innych stronach. 

,~Parowiec „Wodaij" w ostatnim przechodnie ulitowali sie nad nieszczę
<Jniu trzy razy próbował ocalić rozbi- ~ śliwym i odstawili go do lazaretu. Za
tków, dopiero za trzecią raza powiódł : pewne sprawa rozegra się nlebawem 

Świętochłowice. Na kopalni „Niem~ 
cy_" wielkie zdarzyło sie nieszczęście 
w środę po poludniu. Znalazlo tam 
śmierć niespodziewana czterech robo
tników, którzy na jednym numerze ra
.zem pracowali. Nazwiska ich są nastę 
pująęce: górnik Antoni Zuber ze Swięto 
chlowic, górnik Michał Mrowiec z ]\o
chlowic. nasypacz Wiktor Szymura ze 
Swiętochłowic, nasypacz Pawel Sa
charkow z Galicyi rodem. Dwaj pierw 
si byli żonaci; pierwszy pozost;iwia 
dowę i troj_e dzieci, drugi wdowę i dwo
je dzieci. Dwaj ostatni jeszcze byli nie
żonaci. 

się ratunek za pomocą liny. Na pokła- przed sądem. 
dz~e „Wodanu" znajdował się podczas 
prac ratunkowych książę Henryk Ni
derlandzki, mąż króloweLWilhelminy. 

Przyczyna katastrofy nie jest wia
doma i prawdopodobnie nigdy znana 
Hie będzie. Statkiem dowodził doświad 
czony marynarz, kapitan Precius, do 
portu wprowadzał g__o wytrawny ró„ 
wnież pilot, holender Bronder. We-
dług opowiadań straży przybocznej, 

'Statek płynął zupełnie równo idopiero 
:przy wejściu do portu nagle skręcił i 
wpadł na tamę. Przypuszczać należy 

.że maszyny statku, które przez noc ca 
lą wystawione byly na cieżką próbę, 
·doznały jakiegoś usikodzenia i w chwi 
Ji decydującej odmówiły posłuszeństwa 
Naforawdopo.dobniej zerwał się jaki ła(1 
cuch u steru i załoga utraciła władzę 
filad okretem. 

Parowiec „Berlin" krążył regular
irlie pomiędzy Iiarwichem w Anglii a 
Hoek van Holland w Holandyi i miał 
połączenie kolejowe. z Londynem oraz 
'Berlinem. Podróżni. wyjeżdżający 
iPOClągiem pospiesznym z Berlina o go
<-Ozinie 11-ej przed południem. stawali 
:nastf'nnego dnia przed południem w 
l.ondynie. to też linia ta używana była 
1)rzeważnie przez n'.emców i angli
ków. 

Niemiecka trupa operowa, złożona 
:z 19 osób, z których wielka część zginę 
.1a podczas katastrofy, skończyła wła
śnie występy ~ościnne w teatrze lon- I 
dvńskim Covent-Garden i wracała do 
Niemiec. 

Jak już donosiliśmy z katastrofy 
uszło z życiem tylko 15 osób. 
„_ 

USii !2'!ii 

Jiemłe polskie 
Z Prus Za-0bcdnich, Warm:~. i rrj,~zur. 

l(artuzy. Rodzice na Kaszubach, 
:\:tórym rejęncya w dniu 31 stycznia za
.groziła karami pieniężnemi w sumie 30 

~~-,atalna om:yłka. 
41 J Powieśc z francuskiego. 

{Cłu dailsz~J. 

Schwycił wieśniaczkę za rękę i 
zmusił ją, aby uklękła przed Maryą. 
Nie upierała się, pozwalała robić z so
bą wszystko: zgiąć plecy, pochylić 
czolo. Nie zdawała sobie dokładnie 
sprawy z tego, co się w koło niej dzia
ło. Ogiet1 jej wielkich, czarnych o
czów zaćmił się, a na twarz wystąpi
ła żó!ta bladość. 

Pochylona nad córką Madelora, pa-
trzala na nią. . 

- Blagaj to dziecko o przebacze
nie za krzywdę, jaką jej wyrządziłaś! 
zawotal Jerzy w okropnem uniesieniu. 
- Błagaj ją o przebaczenie! 

Wyjąkała kilka niezrozumiałych 
wyrazów i złożyła ręce. Potem nagle 
upadła na ciało Maryi; oparła głowę 
na piersi dziewczęcia i oczy jej na
pełniły się nareszcie faami. 

A Jerzy wciąż powtarzał bez li
tości: 

- O! pod ta! podła! podła! 
Odpowiedziała nie patrząc na nie

go: 
- O! prawda! To ohydne. Je

stem bardzo nikczemna. Wiem o tern. 
A1e byłam zazdrosna. bo cie kocham. 

- Odwrócił się z wstrętem. 
- To straszne, prawda? A jednak 

czy to moja wina? 
Rozpięta stanik ·Maryi, podniosła 

jej głowę, odgarnęła włosy. 
- Wody! daj mi wody --- zawotala 

- ona zemdlała tylko! 

Lubawa. Wieś rycerska Iiermano-
wo w pow. lubawskim przeszło 1000 
mór" znakomitej ziemi, dotychczasowa 
własność p. Działowskiego z Jagusze
wic, przeszła mocą kupna na własność 
Domu Bankowego Drwęski i Langner 
w Poznaniu. Zdanie gospodarstwa 
już nastąpilo. ttermanowo podzielone 
będzie pomiędzy przyległych gospoda
rzy lub też w całości oddane. w dobre 
ręce polskie. 

Pracowali oni, jak powiedziano, ra
zem- gdy nagle przedwcześnie wy
buchl jeden nabój, wskutek czego jeden 
z górników śmiertelnie poparzony zo„ 
stal. W skutek wybuchu tego nąpoju 
zapalił się dalej pył węglowy w ganku, 
który spowodował śmierć dalszych 
trzech pracujących, prawdopodobnie 
przez zaduszenie połączone ze zacza
dzeniem. 

Z innyeh dzielnic P~ls~i. 

Z Oalicyl. Projekt reformy ustawy 
wyborczej do sejmu galicyjskiego, 
wszedł już na porządek obrad. 

W edlug projektu wydziału krajo
wego, sejm mą si~ składać ze 179 człpn 
ków, mianowicie 12 wirylistów i ló7 
wybieralnych, w tern: 40 z wielkiej po
siadłości. 39 z miast i izb handlowych 
74 z gmin wiejskich, oraz 10 posłów z 
nowej uzupelniającej klasy wyborczej. 

W nowej, powszechnej klasie wybor 
czej uprawniony jest do wyboru każdy 
obywatel austry(,lcki, mężczyzna, któ

Poznań. Z gimnazyów w Księstwie ry ukończył 24 lata, nie pozostaje pod 
Poznańskiem wydalono dotąd inż prze • d 

Mrocza. Rektor tutejszej szko
ły katolickiej otrzymał wedle „Pose
nerki'' następujący list z pogróżkami: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chry
stus! bo od Pana Boga mamy wiarę, 
a nie od ludzi i Marcina Lutra. Ta 
wiara od Boga ;est prawdziwą, a wy 
trzech czy czterech jej nie zmienicie, a 
choćby Pi.ekło pękło„ ale nasza. wiara 
pozostanie. Ja sobie wypraszam mój 
stary przyjacielu! nie wiecej i dłużej z 
dziećmi takie powiastki robić; bo 
wtedy musi się to skończyć, twoja arka 
pójdzie w powietrze, a twoje części wro 
ny zjedzą, ale prędzej jak ty katolicką 
wiarę zniszczysz.'' List pisany lamam11 

niemczyzną dowodzi, że Ucho pruska 
szkoła ~utora nauczyła. _Czy to tylko 
prawda? 

I 6 . , . d e, Wt.adzą opiekuńczą, nie posia a prawa 
sz o _o gu!1nazyas~ow za !o· z~ ~o z i:- wyborczego w innych klasach wybor-
st~o ich_ me chce _si~ u~zy~ rel~~41 1 po n~~ czvch, nie jest od prawa wyborczego 
Il!-1ecku 1 o~maw1ac mem1,~ckiego P wyJączony i w chwili rozpisania wy
c1erza. ~,Koln. ,Volks-Ztg. dor:i?sząc .0 i borów przynajmniej od d\v_óch lat jest 
wyda!e.m~ch, ~1.sz~: „D_oczeka}1smy się I osiadły w gminie. 
szczęsllw1e chmsk1ch stosunkow". · 

Kostrzyn. Zmarł tutai ks. Piotr Sprawa studentów rusińskich. 
Walterbach, w 74 r. życia a 49 kapłań-. 
stwa, proboszcz i dziekan kostrzyński. Władze sądowe_ postanowiły uwol
~~!lf"':l.'~'!f~-1!1!!'!~--~:!!I!-~--!'!!~~!!!!!~~!!!'·!:!!--!!!!!!!!"'~·~ nić 15 studentów rusińskich. którzy, 

Zwilżyla jej czoło. skronie, wargi, nastu laty ... Czy mógł go poznać dzi
wolała na nią po imieniu, przemawiała siaj.? Doktór zgarbił się, pochylił, zmie 
do niej po cichu, jąkając się ze wzrusze nil bardzo, osiwiał... 
nia, które ściskało jej gardło. A Marya ?„. Przypominał sobie tak 

- Maryo, przyjdź do siebie. To ja, · że, chociaż bardzo niedokładnie, że 
Paulina.„ już srę mnie nie bój„. bla- widział u doktora Madelora malą dziew 
gam cię o przebaczenie ... całe moje ży czynkę ... Ale te rzeczy niejasno ryso
cie do ciebie należy„. Przyjdź do sie- wały się w jego umyśle. W jego dzie
bie ! ja cię będę bronić, wspierać;„ bę- cinną wyobraźnię wyraziły się i utkwi 
dę zawsze przy tobie. jak siostra!... ly w pamięci tylko główne rysy dra-

Omdlenie trwało ciągle. Marya le- matu. Smierć Combredla, przybycie 
żala nieruchoma. woskowa bladość po żandarmów, uprowadzenie matki do wi 
krywała jej policzki. Czuć byto jednak zienia, widze,nie się z nią już po skaza-
bicie jej serca. niu jej na śmierć. Potem jeszcze wizyta 

- Boże, co począć? Madelora w Oloryecie. 
- Idź po pana Madelora - rzekł Oto wszystko. 

Jerzy. Słodka twarz matki stanęła przed. 
- Po niego? nim jak żywa. Pamietał właśnie tę 
- Przecież trzeba ją ratować! chwilę, w której nie mógł się wyrwać 
- A pan z jej objęć tam, w więzieniu. I wyrazy, 

- Nie obawiaj siQ., będę spokojny. które do niego wyrzekła. Ach! jak mu 
Paulina pobiegła do drzwi i otwo- to żywo stoi wszystko w pamięci! Czy 

rzyła je; gdy już miała wychodzić, Je- mógł 0 tern zapomnieć? Jego matka 
rzy zawołał: biedna, droga mątka! Napróżno wolała 

- Paulino! do sedziów: 
Zatrzymała się i spojrzała na niego. - Ależ ja jestem niewinna, nie-
- A więc to orawda, rzeczywista winna! 

prawda, to co mówiłaś? A oni, czy uwierzyli temu? Czy; 
Zgnębiona skinęła głową ... On mil ona by la w stanie się obronić? Nie! na 

czat. Paulina oddaliła się pośpiesznie. to potrzeba bylo więcej zimnej krwi, 
Jerzy padl na stołek drewniany i mniej strachu. Jei przerażenie poczy

oczy utkwił w Maryi. Czuł. że odwaga tywano za wyrzuty sumienia. Jeżeli 
go o~stępuje, że V{yczerpała się jego była spokojną. to obłuda! - mówiono! 
enenna. . . Jej zaklęcia i przysiegi uznane były za 

Bo tez to, co się _stało, byto zanad: . kobiecą przebieglość ! Jej gniewne obu 
to okrutne. Kochać 1ego dziecko, byc ł rzenie - za kłamstwo. A teraz wszyst 
przez nie kochanym. i niespodzianie do- kie te bolesne wspomnienia. e rozdzie
wiedzieć się, że połaczenie ich jest nie rające sceny, te łzy, te hańbę miał pu
możliwem, że sama myśl o tern bytaby ł ścić w niepamięć!? Los tak chci. al. 

1 
niegodziwym wystepki~m. . : Spotkał na swojej drodze anielskie 

Ma~el~r! Przypom~ia_ł go sobie. do dziewczę, którego serce odrazu odpo- ( 
brze, w1dz1ał go przec1ez przed pięt- wiedziało miłością na uderzenie jego · 

jak sie wyjaśniło. nie uczesttliczru w 
zaburzeniach na uniwersytecie łwow„ 
skim. Odmawiali oni jednak opusicze„ 
nia więzienia przez solidarność z kole
gami. Sąd postanowił zatrzymać tJm
czasowo w więzieniu tylko tych studen 
tów, którzy uczestniczyli w niszczeniu 
mebli uniwersyteckich oraz w napadzie 
na sekretarza uniwersytetu. Z. liczby 
79 studentów aresztowanych świadka„ 
wie stwierdzają winę tylko 10-ci•„ 

Za złożoną kaucyą wypuSL®łl• 
także . resztę aresztowanych. · 

\\llado111oścl ze świata, 
Związki rodzinne, - polłtyczayDI(! 

Rodzina Żółtowskich utwoczyła 
związek rodzinny, który zapisano są
downie w Poznaniu. Celem zalożenia 
bylo utrzymania i podnoszenie dobra i 
powagi rodziny, pielęgnowanie wza
jemnie stosunków rodzinnych i llfSpie
ranie potrzebujących członków rodzi
ny. 

vV ostatnim czas;e postanowiono u
stawy uzupełnić jeszcze tern. że człon
kowie związku zobowięzują się 51>rze
dawać swe dobra jedynie za pozwore
niem głowy związku. Wyjątek tytko 
tedy jest dozwolony, jeżeli się sprzedaje 
dzieciom. Gdyby który z czlonków 
związku rodzinnego miat wykroczyć 
przeciw tym przepisom, podlega ka
rze konwencyonalnej w wysokości '-ft. 
taksy landszaftowej, którą to kar~ si~ 
intabuluje i pozwala się na zapisanie 
prawa pierwokupu dla głowy zwią,zku. 
Zarząd związku może w niektÓ17ch. 
wypadkach ~ozwolić na wyjątki. 

Kiedy uzupełnienie to chciano ró
wnteż zapisać sądownie, prezydent po
licyi poznańskiej przeciwko temu ~pre 
testował w myśl § 61 ustaw o stowa
rzyszeniach, uznając uznpełn!enie to 
jako ceł polityczny. Przeciwko temu. 
wytoczono skargę przed wydziałem 
obwodowym, który skargę oddałit 

Rodzina Żóltowskich oddała sprawe 
najwyższemu trybunałowi administra
cyjnemu w Berlinie. Pierwszy senat 
trybunału administracyjnego zniósł pro 
test prezesa policyi, pisząc o uzasa
dnieniu: Oskarżony winien dostarczyć 
dowodu na to, że przez zmianę statu
tów zmierza się do politycznych celów. 
Tego dowodu w tym wypadku nie do
starczono. 

Głód w Chinach. 
Kapitan Kerton, przedstawiciel u

tworzonego przez cudzoziemców komi
tetu pomocy dla głodnych, wykazuje 
w referacie_. przedstawionym wice-kró-

serca. Kochali slę nad życie i nawet od
dalenie nie zdołało ich rozłączyć. I to 
dziewczę było córka Madelora ! 

Przez chwilowa_, szaloną nieroz
tropność naraził młoda dziewicę na u
tratę dobrego imienia, na obmowę ludz 
ką i wlaśnie jej, tei jedynej n:e mógł. 
poślubić. Mieć za żonę córkę Madelora ! 
Czy podobna o tern myśleć? 

Pogrążył się we wspomnieniach. 
Od dolegliwego bólu. jaki szarpał jego 
serce, rysy mu się wydłużyły, głęboka 
zmarszczka przerżynała czoło. 

Madelor ukaże się za chwilę. I on 
stanie wkrótce wobec tego człowieka, 
który tak opłakaną rolę odegrał w je
go życiu. Ale potraf i zapanować nad 
sobą. 

Marya umiera. Trzeba o niej myś
leć. Dziewczę wciąż leżało bez ruchu.„ 
Jerzy patrzał na nią. 

Wtem, zdawało mu się. że się po
ruszyła; zbliżył się, ukląkł przy ttiej, 
ujął jej ręce: 

- Maryo ! Maryo najdroższa !.„ -
wolał. 

Tak, przychodziła do siebie. Koń
czyło się nareszc:e to długie omdlenie. 
Otworzyła oczy, poruszyła rękami. 

Przytomność jednak nie wróci la; 
patrzała na Jerzego szeroko otwartemi 
oczami, lecz wzrok jej był błędny i miał· 
w sobie coś przerażającego. To spojrze
nie sprawiało mu ból wielki... Okropne 
przeczucie tknelo jego serce! 

- Ach! - pomyślał z rozpacztt -
tego byłoby za wiele. Obłąkana! nie, 
to niepodobna! 

Uniósł ją: 
- Maryo ! Mary o ukochana! pozna 

jesz mnie? To ja, Jerzy!... Kocham cię! 



_. i;;zang1rnjskiernu, że -~Jodnych l~st 
[o~' ~~ 10 milionów i rirawie po.towa ich 
k~na na śmierć, jeśli rząd me przed
s~ źmie środków odpowiednich. 0-
~1~~~cza on przytem. że władze chiń~ 
~\\ 1 utrudniają wszelkimi sposobami 
sklf 'tetom okazywanie ludności pomo-
~om• · 
(Y· 

53 żydowsko hakatystyczna prze-
'.a ciw prymasowi Polski. 

Tlilfeblat berlińsk~ wzyw.a ~ząd, aby 
starał się w R~Y,m.ie, o od1ęc1e ,ar~y-

o ;tskapowi gmezn:ensk?-Po.~nansk1e" 
~·tytuł „prymasa polskiego· . Od u
dku Polski aż do soboru watykań-

kiego VI roku. 1869. arcybi~kupi po
na~.cy nie uzywall tego ~ytulu, ~l~ 
odcJa:S walki o dogma~ meomylnosc1 
apieskiei Ledóchowski wvstępO\yaf, 

Pd ·iem Tageblattu", tak energ1cz-an . „ . k. 
iie w obronie tego dogmatud. ~e om,i: 

kardynałów przez w z1ęcznosc 
~:ywrócila' mu staro~olsk~ tytuł pry
~' a sobór go po~w1erd~1l. O~tąd na 

tepcY Ledóchowskiego uzywaJą s~ale 
ego tytułu, który, jak mniema .dz1en, 
iik hakatystyczny, o!ac~a arcybiskupa 
gnieźnieńsko-poznansk1ego aureolą 
v!adzy narodowej i podsyca „ruch 
ielkopolski' '. . . 
„Tągeblat" oświadcza. ze czas na~-

wyi~zy, aby „usunąć tęn nonsen~ h1-
tor:rezny1' f oqjąć arcybisk~pow1 po. 
nański emu tytuł, będący w 1askrawe1 
orzeczności z interesami państwa. 
· Chwila jest odpowiednia! - wo
a i'11aciskiem. - Tron arcybiskupi jest 
sierocony, a zanim ktoś obejmie pu-

' ciznę Stablewskiego, trzebaby w Rzy 
ie poczynić kroki właściwe,_ aby po" 
bawić arcybiskupa tego śm1eszne~o. 
le dla pewnych kół dużo znaczącego 
ytdu. Watykan. jeżel.i ze~h~e, mo.~e 
o Jmien i ć jednem poc1ągmęc1em p10-
a." 

. 'Fageblatt'' będzie mógł długo cze
a~ aż Watykan usłucha żydków ber
ińskich. 

abłcie byłego posła do Dumy Hercen· 
staj na 

rltz związek prawdziwych rosyan 
arobilo s·wego czasu wiele wrzawy. 

Aresztowany członek Związku 
rawdziwych rosyan, Aleksandrow, 
skarżony o zabójstwo tiercensteina 
czoraj w czasie rozRrawy sądowej 

v Terjokach wydał organizacyę lwią
.ku. Zeznał o_n, że w Związku t..vm ist-
1ieje drużyna bojowa, do której skła-
u należą: J uskiewicz-Kraskowskij, 
okołow, Matwiejewskij, syn poety 
ajkowa i inni. Sprawami Związku 
iernje dr~- Dubrowin. i rada. która je
nak nie przedsiębrała nic bez po-
~zechnej uchwały. Sąd o..ostanowjl z 
owodu ni eujęcia ani Tooo1ewa, ani La
iczklna, oraz z powodQ niestawienni
twa Juskiewicza-Kraskowskiego od-
żyć sprawę do d. 6-go marca. Ale
sandrowa osadzić w więzieniu, jak ró
nież uwięzić Polowniewa, wreszcie 
Wrócić s ię do władz rosyjskich o za
osowanie środków energicznych w ce 
! ujęcia Topolewa i Lariczkina i .P?
iągnięcie do odpowiedzialności Jusk1e 
vicza-Kraskowskiego, oraz innych 
skarżonych. . 
Żandarm w Terjokach, obecnie bę-

~cy oolicyantem w Petersburgu, na
iskiem Zapolskij, ujął niedawno To

l~wa i od~tawH ~o do cyryk~łu, 
zie znaleziono przy nim braumng, 
ncerz i znaczek Związku, lecz mi
o to policya puściła Topolewa na 
o In ość. 

any Zjednoczone przeciw robotnikom 

wem. Pakt ten Homaczy prasa niechęcią 
wład~ do kadetów, objawiającą się przy 
wyborach, podczas których w1adze wy 
stępowały przeciw agitacvi kadetów 
energiczni_ej, aniżeli przec_i:w stronni
ctwom radykalniejszym. 

Ze spraw róbotnlozycb. 
Dortmund. W ubiegłą niedzielę od

był się tutaj przy licznym udziale Ro
daków wiec „Zjednoczenia" Zawodo
wego Polskiego". Obradom przewo
dniczyl druh Fr. Młynarczyk. O poło
żeniu obecnem robotników i konieczno 
ści organizowania się robotników w 

Samouczek św. Anny usuwa tę nie- f - Jakto nie żyd? \Vłaśnie że żyd, 
dogodność, podając obo~ pols~ich g~o~ I ~Ż)~'d~p!l!!all!'!!n!!;!ie!!!'l!l!!d!l!!o!l!!br!!.l'o~dz!!!!!ie!!!!!ju~! !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!ł 
sek także niemieckie. ktore dziecko J~z 
zna ze szkoły. Odmienne urządzeme 
książeczki wynikło z koniecznej obe
cnie potrzeby umożliwienia samouctwa 
choć rozumie się_, że przy pomocy 
osób, umiejących czytać i pisać po pol
sku dziecko osiągnie zamierzony cel o 
wiele latwier'i prędzej. 

Autor uiyl metody. uznanej ogólnie 
za najlepszą. W pedagogiczn~ch ko
łach zwie się krótko ,.normalką'' i ma 
tę zaletę, że ułatwia spamietanie przez 
obrazek .rzeczy, której nazwa regular
nie się rozpoczyna tern wlaśnie brzmie__,
niem jakie dziecko ma czytać i pisać. 

Można mieć zatem słuszną nadziej~ 
że ów samouczek odda dobre usługi 
spoleczeństwn, poni~waż ~ł~twi~ ~na
cznie postępy tym m1anow1c1e dzieciom 
którym przy nauce nikt nie może po
masrać. 

Zamówienia załatwia Czvtelnia Lu
dowa w Poznaniu, Piekary IO, (Posen 
Backerstr. 10). 

Dortmund. Pan Łukasz Dudziak 
skazany został na 150 mr. grzywny 
ponieważ w jeg9 składzie P.~wa z~ale
ziono 2 butelki órowaru ,1Burgerhches 
Brauhaus" z tterne.. Panu Dudziakowi 
niemieccy właściciele składów piwa 
starają się szkodzić na każdym kroku. 

X. 

~~abo~enstwo polski& 
Freisenbruch. Sposobność do spo

wiedzi wielkanocnej dn. 2 marca po pdł. 
i 3 marca rano. Kazanie polskie w nie
dzielę po pol. 

Essen. W sobotę, dn. 9 marca po 
poł. i w niedziele 10 marca rano sposo-
bność do spowiedzi św. w kościele św. 
Gertrudy. Kazanie polskie w niedzielę 
o godz. 3 i Dól po poł. v:r tym samym 
kościele. - Oprócz niedziel 1est codz1en 
nie sposobność do spowiedzi wielkanoc 
nej w klasztorze OO .. Franciszkanów 
(Wasserturm). . 

Dys~ldorł. Co 14 dni odbyyvać . srę 
tutaj będą nabożeństwa z kazan!em 

polski.em, w klasztorze OO .. Franc~sz
kanów a mianowicie w kazdą pier
wszą i. czwartą niedziele w miesiącu. 
Uprasza się przeto wszystkich Roda
ków, by licznie na nabożeństwa pof ... 
skie uczęszczali. 

Baczność Osterfeld! 

Zjednoczeniu Zaw. Pol." referował 
druh Sosiński :~. Bochum. Mówca trafi} 
wywody jego nagrodzono oklaskami, 
a wielka liczba rodaków zapisała się 
na członków organizacyi polskiej. W 
dyskusyi zabrał glos druh Młynarczyk 
przedstawił korzyści jakie Rodacy ma
ją będąc członkami „Zjedn. zaw. pol. 0 

i 'zachęcał, aby wreszcie i Dortmund 
się przebudził i okazał więcej ene~gii 
w pracy organizacyjnej. Dh. Borusiak 
potępil tych, którzy się jeszcze wałęsa
ją po obcych „ferbandach" i sami n~ 
siebie bicz krę~ą. Druh Kozłowskl 
wzywał zebranych, aby nikt nie opu
ścH sali nie zapisawszy sie do „Zjedn. 
Zaw. Pol~", bo tylko siła, i jednością 
możemy byt nasz poprawić. Rozw~
selil wielce wiecowników mową swo1ą wie_ 

Nabożeństwo polskie nie "Odprawi 
się w pierwszą niedziele marca, lak 
worzód ogłoszono w kościele, lecz do: 
piero w drugą, gdyż ksiądz polsk1 
przybędzie do nas w piątek, 8 mareą, 
i pozostanie do p_oniedzialku 11 ll!arc~. 
Nabożeństwo z kazaniem odbędzie s1~ 
w niedzielę, 10 marca, po pot_ o 4 goqz~ 

Od Redakcyi. 
niejaki p. Daje wski; twie~dzil, ~e Pola 
cy tak mają maszerować Jak ę1smarck 
kazał. Mówił, że już od kilku ty- Panu Fr. L. w Resse. Pisze się: Za-
godni ·jest Dortmundzie, a jeszcze Po- rządy. 

Baczność Rodacy w Altenessenl 
Po raz pierwszy zapraszamy n'a 

„Gorzkie Żale'', które sie odby:Vają 
przez ~ały czas postu o S?;Odz. 1-~J w 
południe w kościele św. Jana. O ltczny 
udział parafian polskich prosi (1) 

laków nie widział, żeby się ze sobą ł~- Panu J. FI." w Dysełdoriie. K~rtę 
czyli. .,Gdy p. Dajewski skończyć me za późno. otrzymali~n;iy, wie~, na~ozeń
mógł odebrał mu przewodniczący głos. stwa na niedzielę 1uz. oglos1c me mo-
Druh Korpus omawiał sprawy zabez- gliśmy. · _ _ _ 
pieczenia i wskazał na konieczność r~- Panu w. L. w H. W butelkach, na • 

Zarząd Towarz. św. J1ana. 

formy. Poruszył także mówca lapi- których znajduje sie m_ar~a. o~ł~ronna Wiece ,,Zjednoczenia zawod. połsk. I 
chłopstwo gazet niemieckich, które 0 - fabryki, wolno tylko wodk1 i_ hk1~ry ~ 
głaszają, żę za nieszczęśliwy wypadek tejże fabryki sprzedawać, a me z mne1. odbędą sie 
śmiertelny abonenta dostają jego spad- Panu w. K. w Kray.· Pism takich w niedzielę, dnia 3-go marca r. b.: 
kobiercy 150 marek. Taki ~ypa~ek abonować nie radzimy. Jeśli Pan się W Dortmundzie po południu o 1 go~. 
zdarzył się pewnemu Polakowi, ktory chce zabezpieczyć, niechaj Pan to u- w lokalu p. Tobina, ul. H1rtenstr. 
czytał „Tremonię" dortmundzką. Gdy czyni w jakiej dobrej kasie, na przy- w Recklinghause.n-Siid (Bruch) po po
udał się po owe 150 mar~k, to i:iu. u klad w Weście" w Poznaniu, a za- tudniu 

0 
godz. 3 w lokaru p, Miillera. 

„Tr~moi;iii'.' P?Wiedzi~no. _ze on me 1est I miast ga'~et niem'.ecki,c~ niech Pan so- w Wiambełerhołz po poludniu o godz. 
w b1edz1e i me mu me dano. bie zapisze pisma polskie; na tern Pan 5-w lokalu p. ttamke. 

· Na wiecu zaproponowano, aby na daleko lepiej wyjdzie. Zjednoczenie zaw. polskie." 
tak wielkie miasto jak Dortmund u two- Panu Kałużnemu w Hafermiihl~. Pan Baczność rodacy w Heissen ! 
rzyć dwą delegactwa. Z t~go P0

":
0

- A Brejski który jak wiadomo Jest w - Wiec „Zjednoczenia zawodowego 
du odbędzie się przysz~y wi_ec. w me- w

0

ięzieniu, 1

nie jest skarbnikiem. „S~ięto polskiego" odbędzie _się dopie~o .10 mar 
dzielę 3 marca. Spodziewac ~Ię nale- józafacia' '. Pieniądze na „Sw1ęto1oza: ca przeQ. południem o 11 godzinie u ?· 
ży, iż Rodacy w przyszłyn: wiecu tak facie" nie należy zatem wysylać am Brunsa, a nie 3 marca jak w ogloszemu 
samo liczny udzial wezmą, 1ak w ostat- pod adresem p. A. Brejs~ieg~: ani P.od stało. 
nim. Druh. adresem Wiarusa Polskiego lecz Je- 1 Baczność freisenbn:ch ! 

Hattin2en. W powiecie ttattingen
odbędą się w marcu wybory do s~d~ 
procederowego. · Li_sta wyborcza Jest 
wyłożona od środy 27-fł;o lute.go do 
13-go marca, obowiązkiem każde~o ro 
botnika, który do tego czas~ ukon~zył 
25 rok życia jest, aby ud~ł się do. bmra 
policyjnego i przekona} stę, czy J~S.~ w 
liście wyborczej . zapisany. J ezeh~y 
nazwiska jego. w liście ~vbo:c~ej n~e 
było, powinien każdy zaządac, oy Je 
zapisano. . 

Robotnicy glosują w ttattmgen w 
mieście i ttattingen-Amt. Herbede: 
Amt, Blankenstein-Amt, Kon.igsteele 1 

Amt Dahlhausen. Zwraca się . uw~gę, 
iż górnicy w wybo.rach tyc~ me biorą 
udziału, lecz jegyme robotmc1:' fabry
czni. Druhów prosimy, aby się zaraz 
zajęli agitacyą przedwyb?rczą w po-"" 
szczególnych miejscowośc1aclf; 

„Zjednoczenie Zawodowe, Polskie" . . 

dynie pod adresem obecne_i:w skarb.ni- Zebranie członków „Zjednoczenia 
ka „Świętojózafacia" p. Jozefa Hama zaw. pol." odbędzie się w niedzielę 3 
w Bochum-ttofstede. Grummerstr. 26. marca po południu o godz. 4 w lokala 

W kilka stron. Pan Antoni Brr1ski p. Ofrrbecka, 'ul. Bochumska. (l) 
opuści więzienie centralne w Bochum „Zjednoczenie zawodowe poi." 
19-go marca po południu. 

Ro.zmailośct 
Sensacyjna sprawa. Ogromne wra 

żenie wywołało w Nowym Jorku uwię
zienie Leopoldyny Wallau, iednej z. naj
bardziej znanych pań z plµtokracy1 no
wojorskiej. Oskarżoną .vna jest o to, 
że otruła własną chorą matkę wdowę 
po znanym milionerze i bankierze Bin
gem. Oskarżenie opiera się na zez?a
niach dwóch dozorczyń chorych, ktore 
opowiadały, że pani Walla.u przestrze
gała wszv.stkich domowmkow prze~ 
tern, ażeby nie dotykali się po!raw 1 
tn.:1 ~,:Jw, pochodzących z pokorn c.ho
rei matki. Matka chorowała od wielu 
lat i przebyta niedawno operacyę_ rak~, 

BACZNOŚĆ TOW. SASIEDNIEt 
Towarzystwo św. Józefa w Altenesseta 
donosi uprzejmie w interesie Towarz. 
naszych. iż rocznica nasza odbędzie 
się 26 maja, na którą to już dziś ser-
decznie zapraszamy. Bliższe szcze-

góly później. (1) 
W imieniu zarzadu 

· W. Nowak, przew. 

BACZNO~Ć! 
l(omitety wyborcze z Sodingen, 

Marten, Liinen, Kastrop i Courl-ttussen 
i Mengede nie zdały ieszc~e obrachun
ku z dochodu i rozchodu w sprawie wy
borów. Byłby czas najwyższy, abyś
my wreszcie odebrali obrachunek i 
pieniądze. 

azyatyckim. Tow. Czytelni Ludowych. Wszelkie 
Prezydent Roosevelt zatwierdził korespondencye w sprawie towarzy

otekt pr~wa, zabraniającesw robotni stwa naszego, zakładania bibli~tek itd., 
l11 z Azji osiedlać się w Stanach Zje- prosimy wysyłać wprost do bmra na-

z różnych stron. przyczem cierpiała tak okropme, ze 
btagala często lekarza. ażeby ~akoń
czyt rychło marne jej życie. Tw.1e:ctzą, 
że pani Wallau nie mozła dłuze1 pa
trzeć na to. jakie męki matka jej prze
chQdzi i że na jej życzenie, otruła ją. Pa 
ni Wallau zaprźecza temu i przypusz
cza, że matka odebrała sobie życie. 

S. Kozłowski, Dortmund, 
Rheinischestrasse 133. 

Skarbnik komitetu wybor~zeg-o na po" 

Oczonych. szego ood adresem: , 
Yho · R · Czytelnia Ludowa Poznan (P~sen D ry do Dumy państwowe1 w osy1 Ba··ckerstr. 10) - Adres skarbnika: o Dumy wybrano 406 posłów. We 
ulg zestawień .--r)łurzędow.:ej „Pet Ag. Dr. Kapuściński, Poznań (Posen) . 
.. egr," monarchiści mają 73 mandaty Samouczek św. Anny! Pod tytule~ 
~dziernikowscy 41„ opozycyoniści takim wydało Towarzystwo Czyteln~ 
1: W skład opozy~yi wchoclzi 6.6 ~a- Ludowych książeczkę do początkowe] 
ow, 29 trudownikow. 39 socyahstow nauki ojczystego_ języka. , . 

;e~olucvonistów i 77 czlonków opo- Ponieważ innej mowy, procz me- 1 
kVi, .o których niewiadoma do jakiej mieckiej. dzieci w szkole się ~ie ~czą; t 
. cyi należą. Opozycyjna prasa ro- . więc znają też tylko alfa?et. n·em1eck~ 
lsk:i stwierdza z(l"odnie. że kadeci bę- ł i z tej orz~c~ynv trudno im Jest uczy 
stronnictwem najsilniejszem, co nie sie czytać 1 pisać bez pomocy starszych 

adza się ze zestawieniem urzędo· ł osób. 

W esoly kącik. 
- Dzień dobry kochanemu panu! 

wiat dortmundzki. (2) 
J 

Nadesłano 

Milion So ołów 
zawitało w Pozna*shle 

wybo1·nyeb pa1łłerosów 
łirmy Wulkan 

I. F. J. Komendziński w Dreżni i 
w nader przystępnej cen:e det.:;licznej ll O 

ki..; sztuk 15 fen. vV :nto sprawdzic. Do DP.t 

ł bycia V>e w1:::.r1.yetkich r. dnośn)' ch h3.ndlach 

Cóż to panisko wygląda tak kwaśno i 
mizernie? . 

- Aj! nie pyta i pan !.„ dokucza m1 
powszechna dziś między ludźmi cho
roba.„ 

- Zapewne nieżyt? (choroba 
szek). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



t 
Jak.o kierowniczka wielkomiejskich pienrszorzedn;ych 

nkładów starać się najusilniej będę moj~ klientele wszech· 
1tronnie zadowolnić. (580 

Polecajl\C się łaskawym względom i pr01'lz,c o życzlfwe 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, piszę 

BBłJUH? 

Polecam srz;nownym Rodabm i Rodaczkom 

O lej czysto siemienny, pelskłe powidła. 
Suszone l'l'D&zkł, ilhtkł I Jębłka. 
T"·arog dobry, codzieno:ie świeży. 

Jakoteż iledde w~dzone, opiekane, ząwljane 
słone I 1ard.elkl. 

ProszQ szan. Rodaczki i Rodaków () skorzystanie z 
mych niskich cen. (182) 

Dziękująr.: za dotychczasowe popieranie mego inte-
resu polecam się nadal i kreślę z powaźaniem 

Ignacy lllacleJall, Maryańska ul 25. 

r 
I 

Ażeby podołać WP relkiej obcej konkurencyi założyłem w Watten
seheicl labP)"kę parOW&\• - Służę więc każdemu i doetarczalll 
ell.leb l; płee.-„wo, któxe jest bardzo smaczne i tanie, jakiego 
• ałliloa-o w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

··'"' · Moje wozy 
przejeżdżaj Bi: .W poniedział~k i czwartek: W attenscheid, 

Leithe, WesteRfeld, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 
. We wtorek I w pl"tek.1 

Ueekendorf, Gelsenkirchen, Hullen, Schalke, Bulmke. 
w ltredę ł w aebetę1 

Bismarck, W anne, Rohlinghausen i G ilnnigfeld. 

Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybędą, 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adresu 

na pocdowce, a natychmiaat prsyjadę. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o ł.askawe poparcie. -
Pepłerajm:y l!łł'ł'eA'O I jedzmy ehleb pe-1dd. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski 

1 w Wattenscheid, 
Yorstadłstr • .&8 ; . (27) Vorstadt11tr • .&8. 

„~ ... „ ... „„„ ... „„„ ... „„„„„„ 
B o~nołć ~cd.ac7 1'V Wa~nel 

1' Jedvnv polski skład o huwia. ~ 
Podaję uprzejmie do wiadomości iż z dniem 1-•o lutego rb. otwo

r11Jłem prz)' ulicy BynkoweJ (Jlarktstra8se) (naprzeciwko re
at.auncyi Reichenberga) (145) 

Obu• le w widii.im wyborze i po eenoch przystHtnyeh. 
Ouajmiam Szanownym Rodakom i Rodaczkom, iż •prowadziłem obuwie 

•yiko z pierwszorzędnych fabryk. Również wszelkie reperacye wykonuję we 
własnym warsztacie spiesznie i dobrze. 

Obuwie ----
pOOlu g życzenia można u mnie zamawiać. 

1••1t:YD„'-'1 
Daeznoiłe t 

Rodacy w Herne i okolicy 
Pc,:~eam H&nownym Rodakom mój 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowania, s!ycia, prania i wyłdłymaniłl 
o ras 

wszelkich sprzęt6w kuchen-
nych 

(4a 

Zakupione rzecą odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Pieeyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HE:BNE, Neustr. 35. 

Czel. krawiecki 
na małe i duJe 1ztuk.i 
na stale zatrudnienie 
potrzebny od zar•z. 

Fr. Dukat, 
w HtUllen, Friesenstr. 15 

A.GBMCI. 
Stare t.-Owarzystwo ubez 
i:ieczefi na łyęie, które 
ubup. także aa wyp. i u
bezpiecza dzieci, pOSZll
kuJe jeHczc kilku 

zą•ł\'peów, 
władających j~ykiem 
polskim na. wysokie pre
wizye albo aa stałe wy
nagrodsenie. Zgłoszenia 
przyjmuje inspektor ob· 
wodo wy (186) 

.J. IJteekmann, 
0$terfeld fjW. 

SłnZąca ~ 
potrzebna od zaraz. 

K. Kucnerowicz 
w Resse p. Buer. 

2 P••oenlków 

, kra 11ecklch 
potrzebuje od zaraz 
na. stałł\ pracę 

S. Kucnerowicz, 
w Resse p. Buer. 

Czelad. piekarski 
może się zgłosić na sta
łe zatrudnienie do 185 

w. Kindla 
w Dellwig i. Rh., 

Berg•ltr. 101. 

2 czel. krawieck. 
potrzebuje od zaraz lu9 
później 202 

Tomaszewski, 
E!11ten, Grabenstr. 45. 

Poszukuję od zaraz 

służącej Polki 
która z d·iećmi dobrze 
się umie ob~hodzić za wy. 
sokiem wynagrodzeniem. 

Jan11owiak, 
Wanne. Skład towa
rów kolonialnych i pie
karnia. Hofstr. 63. (201 

4 ezeladoików 

szewsklob 
poszakuje na siale za
trudnienie 203 

Ignacy Misiak, 
mistrz szewski. 

Gelsenk. ·V•·kend. 
Bochumska ulica nr. 116. 

e~c 
ł ' Esse.n, 1179 

al. Włełowa (Turmstr.) nr. 14. 

Największy i najstarszy pierwszorzędny intern 
krawiecki na Essen i okolico. 

Krój nowomodny uznany jako najlepizy •• 

T..ł.NIO ! T.UOO l 
Ubiory 11 trwałego t.-Owaru już od 35 marek. 

1Tbler7 •okel11k.l.e od 86 do 46 ma.rek. 
&:oszttl t>odróllY' do dW'óch marek zwracam;y : -Ha 

słt;ni naszem'.: SweJ de 8we10. 

-·~·„·····-····"" : Prawdziwą polską tabakę, : · 
• Prawdziwe • 

: polskie wino weselne, : 
• jako też polak.le lłkłery • .,, 

: ZAGŁOBĘ I HLEWIĘ : 
poleca . „ restaaraeT• Cl 

: Otto 1fltter, Bochum, • 
• Dorste••-· 1. (1100 : • •• „-„ •••••• „. 

Najlepszym środkiem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy
chawicy, duszności, kurczom żo
l4dka, tasiemcowi, błlom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest Il.. Buebowekłt·r;o 
olrjek eukal1ptusowy. 
'fysiące ludzi, którzy u.ływali 
środka. tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zn.peł· 

• ny powrót do zdrowia. (127) 
Olejek eukalyptnsowy wyseła 

się w butelkach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

Il, BUOBOWSl.I 
fabryka chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
Pozqaniu. Adres do zamówień: K. BuchowtJki, che

misch pharmazentische Fabrik. Posen .&O. -~ 

Ukończywszy z najlepszym pre
dykatem „bardzo dobrze'' w no
wym zakładzie położniczym w Bo
chum kur.:; akuszerstwa podług naj
nowszych odkryć wiedzy w tym 
względzie polflcam się Szan. Pa-

Pokładając nadzieję, iż Szan. Rodacy i Rodaczki raczą 
iWe ,,otrzeby ·w obuwiu u mnie zakupywać i popierać przez 
to li elf\ przP-mysł własny, przyrzekam z mej str9ny starać się 
kaitl go jak najrzetelniej obsłużyć i zadowolić. Dobre cygaro niom z Herne i okolicy jako .. 

Henkel's 
Bltich-Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i ~ia 
zastąpi zupełnie bielenie na łące. 't'ylke -9 
paczkaclt z nazwiskiem Henkel i z l'lnacski~ 
ochronnylll ,,lwem". Do nabycia we w·-.al:itt 
drogeryach, sltladach towarów kolonialn;rd t •J· 
dla. fiłlt) 

Place bud.oW'l&.iie 
1" :lra..m.born, pr1y szybie I'f „Deut!Klhtr Kti::c111 

w każdej wielkoici aa na eprzedaż p„ L..i.rt:.i 
•ałed wpłacie. ~'~ 

.6.l'be:rt Buss, 
li A.)( B (t 1t N„ Gottliebstr. nr. 2>. 

M. Mledzlńs~ 
w HE.Rl'łE 

ul. N owa (N eustraaa&) 2ł 
poleca Rodakom swój (Uli 

warsztat krawiec~ 
w którym wykonuJe się 
wszystko podług mia.rv 

·~z dobrych materyi po ce. 
nach tanich. 

Zwracam tak.że uwagę na mój 

skład 01ebli 
które takte tanio sprzc;daJe. 

Swój do sweao ! Swój do swepf 

Budzik gt dzwonek. I, 86 mi 

Zegarek ~sz;:k. 2Jfi -
Zegarek .reC:!n~to 6,si • 
Cennt"ki około 2000 iltm.ra. 

cyi wya. 41Ll'mO ff 

„ M. Danecki, Poznó 
ul. Blemarek.a •· (72) 

SKORY, FUTRA, GARNITURY f:U· 
TRZANE 

farbuje i czyści Jako specyalno~ć 
rARBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W 
CiOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie~ Hofstede, łforne, Ełckel, R6łtlłll· 
hausen. Linden„ Hattin2en. Lans:endreer, dar
ten, Ca!'trop, Kamen, DortmlDid, Grit. 
Sprockhoveł. 

·------------·-··~--· 

Drukarnia "Wiarusa Polskiegr' 
w Beehum, llal&he•entr. Ił·• (• łt 
le) "7Wfn w111lkit praee •rllll.._., 

nf\ko, su"wnit ł taai•. 

Księgarnia „Wiarusa Polskl•P" 
w .8eek•m, Ma..ltheserstr. lfa 

poleca: 

~łki do naboieństwa, krzyłe, d• 
tańce, szkaplerze itd. 

„WIA.RIJS POLSKI" 
a .Pe1łallcem Katolickim• wychodzi c:o4aieut1 f 
lecham i korzt11j1 na cały kwartał tylke 

I ••rko 50 fea7rów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej. 
tleał o•ewl"zklem kaitdeso Pelall• 
•• ebez7rtnle, abJ' ez1&1wal „wt„ 

••••••••kies•·" 

,,Gazela Toruńska•' 
(„Gazeta Codzienna~') wychodzi w Toru· 
niu sześć r~y tygodniowo z sześei1l do· 
datkami bezpłatnymi. Przedpłata kwar· 
talna wynosi na poczcie i u listowycli 
I marko GO fenygów, a z odnosze· 
niem do domu U fen. wi~cej. 

PrzyJaclBIU najtaAsze pismo polsko-katel. fff• 
U f chodzi 3 razy tygodniowt w • 
ruaiu i ma 6 dodatków. Przedpłata ~wa~ 'ff' 
nosi na wszy;:;tkich pocztach i u listowych iyli• 
I mark-:. Z odnoszeniem do domu przez liitł· 
wego 1,24 mk:. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserfi· 
chen Postamt e i1n Exemplar der ZeitltJi 
,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunr„ 
. pre:sliste 128) ftir den Monat Mart 
1907 und zahle an Abonnement n•d 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

Zawsze do usług gotowy 
'J"' ~ W • a h ke • Obige 0,64 Mk. erhalten zu habeO · .;:„ ze ••e e ~ • paprnrosy „ 

1 
bescheinigt 

Ali. USZEBKA_~ 
Joanna Kosinowsky, 

Berno, Nenstr. 27. - Telefonu No. 401. 
, Ó można nabyć (20łJ (Gesellenhans). Sfi'~ ~ tło swego 1 Sw ~ do swego! w Bochum prz;y ul. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!:!!!!!!!l~~~~~M~a~lili~e~se~r~st:r.~1~7a. .!J~~~~~~~~~~-=~~~~~~2__~-~~~....:~.~· ~· -d~-·-·~·-·~~~1-~-··
~a druk, nakład j redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakladem czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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'ł@dzienne pismo indowe dla Polak6w na ob;zyźnie pośwt,1on1 oświaełe oraz sprawo• narodowym politycznym ł zarobkowy• 

ilrcaodsi ~odzi„lll• • •nl\W•• wu po6~t.cu.7c.ll. I 
tncdpłata kwartalna u. pocsci• i • lilto1f1ch WJD.Oli 
, • W fen., a s odzoneniem. do domu 1 mr. 92 ten. 
-! •. :U!i Poliid'~ ~pisu.iy jut w ceulb ~cltoYJS pod 

lia&!ł.11111 ,,L polnfacJa U'. 128. 

Za lnnrat)' płaci lit sa aiej1e1 rqdb drobnego clnh 
u: f. ogłoaeni• u.mieacson• prud W.ratami '° r„. 1:'9 
cqsto ogła.u& otn,ma. rabat. - Lilt, do „Wi.&ruaa P~ 
mego" m.ld1 łn.nkowa6 i podd w nich dokł&cłą .UO. 

pilqcego. ~kopisów ni• nr&e&m7· 
:Qta.~-- . ~ Stlt?"iMS'FfWWP"~<CWSIR2r~ tiJ!J a..~ u ~ A ,.....,, ;& ... -----------------·~ 

. i1JM Redakcys, Drukarnia i Kai~amia llll&.jdttje iię .., fkdmn:.i~ prgy ttifoy Maltheaarat. n . - Adres~ "'V/iaru1 Polski" Boc.hum. - Te 1 efo n n r. i414; 
~ ····- . . ---·- -·--~-~~-,()! -·-··--~~~J!!L..~~---eg:l __ ---- ·--·-·---·-- __!!g __ 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
,mówić, czytać i pisać po poslku ! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwolł ! 
z ______ _ 

I wypadk6w dDta. 
Układy pomiędzy rządem francuskim 
a biskupami Francyl zostały zerwane. 

Układy toczyły się w sprawie wy
dzierżawiania kościołów i formy kon
traktu; swego czasu donoszono, że za
nosi się na pomyślne zakończenie ukla-

..-Oów, widocznie więc rząd francuski nie 
chciał porozumienia. 

. Z pruskich projektów antyoolskich go
towy jest tylko jeden, który domaga się 
nowych .milionów dla komisyi koloni

zacyjnej. 
Projekt wywłaszczenia polskich 

rolników rozważany jest dopiero w ra
dzie ministrów. · 

Pisma kapitalistyczne nie mogą zaorze
~zyć, te położenie gos1><>darcze wszel
kiego rodzaju przedsiębiorstw jest co-

raz lepsze. 

Nie można zaprzeczyć, że także za 
robki robotników poprawiły się nieco, 
lecz poprawki zarobków nie można ani 
w przybliżeniu porównać z podwyżką 
zysków pracoday;ców; ceny artykułów, 

·spożywczych zaś poszły o wiele szyb
ciej w górę jak zarobki robotników, tak 
jż robo~nik, chociaż nieco więcej zara
bia, daleko skromniej żyć musi obecnie 
Jak dawniej. 

Sejmowi pruskiemu przedłożył rząd 
·.świeżo sprawozdanie z działalności ko-

misyi kolonizacyjnej. 
W roku 1906 zakupiła komisya ko

lonizacyjna 29670 ha (hektar równa się 
mniej więcej czterem morgom) .za .42 
miliony 214 tys. marek. ofiarowano jej 
130.259 ha. Na kupioną przez komisyę 
ziemię zlożylo się 21 większych majęt
ności i 96 gospodarstw, w tem 7 ma
jętności większych i 39 góspodarstw 
od Polaków za 5 mil. 37 tys. marek. 

Z końcem roku 1906 zakupiła komi
sya kolonizacyjna ogółem 325993 ha, 
wtem od niemców 221150 ha a od Po· 
laków 104 840 ha. 

1Ceny ziemi poszły jeszcze więcej 
·w górę, płacono przeciętnie około 1400 
marek za hektar. Liczba rodzin koloni
stów wzrosła o 1748. Od roku 1886 do 
1906 wydała komisya kolonizacyjna 
'144 milionów marek, zebrała w tym cza 
sie 107 milionów, czystych wydatków 
rniała zatem 337 milionów. 

W parlamencie niemieckim 
Odbywała się w dalszym ciągu we wto
rek walna dyskusya nad etatem. 

Przywódzca socyalistyczny Bebel 
W trzygodzinnej mowie bronił socyaliz 

mu, krytykował postępowanie rządu i 
poniedziałkową mowę Bu el owa; co do 
zarzutu liberalów, że centrowcy w nie
których okręgach pomogli socyalistom 
do zwycięstwa, wytknął Bebel libera
łom, że przecież i oni niedawno zawarli 
sojusz z socyalistami. w Badenii przy 
wyborach do sejmu badef1skiego. Bue
lowowi zarzucił Bebel. że nie zna wcale 
ustaw socyalnych. Prusy z Buelowem 
na czele an.i krok nie postępują na
przód pod względem kulturalnym. Li
beratowie nie potrzebują się tak unosić 
nad swojem rzekomem zwycięstwem, 
bo przecież w roku 1874 posiadali 152 
krzesła w parlamencie. a dziś mają tyl
ko 60. Pomiędzy liberałami siedzi je
szcze niejeden, który gotów byłby roz
począć walkę kulturną. Oburzenie p. 
Buelowa i liberałów, że pismo „Bayr. 
Courier" potrafiło dostać w ręce swe 
odpisy korespondencyi kierownika ,,flo 
tenferajnu" jenerała Keima i Buelowa, 
jest dziwne wobec tego„ że i 
rząd nawet wielkie sumy wyznacza na 
śpiegowanie, tajny fundusz podniesiono 
przecież z 500 tysięcy na milion marek. 

W końcu zaznaczył Bebel, że so
cyaliści wszystkich sil dołożą do tego, 
by straty poniesione przy ostatnich wy 
bprach, powetować i to im się też na
pewno powiedzie, gdyż ·socyaliści prag 
ną, by Niemcy stały się państwem, któ
re szanowałby świat cały. 

W długiem również przemówieniu 
odpowiadał na wywody Bebla kanc
lerz książę Buelow. ·co do udziału swo
jego w agitacyi wyborczej oświadczył 
Buelow, że z pieniędzy rzadowych ani 
fenyga nie użyto na agitacyę. Sumy, 
o które chodzi, pochodziły od osób pry
watnych i zostały mu oddane do dyspo-. 
zycyi. Następnie omawiał p. Bu~low 
przyczyny klęski socyalistów, zaznacza 
jąc„ że socyaliści odebrali tylko cię
gi, na które rzetelnie sobie zasłużyli. 
W partyi socyalistycznej bowiem, któ 
ra niby to żąda wolności dla wszyst
kich, nie udzielono nikomu najmniej
szej wolności zdania. Gdy z partyipo
waży ł się ktoś wypowiedzie~ zdania, 
na które nie godził się Bebel i jego po
mocnicy, obrzucono „śmiałka" owego 
natychmiast błotem. obdarzono go 
wyzwiskami, a niekiedy wyrzucano 
także z partyi. Nigqzie w świecie pan 
Buelow nie słyszał i nie czytał ohyd
niejszych wyzwisk i nie napotkał bru
talniejszego tonu, jak u socyalistów nie 
mieckich i w ich prasie. Dalej socya
liści zawsze tylko krytykowali, a do
tychczas nic pozytywnego nie zrobili. 
Glosowali przeciw wszelkim ustawom, 
które przyniosły robotnikom wielkie 
korzyści. Kanclerz i wszyscy ministro 
wie b~dą zawsze zwalczali socyalistów 
dopóki ci będą zwalczali formę monar
chiczną rządu, która jest podstawą 
konstytucyi niemieckiej. . Socyalizm, 
zdaniem p. Buelowa poniósł tylko klęs
kę, ale nie można się łudzić tern, jako
by socyalizm przestał na zawsze być 
groźnym. Rząd walczy przeciw socya 
listom. ale nie przeciw robotnikom nie 
mieckim, dla których w dalszym ciągu 
prowadzona będzie polityka socyalna, 
Prawdziwe interesy robotników i pra
codawców nie są sobie przeciwne, lecz 
zgadzają się ze sobą zdaniem p. Buelo ... 
wa, który zakoflczyl swoją mowę wy 
rażeniem nadziei. że na ruch socyali-

styczny kiedyś si~ będzie patrzalo tak, 
jak człowiek przyszedłszy do zdrowia 
patrzy na przebytą ciężką chorobę. 

P_0 przemówieniu konserwatysty 
Richthofena, który wyraził radość z 
powodu klęski socyalistów i dziękował 
rządowi za jego udział w agitacyi wy
borczej, odroczono dalsze obrady do 
środy. 

Przemawiać będzie dziś w środę 
prawdopodobnie także członek Koła 
polskiego. 

. Koło Polskie w obronie górników 
Podczas obrad nad interpelacyą w 

sprawie nieszczęścia na kopalni „Re
den" dnia 23-go lutego wygłosił w sej 
mie pruskim imieniem Koła polskiego 
poseł Korfanty mowę„ która wedle tło 
maczenia „Dz. Pozn.-'' brzmi: 

M. p., w imieniu moich przyjaciół 
politycznych i licznych bardzo górpi
ków Polaków mam sobie za obowiązek 
wyrazić dla ofiar kopalni „Reden" na
sze najgłębsze współczucie. 

Z przebiegu całej dyskusyi wiado
mem było, że gdyby skrapianie już 
przed owem nieszczęściem zawsze z 
niedzieli na poniedziałek podejmowano, 
nieszczęśc e w kopalni „Reden" nie
byłoby przybrało takich rozmiarów. 
Nakazano to zaraz po katastrofie, czyli 
innemi słowy, kazano nakryć studnią, 
skoro dziecko do niej już wpadło. 

(Bardzo słusznie 1 - u polaków). 
To wrażenie każdy wynieść musiał 

z dzisiejszych obrad. Jasnem powinno 
było być każdemu. że skoro kopalnia 
nie zostanie skrapianą przez 24 albo 
tylko 18 godzin, pył węglowy musi się 
tam wywiązać. Na to nie było potrze
ba zarządu kopalni, bo każdy prosty 
sztygar, który jakiekolwiek techniczne 
posiada wyksztalcenie, musiał to prze
widzieć. 

Poseł Marx, kiedy mówił o śledz
twie, dotyczącem przyczyn nieszczęś
cia, powoływał się na to. że górnicy 
we wszystkich kopalniach nad Saarą 
bardzo są onieśmieleni, 7e sa milczący 
i niechętnie dają bliższe wiadomości o 
stosunkach, panujących w kopalni. Na 
to odpowiedział pan minister, że wedle 
protokołów mężowie zaufania otwarcie 
się wyrażali i odważnie wszelkie niedo
magania kopalni ganili. Nie znam sto
sunków w obwodzie Saary. 
(Poseł dr. Friedberg: Słuchajcie, słu

chajcie). 
Pan poseł dr. Friedber~ woła: słu

chajcie, słuchajcie! A przecież jest to 
samo przez się zrozumiałem, że tych 
tam stosunków nie znam. Ani się nie 
rodziłem w okolicy Saarbrilcken, ani 
też jako górnik nie pracowałem tam. 
Sądzę, że pańskie słuchajcie, słuchaj
cie' nie było na miejscu. Ale znam zato 
stosunki u nas na Górnym $lasku! 

(Poseł' dr. Volz: Na. na!) 
Pan poseł dr. Volz może później 

skontrolować źródto. na które się po
wołuję, a prawdopodobnie nie będzie 
wołał wtedy: „Na. na!" 
(Poseł dr. Volz: Na. na! - Wesotość.) 

Na Górnym Sląsku górnicy do te
go stopnia są onieśmieleni. że przy u
rzędowych śledztwach nigdy prawie 
nie maj~ odwagi przedstawienia rze
czy tak, iak się istotnie maią. Na dowód 

przypominam panom, że przy ostatnim 
czy przedostatnim raporcie ~órniczych 
rewirowych urzędów, sami urzędnicy 
na to zwracali uwagę, że robotnicy nie 
mają odwagi skarg swoich osobiście 
podnieść, zganić zło, które panuje, ale 
raczej chwytają się inne~o środka i wy
syłają do odnośnych urzędników ano
nimowe listy, na mocy którycfi ci do„ 
piero o różnych niedoma~aniach kopal 
ni dowiadują się. Sądzę, że dowód to 
urzędowy, w jaki sposób ~órnicy trak 
towani są, bo prawdopodobnie sysJ.e
matycznie przez groźby, szykany I 
prześladowania, przez przesadzenie do 
mniej korzystnej roboty, odbiera Im sh1 
odwagę otwarcie ganić to, co się złego 
dzieje w kopalni. 

Pan minister oświadczył niestety 
dalej. że nie może zmienić swych za„ 
patrywań, aby robotnicy IDOSlli być do 
puszczeni do udziału w dozorze kopalń. 
Imieniem moich politycznych przyja
ciół oświadczam. że ubolewamy nad 
tern bardzo. Musimy i na przyszłość 
pozostać przy naszem tądanlu, aby pra 
wo to dla robotników otrzymać, bo wła 
śnie to prawo robotników ... brania u
działu w dozorze kopalni, wielkie może 
przynieść korzyści. M. p,, w jakiż tQ 
sposób odbywają się dzisiaj rewizye 
przez górniczych rewirowych urzędni
ków? Przedewszystkiem skonstato~ 
wać należy, że robotnik rzadko ma zau 
fanie do rewirowych urzędników. 

Dalej uwzględnić należy, że rewi
rowych urzędników górniczych zazwy 
czaj oprowadza urzędnik kopalni po 
miejscach pracy, a robotnicy nie mają 
odwagi w jego obecności przystąpić do 
rewirowych urzędników, aby zwrócić 
ich uwagę na zło, które panuje i skargi 
im przedłożyć. Dalej i to uwzględnić 
trzeba, że skoro tylko rewirowy urzęd-' 
nik górniczy albo jego pomocnik przy 
wejściu do kopalni ukaże się, natych„ 
miast przez sygnały albo też przez 
krzyżyki robione na powracających wó 
zkach, dają znać do kopalni: żandarm 
górniczy przybył. Wszystko to, co się 
znajduje w nieporządku i co się da Il'\ 
prędce uporządkować, porzadkują, aby 
rewirowy znalazł wszystko w stanie 
jaknajlepszym, a miejsca niebezpiecz
ne jak najspieszniej zastawiają, niektó
re, chociażby słomą zatykają. Tak się 
dzieje dzień w dzień. Jeżeli pan mini
ster podczas swej zeszłorocznej podró
ży do Górnego Sląska wszystko zna
lazł w najlepszym porządku, to mógł
by się dowiedzieć od górników, jak na 
dwa czy trzy dni przedtem wszystko 
do tzgo porządku doprowadzone zo
stało. 

(Bardzo słusznie! - u polaków.) 
Wspomnieć także musze o obcho

dzeniu się z mężami zaufania. Pan mi
nister opowiada, że mężowie zaufania 
nie wypełnili oczekiwań, któreśmy tak 
samo jak i inne stronnictwa w nich polo 
żyli pod względem dozoru kopalń. M. 
p., naturalnem jest, że nadzieje, które 
w tych kontrolujących robotnikach -
tak ich nazywam - położyliśmy, ,nie 
ziściły się, bo obchodzq sie z nimi tak 
samo, jak z członkami wydziału robot· 
niczego. 

(Bardzo słusznie! - u polaków.) 
W rządowej kopalni •• Królow;i „ud 

w i ka'' wv_rlalono przecież tak w . •· 7 e
szłym jak i zaprzeszłym roku człouków 



wydziału robotnicze20 za to. że w in
teresie kolegów swych występowali. 
Czegoż dopiero oczekiwać można w 
prywatnych kopalniach. wobec takiego 
postępowania w kopalniach rządowych 
Te naśladują przykład „wzorowych'' 
rządowych przedsiębiorstw i postępu
ją w taki sam sposób z członkami wy
działów robotniczych. Z tego też po
wodu rok rocznie z kopalni prywatny_ch 
wydalają mężów zaufania. 

Pan minister powiedział dalej, że 
gdyby udzielił mężom zaufania prawa 
do wspólnego dozoru kopalń, użyliby 
tego do politycznej agitacyi. M. p., nie 
jest mi to jasnem. Jakżeż mają robotni
cy, którzy ewentualnie na własną rękę 
do kopalni spuszczają ~ię, aby przeko
nać się o stanie jej, prowadzić politycz
ną agitacyę? Zaznaczam. że ile tylko 
razy stawi1amy jakiekolwiek żądania w 
interesie robotników, chociażby było 
nairozsądniejszem, zawsze nam od sto· 
lu rządowego i ze strony wszystkich 
stronnictw prawicy odpowiadają, że za 
rządzenie takie mogłoby być nadużywa 
nem pod względem politycznym i pro
wadzić do agitacyi. Tak było przy wy 
dzi.ałach robotniczych i przy każdej spo 
.sobności. Zdaniem mojem, naprzód nie 
powinno się tutaj głosić takich zapa
trywał1, ale raczej spróbować urządze
tllia podobnego, badać je rzeczowo, a 
dopiero sąd ostateczny wydawać. Przy 

zaprowadzeniu wydziałów robotni
..czych te same podnoszono wątpliwo
ści. Dotychczas nie słyszałem, ażeby; 
przynajmniej u nas na Górnym Sląsku 
zaprowadzenie wydziałów robotni
czych do jakiejbądź prowadziło agita
cyi. Gdyby bowiem coś podobnego 
dziać się miało i członkowie tej wyso
·kiej izby, którzy zastępują interesy w1a 
ścicieli kopalt1 i rządu, byliby to już pod 
nieśli. 

M. P~ Straszne nieszczęście w ko
.palni Reden powinno nas spowodować 
abyśmy się nad przyczynami pojedyń-
·czych wypadków, które są straszniej
$Zymi i częściej zachodzą, aniżeli z re
lacyi tutaj nam podanej usłyszeliśmy, 
zastanowili i powody zbadali. U nas, 
w obwodzie przemysłowym Górnego 
Sląska, gdzie mamy wielki zastęp ro
botników, przyczyną nieszczęść - a 
tych zdarza się bardzo wiele - jest 
.co następuje. Z urzędowej strony twier 
dzą, że wszelkie wypadki wydarzają 

.się w kopalni najczęściej ·po niedzieli 
lub święcie, ponieważ robotnicy stawia 
ją się nietrzeźwi. Jeżeli jednak przyj
·r zymy sie_urzędowej statystyce przeko 

Fatalna omyłka. 
4. 1) Powieść z francuskiego. 

· { Ch~g d.ails2y l~ 

PrŻypatrywała mu się ciekawie. 
Wyrwała mu ręce i pełnemi garściami 
chwytała swoje włosy, skręcała je i od 
rzucała naplecy. Później chwycił ją 
rodzaj spazmu nerwowego. Zamknę
ła oczy, wysunęła się raptownie z je
go ramion i padla znowu bez czucia 
z rozkrzyżowanemi rękami. 

Wtej chwili drzwi się otworzyJy 
gwałtownie. Madelor podbiegł do cór
ki, padł na kolana, wziął ją w objęcia, 
wzrok utkwił w Jerze go i krzyknął ~o 
trzykroć: 

- Podły ! podły ! podły ! 
Jerzy podniósł się żywo i postąpił 

parę kroków do Madelora. Zdawało 
się, że chce się rzucić na starca, tak I 
gwałtowny byt ruch młodzieflca, taka 
straszna bladość pokryta twarz jego. 
Lecz nagle gniew jego opadł. Paulina 
stojąca za doktorem, wyciągnęła do nie 
go ręce z błagalnym gestem i wskazała 
na Maryę. 

Cofnął się, wargi mu drżały, ale 
zdołał wytrzymać wzrok Madelora i 
stał oparty o ścianę, kryjąc .twarz w 
cieniu. 

Starzec ujął córkę w objęcia, po
dźwignął ją, chciał posadzić na krze
śle, lecz si~y_go zawiodły, zachwiał się. 

- Paulino, pomóż mi! Boże mój ! 
co za nieszczęście! - szeptał gtosem 
bezdźwięcznym. l 

Maryi nie można było docucić. I 
- Trzeba ją przenieść do miesz- ~ 

kania! ł 

nać się możemy, te nieszczęśliwe wy
padki przydarzają się najczęściej w 
środę, czwartek, piątek i sobotę - a w 
poniedziałek najmnie.J ich bywa. Są
dzę że statystyka najlepiej zadaje kłam 
podejrzeniu, rzuconemu na górników, 
jakoby w nietrzeźwym stanie spusz
czali się do kopalni. W czwartek, pią 
tek isobotę górnicy są najbardziej zmę 
czeni, bo to koniec tygodnia, a przytem. 
kopanie węgla jest przyspieszonem. Ta 
kie samo spostrzeżenie zrobić można, 
jeżeli przyjrzymy się statystyce wedle 
miesięcy. 

W tych miesiącach. w których wę
giel największy ma zbyt na rynkach, 
w których potrzeba jego zwiększa się, 
widzmy najwięcej wypadków. M. p.' 
możecie przejrzeć .statystykę od lat 20 
tj. od czasu jak istnieje, a co rok te sa 
me objawy skonstatować możecie. 

Do tego dodać jeszcze trzeba, że w 
kopalniach prywatnych, urzędnicy do
zorujący, stygarzy, otrzymują tantiemy 
Umowa jest dość niska. ale to co robo
tnik ma wyk0nać ciągle podwyższ:ija. 
Aby to osięgnąć, urzędnicy dozorujący 
i styg_arzy dostają· tantiemy, ale nietyl
ko tantiemę, bo jeśli robotnicy nie wy
konają tego co od nich żądają, WYŻ$i 
urzędnicy stygarów lżą. 

(Niepokój na prawicy). 

M. p. Mogę to twierdzić z najwię
kszą pewnością, ponieważ wiem, to z 
ust niższych urzędników. Zupełnie 
więc jest naturalnem, że stygary robo
tnilćów pędzą, ci zaś nie zachowują uaj 
konieczniejszych środków bezpieczeń· 
stwa - bo do tego nie mają czasu, a 
dziwić się absolutnie nie można, że nie
szczęśliwe wypadki wydarzają się w 
tak wielkiej liczbie. 

U nas jest również jedną z przyczyn 
nieszczęść i ta okoliczność. że w ko
palniach górnośląskich jest brak robo
tników pomocniczych~ którzy węgiel 
wywożą. Górnikom z tego powodu da 
ją pracę_ miejscami pojedyńczo, co nie
dozwolonem jest wedle przepisów po
licyjnych kopalni. Pojecfyńczo pracu
jący górnik musi ukopane węgle sarn 
na glówną linię odwieść a przy tern 
zdarza się często, że mu się przypadek 
nieszczęśliwy wydarzy. Przed kilku 
dniami donoszono mi o podobnem wyda 
rzeniu z kopalni „Priedens Grube". _O
sobno pracującemu górnikowi wyda
rzyło się nieszczęście a dopiero po kil
ku godzinach pr~ypadkowo jeden z ko
legów odnalazl go. Człowiek ten mo
że byłby żył, może było można urato-

Znowu chciał ją podnieść, ale nie 
mógt Paulina odsunęła go lekko, mó
wiąc: 

- Niech pan pozwoli, ja jestem 
mocniejsza. 

I silna wieśniaczka wzięta Maryę 
na ręce i niosła ją, jak dziecko. Made
lor szedł za niemi. Zapomniał zupełnie 
o Jerzym. Cała jego uwaga była zajęta 
tylko córka. Powtarzał co chwila do 
Pauliny, która potykała się o korzenie 
i ciernie, znajdujące się na drodze: 

- Ostrożnie! ostrożnie! 
Wyciągał ręce, rozszerzał palce, 

jakby chciał ją oslonić, prowadzić, pod 
trzymać i przeszkodzić możliwemu u
padkowi. 

Przybyli do domu. Położono Ma
ryę na tóżku. To dziwne omdlenie trwa 
to ciągle. 

Madelor pobiegł do swego gabine
tu po ocet i sole trzeźwiące. Aniela pła
kała i dopytywała się, co się stało jej 
panience. Paulina, pochylona nad lóż
kiem, twarzą dotykając prawie głowy 
dziewczęcia, powtarzała z. niepokojem: 

- Manieczko droga, przebacz mi! 
Już się mnie nie obawiaj! Ty nie mo
żesz umrzeć! Przysięgam ci, że cię ko
cham, Manieczko_, i że pogardzam so
bą za to, co zrobiłam. Nie bói się nicze
go! Przyjdź do siebie! Już nigdy nic 
nie będziesz miała mi do zarzucenia!... 

XIV 
Noc przeszła w śmiertelnym nie

pokoju, nareszcie Marya przyszła do 
siebie, ale z powodu silnej gorączki bre 
dz iła. 

W jakim stanie rozum jej wyjdzie 
z tej próby? Może obtakanie owładnie 
jej umysłem? 

wać go, a tak zginął marnie, ponieważ 
sam pracował. 

7) Stefan Plewif1ski. wlaśc„ dól)r 
z gub. lubelskiej. · • 

8) Stanisław Sliwir1ski. wł. dóbr 
z gub. lubelskiej. • 

9) Jan Stecki, b. poseł, z gub. 

Wedle mego zdaniał temu brakowi 
robotników pomocniczych dałoby się 
zapobiedz, ale i pod tym względem 
rzą,d królewski kieruje się motywami 
politycznymi. Aż do lat ostatnich mie.
liśmy na Górnym Sląsku bardzo do
brych zagranicznych górników, którzy 
z zawodem swym dokładnie obeznani 
byli: górników polskich z Gali cyi. Po
mimo jednak, że ci galicy.jscy robotni
cy do polityki sę nie mieszali, pomimo, 
że na naszych robotników najmniejsze 
go politycznego nie wywierali wpływu 
- bo nasz robotnik stoi o wiele wyżej 
pod względem kulturalnym i politycz
nym - mimo to wszystko rząd królew 
ski wydalił robotników polskich, aby 
na miejsce ich sprowadzlć rusinów, któ 
rzy wyobrażenia o górnictwie nie mają 
i którzy właśnie przez to swoje niedo
świadczenie i nieporadność największe 
nieszczęścia spowodować mogą. Zda
niem mojem, wszędzie tam, gdzie cho 
dzi o zdrowie i życie setek robotników, 
nie należy uprawiać polityki. która gro 
zić może zdrowiu i życiu robotników. 

lubelskiej. · 
10) Piotr Żak, włościanin z gubernu 1i 

lubelskiej. P 
11) Stanisław Sunderland, adw. n 

z gub. siedleckiej. <J 

12) Ludwik Bryndza-Nacki wlaśc. r 
dóbr, z gub. siedleckiej. n 

13) Józefat Błyskosz, b. posel wło. z 
ścianin z gub. siedleckie]. d 

Kończąc upraszam tak rząd kró
lewski, jako też czlonków tej wysokiej 
izby, aby uwzględnili te mate powo
dy wielkich bardzo nieszczęść, a wobec 
wielkiego nieszczęścia które ·wydarzyło 
się w kopalni Reden, uprzytomnili so
bie niebezpieczeństwa. z iakiemi zawód 
górnika jest połączony i starali się u
silnie o usunięcie przyczyn, które robo
tników na takie niebezpieczeństwa na-
rażają. (Brawo u Polaków). 

Posłowie do Dumy z kongresowe
go Królestwa Polskiego. 

14) Alfons Parczewski. adw. b. oo~ 
sel, z gub. kaliskiej. 

15) Ksiądz Jan 'vVesolowski, z gub. 
kaliskiej. 

16) Józef Suchorzewski. inż. z 
gub. kaliskiej. 

17) Dr. Jan lfarusewicz, b. poset 
z gub. łomżyńskiej. 

18) Mieczysław Skarżyński, wlaśc. 
dóbr, z gub. łomżyńskiej. 

19) Antoni Bieliński. wł. dóbr, z 
gub. radomskiej. 

20) Henryk Dembiński, wł. dóbr z 
gub. radomskiej. 

21) Józef Ostrowski, wtaśc. b. po
seł z gub. piotrowskiej. 

22) Wladyslaw żukowski, .inz. z 
gub. piotrowskiej. 

23) Edward Pepłowski, inż. z gub. 
piotrowskiej. 
· 24) Felicyan Otocki, wt dóbr z 
gubernii piotrowskiej. 

25) Stanisław Justyna. wlośc. z 
gubernii piotrowskiej. 

26) Dziurzyński M. robotnik z gub. 
piotrowskiej. 

27) ttenryk hr. Potocki, wł. dóbr 
gub. kieleckiej. 

28) Wiktor Jaroński, b. poseł z 
gub. kieleckiej. 

29) Jan Bielawski, wtośc. z gub. 
kieleckiej. 

30) Henryk Konie, adwokat z gub . 
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W dniu 19 bm. dokonano wyborów 
we wszystkich dziesięciu guberniach 
Królestwa Polskiego. płockiej. 1 

Powołani zostali: 
1) Ksiądz Jan Gralewski, b. poseł 

z gub. warszawskiej. 
2) Wladysław Grabski, b. poseł z 

gub. warszawskiej. 
3) Władysław Nowca, dyr. szkoty 

handlowej z gub. warszawskiej. 
4) Józef Glowacki. włościanin z gu 

bernii warszawskiej. 
5) Kajetan Piechowski, właściciel 

dóbr z gub. warszawskiej. 
6) Antoni ttempel, właśc. dóbr. z 

gub. lubelskiej. · 
&MP 

31) Michał Bojanowski, wl. dóbr ·i 
z gub. płockiej. 

32) Andrzej Bułat, adw. Iitwin z 
gub. suwalskiej. 

33) Piotr Leonus. adw., litwin z 
gub. suwalskiej. 

Z Łodzi wybrano adwokata M. Ba
bickiego, a z Warszawy dziennikarza 
Romana Dmowskiego iadwokata Wta 
dysława Nowodworskiego. 
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· Nasze oszczedności składajmy w 
polskich bankach i spółkach. 

Na tę myśl pot zimny wystąpił na Możnaby przysiądz, że umie czytać 
czoło i ręce Madelora. w głębi tego chorego serca i że cały 

W zdaniach bez związku. jakie wy zasób tkliwego uczucia chciałaby od
rywały się z ust Maryi, rozróżniał wy- dać na pomoc tej zrozpaczonej, ażeby 
razy, z których poznał, iż umysł jej o"!" ją podźwignąć, pocieszyć i okazać jej, 
panowany jest jeqną tylko myślą. Po- jakiem ją otacza czujnem i pełnem nie
wtarzala bezustannie imię Jerzego, imie pokoju przywiazaniem. milczała wpraw 
nia ojca nie wymówiła ani razu. dzie, ale jej oczy za nią mówiły. Szero-

Starzec, wobec którego rozgrywa- ko otwarte, trochę zdziwione, pobla
ly się sceny tego rozdzierajacego dra- kle z niewywczasu i nędzy, rozglądały 
matu, sam jeden tylko nie wiedział, że się naokoło. Powieki ich nigdy prawie 
jego tajemnicę już znają i ci„ przed któ się nie spuszczały. . 
rymi właśnie pragnął ją ukryć. Pewnego dnia, gdy Marya była 

Jemu wiadome było tylko to, że trochę spokojniejsza i spala. Madelor 
przez nieroztropny postępek Maryi jej wyszedł, nic nikomu nie mówiąc. 
godność kobieca została narażona na Starzec skierował sie do la Cen-
obmowę, która niebawem będzie krą- driere. Chciał się widzieć z Jerzym. 
żyć po całej okolicy. · Czy młodzieniec przewidywał tę 

- Opowiedz mi wszystko, co tyl- wizytę? w każdym razie od samego 
ko wiesz - rzekł do Pauliny, która klę- początku choroby Maryi nie wydalał się 
cząc przy łóżku, głowę oparła na kot- z folwarku. Nieraz miał ochotę iść do 
drze i płakała cicho. flaut Butte, postarać się widzieć z Pau 

Wieśniaczka wzruszyła ramiona- liną, aby się od niej dowiedzieć 0 stanie 
mi, opowiedziała wiadome jej szczegó- zdrowia Maryi, ale nie miał odwagi, 
ly, a w końcu rzekła: bat się stanąć oko w oko z Madelorem. 

- Nie wiem już nic więcej, Trzeba Nie był pewien, czy zdoła panować nad 
jej wybaczyć. Ona także zanadto była sobą. Dni upływały mu w strasznej r 
nieszczęśliwą. zgryzocie i niepokoju. Na widok każ-

Madelor nic nie odpowiedział na dego wieśniaka, który wchodził do fol
tę wymówkę, wypowiedziana z gory- · war ku, bladł i drżał z trwogi, czy nie 
czą. Pochylił głowę, nie zamienił już ze przynosi czasem jakiej okropnej wieści. 
sobą ani jednego słowa. kto wie? Może o śmierci Maryi!... 

Paulina nie opuszczała pokoju Ma- Gdy Madelor wszedt Jerzy sie-
ryi, nie chciała spocząć ani na jedną dział pogrążony, w głębokJej zadumie. 
minutę. Rózia siedziała tam także. Doktór posunął się na środek sa-

Sierotka ubóstwiała Maryę. Rzad- łonu, zapominając nawet 0 przywitaniu. 
ko się odzywała. Zawsze była zamy- Wyraz jego twarzy był nadzwyczaj 
ślona, jakby tajemne jakieś myśli Pr.ze surowy. Duża biala broda. potargana 
nikały. jej młodą duszyczkę, nawykła 
do cierpień i tajemnic. Nikt jej nic nie pr~ez silny "':iatr: spadała i:nu w ni~ł~ 
powiedział, a jednak rozumiała wszy_st dz1e na piersi. M1~l n~ sobie powazn\~ 
ko. eatapiała w twarzy Maryi bolesne ~ałe ~zarne ubrame, Jak gdyby byt 
spojrzenia swych wielkich, podkrążo- l zatob~e. 
nych oczów. (Ciąg dalszv nastaoU 
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,,Związek Polaków w Niemczech". 
z powodu~ że prezes „Związku Po

laków" p Kubiak zlożył urząd, a jego 
pierwszy zastępca na własne życze
nie został zwolniony dnia 27 m. 06. z 
~b-0wiązków swoich, więc podług pa
ragrafu 12 ustaw „Związku Polaków" 
niżej podpisany zwoluje roczne walne 
zebranie „Związku Polaków'' na nie
dzielę, dnia 10 marca o godz. 51:2 po poł. 
_ Miejsce zebrania będzie jeszcze po
dane. Posiedzenie Rady Nadzorczej 
oraz Prezydyum odbędzie się o godz. 
3 po pol. Uprasza się o stawienie się 
wszystkich członków, gdyż są nader 
ważne sprawy do załatwienia. 

Na rocznem walnem zebraniu zosta
nie zdane sprawozdanie roczne z czyn 
ności „Związku' ', przeczytany dochód, 
i rozchód za rok ubiegły. oraz zostanie 
uzupełnione Prezydyum i Rada Nadzor 
cza. Członkowie winni sie stawić jak 
11ajliczn!iej. Każdy członek powinien 
sie okazać ustawą z pokwitowani.em 
składki za rok ubiegły. 

Józef Hain, 
prezes Rady Nadzorczej „Zw. P. w N." 

Z' Gerresłtelmu piszą nam, że jak
kolwiek wszędzie głosi się zasadę 
Swój do swego", tamże Polacy je
'cinakże popierają prawie wyłącznie 
obcych, chociaż maią na miejscu swo
ich. Rodacy! Pamiętajcie, że wrogo
wie nasi już znów 300 milionów marek 
wyznaczają na walkę z Polakami, a wy 
jeszcze grosz wasz do tych wrogów na 
szych nosić chcecie? Uświadomić so
bie winniście, że to równa się zdra
dzie .narodowej. A więc Rodacy nie
iylko w Gerresheimie . ale wszędzie, 
gdzie się tylko znajdujecie, popierajcie 
iawsze swoich, bo Polak, chociaż nie 
podobalby się t~mu lub owemu w nie-

Jednern, zawsze 10 razy lepszy jak wróg 
IP _ __ gnra_M]flr - ~- ~- . LL!L 

:Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnjeb, Warmii i Ma.zur. 

Wejherowo. Dobra rycerskie Kę
błowo w powiecie wejherowskim przę
szły za cenę 450 tys. mk. w ręce komi
syi osadniczej. 1100 mórg. lasu kupił fi
.skus. Resztę wziął syn Byłego wła
ściciela w dzierżawę. 

Tczew. Na dworcu tutejszym do
stał się w czwartek dopoludnia robo
tnik kolejowy f edler przy łączeniu wa
gonów pod koła jednego wagonu tak 
nieszczęśliwie, że natychmiast żyć 
Przestał. 

Nowe. W czwartek zrana znaleźli 
gospodarze z Mątew jadący po drzewo 
do boru w rowie nad szosą za Zdrója
mi niedaleko oberży p. Balzera, nieży
wego człowieka, którego prawdopo
dobnie zamordowano, o czem świad
czyły krwia. zbroczone resztki palki, . 
lezącej przy trupie. Gospodarze dali o 
tem znać oberzyście, który w trupie · 
p,oznał niejakiegoś Behrendta ze Zdro
iow, który w towarzystwie młodszego 
~ężczyzny wieczorem o ósmej godzi
n11e opuści? oberżę. W piątek zjechał 
ek.arz powiatowy w celu odbycia sek-

·ś-cy~ ciała. Przesłuchano także już 
w1adków. 

Z Wiei.. Kr Pozm1Asldego" 
s· Żnin_. Okropny wypadek zdarzył 
/ę W Prątek 18-letniemu synowi młyna 

• za Wodzińskiego w Sulimowie, który 
Pozostał w młynie dla dozorowania. 
rody W. powrócił do młyna, wpadł w 
t zp~ cz na widok, który mu się przed-
1awa. Syn jego bowiem, zbliżywszy 
ę zanadto do głównego walu, został 

Z
?chwycony za ubiór i zupełnie zmiaż-
onv. 

k' Gniezno. Przed 'ądem gnieźnień
e~ni stawał ks. dr. Tad. Trzciński, pro/r serninaryum duchownego w Gnie 

. z~e. Oskarfony był o mowę wygło-
j ną na wfocu swego czasu. 
~ atid Po dluższe naradzie zawyroko

ienia~O mk. grzywny lub 15 dni wię-
e, Gn· 
" ii.vi •e":kowo. W Szadłowicach sprze

nio at. się robotnik dziewczynie zatru- I 
zepl~J Przy młockarni. Odpierając za 

1 dostała się -dziewczyna w ma-

szynę, która urwala jej rękę. Robotnik, 
kt-ary pospieszyl jej z pomocą, stracił 
rękę w ten sam sposób. 

Kościan. Poseł dr. Witold Skarżyń 
sk ze Spławia, który przed trzema laty 
z rąk niemieckich nabył dobra rycer
skie Koronowo w powiecie leszczyń
skim, wykupił temi dniami - jak pisze 
„Oaz. Polska" - mlynarza Niemca, 
ostatniego w Chełkowie, w powiecie 
śmi~ielskim, nazwiskiem Neumanna. 

Za młyn z zabJdowaniami gospodar 
czerni i 5 mórg roli zapłacił p. Skarżyń
ski_l2,500 m. Czyn fon tern więcej jest 
chwalebny, że podobno ma być dom 
mieszkalny przeznaczony na ochronkę. 
W Spławiu znajduje się już od kilku lat 
ochronka. założona kosz.tern vani Wi
toldowej Skarżyńskiej. 

Chleb dla swoich. (Ogłoszenie XVI 
z dnia 29 lutego.) 

Lekarz znajdzie w przeważnie pol
skiej okolicy Prus Król. świetne utrzy
manie, poręczone przez kilku obywateli 
okolicznych. 

Stangret żonaty, wyrzucony przez 
niemca z powodów politycznych, p_ęl
niący funkcye ujeżdżacza koni. woźni
cy lokaja, prosi o zajęcie u polskiego 
właściciela. 

Zgłoszenie uprasza Biuro .:Straży". 
Adres: Dr. Tadeusz Jaworski Poznań 
- Posen. 

Lesrlllo. Sąd w Lesznie skazal w 
piątek ks. prob. Niedbała z Dubina za 
wzywanie do nieposłuszeństwa wobec 
władzy i nadużycie ambony na mie
siąc fortecy oraz 200 mk. grzywny. 

Ze Sla.zka ezyU Staropl>lski I· 

Demoostracye we Włoszecłt„ 
We wielu miejscowościach urzą

dzili młodzieńcy przy poborze do woj
ska demonstracye . antypaństwowe. 
Wielką liczbę demonstrantów areszto
wano. 

Sprawa zmniejszenia zbrojeń. 
Powołując się na wywody rosyj

skiego radcy stanu Martensa, jakoby 
Anglja, Prancya i Rosya były zdania, 
iż sprawa rozbrojenia nie dojrzała do 
dyskusyi, a również sprawa zmniej-

. szenia zbrojeń ze względów praktycz
nych nie wchodzi w rachubę, wystoso
wał międzynarodowy trybunał rozjem
czy wraz z komisyą pokojową pismo 
do angielskiego prezydenta ministra 
Campbella-Bannermanna z prośbą, aby 
rząd angielski wpłynął na to, iżby 
kwestya zmniejszenia zbroień była 
przyjętą do programu haskiej konferen 
cyi. Campbel-Bannermann odpowie
dział, iż nic mu nie wiadomo. aby rząd 
angielski był przeciwnym roztrząsaniu 
tych spraw. Zdaniem premiera kwestya 
ta będzie według wszelkiego prawdopo 
dobieństwa rozstrzasana na najbliż

szej konferencyi haskiej, 

Z różnych. stron. 
Odszkodowanie za podarte pienią

dze papierowe. W szerokich kołach 
ludności panuje dotąd jeszcze fałszywe 
mniemanie, że w przypadku, gdy zni
szczy się pieniądz papierowy, wystar
czy okazanie numeru podartei monety, 
żeby otrzymać w kasach rządowych 
gotówkę za zniszczony pieniądz czyli 

Bytom. Milionerów w miast~ch ma- ten banknot. U rząd państwowy z no-
my na Górnym Sląsku tylko w Oliwi- wodu podobnego wypadku. jaki się nle
cach iBytomiu. W pierwszem mieście dawno zdarzył, podaje teraz do wi;:tdo
jest ich sześciu, a w drugim trzech. 
Miasto Wrocław posiada 43 milionerów mości, że podarte pieniądze papierowe 

czyli banknoty, a więc papierowe 5-, 
Bytom. Obrazy majestatu dopu- lO-, 20-, 100- i 1000-mąrkówki tylko 

ścić się mial wychodzący w Sosnowcu wtenczas kasy państwowe wypłaca< 
w Królestwie Polskiem Głos Zagłębia będą odnośną gotówkę, jeżeli przedlo
w pewnym artykule w numerze 142 z żon.a zostanie większa połowa bankno
dnia 20 listopada 1906 r. - Sprawą tą tu, a nie tylko sam numer. A zatem nie 
zajmowała się. bytomska izba karna. osoba, która posiada numer podartego 
Rozprawy były tajne, publiczność wy- banknotu, lecz jedynie ta osoba, która 
kluczono ze sali sądowej. Sad zawyro- t 
kowal zniszczenie wymienionego nu- przedfoży jego większą P01owę,„ otrzy-

ma odszkodowanie. meru „Gfosu Zagłębia" oraz zniszcze-
nie płyt, z których nnmer tt'n druko- Koloni~. Pos~l Roeren, ~tóry j~st 
wano. Koszta procesu :rnłoiono kasie ra.d~cą. pt zy wy~szym sąd~re. nadzre-
państwowej. f m1ansk1m ~odal się do dyn:us~1. 

Wiece „Zjednoczenia zawod. polsk.'' 
Wiec „ZjednoczenJa Zawodowe20 Peł- · 

skiego" w Hochfeld 
odbędzie się w niedzielę, dnia 3 marca 
po południu o godzinie 5 w lokalu p. 
Bethram, dawniej Klucken (Wiktoria
Saal) Werthausenerstr. Na porządku 
obrad: Obecne położenie robotników · 
na fabrykach i w innych przedsiębior
stwach oraz inne ważne sorawy, do
tyczące każdego polaka na obczyźnie. 
Obór wydziału na rok 1907. 
- „Zjednoczenie Zawodowe Polskie" 

Baczność Hombruch-Barop. 
Zebrania członków będą się odby

wać w każdą trzecią niedzielę w mie
sig,cu po południu o godzinie 4 w lokalu 
p. Bocka. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie." 

Baczność Obermarxloh. 
Zebranie czlonków „Zj. zaw. poi." 

odbędzie się w niedzielę dnia 3 marca 
po południu o godzinie 4 na sali p. 
Mtinhorst. Proszę, aby wszyscy człon
kowie się stawili, ponieważ będą bar.
dzo ważne sprawy omawiane, ą miano
wicie sprawa ustaw. Czlonkowie ze
chcą się zebrać i zdania swoje wypo
wiedzieć, abyśmy . nasze życzenia jak 
najprędzej Glównemu zarządowi w Bo
chum nadesłać mogli. 

Sz. Kamiński, delegat. 

Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Pol-
skiego w Merklinde. 

odbędzie się dnia 3 marca po południu 
o godzi11ie 3, w lokalu D. T. Giilker. Po„ 
rz(ldek obrad: Wykład o ruchu robot
niczym. Sprawozdanie z kasy miejsco 
wej za rok 1906. Obór mie4scowego 
wydziału, Obór delegata na walne ze 
branie. Dyskusya. O liczny udzial u
prasza „Zjednoczenie zaw. polskie". 

Zebranie członków „Zjednoczenia" 
w Castrop odbędzie się w niedzielę, 
dnia 3 marca przed południem o godzi
nie 11, w lokalu p. Sinder. 

Bractwo różańcowe w Steete 
urządza zebranie dnia 3 marca po pot. 
o godz. 4 w lokalu p. Rahmann w ryn
ku, na które wszystkich Braci Rodaków 
i Siostry oraz tych, którzy jeszcze nie 
są w Bractwie nas_zem, aby sję także 
do nas przyłączyli! Na!l~ęl?.tPr, (?) 

-. W Baborowie~ pow. glubczycki, roz Oelsenk1rch~.n: W po?I!sk1em Ro.tt-
poczęla się 17 bm. misya, na którą przy h~?sen wlama~I się zl?dzt.eJ~ ?0 truprnr - Baczność Karnap! 
byli OO. Redemptoryści z pod Wroc- m i potrzask~h kru~yf.iks 1 roz~e ~przę- Towarz. gimn. „Sokół" w Karnap 
ławia. Ponieważ w.śród parafian jest ty. Sprawc?°'Y' pię_cm młodzikow z I uw.iadamia szan. druhów. iż w niedzielę 
wielu starszych Morawian, umieją- Rotthausen, 1u.z are_szt.owauo. dnia 3 bm. po poł. o godz. 4 odbędzie 
cych tylko po morawsku, przeto, miało PWattenscheid. ®orrnk ~enryk Gro~~ się nadzwyczajne zebranie. Pożądanem 
też być wygłoszonych kilka kazań mo- ukradł zegarek na kopalni „tt.annover · jest, aby sę druhowie jak najliczniej sta 
rawskich. Tymczasem - jak donosi ~ ob~wy przed kara rzucił się p0d po- wili i zarazem zaprasza się tych Roda
centrowa „Neisser Ztg." - zawiad-o- ciąg tdą~y z Bochum-Prezydent do Wat ków, którzy są przychylni Sokalowi, 
mil landrat pow. głubczyckiego ks. Pro ten~cłtętd-Uec~en~orf. Trupa zna- aby wstępowali w szeregi Sokola, po-
baszcza w Baborowie. że z wYższego leziono w pomedziałek rano.. . nieważ w dzisiejszych tak trudnych 
rozporządzenia pod żadnym warun- Dor!mund. ?ywcem spa~~la ~1ę mat czasach dla Sokolstwa powinniśmy się 
kiem nie wolno ks. ks. Misyonarzom ka oberzys_ty Pie_pera w ~runnm~ha~- zawsze chętnie zgromadzać i starać się 
wygłaszać kazań morawskich. Gdyby sen. Obahla ona przez . rneostroznosć siły ciała i ducha przez gimnastykę 
to jednakowoż miało nastąpić, naten- · lampe na ~tole. . . wzmacnać. Nadmienia się. "iż na nad.: 
czas zostanie misya przez policyę zaka Re~klmghau~er~; . Rada m1.e1ska ~o- zwyczajne zebranie powinni się dru
zaną. - Gazety centrowe dodają! iż stanowiła pon:mozyc hczbę poltcyantow howie jak najliczniej stawie!, ponieważ 
mimo to będą kazania morawskie, a ich 0 6;. natu~alme kosztem. Pl~cą.cy_ch po- chodzi o bardzo ważne sprawy. 
wygłaszania podjął się sam ks. Pro- datki. W~1?s~k 0 pomnozeme hczby ra- Czołem! (2) Wydział. 
boszcz. dnych m1e1sk1ch odroc~~no. . 

Z innych dzielnic PolsU. 
Hamborn. W gmm1e tuteJszej gra 

suje zawsze jeszcze tężec karku. świe
żo zapadło na tę zaraźliwą chorobę 2 

Skarzysko. Nieszczęście kolejowe. Włochów. . . . 
- Na stacyi kolei nadwiślańskiej Skar- , Dortm~nd. K?le1. ~lektryczna na~e
zysko (w Królestwie Polskiem) zde-_ ł ~ł!a!~ na ~licy R~nskie1 na czteroletme
rzył się w czwartek pociąg osobowy z . ;:; ~ _..J 11ka bl~chmerza. Raschego. Chło
Radomia z ranżerującym pociągiem to- Piec zmarł kilka godzm po wypadku. 
warowym. Siedm osób jest zabitych, 
3 urzędników i 4 pasażerów. 10 osób 
odniosło ciężkie rany. 

Wiadomości ze świata. 
Sejm pruski 

przekazawszy nowelę górniczą komi
syi złożonej z 21 członków omawiał w 
wtorek etat górnictwa. Z l(oła polskie· 
go przemawiał poseł Korfanty, do któ 
rego wywodów jeszcze powrócimy. 

Od Redakcyi. 
Panu Roszakowi w Recklinghausen. 

Ogloszena wstawia zecer we formę i 
czyni to nie według tego, czy kto gor
szy czy lepszy, lecz jedynie według te
go. jak się to mu do formy najlepiej sto
suje. 

Co do Pańskiego sprostowania, to 
wystarczy najzupełniej, co z niego u
mieściliśmy. Dla oszczercy nieraz naj
lepszą karą jest pogarda, i zbyt wielki 
czvni się mu zaszczyt zajmując się zbyt 
obszernie jego os_zczerstwami. My też 

Walki w Macedonii. na niejedno oszczerstwo i niejedną na-
w pobliżu jeziora jenickiego od- paść odpowiadamy milczeniem. 

była się zacięta walka pomiędzy bul-1 Marny przecież i w polskiem przy 
garską i grecką bandą. Bułgarzy stra- słowie, które powiada, że wolno psu na I 
cili 32 ludzi, Grecy prawie też tyle. Bożą Mękę szczekać. ~ 

Tow. św. Stanisława w Herne. 
Donoszę szan. członkom. że w pią

tek 1 marca mamy w kościele starym 
w Herne Nieustanną Adoracyę. Dla 
Tow. św. Stanislawa jest naznaczone 
nabożeństwo od godziny 11 do 12 w no
cy. Jaknajliczniejszy udział pożądany. 

Zebranie odbędz.ie sie w n; edzielę 
3 marca po pol. oo nabożefistwie pol-
skiem w Domu czeladzi. (1) 

St. Jankowiak, prezes. 
~l:~:ff~~ 

Baczność parafianie Ostrowscy w Duis 
burg-łlochfeld! 

W niedzielę, dnia 3 marca o godz. 
3 po pot odbędzie się zebranie parafian 
Ostrowskich, na sali p. Patten (Bock
halle), ulica W erthauserstr. w ttoch
feld. Na powyższe zebranie zaprasza
my wszystkich parafian Ostrowskich 
z Duisburg-ttochfeld, oraz z całej Nad
renii i Westfalii. Na porządku dzien
nym bardzo ważne sprawy. 

Uwaga: Proszę o zebraniu także i 
tych uwiadomić. którzy żadnej gazety 
polskiej nie czytają. (207) 

Za komitet: Jan Jędrzejak. 



I wyprawr dla młodożeńców Jan Ktiatkowski, I~ I = 
Broch, (ret nr. 577) 

ca 

~ ~ 

I sprzedaje za gotówkę i na odpłatę (117 _Boehuaerstr. nr. UU. -ca - najtaniej Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50 ~ 
Q) ·-

Baczność Towarzystwa? 
Szan. panów prezesów Towa

rzystw, które wezmą udział w piel
grzymce polskiej z dekanatu Reckling
!!_ausen i Dorsten upraszam, aby ze
chcieli od 1 do 3 marca nadesłać swoje 
dopładne adr., bez wyjątku, czy brali 
udział w pogadance lub nie. abyśmy 
się mogli piśmiennie porozumieć. (2) 

Antoni Roszak, 12rzewodnik, 
Recklinghausen- Siid. Kurzestr. 29. 

Tow. św. Walentego w Wanne 
zasyła swemu szan. przewodniczącemu 

Romanowi Jankowiakowi, 
w dniu~odnych Imienin jak najserdecz
niejsze życzenia, wszelkiej pomyślno
ści, oraz zdrowia, szczęścia i błogosła
wieństwa Bożego i życia długiego, a 
po śmierci zbawienia wiecznego. Tego 
Ci życzymy i po trzykroć wykrzykuje. 
my nasz szan. przewodniczący Roman 
Jąokowiak „Niech żyje!" 

Członkowie Tow. św. Walentego 
w Wanne. 

Tow. gimn. „Sokół" w Liltgendortmund 
podaje do wiadomości szan. druhom, 
gnazda naszego oraz Rodakom życzli
wym Sokołowi, iż półroczne walne ze
branie odbędzie się dnia 3 marca o go
dzinie 3 po pot na sali p. E. Buschkam 
pa. Komplet druhów pożądany. Goś-
cie mile widziani. (2) 

Czołem! Fr. Cichy, prezes. 
~ans: 

Tow. św. Stanisława w Marxloh 
podaje członkom do wiadomości, iż w 
.niedzielę, dnia 3 marca. odbędzie się 
walne zebranie o godz. 4 PO pot. na 
sali p. Kaspera, zebranie jest z powodu 
zmiany lokalu. O liczny udział prosi 
(2) Zarz3d. 

Baczność Rodacy z Hendrhenburg 
I Beckiem! 

W celu założenia Towarzystwa pol
sko-katolickiego 

odbędzie się wiec 
w przyszłą niedzielę 3-go marca o go
dzinie 4 po poł. w Hendrhenburg u .P· 
Henifelta. Rodacy! Czas wielki, by
śmy się tutaj też ruszyli i podali sobie 
·dłoni do wspólne pracy. 
(3) Zwołujący. 

Za ogłoszenia i reklamy redakcya wo.. 

bee publlcznoścł nie odpowiada. 

,...,r-<r-<~r""'t/""<"""~~f"W'~#"..,,,.,,,~~-.-,~~~· .... ~~ 

f · Najfepsze maszvnv ~ 
r wysyła.my do każdej stacyi 1 

I w Westfalii 1 
pod długoletnią gwarancy11 J 
~ od 60 marek. .... J 

Katalog darmo. J 
~ · ' Dransfeld & Stawiński,~ t ' · '· Recklinghausen-Siid. 1798 J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bank Lodowy w Śremie 
Spółka. zapisana z nieograniczoną oddowiedzialuością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które njaJpewnleJ 
składae mogą ciężko zapracownne swe oszez~dnośel. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
łO·d · łtnn.•n1 3 proeent. 
kn-al'tahte1111 <ł. „ 

ZłoŻ-One u nas depoz) ta i Olllt:ezędnolleł wynosity na Nowy 
Rok blisko = I pól nliliooa marek. 

:Fundusze rezenvowe I udziały członków ca. 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy qiajątkami swymi 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrz)'nłak.. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel· 
nej nr. 15 i otwe.rte są codziennie z wyjątkiem niedziel i lwiąt. 

Nunter telefonu 69. Adres: 107 

Bank Ludowy - Volksbank · 
8ehrlmm (Pol!len) . 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia nidiejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht. 

Dadalłńskł. N. Ji.ueharskl. Dołk.łe,wiez. 

Dziewczy1ę 
do dojenia poszuku· 
JC się zaraz. Zasługi 
20-25 mk. miesią
cznie 205 

Majętność o ros te 
8ellonnebeek '"· 

2 czel. szewskich 
na stale zatrudnienie, 
przy wysokiej płacy po· 
szukuje natychmiast. 

A. Beszczyński 
Bruckhausen_ 

ulica Zielona nr. 5. (209 

I • dil.łeln)'eh . 

I !!~L~r~~~~~!~~ 
wysoką płacę, pos1nk•je 
od •araz 210 

St. Łukowczyk 
Druekhausen, · 

ulica Zielona nr. 10. 

Poszukuję od zaraz 

służĄeej Polki 
która z ddećmi dobrze 
się umie obchodzi6 za wy. 
sokiem wynagrodzeniem. 

Jankowiak, 
W annt-. Skład towa
rów kolonialnych i pie
karnia. Hofstr. 63. (201 

Tani chleb! *---~--~--3M{~i&fi--~~ I Z. Tomczak, I 
Bohry, poiy1łn7 chleb padern 
bor•ld po J,25 mr. ł po 85 fen 
również westfalski chleb wiejski (Bauern 
stuten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
kolejl\ przy odbior~e 4 bochenków franko 
1abryka chleba Job. Hake, Upsprung. 
p. Salzkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko
fojowi\. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Lohoff, Maltheserstr. 5, G. Kirchner., 
Lindenstr, 32, Ed. Welsch, Konigsstr. 

Tanie czeskie pjerze I 
·10 funt.ów: nowe dobl'fl 8 mk., 
lepaze 10 mr., białe kwapowate 

et..~ ·. ~ . 15 mr., 20 mr., śnieżno białe 
~""'""'· · ··' kwapowate 25 mr., 30 mr. Prze· 
syłka ze. zaliczką. franko i W( Ina od cła. Za· 
mia.na i odbiór za zwróconiem koaztów pr1esył· 
ki dozwolone. 1(15 
Bened7łd Saeh•el, Lobe11 850, 

poczta Pilsen (Bohmen). 

~ Langendreer, Augustastr. nr. ó * 
t1ł poleca * I pracownią el. ga~deroby męzkiej I 
I na m1art• 208 l 
~ Wielki wybór materyi angielek. i niemieck. ~ 
~ w próbkach i na składzie. Przyjmuję także ~ 
• materye właene do wyrobu ubrań. Reparacye * * i odprasowanie garderoby szybko i tanio. * 
·~~~----§~~---* W domu 
w Bikltt, ul. Ro•nstr. 8, jest lokal składowy z po
mieszkaniem, stósowny do składu towarów kolonial
nych, lub handlu warzywem, natychmiast do wy
dzierżawienia. Posiadłość te. jest także pod bardzo 
korzystuemi warunkami wpłaty do sprzedanin,. -
Bliższych wiadomości udzieli Pb • .A.•!tchel, 
Bochum, IUidbellwes 1. 206 

Place bud.o'tVlane 
w Hamborn, pr.i.y szybie IV „Deutacher Kaiser" 
w każdej wielkości ma na eprzedaż przy bardzo 
me.łej wpłacie. ( 4:0) 

Albert Buss, 
HA.MB O RN, Gottliebetr. nr. 25. 

A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

'W Gel1en.kirohen. • Hullen, ul. W annerstr. 243. 
Bufet dębowy. SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. 

I «' «' «' «' «' ~ 
... ~~„„„„„„~ 

Chce- Pan 
prawdzi 91 ie rzetelne i do brze odro. ==== bione ===:: 
meble na odpłat~ 
nabyć, niech się Pan zwróci w tYlll 
celu do pierwszego i najwi~kszego ' 

domu kredyt. mebli i towarów i. 

J. SchwarzbołTa 
w Recldinghausen-S, 

ul. Bochumskiej (Bochumerstr) 192 
w po bl. poczty i apteki. 

W interesie tym otrzyma Pan ł 
wszystko, co tylko dusza zapragnie Z 
pod najkorzY,:stn. warunkami przy jak . 
najmn. wpłacie i bardzo ułatwionej 
spłacie ratami. Wszy11tko na kre 
dytI Dla tego niech Pan kupuje 
tylko u 

J. SCHWARZHOFF'a E 
W Beekllnghausen-8. Bru.eh 

Bochumerstr. 192. 
* „„„111„„„„. 

Budzik gł. dzwonek. l, 36 ° 
Zegarek :::~:~k. 2,a5 r 

Zegarek srec:::: 6,so 
Cenn .lkl" około 2000 il 

cyi wys. mmo 

M. Danecki, Poznal 
ul. Błsmareka ~. ' 

POSTBESTELLUNOSfORMULAI. s 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser 
1 

citeo Postamt e io Exemplar der Zd ~ 
„ Włam Polski" aus Bochum (Zełtu 
preisliste 128) filr den Monat M 
1907 und zahle an Abonnement 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu ha 
bescheinigt 

• • • •• 

Szyfonierka. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za g!lt6w kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

IJustro z szafką. Stół do wyciągania Kanapa ' z pokryciem fantazyjnem 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~'~=„='Zlt::-:!t:'.J&U~~~~"~-r~~~~~.~)il_,,1.·>.'71.·'e-.ł!'~~!:; -~~~~~!!!~~~~~~~!!~~~~~~~ 
M druk, nakład j redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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lodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie pośwłteon1 oświaełe oraz sprawo• narodowym politycznym i zarobkowy• 
ez mt;W:!il•» 
W1t:iodsł co~tnni• 1 ~tkita dni pojwi,tec11n7ch. 
~pła.ta k:wa.rWn1. >:a poczcio i • listo117ch wyno21i 

.a: 60 fen., a 1 o:hto11:eni1m do domn 1 mr. 92 fen. 
A,~~""U f.~!iki"' wpll;;.ny jłllt w CN1lrlb pocstowym pod 

nili•• „L polnUch nr. 123. 
I 11111 liże za llar1 I DJcz1za1 ! I 

M. in.sen.ty }łła.c1 11• sa aieJIC• rqdb drobnego dnl ".J 
lE f. ogłoeztni• :u.mi•uc:r:ont pr:td inseratami 4:0 fen. :St. 
csęsto ogłaua otnym.a ra.bat. - Li.st,. do „Wi&r11H P6l
d.iego" nal•Ż1 frankowaó i poda.O w nich dokład.DJ H~ 

pisqcego. Rłkopi.sów nit zwracam1. 

~---xi:~-:---~~------~...,.=--~----~--ms.-=ii----~.--------Pm:sl------mm=i-------.!.--...__...:.._._..:...~..:....----._.,.__;;._,~-~ 
&?..akcya, Dmka;mia i Ks~~amiA majdnje BiQ w Bochum, prey ulicy Maltheserat. 17. - Achea: „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 14U 

3tf~~J '\ffe "."5" 3 ~~·zmrynWEtu = · l "'ajlit·~~---~C~.~-- !!!Z"~nnm!1!!!!_~7-~""1~--~Eil!I~-~- ,_~:.-~~'o/t~i"'"i!!_~T~- lllll~tl~~~- ~~~ ~.ll!l!!!X~_ą_!!!l_~!!!!'~~~~~~~~~-~--~-~l!!l-.. llJ_!i!_!'ł!~!!!-~~~~-!11!!-!!1!_~- 1!;1-~--~~-~!!!!!~~J!l!li~~--~··~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po poslku ! Nie 
test Polakiem. kto potomstwu swemu 

. zniemczyć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. 

Skład obecny sejmu pruskiego jest 
następujący: 

Polaków 11; konserwatystów 141, 
wolnokonserwatystów 62, centrowców 
96, narodowych liberałów 73, wolno
myślnych 31, dzikich 11; 5 krzeseł jest 
obecnie niezajętych. 

Zestawienie powyższe określa stan 
rzeczy do 23-go lutego. 

Oporem dzieci polskich przeciw niemie 
o ckiej ńauce religii zajmowała się we 
' wtorek komisya budżetowa sejmu pru

skiego. 
Sprawę poruszono przy etacie mini-

• sterstwa oświaty. Zapytany o wyda
lanie Polaków z szkół wyższych odpo
wiedział przedstawiciel rządu, iż roz
poczelo się od wydalania Polaków z 
seminaryów i szkół przygotowa
wczych nauczycielskich. Nie mogą zo-
stać nauczycielami synowie rodzin, któ 
re przyczyniają się do strejku szkólne
go. Qopiero potem przystąpiono do 
Wydalania gimnazyastów, gdyż pań
stwo nie może ksztalcić żywiołów, któ 
te następnie organizować będą walkę 
Przeciw powadze państwa. 

Po tej odpowiedzi komisarza rządo
wego odroczono dyskusyę nadsprawą 
tą do dyskusyi nad tytułem „Pensya 
ministra'\ 

W Parlamencie niemieckim przemawiał 
'W środę imieniem Koła polskiego poseł 

książę Ferdynand Radziwiłł. 
I<siąż_ę Radziwiłł ostro natarł na 

{ząd z powodu jego polityki wobec Po-
. aków, którzy przelewając krew swo
Ją W roku 1864, 66 i 70 przyczynili się i0. Po:vstania państwa niemieckiego. 
zięku1e się im za to pozbawieniem 

Wszelkich praw. Polaków w Niem
czech gorzej się jeszcz; traktuje jak 
urzynów w Afryce, a wobec takiego 

Polożen1·a .k· t . . . d . rzeczy m me moze się spo-
" ziewać, by Polacy popierali politykę 
· Ządu. 

Zresztą posiedzenie środowe nie 
Za'il/ p ierało ciekawszych momentów. Hr. 
a osadowsky odpowjedział, że polityka 
Dntypoiska, przeciw której wystąpił ks. 
•\ad · · · p z1w1U, jest sprawą wewnętrzną 
rus 
~:„n_ __ _ -·· 
~s. dr. Jażdżewski u ministra Studta. 
~Zez I<s. dr. · Jażdżewski, który jest je
cz:vn~1Posłem do sejmu pruskiego, po-

1 Pewne kroki w sprawie wydala-

nia gimnazyastów Polaków, za opór ro 
dzer1stwa ich w szkołach ludowych 
przeciw niemieckiej nauce religii. 

O poczynionych przez Siebie kro
kach pisze ks. pralat dr. Jeżdżewski w 
„Dzienniku Poznańskim": 

Aby się dowiedzieć, z jakiego źró
dła wyszlo rozporządzenie dotyczące 
wydalania uczniów gimnazyalnych, u
dałem się do decernenta w sprawach 
gimnazyów poznańskich p. tajnego rad
cy dr. Matthiasa, który mi zakonmn:
kowal, że środek ten, celem zw~1L:;1:
nia strejku w szkołach ludoWYl~h, wv 
wołany został wnioskiem kolegiów pro 
wincyonalnych szkolnych i zatwierdzc:
ny został przez ministeryum. 

Ponieważ usunięcie albo złago,l1e
nie tego środka tylko od ministra same
go zależy, konferowałem w tej sprawie 

_o~obno z dyrektorem ministeryalnym p 
dr. Schwarzkopfem, i osobno z minist
rem p. dr. Studtem, który powody od 
nośnego rozporządzenia wyłuszczył i 
po omówieniu snrawy oświadczył go
towość cofnięcia rozporządzenia wo
bec tych uczniów, których rodzice nie 
dają dalej popierać streiku dzieci sw:o· 
ich w szkołach ludowych. 

O tern powiadomieni zostali ci 1n
teresenci, którzy szukali interwen,yi w 
tej sprawie u jednego z członków Koła. 
Koło pozostawiło ich własnej rozWil
dze, co teraz myślą uczynić. 

Wiec sokolski w Oberhausen 
odbył się w niedzielę, dnia 24 bm., za
gail go prezes „Sokola'' oddziału I. dh. 
Marcin Ratajczak, którego wybrano 
też przewodniczącym wieca. Tenże 
powołał O.ruha Kawalera na sekretarza 
i dh. dh. Zabłockiego i Synakiewicza 
na lawników. Nasamprzód zabrał głos 
redaktor druh Michał Kwiatkowski z 
Bochum, i w godzinnej blisko mowie 
jasno i dobitnie przedstawił nasze 
obecne położenie, podnosząc, jak w cię 
żkiej pracy wśród niezdrowych wa
runków _rodacy gubią siły fizyczne i 
osłabiają w sobie zdolności do walki o 
lepszy byt. 

Trzeba nam wszelkich sił dokładać, 
by społeczeństwo nasze nie ucierpiało 
na tern, gdyż naszemu narodowi prze
dewszystkiem potrzeba ludzi zdolnych 
zdrowych i silnych. Działać w tym kie
runku iest głównym celem naszych 
towarzystw sokolskich. 

W toku swojej mowy wskazywał 
mówca na narody uprawniające gimna
stykę np. na AnglTę i . Japonię, gdzie 
toza pomocą różnych szportów i gim
nastyki wychowuje sie dzielne pokole
nie a narody te mają wskutek tego najle 
psza przyszłość przed soba. 

Nasze towarzystwa sokolskie mają 
obecnie nietylko podnieść dzielność na 
szą pod względem fizycznym, ale tak
że pod względem duchowym. Idealniej 
szyc[l i pożyteczniejszych celów dla 
narodu żadne towarzystwo posiadać 
nie może, dla tego każdy Polak powi
nien wstąpić w szeregi sokolskie i po
maS1:ać wedle sit w tak zbożne i pracy. 

Mówcę nagrodzono hucznymi okla-
skami. 

Z kolei przemawiał druh Feliks 
Dziuba nawołując zgromadzonych, by 
garnęli się do oświaty, której nam bar-

dzo potrzeba, oraz do liczne~o wstępo
wania do polskich towarzystw. 

W tym samym duchu n.rzemawiali 
następnie druhowie Wawrzyn Drabent 
z Osterfeld, oraz dh. Józef Dera z O
berhausen, który nawoływał ojców, 
mających dorosłych synów. ażeby ich 
posyłali do gniazd sokolich. 

Na końcu przemówili jeszcze dru
howie Zabłocki i Ratajczak i w cie, 
płych słowach zachęcali uczestników 
do pracy na polu narodowym, poczem 
zakończył wiec druh Ratajczak pozdro 
wieniem sokolem „Czołem" ! 

Nadmienić jeszcze wypada, iż do 
Sokoła zapisało się około 30 druhów; 
uczestników wieca było około 300. 

Józef l(awaler, sekretarz wieca. 

Polaey na obcŻyźnie. 

Rogatywki przed sadem. 

Z Preisenbruchu piszą nam: 
Głośny był występ policyi pruskiej w 

Steele podczas procesy{ Bożego Ciała, 
gdzie to policya zakazała Towarzy
stwu św. Antoniego z Preisenbruchu i 
Towarzystwu św. Piotra z Steele po
stępować w procesyi, jeśli niosący cho
rągwie i asystenci nie usuną rogatywek 
które mieli na głowie. 

Rozumie się, że Polacy do tego się 
nie zastosowali; policya czapki za

.brała i polacy wystąpili z procesyi. 
Policya przysłała następnie ma· daty 
karne w wysokości 30 marek. Odwo
łaliśmy się do sądu. Dnia 19-go wrze
śnia 1906 roku stawali przed sądem 
ławniczym w Sfeele ·od Towarzystwa 
św. Antoniego z Preisenbruchu pp. Mai 
cin Pazoła, Jan Koczorowski, Jan A
damkiewicz, a od Towarzystwa św. 
Piotra z Steele pp. Franciszek Karczyń 
ski, Józef Poślednik i Piotr Michaś. Na 
stole sądowym leżały owe czapki, któ
re to „zagrażały publicznemu porząd
kowi i bezpieczeństwu". 

Sąd po dość długiej naradzie wydal 
wyrok uwalniający, a koszta nałożył 
ną kasę państwową. Prokurator jednak 
że nie zadowolił się wówczas wyro
kiem tym i założył apelacyę . 

Dnia 23 stycznia rb. odbył się w Es
sen termin przed izbą karną„ która rów
nież uwolniła wszystkich oskarżonych 
od winy i kary a koszta nałożyła kasie 
państwowej. 

Uznanie należy się Rodakom ze 
Steele i Preisenbruchu. że tak dzielnie 
praw swoich dochodzili. J. 

Wiec w Essen rozwiązany! 
Na zeszłą niedzielę zwalany został 

dla dekanatu esseńskiego wiec w spra
wie opieki· duchownej . Obrady zagaił 
p. Sosnowski z Essen, który zaznaczył, 
że ks. rektor Miiller powiedział, iż do
póki ks. Reiners będzie na czele księży 
w :Essen nie wiele dla Polaków można 
zrobić; ks. proboszcz Reiners nie ma 
nawet czasu z polskim komitetem się 
rozmówić. 

Pan Grześkowiak z Steele przdsta
wił stosunki panujące w jego parafii, 
gdzie przez pół roku urządzono dla 
przeszło 800 Polaków jedno nabeżeń
stwo w Steele. 

W Ueberruhr, gdzie także wielka 
część Polaków zamieszkuje, nabożei1-
stwa polskiego wcale się dla Polaków 
nie urządza, ale gdy stanal nowy ko
ściół to także Polakom podatki o 3 mr. 
podwyższono. 

Przemawiam jeszcze pp. Karlikow
ski, Szubert z Katernbergu, Przybyła 
i Pabisz z Essen; gdy ostatni mówca 
począł przemawiać, dozorujący zebra-: 
nie urzędnik wiec rozwiązał. M. -

Kościuszko przed sądem pruskim! 

Piszą nam: 
W tych dniach toczył się ciekawy 

proces przed izbą karną w Duisburgu. 
przeciwko mistrzowi krawieckiemu p. 
Adamowi Słomie z Bruckhausen za rze 
korne podburzanie do gwałtów i rozsze 
rzenie pism niebezpiecznych. Prokura
torya oparła oskarżenie na fakcie do
konanej u p. Słomy rewizyi i znalezie
niu u niego kalendarzy ś~iennych ze 
znanym obrazem Walerego Eliasza (Ra 
dzikowskiego): „Kościuszko na koniu". 
Pan Słoma, chcąc odbiorcom swoim dać 
w upominku kalendarz ścienny, nie za
kupił w tym celu tandety niemieckiej, 
lecz pięknie wykonane kalendarze z 
wymienionym obrazem u znanej pol
skiej firmy litograficznej ·w Księstwie 
Poznańskięm. Prokuratorya zapobie
gła przecież zamiarom pana Słomy, za
bierając mu rzeczone kalendarze w ilo
ści kilkuset egzemplarzy. Sąd w Duis
burgu uznał, że obraz Kościuszki na ko
niu · jest rzeczywiście niebezpieczny i 
zawyrokował koniiskate kalendarzy. 
Oskarżyciel nie zdołał przecież udowo.:. 
dnić panu Słomie, że „podburzał" do 
gwałtów i „rozszerzał'' pisma, odnośnie 
obrazy. niebezpieczne. Pod t1'm wzglę
dem więc wydał sąd wyrok uwalniają„ 
cy. Przeciwko konfiskacie zgłosil p. 
S. rewizyę wyroku. 
E 

,,Polak, który nie kocha ojczy,7~, •· 

parł słę wlany katoUckieJ. bo nie zacbowu„ 
fe czwartego przykazame". 

E2L 

Głupstwa hakatystyczne. 
Pisma niemieckie obie9:a obiega o 

hecnie wiadomość, że w razie przedło
żenia projektu ustawy o wywłaszcze
niu Polaków posłowie polscy mają być 
zdecydowani poskładać mandaty i za
lecić wyborcom wybór socyalistów. -

Wiadomość taka ma nawet krążyć 
w niemieckich kolach poselskich sejmu 
pruskiego. 

Zakpił sobie widocznie jakiś dowci
pny człowiek z „poczciwych" hakaty
stów. 

Esseń ki organ wszechniemców 
„Rheinisch Westf. Ztg.'' powtórzy
.wszy ową wiadomość ponownie do
maga się odebrania prawa wyborcze
go Polakom. - Sądzimy, że to stano
wczo za mało; narodowo liberalna 
„Rheinisch Westfaelische Zeitung" po
winna conajmniej zażądać ustawy, któ 
ra pod groźbą wiezienia lub domu kar
nego nakazywałaby Polakom Rhso
wać 1i tylko na narodowych liberLl1ów ! 



Ziemie polskie. 
Z Pras Za~hodnieb, Warmii i Ma.zar. 

Grudziądz. Tysiąc marek ofiaro
wał poseł do parlamentu p. Wiktor Ku
lerski dla niesienia pomocy niezamoż
nym rodzicom, których synów wyda
lono z gimnazyów za to, że rodzeństwo 
ich strejkuje. Pan Kulersld wzywa do 
11tworzenia komitetu, który się zajmie 
tą sprawą. 

Wąbrzeźno. Wóz zabił w Łobdo
wie 18-letnią służącą Wiśniewską za
trudnioną przy okopach w polu. Przy 
sekcyi ciała stwierdzono złamanie cza
szki. 

Starogard. Dobra rycerskie Bieto
wo z folwarkiem l(aliska. obejmujące 
przeszło 5 tys. mórg w wysokiej kultu: 
rze z wielką gorzelnią z obszernem1 
bor~mi i łąkami, dotychczas w lasność 
wdowy Richter, przejdą 1 kwietnia r. 
b. na własność fiskusa. 

Toruń. Zebranie robotników „Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego" za
gaił w niedzielę w południe na sali „Mu 
zeum'' p. Pasała, powołując na sekre
tarza p. Makowskiego. Ze sprawozda
nia kasy z roku ubiegłego wykazało 
się, że ogólnego dochodu bylo 981,61 
mk. Rozchodu 155.60 mk. Odesłano do 
Bochum 866,01 mk. Zebranie uchwali~ 
ło, ażeby wybrano całkowity zarząd.

1 którego dotychczas nie było. 
Delegatem obrano p. Bergera, za

stępcą p. Pasałę, sekretarzem p. Ma
kowskiego, zastępcą p. Błażejewicza. 
Skarbnikiem p. MarszewskieRo, zastęp 
cą p. Góreckiego. 

Następnie uchwalono wysłać p. Ber 
-gera na „zjazd delegatów do Bochum". 

Ze Starogardżkiego donoszą „Oaz. 
Gr. ' ': Z powodu strejku szkolnego od
biera fiskus polskim dzieiŻawcom w 
powiecie starogardzkim parcele. Odno
śny „ukaz" brzmi w tłumaczeniu: 

Na wniosek królewskiego zarządu 
wypowiada się Panu parcele w obwo
dzie . . . . . . . . . . . . na dzień 30 wrze
śnia dla tego, że Pan opierałeś się roz·
_porządzeniom szkolnym w sprawie nau 
ki religii. 

Najprzód odbrano ojcom dzieci strej 
kuiących pracę w borach królewskich, 
.a teraz chwyta się już „kultura" takie
go niekulturalnego środka. 

Z Wiele Kr Pozm.~Asltlesto0 
Inowrocław. W zeszłym tygodniu 

stawał ks. dr. Miaskowski. proboszcz 

Fataln:a omJ'łkae . Ci 

4 1) Powieść z francuskiego. 
{Ci'fI dl2!1szy). 

z Ostrowa pod Inowroclawiem przed 
sędzią śledczym w Inowrocławiu, ob
winiony na podstawie § 130 a kodeksu 
karnego, t. zw. paragrafu o ambonie. 
Sprawa jest w związku z walką o szko 
tę. Tak donosi „Kujavischer Bote". 

Gniezno. Za rozdzielanie fofrmula
rzy w sprawie religii skazany został 
pan administrator łi_awrocki z Zabiczy
na 30 mk. grzywny. Denuncyował go 
nauczyciel p. Porankiewicz. Stolarz p. 
Antoni Wasielewski z Kłecka skazany 
został za to samo przestępstwo ró
wnież na 30 mk. grzywny. 

Rogoźno. Z gimnazyum w Rogo
źnie wydalono 9 gimnazyastów, któ
rych rodzeństwo bierze udzial w strej
ku szkolnym. Donosi o tern „Pos. Ta
geblatt." 

Kostrzyn. Właściciel Iwna p. hr. 
Mielżyński kupił w ostatnich tygo
dniach od niemców kilka folwarków i 
gospodarstw w okolicy !(ostrzyna, mia 
nowicie: folwark Buszkowi ce, 350 

mórg obszaru od p. Stammwitza, Libar 
towe około 450 mórg od p. Oodeckego, 
Sokolniki około 1000 mó~ od p. Sti
verna. 

Poznań. W sobotę w południe za
strejkowalo w Poznaniu 100 robotni
ków firmy Wegner, zatrudnionych przy 
rozbieraniu fortu Hakego. Robotnicy 
pobierali dotychczas 26 fen. za godzinę, . 
obecnie żądają 28 fen. W południe wy- I 
płacono im należytość tygodniową i r 
zwolniono ich z obowiązku, polilieważ 
firma na podwyższenie płacy się nie 
zgodziła. 

Szamotuły. Nieszczęśliwy wypa
dek zdarzył się tutaj czeladnikowi ko
walskiemu Raszowi z Popowa. R. był 
zatrudniony przy młoceniu żyta, dostał 
się przytem nieszczęśliwie pod główny 
wał, że ten mu zmiażdżył głowę. R. wy 
zionął ducha na miejscu. _ 

Walne zebranie Centralnego 
Towarzystwa Gospodarcze~o w W. 
Ks. Poznańskiem odbyło sie w Pozna
niu. Zagaił je na starej sali bazarowej 
prezes p. dr. Jackowski. 

Mówca uznał doroczne zebrania za 
,przegląd sit zawodowych. Skutkiem 
podwyższenia cen za ziemiopłody i in 
wentarz, należy się spodziewać pomyśl I 
niejsze~o rozwoju rolnictwa i z większą 
ufnością można patrzeć w przyszłość. 
Można też bez uszczerbku udzielić wię
kszych plac robotnikom rolnym, o któ
re się coraz więcej upominają. Sprawę 
utrzymania robotnika będzie zebranie 
również osobno rozpatrywało. Brak ro-

Musisz ją poślubić, gdyż tym sposobem 
jedynie. możesz naprawić swoją winę. 
Ale postawię wam jeden warun.ek. Bę
dziecie żyli oboje zdała odemnie. Ni~ 
chcę was _widzieć, w taki sposób muszę 

.ukarać moją córkę, rozumiesz mnie 
Spostrzegłszy tego człowieka tak pan? 

blisko siebie, dzierżawca uczynił mimo - Tak. 
wolnie ruch odpychający. Lecz w tej - I zgadzasz się na to? 
chwili opamiętał się; wstał z krzesła, - Odmawiam.„ 
.skrzyżował Tęce, zącisnął palce i cze- - Pan odmawiasz? Pan Czemu? 
kał. Chciał pozostać panem siebie, bez Czego pan odmawiasz? Mów! 
względu na obelgi i znie~agi, jakich się - Nie mogę sie ożenić. 
spodziewał. · Madelor spojrzał na niego wzro-

- Powiedziałem panu, że jesteś kiem nieprzytomnym, jakby nie rozu
miał. 

pan podły. Dodam jeszcze. że postą- - Jakto? powtórz!... powiedziałeś 
piłeś pan bardzo nikczemnie. ? pan. „. 

Jerzy wytrzymał wzrok doktora, - że nie mogę się ożenić!... 
.zacisnął wargi i milczał. - Pan? 

- Coś pan zrobił z mojem dziec- - Ja! 
kiem? Jakiem prawem wdarłeś się w Madelor schwycił się za głowę 
jej życie, aby je złamać? Czy nie mia drżącemi rekami i ściskał niemi skro
la dosyć mego przywiązania, czy nie nie, których tętna były silne„. 
wystarczałem jej potrzebie kochania? Utkwił w Jerzym błędny wzrok, 
Była szczęśliwą, a ty przeniosłeś jej jakby chciał wyczytać z jego twarzy 
cierpienie i rozpacz. l(ażdy ją szanował potwierdzenie tych stów. Młodzieniec ! 
i uwielbiał, a pan ją okryłeś hańbą. stał blady bardzo, ale się nie poruszat. 1 

Jakiem prąwem, pytam pana? Nie I -- Więc to prawda? 
chciałem ci oddać mojej córki i miałem - Tak. 
słuszność, jak s i ę okazuje, bo postąpi- Laurent potoczył dokoła tym sa-
łeś jak nędznik. Moja córka uległaby w mym błędnym wzrokiem. skoczył do 
końcu mej woli, usłuchała mych rad. biurka, na którem błyszczało stalowe 
Wspomnienie o tobie zatarłoby jej po- ostrze noża, służącego do przecinania 
trochu w jej pamięci. Byłaby powró- kart, ująl obu rękami za rekojeść z ko
ciła do życia spokojnego, jakie prowa- 1 ści słoniowej i rzucH się w stronę mlo- . 
dziła dawniej, a które było cale zapet- i dzieflca, z krzykiem. . 
nione miłosiernymi uczynkami, wspo- - Nieszczęsny! nieszczęsny! 
maganiem ubogich. Jerzy rozkrzyżował ręce, przechy-

Ale ty temu przeszkodziłeś. Staną- lit w tył głowę i nadstawit pierś.„ 
leś przeciwko mnie i pociągnąłeś za - Gdybym cie zabił - wyjąkat 
sobą Maryę i to w jaki sposób. Napię- ·1 starzec - czy myślisz, że znaleźliby 
tnowałeś hańbą jej czofo. Skradłeś ho- się sędziowie, którzy by mnie potępili? 
nor mego dziecka, i okryłeś hańbą two-

1 
- Być może, doktorze Madelor! 

ją żonę!... Bo teraz muszę ci ją oddać. · znaleźli się przecież tacy, piętnaście lat 

bothika zniewala rolników do spro . 
wadzenia robotników galicyjskich. ! 
Nasi rolnicy zajmują się za mało hodo-1' 
wlą drobiu, która przynosi niemałe zy
ski. W tym celu powzięto zamiar wy-
sylaniasylania odpowiedniej nauczy

cielki z wykładami, któraby pouczała 
nasze gospodynie, jak hodowlę drobiu, 
która Niemcom około 150 milionów mk:. 
rocznie przynosi, i u nas dobrze wyzy-
skać. . _ 

Sprawozdanie z czynności Patrona
tu Kółek rolniczych za rok ubiegły zdał 
p. patron -Chłapowski. W obszernem 
swem sprawozdaniu wypowiedział 

mówca pomiędzy innemi podziękowa
nie naszemu duchowieństwu. a nawet 
młodszemu, za nader czynny udział w 
kółkach rolniczych i poparcie mate
ryalne. Zbawiennej czynności nasze
go duchowieństwa zawdzięczyć należy 
że nasze kółka tak znakomicie się roz
wijaja. 

Kościan. Robotnika Kaczora stąd 
skazał sąd ławniczy na 6 miesięcy wię
zienia za obrazę nauczyciela Kubana. 
Oskarżony zaapelował do izby karnej 
w Lesznie, która ze względu na to, iż 
Kaczor nie był jeszcze karany.! zmniej
szyla karę na 1 miesiąc. 

Kępno. Straszne Qiesczęście wyda
rzyło się tutaj na dworcu. Telegrafista 
Kr. chcąc sobie drogę skrócić, prze- 1 
sz~dl przez tór kolejowy i aby się do- i 
stać na drngą stronę musiał przejść ! 
przez wóz kolejowy, tu zahaczył się I 
plaszczem i spadł pod koła w biegu bę 1· 

_tlącego pociągu tak nieszczęśliwie, że 
glowa została mu f°,rmalnie odcięta. I 

Ze Sl~z~a czyb Starnpał&ln 

Bytom. Kopalnia „Karsten-Cen- .

1 
trum" w ostatnim czasie biła dziurę, 
poszukując głębiej w ziemi dalszych po 
kładów węglowych. W tych dniach 
więc, w głębokości przeszło 830 me
trów, natrafiono _na: dwa pokłady z któ
rych jeden jest 4 a drugi 5 metrów gru
by. Podobno kopalnia będzie pogłębia 
ta swe szyby do tej głębokości. 

Mysłowice. Aresztowano tu w tych 
dniach dwóch młodych żydków z War 
szawy, Arona Schleifsteina i Arona 
W olfsohna, ponieważ pada na nich wiel 
kie podejrzenie, że popełniali kradzie
że kieszonkowe na targach górnoślą
skich. Aresztowano ich w chwili, gdy 
pewnej kobiecie chcieli odjąć 200 mk~ 
Również areszfowano tu pewnego żyd
ka z Galicyi z Podwołoczysk, który 
handlował drobiem. Ogłaszał w garze-

temu, którzy potępili Anv.ę Combredel, 
moją matkę!... 

Straszne przerażenie rozszerzyło 
źrenice Madelora. Wypuścił nóż z ręki. 

- Coś pan powiedział? Jest eś więc 
synem Anny Combredel, tej, która u
marła pod gilotyną w Chateau ? ... 

- - Jest em Jerzy Combredel... 
Starzec trząsł się, przejęty dresz

czem. Nogi się pod nim chwiały. ·Padł 
na kolana i szepnął: 

- Och! Pan Bóg nie zapomina, 
zsyła zemstę i karę.„ 

Pochylit czoto, przybity okrutnem 
spojrzeniem dzj erżawcy i rzekł bardzo 
cicho z rozdzierającem błaganiem w 
głosie: 

- Przebacz mi, przebacz! Ja tyle 
przecierpiałem. Tak ciężkie wyrzuty 
sumienia dręczyły moją duszę. I to 
wszystko nie zdołało zmazać krwi nie
szczęśliwej kob:ety.„ Gotów jestem od 
dać ci życie moje, jeśli tego żądasz, 
wzamian za jedno słowo litości... Ale 
moja córka~ która żyje tylko tobą, nie 
porzucaj ją tak, nie opuszczaj! Czy to 
jej wina, pytam się ciebie, że nosi naz
wisko, które ty musisz przekfoać? Ona 
nie zna nawet tego nazwiska, bo za
nadto musiałbym się przed nią rumienić 
gdyby się o niem dowiedziała, gdyb_y 
przypadek odkrył jej te taj em nicę. 

- Marya wie o wszystkiem. 
- A! ona wie o wszystkiem -= 

powtórzył, jakby nie rozumiat jakby 
wszystkie te bolesne ciosy, jakie na nie 
go jeden po drugim spadały, znieczulity 
w ko11cu jego dusze. 

Pomiędzy tymi dwoma ludźmi za
panowało teraz długie i przykre mil
czenie. Jerzy stat wzburzony, z wiel
kim niepokojem w duszy·. Był strasznie 
zgnębiony. Życie jeg-o na zawsze zła- ł 
mane. Nic go już nie obchodzi, co się 
z nim stanie. Bywa nieraz rozpacz · 

tach, że ma dobry drób (przewatnre 
gęsi) na sprzedaż, a pieniądze kazal so„ 
bie przysyłać do Mysłowic, tak jakoby 
w Mys_lowicach mieszkał. Za te pic„ 
niądze wysylail drób marny bardzo, nie 
odpowiadający wysokości ceny. Stąd 
ze wszech stron nadeszły na ręce po„ 
licyi mysłowickiej zażalenia. aż osta„ 
tecznie ta ostatnia ptaszka złapała. 

Bogumin. Opodal dworca tutejsze
go przejachany został na śmierć przez 
pociąg towarowy niejaki Scholz z Bo
gumina. Podobno zachodzi tu samo„ 
bójstwo, którego przyczyna ma tkwić 
w niezgodzie małżeńskiej. 

Bzy w Pszczyńskiem. Malżonko
wie Czylokowie, obaj już w podeszlym 
wieku, postradali życie przez zatrucie 
gazami węglowymi. Znaleziono obu 
rano bez przytomności w ich mieszka. 
niu; żona była już bez ducha, męża 
zdołano docucić, lecz zmarł niebawem. 
Widocznie napalili w piecu na noc i za
snęli, a z pieca uchodzące gazy trujące 
zabiły ich. 

Z innych dzielnie Pols~rl. 

Gimnazyum polskie w Brodach. 
Rząd zatwierdzit ostatecznie wniosek 
o zniesienie gimnazyum niemieckiego 
w Brodach i nadanie mu charakteru poi 
skiego. W ref era cie urzędowym 
stwierdzono. że liczba uczniów niemie
ckich w tej szkole zmniejszyta się w 
ćiągu 3 lat ostatnich z 175 na 32 a· licz 
ba uczniów polskich wzrosła z 160 na 
412. Wobec tego faktu dalsze utrzy
manie gimnazyum niemieckiego w tern 
mieście nie mialoby celu. Istnieje je
dnak zamiar utworzenia nowego gim
nazyum niemieckiego w innej miejsco
wosc1. Czy zamiar ten będzie usku
teczniony, to będzie zależało przede
wszystkiem od tego, czy sejm galicyj
ski zgodzi się na utworzenie nowej pla
cówki germanizacyjnej. 

Wiadomośd ze świata, 
Olbrzymi zapis na cel dobroczynno· 

naukowy. 
Jak donoszą z Par~tża, w pałacu 

zmarłego milionera Daniela Osirlsa 
zgromadzili się trzej wykonawcy jego 
testamentu, do których !I ależ ir b. prezy 
dent rzeczypospolitej, Loubet. Przy
był również dr. Roux, dv:- ektor zaktr-4.du 
Pasteura, tymcza-.; :)w :l adrnwt~~ rat u~ 

masy spadkowej, wybrany przez rząd. 
Wbrew pogłosce, jakoby zakład pa-

AW &m ---tak straszna, że zupełnie znieczula du 
szę, obezwładnia ją i czyni niezdolną 
do jakiegokolwiek wzruszenia. smutku 
lub radości. 

A Marya? To biedne drogie dziew
czę Jeżeli z tego ponurego dramatu 
wyjdzie ze zdrowym umysłem, to czy 
tak silne wstrząśnienie nie zniszczy jej 
zdrowia na zawsze? Powiedzieć o od
mowie Jerzego, to znaczy, zabić ją od
razu ! 

A Madelor, który klęczy tak zgię
ty, że prawie dotyka ziemi, z twarzą 
tak żółtą i bladą że jest podobny wię
ce do trupa, niż do żyjącego człowieka. 

Madelor, który w tej chwili tamie 
ręce z rozpaczy; jakież straszne cier
pienia, jakież tortury moralne będą szar 
pać tego człowieka Z pewnościa śmierć 
byłaby lepszą od tych wszystkich okro 
pnośc.i i Pan Bóg okazałby wielką la
skę, ggyby te trzy nieszczęśliwe dusze 
odrazu powołał do siebie. 

Starzec podniósł głowę i słabym 
przerywanym głosem szepnął: 

- Chciałeś się zemścić„. M: aleś 
prawo„. Ale jeżeli szukając zemsty, za 
jej narzędzie użyłeś mojej córki, to ta
ka zemsta jest zemstą zbrodniarza, a 
nie uczciwego człowieka! 

Jerzy oburzyl się gniewnie„ 
Na myśl o podejrzeniu Made1ora, 

krew uderzyła mu do twarzy. 
- Nie mścilem się - rzekł po-

rywczo. - Dopiero przedwczoraj d~
wiedziałem się o pat'lskiem prawdz1-
wem nazwisku !.„ 

Doktór pokiwał gł o w~: 
- A! szepnął - tern lepiej !.„ 
Zdawato sie. że jakaś nadzieja W 

niego wstępuje. Skoro Jerzy kocha ~1a ryę prawdziwie, miłość okaże się s1: 
niejszą, aniżeli pamięć matki, aniże!t 
nienawiść dla„ .. Uchwycił się tej myśli. 



erowski miał tylko otrzymać matą 
t 9unkowo rentę ro~zną, po otwarciu 
totamentu okazalo się, że zaklad ten 

podobną rzeczą też jest, że sprawa o- , specyalnej 300 tys. mr., do funduszu u- ' Na każdym okręcie znajduje się te* 
graniczenia uzbrojeń będzie na konfe- rzędniczego dalsze 100 tysięcy mr. znaczna ilość pasów korkowych, które 

te~stał uniwersalnym spadkobiorcą 
~ar lego bankiera. Wedlu~ ostatnie

z inwentarza, spadek po Osirisie wy
g~si 43 mil. fr. Po wypłaceniu lega
nów ; podatku spadkowego, zakład pa
\erowski otrzyma 23 do 25 milj. fran-

i:_enc:Vi poruszona, a to wobec oświad- Annen. Wpłynęło na chrzcinach u w razie ostatecznym dają możność roz 
cznia się za tern prezesa gabinetu an- p. Marcina Konarskiego na cele wybor- bitkom trzymać się przez czas dłuższy 
gielskiego, Campbell-Bannermanna. cze 3mr. 30 fen., które wręczylem na powierzchni wody i wyczekiwać 

~- ·-- skarbnikowi komitetu powiatowego p. pomocy ze strony innych statków. Z 
Krajewskiemu w Bochum. M. Jasiczak. tego środka, jak się zdaje, rozbitki z 

Z r6tnyoh stron. · 
·ó, ... " • • Do Czytelników naszych. W 

Polakozercy przy robocie. „Posłańcu katolickim" rozpo~zynamy 
Prasa niemiecka podaje długie wy-

Lipsk. Sąd rzeszy rozpatrywał re- „Berlina" nie skorzystali prawie wcale 
wizyę procesów red~ktora Switaly z Przyczyną tego była zap_ewne wybu
Pracy i redaktora Szpotańskiego z Goi1 chla po :wypadku panika: ludzie pot ra
ca Wielkopolskiego, skazanych dnia 16 cili głowy i nie wiedzieli zapewne, 
listopada r. z. przez sąd ziemiański na gdzie pasów szukać . . · k. M · druk prześlicznej powieści „Pielgrzym atki z broszury me1a 1ego e1ssnera 

. t. uDer polnisc~e .sc~ulkin~erstreik', z Przementu", jesteśmy przekonani, że 
apisanej na zamow1eme Związku kre- nietylko rodacy z tych tam stron bę
óW wschodnich. Książeczka ta roi się dą ją z zainteresowaniem czytali, ale i 
d najpotworniejszych fałszów, a 0 wszyscy inni czytelnicy „Wiar. Polsk." 
reści jej świadczy urywek następu- znajdą - tak sobie tuszymy - w niej 
·ącf: - p · t lk · Powinniśmy naśladować Rosyę. wielkie upodobanie. rosimy Y o, ze 
DoŚ~iadczenie nauczyło Rosyan, że by szanowni nasi abonenci dołożyli za
i·szelka łagodność względem Pola- biegów i starania, aby na marzec jesz
.ów prowadzi tylko do nowych rewo- cze, a dalej także z nowym kwartałem 
ucyj. Więc zastosowali środki ostre. przysporzyć „Wiar. Polsk." nowy za
Odieli Polakom wszystkie prawa, za-
rowadzili język rosyjski nietylko, jako stęp czytelników. 

język urzędowy, al~ i i.a.ko jęz~k ko~- Bochum. „Dortmunder Zeitung" za 
wersacyjny ( ?), os1edllh ludzi .rosyJ- mieściła bez uwag wyjątki z artykułu 
kich w wielkiem księstwie warszaw- naszego „Polacy a centrum" .. ~r~y

skiem (? !). To pomoglo. Rosyanie kul ten zamieściliśmy przed mme1w1ę-
maią silny, aczkolwiek twardy system, cej trzema tygodniami. . 
który Polaków nauczył respektu. Bochum. Przed kilku dniami to-

„Cała nasza polityka względem czyl się przed tuteszym sądem zi.emiań
Połaków. która kosztowala już wiele skim drugi proces rządu przeciw ak
milionów, będzie bezowocna, jeżeli nie cyjnemu towarzystwu kopalnianemu 
położymy jeszcze silniejszego nacisku Ii b . " 

. W h d N . . . . „ i erma . . . , . 
ua germamzacyę se o u. a1wazme1 Jak wiadomo rząd chciał kupie „Hl-
szym środkiem germanizacyi jest ję- bernię". Skupił tedy rząd po cich~ 
zyk niemiecki. Trzeba go na do- wielką część akcyi t,owarzystw~, atol~ 
brych oprzeć fundamentach, aby był nie powiodło mu się uzyskać w1ększe1 
żywotny i trwałe gruntował korzyści. połowy, wskutek czego !1~ wal~~,m ze-

karę więzienna resp. grzywnę za ar
tykuły w sprawie streiku szkolnego. 
Wyrok zostanie ogloszony dopiero 12 
marca. . 

Hoeck von Holland. Jak wiadomo 
podczas zatonięcia okrętu „Berlin" zgi
nęło więc 129 osób, uratowano 15 osób. 
Uratowani znajdow~li sie 36 godzin 
bez jedzenia i picia na kawałku tylnej 
części pokładu, sterczącym wysoko po 
nad wodą, zlewanym jednak bez przer
wy zimnemi jak lód falami. Zaraz pa 
katastrofie zdołalo się schronić na tym 
kawałku pokładu okole 50 osób, ale je
dna po drugiej konała z zimna i wycień
czenia. W końcu tylko 15 zostało p·rzy 
życiu. Wielu mężczyzn usiłowało do
stać się wpław do brzeRu, fale jednak 
z taką silą rzucały ich na bry ly bazalto 
we tamy, że wszyscy zginęli. Jedna z 
uratowanych niejaka pani Winnebergo
wa, straciła w katastrofie męża i je
dyne dziecko. które zmarzło na śmierć 
pomimo. że tulila ie do lona. Wśród ura 
towanych znajduje się też dziennikarz 

. francuski, Iienryk J aboulet. - -- J:Y 

Rozmaitości;. 
Ję'Tt1k niemiecki musi pokonać słowiań- k Ii berni1 rząd 

"" braniu a cyonaryuszy " 1 Przytomnos'c~ umysłu pewn1'eJ·szą ski. Dopiero wtedy będzie inaczej. Ja- - ł k i zost.lł 
k d k • · · k mając mniejszą POtowę a cy , J. est nieraz bronią, niż rewolwery lub kiź pożyte aje sz 01.a mem1ec a, w Ak usze wow 

której dodatkowo ma pewne prawa przegłosowany. cyon~ry adek pięści. Oto kilka na to dowodów: 
· b czas, chcąc na wszelki przyp . Niedawno zmarł rabin-cudotwórca 

język polski i rości sobie pretensye, a Y przeszkodzić, by rząd dost~ł w swo~ą I ze Sadagóry, był bądź co bądź bardzo 
był przedmiotem wykładowym? Każde ł k podwyz 

k d rękę większą po owę a CYJ, . . . - mądry i nigdy, nawet w na1'większe1· ustępstwo w tym kierun u po syca kt d 6 nnllnno ł.f 
bunt. Po jednei stronie buduje się, po ~zyli kapital za 

0
a 0.w

1 
)Y. ok e te ·sa~i opresyi, nie tracił przytomności umy-

b k marek (z 54 na 5 m1 · ~ a cy sJu. Mieszkał w swoim przepysznym 
drugiej burzy się. Tej za aws i tr~e- pomiędzy soba rozebrali. . pałacu i prawie nigdy nie wydalał się 
ba zaniechać i dążyć do stopienia obu Rząd założył prote~t przeciw u: z nie(J'o. 
narodowości, aby pozbyć się ewen- b mocy kto h 

h " chwale walnego ze ra.ma, na\' Kancelaryę swo1·ą miał na pierw-tualnego wroga natyłac . k t t akładowy 
Hakatystom od .Rhein. Westf. Ztg.' rej podwyższono api a z ' szem piętrze a mieszkanie na drugiem. 

wszystkiego tego, czego broszura się lecz proces rząd przegrał we. wszys\- Strony przyjmował w kancelary'i. 
kich instancyach. Na ostatmem w~ - Pewnego razu a było to wczesnym domaga, jeszcze jest za mało. · k yusze przeciw ' 
nem zebrallllI a cyonar . 1· • •. rankiem, rabbi był jeszcze w swojej 

l(onferencya pokojowa w Hadze. głosowi rządu znów pod~yzs~yll kap~- sypialni sam jeden i odprawiał poranną 
Otwarcie drugiej konferencyi poko- tal zakładowy 0 dalsze. 10 mil: ~areK modlitwę, gdy nagle wpadl do pokoju 

jowej w ttadze ma więc ostatecznie rozdzielając akcye pomię~y h s~e l ie ~ jakiś umysłowo chory czeladnik rzeź
riastąpić w pocz~tku czerwca. Prawdo- wykluczeniem rzą~u; Rzą 2c ci·~· 0'!' nicki i wywijając olbrzymią siekierą 

<+ 10 mil. akcyi prze1ąc za 1 mi. 10!1?:V zapytał: 
--·-- --- ;_~ gotówki, a akcyonaryusze rozdziel~h 1

1
e - Czy ty jesteś códotwórcą? 

- Przyszedłem do ciebie jak roz- pomiędzy siebie płacąc tylko nomma - Rabbi przerwał modlitwę i odpo-
gniewany ojciec. Teraz nie mam pra- ną wartość. Rząd rozpoczął po.now~~ wiedział spokojnie: 
wa rozkazywać, lecz mogę cię błagać. proces twierdząc, że akcye „Hibern~i _ Tak. 

Pozostała rozbitkom pomoc z lądu, 
niestety, zupelnie prawie bezskuteczna. 
Pomoc tę próbowały im nieść przede
wszystkiem lodzie ratunkowe. Są to 
lodzie płaskie, zaopatrzone w komory 
wypełnione powietrzem i otoczone sze
rokiem pierścieniem korkowym; część 
wierzchnia tak jest urządzona, aby u
chronić łódź od zalania przez burzę i by 
wodę, która się dostala do wnętrza lo
dzi, można wylać w jednej chwili. Io 
dzie takie są w gotowości na stacyach 
ratunkowych, rozsianych gęsto wzdłuż 
brzegów morskich. Zwykle leżą na 
specyalnych wozach; w razie potrzeby 
przywozi je się na brzeg. możliwie bli
zko od miejsca wypadku, i tam spusz-
cza na morze. 

Łodzie ratunkowe są prawie zupeł
nie zabezpieczone od wywrócenia się 
i zatonięcia; nic ich jednak nie chroni 
od rozbicia się, to też w rarzie wysokiej 
fali, jest dla nich zrecza niemożliwą pod 
płynąć pod uszkodzony okrętj fala bo
wiem może je łatwo o okręt rozstrza
skać. To też pod ttoek von Iiolland ło 
dzie ratunkowe krążyły tylko dokoła 
nieszczęsnego „Berlina", gdyż zbytnie 
zbliżenię się mogłoby pociągnąć za so
bą zgubę ratowników, nie przynosząc 
żadnej pomocy rozbitkom. 

Jest jeszcze jeden sposób ratowania 
rozbitków, bardzo skuteczny, jeżeli o
kręt uległ wypadkowi blizko brzegu. 
Z brzegu wypuszcza się na okręt ra
kietę lub rzuca z moździerza kule, do 
których jest przytwierdzony sznur, do 
któLegq na. lądzie przywiązują mocną 
linę. Linę tę przytwierdza się na okrę 
cie i na lądzie i spuszcza po niej na ląd 
ludzi, a nawet bagaże. J ~dyną złą stro 
ną tego sposobu jest tylko to, że rakie
ty i kule mogą być rzucane tylko na 
niewielką odległość, nie przenośzącą 
500 metrtów. „Berlin" rozbił się zna
cznie dalej od brzegu; to też z brzegu 
rakiety nię mogły go dosięgnąć, a wo
bec fali, zalewającej tamę nie można 
było po niej podjechać z moździerzem · 
bliżej, -

Od Ekapedycyi 
Rozumiesz teraz dobrze moje wahanie według obecnego stanu rz~~zy. maJą - Jeśli jesteś cudotwórca to do-
się, prawda? Nie chciałem, aby moje większą wartość, a mianowici~~z~ ~~~ każ tej sztuki i wyskocz przez 'to okno Panu Józefowi Grze~orczykowl w 
uziecko musiało się za mnie rumienić. 10 mil. akcyj posiadajc;i przyna1mmeJ " na podwórze ale natychmiast bo w HerPe. Wina, że gazeta Pana regular-

, · Ak yonaryusze ' ' d Jerzy odwrócił oczy. mil. marek wartosc1. . c. . . . ł przeciwnym razie utnę ci głowę! nie nie dochodzi, spada na pocztę, o 
- Czy mam ci przypomnieć - rozbierając ~kcye ~omtędzy si~~ie ? a I po tych słowach podniósł obłąka- której zażalenie w tej sprawie wysla-

mówił dalej doktór -- twoje prośby i cąc za 10 mil. akcy1 tylko 10 mi ·.go _ow ny siekierę. liśmy. Mamy nadzieję, że wypadki ta-
w_yrazy, jakie przytoczyłeś, chcąc zwal ki poszkodowali rzekomo pr~edsięb~~- - To jeszcze nic - odpowiedzial kie na przyszlość się nie powtórzą. 
C~ć moją wolę? Czy o nich zapom- stwo a mianowicie rząd, kto~y .ta, t~ spokojnie rabbi, nie tracąc przytomno- ~™~!!!!!l!~~!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!I 
niałeś? Nie, pewno. Mówiłeś mi, kiedy jest · akcyonaryuszem. Sad ziem~:ns 1 ści - ja ci pokażę większą sztukę i 
nie chciałem ci oddać mojej córki: w Bochum jednakż~ ~ie uwzg;e~m WY- skoczę z dołu z podwórza przez okno Wiece ,,Zjednoczenia zawad. polsk.'' 
~,Czy nie obawiasz się pan, ty, który wodów przedstaw1c1ela rzad!l i ska~gę do tego pokoju. 
Jesteś doktorem, który dzier1 w dzień .rzadu oddalił. . ł , si - Dobrze! - odpowiada obłąkany. odbędą się 
czuwałeś nad jej wattem zdrowiem, Pono rzą.d zamierza od~o ac ę - Wiec zaczekaj tu - rzekł rabbi w niedzielę, dnia 3-go marca r. b.: 
nad jej nerwową wrażliwością, czy nie obecnie do wyższej instancyi. , i wyszedł spokojnie z pokoju. 
obawiasz się, ją zabić!" A zatem coś Essen. Schwytano tuta1 16 osob w W Dortmundzie po polu dniu o 1 godz. 
ty mi mówił wtenczas, ja powtarzam to I kawiarni Tewsa przy grze hazardo- Ratownictwo na morzu. w lokalu p. Tobitia, ul. ttirtenstr. 
dkzisiaj. Ponieważ ja tu jestem przesz- I wej. k. s· Wstrząsająca katastrofa pod Iioek w Recldinghausen-Siid (Bruch) po po-
odą, oddalę się. Nie będziecie słyszeć Borkum. Żaglowiec hamburs 1 " 

1 van liolland, w której sto trzydzieści ludniu o godz. 3 w lokalu p, Miillera. 
0 ~nie. Ale, proszę cię, miej litość nad donia" osiadł na mieliźnie. Łódź ratun · ofiar zabierało w ciągu długich godzin W W·ambelerholz po południu o godz. 
111?Ją córką, nie opuszczaj jej. Nie rzu- kowa przywiozła na lad 7 c~łopa, 8 ·. m0~·zc w oczach stojących bezradnie 5 w lokalu p. Iiamke. 
(;a1 na pastwę rozpaczy. Nic mi nie od- znajduje się jeszcze na pokł~dzie. ! na L·zegu tłumów, mimowoli budzi W Oberhausen przed południem o go-
~O~iadasz? Wolę cierpkie słowo, ani- Dahlhausen. Na kopalm ".ttasen- 1 pytanie: czyż nie było tam żadnych u- dzinie 11 i póJ w lokalu p. Zerbst, 
ze]i takie uporczywe milczenie„. winkel" przy podbijaniu stempli spada ' rzgdzef1, które pozwoliły by ocalić choć Marktstr. 

- Co ja mam powiedzieć? Jaką jące kamienie zabiły górnika tterm~n- I część nieszczęśliwych rozbitków?" W Beckhausen priy Buer po południu 
~nkną ~?gę dać odpowiedź, .an!żeli tę, na Gloddego; towarzysz tego Rei~- ! Były - ale niestety, tak się złożyły · o godzinie 4 w lokalu p. Vogta przy 
1.a ~ JUz znasz? Czy nie w1dz1sz pan, mann został tak cie.żko oka.leczo~y, ze fatalnie okoliczności, że niczem nie mo- kościele kat., Iiorsterstr. 
~~!a sam cierpię strasznie? Czy mogę życiu jego zagraża i:iebezpieczenstwo. ina bylo zmniejszyć rozmiaru nieszczę W Heisen przed południem o 11 godz. 
".rrwać z mego serca wspomnienie Olodde liczył lat 35 I byt zonaty. . ścia. - w lokalu p. Bonnsa. 

dl11
1
atki, którą ty zabiłeś, lub też milość Ałstaden. Własna matkę po~ił Każdy okręt ma zawsze na pokła- W Essen po południu o 1 godz. w lokalu 

. a Maryi? To okropne! Widzisz pan śmiertelnie tutaj niejaki ~alt~po.th. Nie dzie pewną ilość lodzi, na które, w ra- p. Meister. · 
~~nak, jak spokojnie do ciebie przema- szczęśliwa po krótkich cierpiemach u~ zie rozbicia się' okrctu, wysadzają po- W Weitmar po południu o godz. 4 w lo 
b 1arn. Nie ożenię się z Maryą, nie za- marta skutkiem zadanych jej okaleczen 1 dróżnych i zalogę, aby ich zawieść do kału p. Heinemann. 
łl~czę jej już nigdy. Mówię ci to zupel- w domu chorych w Ober~ausen. r lądu, lub do najbliższego okrętu. Mial W Hochstrass po południtt o godz. Z 
z~e Poważnie, stanowczo, z miną napo- Gelsenkirchen. ak~yme "to~arzy- łodzie i .,Berlin", z powodu jednak, że w lokalu p. Vierbauma. 
gor Porywczą, jakby nie 0 mnie same- stwo kopalniane „Rhemelbe miało w kcitastrofu wypadla niespodzianie i że I W Liitgendortmund po południu o godz. 
d~ ckhodzilo, ale o kogo innego!... A je- roku 1906 30 mil. 794 tys. 690 mr. zy- okn~t odrazu przechylił się bardzo na 4-tej. 
l a czuję piekło w duszy. Widzę ca- sku; czysty zysk wynosi 14 ?70.789 m. bok, co nadzwyczaj utrudnia spuszcze- W Diimpten o godz. 5 po pot w lokalu 
t~g:ozę tego położenia bez wyjścia. Zysk ten rozdzielony zostame Jak na- nie łodzi, nie użyto ich wcale. Zresztą, p. Eckhard. dawniej Retz. 
i rvt°Ja Przeszłość jednak zmusza mnie stępuje: Il procent dywi?endy od 1~? fala by la tak wysoka, że łódź spuszczo- W Freisenbruch po południu o godz. 

aryę, abyśmy byli zdała od siebie. ; milionów kapitału akcy1nego 14 m~ · na byJaby się natychmiast rozbiła o 4 i pól w lokalu p. Ofcrbecka. 
- A gdybym ja umarł? ł 300 tys., mr., tantiema dla rady na - okręt lub tamę. która stała się powo- W Hoistede po południu o godz. 4 i pół 

'Ciąg dalszy nastąpi.) · zorczej 270 tys. 789 mr .• do rezerwy dem nieszczęścia. w lokalu .p. l_Valburga, Poststr. 



W Recklinghausen-Siid (Bruch) po 
południu o godzinie 4 w lokalu pana 
Milllera na którym się odbędzie obór 
wydziału miejscowego na rok 1907. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Tow. gimn. „Sokół" w Liihtendortmund 
podaje do wiadomości szan. druJ10m, 
gnazda naszego oraz Rodakom życzli
wym Sokołowi, iż półroczne walne ze
branie odbędzie się dnia 3 marca o go
dzinie 3 po pot na sali p. E. Buschkam 
pa. Komplet druhów pożądany. Goś-
cie mile widziani. (2) 
Czołem! Fr. Cichy, prezes. 

s.r;-1G:a. ii ·.t~~ 

Tow. św. Stanisława w Marxloh 
podaje członkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 3 marca, odbędzie się 
walne zebranie o godz. 4 po pot na 
sali p. Kaspera, zebranie jest z powodu 
zmiany lokalu. O liczny udział prosi 
(2) Zarz3d. 

Tow. ś. Michała w Recklh.- Siid Bruch 
donosi SwYrń członkom, iż zwyczajne 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 
J marca o godzinie 5 ..oo południu, po na 
bożeństwie . O liczny udział członków 
w zebraniu prosi Zarząd. 

· Uwaga: Posiedzenie zarządu o 
zwykłym czasie, na którem wszyscy 
członkowie zarządu są pożądani. 
(1) St. Tomczak, przew. 

Bractwo różańcowe w Steele 
urządza zebranie dnia 3 marca po poi. 
o godz. 4 w lokalu p. Rahmann w ryn
ku. na które wszystkich Braci Rodaków 
i Siostry oraz tych, którzy jeszcze nie 
są w Bractwie naszem, aby się także 
do nas przyłączyli. - Nadzelator. (2) 

Baczność Karnap ! 
Towarz. gimn. "Sokół" w l(arnap 

uwiadamia szan. druhów. iż w niedzięlę 
dnia 3 bm. po poł. o godz. 4 odbędzie 
się nadzwyczajne zebranie. Pożądanem 
jest, aby sę druhowie iak najliczniej sta 
wili i zarazem zaprasza się tych Roda
ków, którzy są przychylni Sokołowi, 
aby wstępowali w szeregi Sokoła, po
nieważ w dzisiejszych tak trudnych 
czasach dla Sokolstwa powinniśmy się 
zawsze chętnie zgromadzać i starać się 
siły ciala i ducha przez gimnastykę 
wzmacnać. Nadmienia się, iż na nad
zwyczajne zebranie powinni się dru
howie jak najliczniej stawić, ponieważ 
chodzi o bardzo ważne sprawy. 

Czolem! (2) Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Ober-Styrum 
podaje swym druhom do wiadomości, 
iż przyszłe zebranie odbędzie się w nie 
dzielę, dnia 3 marca punktualnie o godz. 
5 po poł. Pożądanem jest, aby się dru
howie jak najliczniej stawili. Zaprasza 
się także szan. Rodaków. a osobliwJe 
młodzież naszą, aby przyszła na to 
zebranie i wstąpiła w szeregi naszego 
Sokola. Czołem! (1) Wydział. 

Tow. polskich Kupców i Przemysłow· 
ców w Wanne. 

Donosi uprzejmie, iż zebranie miesię 
czne odbędzie s i ę w poniedziałek dnia 
4 marca o ~odzinie 8 wieczorem w lo-
kalu towarzyskim (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Watten-
scheid 

podaje swym szan. członkom do wiado
mości, iż w niedzielę, dnia 3 bm., po 
południu o godzinie 5 odbędzie się mie 
sięczne zebranie, na którem zostaną nie 
które książki śpiewackie wylosowane. 
Członkowie muszą się do losowania 
wypłacić i tak samo wszyscy jak jeden 
mąż punktualnie stawić. (1) Zarząd. 

Baczność parafianie z Bukówca pod 
Włoszakowicawi. 

W niedzielę, dnia 10 marca o go
dzinie pół do 4-tej po pot odbędzie się 
pogadanka w lokalu pani Korte w Mar
ten przy ulicy Cesarskiej (Kaiserstr.) 
Poricważ to będzie ostatnia pogadanka 
prZ' .- o proszę jak najliczniej się stawić. 

/:a komitet J. Grochowczak. 

Baczność Rodacy z Hendrhenburg 
i Beckiem! 

W celu założenia Towarzystwa pol
sko-katolickiego 

odbędzie się wiec 
w przyszłą niedzielę 3-go marca o go
dzinie 4 po pot w ttendrhenburg u .P· 
Henifelta. Rodacy! Czas wielki, by
śmy się tutaj tez ruszyli i podali sobie 
dłoni do wspólne pracy. 
(3) Zwołujący. 

Sandersdorf przy Bitterleld. 
Od 3 do 10 marca odbywać sie bę

dzie w Sandersdorf Misya św. Szan. 
Rodaków i Rodaczki wzywa sięł aby 
być może, że ta rzadka sposobność dla. 
brali udzial w tern nabożeństwie, bo 
niejednego będzie już ostatnią, a szcze
gólnie w tych okolicach, gdzie to my 
Polacy narażeni jesteśmy na utratę 
wiary św. i nasze~o piękn.ego języka oj 
czystego. (2) 

Tow. sdmn. „Sokół" w Habinghorst 
oznajmia swym druhom, iż w niedzielę 
dnia 3 ·marca o godzinie 6 wieczorem 
odbędzie się nadzwyczajne walne ze
branie, na które siG wszy stkich druhów 
zaprasza. (2) 

Czołem! Wydział! 

Koło śpiewu „Moniuszko" w Gelsen-
kirchen - Hiillen 

donosi szan. śpiewakom, iż lekcya śpie 
wu odbędzie się w piątek, dnia 1 marca 
wieczorem o godzinie pół do 9-ej. O li-
czny udział prosi Dyrygent. 

Zarazem donosi sie szan. człon
kom, iż posiedzenie miesięczne odbę
dzie się w niedzielę, dnia 3 marca po 
pot o godzinie 4. O p·unktualne stawie;-
nie się prosi (2) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Holsterhausen 
Q.znajmia szan. członkom. iż -zebranie 
odbędzie się w niedzielę dnia 3 marca 
po _południu o godzinie 4 w lokalu pana· 
Krafta. Ponieważ ważne sprawy są do 
uregulowania, tyczące się sprawienia 
chorągwi i obchodu rocznicy, przeto 
nie powinno żadnego członka brako
wać na zebraniu. Óoście mile widziani 

(2) Zarząd. 
Uwaga: Lekcye śpiewu odbywa

ją się co niedzielę o godzinie 1 po pol. 
Cześć polskiej pieśni! 

Pokwitowanie dalszych składek na 
podróż do Rzymu. Towarzystwo św. 
Jana Nepomucena w Barop 10 marek 

Z wieca w Kastrop 8,40 marek. 
Towarzystwo św. Jana Nepomu

cena z Delmhorst z z 1 o.oo marek. 
Z wieca w Baukau 4,00 marki. 
Tow. św. Józefa w Diimpten 

10 marek. 
Tow. św . . Antoniego z Bruchu 

· 23,00 marki 
Towarzystwo św. Pawła z Eickel 

17 ,06 marek. 
Tow. św. Stanisława K. z Suder-

wich 10.00 mare~. 
Tow. św. Jerzego z Alstaden 

IO.OO marek. 
Towarzystwo św. Józefa z E:ssen 

10,00 marek. 
Towarzystwo św. Józefa z Witten 

15.00 marek. 
Towarzystwo "Jedność" z Roh-

linghausen 10,00 marek. 
Suma: 137.46 marek. 

Szanowne Towarzystwa o dalsze 
składki uprzejmie się uprasza. Są To
warzystwa, które na podróż do Rzymu 
swoją cząstkę uchwaliły, jak bylo mo
żna wyczytać ze sprawozdań, uprasza 
się także o nadesłanie uchwalQnych pie 
niędzy. 

Towarzystwa, któreby odesłały 
pieniądze, a dotąd tego nie pokwitowa
no, proszę o tern donieść pod adresem: 

Tomasz Kubiak. 
Oberhausen. Falkensteinstr. 307. 

--~„„„„„„„„„„„„„„„„„. 4 ezeJadail.;'• 

Baomnoić Bod.ac:v ws Wan.zie! szewsltloh 
poszukuje na •tale &&. 
trudnienie la()ł 

;t Jedyny polski skład oh·uwia. ~ Ignacy Misiak, 
Pedaję · uprzejmie do wiadomości iż z dniem t-ao luteoio rb. otwo· 

i;zyłem pny olley Rynkowej (ftarktstrasse) (naprzeciwko re
statlJJQeyi Reichenberga) (145) 

mistrz szewski. 

Gelsenk.-ti'.-kea• 
Bochumska ulica. nr. ll6: 

skład obuwia. S 
wyśm. li.olender, 

er ski, 'l'.li~ki i łat\Y, 
, dający sięk:rajg6 

Obuwie " ' uielkim wyborze i po cienaeh przyMt~pnyeh. wkaw.po•or, 
Oznajmiam Szanownym. Rodakom i Rodaczkom, iż sprowadziłem obuwie Paczka pocz· 3 90 rn 

tytko z pierwszorzędnych fabryk. Również wszelkie reperacye wykonuj~ we towa franko I i 1 

własnym warsztacie spiesznie i dobrze. I .l'oh. St~gehtt111n1• 
Neumiinsteri.H70. (1726

1 

Najlepeą i nap""'-' Obuwie na Dtiarę -
podług życzenia można u mnie zamawiać. 

Pokładając nadzieję, iż Szan. Rodacy i Rodaczki raczą 
swe potrzeby w obuwiu u mnie zakupywać i popierać przez 
l:o będą przPmysł własny, przyrzekam z mej strony starać się 
każdego jak najrzetelniej obsłużyć i zadowolić. 

tabakę 
do zażywania 
tabakę na ._,., 
koweńskl\f kae•. 
lłnkę poleee. (HM) 

Zawsze do usług gotowy •pe„yabta 
labr-yka *alłakł 

do zażywania Józer Wojcierhow·ski. 
E. Sommerfeld, Swój do swego! · '6 Swój do swego! „ ... „„„„„„„„aill„„„„„.l!lnll Grudziądz ( Granden1Wpr 

8 U dzik gł. dzwonek. I, 35 w 

Zegarek ~::~k. 2,ao m.k. 

Zegarek ·sreC:::;
0 6,ss mk 

Cenni.kl• około 2000 ilustn· 
cyi wys. iarmo łr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błsmareka ~. (72) 

Place buc.low-lane 
w Hamborn, pny szybie IV „Deutscher Kaiser" 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert :Suss, 
HA.MB O ltN, Gottliebstr. nr. 25. 

Papier listowy 
oiQknymi na,.:>isamt i wierazykami w M 

główku poleca 
Ksłęiarnła ,,Wiarusa Pe>lskle10", Bochun.. 

2 czel. szewskich 
na stałe zatrudnienie, 
1>rzy wysokiej płacy po
szukuj6 natychmiast. 

A. Beszczyński 
Bruekhautwen. 

ulica. Zie' ona nr. 6. (209 

e •deln7eh 

czai krawieckich 
na i;tałe zatrudnienie i 
wysoką płac12, poszukuje 
od zaraz 210 

St. tukowczyk 
Bruekhauseo, 

ulica Zielona nr. 10. 

Potrzebuje zaraz 
dzleln~30 

czeladnika 
I •wóeh ue•nł. 

Roman Paut 
rzeźnik polski (217 

w Hern„ Ne••tr. 

219 
a pom·ocnłk.ów 

krawieekieh 
poszukuje na duże i małe 
sztuki u stałe zatrud
nienie zaraz lnb pótniej 

Jan Demel, 
inistrz krawiecki 

Bołtrop, BaJmhofstr. 

Dziewczynę J . 

do dojenia poszuku. ~teka~nia 
Je si~ zaraz. Zasługi z psm1eszkaruen;i, Io~~-

. • lem, ło składu i sta.Jmą 
20-25 mk. m1es1ę- jest w pobliżu wielkiej 
cznie 205 kopalni od 1 kwietnia 

Maj. ofnośc' Droste do wynajęcia, ewent. do 
'l spr1ed. Ziłosz. do Eksp. 

8ehonnebeek ''· tego pisma pod lit. etA 

··············I Rodakom naobczyzn!e I 
• polecamy gorąco nad wszechmiar • 
Ił pożyteczne dzieło napisane przez li 
• naszego brata rodaka p. Piotra • 
• Palińskiego pod tytułem „ • 

I ~!!0!~!~~!~T"~'~!~~~ E 
• zwyczajów naszego św. Kościoła. łf 

. :!i r~~~~n: c2;t!:75~;~~ 
szary mk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.
Korespondencya polska. Przesyłka za 

zaliczką. (17 43) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Saebsen) 

ul. IUeolał•tr· nr. •• 

a~zynia emalj. ~ „„„„„„.„ .... 
kupuje si~ najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Bochum Bohllnghausen p. Wanne, 
Dorstenerstr. 3. Heinńchstr. 31. 

=== Tanie umywalki ! === 
Baczność Rodacy w Herten i okolicy! 

Donoszę Szan. Rodakom, iż osiedliłem si~ przy 
ni. CJe•arl9kłej (K11.i ~entr.) nr. •.&, obok 
gościnnego Baumeistra .tako 21i 

SZIWO polski. 
Wykonuję reparaeye piiidko i tanio. Nowe onwie 
pocłług miary. Daj~ gwarancyę za dobre łeienie. 
Staraniem mojem zawsze b_ędzie Rodaków jaknajle· 
piej mojem towarem cbsłażyć. Mam naizieję. tż 
Rodacy moje przedl!iębiorstwo poprzeć rac~. 

Michał Zimmer. 
Zarazem poszukuję ezel ... dnlk.a •ze w11kłe• 

50 na stałe zatr11dnienie. 

Polecam Szan. Rodakom i Rodaczkom 
w Horde i okolicy 211 

alej czysta slemieanr 
i kartofle, eent1·. a mil. 

Maksymilian Kamiński, 
skład kolonialny. 

Horde, ul. Remberg nr. 7. 

Mam na sprzedat 213 

D01'1 
1 i pół piętra wysoki z chlewami i morglł 
ogrodu, przytem jest też maszyna. do 
robienia pończoeh itd. 

Wojciech Molanowski, 
Be.eli.łlnglaau•en. Sud, W aldstr. 81 

POSTBESTELLUNOSFORMULU. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli-

• 
Stron 535. Cena w pięknej opra· • 
wie tylko 2 marki z przes1 łką 

lf 2,20 mr. Zamawiać należy pod li 
lladesłano -• adresem: • 

Bilion Sokołów • „Wiarus Polski" w Bochum. C 

chen Postamt eilni Exemplar der Zeitllli 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitunft

preisliste 128) fiir den Monat M!rZ 
1907 und zahle an Abonnement und 

Bestel1geld 0,64 Mk. 

zawitało w Poznańskie li -- • ·1111 •lllłll 
'M'"f bOrnyeh _papierosów Do podróży przeznaczoną garderobę czy-

i("' O śpiewu • .Słowik" w Marxloh lirmy Wulkan ści w przeciągu Z4 godzin PARBIERNIA OAL· 
dor · "'Zę szan. czfonkom. iż zebranie -Od . I. F. J. Komendziński w Dreżnł1 LUSCHl(f, PRALNIA w BOCHUM. Tel nr. Obige 0,64 Mk. erhalten zu habed 
będ -, · c się w niedzielę, dnia 3 marca o 911. 

d · · 3 · · b d · d · · d t li · 10 filie~ Hofstcde, Herne, Eickel, Rohting- bescheinigt go ~ ~ue · pomewaz ę a wazne spra- w na er przystę-pneJ cenie e 11 czneJ hausen. Linden, Hattiniten. Lanizendreer. nicar-
wy ob radowane, przeto o liczny udzial sztuk 15 fen. W a.rto sprawdzić. Do na ten, castrop, l(amen, Dortmwtd, Gerthe, 
się_. uprasza 2 Zarząd. . hvci.a WA WRzystkkh orl no8nvch handlł1.ch S1Kockh0vel. . • . . • ' . d. • . . . " 191 ..... 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wyd~wnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



• 
Bochum na sobotę dna 2-łlo m r ~a 17 . 

• • 
pa -
łodrlenne pismo ludowe dla Polak6w na obez7źnie pośwl9con1 eświacłe oraz sprawo• narodowym politycznym i zarobkowy• 

·~w cod.anni• • wmtkf•• lin1 poawi,teuu7ela. 
fttdpłata kw&rt&l.u. n& poesci• l • list.o1t'Ych ""YJlO•i 
• ł't H fen., a 11 ochosxeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
lt"fftau :Pun" u.pia&D.J jMi w ceuiku poc:&toWJJll po.I 

ima.ki.a ,,L poi.itea :ar. 121. 

Za f.uarat, pł&ei 11• u aieJsc• rqdka drobnego cła· • 
lE r. ogło••ni• u.aitUCKOD• pned inseratami (() łu. I t J 

częat4 ogłaaza otnyma r&bat.. - Listy do uWiar&•„ I • ,• 
1kie10" n.altł1 flankowa6 i podał w nich dokl&dn7 • 

pi.aącego. ~kopiaów ni• llWI'&e&my. 
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Rcrilzice polscy! U czele dzieci swe 
111ówići czytać i pisać po poslku ! Nie 
lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Z Qpadll6w dnia. 

.Strouictwa parlamentu niemieckiego 
waiosły dotąd 8 interoelacyi. 

Największą z pewnością wrzawę 

wywoła interpelacya socyalistów w 
sprawk! odkryć poczynionych przez 
'ismo ,J3ayerischer Kurier" o agita
cył „fłotenferajnu" z jego kierownikiem 
jenerałem Keimem na czele i stosunku 
jego do kanclerza księcia Buelowa. 

Z innych zapytań stronnictw wyr0-
·żniają się jeszcze zap:vtania w sprawie 
projektu ustawy o udzieleniu związkom 
zawodowym praw korporacyjnych, w 
sprawie utworzenia izb robotniczych 
oraz w sprawie rewizyi ordynacyi kar
nej. 

Rada Zwjązkowa Rzeszy niemieckiej 
powzięła uchwałę w spraJVie następ

stwa tronu w l(sięstwie brunświckiem. 

Jednoglośnie zgodzono się, że w sta 
nie rzeczy od powziętej dnia 2-go lipca 
roku 1885 uchwały nic się nie zmieniło. 
Uchwała z roku 1885 zaś wyklucza od 
nastepstwa tronu w księstwie brunświ
ckiem rodzinę Cumberlandów. dopóki 
nie zrzecze się wszelkich pFaw do by
łego królestwa hanowerskie~o zabra
nego Cumberlandom w roku 1866 przez 
Prusy. 

l(omeudaot l(r.lsniarska wm został za„ 
strzelony, gdy używał przechadzki. 

Z Petersburga donoszą, że policya 
otrzymała od ajentów policyjnych wia
domości, że teroryści zam.ierzają wy
konać wielką liczbę zam.achów. 

Na torze kolejowym ,do Carskiego 
Sioła znaleziono bombę, którą zawcza
su zdołano usunąć. Torem tym krótko 
.Potem jechał pociąg wiozący w księcia 
. Mikołaja do Carskiego Sioła. 
1. '!!!z:e ZL& EW 

Polacy na obczyźnie a polityka polska 
wobec stronnictw niemieckich. 
Pomiędzy wychodźtwem polskiem 

a krajem były i są różnice w poglądach 
na stosunek nasz do stronnictw niemie
ckich. Pamiętamy jeszcze wszyscy za 
targ, jaki powstał pomiędzy krajem i 
obczyzną z powodu tego. że Polacy na 
obczyźnie pos"tanowili więcej nie gło
sować na centrowców i postawili wła
snego kandydata narodowe~o. 

W zatargu tym przyznano na razie 
P'.ZYnajnmiej, że słuszność jest po stro
nic obczyzny. Poznano, że Polakom 
na .wychodźtwie dobrze pojęty inte
res narodowy nakazuje glosować na 

kandydata narodowego, chociaż zaprze 
czyć nie można, że po dlugoletniem le
kceważeniu Polaków przez filary cen
trowe także uczucie wielką grało rolę 
przy otwartem rozwinięciu sztandaru 
narodowego i satysfakcyę nam spra
wiało, gdy daliśmy centrowcom zasłu
żoną zapłatę. 

Przyznano z czasem i w kraju, 
że środek ciężkości naszej poli
tyki narodowej spoczywać nie może w 
parlamencie niemieckim lub w sejmie 
pruskim, lecz jedynie w domu, czyli że 
lepszej przyszłości spodziewać się mo
żemy w naszych warunkach głównie 
od możliwie najżywszego rozbudzenia 
czuć narodowych i skupienia pod sztan 
darem narodowym jak najszerszych 
warstw ludu naszego. Przekonano się 
zaś, że wszelkie łączenie się ze stronnic 
twami niemieckiemi osłabia odporność 
naszą i grozi powolną ale stalą utratą 
poczucia odrębności narodowej, - Cen 
trowcy byli nam najbliższymi i jeżeli 
interes narodowy nakazywał nam się 

· odłączyć od nich i utworzyć własny, zu 
pełnie samodzielny obóz, to temwięce) 
rzecz iasn~ nakazuje nam interes naro
dowy postępować w ten sam sposób 
wobec innych stronnictw niemieckich. 

Rozumieją to dobrze Polacy na ob
czyźnie i zasadą tą kierować się pra
gną na każdym kroku. jak o tern świad 
czy przyjęta na wiecu przedwybor
czym w Bochum rezolucya, która 
brzmi: 

„Polacy zgromadzeni na wiecu 
w Bochum, dnia 1-go stycznia roku 
1907 wyrażają przekonanie, że Pola
cy wszędzie glosować będą li tylko 
na Polaka i w kompromisy ża e ze 
stronnictwami niemieckiemi wda
wać się nie będą. Na delegatów, 
nakłada się obowiązek, aby tylko w 
myśl powyżej wyrażonej zasady w 
Komitecie Głównym w:>cstępowali.'' 

Zasadę, z której wyszła rezolucya 
powyższa, uznaje ogól wychodźtwa 
polskiego. Ztąd też już pierwsza u
chwała Polskiego Centralnego Komi
tetu Wyborczego na Rzeszę Niemie
cką, któremu podlega nasz Główny Ko
mitet wyb. na obczyźnie, - uchwała 
zalecająca poparcie przy wyborach 
ściślejszych kandydatów stronnictw 
niemieckich przeciwnych obecnemu 

. rządowi prawie nikogo nic uradowała. 
. Dla tego wladza wyborcza na obczy
. źnie podała jedynie wyborcom do wia-
domości uchwałę tę szanując zasadę 

' karności, ale większo. ć czfonków Głó
wnego Komitetu Wyborczego dla We
stfalii, Nadrenii i pr. s. nań się nie 
godziła. Mówiono nawet. nie widząc 
innej drogi wyjścia o złożeniu urz~
dów, a byli i tacy, którzy nazwiska . 
swojego pod ogłoszenie uch\.vały rze
czonej zamieścić nie pozwolili. 
· Telegraficzny wyraźny rozkaz zaś 
że Polacy w okręgach Daisburg-Miihl
heim-Rt1hrort. Bochum-Gelsenkirchen
ttattingen i Dortmund-Harde mają gto-. 
sować na socyalistę a w Essen wstrz}~
rnać się od głoso\vania, wywołał w sze
rokich kolach już nietylko ubolewanie, 
ale wprost rozgoryczenie. 

Socyaliści są wro~ami robotników 
polskich, którzy takie same walki z ni-
mi staczają jak z centrowcami. ' 

W Boch urn-O elscnki rchen-łfattingen 

kandydatem socyalistów był ttue, je
den z przywódzców wrogiego „Zjedno
czeniu zawodowemu polskiemu" tak 
zwanego „starego ferbandu górnicze
go" i tylko w okręgu Bochum-Gels.
Hattingen socyalista zawdzięcza gło
som polskim zwycięstwo; w Duisburg
Ruhrort i Dortmund-łiórde byliby so
cyałiści zwyciężyl_i i bez głosów pol
skich. 

Wiadomo też robotnikom polskim, 
że Hue swego czasu w parlamen.:ie 
niemieckim pode z.as rozpr.1w gó111i
czych dał hasło so~yalistom do głoso
wania za zamknięciem dyskusyi celem 
odcięcia od głosu posła polskiego, który 
wlaśnie z kolei miał przemawiać w o
bronie górników Polaków. Hue uczy
nił to umyślnie w celach agitacyjnych. 
Znając niem ców, nie wierzono, by 
socyaliści w Polsce glosowali na kan
dydatów polskich, co też się sprawdzi
ło. 

Nadmienić trzeba jeszcze. że wielu 
pamięta te niedawne c;zase, gdy polity
kę robotników polskich na obczyźnie 
i „Wiarusa. Polskiego" uewne pisma i 
koła w kraju zwalczały zarzutem socy
allzmli; teraz kraj kazał· ·im · nagle_ 
wbrew woli i przekonaniu dosować na 
socyaJiste ! -

Wobec tego wszystkiego latwo po
jąć, jakie obawy i uczucia wywołał roz 
kaz telegraficzny z Poznania nakazu
jący glosować wprost na socyalistę ! 

Wszyscy pragniemy tutaj, by nam 
ponownie takiej niespodzianki nie spra
wiono i by w polityce naszej wobec 
stronnictw niemieckich uwzględniono 
doświadczenia i uczucia Polaków na 
wychodźtwie, a przedewszystigem tak
że ich interesy narodowe. 

Patryotyzm biskupa niemieckiego. 
Podaliśmy niedawno głos pewnego 

katolika niemieckiego z Monasteru, któ 
ry wykazywa?, że ks. kardynał dr. 
fischer, arcybiskup koloński, w swoich 
poglądach politycznych bliższy jest 
liberałom jak centrowcom .. 

W chwili obecnej, gdy prote-
słó neki rząd niemiecki w walce z cen
trum wskazuje na patryotycznych bi
skupów niemieckich, którzy wystąpili 
przeciw kompromisom centrowców z 
socyalistami w ostatnich wyborach, 
warto wskazać na szczegóły charakte
rystyczne owego patryotyzmu niektó
rych biskupów niemieckich. 
· Ks. kardynał fischer, który jest ró
wnież biskupem zupełnie po myśli rzą~ 
du, gdy występuje publicznie~ pra~ie 

·zawsze napomina katolików, by w zgo
dzie żyli z protestantami; z _przemó
wic1i. tych i podobnych odnosi się wra
żenie, jakoby ks. kardynat Fischer są
dził, że katolicy szukają tylko sposo
bnośd, by protestantom n.ie pozwolić 
żyć w spo4oju. chociaż rzecz ma się 
akurat odwrotnie. W publicznych 
występach swoich ks. kardynał Fischer 
zawsze wznosi wpierw okrzyk na cześć 
cesarza niemieckiego a potem dopiero 
na Ojca św.; ~dy w roku zeszlym ks. 

·Fischer poświęcał świeżo wvbudowany 
rkościól ·wzniósł coprawda najpjerw o
krzyk na cześć _Ojca św .. ale uznał z.a 

· stosowne wytJoma~z}rć zgromadzonym 
· katolikom, że czyni to tylko dla tego, 

ponieważ chodzi tutaj o sprawę Ko-
ścioła. - . 

Ks. kardynał Fischer czuje się tak 
dalece pruskim biskupem, iż jak wia
domo deputacyi polskiej oświadczył 
przed dwoma laty, że na udżielanie na
uki przygotowawczej do Sakramentów 
św. dzieci polskich w języku ojczystym 
nigdy się nie zgodzi ze względu aa 
rząd pruski. 

Ks. kardynał Fischer jest, jak to kil
kakrotnie zaznaczyła już wroga Kościo 
łowi „Rheinisch W estt Ztg. ", biskupem 
zupełnie podług życze(1 narodowych 
liberałów. 

Jeśli ten „patryotyzm". który tak 
bardzo podoba się rządowi i liberałom, 
dalej w ten sposób u niektórych bisku
pów niemieckich rozwijać się będzie, 
możemy się doczekać jeszcze dziwnycb 
czasów. 

Pol.aey na obezyź,nie, 

Głos z Bottropu w sorawie wyborów. 

Od pewnego znanego z gorliwości 
··w pra..cy narodowej rodaka otrzymuje

my, co następuje~ · ·- · .. „ •• • . 

Echa wyborcze dolatują nas ~· 
wszech stron, wszędzie Polacy starają 
się z co dopiero odbytej walki wybor
czej zdobyć naukę, jak ułożyć należy 
program pracy narodowej. W naszej 
miejscowości, gdzie przecież tysiące Po 
laków 1!;amieszkuje, niestety nikt się nie 
rusza. „Ciemno wszędzie, głucho wszę„ 
dzie, co to będzie, co to będzie?" Już 
przed rokiem przepowiadali nam niektó 
rzy, że w krótce ruch narodowy ta 
zupe?nie zniknie, ale Bogu dzięki tego
roczne wybory zadały kłam twierdze
niom tym. Nie ponieśliśmy klęski, po 
zyskaliśmy jeszcze kilkadziesiąt no
wych głosów. Liczba glosów nie od
powiada jednakże jeszcz.e liczbie znaj
dujących się tutai Polaków. Zkąd to po
chodzi, nad tern powinniśmy się zasta
nowić, by w przyszłości nie ponieść 
szkody. Łatwo każdy spostrzegł, że 
w najodleglejszych okręgach od wla
ściwego środowiska Polaków najmniej 
g1osów na Polaka padło i to wedlug 
mego zdania dla tego, że za mało je
szcze łączności i za mal o pracy, aby 
tych oziębłych do walki o byt i prawa 
narodowe pociagnać. \Vskutek tego tyl 
ko właśnie w tych okn~~ach socya
listom powiodło się niejednego zba
łamucić przy wyborach. Tu powinny 
towarzystwa polskie swoją dobrą wolę 
pokazać i starnć się szerzyć oświatę na 
przykład przez tanie broszurki treści 
narodowej. Drugim powodem; dla któ 
rego agitacyi należytej rozwinąć nie 
można, ie~ t zupełny brak sali. Już od 
trzech lat zbieramy dobrowolne składki 
na \Vylrndowauic własnego domu, ale 
w ostatnim roku · zapał niestety ostygł 
i sktadki płyną bardzo 'powoli. Niemcy 
wyrzucili nas z swych lokali, a my nie
stety nie daliśmy im jeszcze odpowie
dzi na to, na jaką zasłużyli. Zamiast 
dać kilka gro~zy rc:>.cznie na schronisko 
dla towarzystw naszych, wyrzucamy 

· niejednokrotnie pjcniCldz nie potrze
bnie, na przykład na trunki rozmaite i 
dostarczamy grosza tym .. którzy na
mi gard~ą. Czyż długo, jeszcze PO-



trwa, nim każd:r Polak na dobrze przej
rzy i bronić będzie swego honoru? Nie 
slowami, ale czynami zadokumentuie
my, ~e zdania, które sobie stawiliśmy, 
spelmć chcemy. l(łin. 

Gelsenkirchen-Bismarck. 
, "Towarzystwo gimnastyczne „So

kol ~ Gelsenkirchen Bismark. Rocz
ne walne zebranie odbyło się w stycz
niu; zostali następujący druhowie do 
wydziału wybrani: dh. Antoni Olszak, 
prezesem, dh. And. Gożelańczyk za
stępca. dh. Tomasz Ptak sekretarzem, 
dh. Pr. Stachowiak zast. St. Badureli 
skarbnikiem, Jan Gorzelańczyk zast. 
St. Kurasiński naczelnikiem. Marcin Pi
larczyk zast., Pr. Stachowiak. Ludwik 
Bródka, Jan Klupczyt1ski, lawnikami. 
Józef Wawrzyniak bibliotekarzem,. 

Oznajmia się wszystkim Rodakom 
·z Bismark, iż Gniazdo nasze ma swą 
siedzibę w lokalu p. Aug. Langenscheidt 
ulica Bismarka nr. 254, i uprasza 

·-się szan. rodaków z Bismark, ażeby 
.jaknajliczniej wstępowali do Gniazda 
naszego. Rodaków w Bismark jest 
bardzo wiele, ale ospatość panuje mię
dzy rodakami, a osobliwie młodzież, 
tuła się tam, gdzie wcale nie 
należy; .precz z niemieckimi turn 
ferajnami, a wstępujcie do „So 
koła'', bo to nam przyniesie korzyść. 
A więc ospali, dalej do pracy wstępuj-

. de w szeregi „Sokole. Posiedzenia 
.odbywają się co pierwsza niedzielę w 
miesiącu w lokalu p. Augusta Langen
$Cheidt. ulica Bismarka. 
A. Olszak, prezes. T. Ptak, sekretarz. 

Sterkr.ade. Towarzystwo św. Józefa od
'l.Jyfo dnia 6 stycznia rb. walne zebranie, na 
którem do zarządu obrani zostali: Andrzej 
I(armiński1, przewodniczącym, Józef Ogórek, 
.zastp., Marceli Pukacki, sekretarzem, Józef 
-Oensa, zastp., Franciszek Krzyżaniak skarbni-

_".kiem, Augustyn Sumbecki, zastp., Antoni Je
l enowski bibliotelrnrzem, Antoni Waierowski 

, .zastp., Andrzej Walenczak i Teo·dor Wróblew 
.ski1 rewizorami kasy, Augustyn Biletewski i 
.Jan Wiosna lawnikam!, Piotr Lipka, chorą
żym, Stanislaw Stasiak zastępcą, Kazimiert 
Krzyżanowski i Józef Kozlowski asy_;;te11tami, 
Nowarzvn i Bartlomiei Witkorwiak zastp. asy
stentów. Józef O~órek i Antoni Jelanowski dla 
'-praw kośde1nych, Andrzej Stróżyński ·kiero-
~nikiem przedstawiei1 amatorskich 

Marceli Pukacki. sekretarz. 

__ Ob~.J'~a!l!'t;R. W~ilue zebranie Bractwa Ró
;ianci św. parafii Serca Jezusowe~o odbylo się 
duia 27 stycznia. Zafożono je w początku stycz 
11ia zeszlego roku. Bractwo liczy 19 Róż. żeń
·skich i 5 Róż. mezkich, czfonków jest 258 nie
wiast i 75 mężczyzn. 

Dochodu miafo Bractwo przez caly rok 
iubiegly 1325 marek i 75 fen. Rozchodu 1186,05 
·marek, maiątku posiadamy 339 marek 70 fen. 

.:Fatalna omyłka. 
~~) Powieść z francuskiego. 

( Ciu 1dailszyL 

- Twoja śmierć byłaby jeszcze je 
clnym powodem więcej do rozłączenia 
uas. Czy Marya nie miałaby prawa mi 
jej wyrzucać? 

- Ale tu chodzi nietylko o moją 
-córk~ o jej spokój i miłość. Chodzi głó-
wnie o jej cześć. ty tylko jeden mo
żesz ją powrócić Maryi. 

Jerzy padł na krzesło zgnębiony i 
ukrył twarz w dłoniach: 

- Tak - rzekł - to rzeczywiście 
straszne. A pan, czy możesz przywró 
cić cześć i życie mojej matce? 

Madelor milczał chwilę, potem 
rzekł pokornie: 

- Co mam powiedzieć Maryi, gdy 
wyjdzie z tej choroby i umysł jej powró 
'Ci do przytomności? Czy mam ją zo
stawić w niepewności? 

- Nie; trzeba jej powiedzieć całą 
prawdę. Nie można jej okłamywać i 
1udzić nadzieją. Powiesz jej pan, że . ją 
kocham gorąco, i że ta miłość nigdy 
mnie nie opuści. Jej wspomnienie po
:zostanie na cale życie w mej pomięci. 
Powiesz jej pan, że ją opuszczam bez 
względu na jej łzy, na jej rozpacz, na 
jej honor znieważony. Powiesz jej, że 
ją nikczemnie porzucam, że mój postę
pek: jest podły! 

- Będzie pogardzać tobą, przekli
nać cię. 

- Nie, bo zgadnie, że nie jestem 
panem siebie; że moja wola jest skre
powana, że to opuszczenie nie pochodzi 

W roku zeszlym obchodziliśrny uroczystość oo 
świecenia chorągwi, z którą występ,9'.waliśmy 
d.wa razy. Co k\vartal orzystępowafo Bractwo 
wspólnie do Komunii świetcj. 

Do zarządu zostali obrani: Nadzela torem 
Karol Nowacki, jego zastępcą Andrzej Urba
niak,_ se~retarzem Piotr WQwer, zastępcą An
drzeJ W1chlacz, kasyerem Józef Lorek. zastęp
cą Marcin I(ordelew.ski, chorążym Andrzej Na 
doil!1y, ~astępcą Winceflty Grzywarczyk, asy
stentami Jan Bzodek i 'f\ranciszek I(owalewski 

. zastępc. Stanislaw I(ierzek i Jan Kowalewski, 
lawnikami Józef WoziniaR i Marcin Andrzej
c~ak. ~abożeństwa Różańcowe odprawiają 
s!'ę co pierwszą niedzielę miesiąca w kościele 
świętej I(atarzyny \\ Oberhausen-Lirich o go
·dzinie 2 po poludniu, a co czwartą giedzielę w 
kościele Serca Jezusowego o s.i:odzini-e 4 po pol. 
Z~br~nia odbywają się co czwarta niedzielę w 
m1es1ącu po nabo-Leństwie różai1cowem w lo
kalu p. Allekotte przy Starym Rynku. Wszel
kie listy, tyczące Bractwa naszego uprasza się 
przysylać na ręce nadzelatora. · 

l(aroł Nowacki, Oberhausen. Michelstr. 3. 

Pelolin. Przesiedleni zo~taJi: ks. I 
wikary Rogalski ze Sierakowic do Za- • 
krzewa a ks. wikary J. Piechowski z 
Zakrzewa do Sierakowic. 

Nowa. Wykazało się, iż mordercą 
Behrendta, którego ciało, jak w jednym 
z ostatnich numerów donosiliśmy, zna
lezio~o na szosie pod Zdrojami, jest ten 
sam młody człowiek, który razem z 
zamordowanym opuścil oberżę Bal
cers. Morderca nazywa sie. Jan W er
ner. 

Szczytno. Aby osięgnąć wyższą 
placę za zwózkę drzewa z lasu utwo
rzyli wszyscy tutejsi furmani związek, 
mający na celu polepszenie bytu fur
manów. Dotąd przystąpiło do zwią
zku 70 członków. 

Z Wiele Kt Pozuałskiel{~s 

Oberhausen. Towarzystwo św. Barbary w Poznań. Księdza szambelana Kło-
Oberhausen liczylo na początku roku 1906 298 sa sądzono dziś w Poznaniu o rzekome 
czlonków, obecnie mamy czynnych czlonków · 
339, dochodu mf eliśmy w roku ubieg(ym 1836 „podburzanie do gwałtów''. Prokurator 
marek i 48 fen., rozchodu 1691 marek i 29 fen„ wniósł o miesiąc więzienia, sąd skazał 

- czystego majątku posiada Towarzystwo 1138 RO na 450 marek. 
marek i 5 fen., zebrań odbylo towarzys-two 24, Góraj. S. p. ksiąd~ Władysław ttem 
wtem 4 walne; na zebrania uczeszczalo 70 do 
8_~ członków. Do Komunii świętej przystępowa- merling, pleban z Goraja, umarł dnia 25 
hsmy cztery razy. Z chorągwią WYSt~poWiaJo bm. W 46 roku kapłaństwa. Urodzo
T~war~ystwo 16 ra~y. Po_filadamy Bibliotekę, ny w roku 1834, święcenia kapłańskie 
ktora Jest wlasnośc1~ Towarz_Ystwa Czytel~i otrzymal 1860 roku, a proboszczem w 

co drugą i trzecią niedzielę każdego miesiąca w oram y o ro _u 1893. Ksiądz Ludowych w Poznamu. Zebrama odbywają się I G' · b l d k · 
o godzinie 5-tei. Władysław Hemmerlmg był dobrym Po 

Do zarządu na rok 1907 obrami zostali: pre- I lakiem i gorliwym duszpa_sterzem. 
z~sem Michal Juskowiak! ~astępcą MichaI Olej Krotoszyn. Do wielkiej bijatyki 
111czak, sekretarzem Wo1c1ech Pewny, zastęp· . ł t h d · h · d · l 
cą Piotr W<YWer, skarbnikiem Jan Kowalewski, P~ zysz O W yc mac pom1ę zy zo -
zastępcą Augustyn Beker. bibliotekarzem Jó- merzem a pewnym szewcem. Z powo
zef Czwoidrak, zastępcą Walenty Polewski, la- du, że żołnierz nie mógł się uspokoić, 
wni.kami Antoni Góźdź~ J . .Mikolaicz~k. M. Mi- przystapił sierżant i odebrał mu pałasz 
gasi, Pr. Kowalewsk1. do chorągwi Walenty b , •b d , · lk' · 
Hurridzlik, zastępcą jego Ignacy Kaczmarek, a- o mog.t Y spowo .ow~c wie !e n.1e-
systentami Antoni Domin i Michal Majchrzak, szczęście. Lecz zołmerz zmewazył 
zastępcami Andrzej W~chlacz i J~nacy Stacho- czynnie sierżanta i także policyanta,. 
wiak, do różańc<YWei chora11:wi ·Andrzej Orze- który chciał służyć pomaca sierżanto-
chowski i Jan Szymafka. JS.ierownikiem przed- · z t lk' d • · d 
stawie!1 amatorskich Walenty Polewski, za- ~1 • pomocą pa ro 1 U atO się o-
stępcą Józef Lorek. rewizorami kasy Karol No p1ero przyaresztować szalonego owego 
wacki i Jan Horala. żołnierza. 
Michał Juskowiak, przew. Woic. Pewny, sakr. Wiadomości urzędowe kościelne. 

Archidyecezya gnieźnieńska. Kanoni
czną instytucyę otrzymał ks. Klein na 
beneficyum w Brzyskorzystwi. liimie polski~. 

Z P Z · · Administracyę powierzono: pa
res achodnich, Warmu i Ith.t:iU'. rafii w Węglewie l\s. Koczwarze z Key 
Nowyport. Straszny wypadek za_- -

szedt tu w nocy na cz~a:-+.?k.- 'W- ko
szarach _ tutejs-zego 128 pułku piechoty 
.znaleziono dwóch sierżantów Pekie i 
Hartung zaczadzonych. ttartungowi, 
zdołano przywrócić zmysły i odwrócić 
od niego wszelkie niebezpieczeństwo, 
Pekie był już jednak trupem. Podobno 
zawierucha, która szalała tej nocy, wy
wiała z pieca, w którym się.Jeszcze pa
Jilo, na izbę zabójczy czad, który nie
szczęśliwych pozbawił przytomności. 

z mojej winy i że największa odpowie
dzialność spada na pana. 

- Boże mój ! Boże! 
ja wina, niemniej jednak przysługuje mi 
prawo wymierzenia sprawiedliwości. 
Marya, która dziś dosięga pańskie prze 
winienie z przed piętnastu laty mniej 
jest nieszczęśliwą odemnie; ona jest 
tylko ofiarą, a ja ofiara i katem zara
zem. 

Daremneby już były jakiekolwiek 
zaklęcia, zbyteczna dalsza rozmowa 
między tymi ludźmi. Madelor odszedł 
powoli, targany straszną rozpaczą. 

Jerzy, zostawszy sam, stał chwilę 
bez ruchu. Zdawato się, że przebiega 
myślą wszystkie szczeRóły tej sceny i 
okoliczności, które ją stworzyły. Dal
sze żytie ukazywato mu się, jak jakaś 
przepaść bezdenna, która się nagle o
tworzyła pod jego stopami. Zaczął pła
kać i łkać głośno, wołajac: 

- Maryo, Maryo, Maryo ukochana 
XV. 

Madelor szedł drogą, wysadzoną 
drzewami, krzakami róż polnych i krze 
wami leszczyny. Ptaki śpiewały radoś
nie. Słońce jasno świecilo. Jaśniala wio 
sna w jej pełni życia, wdzięku i weso
łości, wiosna z całym zapasem swego 
bogactwa. A jemu się zdawało, że ota
czają go jakieś przerażające· ciemno
ści. Otwierał szeroko oczy, a nogi ugi
nały się pod nim. 

Doszedł nareszcie do domu, okrop
nie zmęczony; na przebycie tej drogi 
użył dwa razy więcej czasu, aniżeli by 
lo potrzeba. W szedłszv do mieszkania 
zdumiał się i przeraził na widok Pauli
ny, prawie nieprzytomnej i okropnie 
bladej. Wieśniaczka zaledwie mogla 
się utrzymać na nogach. Straszna 
myśl błysnęła mu w głowie: 

. ni; p?.,r,~fii ~v.,· Sh.arboszewie ks. Kamme
rowi z Bukowca. 

Na wikaryaty powołano: ks. Ska 
wrońskiego do Kwieciszewa. ks. wika
ryusza Poprawskiego z Kłecka do Łob
żenicy, ks. Guzikowskiego z Szczepa
nowa na IV wikaryusza przy kościele 1 
katedralnym w Gnieźnie, ks. Langne
ra z Kobylina na II wikaryusza do Trze 
meszna, ks. Morkowskief!_o z Witkowa 
na II monsyonarza przy farze w Gnieź
nie, ks. Zarębę z Tuczna na I wikaryu-
E 

- Tak, panie Made lor. słusznie pła 
cze z i wzywasz Pana Boga. Dziwne 
to zaiste, co się stało. Wszystkie na
sze nadzieje, ty zniweczyłeś! Wszyst
kie nasze cierpienia twojem są dzie
lem. Jakkolwiek wielką wydaje się mo-

- Marya umarła! - krzyknął. 
Paulina wstrząsnęła przecząco g ło 

wą. Nie miała sHy mówić. Łzy ją dla 
wiły. 

Pobiegł do pokoju córki. Pokój był 
pusty. 

- Maryo! - zawalał strasznym 
głosem: - gdzie jest M.arya 

Paulina zaczęła opowiadać cichym 
głosem: 

-- Musiałam na chwile. odejść do 
siebie. Aniela była zajęta w kuchni. Ma 
rya spała, była zupełnie spokojna. Ró- I 
zia ciągle przy niej siedziała. Nie mia- l 
lam potrzeby, niczego się obawiać. 
Gdy wróciłam, nie zastałam już ani Ma 
ryi, ani Rózi... Ą iela nie wie o niczem. 
Pobiegłam do lasu, wołałam.„ nikt się 
nie odzywał.... nikt! nikt!.... · i 

Zamilkła i zaczęła płakać. Made- I 
lor słuchał z ustami otwartemi. W gar- · 
dle mu zaschło. ledwie zdołał wymówić · 

- To szat.. paroksyzm m111igny ... 
gdzie ją szukać? .„ Boże!... Chodź Paµ
lino, biegnijmy„. 

W całej wiosce ttaut-Butte nikt nie 
widział ani Maryi, ani Rózi. R,.obotnicy 
ofiarowali się Madelorowi z pomocą w 
jego poszukiwaniach skoro tylko opo
wiedział im z płaczem i łkaniem o sta
nie Maryi i o niebezpieczeństwie, w ja
kiem się znajdowala. Doktór przyjął 
ich pomoc. , 

Rozpierzchnęli się po lesie, śmie
jąc sie, żartując, opowiadajac sob'e na
wzajem wszystko, co wiedzieli o Ma
ryi i Jerzym. Madelor · tymczasem je-

sza. w Kcyni, ks. Szymoniaka z Wilato„ 19 
wa na wikaryusza do Wójcina. ks . .No„ -µ 
wickiego z Bledzewa na wikaryusza i ( 
do Szczepanowa, ks. Kaniewskiego z 
Gniezna na wikaryat do Witkowa. dE 

Dalej następujących neopresbyte. za 
rów: ks. Paustmanna na wikaryat do ta 
Tuczna, ks. Wolskiego na II wikaryusza 
do Kcyni, ks. Czyżaka na wikaryat do 
Jaksic, ks. Cegla na wikaryat do I(łec. 
ka, ks. Cegielskiego na wikaryat do st 
Wągrówca przy kościele ooklasztor. w 
nym, ks. Spychałowicza na II wikaryat o 
do Strzelna. ks. Kłosia na wikaryat do 
Wilatowa, ks. Wierzchaczewskiego na 
wikaryat do Łekna. 

Ze SIĄzka czyli Staroptlski. 
Katowice. Kilka tysięcy kart pocz. 

towych z widokami (z obrazkami) zo
stało tu w urzędzie celnym skonfisko. 
wanych. Przychodziły one z Galicyi do 
posła p. Korfantego. Konfiskata nastą 
piła1 rzekomo wskutek „podburzają
cych" obrazków, jakie na kartach tych n 
były. 
Mysłowice. Ruch galicyjskich robo 

tników rolnych „na Saksy'' przybrał 
tu w ostatnich czasach bardzo wielkie 
rozmiary. Odchodzą stąd pociągi, li
czące po 1000 robotników. W piątek u. 
biegly w tutejszej kasie kolejowej sprze 
.dano biletów dla Galicyan za 5000 ma
rek. 

Wiadomości ze .świata. 
W parlamencie niemieckim 

toczyła się w czwartek w dalszym cią. 
gu walna dyskusya nad etatem. Poseł 
Grober odpowiadał imieniem centrow· 
ców kanclerzowi księciu Buelowowi, 
odpierając w dość os_try sposób tegoż 
zarzuty. 

W sejmie pruskim 

toczyła się w dalszym ciągu dyskusya 
nad etatem ministerstwa handlu . 

Sprzedaż niewolnic w Rosyi. 
Całą prasę rosyjką obiega niepraw 

dopodobna a jednak prawdziwa wiado
mość, świadcząca o coraz większych 
postępach, jakie czyni powrót do pier
wotnego barbarzyństwa w niektórych 
okolicach Rosyi. W niektórych pawia 
tach nad Wołgą, przeważnie wśród o
kolic tatarskich, chroniczny głód dopro 
wadził iuż mieszkańców do sorzedawa 
nia własnych córek. Ustaliły się już ce
ny następujące: w pow. tetiuskim we 
wsi Danszewo sprzedano Chazifę (lat 

chał powozem drogą do Tranet, prze„ 
był parów Piletty i skierował się ku do 
linie rzeki Maas, w stronę Montherme. 

Paulina nie jechała z nim. Madelor 
powiedziaf: 

- Musisz zostać w domu moje 
dziecko. Może Marya powróci, albo Ró 
zia. Trzeba, żebyś tam była. Dasz mi 
znać zaraz, żebym mógł przybyć czem 
prędzej ratować ją i ocalić, jeżeli to bę 
dzie możebne. Proś Boga, aby ją miał 
w swej opiece. Co do mnie. czuję, że ?
szaleję chyba. Nie mam sily modlić się 
nawet! 

Napróżno starzec rozpytywał lud~i, 
których spotykał po drodze. Nikt nie. 
widział Marii. Nie mogła być jednak da 
lek o. . 

A jeżeli dobiegła do Maas? czy juz 
nie zapóźno? Czy nie stalo się nie~ 
szczęście Czy Rózia jej towarzyszy? 
Jeżeli dziecko miało tyle odwagi i tyle 
przytomności umysłu, może niema je;: 
szcze nic straconego. Może ona ocali 
Marię! 

W kilka godzin Madelor przebiegł 
całą okolicę. Przetrząsnał bagna l 
ttaut Butte la Tourbiere. la Rova, a 
Longuc Haie. Wszyscy go znali, a spo 
tkanie Jerze go i Marii, podpatrzo~e 
przez wieśnioków z Haut-Butte, me 
było dla nikogo tajmnicą. Opowiada~o 
sobie o tern ze śmiechem. bawiono się, 
płaskimi dowcipami. 

Pomimo to jednak i dla z?.robien!a 
paru frankow wieśniacy poddawali się 
chętnie zleceniom Made~ora, przet~zasf. 
li wsie, szukali po ]esie, przeb 1ega 1 

wszystkie drogi, wszystkie ścieżki" 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



:>. l9) ia 100 rb., na stacyi Burnasze\vo 
). . ~zedano Bibi Sajran (lat 18) za 60 rb. 
:a ~ dizi Benat (lat 20) za 60 rb .• Lejdę Be
z ~er (łat 22) za 60 rb., Szamfaj (lat 17) 

a 70 rb. Podobno sprzedane dziewczę
~- fa tatarskie odsyłane są na Kaukaz. 
lo 
a Armia amdelska. 
0 Na posiedzeniu parlamentu mim
- ster wojny łfalden omawiał szczegóło
~ wo projekt re?rgani~a?yi ar~1ii. System 

obecny, zdaniem mm1stra, Jest pozba
wiony rozumnych podstaw. Jest zamie 

0 rzonY podział armii na dwie kategorye: 
a wolska polowe i terytoryalne. Armia 

olowa winna być gotowa do urucho-
~ienia każdej chwili, terytoryalna zaś 
może być mobilizowana n~. wypa,dek 

• wojny. Rząd przypuszcza, iz wkrotce 
będzie rozporządzał armią polową, zlo 
żoną z czterech brygad jazdy i sześciu 

o dywizyi piechoty. Specyalna armia ce
lem skompletowania taborów i uzupeł
niania strat, będzie werbowana z ochot 
ników i milicyi i liczyć będzie 75,000 
Judzi. Z obecnych wojsk posiłkowych 
będzie utworzona armia terytoryalna ;, 
liczyć ona będzie 300,000 ludzi i skla

e dać się z 14 dywizyi piechoty i 14 bry
gad kawaleryi. Regularna armia 
polowa liczyć bedzie niezależnie od mi

e Jicyi 160.000 ludzi. Utrzymanie wojsk 
· posiłkowych kosztuje obecnie 4.400~000 

funt szterl. utrzymanie armii terytoryal 
nej kosztować będzie 2.886.000 funtów. 
{funt szterlingów równa sie 20 mk). 

O prawo wyborcze kobiet. 

W izbie deputowanych referent ko
misyi petycyjnej przedstawił kilka pe
tycyi o nadanie kobietom prawa wybor 
czego. Prezes ministrów oświad1: ;~ył, 

' że należy postępować nadzwyczaj o-
strożnie przy wprowadzeniu wielkich 
reform, dla tego nie może on związać 
ię określonem zobowiązaniem, ale 

przy rzeka, że sprawę zbada dokładnie. 

Watykan a Francya. 

Z l(zymu donoszą, że kolegium kar 
dynalów odbyło czterogodzinną nara
dę, na której ułożono plan wspólnej o
kcyi na wypadek ostatecznego zerwa
nia między- rządem francuskim a ducho 
wiefistwem. Biskup Marsylii, Adrieu, 
wyraził się wobec sprawozdawcy bar
dzo pesymistycznie. Powiedział on, 
że rząd chce przyprzeć duchowieństwo 
do muru, aby ewentualnie kościoły za
mknąć. W najbliższej przyszłości mo · 
że się okazać konieczność urządzenia 
prywatnej służby Bożej. 
n z 

Z różnych stron 
Na obczyźnie żyje spora gromada 

Mazurów wyznania ewangielickiego, 
którzy nie wiedzą, że wychodzi na Ma 
zurach pismo polskie dla ewangielików 
Braciom tym, wyznania luterskiego 
z~racamy na pismo to; które wych~: 
dz1 w Szczytnie , a nosi tytuł „Mazur 
uwagę i polecamy je, aby sobie na przy 
szły kwartat zaabonowali. Mazur, pis
mo z obrazkami, wychodzi dwa razy 
na tydzień wraz ze stałvm niedżielnym 
dodatkiem „Przyjaciel Rodziny" a kosz 
tuje na kwartał 0,93 m. z odnoszeniem 
'W dom, lub 75 fen. z odbieraniem na 
P?czcie. Kto chce numer na próbę, niech 
Pisze tylko „Mazur" Ortelsburg Ostpr. 

Essen. Tutejsza „Rheinisch Westf. 
Zeitung powtórzyła również wyjątki z 
artykułu naszego „Polacy a Centrum''. 

Nizza. Pewnemu ajentowi, t~udnią
cernu się handlem diamentów, skradzio
no w jednym z tut. zakładów finanso
~l eh, w chwili, gdy pisał telegram, pu 
gi ares z diamentami wartości prze
sbzło miliona franków. Złodzieje znikli 
ez śladu. 
Sztezwi~. Podobnie jak w Polsc·e, 

złacietrzewieni Niemcy założyli sobie 
s awetny ostmarkenferajn, któremu za
(~z.ięczamy mnóstwo plag i utrapief1 
ta I w Szlezwigu znaleźli się „nadpa
{ro~i" niemieccy, którzy r. 1890 za
s~ZYh .,Deutscher Verein'', Towarzy-

Wo to godnie może stanąć obok Ost
~~rkenferainu. Jedno i drugie jest bo-
~ iem hakatystyczne, jedno i drugie 
tPł:rwa na rzad wszelkiemi siłami i 
rj~Odkami w kierunku nieprzychylnym J 
toa tych, przeciwko którym jest zwró-

nc-. 

hecnie ,,Plensborg Avis", gazeta l WlB ·'a lj' l l OCL ł nia zawod. poi k: 
duł1ska, którą nam nadesłaną, napisała " '; • " 
obszerny artykuł w sprawie bezsumien odbędą się 
nej agitacyi, jakie to towarzystwo u-
prawia. Powtarzać tego artykułu nie w niedzielę, dnia 3·20 marca r. b.: 
potrzeba,. dość i:>owiedzieć, że podobn_a w Dortmundzie po południu 0 1 godz. 
Jest ?na iak dwie k~ople wody ~o agi- w lokalu p. Tobina. ul. łfirtenstr. 
tacy1 hakatystyczneJ u nas, aby Ją osą- . .. ( ) 
dzić. Zresztą zaznaczyć należy, że i W

1 
Re~ktmghausen-Sud Bruch 1?.o po-

stosunki w Szlezwigu i walka narodo- udnm 0 godz. 3 w lokalu ~· Mullera. 
wościowa tam się odgrywająca, ró- W Wambełerhołz po połudmu o godz. 
wna się prawie naszej. 5 w lokalu p. Hamke. 

Na marzec 
można zapisywać kaidea:o CZ8łU na wszystkica 
pocztach 

W Oberhausen przed południem o go
dzinie 11 i póJ w lokalu p. Zerbst, 
Marktstr. 

W Beckhausen priy Buer po południu 
o godzinie 4 w lokalu p. Vogta przy 
kościele kat., Horsterstr. 

W · O } k ' W Weitmar po poludniu o godz. 4 w Io ,, 1arnsa .I. O 8 tego.' kal u p. tte:nemann. 

Prenumerata na miesiąc 

wynosi tylko 

W Hoch5:trass po południµ o godz. 2 
marzec w lokalu p. Vierbauma. 

50 :fen., 
a z odnoszeniem do domu 14 f. więce). 

Ro.imailości~ 
Koniec świata. Po przerwie kilko

letniej zjawia się znów na światło 
dzienne prorok, przepowiadający blizki 
koniec świata. Daleko bliższy przy
tem, niż przepowiadali wszyscy poprze 
dnicy jego, gdyż dzielić ma nas od tej 
chwili stanowczej zaledwie - miesiąc. 

W Liitgendortmund po południu o godz. 
4-tej. 

W Diimpten o godz. 5 po poł. w lokalu 
p. Eckhard, dawniej Retz~ 

W Freisenbruch po południu o godz. 
4 i pól w lokalu p. Oferbecka. 

W Hofstede po południu o godz. 4 i pól 
w lokalu p. Walburga, Poststr. 

W Recklinghausen-Sild (Bruch) po 
południu o ~odzinie 4 w lokalu pana 
Miillera na którym się odbędzie obór 
wydziału miejscowego na rok 1907. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Nowym tym złowróżbnym Nostra- Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Pol· 
<lamusem jest - jak donoszą z Neapolu słdego" w Hochłeld 

Baczność Rodacy z Hendrlientiut1-I 
i Beckiem! 

W celu zalożenia Towarzystwa pot.' 
sko-katolickiego , -

OClb\(dzie się wiec 
w przyszłą niedzielę 3-go marca o go
dzinie 4 po poł. w tlendrhenburg u _p. 
Henifelta. Rodacy! Czas wielki, by
śmy się tutaj też ruszyli i podali sobie 
dłoni do wspólnej pracy. 
(3) Zwołujący. 

Tow. 2imn. „Sokół'' w LiitJ,tendortmund 
podaje do wiadomości szan. druhom, 
gnazda naszego oraz Rodakom życzli
wym Sokołowi, iż półroczne walne ze
branie odbędzie się dnia 3 marca o go
dzinie 3 po pot na sali p. E. Buschkam 
pa. Komplet druhów pożądany. Goś-
cie mile widziani. (2) 
Czołem! Pr. Cichy, prezes. 

Koło śpiewu „Wanda" w Holsterhausen 
oznajmia szan. członkom. iż zebranie 
odbędzie się w niedzielę dnia 3 marca 
po południu o godzinie 4 w lokalu pana 
Krafta. Ponieważ ważne sprawy są do 
uregulowania, tyczące się sprawienia 
chorągwi i obchodu rocznicy, przeto 
nie powinno żadnego czlonka brako
wać na zebraniu. Goście mile widziani 

(2) Zarząd. 
U waga: Lekcye śpiewu odbywa

ją się co niedzielę o godzinie 1 po pol. 
Cześć polskiej pieśni! · 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" 
w Gelsenkirchen-Bismarck 

podaje swym druhom do wiadomości, 
iż posiedzenie odbędzie się w niedziel~ę 
dnia 3 ·marca o godzinie 6 po poi. w lo• 
kału p. Langenscheidt, ul. Bismarcka 
O licznv udziat uprasza się (1) · 

Czołemf. Wydział. 

do ajencyi R.eutera - prof. Wawrzy- odbędzie się w niedzielę, dnia 3 marca 
niec Matteucci z obserwatoryum sej-. PQ południu 0 godzinie 5 w lokalu p. 
smograficznego na Wezuwiuszu. Pro- Bethram, dawniej Kl u ck en (Wiktoria
f e~or ~ak. wie_rzy w pra~dę s~ych, o- Saal) Werthausenerstr. Na porządku 
b~1cz~n, ze me ~~hał się zwierzy~ ~ I obrad: Obecne położenie robotników Koło śpiewu „ Lilia" w Gerthe ·'. 
memi prz~dstaw1cielom pra~y włosk1e1. na fabrykach i w innych przedsiębior- podaje swym członkom do wiadomości 

. Jak wiadomo, Matte~cc1 zdobył ~o- stwach oraz inne ważne sprawy, do- iż lekcya śpiewu odbędzie się w nie
bie razem z bratem swo1m rozgłos me- tyczące każdego polaka na obczyźnie. dzielę, dnia 3 marca 0 godzinie 2 po po
maly. w' nauc: przez_ ?race na~ w_yb~- Obór wydziału na rok 1907. I ludniu. Zatem nie powinno żadnego z 
chami .wulkamc~ne~i ~ ruchami seJsmi- „Zjednoczenie Zawodowe Polskie'' członków brakow_ ać (2) 
cznemi. Obecme osw1adcza. na podsta Cześć polskiej pieśni! Zarząd.i 
wie studyów astronomicznych, .że pod 
koniec marca r. b. jądro komety' od- Baczność Obermarxlob. Wł z '° k p l kó 

· l k' M z b . ł k > z· 1 " ee "1az u o a w 
kryt~J przez ast~on~ma w1os iego .ar . e. ra~te czt~n 0'?' ., J. _zaw. po· dla Buschhausen - Neumiihl. Schmidt-
chett1ego, zet_kme s1.ę ~ atmosferą, zie- odbędzie ~1ę w med~1~le dma 3 ~arca horst i okolicy odbędzie się w niedzielti 
~sk~. Skutki zetkrnęc1a mogą byc dla po„ połudmu o godzime 4 na sah p. dnia 3 marca po południu 0 godzinie 
z1em1 straszne. . . Mun?or~t. Pros~~' aby_ wszyscy czlon- pól do 4-tej, na sali pana Schroera, ul. 

Pogląd powyzszy profesora podz1~- kowie ~ię staw1h, pome"':'az będą. bar- Hambornstr .. _Mówca zamiejscowy.. 
la też brat jeg~. Oba~ astron.omow~e d~o.wazne sprawy omawiane, a n:iiano- Członków proszę zabrać ustawy ze so
przypuszcza~ą, ~e grozi nar:i meb~zp1e wicie ~prawa ~s~aw. .Czlonk.owie ze- bą, aby można pokwitvwać składki na 
czer1stw? _w1.el~1e, .aczko~w1~k k:otko- eh.cą ~1e, zebra,c i zdama s_wo1e ~y~o- rok 1907. o liczny udział bardzo się u
trwałe, 1ezell ziemia znaJdz1e się_ na w1~dziec,. ab~smy nasze zycze!1ia Jak prasza, gdyż ważne sprawy są do omó-:
drodze jądra kon:iety Marchettiego. naJPrędze1 rno,wnem? zarzadow1 w Bo- wienia. (2) Ant. Tomaszewski. 
Gdyby zaś atmosfera ziemi zetknęła chum nadesłac mogh. 
się nie z jądrem, lecz z ogonem ko- Sz. Kamiński, delegat. 
mety, to prawdopodobnie nastąpi mo
mentalny wybuch i pożar atmosfery, 
a wszelki ślad życia zniknie z powierz
chni kuli ziemskiej. 

Baczność Rodacy z Essen! 
Wiec „Zjedn. zaw. pol. '' odbędzie 

się w niedzielę, dnia 10 marca w po
łudnie o 12 godzinie w lokalu p. Van de 
Loo Schiitzenbahn, a nie u p. Meistra, 
jak poprzednio zostało ogloszone. 

Posiedzenie członków odbędzie się 
3 marca po południu o g-odziniel u p. 
Meistra. „Zjedn. z1aw. poi." 

Niema co mówić - przepowiednia 
nie wesoła. Czy jednak się spełni, to 
rzecz inna. Mieliśmy już ich tyle, że 
może i tym razem ziemia wymknie się 
rzekomemu niebezpieczeństwu, pomi
mo całego prawdopodobie11stwa prze
powiedni. Wszak niejednokrotnie już 
astronomowie obserwowali w przepa- DLA ANNEN 
stnych obszarach niebios okropne wy- jest meżem zaufania St. Jankowski Wit 
buchy i znikanie · światów tajemni- tenerstr. 83. 
czych. 

Osłałnie wiadomości. 
B e r I i n. Zgromadzeni tutaj orzed~ 

stawiciele związków właścicieli kopalń 
przyjęli rezolucyę, protestującą prze
ciw noweli górniczej, która, jak wiado· 
mo, na przyszłość zachowuje dla pań
stwa prawo wydobywania węgla na 
polach nie zajętych dotąd przez kapi· 
tal prywatny. i 

M o n a c h i u m. Zaginął tu od dłuż· 
szego czasu dorosły syn radzcy handlo 
wego Hentschla. U dawniejsze~o przy. 
jacieła Hentschla, syna po~iedz. cyrku, 
Niederhofera mostrzeżono teraz różne I 
kosztowności, np. 2uziki dvamentowe 
itd. które należały dawniej do Hentsch· 
Ja. Niederhofer. którego aresztowano 
wskutek tego, tłomaczvł sie. że Hent· 
scheł oodarował mu owe kosztowności 
W czwartek zaorowadzono Niederho
fera na miejsce. gdzie dawnie~ ~tcił cvrk 1 
Nietlerhofera, celem poszukiwania tru
pa Hentsrhla, którevo tP.7. rzeczywiście 
po 2 godzinach znaleziono. 

DLA HORSTHAUSEN 
jest mężem zaufania Władysław Wa
lentowski a nie Malinowski. 

. „Zjedn. zaw. poi." 
~--~1111111111 .... ------..... --------~ 

l(c:o śpiewu „Słowik" w Marxloh 
donoszę szan. członkom. iż zebranie od 
będzie sfo w niedzielę, dnia 3 marca o 
godzinie 3. ponieważ będą ważne spra
wy abradowane, przeto o liczny udział 
si~ uprasza 2 Zarząd. 

Tow. sdmn. „Sokół" w Habin~horst 
oznajmia swym druhom. iż w niedzielę 
dnia 3 marca o godzinie 6 wieczorem 
odbędzie się nadzwyczajne walne ze
branie. na które się wszystkich druhów 
zaprasza. (2) 

Czołem! Wydział! 

Towarzystwo J!imnastyczno-śpiewac
kie „ Wieniec" w Bochum. 

MiesiPczne zehrnnie odherlzie si ę 
w niedzie1e o goczinie 4 oo noludniu w l 
Iokal 11 p. Wienforta. Knmnlet r7?onki11 
pożądany. . C7°~f. Pi eśni !" I 

WYDZIAŁ. 

Baczność Bruckha·~sen i okolica! 
. WIELKI WIEC 

w sprawie ruchu wstrzemięźliwości 
odbędzie się w Bruckhausen w przysz
łą niedzielę dnia 3-go marca w południe 
zaraz po wielkiem nabożeństwie w lo
kalu p. Brinka. · 

Przemawiać będzie redaktor pan 
Michał Kwiatkowski z Bochum. 

Komitet. 

Nadesłano 

lUili••n So -ołów 
zawitało w 0oznańskie 

wyboru) eh pa.ple1•osów· 
firmy D'ult.an 

I. F. J. Komendziński w Dreinł t 
w nader przystępnej cenie detalicznej 10 
sztuk 15 fen . W a.rto sprawdzic Do na 
bvma wA w~?;Viitk1ch o<ino3n -1ch h11.11dlach 

POSTBESTELLUNfiSPORMULAI. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserh„ 
:hen Postamr ttn Exemplar der Ze1t11 .'- ~ 
„ WłarH Polskt•• au~ Bochum I Ze1tun 1.. 
pre ; słiste 128) filr den Monat Marz 
1907 und zahle an Abonnement und 
BestellgeM 0,64 Mk. 

Obige 0.64 Mk. erhalten zu habe , 

bescheinigt 

• • • li • • . d. • 
I 
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łff·lilłHfi)l!IRRt!IBR&fi I J. Pań czak, Essen, P1·osz~ ~zytać ! ! I 

Ogromny grzmot ! Księgarnia sPDiśk8
1

TSkiiid· d~wocyonalii, M Jedyna. na Euen i okolłc~I i balas ---------
wypra"iają wszyscy moi konkurenci tu w mieście i okolicy, skoro tylko 
usłyszą nazwisko 

IU Polecam Szan. Rodakom w wielkim wyborze krzyie 
a1 stojące, wiszą?e ! pod kopułami, krzyżyki do Hka. 

i pierzył :rózaneów, książki do nabo~eń&\."ll'a 
w najróżniejszych opra,vach, ksłążkł powieieiowe 1 

i naukowe, papier Ustowy z napisem: Pozdro~ 
wiQnia z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki 

!i narodowe ł powinszowania, ob1•a.zy nt.rode.' m we l relłcłjae z oprawą i bez; in•trumenty -~-

,,Frane·sze BI eh" 
i to słusznie, bo nikt nie ma tak piitkmgo kroju i nie jest w stanie tak elegancko odrobić 

ubrania i wszelką inną garderobe męzką; 
DfłCh. 124! I 
ZJ ezne różnego fabrykatu po harclzo nizkłch "e· 

"'szysey też do mnie spłesżą ! ==== Swój de •,v„so ! ==== 
.A to dl C! 1) Ponieważ mam ogromny wybór najmodniejszych ma-a CZfl go . teryałów; 

J. Pańczak, Essen, 
8toppenbergerstr. 11. 

2) Ponieważ za dobre przyleganie i eleganckie wykonanie 
daję każdemu g'varancyę; ~·----At 

3) Ponieważ w mym interesie każdy odbiorca skoro i rM• 
telnie zostaje obsłużony. Książki do nabożeilstw 

Franciszek Błtl eh, pjerwszorzędny zakład Oberhausen ul. Bismarcka 1 
=krawiecki.= 9 wpobl.kośc.NMPanny 

rnożna nabywać w KsiQgarni „vViarnsa Polskiego" w Bochn 
Maltheserstr. 17. -

.Nowy skład polski • na Oberhausen i okolic~. . Na 13~ I li 
. w obOiThiUSeH0śiDCkffiann;t;J8 k r 8 d y f I. l:Hll 

(Stary Byneb) 

handel ffi8bli, J l-~11 Poje dyńcze 
'R1)7pI•aw41 pleców kuchen• ~ m. e ble 
nych, różnych sprz~tów : • 
domowych, wó.zików dla .= 
tlzłecl, jako też trumien. Całkowite urządze

nia mieszkań. Kochanym Rodakom zaręczamy, iż 
hł<Jzie uaszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymaganiom i cenami przystęp· 
Demi ich zadowolić. Wszystkie towary 
SJ>rzedawać będziemy tak za gotówkę jak 
i Jl& cogodną odpłatę. 100 

Swój do swego 1 

A. D1tk\ewicz & J. M\śk\ewicz. 

Biuro obrony prawnej! ud;~e1~':z;~~~t 
aprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto· 
wycli. testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
ea nieszcześliwych wypadków, inwalidzkich, w wy· 
pAdkach na starość itd., jako tei wykonuj~ 'Wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
..,.., prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
* na niemieckie i polskie. Polecam si~ także na 
loiągenia wszelkich pozasądowych należytości do 
ujnetelniejszych warunkach. Godz. przetł poł. od 
8-1! i po pol od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
gefllr, w poł, 1442) 

Aug. Zipplies. 
Es~s en 1 Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

U 8.1 O.RY. 
Niedościgły 

wybór! 

;) N.;o~~u~~S 

przedmioty 
ze .złota, 

srebra 

atrenłdr 

Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

3(\ Ewaldstr. 30. 
Reperae-ye rze• 
teinie I -tanio. I . 1188 

·-~·-·· Przy zamówie
niach prosimy za 
hęca6 kapeow i 
pt zemysłow c 6 w . 
aby zamieszczali 
swo)e ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze· 
mysłowcom, któ . 
rzy w naszej ga
zooie ogłaszaj4. 
niech kupuj~cy 

powledztł. ie tł 
ogloszenie czyta· 
U, aby ogłaszaitł· 
ey wiedzieli, ie 
ogłoszenie miało 

ku stek. .„ ••• 

Ignacy Dorowski, 
Bochum, Maa1•b1·ucke1·str. n1·. 18. 

SzMJ.ownym Rodakom z Boelaum i okolicy donolilt:t 
uprajmie, it (6S) 

mój sklad krawiecki 
==== ł praeOft'nlt: moj" ==== 

zaopatrzyłem we wszelkie now0>8eł na ll!łezon wle
senno-latow1. - Wiei.kl "'lbór li.rajewye„ 
i za1ranłer.n. maitr,ł na u.brania, palełety 

I apodnłł'. 

W mojej pracowni krawieckiej 
wyk-onuj~ wszelkie ubrania pod gwarancn dobr•p;o przylega11ia 

gustownie i po cenach umiarkowanych. 

Ul!łlul'a rzetelna. Cł'D1" nłzkie. 

Ignacy Dorowski, 
Boclium, IUaa1•briicke1°str. nr. 18 

w pobliżu „ Wiarusa P( lskiege". 

dostawia najwięcej 

chorągwi i sztandarów, 
które są znane wszędzie z pi~knego WJkc• 
nania i najlepszego materyału. Sprzedaje 
tanłeJ, jak każda inna fabryka, nie ma 
bowiem drogo opłacanej dyrektryzy, lee1 
sama osobłiiełe zakładem i pracami 
kiernje. Cenniki, proh,,- ł r,,-wua• 
kl wysyłamy na życzenie odwrotnie dal'llll 
i franko, tak samo ustnych objaśnień udzie· 

la ch~tnie 

a-eneraln,,- reprezentant 

Jan Kwiatkowski, Herne1 Neust~. 10. 

•••••• 
I-a fa bry katy: 
Weil, Adler, 
Opel, Ankcr, 
Il rennabor. 
W estfalen,' 

hXt:-l 1::,wi. titoewer i i. dostarczam naj· 

- -1 • Osienhellweg 41. - „ ~ ~ . ~ 

~':- ~ ,. ' . . " (~ "' Niech echo br1ml daleko od ucha do ucha! 

taniej za gotó_~kę i na odpłatę. Na skła 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. cząści 
rez< rw. Re par. rz et. i ze znaj. mec y. 
Handel kol. i motorów H. Helland, 
l-Ierne, Bahnhot8tr. 111. - Tel. 265. 

a E n, 
I. Wieżowa (Turmstr.) nr. 14. 

Największy i najstarszy pierwszorzędny interu 
krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlep~zy .• 

'I'A.~10 ! 'l\~1"IO ! 

Dobiy. JlOŻ)'v.ny ch leb padern 
bunli po J,25 mr. I po 85 fen 
również westfalski chleb wiejski (Bauern 
stuten) po 1,0o mr. przesyła pospiesznie 
koleją pr7.y odbiorze 4 bochenków franko 
~abryka chleba Joli. Hake, Upsprung 
p. Salzkotten. • (1800) Ubiory z trwałego towa~u już od 35 ma.rek. 

Zamawiać p·roszę w niemieckim ję· łJbłur,,- sokoll!lkłe od 35 do 46 marek. 

zyku i podać dokładny adres i stacyę ko- K:onzta podfóży do dwóch marek zwracamy: -Ha· 
fejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier słt.m naszem: ~wój do tn,·eio. 
Moltkernarkt. ] 5, J. Krah, Dorstenerstr. 
L. We ber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5 ., 
Ph .Lohoff, l\laltheserstr. ~, O. Kirc·hner., Za ogłoszenia i reklamy redakcya wo. 
Lindcnstr, 32, EJ . Welsch, Konigsstr. bee publlczno~ci nie odpowiada. 

I
~~~~~-~!!!!'!!!!!!!!!!~ 

że 1430 

Józef iśn · ewski, 
w IIe1·ne, Nemtr. 61, w Brnekbausen, Kaiserstr. 71 

ma towar rzeczywiście dobry, trwały ł tani jako to: 

Ma.sz~n~ do gotowania.' emal. I łlasz\7ny do .szycia 
garnki 1td. oraz całkowite urzą- J 

z najlepHzego fabrykatu, w każdej cenie 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwatancyą na 5 lat. 

prania i wyżdżimania. 
Kołowce pocz. od 60 marek 

Przybory do takowych. 
I motory p0°dł'Ue)YcZenia. aż do najle1tszyel•. 

Za gotówk~! Na odpłat~! 

Baczność Rodacy! 

Kto cal~. 'Llrządzenie kuchen-1 Prol!lzł} ten Inserat "}• 
nc kupi, otrz1·yma ładny po- . 

ciarek. . ełqe ! 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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lodzłenn~r pismo Indowe dla Polak6w na ob;27źnie poświtcone ogwfaGłi oraz sprawo• narodowym polityczny .f zarobkow111 

1f7~ .odsieł\11.le • WJJ't!d•• W pc•wi,teczn.7c.b. 
~ ~u u poesci1 i • liltoW1ch wynoai 
$ a iO fu., „ s ochto11tmiea do doan 1 DlJ', 92 fen. 
1,Włatu P11J.UI" upfAD1 jHt w teu!ku poclto1f1Jll pod 

uuiu& ,,L polnilc'łl :ar. 118. 
I klll llżl ZI 111r1 I IJczrz11 ~ 

Za UlHr&tf pł&ci lit U ai'1jact rqdb drobHgG du. • 
U f. ogło1nni• umieacsoH p:rud .inseratami 4:0 fta. 1 t J 

caęetD ogłMZa otrzyma n.bat. - List, do „Wi&nuu. ! • 1• 
Uiego" naltł1 franłon6 i podM w nich dokł&dnJ al.n.• 

pm~l\. ~kopiaów nie inrraca.m7. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116\lfit, czytać i pisać po poslku ! Nie 
lest Polakiem. kto potomstwu swemu 
1olemczyć się pozwoli I 

z •natt6w clllla. 
-

Na kopalni „Zollverein" przy Essen 
zasypanych zostało 2 górników. 

Nieszczęście wydarzyło się w 
czwartek przed południem o godzinie 
U-ej, w piątek rano zasypani, czy tez 
feden z zasypanych dawali jeszcze zna 
ki ~ycia. Do soboty rana mimo bez
ustannych wysilków nie zdolano jesz
cze dotrzeć do zasypanych. 

l(atołłcy w Anglii wys,t3piłi przeciw 
;walce, którą toczy rząd francuski prze-

ciw l(ośclołowi. 
W adresie .urzeslanym Ojcu św., 

wyraża związek katolików Anglii obu
rzenie z powodu prześladowania kato
lików we Prancyi uznając zarazem dzia 
łalność i stanowisko obecne duchowień 
stwa francuskiego. 

Praski minister oświaty Studt ustąpi 
wkrótce. 

Dymisya nastąpić ma. jak twier
~ w kolach parlamentarnych, zaraz 
PO skończonej sesyi sejmu pruskiego. 

Anglia zmnielsza wydatki na ilotę. 
Na rok obecny domaga się rząd 

angielski 162 milionów 200 tysięcy ma
rek, podczas gdy w roku 1906 wydatki 
na flotę wynosiły 184 miliony 700 tys. 
marek. 

W roku bieżącym buduje Anglia 
ltwa olbrzymie pancerniki pojemności 
119 tys. ton; gdyby na konferencyi po
kojowej w Hadze jednakże w sprawie 
Ograniczenia zbrojeń nie doszlo do po
rozumienia, rozpocznie się jeszcze w 
roku bieżącym budowę trzeciego ta
kiego okrętu. bojowego. ,,, 

a 

.. Polaey na obczyźnie. 
~ ' ·-. . .. ~ '~; ) ~ ~ „.,~·,....,. ,, ~ ~.: 

· ,·.r1„ •~"' ~"- --

P o w y b o r a c h. 
2 .Essen piszą nam : 
Polożenie wychodźtwa polskiego 

Pod względem uświadomienia narodo
'\lego - c_hociaż dużo jeszcze wymaga 
Pracy - jest stosunkowo dobre, jak te
go dowodem odbyte codopiero wybo
~Y do parlamentu. Wybory wykazaly 
~asn?,. że rodacy na wychodźtwie po-:ah . ' odczuwają bardzo dobrze jak 
n ielk1e posiada znaczenie glosowanie 
ca ~~ego. Zakusy pokątne osób nie do 
~u~1.a1ących położenia rzeczy, ani wy
d -~ Wrogów nie zdołały nas sprowa-

zi z wytkniętej drogi. 
d Ceniąc wysoko swój sztandar naro 
chwł' ~okumentują nasi wychodźcy, że 

oc1az w twardych żyją warunkach, 

zgnębić się nie pozwolą. Na owe wszy 
stkie dotychczasowe wściekłe wysiłki 
zmierza]ące do zagłady naszej, na owe 
wstrętne i w oczach całego cywilizo
wanego świata kompromitujące ich 
znęcanie się nad nami i prześladowanie 
nas, na krzywdy czynione nam na ka
żdym kroku tak w stronach rodzinnych 
jak i na obczyźnie daliśmy wrogom 

naszym odpowiedź. To też odbyte wy
bory niechaj nam będą zachętą do dal
szej pracy na niwie narodowej. Idźmy 
dalej drogą, na którą weszliśmy, cho-1 
ciażby wróg na jeszcze większe prze
ciw nam zdobyl się gwałty. 

Przedewszystkiem starajmy się o 
szerzenie oświaty. Starajmy się po
znać dzieje nasze, przypominajmy wro 
gom naszym ku ich upokorzeniu, że gdy 
by nie Polacy, kto wie coby się stało 
z nimi; przypominajmy im Wiedeń i 
wskazujmy na wojny duńską, austrya
cką i francuską, kiedy to ojcom na
szym idącym na pociski nieprzyjaciół 
nawet urzędowo grano hymny naro
dowe, jak naprzyklad: „Z dymem po
żarów", „Boże coś Polskę" i „Jeszcze 
Polska nie zginęła''. Do zwycięstw po 
mogli niemcom przedewszystkiem 
Polacy. A dziś? - Pozostały tylko 
wspomnienia, że tam i tu bil się Polak 
kiedyś za orla czarnego i przyczyniał 
się do wzniesienia pot~i państwa nie~ 
mieckiego ! Placą nam, oj płacą za 
to!-

Wiemy jednakże, że Pan Bóg nie
rychliwy ale sprawiedliwy. To też mi
mo ciężkich czasów nas wszystkich naj 
lepsza ożywiać może nadzieja. Po stro 
nie niemców gwałt i bezprawie, u nas 
obrona najświętszych skarbów na
szych, oparta na zasadach prawa i 
sprawiedliwości, wiec po naszej stro
nie musi być ostatecznie zwycięstwo! 

Nardem. 

z mowy księcia Ferdynanda Radziwiłła. 
Przy walnej dyskusyi nad etatem 

przemawial także posel I(ola polskiego 
książę Radziwill, który oświadczym 
między innemi' co następuje: 

Mości panowie, kanclerz przedsta
wil jako swói ideał skojarzenie konser~ 
watystów z liberałami. Nie jest to wca 
le nowym wynalazkiem, napotykaliśmy 
na to skojarzenie już często od czasu 
utworzenia rzeszy niemieckiej. Jedną 
z najwybitniejszych inkarnacyj tej my
śli był pruski minister skarbu Miquel, 
który po przejściach w okresie burzli
wego roku 48 i ruchliwem życiu do
szedł powoli do krzesla ministeryalne
go. Mówią ogólnie. że ten wybitny 
mąż stanu, który pod niejednym wzglę
dem odniósł sukcesy, był w pruskiej 
administracyi właściwym spiritus rec 
tor, który pobudził księcia Bismarcka 
do polityki antypolskiej w dziewięćdzie 
sięcioleciu przeszłego wieku. Jeżeli to 
prawda, to i na przyszłość nie można
by sobie wiele dobrego obiecywać po 
skojarzeniu konserwatystów z Iibera
lami, i ubolewaliśmy nad tern. gdyby 
nowy reprezentant tego kierunku uzy
skał wpływ decydujacy za stosunki 
tych dzielnic, które nas iako swoich 
przedstawicieli wyslaly do tej wyso
kiej izby. 
(Wielka prawda! - na lawach polskich) 

Ale pod względem innej myśli, którą 
wyrazil kanclerz, zgadzam si~ z nim zu 
pełnie, a to jest myśl, że centrum po
winno postępować za „przewodnią 
gwiazdą wiecznej prawdy". To napo
mnienie chciałbym zastosować do rzą
du państwowego, zwłaszcza do pru
skiego ministerstwa stanu. Ale pytać 
tu trzeba: Czy polityka pruska postę
puje za przewodnią gwiazdą wiecznej 
prawdy w traktowaniu moich ziom
ków? Ta polityka nie postępuje za tą 
gwiazdą, lecz zwierzchność przywłasz 
cza sobie wobec ludności taka swobodę 
jak właściciel polowania, zachowujący 
według nowego swego upodobania zwie 
rzęta, które uważa za pożyteczne, a tę
piący te, które uważa za szkodliwe. Nie 
umiem innego przedstawić obrazu, ilu-
strującego politykę rządu pruskiego. 
Twierdzę, że skutek ustaw antypol
skich nasza ludność jest pod wielorakim 
względem pozbawiona praw obywa
telskich.· 
(Wielka prawda! - na ławach polskich 

Tak, mości panowie, iak chcecie to 
inaczej pojmować, skoro się uchwala 
ustawy wyjątkowe, które pod wzglę
dem swego charakteru wyjątkowego 
odnoszą się jedynie do pochodzenia oby 
wateli państwa, do ich narodowości, 
Czyż to nie jest trudnem do uwierzenia 
zaprzeczeniem równości wszystkich wo 
bee prawa, poręczonej przez konstutu
cye? 

(Wielka prawda! - na ławach 
polskich.) 

Nie zapominajcie panowie, że w 
Prusach, największem nierr •. eckiem 
państwie związkowem, istnieją ustawy, 
które polskiemu robotnikowi dla tego 
jedynie, że jest polskiem. zakazują, w 
przeciwieństwie do niemieckiego robo
tnika, zbudować prostego domu na wła
snej ziemi, a chociaż nie zakazują w o
gólności, to jednak prawo budowania 
robią zaleinem od pozwolenia prezesa 
rejencyi i zarazem jemu polecają od
mówić tego pozwolenia. skoro chodzi 
o Polaka i jeżeli cele ustaw kolonizacyj 
nych są zagrożone. Widze w tern tru
dną do uwierzenia surowość; wymień
cie mi, panowie, jakikolwiek inny kraj 
kulturny, w którym podobne ustawy 
byłyby możliwemi. (Bardzo dobrze! 
~-na lawach polskich.) I w dziedzinie 
szkolnej, którą przedmówcy wielokro
tnie poruszyli, nie jest bynajmniej, jak 
to poprze_dni mówca podniósl z taką em 
fazą, wszystko dobrem. Różne zarza
dzenia administracyj szkolnej sprzeci
wiają się wszelkim pojęciom nowocze-
snej kultury. . 

(Wielka prawda' - na lawach 
polskich.) 

Nie chę obecnie o tern mówić, czy 
panujący w szkołach naszych dzielnic 
strejk szkolny jest pod względem peda
gogicznym dozwolony lub nie. Tę kwe
styę tu wykluczam. Ale winę, że w 
naszych dzielnicach powstały tak strasz 
liwe stosunki, przypisuję iedynie pru
skiemu rządowi państwowemu. 

(Bardzo słusznie! - na lawach 
polskich.) 

Bo rząd przez stuletnie zaniedbywa 
nie swego obowiązku uwzględnienia na 
rodowych potrzeb kraju, pielęgnowania 
jego mowy ojczystej, mowy, która jest 
znamieniem duchowej indywidualności 
narodu (Brawo! - na lawach polskich). 

przez systematyczne prześladowanie 
wytworzył takie wzburzenie i takie pod 
stawy, na których dopiero powstać mo 
gły obecne stosunki; a teraz nad niemi 
on sam ubolewa w sposób prawie o
błudny. 
(Oho! - na prawicy; brawo! - rta la

wach polskich.) 
(Marszałek przerywa mówcy.) 

Nie będę dalej mówił na ten temat, 
ponieważ wiem, że te sprawy należą 
tylko pośrednio do tej wysokięj izby. 

(Wielka prawda! - na prawicy.) 
Ale ponieważ w biegu dotychczaso

wej dyskusyi wielokrotnie je poruszano 
przeto mialem prawo, odpowiedzieć na 
odnośne wywody. Bo to winienem 
stwierdzić wobec wysokiej izby, że my 
mamy w tej wysokiej izbie prawo, zaj
mować stanowisko narodowe. 
(Bardzo słusznie! - na ławach polsk.) 

Z dopuszczenia BożeR"Q jesteśmy 
członkami państwa pruskiego i rzeszy 
niemieckiej, mającymi jako tacy zupeł
ne prawa 

(Bardzo słusznie! - na prawicy), 
a spełniamy przytem w zupełnej mierze 
swoje obowiązki względem rządu l 
państwa. 
(No! no! - na prawicy; wielka pra

wda! - na ławach polskich). 
Przypominam wojny w latach 1864, 

1866 i1870, kiedy to nasza ludność~ 
przelewając krew, przyczyniła się tak
że do utworzenia rzeszy niemieckiej~ 
w której parlamencie sie znajdujemy. 

(Wielka prawda! - na lawach 
polskich.) 

Jakiegoż doznajemy za to uznania 
Oto uchwalono ustawy wyjątkowe prze 
ciwko tym obywatelom, którzy walczy 
li w tych wojnach. 
(Słuchajcie! słuchajcie r - na ławach 

polskich.) 
Jeżeli spełnialiśmy nasze obowiązki, 

to i one mają jakąś granicę - a tą gra
nicą jest żądanie, wypowjadane pono
wnie od stołu rządowego w sposób wy
raźny, abyśmy poniechali nasŻych u
czuć narodowych, naszego uświado
mienia narodowego, jakie mamy jako 
czlonkowie polskiego narodu. 

(Brawo! - na lawach polsk~ch.) 
Tego, panowie, nigdy się nie docze„ 

kacie (bardzo dobrze! - na lawach 
polskich) i wypowiadamy posłuszeJi
stwo żądaniom, które uważiamy za obra 
żające dla naszej 2odności oarodowet. 
(Żywe brawo! - na lawach polskich.) 

Tego panowie, nie osięgnięcie ani na 
wet gwałtem i dlatego o"raniczcie wa
sze żądania tylko do tego, czego żądać 
możecie wedlug prawa Bożego i spra
wiedliwości. 

(Brawo! - na lawach polskich). 
Powracam jeszcze do stanowiska, 

jakie zajęliśmy przy obradach nad eta
tem kolonialnym, co było pośrednim 
powodem rozwiązania parlamentu. Pod 
tym względem powoluję się na słowa 
ks. kanclerza, na które zgadzam się 
zupelnie. W czasie walki wyborczej 
powiedział on, że ma nadzieję, iż prze
jęcie się Niemiec myślą polityki kolo
nialnej, podziela uspok.ająco na stron
nictwa w kraju. Zupelnie zgadzam się 
na to, ale pod jednym warunkiem, a 
mianowicie, aby politykę kolonialn~ 
prowadzono w sposób zgadzający się 
z zadaniami cywilizacyi, co powinno 
być celem każdego chrzcściańskiego 



]łatistwa. Nie mogę wchodzić w to, o 
ile dotychczasowa polityka kolonialna 
odpowi.adala tym zadaniom„ ponieważ 
łtie znam odnośnych akt i nie wiem, czy 
~kargi na brutalne.' nieludzkie postępo
"Wanie rządowych wladz w koloniach 
są uzasadnione. Różnemi czasy nawet 
i członkowie tei izby podnosili ciężkie 
zarzuty. Przytaczam także zasady 
dyrektora kolonialnego, które wygła
szał w jednem ze swoich przemówień 
podczas walki wyborczej, a które ·ro
mantycznie nieco brzmią. mian"wicie, 
że państwa jak Anglia i ttolandya, któ
re od dawna kolonizują, zarządzają.ko
loniami z uwzględnieniem potrzeb tych 
kolonii i na ich pożytek. Uderzyło mnie 
to wypowiedzenie bardzo. i mam na
dzieję, że p. dyrektor kolonialny zacho
wa to stanowisko pod wszelkim. wzglę 
dem przy zarządzie koloniami. 

Już sama nazwa „kraje stojące pod 
protektoratem" wskazuje na obowiąz
ki rządu strzeżenia mieszkańców tam
tejszych przed wyzyskiem i podnosze
nia tam cywilizacyi. Byłoby to wprost 
przeciwnem pojęciom chrześciańskim, 
byłoby urąganiem cywilizacyi euro
pejskiej, gdybyśmy chcieli przenosić 

do kolonii te wszelkie występki i zbro
dnie, które niestety tak się pomiędzy 
europejskiem towarzystwem rozpano
szyły, zamiast oddziaływać na krajow
ców tamtejszych pouczająco, umoral
niająco. Tak działające siły powinny 
znaleźć ochronę rządu, a nie, jak to w 
kilku przypadkach zaszło - być uoośle 
dzonemi. Ale - musimy to tutaj wy
powiedzieć - jeżeli patrzymy, jak naj
bliższe nam dzielnice, naszych wybor
ców we własnym naszym kraju, rząd 
rujnuje przez podkopywanie ekonomicz 
nego bytu, czego nawet dla krajowców 
w Afryce nie życzymy sobie. to godzić 
się nie możemy na przedsięwzięcia ko
lonialne prędzej, dopóki rząd nie uzna 
za dobre zniesienia prowadzonej do
tychczas polityki wobec naszej ludno
ści i nikt nam z powodu zajęcia takiego 
stanowiska braku poczucia obowiązku 
zarzucić nie może. Zrozumiecie zape
wne panowie, że wobec takiego poło
żenia rzeczy nie zgodzimy się na proie
kta rządowe. I pod tym względem ca
łą winę przypisuję postępowaniu rządu 
pruskiego. 

(Brawo! - u Polaków.) 

Jeszcze o patryotyźmie niektórych 
biskupów niemieckich. 

Polscy księża na Kaszubach za przy 
kladem innych dekanatów zamierzali 
wydać wspólną odezwę do swych pa
rafian w obronie polskiego pacierza. Po 
miedzy innymi na taki krok zdecydo
&2!&L .-

44) Powieść z francuskiego. 

(Ci•i dawyl 

Nic i nic. 
Doktór przypuszczał, że nieszczę- I 

śliwa udała się może do Ardoisieres, do 
Echinu, do Enveloppe, do Rapparent. 
Nikt nie mógł mu udzielić żadnej wia
domości w tym względzie. Robotnicy 
znali Maryę. Widok dziewczęcia sa
mego w lesie, jej błędny wzrok, jej nie
przytomne ruchy byłyby napewno i 
zwrócily ich uwagę, Lecz nie widzieli I 
jej. Oni także znali całą historyę. Wszę i 
dzie zapomniano zupełnie o dobrodziej
stwach Madelora, zajmowano się w tej I 
chwili wyłącznie przewinieniem jego li 
córki. 

Noc zapadła. Madelor wrócił do ' 
Haut-Butte ! 

Wieśniacy także nie byli szczęśliw 
si w swoich poszukiwaniach. Jeden z t 

nich tylko spotkał przy granicy belgij- 1 
skiej przemytnika. znane~o w okolicy 
pod nazwiskiem Palacza. który mu o- ł 
powiadał, co następuje: • 
· - Dwie godziny temu, o zmroku. i 
dwie dziewczyny szły drogą, którą i l 
ja podążałem . Ponieważ mialem paczkę ł 
tytoniu i nie lubię . żehv mnie kto wi
dzi~ł wtedy, chociażby to byty kobie
ty. wiec też zaraz wszedtem między , 
drzewa. Ale. o He rnhie przypominam. 
starsza wygląda la, jakby by la chora na 

wali się ksieża dekanatu mirachowskie- J o drzewo. Siostra Speicherta złamała 
go. Zredagowali odezwe i zamierzali J sobie rękę i potłukła się mocno. Spei
ją odczytać z ambon. Tymczasem ·zna- I chert sam wypadł z powozu i wkrótce 
ny z swych antypolskich dążności ks. potem umarł. 
prob. Brandenburg nietylko odezwy Inowrocław. Wielkie rozgorycze
nie podpisał, ale zadenuncyowal kon- nie wywofala na Kujawach wieść, kol
fratrów do ks. biskupa Rosentretera w portowana i omawiana żywo przez Po
Pelplinie, który zakazał ogłoszenia o- laków jak Niemców, że p. ttinsch, po
dezwy, nadsyłając do jedne~o z księży siedzicie! maiatku Lachmirowice w po 
Polaków pismo niemieckie. które we- wiecie strzelińskim. zawezwał swych 
die gazety gdańskiej brzmi w tlómacze ludzi dominalnych, aby w przeciągu 
niu, jak następuje. dwóch tygodni zaprzestali strejku szkól 

HKs. Biskup chełmiński. nego, w przeciwnym bowiem razie stra 
J. No. O. V. 14075. cą służbę i miejsce bezzwłocznie. 

Pelplin, 5 grudnia 1906. , :,Dz. Kuj.'" słusznie zauważa, że 
Dowiedzialem się. że proboszczo- tutaj znów okazuje się konieczność, by 

wie dekanatu mirachowskiego ułożyli posłowie nasi domagali się jaknajer
wspólne oświadczenie w sprawie u- gicznfoj prawa koalicyjnego dla robo
dzielania nauki religii w ojczystym ję- tników rolnych. 
zyku, które we wszystkich kościołach 
dekanalnych ma być odczytanem w u
roczystość Niepokala.nego Poczęcia z 
ambony. Zakazuje niniejszem -stanow
czo, ażeby bez mej wiedzy i mego przy 
zwolenia zestawione oświadczenie w 
kościołach odczytano. 

tAugustyn". 
„Czy ks. biskup chełmiński .• pisze 

„Gazeta Gdańska", za życia ks. Arcy
biskupa Stablewskiego był ,zdobył się 
na podobny zakaz. nie umiemy powie
dzieć. W każdym razie ks. biskup cheł
mjński nie dal księżom polskim na Ka
szubach okazyi, by mogli cierpieć za 
wiare św.'' 
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Ziemie polskie. 
Z Prus Zaeho'1nich. Warmii i M \.ZtJr 

Grudziądz. Komitet wyborczy na 
okręg grudziądzko-brod.nicki zakłada 

przeciw ważności odbytych świeżo wy 
borów „protest". 

Wąbrzeźno. W Łobdowie spadł 
wózek na 18-letnią robotnicę Wiśniew
ską, zatrudnioną u gospodarza Jaranow 
skiego i zabit ją na miejscu. Czaszka pę 
kla, jak stwierdził lekarz. na dwóch 
miejscach. 

Nowe. Aresztowany z rozporzą
dzenia prokuratoryi 18-letni Werner, 
którego podejrzywaią o dopuszczenie 
się morderstwa na chałupniku Behren~ 
cie ze Zdrojów, dotąd wszelkiego udzia 
lu w morderstwie się wypiera. 

Z ·Wiei~ Kr Poznaislde10„ 
Witkowo. W nocy na środę wyda

rzył się nieszczęśliwy wypadek na szo 
sie z Witkowa do Mielżyna we wsi Mą 
kownicy. Administrator Speichert po
wracał z Witkowa do domu. Ponie
waż popsuło się coś przy uprzęży, ka
zał zejść woźnicy z kola. W chwili tej 
konie strachnęły się i poniosły. Woź
nica uskoczył w bok a powóz rozbił się 

Wiadomości urzędowe kościelne. 

Archidyecezya ooznańska. Kano
niczną instytucyę otrzymał dnia 14 lute 
go ks. prob. Lenz z Trzcianki na pro
bostwo w Pole. 

Komendy udzielono: ks. Lisieckie 
mu, wikaryuszowi z Wielichowa, na 
beneficyum w Kleszczewie: ks. Gar
skemu, wikaryuszowi z Wołcza, na be
neficyum w Róży; ks. Kitzmannow,i ko 
mendarzowi z Lewic. na beneficyum w 
Bukowcu, dekanatu leszczvf1skiego i 
ks. Paradowskiemu, komendarzowi z 
Róży na beneficyum w Trzciąnce. 

Administracye powierzono od 1 
marca rb.: ks. Dużyńskiemu. wikaryu
szowi z Murzynowa Kościelnego, pa
rafii w Wfościejewkach i ks. Kowalskie 
mu. wikaryuszowi z Czarnkowa, pa-
rafii w Lewicach. . 

Na wikaryaty powołano od 1 mar
ca rb.: ks. Górskiego, wikaryusza z 
Poznania, na II wikaryusza do Krobi; 
ks. Pozorskiego, wikaryusza z Czarn
kowa, do Rogoźna; ks. Powela, wika
ryusza z Potulic, na III mausyonarza i 
wikaryusza do Grodziska: ks ... Moraw
skiego, komendarza z Kleszczewa, do 
Bród; ks. Sfowińskiego, wikaryusza z 
Owiński, do Smolic; ks. Sobiecha, wi
karyusza z Smolic do Owińsk: ks. Klem 
ta, wikaryusza z Piły do Wielichowa, 
ks. Wesołowskiego, wikaryusza z Chi
nowy, do Wielkich Strzelec. ks. Ciep-
1uchę, wikaryusza z Komornik do Brod 
nicy. ks. Niedbała, wikaryusza z Bród 
do Modrza, ks. Grzędę, wikaryusza z 
Nowego Tomyśla, do Rozdrażewa; ks. 
Niedźwieckiego, wikaryusza z Leszna 
na św. Łazarz do Poznania: ks. Do
nata, wikaryusza z Rozdrażewa, na III 
monsyonarza i wjkaryusza do Murzyno 
wa kościelnego; ks. Tobolskiego, wika
ryusza z Przementu do Koźmina; ks. 
Wachowskiego, wikaryusza z Brodni
cy, do Zaniemyśla; ks. Gudera, ~ika
rvusza z Wałkowa do Kórnika; ks. 
Bombickiego, wikaryusza z Kurnika do 

umyśle. To szła, to zatrzymywała się towarzyszy, czuwa nad nią i nie opusz
nagle, to znów biegła, jak szalona a cza ani na chwilę. Ten człowiek oddał ~ 
przytem krzyczała i śpiewała. Mniejsza nam w nocy list dziecka. Oto iest, niech l 
ledwo ją mogła dogonić, ale nareszcie pan czyta. 
udało jej się iść z nia razem. Madelor przebiegł oczami list, pi-

- W którą stronę się udały? - sany dużemi, krzywemi literami prze-
zapvtał Madelor wieśniaka. pelniony blędami ortograficznymi. 

- W stronę Belgii - odpowie- „Panna Marya uciekła z domu. Ja 
dział. pobiegłam za nią. Wygląda zupełnie, 

- Gdzie ich teraz odnaleźć? jak waryatka. Opowiada mi różne rze-
- One nie zajdą bardzo daleko. czy, których nie mogę zrozumieć. Jest 

prawdopodobnie zatrzymały się w wio bardzo chora. Nie mam już pieniędzy, 
sce Villerrie, która. leży przy samej gra miałam kilka groszy, to nam starczylo 
nicy. dotąd. Nie chce nic jeść. Ja się boję. ' 

- Nie spocznę, dopóki się nie do- Niech pan prędko przyjedzie Jesteśmy 
wiem, co się z niemi stało - rzekł sta- w jednej wiosce, która się nazywa Ge
rzec. dinne. Nie wiem, czy to jest we Pran

I pojechał w nocy sam jeden, kon- cyi, czy w Belgii. Wstrzymuję pannę 
no, dążąc ku Villerie. Przybył tam ko- Maryę całą siła. Chce iść znowu. Ona I 
lo godziny 3 rano. zawsze taka dobra, taka łagodna, a dzi- ; 

Musiał czekać. zanim mógł się z ~ siaj jej nie poznaję. Jest zła. Wybiła 
kim rozmówić. Wioska była pogrążo- · mnie. Ptakatam. To ja nic nie obcho- j 
na we śnie, a w oberży, do której za- 1 dziło. Bila mnie znowu." I' 
stukał, nie widziano dziewcząt. Madelor zapytał Paquerona: 

Gdy dzień nadszedł. Madelor za- _ - Widziałeś moje dziecko? . 
cząt się rozpytywać. Wszędzie otrzy- - Tak panie. Jest ich dwie. Jedna : 
mywał taką samą odpowiedź. dorosła i ta jest obłąkana. a druga je-

Postanowił udać sie do Belgii. W szcze mała. Dałem im jeść. Nie mają 
chwili, p.;dy miał już wyruszyć. zrtrzy- ' pieniędzy, nie mogłem przecież pozwo- ' 
mał się wózek, którym powoziła Pauli- l Iić, żeby umarły z głodu. Starsza nic i 

na. a obok niej siedział jakiś wieśniak, ; jeść nie chciała. . ł 
które1;0 Madelor nie znai jeszcze. 1 - Co mówiła? ! 

Paulina wyskoczv ta z wózka i bie- i Nie rozumiałem dob1 ze. By la bar
gla do Madełom, a P aaueron . tak się dzo rozdrażniona. Płakala. 
nazywał wieśniak. zbliżał ·się tymcza- - O której godzinie dziewczynka 
sem powoli. . oddała ci ten list? 

- Wiem, gdzie jest Marya - za- - Wczoraj okołu 10 wieczorem, 
wolala Paulina - z~adliśmy. Rózia jej w kilka minut po ich przybyciu. Powie ... 

Przementu; ks. Kulę. wikaryusza z "o
goźna na kapelanie do Micborzeiff, 

Dalej następujących neopresbJte
rów: ks. Grocholskiego do Nowego To. 
myśla, ks. Switałę do Dusznik. ks. Bo
gaczyka do Kemhtowa. ks. Gramiego
do Bledzewa, ks. Kolkiewicza do ~a
bowa, dekanatu ostrzeszowskiego. ks. 
Sydowa dd Walcza, ks. Kosiaka na li 
wikaryusza przy kościele św. Jana w 
Poznaniu. ks. Nowaczkiewicza do Wil
kowyi, ks. Cichowskiego do Komornik 
ks. J erzyckiego do Wałkowa. ks. Sta~ 
niszewskieS?;o do Sierakowa. ks. Boerf
fera na II monsyonarza i wikaryusza do 
Ponieca, ks. Siudę do Potulic. k~. Gram. 
lewi cza do Chynowy. ks. Kanikowskie 
go na I mansyonarza i wikaryusza d(} 
Czarnkowa. ks. Weimanna na II man
syonarza i wikaryusza do Czarnkowa. 
ks. Kruszyńskiego do Stęszewa, "ks. 
Wierbińskiego do Leszna. ks. Polewi
cza na II wikaryusza do Piły i ks. ~e
szelskiego na V wikaryusza do archi
katedry w Poznaniu. 

Nłetomyśl. W dominium J astrzębni 
kach wypłukało 5 robotników próżn~ 
beczki gorzelniane wodą, aby „pokrze
pić" się otrzymanym tym sposobem 
spirytusem. Czterech z nich po wypi
ci u wody ciężko sie rozchorowalo, ale 
udalo się utrzymać ich PIZY życiu. Pi~-

. ty natomiast robotnik Biały umarł 
wśród strasznych boleści. B. pozosta
wia wdowę z 6 małemi dziećmi. 

Czacz, pow. śmigielski. Straszną 
śmiercią zginął robotnik Piotr Figlarz 
z Czacza podczas pracy na cegielni, na
leżącej do właściciela Moritza z Leszna 
Osuwająca się bryła ziemi przygniotła 
go tak nieszczęśliwie. że na miejscu 
ducha wyzionął. Zmarły liczył dopie
ro 30 lat i pozostawia żonę i ±roje ma-. 
łych dzieci. 

Także w zeszly poniedziałek zda
rzył się na tej samej cegielni nieszczę
śliwy wypadek; robotnik Turek zesu
nął się ze znacznej wysokości do glin
nicy skutkiem cze~o odniósł dość nowa 
żne obrażenia. 

Ostrów. Robotnicy tutejsi grożą 
strejkiem, jeżeli woźnice nie otrzymają 
najmniej 20 marek tygodniowo a ro
botnicy dzienni 32 fen .• i robotnicy ce
gielniani 35 fen. na godzinę. Uchwala 
zapadła kilkuset głosami. 

Ze Slfłzka r:5yU Stai op~ig.., i. 

Bytom. Koksownie górnośl~sk:ie· 
zamierzają podnieść ceny koksu, smoły 
amoniaku i tym podobnych własnych 
produktów. Podwyżka cen ma nastą· 
pić z powodu podrożenia węgla kokso· 
we go. 

Rybnik. Obwód rybnicki pozosta· 
wał dotąd zawsze w tyle za obwodem 
przemysłowym Gór. Śl. tak co do wiei 

działa mi: „Musicie zanieść to pismo 
podług adresu. Dadza wam tam dużo 
pieniędzy, a przytem zrobicie dobry u· 
czynek, bo ocalicie życie mojej siostry. 
Udałem się zaraz w drogę. 

- Co się z niemi stanie podczas 
twej nieobecności? Czy się nie oba· 
wiasz. że ... 

- O! polecilem mojej żonie, abr 
czuwała nad starsza ... 

- Dziękuję ci - rzkł Madelor, gfo: 
sem zdławionym, ściskając mocno dlon 
Belgijczyka. - A teraz zaprowadzisz 
mnie do Gedinne? 

-Dobrze. 
- Czy to daleko? 
- Na dobrym koniu można zajechać 

za godzinę. 
Udali się w drogę. Paulina i Made" 

lor nie mogli nic mówić. Tylko od cza· 
su do czasu szukali swycli spojrze1\.! 
w nich wyrażali cały swój niepokOI· 
Paqueron ich prowadził. Umiał uszan~· 
wać tę rozpacz, którą rozumiał i me 
śmiał przerywać milczenia. Naładowa( 
dużą fajkę tytoniem, zapalił ją i zac,zą! 
puszczać ogromne klęby dymu, ktor~ 
unosił się nad jego głową i rozprasza 
we mgle porannej. 

Ukazaly się nareszcie domki, rot· 
rzucone na pochyłości wzgórka. 6Y1 

to wioska Gedinne. W dali. na ~idrl 
1
, 

kręgu, rysowała się nieskończenie <l('. 
ga, pagórkowata linia, uwieńczona 8, 
~em. Była to malownicza dolina Less, 
która cią~nie się aż do Din~uf u ~t 
gór lesistych. 

(Ciąg dals~y nastao1 



, 0_ ości pokladów węgla, jako też i co do I Walka z bezżeństwem. Senator 
~kości tegoż. Wiercenia w ostatnim Kin ey ze St. Louis, w stanie Missouri, 

te- ia asie atoli wykazały, że obwód rybni- przygotował już projekt, który wniesie 
ro- ~i posiada ogromne pokłady i to zna- na nast~pnem posiedz. legislatury, a w 
3o- kornitego węgla. Powstają też co- którym proponuje nałożyć na kawale
~g(} z nowe kopalnie z najnowszemi urzą- rów specyalne podatki, jeżeli po 30 roku 
ra- '~eniami. Największą kopalnią w RY- życia nie zaprzedadzą swej wolności 
~ ~nickiem jest kopalnia •• Szczęścia Bea- którejkolwiek z cór Ewy. Między inne-

~( t:r'' Utrudnia atoli tutaj wydobywanie mi proponuje wnioskodawca, aby ma
w wegfa t. ZW. kurzawka. która W ?bW?- jątek .takiego kawalera był W połowie 
il- dzie rybnickim wyrządza znacznie w1ę skonfiskowany na rzecz 12aństw:a, a o
ik ·d szkody, aniżeli w obwodzie prze- prócz tego, by nałożono na opornego 
ta~ ~ysłowym G. ~laska. podatek w sumie 10 procent od zarob
ń- $włetochłowice. W koksowni tu- ku, lub majątku. Wśród panien w stanie 
do tejszeJ postradał ż~cie młody 16-letni Missou.ri panu~e P?dobno z powodu te-
rn- racownik Rurańsk1, pochodzący z Ko- go p~OJektu w1elk1 entuzyazm„ Deputa

~hlowic. Potożyl on się. do spania opo- cya 1c~ wręczyła se!lat.orow1 Kmney 
dał maszyny, po chwih maszyna go wspamały bukiet kw1atow. 
ppch-wycifa i zgniotla na śmierć. Montreal. 40 dzieci i nauczycielk.a 

spaJily sie w szkole w miejscowości 
Z innych dzielnic Polsł. i. Hochdagu w prowincyi Montreal w Ka 

Przemysł górniczy w Oalicyi. Z o
głoszonego w tych dniach rocznika sta
tystyczne.go mini~te~stwa rolnictwa 
wynika. ze w Gahcy1 wydobyto w. r. 
1904 żelaza za 1,163.000 koron. rudy o
towianej za 1,003,111 koron. cynku za 
3 684 843 koron, węgla brunatnego za 
4B90J2 koron węgla kamiennego za 
5 milionów, 22.3 tys. 605 koron. Ogólna 
wartość płodów górniczych przedsta
wia ~urnę 6,940,605 koron, plodów hut 
niczych 3,797,770 koron, soli 19,168,305 
koron, kainitu 173,000 koron. Ogółem 
więc bilans górnictwa i hutnictwa w 
Oalicyi w r. 1904 (bez nafty) przedsta
wia sie w sumie 30 milionów koron. 

\l'iadomości ze świata. 
Nieudały zamacH. 

11Nowoje Wremia" donosi, o wsporu 
nianym przez nas wypadku znalezienia 
bomby na torze kolejowym do Carskie 

u- go Sioła, co następuje: 
W czo rai wieczór. tuż przed godzi

ną 8, starszy konduktor dworskich po ... 
ciągów, przec_hodząc drogą prowad~ą
cą do Carskiego pawilonu spotkał me
znanego mężczyznę, który położył na 

0• szynach paczkę z bombą. Poczęto go 
ścigać, lecz umknął stojącemi w pogo
towiu sankami. O godzinie 8 oczekiwa 
no przybycia Mikołaja Mikołajewicza, 
szefa okręgu wojskowego CarskiegQ 
Sioła. Bomba zawierała 04 funtów 
dynamitu i była bardzo wielkiej sity wy 
buch owej. 

Walka z Kościołem w Francyi. 

Biskup z Grenoble _oświadczył w o
bec sprawozdawcy „Echo de Paris", 
że według jego osobistego zapatrywa-

8.· nia byłoby możliwe, aby co do kościo
łów, których naprawa nie każe się spo
dziewać zbyt wielkich ciężarów, probo 
szczawie zawarli umowy o ich dzie-

o rżawę. Natomiast nie może duchowień 
żo stwo przyjąć obowiązku przeprowadze 
n· nia na własny koszt zbyt wielkich ro-
y. bót, któreby jaka katastrofa żywiołowa 

uczyniła koniecznemi. Na Q..odstawie 
as ustawy o zgromadzeniach ksieża będą 
a· Wprawdzie mogli służbe bożą dalej wy

konywać, gdy nikt w myśl ustawy nie 
będzie mógł w kościele urządzić zgro
madzenia -wolnomyślne~o lub uroczy- I 
stości jakiejś świeckiej. Gdyby jednak 
że złośliwym ludziom przyszło na myśl 
Wyprawiać wrzawę w kościele, palić 
tam tyto(i lub w inny sposób zachowy
wać się niegodnie. wówczas ksiądz 
byłby bezsilny wobec te~o i byłby zmu 
szony opuścić kościół, który nie daje 
bezpieczeństwa przestrzegania godno-

e· ści duchownej osoby. 
'!!!I!: - - ---·- - -- - .. zg 

Z różnrob ·1troa0 

Chleb dla swoich. Następujący ł 
Przedsiębiorcy, posiadający pewien ka
Pital, znajcłą bez konkurencyi rodaków, I 
?obre utrzymanie r 1. blachnierz, 2. 
slusarz, 3. kupiec żelaza. Wszystkie 
3 Przedsiębiorstwa na większą skalę. In 
forrnacyi udzieli biuro Straży. Adres: 
Tadeusz Jaworski, Poznar'i - Posen. 
Prosimy o znaczek na odpowiedź. 
. l{obotnicy ~ezonowi. Właściciele 

z1ernscy, którzy pragną przyjąć miej
scowych robotników sezonowych, ze
ch~ą się zgłosić o. a. Bronisław Mielew 
ski, Osiek ( Ossieck W.-Pr.) 

Biuro „Straży." 

nadzie. Pożar wyb?ichł podczas lekcyi. 
Okolo sto dzieci wyratowało się, ucie
kając oknami, przyczem wiele z nich 
odnioslo cie.żkie obrażenia. 

Nauczycielka· panna Maksweli z 
prawdziwem bohaterstwem starała się 
wyratować powierzone jej pieczy dzie
ci; ciało jej znaleziono później zwęglo
ne wśród ciał spalonych dzieci. 

W Bremie obchodzono 20 bm. uro
czyście 50-letni jubileusz istnienia 
wszechświatowej sławy towarzystwa 
żeglugi „Norddeutscher Lloyd." ttisto
rya jego rozwoju jest częścią dziejów 
niezmiernie szybkiego wzrostu mary
narki niemieckiej. Liczba statków 
transatlantyckich wynosiła w r. 1857 
4, w r. 1906 towarzystwo posiadało 
381 statków o pojemności 700.000 ton i 
o sile 600 tysięcy koni parowych. Pocił 
postacią wynagrodzenia za regularne 
kursowanie statków pocztowych Nord 
deutscher Lloyd" nobieral zapomogi 
rządowe, co pozwolilo mu przyczynić 
się do tego, że flaga niemiecka coraz 
częściej pojawia się we wszystkich por 
tach kuli ziemskiej. Towarzystwo u
trzymuje komunikacye na 35 liniach. 

Pierwotnie przeznaczone tylko do 
komunikacyj ze Stanami Zjednoczony
mi, obecnie wysyła swe parowce do A
meryki Południowej, Australii; statki 
ego kursują między Japonią i Australią 
regularnie odwiedzają porty Indo Chin 
i wyspy Malajskie, utrzymują komuni:
kacyę na morzu ~ródziemnem. 

„Norddeutscher Lloyd" ma 15,000 
funkcyonaryuszy. Buduje swe parow
ce wyłącznie w Niemczech i jest ol
brzymim spożywcą węgla niemieckie
go. 

Burze we Włoszech. Z rozmaitych 
miejscowości na wybrzeżach włoskich 
donoszą o licznych katastrofach okrę
towych, spowodowanych gwaltowne
mi burzami. W pobliżu Genui fale rzuca 
ły o brzeg dwa małe parowce „Nuova 
Louisa'' i Valeria' '. Kilkunastu majt
ków wpadło w morze i utonęło. Resztę 
załogi przemarzniętą i zglodnialą udało 
się z trudem wyratować. Zatonął też 
okręt żaglowy „Ernesto"; załoga ura
towana. 

Z Potenzy donoszą, że wskutek 
gwałtownej burzy wiele domów się za 
waliło. Znaczna liczba mieszkańców 
zginęła pod Rruzami, wiele osób odnio
sło rany. Oddziały pionierów i piecho
ty pracują nad usunięciem gruzów i 
wydobyciem zasypanych. 

W Sabaudyi z powodu śnie
życ wstrzymano prawie zupełnie ruch 
kolejowy, a spadające lawiny również 
w wielu miejscach zasypały tory kole-
jowe. . 

W pobliżu Modane ugrzazl w śme 
gu pociąg, wiozący 500 włoskich wy
chodźców. Ponieważ najbliższa stacya 
jest bardzo odległa, podróżni znaleźli 
się bez środków żywności. Również 
zimno dokuczało im bardzo. Wychodź
cy sami zabrali się do przebycia zaspy. 
Co też wreszcie udało sie dokonać. 

W pobliżu Chambery runęlo wie!e 
domów pod ciężarem śniegu. przygma 
trjącego dachy. We wsiach panuje za
niepokojenie, bo ludność obawia się za
sypania. Z tego powodu wielu miesz
karków mimo silnego mrozu, przebywa 
pod golem niebem. 

Ofiarność miliarderów amervkań
!'Cldch. Prezes amerykańskiego trustu 
~aftowego „Standart Oil Company" 
John Rockefeller, wyplacil gubernial
nej komisyi edukacyjnej. która wydaje 
subwency~ naukowym zakładom w Sta 

nach Zjednoczonych, sume 32 milionów 
dolarów. Poprzednio już. mianowicie w 
roku 1898 dał na ten 8am cel 11 milio-
nów. 

Od Redakcyi. 
Panu Ignacemu K waśniewsldemu 

w Bochum. Jak się Pan z pewnością z 
„Wiarusa Polskiego" przekonał, zwo
łuje już walne zebranie „Związku Pola 
ków" prezes Rady Nadzorczej p. Józef 
Hajn. Ponieważ ogłoszenie p. ttajna 
już bylo zamieszczoneJ gdy pismo Pań
skie nadeszlo, więc prosimy sie poro
zumieć z panem Hainem. Czekamy 
wyjaśnieuia. Dwóch ogłoszeń walnego 
zebrania na różne dni zamieszczać prze 
cież nie możemy i jeden z Panów musi 
ogłoszenie swoje cofnąć. 

----·-&!-- ---~· ~ 

Od Ek•pedycyi. 
Panu Cichemu w Katernbergu. List 

nadszedł, gazetę bratu przekazaliśmy. 

Wiece ?,Zjednoczenia zawod. polsk." 
odbędą się w nie dz. dnia 1 O marca : 

W Heissen przed południem o godzinie 
11-ej w lokalu p. Brunsa. 

W Essen w południe o godzinie 12-ej 
w lokalu pana Van de Loo Schii
tzenbahn. 

W Altenbochum odbędzie się w niedzie 
lę dnia 3-go marca zebranie człon
ków u pana Burggraffa o godzinie 
4-tej po południu. 
O liczny udział uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Na Dom Polski w Bochum. Z wieca 
sokolskiego z Oberhausen 5 mr .• z wie 
ca z :Frohnhausen 4 mr .• Józef Kawaler 
z Oberhausen 1 mr., razem (wręczył 
redaktor p. M. Kwiatkowski) 10 mr., J. 
Kaźmierski Bochum 3 mk., Jezuita Lin 
den 50 f ., M. Makowski, Linden 50 fen. 
W. Andrzejewski. Altenbochum 50 f., 
J. Drozdrych Gelsenkirchen 50 f ., Bo
gajewski. Wiemelhausen 50 f.. Droz
dzik Gelsenkirchen 50 t. na chrzcinach 
up. Szlafroka w Bochum:_W Walentow 
ski z Bochum 2,20 mr., M. Bychłowska 
51 f., J. Szlafrok 50 f., St. Miwczewski 
2,00 mr., M. Kaźmierski 50 fen. 

Rodacy składajcie jak· największe 
datki na Dom Polski w Bochum. 

W. Sosiński, Bochum 
Unter den Linden 16. I. 

Baczność! Okręg X. Baczność! 
Dnia 10 marca o godz. 3% w Her

ne w domu Czeladzi przy ulicy Nowej 
odbędzje się pierwszy wielki wiec so
koli w celu ćwiczeń, na który s1~ wszy 
stkich druhów z okrQgu X zaprasza, 
także druhów innych okręgów i -:wszy
stkich Rodaków z tterne i okolicy. 

O liczny udział w wiecu uprasza 
Siudziński. 

naczelnik okręgu X-go. 
Czołem! Czołem! 

Ostrzeże n ie! 

Daję publicznie do wiadomości, iż 
nie prawdą jest, że Ojciec mojej żony 
:Franciszek Reffermat z Kostrzyna, miał 
sobie odebrać życie przez powieszenie. 
Osobę, która taką ubliżają,rą rodzinie 
wiadomość rozniosła pociągnę do od
powiedzialności. - Ostrzegam niniej
szem, że każdego, któryby tę fałszywą 
wieść dalej rozpowszechniał, b~
dę ścigał sadownie r 

Marcin Lanf.!ner z żoną 
z domu Refermat. 

Ober-Marxloh, dn. 28 lutego 07. (222) 

Baczność Horsthausen t 
\Viec polski celem zalożenia „Sokola" od

będz. i e się w niedziele. dnia 3 marca o go_dzinie 
5 po poludniu na sali p. Moliera (Ludw1gstr.) 
O liczne zebranie się Rodaków prosi (1) 

Zwołujący. 

Towarz)·stwo św. Józefa °" SterłrU. 
donosi swym czlonko:n. iż w niedziele. dllla 3 
marca o godzinie 11 przed pol. odhędzie sle n
branie, na którem bedzie zarząd obierany. JL ·;, 
więc pożą<ianem~ ażeby wszyscy czleo.km 
sie stawili. 

Uwa~a: Towarzystwo nasze urządza dnia 
:l8 kWietnia <lru~ą rocznice. ( l) Zarząd. 
Towarzystwo św. IdzleKO w Oiineigfeld 

W niedzielę, dnia 3 marca po połu
dniu o godz. 4 odbędzie sie nadzwyczaj 
ne walne zebranie. Na porządku 
dziennym bardzo ważne sprawy. 

ZarfAll. 

Koto śpiewu „Róża Biała" w Wa•• 
podaje swym druhom i wszystkim Ro
dakom z Wanne i kolicy do wiadomo
ści iż pierwsze nasze zebranie odbę
dzi'e się 3 marca o godzinie 4 po ~ołu
dniu na sali pani Maiwert. ulica Krolew 
ska (Konigstrasse), na które się ws~y
stkich Rodaków a szczególnie mlodzte~ 
jak najuprzejmniej zaprasza. 

Zarz•d. 

Koło śpiewu „ Lilia" w Oerthe 
podaje swym członkom do wiadomości 
iż Iekcya śpiewu odbędzie się w nie
dzielę, dnia 3 marca o godzinie 2 po po
łudniu. Zatem nie powinno żadnego z 
cztonków brakować (2) 
Cześć polskiej pieśni! Zarzasd. 

B~ość „Sokoli" w Marten t . . 
Donosi sie Szan. druhom, iż ćwiczenia 

gimnastyczne będą sie odby'Yać przez c.al_y rok 
we wszystkie niedziele i święta o godz1m~ 1~ 
po poludniu. Pierwsze ćwiczenia odbędą. su: w 
niedzielę, dnia 3 marca, na których bę~z1e wy
brany zastępca naczelnika. Uprasza. się wszy
stkich Rodaków z Marten, aby się <l~łi do 
„Sokola" wpisać i spQdzali wolne chwile na 
zebraniach i ćwiczeniach. bo. taka praca tylk<? 
nam przyniesie korzyść, a nie karty, którem1 
się Rodacy w Marten po większej części. zaI-
muią (2) Pastuszak, naczelm.lc. 

Baczność Bruckha·~sen i okolica! 
WIELKI V/IEC 

w sprawie ruchu wstrzemięźliwości 
odbędzie się w Bruckhausen w przys~
lą niedzielę dnia 3-go ma~c~ w I?ołudme 
zaraz po wielkiem nabozenstw1e w lo
kalu p. Brinka. 

Przemawiać będzie redaktor pan 
Michał Kwiatkowski z Bochum. 

Komitet. ----

Z powinszowaniem godnych Imie
nin kochanemu meżowi 

Kazimierzowi Bierle. w Bruchu 
życzę Ci mężu mói drogi, laski i błogo
słr.wieństwa od Boga i Matki Boskiej 
Najświętszej Patronki naszej. Winszu
ję ci życia w jaknajdłuższe lata. jak ży 
li ludzie na początku świata. , Bądź spo 
kojny we dnie i w nocy, jak byli nie
gdyś święci Prorocy. A gdy się ze snu 
obudzimy z rana, usłyszysz od nas po
winszowania. Mój kochany mąż i nasz 
ojciec po trzykroć niech żyje! Tego 
Ci życzą (229) 
Zona Maryanna z córeczką Wandą i 
synkiem Kazimierzem i Twoja szwa-

growa Agnieszka. 

··~··· ••• • * 
···~~··----~ ~~ 

łfł 
W dniu godnych Imienin, 4-go mar

ca, zasyłam mojemu kochanemu rnężo-
wi 

KAZIMIERZOWI .JAROCIE 
w Bochum 

najserdeczniejsze życzenia. 
Przy dzisiejszym dniu radośc1, 

~ Który Twem Imieniem słynie, 
Niechaj sto lat życia Twego 
W obfitości płynie. 

Towarzystwo gimnastyczno-śpiewac- życzę Ci zdrowia, szczęścia i bło-
kie „\Vieniec" w Bochum. gosławieflstwa świętego, a po ~mierc! 

W niedzielę_. dnia 3 mrirca o godzi- zbawienia wiecznego. Nakomec C1 
nie 4-tej po południu odbędzie się w winszuję i trzykrÓtnie wykrzykuję: 
lokalu p. Wienforta zebranie towarzy- Mój kochany mąż Kazimierz niech żyie 
stwa . . aż się echo z Ro~ożewa do Bochum od-

Upraszamy o hcznv udział człon- . bije!. Tego Ci życzy Twoja żona, a 
ków, P?nieważ na porządku .ob:act ma- 1 także familia. (228) 
my w~zne ~pr~wy do zalatw1ema. Go- ..._._ .•• ._

4 
& •• 

śc1e mlle w1dziam Zarząd. ~• • . • .,.. -,~ -. 



1f płtttek rano zasn1tł w Bep, opatrzony 
~W'. Sakrameat&mi, nasz ujukochańsz;r ejci~ 
l dtliai•i ip. . 

Józef Konieczka 

« ł'zeladałków 
szewskich 
poszukuje na stałe za
tndnienie 203 

Ignacy Misiak, 
mistrz szewski. 

Gelseak. ·W•kend. 
Bochumska. ulica nr. 116. 

-Prosz~ ez,.-tać % ! % Prosz~ cz7tae ! l t 

Ogrom.ny grzmot 
========= ł l1alas 

I 
.,, J:acnrroeławin. Pogrz&b odbędzie 1iti w po
Jlitdzialak z 1.onm żałoby o godz. 9 ra:n.o przy 
tlh ew. Ducka nr. 31 e cze• dono117.~ 

w smutku pr grf\Żone •deel. 

2 ezeladałków 

szewskich 
I wyprawiają wszyscy moi konkurenci tu w mieście i okolicy, skoro tylk& 

usłyszą nazwisk o 

,,Franciszek Bloeh'' przyjmie zara.z na. stałe 

- zatrudnienie 227 

:rowarzystwo św. Stanisława Kostki M. Kowalczyk, i to słusznie, bo nikt nie ma tak pięknego kroju i nie jest w stanie tak elegancko odrobić 

dono~i cz1:!~~~=i:~~~I członek nasz K.~~:~:.!~~g ubrania i .wszelką inną garderobe mezką; 
śp. Lu KA s z f R I E D R I c H Polską dzlewcz. ł 1''8Zf8CY też do mnie spłeszit ! 

z Katernbergu. a IA A dl 1) P · o '11:-16 lat poszukuje to ·a czego() omeważ mam ogromny wybór najmodnieiszych ma„ 
Pogrzeb odbędzie się 4 marca o go- de 2 d:ti•ci '1araz alb& i teryałów; „ 

. po Wielbnocy. {223 2) p · d 
dzinie 8 rano z domu żałoby przy ulicy fr, Grei·f, BOCkUID o.mew~ż za obre przyleganie i eleganckie wykonanie 
Rotthauserstr. nr. 48. daJę kazdemu gwarancyę; 

Uwaga. Członkowie winni się sta- h. Vrefeld Ja,erhor 3) Pon~eważ ~ mym interesie każdy odbiorca skoro i r~e· 
wić w czapkach i oznakach na sali po- str. 28· 222 ~elme zostaJe obsłużony. 
siedzeń o godz. 7 rano. O liczny udział śwl~żeez,.-•te ma• F • k Bł h · d kł d Ob h w pogrzebie uprasza Zarząd. Hlo. Netto 8 f. I mk. rancisze ce ' prnrwszorz~ ny. za a er ausen ul. Bismarcka I 

-

fr.Nachnahme. Waldemar = krawiecki. = J w pobl. kośc. NMPann7 

Sienrs, Ortelsburg O.P. ------------------------------------..:! *Słlfi•3MBK{~-~--~-~>Mi~* -· ~ * =================-:============-=--==--~-------------------=========~l~ó I Baczność Rodacy W Baukau · 1 • etmt••· ' *•BH Polecam Szan. Rodakom i Roda-czkom ~es 
fi 1 oll.olley I •.r w Dlirtle i okolicy iii 

1-~·:.~=~J::· Rodakom, ;; z dni~2~ . ... a r 1 o f I e olej czrsto slemlen ., I 

.• skład warzrwa I I kartofle, eentr. 3 Bik. 
N a zyczeme wysełam próby. 192 u I 

i wszelkich nasion, oraz kwiatów. ao j~dzeni~ odstawiam wagonami po 200 do seo ecutnaa·ow do każdej stacy1 kolejowej. Maksymłli~n Kamiński·,. . 
lJ92ysiek towar tilprzedaję „ nader tanich * skład kolonialny. 

creuac11 w St. W a wrzynłak, właśc:cieJ, G1•odzlsli. ( Gratz i. Posen ). K 
~ Jakó'b Teska, ogrodnik, ; Hiirde, ul. Remberg nr. t. 

ki 

* na•kau, eert11astr& :ar. is.* „-:i________________ 
210 

Henkel'S 
*~~~-~§~-§~~* 3 pODIO<!nłków 

Restaurac. „B.ochumer Franziskaner'' · Bacanoi·ć Bcd.aoy 1Xr Wani:a.e! krawieekieh Bleich-Soda 
właie. Fr. Yellmer, Rottstr. ea. tt Jedyny poljki skład o uuwia. :Je ~~:::~u!~ n~:ł:żez!::~~ 

Wielki w,aqnk nienie zaraz lub pótniej 
. . -.. * piwa marcowego ~ Podaję uprzejmie do wiadomości iż z dniem 1.-10 lute10 rb.otwo· Jan Demel, - • 

1 

rzyłem pn.) ulicy RynLowej (M.arktstrasse) (naprzeciwko re-. mistrz krawiecki 
stau:racyi Reichenierga) (145) D • B h f 

. Ooamenne do g~dz. 11 wieczor6• ktncert ar-- o&..rop, ahn o str. 

najlep~zy i naj~ns~y środek do prania i blełui-, r 
zastąpi zu.pełme bielenie na łące. 'lylk• lr 
paezkaeh z nazwiskiem Henkel i z z-.czkiłm 
ochronnym „lwem11

• Do nabycia we w..ąstkieb 
drogerynch, składach towarów kolonialn7dl. i ~: 
dła. (;'l9~ 

tystycmy. Rzetelna usługa. Godna. wida6nia de- • R:ts kl d b • ~ 
koraep. w ai~dzielQ wieczmm •o ,oaz. 11 wielki w S a O OWI&. ~ 
:aapł1'Y publiczn.ości ! 226 1nu11 

Zniżenie cen! 
Wołowina funt 7 5 fenygów. 
Cielęcina funt 7 5 80 fenygów. 

'Wieprzowina funt 60 i 70 fenygów. 
Wieprmowe głowy funt po 40 fe:aygów. 
Sllynki pierwezeJ klasy, oraz wszilkie inne 
mięsa i kiełbasy po najtańszych cenach. 

Adolf 1'.rlt, 
Beelllłnahausen -864, Marienstr. lll'. 12. 

TeMon Herne 392. 220 

Ohu wle w 'wielkim w-yhor~e ł po l\enacll przyBtfpayeh. 
Oznaimiam Szanownym Rodakom i Rodaczkom, iż •proyadzilem obuwi& 

tylko z pierwszorzędnych fabryk. Również wszelkie reperact'e wykonuj~ we 
własnym warsztacie spiesznie i dobrze. 

PT'zJ zamów!e· 
niaeh prosimy za· 

Obuwie na llliarę hęca6 kupcow i 
podlug życzenia można u mnie zamawiać. przemysłowc6 W, 

Pokładając nadzieję, iż Szan. R-0da.cy i Rodaczki raczą aby zami~szczali 
swe potrzeby w obuwiu u mnie zakupywać i popierać przez swoje ogłoszenia 
to będą przPmysł własny, {>rzyrzekam Z mej Strony Starać się W 888Zem piśmie. 
kaidego jak najrzotelniej obsłużyć i zadowolić. 

· Kupcom i prze-

ł
l p ERKI I J ,tlł ~ W z:wsz: do ushług gotowy ki I mysłowoom, kt6· 

oze.._ tłJCleC O'IYS • rzy w nuzef ga~ 
___ , __ ....., Swój do swego 1 • · Swój do swego? zeeie qłaszaj't 

l
h~~~ais~re~~~~ I ••••~••••••••••••••~~ ~ooh kąnką 

IJ 17· wagonami ..._ powiedz~ !e to 

Jan Kwi.at· kowsk1· I Jest najzdrowSżll ogleszenle C~Jta• 
) · · ·· i~port karto&, . ' ~; ~ie::!!=:·~ 

Berna, Bahnhofstr. nr. 5c. ogłoszenie miało 
Telefon ur. &'tł. kustek. 

Przy ładowaniu ka~dego wa
gonu jest mój zastępca, więc 
gwarantuj~ za czystość i dobre 
przebranie. (118) 

• 

jes. najlepsza. 

r
~~ ....... ~,.,a._a~~~.>J~,,.... 

Szan. Rodakom w Bochum i okolicy po- 1 
Pierze czysto gęsie ~ P~aC~wnię stolarSką i 
darte •unt mk. 1.75, 2. - ) r ~raz ołrrze zaopat ... zony r 
2,..,v 3.-:, 3.50, 4.-. puch , li skład mebli - r 

szary rok. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.5o, 5.- , specyal n•e całkowitych · ·ypraw. l 
Korespondencya polska. Przesyłka ,zą f l -" "k K k' . 

zaliczką. (1743) 1 UuWI ruszews I, 
Bolzer & BerstelD 1 Bo ehum, Johannitterstr. 22 l 

Leipzig (Saehsen) ( za sotó,,.,kę. Na odpliat~. J 
u.I. NłeolaJ.11łr. nr. .J. r<~~r-:rff"'<~~~~~~ 

(1330 r.1111 
*~-~3!E~-§~~-łM!-* * I * Z. Tomczak, ~ 
~ Langendreer, Augustastr. nr. 5 ~ 
~ poleca ~ I pracownią el. garderoby męzkiej I * na miarf. 208 * 
~ Wielki wyb61· materyi angiel!lk. i niemieck. ~ 
rn w próbkach i na składzie. Przyjmuj~ także ~ 
~ materye wła.a~e do wyrobu ubrań. ~epa~·acye ~ * i odprasowame garderoby szybko l tamo. ~ 

~~~~~~-~~~~~~* 

I DI• sórnłk.ew l 167 
Nowy ma.syw. 3-diętr. DOR przy W6rtks\r. 

8 z chlewami i stajniami i pralnią. w podw. sprze
dam z& 18 tys. mk. przy wpłacie 1000 mk. 
V. F. Bft.rser, :Bochum, Rellwegstr. 21. 

w; • 

Olbrzymi zarobet 
osi~gną wędrowcy i Podróżujący (tak· 
że kobiety) przez rozsprzedat mej 

wszędzie dobrze zaprowadzonej kar"' 
packlel herbaty. Prospekty Polskie l 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzielł 

BtJkowieckl~ Posen W. 6. 
Budzik gł. dzwonek. I,~ •i 

Zegarek :;~ 2,8& Id. 

Zegarek sreC:?::O 6,ss l!lk. 

Cenn .lk"I około 2000 ilutra• 
c1f wy1. janno ff 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błf!mareka 9. (V2) 

Baczność Rodacy w Herten i okolicyt 
Donoszę Szan. Redakom, iż osiedlilem si~ pr61 

ul. Ce•ar11kłej (Kaiserstr.) nr. 8«, obok 
gościnnego Baumeistra jako 21! 

szewo polski. 
Wykonuję reparacye prędko i tanio. Nowe obt"lfie 
podług miary. Dajl) g•araneyę za dobre l~e. 
Staraniem mojem zawsze będzie Rodaków jak.DJJI~'. 
piej mojem towarem obsłużyć. Mam nadzieję, Jii 

Rodacy moje przedi:liębiorstwo poprzeó nc21ę.. 

Michał Zimmer. 
Zarazem poszukuję ezeladnłk.a szew111de• 

go na. stale zatrudnienie. 

i pra :r dla młodnżeńców Jan K \\7iatkowsk·i, Iii 
" a~~....,. 

sprzedaje . za gotówkę i na odpłatę 

§§§§-~ najtaniej 
(117 

Broch, ( 1'el. nr. 577) 
Boehu•erstr. nr. 121. 

Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50 
Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: Mi~hał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 

il 



Bochum, na wtorek 11a 5-flo marca 7 

• • 

~~----------...---~.-:a--~----------------------------------------------------------m;w:i--llAIW ____________________ ......, 
edzłenne pismo Indowa dla Polak6w na obcz7źnie pośw1,1on1 oswiaci• oraz sprawoa narodowym. politycznym ł zarobkow7a 

;,,i: CO~łDDit Ji 'f11i~IB dni pofti,tłcmych. 
~ta kwartalna na poczcie i 'Il liltDwych wynosi 
·- 60 tiu., & r; o®Qn:eniem. do domu 1 mr. 92 fen. 

\Lw~ru rol.lici" sa}łAq l••t w ctinnib pocstowym pod 
s:uki•• ,,L polnIJch :za. 128. 

~ inaen.ty pł&ci att u aiejsc• fS4db drobnego dn: 11. 
lE f. ogłoszeni• samieucs:one pl'Pd insera.tami łO fen. I t; 
o~ato ogi&asa otrzyma "rabat. - Listy do „Wiana• T •I• 
1kiego" nald1 tra.nkowa6 i podu w nich dokladą MŁ-.• 

piaqcego. RflkopiJlów Die swracam7. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ooówić, czytać i pisać po poslku ! Nie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
rnłemczyć slę pozwoli! 

z· wypadk6w dnia~ 

różnych maszyn, które tę pracę mają 
wszędzie zastąpić. 

Jeżeli zatem gospodarstwom na
szym chcemy zapewnić przyszłość dal
szego rozwoju, to nad kwestyą robot
niczą musimy się głęboko zastanowić 
i rozważyć, w jakiby sposób postarać 
się o zmianę obecnych stosunków. 

Koło •cl~kie w parlamencie niemieckim 
t. przesłało już parlamentowi swoje 

wnioski. 

dnia 16 grudnia. Mów tych nie mógł ks 
radca Piotrowicz dokończyć z powodu 
rozwiązania obu wieców przez policyę. 
Mowę, którą ks. prob. Piotrowicz wy
powiedzieć miał na pierwszym wiecu, 
wydrukowano następnie w „Lechu'' dla 
tego oskarżono o nią także odpowie
dzialnego redaktora „Lecha' ', którego 
za to oraz za inne korespondencye ska 
zano także na 6 tygodni więzienia. 

W komisyi budżetowej sejmu pruskie
go rozprawiano w sobote nad sprawą 

Mówiąc o wychodźtwie ludu wiejsl(ie 
go trzeba nam rozróżnić dwie ( ?) kate
gorye: wychodźtwo sezonowe, przy 
którem młodsza przeważnie generacya 
opuszcza na czas prac rolnych rodzinne 
okolice i udaje się na zachód. aby z zna 
cznym zarobkiem po pewnym czasie 
powrócić -- i wychodźtwo bezpowrot
ne, głównie do miast. ekonomicznie 
znacznie dla nas niebezpieczniejsze, ani 
żeli pierwsze. Stawić więc należy pyta 
nie, dlaczego robotnicy tak licznie nas 
opuszczają Przedewszys'tkiem od da
wien dawna miasta wywierały na lud
ność wiejską ogromny pociąg. W mieś
cie każdy c~uje się wolniejszym, a da
lej miasto przez swoje organa__, towarzy 
stwa, instytucye bierze w opiekę miesz 
kańca swego, a również stara się, by 
zrobić mu pobyt znośniejszym, przy
jemniejszym. Trudno nie dojrzeć wspa
niałych skutków pracy socyalnej, któ
rej siedliskiem są miasta. a ~{tóra na 
wieś dotąd tylko bardzu malo dotarła. 
W wyższości socyalnej miasta nad 
wsią leży odpowiedź na stawione po
wyżej pytanie. 

botnika wiejskie~o mówca konstatuje, 
że stan mieszkań ich nie odpowiada wy; 
maganiom czasu. Mieszkanie robotnika 
powinno być obszerne. obszerniejsze, 
niż robotnika miejskiego, zdrowe, su
che, czyste i wesołe; wskazuje więc 
mówca rozmiary i rozkład takiego mie
szkania i podaje wskazówki. Taki ide
alny typ mieszkania nie da się natural
nie od razu przeprowadzić, ale mając 
go przed oczyma, możemy przy zmia
nach. reparacyach itd zwolna dojść do 
niego. Co do wielkości domów robot
niczych prelegent przeciwnym jest oś
miorakom, pomiędzy innemi ze wzglę„ 
du na pożary i epidemie, zalec;al zaś, 
domy mające 2 lub 4 miesr;kania. Tak 
jak w chacie samei. tak i naokoło cha
ty powinien panować porządek; z tego 
powodu zagradzanie ogródków przed 
domami znieść należy. 

• 

Kolo ponowiło przedewszyst
kiem wszelkie swe dotychczasowe 
wnioski natury zarówno polityczno-na
rodowej, jak społeczno-ekonomicznej. 

Oprócz tego stawiło Kolo wniosek 
<J przyznanie robotnikom rolnym prawa 
koalicyjnego; dalej wniosek o umożli
wienie bezpośrednie~o skarżenia urzę-
dników o odszkodowanie, jeżeli krzy
wdę wyrządzili przy wykonywaniu 
swego urzędu; ostatecznie wniosek o 
zagwarantowanie obywatelom rzeszy 
niemieckiej praw_a swobodnego naby
wania ziemi oraz tworzenia osad. 

Wałosek Koła polskiego zwracający się 
J>rzeclw naciskowi władz rządowych 
przy wyborach brzmi jak następuje: 

Brandys i towarzysze. Parlament 
zechce uchwalić: 

aby wobec nadużywania powagi 
i władzy przy ostatnich wyborach, 
szczególnie zaś ze strony pruskich 
urzędników, i wywierania wplywu 
na te wybory, wezwać p. kanclerza 
rzeszy o rozszerzenie i obostrzenie 

' -na drodze prawodawczej przepisów 
zawartych w§ 107 kodeksu karneg~, 
a dotyczących obrony wolnych wy
borów. 

Berlin, 'Z7 lute~o 1907. 
Brandys, ąrejski, Dr. z Chlapowa Chla
Powski~ Chrzanowski. Czarliński, Dr. 
Dziembowski, Grabski, Jankowski, Kor 
fanty, Kulerski, Dr. Mieczkowski, Hr. z 
Brud~wa Mielżyński, Napieralski, Jan-
1a-Pólczyński, Ks. RadziwiU, Sass-J a
worski, Seyda, Dr. Skarżyński, Sko-

wroński, Stychel. 

l(s. Proboszcz Piotrowicz ponownie 
zasądzony na więzienie. 

Przed izbą karną stawał znów ks. 
Piotrowicz, proboszcz kościoła św. 
Trójcy w Gnieźnie, skazany przed kil 
ku tygodniami na podstawie paragrafu 
110 (podburzanie do nieposłuszeństwa 
Wobec władz) na 2 miesiace więzienia. 
Znowu był oskarżony na podstawie te
goż Paragrafu i został zasądzony na 6 
tygodni więzienia. 

Rzekomego przewinienia dopatrzy
ła się prokuratorya podburzania prze
ciw zarządzeniom państwowym (§ 110) 
Wiecu w Gnieźnie w dniu 28 paździer
nika i na wiecu matek i kobiet polskich 

strejku szkolne20. 

Minister oświaty Studt bronił swo
jego stanowiska i oświadczył, że dopó
ki strejk szkolny trwa, rząd ustępstw 
czynić nie może. 

Większość naturalnie pochwalała 

znane już czytelnikom naszym środki 

zarządzone przez ministra. jednakże 

niektórym nie podobało się wydalanie 
gimnazyastów Polaków. 

Rosyjska Duma państwowa zostanie 
otwartą we wtorek. 

Otwarcia dokona prezes rady pań
stwa z rozkazu cara. 

Dotąd wybrano 493 posłów, w tern 
311 należących do lewicy. 

W Stanach Zjednoczonych wydarzyło 
się znów wielkie nieszczeście kopal

niane. 
Z Nowegojorku donoszą, źe wskutek 

·eksplozyi gazów w kopalni ,,Hold en'' 
ponioslo śmierć lub odniosło okalecze
nia 30 górników. Dotąd wYdobyto 4 
zabitych i 8 ciężko rannych. 

Izba karna w Inowrocławiu skazała 
ks. prałat Laubitza w sprawie szkolnel 

na 300 marek grzywny. 
Skargę wytoczono na mocy § 110, 

za rzekome podburzanie do gwałtów i 
nieposłuszeństwa wobec władzy szkol
nej. 

Przekroczenia powyższego dopa
trzytrzyła się prokuratorya w mowie 
ks. prałata wypowiedzianej na wiecu 
szkólnym w Inowrocławiu w dniu 30 
września r. z. 

Prokurator wniósł o miesiąc wię

zienia. 

Polscy właścicieie ziemscy 
a kwestya robotnicza na wsi. 

Na walnem zebraniu Centralnego 
towarzystwa gospodarczego w W. Ks. 
Poznańskiem wygłosił pan Turno z Ob 
jezierza referat na temat: „Jak zatrzy
mać stałego obotnika na wsiu 

Z obszernych jego wywodów pow
tarzamy poniżej najciekawsze ustępy: 

Na wstępie zaznaczyl referent, że 
od całego szeregu lat ludności roboczej 
wiejskiej coraz to więcej ubywa, wsku
tek czego brak rąk do pracy coraz to 
więcej daje się odczuwać, mimo prze-

Wyciągając konsekwencye z po
wyższych spostrzeżeń dojść musimy do 
przekonanią,_ że w celu przeciwdziała
nia opuszczaniu wsi, nie pozostaje nam 
nic innego, jak naśladować nasrego kon 
kurenta - miasto - przejąć się ruchem 
socyalnym i przenieść działalność je
go na wieś. Łatwą to rzeczą nie jest z 
dwóch przedewszystkiem powodów: 
Najpierw braknie nam do te~o doświad 
czenia, a powtóre brak nam odpowied
nich organów, któreby w dziedzinę ży
cia socyalnego robotnika wnikały, zbu
dziły je, oświeciły ciemne jego strony. 
Braknie również praktycznych pod tym 
względem wskazówek. 

W Niemczech istnieje towarzyst
wo „Verein filr -Iandliche Heimat und 
Wohlfartspflege", które własnym na
kładem wydaje rozmaite publikacye zaj 
mujące się_kwestyą robotniczą; publika 
eye te przez niemców i dla niemieckich 
stosunków pisane mogą nam dać tylko 
małe wskazówki. ale nie odpowiadają 
tutejszym potrzebom; mimo to można 
się z nich niejednego nauczyć. U nas 
„Ruch chrześciańsko-społeczny' ', zna
komicie redagowany przez księdza ka
nonika Adamskiego. zajmuje się spra
wą robotników, a z pewnością kwestyi 
socyalnej na wsi szerzejby, niż dotąd, 
łamy pisma swojego otworzył, gdyby 
mu odpowiedniego materyału dostar
czono. 

Na wsi naszej praca socyalna spo
czywa zawsze tylko na barkach dziedzł 
ca i księdza. Wprawdzie zawiązują się 
gdzie niegdzie Towarzystwa robotni
ków (jest ich obecnie około 50), ale to 
są dotychczas przypadki dość rzadkie. 
Praca dziedzica. jeżeli ma sprostać za
daniu, które czasy obecne do niego sta 
wiają, jest ciężką . mozolna ale koniecz 
ną tak ze względów ekonomicznych, 
jak i etycznych. 

Wyliczając potrzeby naszego ro-

Chlewy nigdy ani do budynków do 
budowane, ani w zbyt wielkiei bliskości 
nie powinny się znajdować - a posta
wione na uboczu o i akie 10 do 15 metr. 
od mieszkań powinny odpowiadać rze
czywistej potrzebie. 

Nie wystarcza jednakże, aby robot. 
nik nasz mieszkał czysto i zdrowo, mu
si on mieć sposobność zakupienia u sie
bie na wsi potrzebnych towarów w do ... 
brym gatunku i po rzetelnej cenie. Te
mu celowi służą znakomicie składy lu
dowe, których jest już kilka w naszem 
Księstwie, a mianowicie u pp. Lipskich 
w Lewkowie, Chłapowskich w Rzego
cinie. Taczanowskich w Chorynf i u 
prelegenta w Objezierzu. Na dowód. 
że skład taki na wsi ma racye bytu a 
rozwija się znakomicie, podaje oan Tur
n0 kilka cyfr odnoszących się do 
składu ludowego w Obiezierzu. Po 10 
letniem istnieniu skład ten miał w roku 
1905 - 35,000 marek. w roku 1906 ~ 
tysięcy marek obrotu; ostatnia inwentu 
ra wyka.zala towarów za 14.000 marek. 
Skład' ten zawiera wszystkie prawie 
towary, które nasz robotnik potrzebuje, 
i to kolonialne. łokciowe i krótkie, sprze 
daje się tylko za gotówkę po cenach, 
dających zysk mały, wystarczający na 
pokrycie kosztów. 

Zysk socyalny z takiego przedsię
wzięcia polega ria tern, że czy to robot
nik sam, czy jego żona oszczędzą wiele 
czasu poświęconego na wedrówki do 
miasta; że mogą kupić tanio, a więc wy 
datki ich się zmniejszają; że mogą ujść 
niebezpieezeństwa alkoholizmu, któr~ 
na nich czycha w mieście. Ta ciągł 
styczność ludu z dworskim składem u1 
możliwia dziedzicowi poznanie potrzeb 
robotników, w nich samych zaś wyra
bia zaufanie i życzliwość. a zatem 
przyczynia się do wyrównania socyal
nych różnic i klasowych przeciwieństw 

Nad blogą działalnością ochronek 
wiejskich prelegent nie rozwc !zH się, 
zaznaczając, że jest znana w sżerokich 
kolach i nic ·innego po\viedzieć by już 
nie umiał. Z ochronka jednak łączy się 
ściśle pielęgnowanie chorych, opieka' 
nad starcami itp, a wydatek na utrzy
inanie potrzebnej do tego osoby, nawet 
pod względem finansowym stokrotnie 
się oplaca. Prelegent zwracał dalej uwa 
gę na obowiązek niesienia pomocy przy 
ew entualnem staraniu sie o rętę rz~ d o~ 
wą. Wobec nieśmiatości (!) naszr ,....o ro 
botnika i braku znajomości język nie
mieckiego pomoc ta jest konieczn~. 



Dobre mieszkanie, opieka nad cho- i uzupełnić1 jednakowoż zanotować go wprost do Berlina, R"dzie obecnie stale ł 
rymi i dziećmi, to jeszcze nie wszystko trzeba jako pocieszający objaw rosną- przebywam. a nie do Torunia. Adre- 'I 
co dać powinniśmy naszemu robotniko . . 1 r c aln eh sować można krótko: Brej ski - Berlin 
wi. Musimy także dobrze się z nim ob· cego zrozumiema da sp aw so Y Y . Reichstag. - Do listów w sprawie rent ł 
chodzić: Pod tym wźględem dużo się i kwestyi robotniczej w kołach naszy ~il I itp. trzeba koniecznie załączyć odnośne r 
jeszcze u nas grzeszy, mniej z naszej właścicieli ziemskich. odpowiedzi władz, wyroki i wszelkie 
winy, jak ze strony naszych urzędni- Górnik Polski" organ niemiec'.(ie- inne papiery. 
ków. Stary typ ekonoma, który uwija go chrześcijańskiego związku górników Szcześ.ć Boże! 
się z rzemiennym harapem po gospo- t .1 . d no osła Skarżyńskie- Berlin, dn. 26 lutego 19_D7 .• 
darstwie, mężczyzn traktuje „percha- pos awi me aw P Jan Bre1sk1 
my" a dziewczęta per „małpy", każ- go obok Kirdorfa i oświadczył, że śmie poseł do parla~entu. 
dego per „ty" tytułuje it,p. - taki typ sznem jest żądać od panów tych obro- az: A 

powinien na zawsze zniknąć.z naszego ny robotników. Poseł Skarżyński jest 
gospodarstwa. Nikt ni_e może wymagać gorącym Polakiem i człowiekiem bądź Przy obradach nad etatem górnictwa 1-

od nas, abyśmy robotników naszych d kt 
psuli przez slabość, przesadzoną fi- co bądź postępowym, Kirdorf, yre or przemawial poseł Korfanty! który' mó-
lantropią, ale uprzejmy ukłon, życzliwe akcyjnego tow. górniczego „Rhein- wił między innemi jak następuje: 
~łowo, wysłuchanie każdej prośby, cho elbe" zaś jest znany ze swych wstecz- . , . . , . . . . 
ciażby najbtachszej, perswazya w roz- eh ogt~dów i z tego, że pragnie, by ~os~! pan~w1e. W 1m1emu moich 

• • · k kó tacrodne l. ny P. 4 
. . . . lecz I przy1ac10l pohtycznych pragnąłbym I 

mowie w m1e1sce rzy w, ~ robotnik praw me m1at ~1g~zie, ł najpierw wypowiedzieć panu ministro-
zrozumiałe .pouczenie zamias~ krótkich i oddany był tylko na laske t mełaskę ka w1· uznan1·e nasze za to, że wywody swo 
podoficerskich rozkazów. robią zwykle ł 
cuda. z naszego robotnika. na którego pitaliście. . , . . je skierował przeciwko mo'Yie d~puto- 1 
jakość wogóle skarżyć sie nie może- Mierzenie posła Skarzynsk1ego Je- wanego pana. ~ra~~ego,. kt~ry ząd~f, ł 
my, wiele zrobić można, jeżeli mu się dną i tą sama miarą co Kirdorfa jest a~y by~a m~zhwosc ~p1s~ma do ks1ę- ~ 
pokaże zaufanie i odpowiednio go się . . . , . eszt bardzo . g1 gruutowe1 zrzeczema się odszkodo-1 

więc m~uczc1wo~c1~ - zr . ą " j wania za straty poniesione przez górni-
pouc~~· dobrego traktow.ania robotnika zrozunuałą u •• Gormka Polskiego , wy ctwo, tak jak to dawnej bywało. Depu
należy także ułatwienie mu sposobno- chodzącego zawsze tylko na zohydze- I towany p. Krause podług mniemania ! 
ści zabawy. o ile ta zabawa zachowu- nie wszystkiego co polskie a stawienie naszego w tej sprawie zaiąt stanowi- I 
je granice przyzwoitości i moralności wszystkiego, co niemieckie a specyal- ~ko zupełnie, j~d_no.stronne,, popierając 
nie mamy prawa odmawiania jej, prze- . mteresa własc1c1eh kopaln, bo przez 
ciwnie, powinniśmy ją ułatwiać. Prele- me co centrowe. . . . zapisanie takich zrzeczeń pokrzywdze- . 
·gent wybudował w majątku swoim o- Wykład p. Turna 1 przyJęcie wy- ni byliby po największej części drobni ł 
bok składu ludowego salę do zabaw, w kładu przez członków Centralne- właściciele kamienic, którzy w części 

1 
której w niedzielę lub święta robotnicy go Towarzystwa Gospodarczego wy są także i robotnikami. Już dzisiaj wy
się schodzą, starsi czytają wylożone pi- kazuje, że jakkolwiek, wiele, bardzo obrazić so~ie można, w tyc.h przyp~d- 1 sma, a młodsi bawią się tańcami. Prze- . 1 t unkach naszych na wsi ko- k~ch, w ~torych dom_ pracu1ące~o gor- I 
pisy, które robotnicy ściśle przestrzega ~ie e ~v s 0~ „ . ·. . d k. mka pomost szkodę, 1ak trudno 1est te
ją, wykluczają jednak sprzedaż alkoho- meczme zmiemc sie musi. to 1e na ze muż robotnikowi z powodu swej slabo
licznych trunków i obecność wszelkich chęć naprawy złego objawia się coraz ści finansowej dochodzić swoich pre
obcych gości. z Zachodem. który przy wyraźniej, czego o niemieckich kapita- tensyi wobec zarządu 14órniczego. Pro 
ciąga robotników naszych magnetycz- listach i właścicielach ziemskich powie ł cesa o .wyn~grodze~ie. już d~isiaj p~ze
ną silą swych przyjemności. konkuro- I d · ć nie można. z pewnością robotni- I grywa1ą on! po na1w1ększe1 części, .a 
wać nie możemy, ale skromne zabawy zie . . . > • b d f w przysztosc1, gdyby owo zrzeczeme 
każdy z nas w stanie jest w życie wpro cy Polacy naJwięceJ ra,d?~ac si.ę ę ą wciągnięte miało być do księgi grnn-
wad~ić, a gdy robotnik nasz znajdzie w z tego, gdy polscy własciciele ziemscy towej polożenie pogorszyłoby się jt>
nich upodobanie, wdzięcznym za nie uznają w całej pełni prawa robotników szcze' znacznie. 
będzie. I wypływające z zmienionych stosunków . , Przy te~ sposobności ch~iałbym pro-

Na kol1cu referatu swego zwracał b ych sic pana mm1stra handlu, azeby w spo-
o ecn . 'b . . i· h . ł t kt , ł :się prelegent do Zarządu ,Centralnego 1 ~~·l<;_... ·w ... ~ so na1zycz iw:zy ze.c cia :a owac 1 To~arzystwa Gos?. z prosbą, aby ~o- I sp~awy :V~~ag1 odzerna. yv ktorych. dro 

1
. 

my słał o utworzemu osobne~o wydz1a- . Otrzymujemy, co następuje: bm własc1c~ele prywatm. wystę~uJą z 
lu pracy Judzkiei, któryby się specyał· \ . pretensyam1 przeciwko f1sku~owI. ~0-1 
.nie zaiąt kwestyą robotnicza. •1 szanownych Wyborcow bry przyktact w tym wzgtęctz1~ poctzia- . 

.:, * * lałby dobrze. Zakłady panstwowe 
Powyższy wykład pana Turna z okręgu kościersko - tczewsko - staro- mogłyby być wzorowemi. W Zabrzu i 

gardzkiego i innych Rodaków, którzy Zaborzu skarżą się ludzie niezmiernie 
pewnościa zainteresu_ie robotników pol się do mni~ zwracają z zażaleniami, żY- często, że wynagrodzenia dostateczną. 
·skich na obczyźnie. Jakkolwiek pod nie czeniami, petycyami itp., proszę uprzej go nie otrzymuia. że zmuszeni są wy-

~~~ _wzg~e~:yktad ~e~;.oż!a~~ :!!' żeby ws_:;~.,_~isma przesyłali_,! ~=esy, które p~ ~~ływie 8 :~ I 
.... F, t l ł'U'?' - Gorączka ją podnieca i dlatego Madelorowi; że Paqueron zawiózł jej I 
„· . 81 Ja raa Olll 1 Ii a~ idzie; nic nie jadła. nie c~ciata nic p~zy list; byta pewną, że starzec wyruszy~ 

l jąć od mojej żony. Padme lada chwila. bez namysłu i, prawdopodobnie dążą 
~15) Powieść z francuekiego. - To okropne!... ich śladem. Z pewnością już jest nieda 

• (Cilll ~l!ZY: - ?abl~dzicie państw~ 'Y l~~ie, al- leko. Niezadługo ich dogoni, pomimo 
_._.._„. i bo na gorsk1ch drozynach, Jezeh 1a was ich szalonego nieraz biegu. 

ł nie poprowadzę. · W Gamble Marya zboczyła z głó-
Wieśniacy, pracujący na progach il - Czy chcesz być naszym prze- wnej drogi, weszła na ścieżkę, która się 

:swych domów, uśmiechali się ptzyjaź- wodnikiem? ciągnie wzdtuż góry pomiędzy- drzewa 
nie do Paquerona i zdejmowali czapki - Tak, ale nie traćmy ani jednej mi i szla nią przez je9,ną, czy dwie go-
przed Madelorem i Paulina. chwili. dziny. Dalej ścieżka łączy się_ znów z· I 

Na końcu wioski stał trochę oddala XVI. większą drogą, która przerzyna dolinę 

1

1 
ny ·od innych domek murowany, pokry Drogą bardzo wązką, która się cią rzeki Lessy. Przeszła przez Chanly, 
ty łupkiem. gnie wzdłuż Lessy, u stóp gór Arteń- zwrócila i szła brzegiem rzeki. 

Przed tym domkiem Paqueron za- skich, uwieI1czonych lasami, szły na los Dziecko było już bardzo zmęczo-
trzymał wózek. Na jego spotkanie wy- szczęście dwie młode istoty. Marya cią ne. Czuła, że sity ją opuszczają. Ucze- I 
szła jakaś kobieta. gnęła za sobą Rózię. piła się rozpaczliwie ręki Maryi, która · 

Paqueron przemówił do niej w chłop Opanowana jakąś myślą, mówiła szła dalej S'.?Ybkim krokiem. lub też bie 
skiem wilajskiem narzeczu. Zaczęta co~ do siebie i przeplatała wyrazy płaczem gła, nie zwracając na nią najmniejszej 
opowiadać, a mowa jej była bardzo lub śmiechem. Na twarzy miała silne uwagi. Rozgorączkowane jej oczy bły
prędka, niezrozumiała. Rzucała przy- wypieki z gorączki i zmęczenia. Jej war szczały, rozrzucone włosy spadały w 
tern smutne spojrzenie na Madelora. gi byty tak czerwone, iż zdawało się, nieładzie ha plecy. 

Paulina, obznajmiona z prostym ję- że lada chwila krew z nich tryśnie, oczy Z drugiej strony Chanly Lessa wi-
zykiem, słuchała i rozumiała. Nagle podbrzękłe i podkrążone siną obwódką. je się ·spokojnie pośród wzgórz lesi-
zbladla strasznie. Dokąd one dążyly? stych, potem nagle zakręca się w luk, 

• Paqueron, zmieszany, nie śmiał o- Zdawało się, że w obłąkaniu swo- występuje raptownie z koryta i, two-
znaimić zlej wieści starcowi i obracat jem, dziewczę dąży do jakiegoś celu z rząc liczne wodospady, spływa w prze-
czapkę w ręku. Paulina szepnęła: góry określonego, drogą, którą zna do- paść, otwartą u stóp skalistej góry ttan, 

- Odeszły, prawda? uciekły? brze. ginie niewiadoma na jakiej głębokości 
- Tak - rzekł Paqueron - moja Wieśniacy, których kiedy niekiedy i ukazuje się dopiero u stóp drugiej stro 

żona nie mogla powstrzymać starszej. spotykały po drodze, odwracali się za ny góry o 1,200 metrów dalej, 
Poszły w kierunku Lessy. niemi, patrzyli długo i śledzili wzro- Na jednym stoku góry, ogromne 

Madelor wzniósł oczy do nieba. kiem, dopóki nie zniknęły im z oczu. stosy kamieni, leżące w odstępach, 
wargi jego byly zupełnie białe. Nie wy Marya nie zatrzymywała się. potworzyły jakby galerye, otoczone dzi 
rzekł jednak ani slowa. Zdawało mu się Gorączka ją potrzymywała. Jak 1 wacznemi kolumnami. Odsłaniają one 
że traci -zmysły, że jego myśli się gdzie słusznie mówił Paqueron, będzie praw l słynną grotę, z którą na całym świecie 
rozprasżają. dopodobnie szla dotąd, dopóki jej sił l równać się tylko może grota w Anti-

- Jeżeli nie przytrafi im się jakie starczy, a w końcu, wyczerpana, pad- I paros. Galerya, która do IJiej prowadzi, 
nieszczęście w drodze - mówit Paque- 1 nie. Na próżno Rózia sta rala sie ją po-1 na przestrzeni dwóch albo trzech me
ron - to znajdziemy je w G8mble, któ- i wstrzymać. Błagała, przemawiała do trów ciągnie się zupełnie prosto, po
ra leży nad Lessy, o pół godziny drogi 1 niej łagodnie, dobiernła słów. aby Ma- czem zakręca raptownie i oogrąża się 
od Gedinne. Moja żona powiada, że da- I rya molYła ją zrozumieć; chciała ją za- ' w zupełną ciemność. Możnaby rzec, że 
la trochę pieniędzy malej, która okazu- ł wrócić z powrotem. albo przynajmniej zapadło się nad nią "kleoienie. przytło-
je zadziwiającą odwagę. l opóźnić jej wedrówke. czyta i tak ścieśniło, jakby chciało u-

- A Marya Wiedziata dobrze, że dano znać kryć jej tajemniczą grozę przed świa-

9 lat przegrywają, nie mając środk6w 
do dalszego ich prowadzenia. W swej 
biedzie udają się ci ludzie zwykle do 
lichwiarza, który im daje zaliczkę. 
Przed ukończeniem ostatniej instancyi 
jednakże każe lichwiarz ich grunta 
subhastować i doprowadza. tych ludzi l 
do utraty wszystkiego mienia. P. zed ' 
kilku dniami przybył pewien włościa
nin z Zabrza do mnie, który właśnie w 
taki sposób stracil cały swój dobytek. 1 

Mogę panom podać nawet jego nazwis
ko. Człowiek ten zapewne wniesie pe„ 
tycyę do sejmu, dla tego polecam. aby 
dano mu odszkodowanie. 

W naszem sprawozdaniu o kopal„ 
niach. a mianowicie o stosunkach robo
tników wymienia sie też urządzenia 
dobroczynnie działające, które państwo 
zaprowadziło dla zatrudnionych robo
tników. 

Pamiędzy innemi wskazuje się na 
stowarzyszenie konsumcyjne w Zabo
rzu - istotnie wielkie i potężne towa
rzystwo. Uwzględnić należy - chciał 
bym to panom ministrom szczególniej 
polecić - którzy tak wiele czynią dla 
polityki stanu średniego, że właśnie 
towarzystwo konsumcyjne cały stan 
kupiecki w Zaborzu i okolicy rujnuje. 
Stowarzyszenie to przeznaczone jest 
nietylko dla robotników. ale i urzędni
cy mają swoje zapotrzebowania w niern 
zatatwiać, a pomiędzy towarami tego 
stowarzyszenia mają się znajdować 
wielkie ilości szamnana -

(Wesołość) 
jak to opiewają skargi kupców ze Za
borza i okolicy. Zdaje mi się, że urzę
dnicy mieć winni powód do wspiera
nia kupców miejscowych, a zarząd ko
palni doprawdy nie przyczynia się do 
utworzenia silnego stanu średniego w 
Zaborzu. 

Prócz tego wyszczególnia się z na
ciskiem w sprawozdaniu. że zarząd ko
palń poświęcił znaczne sumy na przed
stawienia teatralne i urządzenie towa
rzystw oświaty ludowej. Nie miałbym 
nic przeciw tym przedstawieniom i wy 
kładom, gdyby te wykłady traktowa
ły o rzeczach, które są najpotrzebniej
sze, n. p. o hygj enie, zabezpieczeniu ro
botników, o którem robotnicy nasi-tak 
mało mają pojęcia, ponieważ dostępne 
im są tylko w języku niemieckim. Wla„ 
śnie skutkiem tej nieznajomości robo
tnicy nasi są s~azani na udanie się do 
doradzców pokątnych, a jeżeli wpadną 
w ręce tych ludzi, natenczas, jak to pa
nu ministrowi pewno wiadomo - na-

tłem stonecznem, za pomocą ogrom
nych odłamów czarnego marmuru. 

Nad doliną wznoszą się wzgórza 
ttan, od podnóża, aż do wierzchołka po 
kryte lasami Bohemskiemi. Na gałę
ziach drzew gnieżdżą sie różnorodne 
ptaki i napełniają swym wesołym śpie 
wem ogromne puszcze leśne. Na dnie 
przepaści Enfaule huczy głucho spada
jąca tam Lessa. 

Grota ttan słynie, jako jedna z naj
piękniejszych, jakie dotychczas odkry
to. 

Pęd wodnych potoków. uderzając o 
skałę, utorował sobie wiekami drogę 
przez jej szczeliny, rozszerzył je, a scho 
dząc coraz niżej dotarł aż do gruntu, 
po większej części gliniastego i podmi 
nowal go. To spowodowało ogólne 
wstrząśnienie i zawalenie sie niektó
rych ścian skalnych, przez co we
wnątrz góry powstał jeden z n::jwięk
szych cudów świata: „Sale Doine''. 
J estto olbrzymia sala. w środku której 
stoi wYSoka góra. 

Rózia i Marja szły brzegiem lasu 
Bohemskiego, drogą, która okrąża ca
ły jego obszar. 

Przed wejściem do groty Marja sta
nęła; przyglądala się chwilę ponurej 
galeryi, która przy końcu wilgotnych 
schodów zapada w zupelną ciemność, 
poczem wcszla śmiało pod sklepienie. 

Rózię ogarnął str?ch wielki: cofnę
ła się: wszystkie jej członki drżały. Za 
częla wołać: - Marvo ! Mary o! ws trzy 
maj się. wstrzymaj! 

Dziewczę odwróciło głowę, uśmie
chnęło się i. ukazując palcem zagłębie
nia góry, pod która wd~li huczały gnie 
wne fale Lessy. szło dalej. 

(Ciag dCłls:/\ ltaSTl:lOL' 



, 
-'vcie opłacić się muszą. \Vykłady o i ryi robotnikom płaci się nieco więcej, 

~~g}enie, o zabezpieczeniu robotniczem ł ale ~asadniczo dąży sie do pozostania 
}b podobnych ogólnych kwestyach, na tej nizskiej stopie placy. Doniesio

IU winnY się odbywać, jeżeli zarządowi no mi także, iż te płace minimalne o
k~palni ist~tnie chodzi o kulturę, w ię- bowiązujące są także w fiskalnych za
ąyku polskim~. W~enczas byłyby ka- rządach kop.alń na Sląsku i w zarządzie 
~demu robotmkow1 dostępne. centralnym w Zaborzu. Kiedy nasi ro 
t w tei formie. w jaki ei teraz się. od- botnicy w Zaborzu żadali od cen
bnvają, ~lużą n~d~r małej tylko czę.ści traJnego zarządu podwyższenia płac 
rÓbotnikow ku 1ak1emu tC!k1emu pozy~ odpowiedziano im: nie możemy działać 

· na własną rękę - musimy brać wzgląd 
tkolfJ, · d · • · · · a y at k 1 · · · · Następme rozwo z11 się pan, mm1~ n pr w ne opa me 1 me mozemy 
ter 0 płacy robotników na O. Sląsku, placić więcej. Proklamowano zatem 

fecti w t~m pun~cie nie godzę .się z pa- coś w rodzaju solidarności. podczas 
nem rnimstrem,. 1ak to bylo w Jego w~- kiedy byłoby pożądanem, aby kopalnie 
stąpieniu przec1:v panu ~r~usemu. Mia pafistwowe dawały dobry przykład ko 
lern wrażenie, ze pan m1mster wystą- palniom prywatnym, mianowicie w cza 
pil i twierdzeniem, że jedynie głód na- sach ciężkich, jakie przebyliśmy. 
pędza górnośląskigo robotnika do pra- ~ .... ~"';."5 a _ . ..'.'IJll!'l".:!M z .. .:™ 
cy. Pan minister j~st zdania. że, jeże- n } \.. 
li płacę się podwyzszy na O. Sląsku, ł 0 acy na Oue~y~nie. 
natenczas robotnicy ~i~cej świę~ować 
będą; tak przyna1~m.e1 .rozumiał~TI?· 
Nadto miałem wr~z:~m~, ze pan mm1- Baczność Polacy w gmlnie Hambornl 
ster usiłował dow1esc, ze wartość pra- Spis wyborców uprawnionych do 
:y naszego robotnika .mniejszą jest .?~ głosowania przy wyborach do dozoru 
wartości pracy robotmka w Westfaln i kościelnego wyłożony przez dni 14, po-
w okręgu. ~aary, i ~e u~1:zymanie .ży~ia i cząwszy od 2-go marca w każdej miej-
11 11as mmeJ kosztu1e, mz w wy~nemo- scowości należącej do gminy, a miano 
11ych olm~gach. Na to odpowiadam, wicie w Hamborn w lokalu p. Opken- · 
że to pewnie tylko jest stara bajka mi- Rhein, przy kościele katolickim; w 
nisterstwa handlu, że naszego robotni- i·. Bruckhausen w lokalu p. Martina ulica 
ka tylko głód napędza do pracy. Albrechta; w Marxloh w lokalu p. Ro-

(Wolanie: Tego wcale nie powie- senthala, przy kościele; w Obermarx-
dziano !) loh w lokalu p. łfalfmanna. Halfmann-

Zdaje mi się, że pan minister za str.; w Buschhausen w lokalu p. Tran
krótko jest w urzędzi~. aby mógł znać tesa; w Schmithorst w lokalu p. Ort-
stosunki na Górnym Slasku; manna. 

(Wesołość) Rodacy! jeśli wam zależy na tern, 
wywody jego pewnie· polegają na spra abyśmy Polacy okazali jak pierwszą 
wozdaniach, które mu sporządzili jego razą, iż praw naszych żądamy i udzie
tajni radcy. Bardzo byłoby zajmują- .

1 

Ione nam być muszą, bo posiadamy wię 
cem, gdyby nam pan minister handlu kszość, winniśmy wszyscy spełnić obo
wreszcie przedłożył statystykę potwier wiązek obywatelski i przejrzeć listę wy I 
dzającą te wyłuszczenia; najpierw o I borczą; nie ma prawa głosowania 
szychtach świętujących robotników ł kto nie jest zapisany w liście. Rodacy 
górnośląskich, a po drugie, chcąc spr_a- ł starajmy się więc oto, by setki Pola
wę postawić pozytywnie, o tern, ile I ków znów nie odchodziło od urny wy
szycht wykona górnik na Sląsku, ile borczej jak ostatni raz nie mogąc oddać 
górnik westfalski i ile górnik z obwodu f głosu, bo nie byli zapisani w liście 
Saary. Nie mam takiej statystyki pod , wyborczej. Spełnijmy nasz obowią
ręką, ale jestem prawie pewnym, że I zek, a zwycięstwo będzie po naszej 
nasz górnik wyjdzie na tern porównaniu stronie. Komitet kościelny. 
lepiej, niż westfalski lub górnik z ob- I ~~- ~~~~~!'!":!!!!_!!!!!.'!!I_~_ -~~!!!!!'!~ 
wodu Saary. Co się tyczy wartości 
pracy, to takowa nie mniejsza jest u na %iemie polskie~ szycl1 górników, niż u innych. 

Jeżeli się natomiast porówna sto- Z Prus Zat3~un!ni~h9 Warmii i M 1.zur 
unki płacy, to zarabia podziemnie za
trudniony górnik na śląsku przecięcio
wo 3,50 mr., natomiast w Westfalii 4,85 
mr., w obwodzie Saary 4,29 mr. dzien
nie. Co do utrzymania życia naszych 
robotników, to zwracam uwagę Panów 
na to, że drożyzna u nas prawie tak 
Wielka jak w Berlinie, jeżeli ceny mię
sa przez pewien czas nawet nie były 
wyższe. Proszę Panów o zwrócenie 
na to uwagi, że poza Ślazkiem nie ma
my właściwego kraju ro!niczeR:o, że je
steśmy skazani na dowóz z Rosyi i że 
mieliśmy czasy, w których mięso było 
u nas droższe niż w Westfalii i w ob
wodzie Saary. 

Doniesiono mi prywatnie. że komor 
~e we Westfalii jest droższe niż na 
ląsku. Zdaje mi sie. że to niesłuszne 

twierdzenie. Jedna izba ma w Westfalii 
~osztować 12 do 14 mr. - i u nas nie 
1est taniej. Jeżeli chodzi ~ wynajęcie 
u Prywatne~o właściciela domu, na
,enczas kosztuje pomieszkanie składa-
ące się z pokoju i małej kuchenki około 
12 do 15 marek - a zatem mamy te 
ame ceny za pomieszkanie. 
Sądzę, że ze względu na te okolicz-

0.ści ]est zupełnie usprawiedliwionem, 
.eze[i nasi robotnicy zawsze stawiają 
,ądanie, aby ich postawiono na jednym , 
~Pniu z robotnikami we W estfa1ii i w 
. Wodzie Saary. Życie jest równo dro 
ie, a dzielność naszych robotników 
~st .Według przedłożÓnei nam staty

Yk1 znacznie wyższą, niż robotników ; 
a zachodzie. Jakież zatem zachodzą 1 
0:oay, że się gorzej traktuje naszych I 
0 otnrków, niż na zachodzie? 
Mości Panowie! wskazałem co tyl- I 

0 na różnicę płacy pomiędzy wscho- l 
:~rn ~ ~achodem. Ale ·doniesiono. mi 
uaWniez, o czem wspomniałem juz w 
, {larn~ncie w interpelacyi o drożyznę 
oJsa: ze na Sląsku płaci się pewnego 
e kzarn ~ł~ce normalne, że posiedzicie-
:Vi 0paln i hut zgodzili się na ustano- I 
rz~nie płac minimalnych, których się 

tna1ą. Co prawda, lepszej katego-

Wrzeszcz. Za dwużer1stwo skaza
ła izba karna w poniedziałek czeladni
ka stolarskiego Muellera z Wrzeszcza 
na 2 lata więzienia. Mueller opuścił 
pierwszą żonę, ponieważ jej używić nie 
mógł, i w listopadzie ożenił się po raz 
drugi, z pierwszą żoną się wcale nie 
rozwiódłszy. Sprawa z dwużeństwem 
niebawem się wykryła. 

Olsztyn, Prusy W schodnie. W 
czwartek po południu zwariował nagle 
żołnierz 1. kompanji 150 pułku piecho 
ty. Szaleniec zmknął się w pokoju w 
koszarach, a gdy drzwi wyłamano 
gwałtem, dawał ognia do wszystkich 
wchodzących. Jeden podoficer otrzy
mał ranę śmiertelną a jeden szerego
wiec postrzał w nogę. Obłąkany poło
żył w ko11cu kres własnemu życiu wy
strzałem z karabina. 

Wystruć, Prusy Wschodnie. Stra
szna scena rozegrała się we wtorek na 
dworcu tutejszym. O godz. 5 rano 
wszedł jakiś mężczyzna do poczekalni 
4 klasy i rzuciwszy na stół portmonet
kę wybiegł na peron. Tam wydobył 
z kieszeni scyzoryk i przeciął sobie gar I 
dło. Brocząc krwią biegał po peronie 
i tłukł głową o ścianę, ale śmierć nie na I 
stąpila, gdyż rana była tylko lekką. W 
kof1cu dobył ponownie noża i przerżnął I 
sobie tętnicę na· szyji, poczem _padł na 
ziemię i skonat Prawdopodobnie popeł 
nił samobójstwo w przystępie szaleń
stwa. Z papierów znalezionych przy 
zwłokach wynika, że był to szwajcar 
Alfred Niedermeyer zatrudniony w do
minium Dorszach. W portmonetce 
znajdowało się kilka fenygów i bilet 
kolejowy do Kowali. Straszna scena na 
dworcu trwała pół godziny i nikt nie 
miał odwagi przeszkodzić szalonemu 
samobójcy. 

Pila. Hr. Jan Bnhlski. skazany swe 
go czasu w procesie karciarskim w Pi
le- na 3 miesiące więzienia i 2000 mk. ka 

ry, nie zaczął dotychczas odsiadywać 
kary i przebywa stale w dobrach swo
ich w Królestwie. Jak donoszą gazety 
niemieckie, zamierza prokuratorya w 
Pile wysłać za nim list gończy. 

Inowrocław. Rozkazem gabineto
wym zabroniono oficerom i żołnierzom 
pułku piechoty i artyleryi w Inowrocla 
wiu uczęszczania do tamtejszego hote
lu Basta, ponieważ drzierżawca jego 
Misch na żądanie pewnego polskiego 
Towarzystwa podczas jego zabawy u-

1 
sunał biust cesarza z sali hotelu. 

Gniezno. Jak donasza z Gniezna, 
ma stanąć tam, w przeciwstawieniu do . 
starożytnego, drogiego sercu każdego ł 
Polaka tumu gnieźnieńskiego, wspania- ' 
ły kościół ewagielicki. Rzad obejmuje 
r.ad nim patronat, a ponieważ kościół 
ten ma służyć za razem za punkt zborny 
dla kolonistów powiatów gnieźnieńskie 
go i witkowskiego, weźmie także ko
misya kolonizacyjna udział w jego fi
nansowaniu. Rząd wyznaczył podo
bno już na budowę jego pół miliona ma 
rek. 

Nawet „Germania" przyznaje teraz 
już, że germanizacya i protestantyza
cya, to jedno i to samo. 

Ze Sl<:.zk~ czyli Starop~lski. 

Katowice. Aresztowano tu dwóch 
obywateli z Rosyi, elegancko ubranych 
ponieważ mieli fałszywe paszporty i 
wielkie sumy pieniędzy, których pocho 
dzenia nie umieli wykazać. 

Mysłowice. O morderstwie, popel
nionem w sąsiedniej, po stronie polskiej 
położonej Niwce, donosza tudotąd. Po
chodzący z Niemiec robotnik Fryśtacki 
pokłócił się z kilkoma współpracowni
kami. W ciągu sporu wyciągnął jeden 
z nich nóż i pchnął Fryśtackieg-o w pier 
si. Pchnięty upadł na ziemię i natych
miast wyzionął ducha. Morderca uciekł 
do Mysłowic. Widziano go w pobliżu 
Stopniej. Slady jego wskazują do Słu
pneL 

Rybnik. W tutejszym domu obłą
kanych zmarł dawniejszy agitator so
cyalistyczny na Górnym Sląsku dr. 
Winter. Przy wyborach do parlamen
tu w r. 1903 był kandydatem na posta 
w okręgu bytomskim. lecz przepadł. Za 
raz po wyborach zach or ował ciężko i 

· musiano go w końcu odstawić do domu 
obłąkanych w Rybnjku. 

Na ·111.arzee 
można zapisywać każde20 CZ3t!łl na wszystkich 
pocztach 

,,Wiarusa 'Polskiego." 
Prenumerata na miesiąc 

wynosi tylko 

50 r~n., 

m~rzec 

a z odnoszeniem do domu 14 f. więcej. 

Wiadomości ze świafa, 
W parlamencie niemieckim 

wygłosił w sobotę przywódca centro
wców bawarskich poseł ks. dr. Schae
dler długą mowę, w której zwracał się 
przeciw kanclerzowi, przeciw libera
łom i przeciw obecnemu naczelnikowi 

1 
urzędu kolonialnego Dernburgowi. 

Poseł Gothein z wolnomyślnego 
st·. „ ·;dwa ludowego oświadczył, że · 
jego koledzy popierać będą rząd, je- I 
dnakże nie godzą się na obecną polity
kę antypolską. 

Sejm pruski 

ukończył w sobotę rozprawy nad eta
tem ministerstwa handlu i rozpoczął o
brady nad etatem ministerstwa finan
sów. 

Skład broni w Petersburgu. 

W nocy na 2:7 bm. w domu pod nr. 26 
przy ul. Zielenino], zamieszkałym prze
ważnie przez klasę robotnicza, która 
zajmuje tam okola 1000 mieszkań jedno 
pokojowych, podczas rewizyj znalezio- 1 

no w jednym z kufrów 7 skrzynek z re
wolwerami i 2 przyrządy wybucho
we, całkiem nabite. Rewizya trwała 
cały dzień. Dokonano wielu areszto
wań. Istnienie składu broni wykrył 
wypadkowo chłopczyk, syn jednego z 

lokatorów. Chłopczyk ten prze.z s ·a
wole wydostał z ku~ra :..rauning, z któ 
rym biegał po kuritarzu, ~ raszrl..; 
swych rówieśników. 

Awanturniczy spisek. 

Z Kapsztadu donoszą, że policya 
tamtejsza odkryła niezwykle awantur
niczy spisek. Oto grono awanturników 
z różnych części świata oostanowiło za 
władnąć wielką wyspą Celebes w ar
chipelagu Zundzkim, stanowiącą wła
sność Holandyi i urządzić tam państwo 
własne. Trzy tysiące uzbrojonych a
wanturników miało wylądować na wy
spie, ogłosić jej niepodleglość i ustano
wić rejencyę. Spisek rozgałęziony był 
w kolonii i Ameryce. Należeli do nie
go anglicy, amerykanie, burowie, niem
cy, szwedzi i duńczycy. Głównym po 
wodem utworzenia spisku jest istnieme 
na Celebesie nie wyzyskanych jeszcze 
olbrzymich kopalni złota i innych krusz 
ców drogocennych. 

Nasze oszczędności składajmy w 
polskich bankach i soółkach. 
·~------~- ____ I!!__ ____ !!'"'O?J!:!!!!! 

Z różn ob st.ron 
Essen. Z zasypanych na kopalni 

„Zollverein" 2 górników wydobyto w 
sobotę jednego, który odniósł tylko nie
znaczne obrażenia; drugi z nazwiska są 
dząc Polak, według wszelkiego pra
wdopodobieństwa zabity, ciała jego do
tąd nie zdotano wydobyć. 

l(olonia. R.adca są.du nadziemiań
skiego posel centrowy Roeren otrzy
mał żądaną dymisyę. 

Essen. W „Kolosseum" poniósł 
śmierć pewien monter zatrudniony 
przy reparacyi windy. 

Ostre zimy. Surowa zima tego
roczna, która się tyle dała we zna
ki, jest lagodną w porównaniu z nie
któremi istotnie strasznemi zimami 
stuleci ubiegłych. Jedna z najostrzej
szych byla zima w r. 1709. Jeszcze w 
marcu panował wówczas taki mróz, że 
„slina zamarzała, zanim dosięgła zie
mi", na początku zaś_ maia ieżdżono 
sankami po morzu Bałtyckiem. Wszy
stkie zasiewy zimowe zmarzły do
szczętnie, ziemia bowiem przemarzla 
do glębokości 9 stóp. Mróz zniszczył 
też doszczętnie winnice Francyi połu
dniowej, a morze Adriatyckie zamarzło 
Pamiętna ta zima stanowiła epokę, od 
której lud prosty rachował lata nastę
pne. W r. 1664 Tamizę pod Londynem 
pokryl lód, grubości 61 cali, ptaki wygi
nęły w Anglii skutkiem mrozów prawie 
zupełnie. W r. 1687 jeżdżono w marcu 
sankami przez zatokę Gdańską de! pól
wyspy Heli. Dnia 30 stycznia 1658 r. 
król szwedzki Karol X. przeszedł z ar
mią i działami Mały Bełt po lodzie i 
zdobył wyspQ fjanje. W r. 1651 spadły 
w Niemczech, jak opowiada kronikarz 
Stollberger, takie śniegi, że od miasta 
do miasta kopano przejazdy, aby 
umożliwić dostawę żywności. Na
wet wozy próżne zaprzęgano w cztery 
konie, a w całym kraju modlono się o 
odwrócenie klęski. Ody następnie śnie
gi stopniały, olbrzymia powódź zalała 
wszystkie drogi, przecinając komunika
cyę od niedzieli Palmowej do Wielkiej
nocy. W XVI wieku odznaczyły się o
stremi zimami lata: 1593. 1592. 1578, 
1573,1569, 1564. 1514 i 1513. Jak wspo 
minają kroniki, dnia 17 marca 1459 r. 
jeżdżono po lodzie z Lubeki do Danji 
sankami. Podczas zimy 1442 r. śnieg 
pokrył ziemię w niektórych miejscowo
ściach Saksonii na 36 stóp, tak, że 
według słów kronikarza. ani konno, ani 
powozem, ani też piechota nie można 
bylo podróżować . -"· __ .... _____ ..,,. ___ 1111111!~ 

Wlec "' Hru.-lihausen 
w sprawie W'Yborów do dozoru kościel
nego odbędzie się w środę .dnia 6 b. m. 
o godz. 8 wieczorem na sali p, Brinka. 
Uprasza się Rodaków. by licznie na 
wiec przybyli, bo od pracy naszej obec 
nej zależy nasze zwycięstwo. 

Komitet parafialny. 

Wiece „Zjednoczenia z.awod, oolsk." 
orlbedą sie w nicdz. dnia 1 O m:.::rca: 

W Heissen nrzPrl on'11 dniem o godzinie 
11-ej w lokalu p. Brunsa. 



W Esse• w południe o godz.inie 12-ei 
w lokalu pana Van de Loo Schil
łacnbahn. 

lladesłano 

Bilion Sokołów 
zawitało w Pozna6skie 

wybornych papierosów 
firmy Wulkan 

I. F. ]. Komendziński w Dreżnii 

Elementarze 
w wielkim wyborze polu. 

Księgarnia 
,Wiarusa Polsk." 

w Boehum. 

Piękne narodowe 

pocztówki 

• BaesnolJe ·! 
Rodacy w Herne i okolicy 

Pe1~.uca.m szanownym .Rodakom mój 

skład żelaza i 
BACZNOSć WANNE! 
Wielkie wiece w Waaae 

odbędą się w środę 6 marca, pierwszy 
rano o godz. 9, drugi po południu o go
i.zinie 6, w lokalu p. Kietken, przy dwor 
oo. Porządek obrad Obecne położenie 
robotników na koksowniach sprawy 
rórnicze i inne ważne sprawy obcho
tłz~ce każdego Polaka na obczyźnie. 

w nader przystępnej cen~e detalicznej 10 
sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do na
bycia WA wszystkich odnośnvch ha.ndlacł'>. poleca 

Księgarnia. , , Wiar 
Polskiego" 

maszyn 
do gotowania, szyei11t, prania 1 wy~ams 

oraz 

• .ZJednoczenie zawodowe oolsłde". Place bud.o'Wlane wsze.lkich sprzętów k1cben. 

Tow. gimn. „Sokół" w Bochum. 

Zebranie wykładowe odbędzie się 
w przyszłą środę o zwykłym czasie w 
lokalu posiedzeń. Liczny udział dru
ków bardzo pożądany. 

Czołem! Wydział. 

Dla teatrów amatorskich. 
- Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (1 

akt, 6 meżcz;yz,n, 3 niewiasty). Cena l mr. l 
przesyłką 1,10 mr. 

w Hamborn, pr:i y szybie IV ,,Deutscher Kaiser" 
w każdej wielkości ma na sprzeda& przy bardzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert Suss, 
H A. M BO R. N, Gottliebstr. nr. 25. 

Ostrzeżenie! 

20--30 dziewcz. 
. do prac kuchennych i 

domowych, oraz takich 
dziewczyn, które potrafią. 
doić krowy, poszukuje 
prJSy wysohiej zapłacie 
20-22 mk. miesięcznie • 

.lt:rzy Wittle.r, 
stręczasz. Holsterhausen 
p. Wanne Dorstenerstr. 
nt•. 248. 

nych 
po eenaeh Jak najtań.„zyeh. 

Zakupione rz~ c;dsts.wiam franko do domn. 

Za getówkę. Na odpłatł. 

Piecyki do ogrzewania. 
·S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. 35. 

- BMrsztyny Kasi. Obrazek ludowy z mu
~- śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyźni. 
7 niewiast). Cena 1,00 mr. z przesl 1,10 mr. 

- Bankructwo partacza. KO'Eedyo-opera, 

Daję publicznie do wiadomości, iż 
nie prawdą jest, że Ojciec mojej żony 
Franciszek Reffermat z Kostrzyna, mial 
sobie odebrać życie przez powiesL.enie. 
Osobę, która taką ubliżającą rodzinie 
wiadomość rozniosla pociągnę do od
powiedzialności. - Ostrzegam niniej
szem, że każdego , któryby tę fałszywą 
wieść dalej rozpowszechniał, bę~ 
dę ścigał sądownie! 

Int. krawierki 
z urządzeniem domowym 
o 2 pokojach do sprzed. 
Okolica do 2000 Pol&· 
ków liczy i to w West
falii, a tylli:o jeden kra· 
wiec po~ski. ~~--~~~~~· I Nowojć! Nowoić1 (1 akt, 4 m. 1 n.) Cena 1,00 mr. z przesyłką 

1,10 mr. 
- Babun:a, komedya komedya Marya.na 

Gawalewicza. {2 akty. 5 rn. 2 n.) Cena 80 fen. 
1: prz:es.90 fen. 

- Błażek opętany. Krotochwila ze śpiewa-
mi. (1 akt. 5 m. 3 n.). Cena 1,30 mr., z prze.. 
ayl.ką 1,40 mr. 

- Bartos z oardoaiwkK7890~CET AOIEST 
Bartos z pod Krakowa, czyH Dożywoeie w 

Jetar211. Obraz scenicZ<lly. (1 akt, 4 m. 1 n.). 

Marcin Langner z żoną 
z domu Refermat. 

Ober-Marxloh, dn. 28 lutego 07. (222) 

•4••········-·· • Kto pragnie posiadać : 

2 w~elaJnłków · 

szewsltiob 
przyjmie zaraz na stałe 
zatrudnienie 227 

M. Kowalczyk, 
mistrz szewski, 

Katernberg 
ulica kościelna 32. 

srebrne, zfoty hrzeg, 5 lat gwu. 
p1 12. 14, 16, 18, oo, 22, 26 mk, 
Bro8zk.I z sokołem po 2 mk. 

I 811tilki z sokołem po 0,20 m.k. 

Cena 1,00 mi:., z przes. 1,10 mr. 
- BJlecik mił-0sny. Drobnostka sceniczna 

Miohala Balockiego. ( l akt, 2 m. 2 n.) Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. · 

- Akademik, czyli ofiara za ojczyznę. 
(1 akt, 2 m. I n.). Cena I mr., z przes. J,10 mr. 

Teatry amatorskie. 

: ksjążkę do nabożeństwa e 
O w pięknej moenej oprawie • 
@ niech sobie zapisze • 

• B · b d , ·1 , · " 8 . : " oze ą z m1 OSCIW ~ • 

Polską dziewcz. 
od 14-16 lat poszukuje 
do 2 dzieci zaraz albo 
po Wielkanocy. (223 

Gudk.l do mankiet z sokoł. 6 -. 
Medalik do łańcucha z sok. ! •· 
Łańeuszk.i z sokołem p• Sł 4, 

_ s. 8 h.k. I 
::.'.111 li.oleE7ki z sokołem po 5 at. 
W Płer64:!łonki z sokołem 5 u. 
1Jc Cenniki darmo. 

I M. Szczepaniak, , 
Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (lakt, 

fi mężczYzn, 3 niewiasty). Cena l markę, z 
rrze~ylka 1,10 mr. 

-• Książka ,~Boże bądź .miło- 6 
4;: ściw'' zawier.a bardzo piękny 9 
8 zbiór nabożeństw .i ~ieśni,_ ~kosz. 8 
f) tuje w nadzwyczaJ p1ęknt.'J i moc· • 

Fr. Greif, Bockum 
b. Crełeld Jagerhof 
str. 28. 222 

_ Krotoszyn I 
. 1040) (Krotoschin ). i 

Akademik, czyli . ofiara za Ojczyznę. (1 
akt, 2 mężczyzp, 1 r1iewiasta). Cena 1 mr., 
7. przesyfką 1.10 mr . 

•
. nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 

2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk., 11:• ~i*-~M'ć~ Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy z muzy
ką. śp iewami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyzn, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z przęfil'Jką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komed_ya - opera. 
(1 akt, 4 mężczyzn, l f:iewfasta). Cena 1 mr., 
z przesylką J,10 n!r. . 

BablUlfa. Komooya Maryana Gawalewicza. 
(2 akty, 4 m~ż~VZ!t 2 niewjasty). Cena 80 
fen .. z przesylką . 90 fenygów. 

Błażek opętany. Krotochwila ze śpiewami. 
(1 akt. 5 mei:czyrn, 3 niewiasty). Cena 1,30 
mr., z _przes_ylką 1.40 mr. 

Bartos z ood Krakowa, czyli J)otywocłe w 
letargu. Obrazek · sceniczny. (1 akt, 4 mę
żczy:in, 1 niewi~sta). Cena l mr., z przesyłką 
1,10 mr. . 

Bilecik miłosny. Drnbnostka s.1.:eniczna A~1-
cbala Baluckiego (l akt. 2 mężczyzn, 2 nte
wiasty). Cena 80 fen., z przes.Ylką 90 fen .. 

- ClałO;PI arystokracL l(omedya ze śpie
wami. (1 akt, 6 m. 3 n.).,. Cena 1,30 mr., z 
przes. 1,40 mr. 

- Chłopi arystok:rad. Muzyka .i śpiewy. 
Cena 50 fen .• z Qrres. 60 fen. 

- Chl<>piec studukatowy czyli zaklęta w 
kaczkę książniczk.a na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (okt, 8 m., 1 rt.) Cena 1,00 mr., z 
przes. 1,10 mr. 

- Cmrtowsk.a ława. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
rnr „ z przesyłką 4,20 mr. 

Cztery dramacild o.a tle dziejów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). ~) 
Botena czyi.i córka kmiecia na czesk1im :trome 
(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spjtygniewa (4 m. 2 n.). 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Ciekawość pierwszy stopień do pjekła. 
Przysłowie dramatyczne przez Jana Chęciń
~ld~o. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. 

...=Delikatne zlecenie. Komedya Mieczysla· 
wa Chrzanoiwsk·iego. (1 a·kt, 1 m. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dobrodziei. Obrazek dramatyczny. (1 
akt, 4 m. i nr). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla święte) ziemł. Sztuka ludowa. (4 
akty, 9 m. 7 .n.) Cena 1,60 mr. z przesylką 
1,70 mr. ( 

- Dwaj roztacgnienl. I(rotochwila. 1 akt, 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z p_rzes. 90 fen. 

- l(uzynek. Drobnostka sceniczna Michala 
BaJuckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. 

• 3,00 mrk., 5,1 ~o mrk., 6,00 mrk., • 
fi 7,00 mrk., 7,50 mrk. i 9,oo mrk. • 
• Książką tQ pr-zesyłamy za poprzed @ 
A niem nadesłaniem należytości albo • 
W za zaliczką pocztową. • 
• Adres: • 

8 „Wła1·us Polski'' • 
: Bochum~ ~lthe serstr. nr. 17 a 
oaee@ec.a•••••• 

Posiadłość 
moją 8 mórg żytniej i przennej roli, bu
dynki postawione przed 3 laty, dom 
mieszkalny murowany, a stodoła z chle 
wem z drzewa. rola w około domu. Ce
na 1400 talarów. Na odpowiedź pro-
szę znaczek. ( 
Staoisł. Stasik, Świonczyńskie Olędry 

p. Xięż:m (~ion~~ ~~~m·.,~:~~2 

Zniżenie cen! 
Wołowina funt 7 5 fenygów. 
Cielęcina funt 75 80 fenygów. 
'lXfieprzowina funt 60 i 70 fenygów. 
Wieprzowe głowy funt po 40 .fe~y~ów. 
Szynki pierwBzeJ klasy, .oraz wszilkie mne 
mięsa i kiełbasy po naJtańszych cenach. 

Adolf A1·1t, 
Beekllnghausen -80.d, Marienstr. nr. 12. 

Telefon Herne 39~. 220 

Budzik gł. dzwonek. I, ss u 
Zegarek :::::k. 2,a5 mk 

Zegarek srec:::: 6,so mk 

Cenni.kJ około 2000 ilustr& 
cyi wys. iamo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bł!mareka ~. (72) 

fny zamów!E
niach prosimy za J 

heca6 kupcow i 
przemysłowe 6 w 
aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze· 
mysłoweom, kt6 
rzy w naszej 18· 
zecie ogłaszai'ł: 
niech kupa)1teJ 
powiedz~. łe te 

· ogłoszenie czyta· 
U, -aby 01łaszai-· 
ey wiedzieli, ie 
ogłoszenie miała 
kugtek. 

1111111 

EMM 

Jedyaa polska f abrJka chleba 
w Westfalii I Nadrenii 

w· 111 attensobeid, ul. Vo rstadtstr. 48 
A.żeby podołać wszelkiej obcej konkurencyi zatożyłem w Watten

sckeid f abrylu~ parQw". - Służę więc każdemu i do11tarcAS11 
eldeb ł płeezywo, które jest bardzo smaczne i tanie, jakiego 
u ałk.orro w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

Moje wozy __ _ 
przejeżdżają w poniedziałek i cz·wartek: W attenscheid, 

Leithe, W estenfeld, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 
We włorek ł w pl"tekc 

Ueckendorf, Gelsenkjrchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
W lirod~ 1 w MOlłoit:a 

Bismarck, W anne, R~hlinghausen i . Giinnigfeld. 
Bracia R-Odac;r, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybęd.t. 
jab i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adre!U 

na pocztówce, a natychmiast puyjadi:-

ProBZ42 gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o łaskawe poparcie. -
Popierajmy M'R'ea• I iedznty ehleb po ~11tld. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski 

w Wattenscheid, 
''ontadtst„. 48 (27) Worstadt11tr. 48. 

Polecam Szan. Rodakom i Rodaczkom 4RT domu 
w Hiirde i okolicy 211 

lleJ czrsto slemienny 
i ka1·tofle, centr. 3 mk~ 

Maksymilian Kamiński, 
skład kolonialny. 

Horde, ul. Remberg nr. 7. 

· Tani chleb! 

w Eiklu, ul. Roenstr. 6, jest lokal skła.do Vf1 D ?'. 
mieszkaniem, stosowny do składu towarów koloDJ~ 
nych, lub handlu warzywem, natychmiast do 'fi) 
dzierżawienia. Posiadłość ta jest także pod ~ardl 
ko1-zystnei:ni warunkami wpłaty do sprzedama. 

1 Bliższych wiadomości udzieli Pb. A..111elle 
Bochum, 8uclbełl welJ I. 

- l(ooooterya otiwarta. - Komerya przez Dobry, poiywny chleb padf!r:n.~ 
Zygmunrta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 .n.). o I b 11 b k lłorskl po 1,25 mr. ł po 85 fen. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser!! 
cl!en Postamt eirn Exemplar der · Zeiii 
iJlj Wiara Poisld" aus Bochum . (ZeJttuJ 
preisliste 128) filr den Monat M!r 
1907 und zahle an Abonnement ua 

Bestellgeld 0,64 Mk. 
- Kuslcielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. rzym I za.ro e również westfalski chleb wiejski_ (Bauern· 

12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen . stuten) po 1 oo mr. przesyła pospiesznie 
l( aułtan, jakich mało. (Z akty, 9 m. 4 n.) 

C JS f 3 f koleią przy odbiorze 4 bochenków franko en:i ~ en. z przes. 5 en. d '· · (t k .i 

- Lokai za pana. Monodram ze śpiewami osięgną wędrowcy i po rozu1ący a - fabryka chleba Joh. Hafie, Upsprung, 
i tai' --i mi. (1 akt. 2 m. ln.) Staruszkowie w że kobiety) przez rozsprzedaż mej p. Salzkotten. (1800) 
za,fo1 . :h. Fraszka scen;czna ze śpiewem (1 d . k z „ maw1'ac· proszP n1'em1'eck1'm J·„„ 

1 ) C 1 OO 110 Wszędzie dobrze zaprowa zone1 ar- "' " 'I. akt. 1 'n . n. ena , mr., z przes. , rnr. d d kł d d · t k 
J , v zwyciężony. Dramat. (4 akty, 6 m. packiej herbaty. Prospekty polskie i zyku i pe ać o a ny a res i s acyę o· 

7 n. ) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. · lejową. Składy w Bochum: J.· Pollmeie. 
_ 1,oozowlanie. Obrazek dramatyczny ze niemieckie darmo i franko. Moltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenerstr. 

śpie" mi. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 mr. z Bliższych wiadomości udzieli L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., bescheinigt 
p.rzes. l,40 mr. Ph. Loboff, Maltheserstr. 5, G. Kirrhner. 
Księgarnia„WiarusaPolsk.", Bochum. Buko~iecki, Posen W. 6. Lindenstr, a2, Ed. Welsc-=h,~K_on...:::ig~str_. ____ ._ . _. _et_._ . _._. _ 

za druk, nakład i redakcy~ odpowiedzialny: Mi~hał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu hab 

\ 



JJocbum na srod~ dnia 6·ao m~ca 1907 Bok l'l . 

• • 

l•dzienne pismo ludowe dla Polak6w na ob117tnie poświ,tone oświade oraz sprawo• urodowy.11. politycznym i zarobkGWf.9 

11111 l1t1 za 111r1 I IJcz1z11! 
-

Z& W.rat)' płaci aJct sa ai6!Jac• tllłd.U drobnego tit:..• 
1E f. ogłoueni• u.mieucsone p:rnd inseratami ~ fo. J t .i 
cą.at.o oglau& otfzJma ra.ba.t. - LiB~1 do „ Wianlt • .• 
akiegou ul•*J h'&llkowaó i pod&6 w .nich dok.ła.d.aJ a~r,• 

piaqoogo. ~kopilów nl• swracamy. 

=== 
Redakcya, Drukarnia i Ksi~a:'Dill M,ajdu.jo 11i~ w Bochum, pray ulicy Mal\beaent. 17. - Adres: „ Wianm Polski" Bochum. - Telefon n r. 1414 "' 

._.._.:n ?'!"' n !!!§il!:! . ma, il!- ~· 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•ówłt, czytać I pisać po poslku ! Nie 
fesC Polakiem, kto potomstwu swemu 
niemczyć się pozwoli! 

== --= 
Z wypa0.6w dlda. 

t· -
Na kopalni Dudweiler pod St. Johann - .. 

aad r21eką Saar wydarzyło się ąleszczę 
ścłe. 

Hamulec nie funkcyonował należy
cie, wskutek czego spadł do szybu 
kosz, w którym znajdowało się 33 ro
botników; 2 ponioslo śmierć na miej
scu, jeden jest ranny. 

,O wielkiej eksplozyi dynamitu donoszą 
z Nowegojorku. 

Eksplozya wydarzyfa się w Ham
stad i zniszczyła 58 domów miesz~ 
nycb. 25 osób poniosło śmierć. 

W parlamencie niemieckim przema
wiał w poniedziałek ooseł hr. Mielżyń

ski. 
Toczyła się zawsze jeszcze waln~ 

dyskusya nad etatem. Hr. Mielżyńskie 
go za ostrą krytykę polityki antypol
skeij powołał marszałek liberał Paa
sche dwukrotnie do porzqdku; mowę 
posla naszego podamy osobno. 

Na posiedzeniu poniedziałkowem na 
czetnik kancelaryi kanclerza p. Loe
beell w dłuższej mowie starał się zbić 
twierdzenie posła Erzbergera, jakoby 
on (Loebell) nieprawdziwje przedsta
wił w urzędowej „Norrd. Allg. Ztg." 
rozmowę swoją z Erzbergerem w spra 
wie urzędnika Poeplaua. Dłuższą spo
kojną mowę wyglosil centrowiec ba
ron Hertling zaręczając, że centrum 
spełni swoje obowiązki patryotyczne, 
mimo że kanclerz centrowców obraził. 

mrn 

Polacy na obczyźnie. 

·y Poczta na usługach policyi? -
~ewłzya w Księgarni „Wiarus1a Pol
~kiego". 

Diś w wtorek przybyło dwóch urzę 
dników politycznego wydziału policyi 
bochumskiej celem poszukiwania „nie
bezpiecznych'' kart widokowych. 

Policya zabrała na razie pewną 
ilość kart, które wydawały się jej po
dejrzane. 

R.ewizya urządzona została z. powo
du tego, że poczta bochumska oddaną 

· iej do ekspedyowanfa kartę, na której 
znajdował się orzeł polski, zamiast prze 
siać adresatowi, oddała policyi. 

Policya przypuszczałl!, że karta ku
piona została w księgarni „Wiarusa 
Polskiego". 

Nie wiedzieliśmy dotąd, że poczta 
Pelnić może także funkcye policyi ! -

Sprawa ta z pewnością zainteresuje 
takŻJe posłów naszych. 

W czem związki chrześciańsko-centro
we mają inter~! 

fr. A l v e r s d o r f u piszą nam: 
Gdy tudotąd przybyłem wstąpiłem 

do związku chrześciańskiego, od które
. go przez cały czas otrzymywałem 
„Górnika Polskiego". W gazecie tej 
niczego więcej się nie doczytałem jak 
tylko wciąż napaści na „Zjednoczenie''. 
Było wreszcie zebranie w Offleben, na 
które przybył jeden mówca z Helm
stetu, niejakiś Spryng;er. Na tern zebra
niu zabrałem głos i zapytałem się też 
dla czego też tak ciągle na tych Pola
ków uderzają. Na to dano mi odpo
wiedź„ że to leży w Ich Interesie. Star 
czyło mi to i oświadczyłem im, że bę
dę wiedział co mam zrobić. Kiedy wy 
Polaka znieść nie możecie i leży w wa
szym interesie napadać na nas, to 12eż 
w waszym „ferbandzie" my jako Pola
cy nie mamy nic do czynienia. Na te 
te moje słowa też zaraz więcej nas z 
związku chrześciańskiego wystąpiło i 
umówiliśmy się, żę b~dziemy bi~ sta
rać o to, a~y tu w tych stronach „Zjedo"" 
cznie Zawodowe Polskie" zaprowa-
dzić. B. 

Przywódcom zwiazków centro-
wych nie będzie na ręke otwarte wy
znanie ich kolegi z Helmstetu~ z które
go wynika, że nie dla uczciwych zasad 
jakichś „Górnik Polski" walczy prze
ciw Polakom, lecz po prostu dla tego, 
że leży w interesie centrowych zwią
zków napadać na Pc:-xów czy tak czy 
siak. 

W sprawie walnego zebrania ,,Związku 
Polaków w Niemczech"„ 

otrzymujemy odp. Józefa Haina z Hof
stede-Bochum oświadczenia jego i p. 
Walente~o Banaszaka sekretarza R.ady 
Nadzorczej. Oświadczenia rzecwne 
brzmią jak następuje: 

„Niżej podpisany poświadcza, że 
pan Ignacy Kwaśni ew ski z Bochum, 
jako pierwszy zastępca prezesa! „Zwią 
zku Polaków w Niemczech" prosił o 
zwolnienie go od działalności czyli od 
pracy „Związku Polaków'' na czas ni eo 
graniczony i to na posiedzeniu Prezy
dyum i R.ady Nadzorczej w Bochum, 
w miesiącu marcu roku 1906 i tak sa
mo na posiedzeniu w :Essen. 

Gelsenkirchen. dnia 3 3. 07. 
Walenty Banaszak, 

sekretarz R.ady Nadzorczej „Związku 
Polaków w Niemczech 41

• 

Do powyższego oświadczenia doda
je p. Józef łiain: 

Wimieniu R.ady Nadzorczej dono
szę Szanownej R.edakcyi, że tylko o
głoszenie walnego zebrania przesłane 
przezemnie jest ważne. Na dowód, że 
pan Kwaśniewski kazał się zwolnić od 
obowiązków pierwszego zastępcy pre
zesa przesyłam oświadczenie sekr_ęta
rza Rady Nadzorczej. 

Pan Kwaśniewski kazał sie zwolnić 
z obowiązku na czas nieograniczony, 
dotąd pracowano bez niego i I>_an Kwa
śniewski dotąd nikomu nic doniósł że 
chce teraz pełnić swój urzad. 

Z szacunkiem 
Józef Hain, 

prezes Rady N<:dzorczej „Zwiazku Po
laków w Niemczech". 

Nadmieniamy, te p. I. Kwaśniwski 
nadesłal nam bez wszelkich wyjaśnień 
ogłoszenie, że zwołuje walne z·ebranie 
"Związku Polaków" w Bochum, na 
17-go marca, jakkolwiek już było umie 
szczone ogłoszenie p. Józefa Haina zwo 
łującego walne zebranie na 10-go bm. 
Rzecz jasna, że dwóch ogłoszeń ·Walne 
go zebrania na różne dni zamieścić nie 
mogliśmy. Nie pojmujemy też_ nieporo
zumień pomiędzy R.adą N.adzorczą a p. 
Kwaśniewskim. Prosiliśmy w odpowie 
dzi pod rubryką ·„Od Red~kcyiu pan 
J( waśniewskiego, by się porozumiał z 
p. Hainem lub nadesłał wyjaśnienie. 
Dotąd jednakie w tej sprawie od p. 
Kwaśniewskie~o nie otrzymaliśmy ża
dnego wyjaśnienia • natomiast potwier
dził nam także w rozmowie tęl~fonicz
nej były pierwszy prezes „Związku Po 
laków", że p. Kwaśniewski swego cza
su na własne życzenie .zwolniony zo
stał od pełnienia obowiązków swojego 
urzedu. 

Wobec takiego położenia rzeczy i 
Qświadczeń, R;\dy Nadzor~zei ~amie
szczamy ponizej ogłoszenie wa nego ze 
brania nadeslane nam przez p. Józefa 
Haina. które brzmi: 

Związek Polaków w Niemczech. 
Z powodu, że prezes Związku Pola

ków p. Kubiak zfożyl urząd, a jego pier
wszy zastępca na własne życzenie zo
stał zwolniony dnia 'Z7 maja 06, z obo
wiązków swoich, więc podług para
grafu 12 ustaw Związku Polaków niżej 
podpisany zwołuje roczne walne zebra 
nie Związku Polaków na niedzielę dnia 
IO marca do W·anne na salę p. Breiing, 
Oelsenkirchenerstr. 81. 5 minut od 
dworca~ · 

Porządek obrad walnego zebrania 
jest następujący: 

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej o
raz Prezydyum o godz. pół do 12. Upra 
sza się o stawienie się ws_zystkich człon 
ków, gdyż są nader _ważne sprawy do 
załatwienia. - 2) Walne zebranie człon 
ków o godz. 3Yol; sprawozdanje roczne 
z czynności Związku Polaków, sprawo 
zdanie ze stanu kasy w roku ubiegłym; 
uzupełnienie prezydyum i R.ady Nad
zorczej. Członkowie winni się stawić 
jak najliczniej. Każdy członek powi
nien się okazać ustawą z pokwitowa
niem składki za rok ubiegły. 

Józef Hafn. 
prezes Rady Nadzorczj Związku Pol. 

!i_ ____ _ 

Ciekawy inspektor policyi. 
Z Oberhausen donoszą, że przeciw kie 

rownikowi policyi w Oberhausen, in
spektorowi policyjnemu Webrowi wy-
czono śledztwo, ponieważ dopuścił się 
różnych ciężkich przewiwień. 

pod listem było nazwisko Kuhlmanna, 
okradzionego przez dziewczynę jubi ... 
I era. 

Przypadkowo otworzy l list ojciec 
Kratzówny i oddał go nieiakiemuś Bohn 
kemu w Oberhausen, który go wręczył 
jubilerowi Kuhlmannowi. Ponieważ 
Kuhlmannowi ani się śniło pisać listu do 
dziewczyny i nazwisko było sfalszo
wa.ne, więc oddano spraw~ komisarzo
wi policyjnemu Schwinderlauiowi. Aby 
schwytać pisarza listu postanowiono 
użyć fortelu. W miejsce Kratzówny u
dała się na umowione mieisce w ozna
czonym czasie znajdująca się u Kuhl
manna p. Marya Eck, by się spotkać z 
pisarzem 1tstu. Poznać się miano wza
jemnie przez trzymanie białej chustki w 
ręce. Panna :Eck spotkała tam - kt6t 
byłby się tego spodziewał! - inspek
tora policyi Webera w własnej osobie 
ubranego po cywilnemu. Weber oświad 
czyi natychmiast, że to on pisał wia
domy list dodając, że „taka mila dziew
czyna nie powinna się dostać do wię
zienia oraz. że ..on. ią.zaprowadzi tam, 
gelzle-l~lmlfcya n~ni-c ma)óie0 itd 
Panna Eck zapytała się wówczas We
bera, czy on jest jubilerem Kuhlman
nem, Weber odparł, że nie, lecz że jest 
bratem tegoż. Oświadczył też, że u
bolewa nad pol.ofoniem dziewczyny, 
w które dostała się wskutek kradzie
ży i że on posiada władzę wybawienia 
jej z przykrego położenia, ale ma jechać 
z nim do DyseJdorfu. Weber ofiarował 
następnie pannie :Eck, którą uważał za 
Kratzównę 5 marek na podróż; panna 
:Eck pieniedzy naturalnie nie przyjęła. 

Później zażądała żona J erzeg_o Kuhl
manna w obecności panny :Eck wyja
śnień w tej sprawie. Inspektor policyi 
Weber zaprzeczył jednakże, jakoby 
byl autorem listu; następnie przekona
wszy się z pewnością, że przeczenie nic 
nie pomoże, wystósowal p. Weber list 
do Kuhlmanna, starając się przedsta
wić całą sprawę jako czynność urzędo
wą i zażądat od komisarza policyjnego 
Schwinderlaufa zwrotu listu wystóso
wanego do Kratzówny. Żądaniu p. We
bera nie stało się zadość. Lecz spraw~ 
oddano prokuratoryi. 

Udowodniono p. Weberowi pono 
także inne jeszcze przewinienia w 1uzę 
dzie. 

Tłumaczy on obecnie swoje postę
ROwanie tern, że chcial się tylko prze
konać o prowaozeniu się Kratzówriy i 
nie mial karygodnych zamiarów. Cala 
sprawa budzi wielką sensacyę. 

Pan Weber liczy lat 42. jest od lat 8 
inspektorem policyi w Oberhausen i 
odznaczał się także wielką „gorliwo· 
ścią" w śledzeniu Polaków. 

Ziemie polskie. 
Pisma niemieckie opisują następują

ze zajście. Niejaka Otylia Kratz z Duis- Z PnB Zi~h, dni;ah, Warmi: i M~zur 
burgu ukradła w karnawale 3 pierścion Gdańsk. Kierownik północno nie
ki brylantowe .wartości 195 mr. w skła mieckiego banku kredyt. w Gdańsku, 
dzie jubilera Jerzego Kuhlmanna w O- Kessler, który, jak wiadomo, sprzenie
berhausen. Prócz tego znaleziono u wierzył 30,000 mk., stal się podobno o
J(ratzówny różne inne skradzione przed fiarą Monte Carlo. W jesień zeszłego 
mioty. Przciw złodziejce toczyło się roku otrzymał Kessler dłuższy urlop i 
śledztwo. Kilka dni PO odkryciu kra- udał się nad R.ivierę. W czasie tym 
dzieży nadszedł do Kratzówny list, w I zauważono niedobór w kasie. a później 
którym jej przyrzekano pomoc, gdy się aresztowano Kesslera. Twierdzi on, że 
stawi w najbliższą niedzielę przy no- całą sumę przegrał w Monte Carlo, 
wym sądzie okręg<?w:Ym. Podpisane lecz ogólnie przypuszczają, że już da-



wniej popełniał oszustwa i zamierzał I nymi uczniami gimnazyalnymi za to, że : jest w stanie spoczynku. na jednego 
pokryć je większą wygraną. ł rodzel1stwo ich nie chce się uczyć re- ł duszpasterza przypada około 2600 dusz . Na lllarzee 

·Tczew. w mieście i kolicy szerzy ł ligii po niemiecku, utworzył się komitet ! ~omorniki. _Ks= prob. Rassek z Ko można zapisywać każde20 cz2u na ws.zysiklc• 
się między dziećmi szkarlatyna. W kil w Ostrowie, ~o. ~tórego-:- wedlug „Ga ~ormk ~ Pr~d-~1ck1~m, znany z~ol~n- ~ JM>cztacb ...,. 

ku miejscach z powodu tego pozamyka zety Ostrows1e1 - nalezą: ks. Kowal mk nauki rehgn_ w Języku nLem1eck1m w1· •!rn·et~ Jl.)O}sk~ ego "· na szkoty. , ~ , czyk, Roman Krobski. mec. Lange, ks. d!a dzie~i polskich, otrzyn:iał w uz~a-· ,, , ~..l ~UJ .I.. ~ • 
Lisiecki„ Stefan Marweg z Ostrzeszo- mu swo;ch zasług okola 01czyzny me
wa, poseł radzca Mizc~ski, poseł dr. mi~ckieL.order ~arony 4 ~lasy. „5_chl~s: marzec: 

Lasin. Piętnastoletni syn budowni
czego G. bawił się w nieobecności ro
dziców rewolwerem. Nagle padł strzał 
i kula ugodziła na ulicy stojq,cą 17-letnią 
córeczkę p. K. Jest malo nadziei u trzy 
mać ranną przy życiu. 

Felicyan Niegolewski. Andrzej N!eg0- Zeitung ch_w~ll pr~y t~J sposo_bnosct 
lewski, Wincenty Niemajowski ze ks. Rasska i pJsze, ze silna dlo_n1ą. za~
Szembek. A. W. Wodniakowski z O- knąl sztandar niemczyzny w pow1ec1e 

Prenumerata na miesiąc 

wynosi tylko 

50 Cen., 
strzeszowa i ks. prob. Zborowski. prudnickim. · . 

Skoki. Donoszą „Dz. Pozn."· że p. ~abrze. Spólka Donners1?1arckh~- a z odnoszeniem do domu 14 f. więcejL. g 
Iława. Ofiarą nieszczęśliwego wy

padku czy też zbrodni stal sie robotnik 
z Królestwa Moślewicz. Udał się on w 
towarzystwie innego robotnika z Borka 
do Huty. Podczas, gdy towarzysz- jego 
wrócil, .„ przepadl Muślewicz bez śladu. 
ZnalezJono go na drugi dzień zrana nie
żywego w rowie. 

Jan Dobrzycki z Smląta nabył od od ta. n;1ała w ro~u zeszłym duzo z~mo
nierodaka piękny folwark Brzeźno pod w1en. Kopalnie wydały oko~o połto
Skokami. · ra miliona ton węgla, koksowme 190000 

--··---...;;:;::;::. 

. Edward VII na kongresie „Sokołów". 
Praskie „Narodni Listy" donoszą,, 

że hr. Henryk Ltitzow z Londynu za- r 
wiadomil komitet wszechsłowiańskie
go kongresu sokolego, iż król angiel
ski Edward miał mu przyrzec, że o ile 
w Lipcu będzie w .fylarienbadzie odwie. 
dzi kqngres ...,Sokołów". Komitet posta~ r 
nowil na ten wypadek wybudować o
sobną lożę dla króla. 

Złotów. Tutejsze bractwo strzele
ckie zatożone w roku 1702 rozwiązanie 
zostało ukazem naczelnego prezesa za 
to, że nie uwzględni! masowego zgłasza 
nia się na czlonków Nimców. którzy u
siłowali bracttwo zgermanizować. Jest 
to nowy akt samowoli administracyji 
pruskiej~ Czy wolno tak bez wszyst
kiego rozwięzywać towarzystwa, jeże
li zarząd nie c])ce przyjmować niewy-

Ostrów. „Gaz. Ostr." pisze: Swego ton ~oksu, 8500 ton. smoły, 300_D toi: a
czasu donosiliśmy, że sąd tawniczy w moma~u, benzolu itd. Wysokie p1e~e 
Krotoszynie skazał p. Qąsiorowicza na wytop1ly okola 120000 t~m su~owego ze 
dwa tygodnie więzienia za to, że kry- l~za. Fabryka maszyn 1 kotł9w ~yro
tykując dzisiejszy stosunek nauczycieli biła ~200.0 ton m.aszym. kot!ow, Pll.ll!P, 
do dzieci szkolnych, wyraził się: „trze- walcO\~ itd. Ceg1elme ~yda_ł:y 4 mll~o
ba by z takim nauQzycielem się rozpra- ny cegieł szlako~ych 1 1 m1l10n ~e~1et 
wić!" Sprawę tę rozpatrywał(! jeszcze zwykłych .. PracuJe 6200 ~o~otmkow, 
raz izba karna apelacyjna w Ostrowie, 200 robotmc, a 220 urz~dmkow dozo
która zniosła wyrok pierwszej instan- ruje. 

godnych członków? Towarzystwo i 
strzeleckie zapewne wniesie protest w 
drodze administracyjnej. 

cyi, uwalniając R..ana O. od kar~ i winy. 
W czwartek przesluchiwan_o na są

dzie tutejszym ks. Lisieckiego i wydaw 
cę „Gazety Ostrowskiej" St. Rowiń
skięgo w sprawie rozdzielania dzieciom 
kartek z oświadczeniem. że rodzice za
kazują dzieciom swym odpowiadać w 
nauce religii po niemiecku. 

Z ianych dzielnic Polsl i. 
I(ijów. Odbył się tu wiec ogólno

studencki, który jednogfośnie zażądał 
między iąnemi wprowadzenia w uni
wersytecie kijowskim katedr literatury 
polskiej oraz języka polskiego. 

J\kty nuncyusza paryskiego. 
W środę po_pofudniu w gmachu by n 

łej nuncyatury paryskiej, w obecności n 
przedstawicieli francuskiego ministe- s 
ryum spraw zagranicznych i ambasady 
austro-węgierskiej zostały wyjęte ak-
ty nuncyatury z szaf opieczętowanych 
przez policyę, zapakowane w skrzynie 

Wągrowiec. W piątek rano o godzi 
nie 8 popełni! samobójstwo wystrzałem 
z rewolweru dyrektor tutejszej filii ban 
ku rzeszy i posiedzicie! młyna wodne
go p. Ryszard U ecker i to w chwili, kie 
dy z Poznania przyjechał rewizor ban
iu rzeszy. Wieść ta wywołała w ca
lem mieście wielką sensację, gdyż Ue
cker byl w wielkiem· poważaniu w nie
mieckich kołach tak prywatnych jak i 
rządowych. - Powody samobójstwa 
nie są jeszcze pewne, w każdym razie 

Ostrów. Na walnem zebraniu tu
tejszej spółki niemieckiej, zajmującej 
się osiedlaniem robotników niemieckich J 
w dzielnicach polskich. uchwalono po- ~!fl!!!~am:~=~-·i!~~ ~~29'l~-~~~ 

Władze uniwersyteckie nie chcia
ły udzielić studentom sali. którą osta
tecznie wiecownicy zdobyli po wyłama 
niu drzwi. Uniwersytet iamknięto. 

j opieczętowane. Skrzynie te przeniesio 
rio potem do gmachu ambasady austro- r 
węgierskiej, ~kąd je odbierze IL.ełnomoc n 
nil\ księcia Montagniniego. n 

r 
budować w jesieni r. b. 90 domów dla 
robotników. 

Jarocin. Okropny wypadek zda
rzył się szafnerowi pocztoFemu. Ody 
pełnił służbę na dworcu, przejechał mu 
wagon obie nogi. Nieszczęśliwy zmarl 
na drug.i dzień i pozostawił żonę z pię
ciorR"iem dzieci. 

panuje wielki ruch między tutejszymi Wrocław. Dyecezya wrocławska 
żydami, którzy są podobno z znaczncmi wedlug ostatniego spisu liczyła w ca
sumami zaangażowani. lości (tj. z Brandenburgią, częścią Po-

Gniezno. O ospodarz p. Marcin morza i częścią Sląska austryackiego 
Szrama sprzedawszy 56 mórg ziemi w 3342221 katolików i ·1sso księży świec
Niechanowie p. filipowi Pazakowi, na- _ kich. Z tych 1282 zajmuje się duszpa
był od Niemcu I<unlda w Nidomiu 196 J sterstwem, 237 zajmuje się innemi za-
mórg. · 1 jęciami (Jako profesorzy, nauczyciele re 

O_strów. Celem zajęcią, się wydalo- ligii, kapelani zamkowi itd.), a 71 księży 

[ii t 1""" · ł~ cha. Możnaby myśleć, że jest martwy, . ~a a na Olli)' · K.lt. lub że wszystko, co mówia. nic nie ob
chodzi. 

46) Powieść .r. francuskiego. - Odwagi - szepnęta Paulina. 
\~lit?· ~1$2Y.'~· A Paqueron po raz dzi siąty może 

naładował swoją fajkę, popędził konia 
Rózia wyciągnęła ręce. Strach za- i powtórzy! za nią: 

panował nad fil~ tym razem zupełnie, -- Odwagi, panie. Mamy dobrego 
nie by la w stanie mu się oprzeć. Zaczę- konia. Przybędziemy na czas; widzi 
ta krzyczeć znowu: I pan, my przejedziemy tę drogę prędzej 

- Maryo ! Maryo ! tam śmierć! aniżeli one przejdą; zyskamy na czasie. 
I padła na mech, czepiąc się gałązek Starzec zrobH ruch rozpaczy. 

i ściskając je kurczowo. - - Ona już stracona - rzekł. 
A Marja szla dalej na oślep, z uśmie - Jeszcze niewiadoma. 

chem na ustach i wkrótce zniknęła po- - Już po niej! Przeczuwam to nie-
między skałami, które niby straszne szczęście; od chwili, jak sie dowiedzia
bramy otchłani piekielnych, otwierały łem. ż.e biegla w tę .stronę, już nie mam 
się przed nią i zamykały zaraz po jej 1 nadziei. -
przejściu. - To prawda - szepnęła Paulina, 

XVII. mówiac do siebie. - Dwa lata temu 
Madelor, Paqueron i Paulina jechali przyjechałyśmy tutaj obejrzeć grotę. 

doliną Lessy. Maria była zachwycona i przerażona 
Od Gedinne aż do Gamble nie spo- zarazem grozą, jaka się kryje w tych 

kali żadnego przechodnia, żadnego stró I górach. W tym dziwnym napadzie o
ża drogowego. W Belgii drogi są po- blędu widocznie przypomniała sobie 
rządkowane w pewnych tylko porach 1 grotę. Wkracza tam bez przewodni
roku. Czekają, dopóki ruch kołowy nie ka. Boże! zlituj się, miej ją w swojej 
popsuje dróg tak, iż staną się trudne do opiece! 
przebycia. I rzuciła na starca wejrzenie, pełne 

W Gambie nikt nie widział dziew- głębokiej boleści. A on siedział znów 
cz~t. milczący i bez ruchu. 

- Z pewnością · -- mówiły kobiety - Trzeba spieszyć do ~roty - rze-
do Paquerona - przez wieś nie prze- kła Paulina do Paquerona. 
chodziły, spostrzeżonoby je niezawo-1 - Waśnie tam jedziemy. 
dnie. - Zaraz po przybyciu pobiegniecie 
. W · przypuszczeniu, że mogły zbo- do wioski lian zapytać o Marję i posta
czyć z głównej drogi, Paqueron wje- J rać się o pewnego przewodnika. 
chał na poprzeczną. Dotarli do Wellin, - Jest tam przewodnik Vigneron; 
do Froidlieu, poczem znowu zawrócili i znam go dobrze. 
jechali dalej wzdłuż doliny. - My będziemy na was czekać na } 

Nareszcie o godzinę drogi od Chan- ścieżce, u wejścia do groty. 
ly wieśniacy, którzy pracowali w polu ł - Rozumiem. 
udzielili im niejakich wskazówek. V/i- ł Paqueron, przejęty litością dla tych 

1 
dzieli Marję i Rózię, idące ciągle w kie- ludzi. których znał od kilku godzin za- · 
runku Lessy. Bzwatpienia dojdą do ledwie, szepnął: 
Han. - Biedny czlowiek ! biedne dzie- , 

Madelor siedział z głowa ukrytą w cko ! I 
dloniach; zda wato się, że wcale nie słu- Wieśniak znał grotę. 

Belgia i Holandya. g 

Holenderski związek krzewieni3 
wiadomości wojskowych rozpoczął stu 

Do parlamentu niemieckieg_p dya nad wspólną obroną posiadłości 
nadesłano 41 protestów przeciwko WY- holenderskich i belgijskich. W Bre~ 
branym postom, między innymi prze- ł dzie odbędzie się wkrótce konferencya 
ciwko pięciu po~lom poJskim: Brejskie oficerów holenderskich i bel~iiskich w 
mu, ~zarlif1skiemu, księciu RadziwiUo- celu omówienia tej sprawy. Przewodni 
wi, hr. Mielżyńskiemu. i Sass-Jawor- czyć na kon erencyi będz!Y książę tlen 
skiemu. ryk Niderlandzki. 
Wiedeńskie Koło polskie przeciw trój- Zl11iżenie się Belgii i Iiolandyi do 

przymierzu. siebie niemcom się wielce nie podoba. 

Rozdział Kościoła i panstwa-w Auglil. 

k 

Przychodzą z· Wiednia wiadomoś
ci, ź·e Kolo polskie ·zamierza z całą sta- ł 
nowczościa wystąpić przeciwko trój
przymierzu. a mianowicie z powodu j 
spr~w:V szkoląei oraz przygotowują- 1 
cych się nowych zakusów systemu pru 1 

skiego na społeczeństwo polskie. 

W czwartek w parlamencie an
gielskim poseł liberalny Everett r 
wniósł rezolucyę wyrażaiącą zdanie, że 
jest w interesie religii i narodu, aby 
kościołowi angielskiemu odjęto charak-

Puścić się tam samemu. to narazić dnikiem. Paulina powstrzymala go . 
się na śmierć niechybna. Wiedział o - Nie - rzekła - to byłoby nowe 
tern dobrze. Przepaście na każdym szaleństwo. Sambyś pan zginął, a nam 
krok; a miejscami rozwarta otchłań ; przeszkodziłbyś ratować Marję, jeżeli 
Lessy, która toczy swe czarne i zimne i jeszcze nie zapóźno. 
fale; to ukazuje się pod sklepieniem w i Starzec był już okropnie wyczer
salach, to spada na dół z hukiem pioru- I pany. Długa biała broda spadała mu 1 

nu i ginie w jakichś niewidzialnych glę- l w nieładzie na piersiach. Ciężki, świsz r 
biach; zjawia się nagle dalej, zawsze i czący oddech z trudnością przechodzil 
jednakowo czarna, złowroga i groźna i ł przez ściśnięte gardło. Nie spuszczał 
znów gdzieś znika. , wzroku z Pauliny, jakby w niej widział 

Poczciwego człowieka przebiegał , jedyne zbawienie, jakby w niej pokla
dreszcz trwogi, na myśl o biednych i dał ostatnią nadzieję. 
dziewczętach, które idą na oślep wśród I Nareszcie przyszedł Paqueron VI 
strasznych ciemności same jedne i błą- towarzystwie dwóch przewodników, 
dzą po tym labiryncie bez wyjścia. braci Vigueron. 

Wózek zatrzymała sie. - Vlejdźmy - rzekli. 
- Proszę wyjść - rzekł Paqueron. Rózia chciała iść także. ale ciemno· 

- Idźcie państwo, tą ścieszką, tędy bę- ści ją przerażały. Cofnęła się i zaczęla 
dzie najbliżej. drżeć. 

Podczas, gdy Madelor i Paulina szli Paulina zaniosła ją. do lasu i ułoży„ 
brzegiem lasu i kierowali sie ku gro- ta na mchu pod drzewem. 
cie, Paqueron biegł z całych sil do wio- - Zostań tutaj - rzekta - prze-
ski Han po przewodnika. szkadzałabyś nam. a każda stracona: 

Nagle, Paulina, która szla naprzód, minuta może być przyczyną śmierci 
krzyknęła. Na jej krzyk przybiegł Ma- biednej Marji. 
delor. Przed wejściem do galeryi, przewo 

Spostrzegli leżącą pośrodku ścieżki dnicy zapalili pochodnie, poczem zaczę: 
Rózię, nieruchomą. bladą, z włosami Ii zstępować· po schodach wązkich l 
rozrzuconemi po mchu; miała pozór u- śliskich, które zagłębiały się we wnę-
marlei. trzu góry. 

Madelor wziął ją na ręce. Czerwone światło pochodni, rozpra-
- Pewnie omdlała z głodu - rzekła szalo ciemności ipozwalalo im oglądać 

Pali na - ale gdzie Maria? cuda pełne grozy, które roztaczały się 
Starzec ruchem pełnym rozpaczy przed niemi coraz dziwniejsze, co1at 

wskazał na grotę. wspanialsze. Sklepienie z cz< rneg~ 
- Rózia widocznie nie miała odwa- marmuru z różowemi i białemi żylkarnt 

gi iść tam za nią. w niektórych miejscach, zniżało się ~r~ 
Dzięki staraniom Madelora. dziecko źnie nad ich głowami, tak, że musieli 

niebawem przyszło do siebie. Otwo- ł je schylać, to znów podniosiło się do 
rzyła swoje wielkie oczy, poznała star- nadzwyczajnej wysokości i ginęto 
ca i Paulinę i rzekła trwożnie: gdzieś we wnętrzu skały pośród wiecz-

- Maria jest tam!... ja się bałam. nesrn mroku. 
Chciałam wejść za nia, probowałam 
dwfl razy. Ale tam tak czarno! Nie mo
głam. 

Madelor chciał wejść wgłąb góry, 
nie czekając na Paquerona z przewo-



Kageneck, który ma popierać ich inte
resy, i do którego mogą się zwracać we 
wszystkich sprawach. 

rer f(ości~ła państw?wego. w AngJ~i i l z poszukiwanych bęzskutecznie morder ł 
Walii (w_ 1~.nych ~os1~dł?ś~iach ~n~1el- I co.ws.am się oddał w ręce karzącej spra i 

~-- skich kosc10l anghkansk1 m~ n;a 1uz te-1 ~IeJll~ości. Tyfl3cz.asem konfrontacya I 
go charakt~ru). W u~asadme~m swego mezna1o!J1ego ze sw1adkami napadu wy I 

"· wniosku !nowca oświadczył, ze poląc_ze kazała dowodnie, że człowiek t~n w do !!!!!!!!!!!!!!!!,!,~~!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!ll!~!!!!!!!!I 
nie kośc10~a. nar?dowego z. p~nstwem ~onanem morderstwie żadnego nie miał 
czyni z koscwla .mst~tucyę s:1"1ec~ą, a- udziału. Nieznajomy jednak pomimo 

c: rystokratyczną. 1 poli.tyc_zną. I da1.e mu :vszelk.ich. argumen~ów, wykazujących 
prze'wagę nad mnem1 kośc~ola1!11., co J_eg~ mewmn_ość upierał się_ przy tern, 
jest głównym P?~odem ?bo1ętosci lud- ze Jest tym, za którego się podał, że 
no~ci wobec kosc10la vanstwo~ego. chce, aby go osądzono i stracono .. Wla 

· .Rezolucy~ Evretta przy1ęto 198 dze ~ądowe uznały go za waryata i za-
j •.. głosami przeciwko 90. rządziły przewiezienie do Hamburga w 
~ celu oddania go pod obserwacyę p~y-

fclla wojny rosyjsko-japońskiej. chiatryczną, w drodze nieznajomy roz-
Kilku generałów rosyjskich, któ- myślil się widocznie i zeznał, że istotnie 

rzY przebyli wojnę rosyjsko-japońską, nie jest mordercą, ale spokojnym han
zamierzają dać odpowiedź na o~losze- dlarzem Lubeki, że nazywa się Hugo D 
ne niedawno dzielo Kuropatkina o przy vel i że oddał się za kogo innego w rę
bytej kampanii. Na podstawie rapor- ce sprawiedliwości, aby uwolnić sfę od 
tów Kuropatkina i innych generałów m czulej małżonki, która tak mu zalała sa 
ją zamiar dowieść, że pos~powanie Ku dla za skórę, iż śmierć byłaby dla nie-
ropatkina podczas wojny było chwiej- go wybawieniem z piekła udręczeń mal 
ne ttaktycznie błędne. Raporty te ma- żeńskich. Zrazu nosil się z myślą ode
ją oni zamiar przesłać carQwi. brania sobie życia, ale . w stanowczej 

Na zarządzenie wielkiego sztabu ge chwili zabraldo mu odwagi, skorzystał 
ueralnego 3 pierwsze części sprawozda więc ze sposobnoś9i i przedstawil się 
nia jen. Kuropatkina będą rozdane wyż jako jeden z poszukiwanych morderców 
szym oficerom armii. w nadziei że to, czego sam nie mógł 

Armia i ilota angielsk1a. 

Parlament angielski uchwalił rczo
Jucyę, według której stan czynny armii , 
wynosić ma 160 tysiGCY. Eitat ma 
rynarki na rok 1907-my J)rzewiduje ob
niżenie stanu o 1,000 żołnierzy i obniże-1 
nie wydatków, blizko 30 milionów ma
rek. Przewidziana jest budowa dział, a 
gdyby mocarstwa na konferencyi has- i 
kiei nie doszly do porozumienia, budo- ' 
wa trzech wielkich okrętów wojennych 
Oprócz tego ma być budowany 1 poś
pieszny kr~żownik, 5 kontrtorpedow
ców, 12 torpedowców i 12 łodzi podwo
dnych. 

Pierwszy lord admiralicyi Tveed
mouth oświadczył, że zamiarem obec
nego rządu jest prowadzić dalej polity
kę rządu po_przedniego. Nie nalej;y oba 
wiać się, aby rząd obecny osłabił flo
tę. Rząd nie obawia się krytyki, gdyż 
polityka jego ożywiona jest najlepszemi 
dla kraju zamiarami. 

Memoryal pierwszego lorda admi
ralicyi poru~za sprawę szybkiego u
kończenia nowego wielkiego okrętu, by 
za 14 miesięcy okręt mógł być spusz
czony na wodę. Memoryal uważa, że 
przy dalszych budowlach taki pośpiech 
nle będzie potrzebny. 

Wrzenie w Chinach. 
Donoszą z Szanghaju, że rozruchy 

w okręgach, dotkniętych klęską głodo
w~, przybierają coraz szersze rozmia
ry. Mieszkańcy rabują rządowe składy 
ryżu. Na calym obszarze ,od Tsingkian
gn do .Kauczaufu wybuchfo otwarte po I 
wstame. Wystano tam dwa pulki, lecz ' 
Wojsko jest bezsilne. Miejscowe władze ł 
~PQważniono do karania śmiercią rabu 
Jących składy ryżu. 

Rokosz tubylców. 

Do Rzymu donoszą z Zanzibaru, że 
zachowanie się szczepu somalisów Bi
~ali, którzy byli zawsze wrogo usposo 
hieni dla włochów stało się ostatniem 
cza5y grożne. Birnalijczycy podburzali 
do rokoszu i inne szczepy. Komendant 
Cerrina celem stłumienia rokoszu wy
~łał oddział, złożony z tubylców, na któ 
~ li nocy 29 z. m. napadli rokoszanie 
Bunalijczycy zostali odparci istracili 
Przeszło 200 zabitych. Włosi mają jed
ll~go zabitego i 24 rannych. Rokoszanie 
c11cą się poddać. 

. - ±:!SIL 

i rtłżavob stron 
. Wiece w Wanne zapowiedziane. na 
~rodę nie odbędą się. 

Essen. Wydobyto już na kopalni 
c~ol~verein" ciało drugiego zasypanego 
v~Sielskiego. NieszczęślLWY liczył lat 

r Flensburg. Do dyrekcyi policyi we ł 
lttle~sburgu zgłosił się niedawno pewien 
z ęzczyzna i oświadczył, że jest jędnym f 
r~ sprawców popelnionego w okoący j 

p bdunku, połączonego z morderstwem. • 
łJ° ?l. ~rzvtem, że się nazywa Maks 
czolz .1, Jest parobkiem bez zajęcia. 0-
dlwi~cie wzięto go zaraz pod klucz, 

1enn1ki zaś ogłosi{y światu, że jeden 

zrobić, wykona sprawiedliwość. „Nie-· 
stety i ta nawet nadzieja mnie zawio
dla !" - zakończył męczennik pożycia 
małżeńskiego. 

Roterdam. Dzielni marynarze, któ
rzy z narażeniem życia wlasnego rato
wali podróżnych z rozbitego parowca 
„Berlin ", odmówili przyjęcia nagrody, 
twierdząc, że spełnili tylko swój obo
wiazek. 

łłe.zmaitośct 
Treść kapitulacyi hotentotów. Po

dajemy poniżej za dziennikami niemie
ckimi ów traktat, d. 23-go grudnia 1906 
roku pomiędzy hotentotami a komendą 
niemiecką zawarty, jako charakteryzu
jący kolonialne stosunki. Kapitulacya 
brzmi jak następuje: 

1) ttotentoci-bondelswartowie pod
dają się rządowi niemieckiemu i uznają 
jego władzę. Przyrzekają na przy
szłość być wiernymi i posłusznymi pod 
danymi. 

2) Hotentoci-bondelswartowie wy ... 
dają wszystką broń i WS?YStką w ich 
rękach jeszcze się znajdującą amuni
cyę. Na przyszf ość nie będą posiadali 
ani broni, ani amunicyi. Qo celów my
śliwskich mogą im być jednak na kil
ka dni, w nieznacznej liczbie wypoży
czane strzelby przez organa dozorują-
ce. . 

3) Bondelswartowie otrzymają ja
ko terytoryum osiadłości okolice: 
Warmbad, tlaid, Gobis, Draihuk i Wor„ 
tel. Na tych swoich siedliskach zamie
szkiwać będą bondelswartowie jako 
ludzie wolni. Wolno im swobodnie 
przenosić się z miejsca na~mieisce na 
wewnątrz terytoryum osiadlości; opu ... 
szczać terytoryum mogą tylko za pas„ 
portami. Ziem, które im przyznano, 
nie mogą bez pozwolenia sprzedawać, 
ani zastawiać. 

4) Jako środek do życia otrzymują 
bondelswartowie 1,500 kóz i owiec, 
przeważnie z malemi. które to zwierzę 
ta będą im oddawane w miarę stawia- I 
nia się powracających przed władzami. 
Wódz bondelswartów otrzymuje o kolo 
300 kóz i owiec oraz zaprząg wołów. 
Te 1,500 sztuk drobnego bydła pozosta 
ją własnością rządu; przyc_hówek na
leży do bondelswartów. Przyznany 
kapitanowi zaprząg wołów ma być stop 
niowo spłacany z dochodu. jaki te po
ciągowe zwierzęta będą przynosiły. 
300 kóz i owiec stanowi bezwarunko
wą własność wodza. Dopóki bonde1s
wartowie nie dochowają się własnego 
bydła i nie będą w możności wyżywić 
się samodzielnie, zaopatrywani będą 
przez rząd. 

5) Rząd niemiecki niezwłocznie po
czyni u rzcidu kolonii przylądka kroki w 
celu sprowadzenia z powrotem męż
czyzn, kobiet i dzieci, znajdujących się 
jeszcze na terytoryum an~ielskiem. 

6) Niniejszy uklad rozciąga się na 
wszystkich bondelswartów. którzy się 
jeszcze stawią, np. Moris, Joseph Chri
stian, z rodzinami i towarzyszami. Ale 
i oni również muszą broń wydać. 

7) Będzie dla bondelswartów wy
brany oficer albo urzędnik. obecne hr. 

Baczność Baukau I 
. Już w piątek, 8-go marca odb~dą 

się wybory do rady 2:.minnej. Cztery 
partye stają do walki wyborczej. 

.Rodacy! Naszym kandydatem na
rodowym, którego sobie na wiecu obra 
Iiśmy, jest pan 

LEONARD BACZKOWSl(I, 
do niego możemy mieć zaufanie że 
wiernie i pilnie będzie zastępowai na
sze interes~. Do pracy gorliwej więc; 
bo tylko usilną agitacyą_ dojdziemy do 
zwycięstwa. Niechaj żadnego głosu nie 
zabraknie! Gloosowanie odbywać się 
b~dzie w lokalu p. Sehrbrucha przy ul. 
Bismarcka od 9-tej do 1-ej i od 3-ej do 
6-ej. Niech każdy Polak spełni swój 
obowiązek obywatelski! 

Polsld Komitet wyborczy. 

Wlec w B1•ucl~hausen -w sprawie wyborów do dozoru kościel-
nego odbędzie się w środe ,dnia 6 b. m. 
o godz. 8 wieczorem na sali p. Brinka. 
Uprasza się Rodaków, by licznie na 
wiec przybyJi, bo od pracy naszej obec 
nej zależy nasze zwycięstwo. 

l(omitet parafialny. 

Wiece „Zjednoczenia zawod. po Isk.". 
odbędą się w niedz. dnia 1 O marca: 

W Heissen przed południem o godzinie 
11-ej w lokalu p. Brunsa. 

W Essen w południe o go.dzinie 12-ej 
w lokalu pana Van de Loo Schii
tzenbahn. 

Baczność Bochum 1 
Wielki wiec polski w Bochum od-

będzie się w niedzielę, dnfa 10 marca 
r. b. po południu o godzinie 4 w lokalu 
p. Schmałhorst (Hotel Wiktoryj) ulica 
Alejowa. 

Porządek dzienny: 
1) Obecne oołożenie robotników na 

kooalniach, koksowniach i fabrykach 
oraz sprawy, obchodzące każdego Po
lak~ na obczyźnie. 

Wolna dyskusya. 
Szanowni rodacy! Jak z powyższe

go porządku dziennego widać, będą na 
tym wiecu przedewszsrstkiem takie 
sprawy omawiane, które każdego roda 
ka zainteresują. W obecnym cz-asf e o
oobliwie w pracach fabrycznych wyzy. 
skuie się robotnika długą a ciężką pra
cą, za którą daje mu sie tylko liche wy
nagrodzenie. Trzeba temu wi~--: raz 
kres położyć. Można ter.o dokonać tyl
ko przez związki zawodowe, ·wiec o
bowiązkiem każdego Rodaka jest na po 
wyższy wiec podążyć, a nikt tego nie 
pożałuje. 

Referent druh Sosiński z Bochum. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Tow. św. Barbary w Oberhausen 
donosi, iż pogrzeb matki cztonka nasze
go Walentego Ludwiczaka 

Śp. Agnieszki Ludwiczakowej 
odbędzie się w czwartek o godzinie 
874 z ulicy Schlachhofstr. 2. Członko
wie winni się stawić w lokalu posie
dzeń o godzinie 8 rano. Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Bochum. 
Zebranie wykładowe odbędzie się 

w przyszłą środę o zwykłym czasie w 
lokalu posiedzei1. Liczny udział dru
hó\V bardzo pożądany. 

Czołem! Wydział. 

Baczność r Okręg X. BaCZHOŚĆ I 
Dnia 10 marca o godz. 3% w tter

ne w domu Czeladzi przy ulicy Nowej 
odbędzie się pierwszy wie1ki \Viec so
koli w celu ćwiczeń, na który się wszy 
stkich druhów z okręgu X zaprasza, 
także druhów innych okręgów i wszy
stkich Rodaków z łierne i okolicy. 

O liczny udział w wiecu uprasza 
Siudziński. 

naczelnik okręgu X-go. 
. Czołem! Czołem! 

Ostrzeżenie! 

Daje publicznie do wiadomości, 1z 
nie prawdą jest, że Ojciec mojej io y 

Franciszek Refiermat z Kostrzyna m1al 
sobie odebrać życie przez powies~enie. 
Osobę, która taką ubliżającą rodzinie 
wiadomość rozniosła pociągnę do od
powiedzia1ności. - Ostrzegam niniej
szem, że każdego, któryby tę falszyw'l 
wieś~ dalej rozpowszechniał, bę
dę śc1gal sądownie! 

Marcin LanJlner z żoaą 
z domu Refermat. 

Ober-Marxloh, dn. 28 lutego 07. (222.) 

Dla teatrów amatorskich. 
- Aby handel szedł. Obrazek ludowy. U 

akt, 6 meżczyim, 3 niewiasty). Cena 1 au. 2 
przesylką I.JO mr. 

-. Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy z ma
ką_. śp1~wami i tańcamł. (3 akty, 4 meżczyźn.i., 
7 mew1ast). Cena 1,00 mr. z przesl 1,10 mr. 

- Bankructwo partacza. Komedyo-opera. 
(1 akt. 4 m. 1 n.) Cena 1,00 mr. z przesylką 
1,10 mr. 

- Babunia, komedya komedya Maryana 
Oawalewicza. (2 akty, 5 m. 2 n.) Cena BO fen. 

·z przes.90 fen. 

. - Błażek opętany. Krotochwila ze śpiewa
mi. (1 akt, 5 m. 3 n.). Cena 1,30 mr., z prze
sylką 1,40 mr. 

Bartos z pod Krakowa, c2yli Dożywocie w 
letargu. Obraz sceniczny. (1 akt, 4 m. 1 n.). 
Cena 1,00 mz:., z przes. 1~10 mr. 

. - Bilecik miłosny. Drobnostka sceniczna 
M1chala Balockiego. (I akt, 2 m. 2 11.) Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Akademik, czyli ofiara za ojczyznę. 
(1 akt, 2 m. 1 n.). Cena 1 mr„ z przes. 1,10 mr. 

Teatry amatorskie. 
Ab.Y handel szedł. Obrazek ludowy. (takt, 

6 męzczyzn, 3 niewiasty), Cena 1 marke a 
i::rze~ylka 1,10 mr. ' 

Akademik, czyli ofiara za Ojczyznę. (l 
akt, 2 mę3czyzn, I niewiasta). Cena l lur., 
z p_rzesylką 1,10 mr 

~ursztyn~ ~as!. o.brazek lud'OwY z muzy
ką,. sp1~wam1 1 tancam1. (3 akty, 4 mężcznn, 
7 niewiast) Cena 1 nu., z prze_fil71ką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komed_ya - opera. 
(1 akt, 4 mężczyzn, I niewiasta). Cena 1 mr., 
z przesyłką 1,10 n1r. 

Babunia. Komedya Maryana Oawalewicza. 
(2 akty, 4 m~ż~·zvz!l, 2 niewiasty). Cena 80 
fen„ z przesylka. 90 fenygów. 

Błażek opętany. l(rotocllwila ze śpiewami. 
(I ·akt, 5 mękczyzn, 3 niewiasty). Cena. 1,30 
mr ., z _prze~ylką 1 40 mr. 

Bartos z ood l(rakowa, czyli Dożywode w 
1.etargu. O?ra~ek sceniczny. (1 akt, 4 mę
zczy~n, 1 mewrnsta). Cena 1 mr., z orzesylk~ 
l,10 mr. · 

Bilecik miłosny. Drobnostka s.cenkzna Mi
c~ala Balucki~go (1 akt 2 mężczyzn, 2 aie
wiasty). Cenn 80 fen., z przesylką 90 fen. 

-: Chfopi arystokraci. Komedya ze śpie
wami. (I akt, 6 m. 3 n.)_. Cena. 1,30 mr., a 
prze.s. 1,40 mr. 

- Chłopi a1rystokracl. Muzyka i śpiewy. 
Cena 50 fen., z Qrzes. 60 fen. 

- Chlopfiec studukatowy czyli zaklęta w 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (okt, 8 m„ 1 ni.) Cena 1,00 mr., z 
przes. 1,10 mr. 

- Czartowska ława. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
mr., z przesylką 4,20 .mr. 

Cztery dramaciki n.a tle dzieiów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie $wiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3} 
Bożena czyli córka kmiecia na czesklim tronie 
(3 IJl. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n.L 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Ci;;)kawość pierwszv stopień do piekła. 
Przysłowie dramatyczne przez Jana Chęc:i·1-
skięzo. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen.' z 
prze_s.. 90 fen. 

-Delikatne zlecenie. Komedya Mieczysla
wa Chrzanowskiego. (1 akt, 1 m. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dotn:odziej. Obrazek dramatyczny. (l 
akt, ~ m. 2 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świętej ziemi. Sztuka ludowa. ('4 
aktv, 9 m. 7 n.) Cena 1.60 mr. z przesylką. 
l,70 mr. 

- Dwaj roztargnieni. Krotochwila. (1 akt. 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Kuzynek. Drobnostka sceniczna Michala 
Baluck'ego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. i 
przes. 90 fen. 

- l(onoolerya otwarta. Komerya przez 
Zygmunta Przybylskiego (I akt, 3 m . .,. n.). 

- l(usicielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. 
1Z m. „. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Kapitan, jakich mało. (2 akty, 9 m. 4 a.) 
Cena 25 fen. z przes. 35 fen . 

- Lokaj za oana. Monodram ze śpiewami 
i tańcami. (1 akt. 2 m. In.) Staruszkowie w 
zalotach. Fraszka scen·czna ze śpiewem (1 
akt, 1 rn. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. l 10 mr. 

Lew zwycieżony. Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Loozowian~e. Obrazek dramatvcinv ze 
śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1.30 mr. z 
przes. L40 mr. 

Księgarnia „Wiarusa Polsk.", Bochum. 

Rodacy! Co tylko możemy, kuoul
my u polskich kupców i przemy~łow

ców. 



• OC 
' Essen, 117S 

al. Wielowa (Turmstr.) nr. 14. 
Nt.jwi~ i najstarszy pierwszorzędny inuret 

krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlepf!ZY .• 

T.&JIIO 1 TANl8 l 

Ubiory Il trwałego towarn jin od ~5 marek. 

Wltłor7 •o.k.eł81de od 35 do 46 marek. 

Ionta podróży do dwóch marek zwrace.my : -Ba. 
lłt.m naszem: Swój do 11we1•· 

I 
Zaproszeni! ;t 
;t ft weselne 

w pięknem wykonaniu i na 
•lega.nckim kartonie oraz in· 

.u druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

al. llalth ... rstran• l'l. 

Najlepszym środkiem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy
chawicy, duszności, kurczom żo
ł\dka, tasiemcowi, bflom zębów 
iClk i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. BoehOW8khgo 
{)J•jek f>Dl4DłJpłU80ll-)'• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
~rodka. tego znaleźli ulgę w I 
swych cierpieniach jak i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 
aię w butelkach po · 50 fen. 

1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po· 
cząwszy od 4700 mk. franko. 

Il. BIJOBOWSKI 
fa.bryka chemiczno farma~eur.ycznych wyro~ów w 
Poznanill. Adres do zamówień: K. Buchowski, che-
~h- phatmazeutisc~e„_?:ab~_ik:,.,..~~-~~~~~!:,_ 

Ukończywszy z najlepszym pre· 
dykatem „bardzo dobrze" w no
wym zakładzie położniczy~ w Bo
chum kurJ akuszerstwa podług naj
nowszych odkryć wiedzy w tym 
względzie polflcam się Szan. Pa
niom .'ł' Herne i okolicy jako 

A li. IJSZERH..A.. 
Joanna Kosinowsky, 

Herne, Neustr. 27. - Telefonti No. 401. 
(204:) ( Gesellenhaus ). 

M. · Miedziński, 
wHERNE 

ul. Nowa (Neustrasee) 2ł 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje się 
wszystko po dług miary 
z <lobrych :wateryi po ce
nach tanich.· 

Zwracam także uwagę na mój 

skla.d mebli 
które także tanio sprzedaj~. 

Swój do swego t Swój do swego t 

Tanie "zeskie pierze ! 
10 funtów: nowe dobre 8 mk., 
lepsze 10 mr., białe kwapowa.te 
15 mr., 20 mr., śnieżno białe 
kwapowate 25 mr., 30 mr. Prze-

syłka za zaliczką. franko i wolna od cła. Za· 
miana i odbiór za zwróconiem kosztów puesył· 
ki dozwolone. lu5 

Beued,-k.1 Saehsel, Lobe11 :150, 
poczta Pilsen (Bohmen). 

Bacznosc Rodacy ! 
Bardzo korzy~tnie prosperuj~ce 

2 składy kolonialne 
wlmiejscowościach zamieszkałych przewainie 1 ri.t ·. 
Polaków od zaraz lub później pod bardzo dogodny· 
mi warunkami do przeję~ia. Egzystencya zapewnio
na, gdyż sprzedaje się tylko za gotówk~. Wpłata 
podług umowy. Zgtoszenia przyjmuje 

lłlłeezyslaw Graczyk, 
~terkrade, Dorstenerstr. m. 103. 

Osiedliłem się w Bottropie 
(davrniejszej miejscowości Boyer) w po
bliżu kośaioła parafialnego święfego Jana 
jako (230) 

lekarz. 
Dr. med. Tirinefeld. 

Uciennice ~ 
do składu maszyn i spr. ę
tów kuchennych i t. d. 
może się zaraz zgłosić. 

Dransfeld 

wyśm. holender 

Ser ski, miękiiłatw 
, dającysiękraja~· 

wkaw.po 101. 
Pa.czka pocz- 3 90 m 
t.owa franko ' 1 

.Joh. Stea-elnt!l.DD. 
N eumtineter i.H7 O. (17 26, 

p 
o 

POLAB: 
A 
B: 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, któ1'7 podaj1 

wskazówki, rozmowy i nauki, aby y ~ 
kim czasie można czytać, rozumie' i JU, 
t"rić po niemiecku. Cena 1 mr., s p?Do 
tJył~ą l mr. 10 fen. Zamówieni& PJ'll1j
ruu1e 

.- „ Tir!an1s Polski'' 
ksi~garnia i druka.rnia. 

w Bochum, Maltheserstr. 17. 
. . ~ .. , . „.. ".„. ;. ~ -.~ ·1 
"' ~„. ··-~ 

Place buclow-laue & Stawiński, 
RecM.·Sud 

Bochumska. ul. nr. 127a. 

~~·~lfiDi~P._o.ls8k~,~.~~.~~~ 

Elementarz i.. Dziewcivnv 
dla dzieci uez:.lcyeh sł~ w 

1
~ na służbę do ~iasta i 

2 ezeładnłków 

szewskich 
przyjmie za~ az na staie 
zatl'Udnienie 227 

w Hamborn, prły szybie IV „Dentscher Ka~ 
" każdej wielkości ma. na sprzedaż pr~ ba 
małej wpłacie. ( 

Albert ·Bu.ss, 
"il na wil ś, , raz parobków 

Szkole tylko po nfemi-eckU. : poszukuje się zaraz. Za-

HA.MB O 1t N, Gottliebstr. nr. 2li. 

l!ługi wyso~ie. 238 
Jestto na,ilt>pszy eloment11.r11» ja.ki H . HJsserłcb. Frei-

dotyehczas ~ste.ł wyd11.ny, dl!l t.•gG : 

1 
senbruch, Proz~ssions- mistrz szewski, 

Mł Kowalczyk, Zniżenie cen! 
powt!lien zn~dowa.ć aię w ręku kat.- weg nr. 47. 
dego cbieeka polskiego •111 obceyfole. --------

K at e r • b e :r g v.,r ołowina funt 7 5 fenygów. 
ulica kościelna 32. Cielęcina funt 75 80 fenyg6w. 

'Vieprzowina funt 60 i 70 fenygów. Eleni~utarz wykonany jest bardro Obelgę 
gustownie. o.zdoblouy lioo:nymi obr~· 

20 30 dl.IBWCZ Wieprzowe głowy funt po 40 fea1gó kami, a ułołouy tak, łe dziecko umie„ 
j~ Cl'Ytaó po nW:.mieckll, łatwo aif 
uucą po polsku. 
Cma 80 fen., e pr;se.y1k4 40 /tn., 

Adrea: Wiarus Polski, 
Boclnua. 

Pierze czysto gęsie 
diufo +uat mk. 1.75, 2. ) 
~ . ..,u, 3.-, 3.50, 4.-~ puch 

. szary mk. 2.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.-
Korespondencya polska. Przesyłka za 

zW.iczką. (17 43) 

Bo I zer & Bersteln 
· Leipzig (Sachsen) 

ul. Nłeolałstr. nr. .J. 

Henkel's 
Bleich·Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i bielenia., 
zastąpi zupełnie bielenio na łące. 'l>yłko w 
paczll.acl1. z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnyJU ,,lwem". Do nabycia we w„zystkich 
drogeryach, sil.ładach towarów kolonialnych i my
dła. (191) 

Posiadłość 
moją 8 mórg żytniej i przennej roli, bu
dynki postawione przed 3 laty, dom 
mieszkalny murowany, a stodoła z chle 
wem z drzewa. rola. w okofo domu. Ce
na 1400 talarów. Na odpowiedź pro-
szę znaczek. ( 
Stanisł. Stasik, ' Swionczyńskie Olędry 
p. Xiężem (Xio~s) J(r. Schrim~. (Pos.) 

rzuconą przeciw J u
li a n n ie Mi.ze
r z e c of am. (237 
.Józefa Ta1•now
t!Jk.a_, Recklinghausen
SUd, ul. Marienstr. 

-- • Szynki pierwt>zeJ klasy, oraz wszilkie · 

I do prac kuchennych i I mięsa i kiełbasy po najtańszych cena 
domowych, oraz takich &d Jf & Jt, 
dziewczyn, które potrafią .1ll. O nll.r . 
doić krowy posmukuJ'e Reeklłnr;l1ausen -86.f, Manenstr. n. 

' 'r l f Il " ' \?. przy wysohiej zapłacie ee on erni: ..>;;..,. 

Int. kra ftf e-tki 
z m·ządzeniem domowym 
o 2 pokojach do sprzed. 
Okolica do 2000 Pola· 
ków liczy i to w W est· 
Mii, a tyllc.o jeden kra.· 
wiec p:i~ski. Zgosz. do 
Wiarusa pod lit. 232. 

20-2~ mk. miesięcznie. 
Jtrz7 Wittler, 

stręczarz. Ilolsterhausen 
p. Wanne Dorstenerstr. 
Dl', 248. 233 

Świt-że H78te ma
sło. Netto 8 f. 8 mir. 
fr. N achnahrue. W aldem ar 
Sfovers, Ortelsburg 0.P 

Piekne pocztówki 
poleca w wielkim wyborze bardzo tanie 

Księgarnia „ Wiarusa Polskiego·'. 

······-·-··-· I .Rodakom na obczyzn'e I 
iii/.. polecamy gorąco nad wszechmiar Ił 
• pożyteczne dzieło napisane przez • 
• naszego brata rodaka p. Piotra -
• Palińskiego pod tytułem Ił 

C LITURGIKA KATOLICKA= 
• czyli wykład świąt, obrzędów i • 
• zwyczajów naszego św. Kościoła. 'dl 

• 
Stron 535. Cena w pięknej oprn- ~. 
wie tylko 2 marki z przes) łką 

• 2,20 mr. Zamawiać należy pod -
• adresem: • 

I „Wiarus Polski" w Bochum. : 

••n•••••••••• 

Budzik gt dzwonek. l,g5 

Zegarek =::~ 2,85 
Zegarek .reC:'!:.:' 6,ss 
Cenniki ~~1~~~.!~ 
M. Danecki, Pozoau 

ul. BJ11mareka 9. 1 

Ubrania dla mężczyzn czyści i far 
'e p r~dko i tanio F ARBIERNIA O 
i.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. T 
11łf. 911. 

filie~ Hofstcde, Herne, Ekkel, ROhl 
hausen1 Linden. Hattingen, Lan2endreer. ił.· 
ten, Castrop, Kamen, Dortmund. 
Sorockhovel. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser' 
chen Postamt dn Exemplar d~r Zdtł 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zełtnn 

preisliste 128) fiir den Manat Ma 
1907 und zahle an Abonnement nn 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten z11 kab 
bescheinigt 

==::-:::-:-:-::======-==::-::-~~~-----~~~~~-::::::::::;;;, 

:a „ r Ruhre:rt, :Bruekhausen cznesc 

kupić dobrze leż~ce gotowe ubranie, p:-oszę mlać się t1Iko do .J kób~ra. Rotsehiłd • 

- -

• Wszystkie u~rania odrabia się podług własnych wskazówek, na ka.Mą :figurę; kołnierze 

przylegaj(\ dobrze, ubrania na ramionach jak n ajdokładr1iej odrobione z podkładką włosia, wię i 
odr6Ż ti iĆ ich prawie nie mo~na od nbrai'1 r ::-bionych podług miary. Opłaci się przekonać na pró· 

bę , prubująry stają ~ię bowiem moimi staJymi odbiorcami. 27? 

Bu r , 
ulica Królewsiia (!i onłgstrasse) ti. 

Za druk, nakład i redakcy~ odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem czcionkami Wydawnictwa łłWiarusa Pol." w Bochum. 
' 



l3 . 5fl Bochum na piątek 8 -20 marca 19lł7 

• • 

lottlienne pismo lodowe dla Polak6w na obcz7źn1e pośwlę1on1 ogwindc oraz sprawom narodowym polltyczny::a i z3robkcrwym· 
. Wpaodsi coasi.11.m• i- W1JJV'LD•D GD1 pojwj,tecsn;ru.h. 
frtiedpłata kwartalna 11& pocacio i • lilto1f1ch wynosi 
, Mf 50 fan., a • od.aoueni•m do domu 1 mr. 92 fen. 
S.,...,_ Polaki" u.piuę jeat w ceDllika poc•toWJm pod 

uakita ,,L polniaclt nr. UłB. 
I 1111 llŻI ZI lllrt i IJCZJZll ~ 

Z& iD.lerat, pl&ci •Ił sa aieJ•c• rqdkllll drouncgo ił :- 11 l • 
lf f. ogłoutni• u.miene•on• pn:•d i.n.sen.t&mi łO r„. l i • 
częato ogłasza otrzyma rabat. - Listy do „Wia.ri1•1 • 
a'kiego" n&leq frankować i podał w nich dokłada)' "'- . • 

pisqcego. R,kopiaów nie nncam7. 
--------------------------------m-.~e-.~-...-.._.. .. r ..w= lR:mL&LLL&.MW&N ...... _______ _.._ __ ._. ___ ~_,,__. ______________ ..._ __ .._,__ __ _.Mlli&OIOMM ... llfiS. 

Redakcya, Drukarnia i Ksit2gamia wiajdoje ~ią w Bochum, pr~ ulicy Malthe~r"t· 17. - Airu: uWiarm Polski" Bochnir. - Telefon nr. 1414 
WAZ4 -·---·-- -~ ------~.:.________ :1 • 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówić. czytać i pisać po poslku ! Nie 

lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
niemczyć się pozwoli! 

Z WJpadll6w dnia. 

W Petersburgu nastąpiło w wtorek wie 
czorem starcie publiczności z p01icyą. 

Z powodu otwarcia Dumy urządzo
no w wtorek wieczorem pochód, na któ 
ry policya natarła. Nie obylo się pez 
ofiar. W mieście panuje wielkie wzbu
rzenie. 

1W sejmie pruskim przemawiał przy eta 
cie ministerstwa dróg żelaznych poseł 

Grabski. 

Mówca wskazał na zakaz sprzeda
,wania pism polskich na dworcach oraz 
na zakaz wstępowania do „Straży'' 

wydany do urzędników i robotników 
kolejowych. 

- Minister Breitenbach dał .na to 
nader ciekawą odpowiedź oświadczając 
że tylko sprzedaż pism podburzających 
jest zakazaną; urzednikom i rob_otni
komkolejowym zaś do „Straży" nale
żeć nie wolno, gdyż „Straż" dąży osta 
tecznie do odbudowania państwa pol
skiesrn ! 

Polacy na obezyźnie. 

Ołos robotnlkia. 

Z D o r s t f e 1 d u pisze nam pewien 
rodak. Na artykuł w „Wiarusie Pol
skiem" w numerze 53 pod tytulem 
„Polscy wlaściciele ziemscy a kwe
stya robotnicza na wsi" jako robo
tnik pochodzący z Księstwa Poznań
skiego odpowiadam kilku słowy. Bar
dzo mnie uciesz~ło i lżej się_ na sercu 
zrobiło, gdy czytałem, że p. Turno z Ob 
ieziorza naszym dawnym zapatrywa
niom i pragnieniom dal wyraz. Dalby 
Bóg, żeby _podług wywodów pana 
Turna zechcieli nasi panowie właści
ciele ziemscy się zastosować. Wyszło
by to na zdrowie sprawie narodowej i 
Przyniosłoby stawę Polakom. Ja robo
tnik na obczyźnie przebywając 8 lat 
tutaj, mam tej obłudy tutejszych przed 
siebiorców i robotników niemieckich 
dosyć. Ody bym chciał wszystko to 
opisać, spotrzebowałbym kilkanaście 

arkuszy papieru na to. Ale co do wy
wodów pana Turna nadmieniam, że 
Wiele robotników powróciłoby w pol
skie strony, gdyby nasi panowie wła
ściciele ziemscy zechcieli nas tak trak
tować jak ludzi a przy tern jak swoich 
Ziomków. Mogliby pokazać wówczas 
naszym wrogom, którzy wielce hańbią 
szlachtę i inteligencyą polską, iż w kul
turze się nie cofamy jeno postępujemy. 
A co do uwaS?:i, iż z zachodem, który 
Przyciąga robotników naszych magne-

ktyczną silą swych przyjemności, kon
urować nie możemy, zaznaczam, iż te 

przyjemności na obczyżnf e oznaczają 
tylko zmarnowanie pieniędzy ciężko za 
pracowanych. Wskutek tego to wiele 
cierpi biedę aż strach, z długów wyj~ć 
nie może i najlepsze lata życia zmar
nuje. Na sto robotników polskich n1e
stety jednego tylko znaleźć można co 
ma trochę pieniędzy na szarą godzinę, 
a reszta bierze meble na odpłatę ,a ży. 
wność na kredyt. Gdy _przyjdzie wy
plata, to największe dziury się załata, 
a dlu,g zostanie długiem. A że się tu na 
obczyźnie lud trzyma, to głównie po
chodzi ztąd, iż jest uregulowany czas 
pracy,_ · czego w p_olskich stronach 
brak. I J 

Franciszek Walczak, górnik. 

Po w y b o r a c b. 
Pewien rodak pisze slusznie, że w 

obecnym czasie po owej wielkiej pracy 
wyborczej nie trzeba rak zakladać, tyl
ko znów się wziąść do agitacyi w in
nych organizacya.ch, kU>re tu na obczy
źnie posiadamy. Pamiętajmy o „Zje
dnoczeniu zawodowem oolskiem" któ
re przez swoje 4-letnie istnienie pol
skich robotników zorganizowało tak, 
iż dziś już muszą się wszystkie organi
zacye niemieckie liczyć z „Zjednocze
niem' ', gdy chcą coś przeprowadzić. 
Związki njemiec.kie zobaczyw:szy silę 
robotniK:ów polskich, myśla znów o 
stawianiu sideł na nich i pragnęłyby 
pomnożyć swoje szeregi polskim robo
tnikiem. Nie wiem też doprawdy, cze
mu to niektórzy Rodacy dążą jeszcze do 
niemieck. .,ferajnów' ', kiedy mają swo 
je. Jeszcze nigdy nikt nie słyszał, by 
niemcy swoich ziomków napominać po 
trzebowali, aby nie wstępowali do pol 
skich związków lub towarzystw. Prze
to Rodacy, łączmy się tylko w naszych 
związkach i organizacyach. „Zjedno
czenie Zawodowe polskie" jes.t dla nas 
tą bronią w ręku, która możemy sobie 
wywalczyć lepszą przyszłość nie tylko 
dla nas, ale i dla naszego potomstwa, 
które będzie tak samo zniewolone w po 
cie czoła na kawałek chleba pracować. 
Majątkiem naszym zdrowe i silne kości 
ale też . i silna organizacya ! Druh. 

Z Laar donosi nam pewien rodak, u 
ksiądz tamtejszy miał oświadczyć.1 iż 
Polacy uzyskaliby w Laar nabołed· 
słwo dla siebie przedpołudniem, gdyby 
głosowali na centrowca! Z tego same
go powodu księża nie przybyli na wie
czorek zamknięty urządzony przez 
tamtejsze towarzystwo polskie! Polacy 
ubolewają, że obecnie, gdzie wrogowie 
Kościoła wytężają wszystkie sily, by 
wyrządzić szkody Kościołowi,-- niektó
rzy księża niemieccy tak bardzo są 
przejęci duchem partyjnym, że praw 
słusznych Polakom przyznać nie ch<:ą . . 

Towarzystwo 1>otslde dla Oevelsbęl'iu, 
Milspe i okolicy 

pod opieką św. Andrzeja. świeżo zało
żone, liczy 23 członków. Najbliższe ze
branie odbędzie się 10 marca. - No
wemu towarzystwu życzymy jaknaj
lepszego rozwoju. 

W Oelsenkirchen-BJsmarck 
wybrano do zarzadu miejscowego 
„Zjednoczenia zaw. poi. delegatem Ja
na Sieraczka, (ferdynandstr. nr. 11), 
zast. Wawrzyna Chęciaka; sekreta-

rzem Józefa Janowskiego, zastępcą Jó 
zefa Przybylaka; kasyer~m Antoniego 
Zielińskiego, zastęp. Antoniego Pa
wlaka; rewizorami Seweryna Napierał 
skiego, zastp. Jana Moika. Mężem za
ufania wybrano Stanisława Oawronia
ka, ul. Jakóba nr. 10 ;Pranciszka Tom
czaka. ul. Wilhelma nr. 165; Antoniego 
Olszaka. kolonia Bismarcka nr. 11 i Ja
na Zielińskiego, ul. Andrzeja nr. 14. 

Neumiihł. Założono tutai koło lo
teryjne „Dobre Szcześcfe". Wstępne 
wynosi 3 mr .• wkładka miesięczria 1 
markę. Do zarządu sa. obrani pp.: Bar
tłomiej W oj tera 11rzewodniczącym, Bar 
tłomiej Wróbel sekr·etarzem .. Antoni 
Smułka skarbnikiem; zebrania będą się 
odbywać co drugą niedzielę każdego 
miesiąca na sali p. Józefa Bocheima. 
B. Wojtera, przew. B. Wróbel sekr. 

Buschhausen. 3-go marca odbyt się 
tutaj wiec „Związku Polaków'', któ
remu przewodniczył p. Antoni Toma
szewski. Przemawiali pp. Wilkowski, 
Pepel, Tarkowski, Rzeźnik i Toma,szew 
ski. _ 

Pan Pep,el nawoływał rodaków, by 
przejrzeli listy wyborcze do wyborów 
do dozoru kościelnego i reprezentacyi 
wyłożone do 15 marca. 

Oberhausen. Sprostowanie. Tutej
sze Bractwo Różańcowe liczy „ 12 róż 
żeńskich, do których należy 285 kobiet. 

Hamborn. Do zarzadu miejscowe
go „Zjednoczenia zaw. polskiego" na
leżą pp. Kamiński jako delegat Jan Sie
bierski jako sekretarz. M. Stachowski 
i M. Grzegorek iako rew. ' kasy, F. 
Sucla i P. Regulski jako ławnicy. 

Polacy w Brazyli wobec strejku. 
W Kurtybowie w Brazyij odbyło się 

3 lutego walne zgromadzenie Polaków 
tamtejszych, na którem zaprotestowa
no stanowczo prieciwko środkom ger
manizacyjnym używanym w szkole 
pruskiej. Zgromadzenie zagaił redak
tor „Gazety Polskiej" p. Leon Bielecki, 
przewodniczył ksiądz Trzebiatowski, 
którego przemówienia ze znanych 
względów ani w streszczeniu powtó
rzyć nie możemy. W podobnym sen
sie przemawiał p. Bielecki. 

Na koniec uchwalono szereg rezolu
cyj, w których między innemi posta
nowiono bojkotować kupców niemie
ckich w Brazylii. 

Związek Polaków w Niemczech. . 
Z powodu, że prezes Związku P(')la

ków p. Kubiak złożył urząd, a jego pier
wszy zastępca na własne życzenie zo
stał zwolniony dnia 27 maja 06, z obo
wiązków swoich, więc podług para
grafu 12 ustaw Związku Polaków niżej 
podpisany zwołuje roczne walne zebra 
nie Związku Polaków na niedzielę dnia 
I O marca do W anne na sale p. Breiing, 
Oelsenkirchenerstr. 81. 5 minut od 
dworca'. 

Porządek obrad walnego zebrania 
jest następujący: 

1) Posiedzenie Rady Nadzorczej o
raz Prezydyum o godz. pół do 12. Upra 
sza się o stawienie się wszystkich człon 
ków, gdyż są nader ważne sprawy do 
załatwienia. - 2) Walne zebranie czlon 

ków o godz. 3U ; sprawozdanje roczne 
z czynności Związku Polaków, sprawo 
zdanie ze stanu kasy w roku ubiegłym; 
uzupełnienie prezydyum i Rady Nad
zorczej. Członkowie winni się stawić 
jak najliczniej. Każdy członek powi
nien się okazać ustawą z pokwitowa
niem składki za rok ubiegły. 

Józef Hafn. 
prezes Rady Nadzorczj Związku Pol. 

Ziemie polskie. 
Z Pras Zachodnich, Warmii i M 1-Zlll" 

Gdańsk. W koszarach pułku arty 
leryi polnej nr. 36 przy ulicy lfohe Sei
gen ekspJodował nabój dynamitowy i 
skaleczył strasznie artylerzystę Klucka 
.na tak, że go musiano odstawić do laza-
retu. Eksplozya by la tak silną, że roz
sadziła część poddasza na przestrzeni 
3 metrów kwadratowych. Jakiś podofi
cer schowal kieq_yś na odnośnem miej
scu nieszczęsny nabój, i zapomniał na-
steonie o nim. -

Stara l(iszewa. Szere~owiec J 6zef 
Szramka, polak, którego matka tu mie
szka jako wdowa, poległ w dniu 11 lute 
go rb. w koloniach niemieckich w Afry 
ce, dokąd pojechał · walczyć przeciw 
murzynom. 

Bobowo. W ubiegła niedzielę od
byl się tu na sali p. Kaszubowskiego 
wiec „Straży" przy udziale około 150 
wiecowników. 

z Wiei. Kt PoznaASJdeaf011 
Z Inowrocławia donoszą, że z gim 

nazyum tamtejszego \Vydalono trzech 
gimnazyastów, których rodzeństwo bie 
rze udział w strejku szkolnym. 

Poznań. W fabryce Milcha wybuchł 
strejk, którym kieruje Polski Związek 
Zawodowy. 

Poznań. Władza wojskowa zaka
zała, jak dowiaduje się „Kur. Pozn." 
w kantynach sprzedaży papierosów 
Noblesse, wyrobu znanej poznańskiej fa 
bryki „Patria'' pp. OanQy.ricza i Wle

;klińskiego. 
Baranów i Mielżyn wsiami! . WY

dzial prowincyonalny zgodził się na za
mienienie Baranowa i Mielżyna na gmi 
ny wiejskie. 

Grodzisk. W poniedziałek dnia 4go 
bm. toczyła się od 9 rana do 2 po poi. 
przed izbą karną sądu okręgowego w 
Grodzisku sprawa przeciw ks. wikaryu 
szowi Kruszce z Opalenicy o przewinie 
nie przeciwko § 110 kodeksu karnego, 
wzywanie do nieposluszeństwa prze
ciwko rzoporządzeniom władzy, które
go prokuratorya dopatrzyła się w kil
ku kazaniach ks. Kruszki. mianyc]l w 
październiku i listopadzie 1906 roku. 

Prokurator wniósł o trzy miesiące 
więzienia. Sąd skazał ks. Kruszkę na 
400 marek kary. 

środa. W rodzinie robotnika Lud 
wiczaka umarło w bieżącym tygodniu 
troje dzieci w wieku 3 do 6 lat na dręt
wę karku. Matka znajduje sie w roz
paczliwem położeniu. ponieważ mąż 
jest na robocie w Berlinie. 

W niedziele założono tutaj Towa
rzystwo katolików niemieckich. do któ 
rego wpisało się 31 członków. Przewo
dniczącym jest pocztmistrz Binkowski. 

Środa. W dominium Nowejwsi spa
liło się 171 sztuk bydła tucznego. Po-



żar powstał przez nieostrożność służą- 1 
cej, która wywróciła lampę na podda
szu napelnionem sianem, znajdującem ł' 
się nad oborą. Pożar rozszerzył się tak · 
szybko, że ze 180 wotów znajdujących 
się w oborze, tylko 9 zdołano uratować 
Ryk byd'fa był straszliwy, lecz po kwa 
dr ansie wszystko ucichło. Jakkolwiek 
łuna pożaru byla daleko widoczną, tyl
ko jedna sikawka przybyła na mięjsce 
katastrofy. Właściciel bydła, jakkol
wiek był zabezpieczony, ponosi dotkli 
we straty. 

Leszno. W sobotę odbyło się wal 
ne zgromadzenie tutejszej filii Ostmar 
kenferajnu. Korespor.-:lent „Pos. Tage
blattu" referując o niem, skarzy się na 
zdumiewającą obojętność niemieckiej lu 
dności wiejskiej wobec Towarzystwa. 
Z niezliczonych kolQnistów w okolicy 
Leszna tylko 9 należy do „Ostmarken
ferajnu' ', a z wielkiej gminy niemiec
ki ej Krzymieniewa tylko jeden gospo
darz niemiecki wstąpił jako członek. 
Także kupcy i przemysłowcy niemiec
cy trzymają się zdaleka. 

Ze 8l:;z1<~ c~yU Sti1H>P~if'łd 

W Katowicach utworzył się komi
tet w sprawie odczytów lud~wych, aby 
na tej wypróbowanej iuż gdzieindziej 
drodze nieść oświatę w najszersze war 
stwy ludowe, oświatę wyraźnie i wyłą 
cznie tylko czysto kulturna i cywiliza
·cyjną, nie mającą nic wspólnego z po
lityką i sprawami społecznemi„ z góry 
wykluczonemi z programu czynności 
wykładowych. Komitet ten óostaral się 

1 
o skyoptykon tj. lampę, rzucającą ob- . 
razy świetlne na rozciągnięte płótno, I 
aby w ten sposób lepiej uzmysłowić 
shlchaczorn wyldada~1ą ~11~teryę., po- I 
stara! się o prelegentow JUZ na kilka ty I 
godni naprzód i przed kilku dniami zgło ł 
sił ten projekt na policyi. ł 

Policya katowicka jednakże uzna
ła, że wykłady, jakie mieć zamierzano, 
podpadają pod rubrykę ,,Lustbarkeiten' 

1 a więc zabaw i tańcówek i zakasała od 
bycia rzeczonych wykladów ! -

Borsyj!werk. Robotnik S;mieszek 
-podczas pracy zranif się w rękę, ale 
nieznacznie. Z powodu, że rana była 
zbyt mała, nie zważał na nią. Na drugi 
dzień w okolicy rany ujawniło się za
palenie, które niezadługo całą rękę ob
jęło. Przywołany lekarz stwierdził za
trucie krwi, którego iuż jednak pow
strzymać nie mó12:ł. Nieszczęśliwy ro-

botnik po dwóch dniach zmarł, będąc 
jeszcze w sile wieku. - Nawet naj
mniejszej rany lekceważyć nie należy. 

Z innych dzielnic Polst i. 
Lwów. W niedzielę odbyły się we 

Lwowie wiece i wielki pochód manife
stacyjny za utrzymaniem charakteru 
polskiego uniwersytetu we Lwowie. 
Studenci polscy zajęli w poniedziałek u
niwersytet i nie wpuscili do niego aka
demików ruskich. 

\Viadómośd ze świ~ta„ 
Dyety poselskie. 

Wypłacanie dyet posłom parla
mentarnym odbywa sTę w ten sposób, 
że 1 marca postowie otrzymali po 800 
marek, 1 kwietnia otrzymają po 600 
marek, a na końcu sesyCpo 1000 marek. 

Ugoda austryacko-węgierska. 

W Wiedniu rozpoczęły się w tych 
dniach rokowania między rządami Au
stryi i Węgier w sprawie odnowienia 
znanej ugody. 

Obaj prezydenci gabinetu zfożyli 
oświadczenie c.o do stanowiska swoich 
rządów, poczem nasta_niły szczegółowe 
obrady. Znaczną ich cze_ść pro}vadzili 
obaj prezydenci gabinetów bez udziału 
szefów sekcyi, sekretarzy stanu i zwy
kłych sekretarzy. Dopiero znacznie pó
źniej po omówieniu podstawowych pun 
któw, szefów sekcyi i sekretarzy dopu-

Rząd austryacki nauczony doświad 
czeniem ostatnich lat 12, chciałby poło
żyć koniec niepewności i zawrzeć ugo
dę celno-handlowa na lat 20: w pierw
szym jednak rzędzie chodzi Austryi o to 
aby zachować nadal dla obu państw 
wspólność celno-handlową i aby wo
bec zagranicy ustalić iedność monarchii 
austryacko-węgierskiej, aby charakter 
wspólności nie uległ zmianie i aby Wę
gry przyczyniały się w większej niż 
dotychczas mierze do wydatków wspóJ 
nych. 

O głosowanie oowszechne. 
Seim styryjski znaczną większo

ścią głosów oświadczył się za zaprowa 
dzeniem, powszechnego, równego, taj
nego, bezpośredniego glosowania do 
sejmu styryjskiego. 

Kradzieże w ak,ademii paryskiej. 
W bibliotece akademii sztuk pięk-

4~) 

Nagle z dołu dat się słyszeć strasz
ny krzyk Madelora„. Starzec z twarzą 
trupio bladą, z rozszerzonemi z prze-

Powieść z francuskiego. rażenia źrenicami, wyciągnął obie ręce 
~i,;i~ri; ~.t.:u~J.~n i pokazywał Paulinie palcem jakąś po 

I stać. poruszającą się pomiędzy wysta-
XVIII. jącemi odłamami skały prawie pod sa-

Ni~~gdyś w grocie Han niLt oyfo ~;ali mem sklepieniem. 
Dome, tylko nadzwyczajnych _ rozmia- - Boże i to ona! to Marya ! zawo-
rów skala, mająca ksztaH olbrzymiego lała Paulina z przerażeniem. - ·-
wzgórza. Przy kotku bryły granitowej na 

Ten cud świata istnienk swoje za- którą w tej chwili wdra;pywali się prze 
wdzięcza strasznemu wylewowi wód, wodnicy, a która byfa oddalona o czte- f 
który niedawno temu miał miejsce. ry albo riięć meffów od szczytu sklepie 

Pale rzeki podminowały gliniastą i 11c-:, znajdowat:-i. ~.:ę mała pb::zczyzna, 
podstawę i uderzajac silnie i bez przer- pok~a gliniast'l. ziemią. 
wy o ściany tej olbrzymiej bryły spo- Nad tą płaszczyzną, część sklepie 
wodowałJ odpadanie oddzielnych jej nia, prav.'ie z nią równoległa, zdawała 
cząstek. Pokłady kamienia przylegają- się o.!}.ierać z jednej strony o stosy poza 
ce do ścian, pozostały nienaruszone i padanych kamieni, łączących się z grun 
utworzyły sklepienie; środek zaś za- tern, a z drugiej, o ogromne stalaktyty. 
padł się. W górze~ rozdzielonej na dwie Tarn stała Marya. 
części, powstał straszny chaos!- Odłamy · Madelor w jednej chwili chciał l 
zawa1onych kamieni, zatrzymaiy się w biedz na pomoc swemu dziecięciu. Pa-
swoirn upadku i zawiesiły w przestrze- queron go zatrzymał. 

1 

ni, jakoby przez dzia!ani.e jakiejś nad- , - W żaden sposób nie da pan rady 1 
przyrodzonej potęgi. Dla tych, co pa· tam wejść - rzekł - dziesięć razy I 
trzą na nie z góry, przedstawiają się rozbiłby pan sobie głowę .. Trzeba się 
jakby przepaście, leżące jedna nad dru- spuścić na przewodników i czekać cier . 
_ga. oliwie. 

- Proszę się nie poruszać, nie po- Przewodnicy prześlizgali się ze 
stapić ani kroku naprzód rzekli przewo- sk2ły na skalę i spieszyli ku nieszczę
dnicy - gdyż na każdym kroku są snej. 
przepaście„. Niech się pa11stwo na nas , Ona nie porus~1ła się. Stała 012arta 
spuszczą !.„ o k_upę kamieni, na którą padaly udda-

Z nadzwyczajną zwinnością i zręcz lone promienie światła pochodni. 
nością zaczęli się wdrapywać na stosy ' Jakim cudem tam doszła. pośród 
gr?nitowych kamieni, rzucajac tu i ow- mnóstwa niebezpieczeflstw i nieprzenik 
dzie kępki zapalonej słomy, które oświe nionych grobowych ciemności? Jakim 
cały nagle wszystkie okropności groty cudem nie wpadła do Lessy, w której 
i postcici1e wieśniaków. którzy w świet- wodach, płynących u spodu góry_. odbi
le gorejących smolistych pochodni prze jały sie strony sklepienia i fantastyczne 
suwały się jak cienie i wołali raz po raz stalaktyty? 

Maryo ! Maryo ! Marvo ! Nastąpiła chwila śmiertelnego nie~ 

nych w Paryżu skonstatowano brak , 
wielu cennych książek i rycin. W do wa 
po budowniczym rządowym zajętym w 
akademii zwróciła ukradzione przez 
męża książki i ryciny wartoścj prze
szto 100 tysięcy franków. 

Hamburg. Pracodawcy ogłosili, że 
zatrudniać będą od 11-go marca tylko 
takich robotników portowych, którzy 
zobowiążą się także do pracy nocnej i 
niedzielnej za przewidzigrną w taryfie 
zapłatą. 

Policya w Lubece zaprowadziła nie 
Wykrycie tajnej drukarni w l{jjowie. dawno interesująca nowość. Oto użyła 

We wtorek ubiegły policya wy- dó tropienia zbrodniarzy specyalnie w 
kryła drukarnię glównego komitetu tym celu tresowanych psów. Nowość 
związku ukraińskiego „Spilki' '. Mieści ta, którą przyjęto zrazu z niedowierza
fa się ona w domu Nadsona. na rogu ul. niem, okazała się w praktyce bardzo 
w. żytomierskiej i Malo·-Wlodzimier- pomocną. Pisma niemieckie przynoszą 
skiej, w mieszkaniu M. Kahana, który ' właśnie wiadomość o przypadku, w któ 
zameldowany był jako handlujący. Mie rym przy pomocy psa udało się istotnie 
szkał on z żoną, z bratem i miał kuchar- odkryć zbrodniarza. W jednym z hQte
kę, przy której było 4-letnie dziecko. lów w Lubece wybuchąąl w nocy po
Policya przyszła 0 godzinie 5 zrana, żar, który, jak się okazalQ.. był podłożo
gdy wszyscy w domu jeszcze spali. w ny. Poszukiwania, zarządzone natych
dwóch pokojach były, jak się okazuje, miast przez policyę, przyniosły tylko 
sypialnie. w trzecim zaś mieściła si~ ten skutek. że natrafiono na ślady stóp 
drukarnia,_ Na ręcznej maszynie leżała ludzkich w śniegu obok hotelu. Sprowa
forma proklama cyi „O ziemi'', z wyli~ dzono więc psa policyjnego i kazano 
czeniem żądań, stawianych w sprawie mu tropić. Pies pobie_gł ohwąchując po 

]wszystkie stronnictwa. wstałe na śniegu ślady, dost~wszy się 
Proklamacya datowa.na była dnia zaś do miejsca, gdzie się one kończyły, 

2 lutego rb. i miała być drukowana w wrócił z powrotem ta sama drogą do 
ilości 50,000 egzemplarzy. Okofo S,OOO hotelu i tutaj, obwąchawszy wszyst
proklamacyi leżało już gotowych na po kich obecnych, zatrzymał się przy jecf-

nym z kelnerów. Powtórzono j~zcze 
diodze. Rewizya przeciągnęła się do go ; dwukrotnie doświadczenie i zawsze z 
dziny 9 zrana i skończyła się zaareszto tym samym skutkiem. To utwierdziło 
waniem wszystkich osób. znajdujących , policyę w przekonaniu, że podpalaczetr\ 
się w mieszkaniu, nie wyłączając 4-let-

1
( jest ów kelner, wzięty w krzyżowy 0 _ v 

, niego syna kucharki. r 
;19--:=---. ___ --.-. --::"""-- '"'"""·~"""""''~~~.:!!!"'.'!'!"'~~,al<lll•r·1.:ir.1..._~„„ l gień pytań, przyznał .się do popełnienia 

Herne. Przy oglądaniu rewolweru 
naładowanego przez górnika Platego 
w mieszkaniu tegoż padł nagle strzał, 
który ugodził górnika Hasego w czoło 
tak, i_ż śmierć nastąpiła prawie na miej 
scu .. 

I zbrodni, podając zarazem, że nopchnę- n 
ł ła go do niej zemsta za doznaną od wla 

ściciela krzywdę. 

Linden n, R. W :Eppendorfie are
sztowano inwalidę Kollmanna i górnika 
Bahra podejrzanych o zabicie robotni-

1 ka Thiela w poblizkiem Munscheid. 1 
Kastrop. Na kopalni „:Erin'' straci-

1 
ło w wtorek życie 2 Rórników, Wirger ' 
i Munckenbeck. Pierwszy dostał się 
pomiędzy dwa wagony, a drugiego za
biły w kopalni obrywające się kamie
nie. 

Dortmund. W przybywającym z ' 
Iiamm o godz. 11 minut 31 w nocy po
ciągu znaleziono w przedziale trzeciej 
klasy czlowieka z przestrzeloną skro-
nią. Z papierów znalezionych przy 

nim pr.":ekonano się, że jest to kupiec 
Józef Bonrath z Kolonii, dawniej w 

!::!e~. nl'!Msll\oc~~Nleill;1ld~. ---~----~ I 
pokoju. Przewodnicy zbliżali się cor~~ ł 
bardzie. j. Jeszcze kilka kroków, a, sta-, 1 

ną przy Maryi i będzie ocaloną. 
Nagle.„ _skoczyla z pląszczyzny, 

przemknęła koło przewodników, zanim · 
zdołali ją schwycić i zaczęła biedz z 
szaloną szybkością pośród stosów gra 
nitowych kamLeni; naraz, straciła ró
wnowagę, poślizgnęła się, chciała się 
pochwycić za sterczące z boku skały 
końce.stalagmitów i stoczyła· się do Les 
sy. bijąc wyciągniętemi rękami nad po
wierzchnią wody. 

Madelor wydał ryk boleści. 
- Och! Tego za wiele!... Tego za 

wiele!.„ 
Drugi okrzyk wydarł sie z innych l 

piersi; i wślad za Maryą, in!1e ciało wpa 
dto w otchłań wodną. Paulina zniknęła 

> ' • z gary .... 
Nadbiegli przewodnicy; jeden z 

nich zawołał gniewnie. 
- Co za szaleństwo! 
Paqueron ukląkł i żegnaJ się drżącą 

ręka. -
Paulina płynęła, zanurzyła się i szu 

kała Maryi, nad którą zawarty się czar 
ne fale rzeki. Za chwilę ukazała się na 
powierzchni, podniosła głowę z nad
zwyczajnym wysiłkiem i z~ofała: 

- Ratunku! Ratunku! 
Suknia okręciła jej się około nóg 

i tamowała jej ruchy. Członki jej zdręt
wi2ły od zimnej wody. Udało iej się je
dnak schwycić Maryę. Czy mają teraz 
zginać razem? 

Na skale, pochodnie ze słomy, za
palone i rozrzucane na wszystkie stro
ny przez przewodników, ju~ się dopa
laly i gasły jedna po drugiej; grota po
grażda się w coraz większ_ą. ciemność. 

-- Bracia Viguerons zeszli aż na sam 
dół, nad brzeg rzeki. Jeden z nich trzy
mał dwie pochodnie i poruszał niemi 

Rozmaitości:> 
l(oniec świata. W sprawie rzeko

mego ogłoszenia prof. Matteucci o bliz
kim koflcu świata piszą „Dzien. Pozn." 
z Rzymu: Dziwne rodzą się czasem 
pomysły. W tych dniach ukazał się w 
jednym z dzienników list dyrektora ob 
serwatoryum na Wezuwiuszu, prof. . 
Matteucci, zapowiadający niechybnie 
koniec naszej ziemi, z powodu zapo
wiadającego zderzenia sie jej z nowym 
kometą. Wiadomość ta_ powtórzyły 
dzienniki zagraniczne. i nawet agen
cya R.eutera zajęła si~ nią .. Tymcza
sem jest to zwykły humbug. Prof. Mat- s 
teucci, protestuje teraz przeciw nadu
życiu jego nazwiska w tak potwornej 
wiadomości, o której mu sie nawet nie 
śniło, zdaje się, że zachodzą tutaj wy
padki zemsty, skierowanej przeciw 
Matteucci'emu. Dyrektor obserwato-

nad wodą. Kawałki zapalonej słomy 
wpadały do rzeki, migotały czas jakiś 
i gasły. Drugi odpa:sał dlugi sznur, któ
ry obciskał mu bluzę w pasie i by_ł za
kof1czony ciężką żelazna klamrą. 

Paulina wolała stłumionym głosem 
- Na pomoc! Tonę!... Ratunku!... 
W chwili, gdy już miała zniknąć 

pod wodą, przewodnik rzucił sznur, 
klamra zaczepiła się w ubranie wieś
niaczki. Belgijczyk zawołał: 

- Trochę odwagi a będziecie o
calone! 

Marya objęła Paulinę rękami i z 
nadzwyczajną silą jej się trzymała, za
cisnąwszy konwulsyjnie palec. Paulina 
schwyciła sznur, uwiesiła się na nim i 
poruszając tylko nogami, doo.łynęła do 
brzegu. 

Paqueron pomógł przewodnikom 
wyciągnąć dziewczęta. Już był wielki 
czas no temu. Marya była napół mar
twa. Paulina zaledwie dotknęła nogą 
ziemi. zemdlała. ~ 

A Madelor na widok wyratowanych 
obu dziewcząt, westchnął tylko głęboko 

Był już zupełnie wyczerp?DY· 
Zda wał o się, że nagle opuściła go resz
ta energii, na jaką się zdobywał dotych
czas. 

Paqueron wziąl na ręce bezwładne 
cialo Maryi, jeden z przewodników 
Paulinę i tak szli przez galerye, przez 
wązki most drewniany przeprawili się 
ha drugą stronę Lessy, dążąc do przy
stani. 

Tam zastali wieśniaka, którego 
przedtem wysłał Paqueron. Czekał na 
nich z latrrnią. Łódka bvła uwiązana 
przy brzegu, zniżającym się lekko ktt 
rzece. 

(Ciąg dalszy nastąpi> 



że · 1!1l ma brata dyrektorem banku w 
o ~~polu, a gdy ten nie _chciał eskonto-
Y :\ weksli mniej lub więcej wątpli-

j i .;~h, ktoś wysłał sfałszowane oglo-
ie renie. 

· Sprzedał żonę. Gazety niemieckie 
ie nosza, że w Lankwitz aresztowano 
la ;!skiego robotnika Śliwil1skiego, któ
w .. s\roją żonę sprzedał handlarz9wi ży 
'ć ;pn towarem za 1560 marek. Sliwiń

ki którY od stycznia mieszka w Lauk
ritZ znajdował się w świc;ta Bożego 
~ar;dzenia z żoną w podróży do Ber
na. W Poznaniu przyczepił się do nie-
0 handlarz dziewczętami. któremu S. 

- przedał żonę a pieniądze schował do 
- ieszeni. W drodze wysiadł Śliwiński 

a mniejszej stacyi i pozostawił żonę w 
- ociągu. Co się z nią stało, dotychczas 

'ie wiadomo. Niewierny małżonek po
lJWalit się w Lankwitz swoim postęp
iem, poczem go aresztowano. 

o 
o 
ę 
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.panu M. W. w Hochlartnark. „Zje-
o noczenie zawodowe polskie" ma fi

ię w Inwroclawiu a zresztą posiada pu 
- edyf1czych członków w calem W. Księ 
e twie Poznańskiem jako też na Ślązku. 

Panu Tom. K. w Oberhausen. Je„ 
teśmY przekonani, że Ojciec św. w 
va.Jce, która toczy się o polską naukę 
religii, przyznaje najzupełniej słusz
ność żadaniom Polaków. Co żydow
skie pisma jak „Ber I. Tagebl." w tym 
~'zględzie piszą, jest rozmyślnem kłam 
lwem obliczonem na zaszkodzenie Ko
ściołowi. Watykan z pewnością ze 
'.'Zględów różnych dotąd jawnie nie wy 
~tąpil w tej sprawie, a jakie układy to
czyły się pomiędzy władzą ducho\\;ną 
w Polsce a Watykanem i i-zadem, o tem1; 
rzecz jasna szersza publiczność · się nie · 
dowie. Ale z tego przeciei wniosko-
11ać nie możemy, że Watykanowi spra 
va ta jest obojętną. Odczekać trzeba 
przedewszystkiem w tej sprawie wy-

. sianie pety cyi do Ojca św., pod którą 
bracia nasi w kraju zbiera.la obecnie 
oodpisv. 

Panu J. f'. w NeumiihJ. Można poslać 
także do przewodniczącego Głównego 
Komitetu Wyborczego p. A. Wojczyń
skiego, Gelsenkirchen. Karlstr. 7. 

Panu Franciszkowi Szumigale w 
1~\0rs. Komitetu ogólnego dotąd J}ie 
ma. W Ostrowie zawiązał się tylko ko 
mitet miejscowy, który wziąl sobie 

za cel zaopiekowanie się girnnazyasta-

W Huckarde w lokalu p. Bayera, Balm
strasse po poludniu o godzinie 3-ej. I 
Mó ca zamiejscowy. 

ZEBRANIA CZŁONKÓW: 
W Marten przed południem o 11 i pól 

w lokalu p. Korte. 
W Wanne po południu o 4 godz. w lo

kalu Unterschemanna. 
W Herne po południu o 4 godz. w lokalu. 

Nittki. Neustr„ 
Zebranie członków w Dorstfeld odbę

dzie się 10 marca u p. Klinghammer. 
Roonstr. 15. 
Mężem zaufania na miejscowość 
Lekcya śpiewu kościelnego odbę

dzie się o godz. 6 wieczorem na sali p. 
Cleffa, naróżnik Ciel - Dilppelstr. (2) 

Baczność Druhowie! . 
Upraszamy, aby w niedzielę, dnia 

17 marca nie urządzano żadnych wie
ców ponieważ, w ten dzie11 odbędzie się 
zebranie Zarządu i Rady Nadżorczej. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność Rodacy w Hocbheide i oko
licy! 

WiJ;ce wspólne (belegszaftsfersam
lung) odbędą się w niedzielę 10 marca 
dla kopalni ·„Rheinpreussen''. - Pierw
szy wiec odbędzie się o godz. 11 przed 
południem w Hochheide u p. Daniela. 
-- Drugi wiec odbędzie się o godz. 3 
po pot u p, Wessel. Na wiecach mają 
być omav4iane bardzo ważne sprawy. 
Q liczny udział prosi Komisya. 

„Zjednoczenie zawodowe _polskie". 

. Baczność Rodacy parafii Hamborn ! 
W niedzielę, 10 marca, rb. odbędzie 

się wiec w sprawie wyborów kościel
nych i to w ttamborn na sali p. Renner
ul. Bachstr. o godz. 11 i pół przed po
Judniem. Uprasza się o liczny udział 
Rodaków. (2) 

Komitet parafialny. 
Uwaga. Lista wyborcza jest już 

wylożna i to do 16 bm. w każdej miej
scowości, prosimy o _przejrzenie jej. 

Baczność Bocłłum ! 
Wielki wiec polski w Bochum od

będzie się w niedzielę, dnia 10 marca 
r. b. po południu o godzinie 4 w lokalu 
p. Schmalhorst (ttotel Wiktoryi) ulica 1 

Alejowa. 
Przemawiać będzie posel pan Jan 

I3rejski z Torunia. 
„Zjednoczenie zawodowe oolskie." 
~·~-~~ 

Towarzystwo wyborcze. 
Uprasza się członków, by zapłacili 

składki zaległe, gdyż wkrótce odbędzie 
się walne zebranie. 

Franciszek Janowski, urzewodn. 
Recklinghausen-Stid, Marienstr. 

mi wydalonymi z gimnazyum w Ostro
wie wskutek oporu rodzeństwa tychże 
przeciw niemieckiej iiauc·e religii. Na
zwiska członków tego kpmitetu podali
smy niedawno. Składki można posłać 
do redakcyi „Gazety Ostrowskiej", 
Ostrowo lub dla gnieźnieńskich gimna
zyastów do „Lecha" Gniezno - One- Towarzystwo gimn. „Sokół" w Wetter 
sen. donosi swym druhom oraz Rodakom 

Panu Józefowi R. w Bruckhaus\en. r mającym chęć wstąpienia do Sokola, 
Jeśli będzie dobre, chętnie umieścimy. iż przyszłe zebranie odbędzie się w nie-
Korespondencye najczęściej im krót- dzielę 10 marca po południu o godz. 5 
sze, tern lepsze. na sali Wilhelmslust II piętro. Na po-

Panu Adamowi Matuszakowi w rządku dziennym ważne sprawy do 
Wanne. Bank Przemysłowców Po- . załatwienia, pomiędzy innemi obór skar 
znań (Posen). 'f bnika, gdyż dotychcz~,sowy powrac.a do 

Panu L. I(. w.Oberhausen pod nr. ~6 
1 

stron ro~zinnych. O liczne przybycie u-
Trudno tutaj o odpowiedź. Zależy to prasza się. Czołem! (1) Wyd_ział. 
od zapatrywania sądu. Lepie] zawsze 
Pogodzić się lub ugodzić się jak roz
poczynać proces, którego wynik niepe
\Vny, 

Panu ·Frąckowiakowi w Sanders
dorfie. Posłaliśmy do Koła polskiego 
do Berlina. 

Wiece ,,Zjednoczenia zawod. polsk." 
Odhędą się w niedz. dnia 1 O marca: 

Towarzystwo św. ,Józefa w Holster-
hausen 

donosi swym .członkom, iż w niedzielę 
dnia 10 marca po południu o godz. 4 w 
lokalu p. Uffelmanna odbędzie się rocz
ne walne zebranie, na którem będzie 
obór nowego zarzadu. Członkowie 
którzy z2,legają ze składkami miesięcz 
nymi, zechcą się uiścić na tern z~bra
niu, aby mieli prawo do glosowama. O 
liczny udział członków i gości w ze-
braniu uprasza się. (Z) Zarząd. 

dzielt;. \\ ięc przyszłe zebrank odLG
Jzie si~ w niedzielę, dnia 10 marca o 
godz. 4 w loku..u p. Hoffmanna, dawniej 
Buschmanna. Lekcya śpiewu jak za
wsze o godz. pół do 12. Cześć ~ieśni'' ! 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hoch-
larmark 

donosi uprzejmie swym członkom, iż 
w niedzielę dnia 10 marca odbędzie się 
miesięczne zebranie. O liczny udzial 
czlonków prosi (1) Zarząd. 

Uwaga. Członkowie zarzą.du win
ni się stawić punktualnie o ~odz. 3 

Baczność Rodacy parafii Dłużyńskiej 
pow. śmhdelski. 

Szan. Parafian, którzy ofiarowali 
skladki na obrazy, „Dro~i Krzyżowej" 
i tych wszystkich co jeszcze nic nie o
fiarowali, zapraszamy na niedzielę, dn. 
10 marca po połud. o godz. 4 do lokalu 
p. Unterschemanna w Wanne." koto ko
ścioła katolickiego, na pogandankę, aby 
się porozumieć, czy skladki na ten cel 
dalej zbierać, czy też zebrane pieniądze 
na inny cel obrócić. Przedewszyst
.kiem za12raszamyp. fr. ChaluQkę z Lan 
gendreer. (253) Komitet. (12) 

Towarzystwo św. Andrzeia w Ober-
Marxloh 

podaje swym czlonkom do wiadomości, 
iż zebranie odbędzie sie dnia 1 O marca 
na sali pana Minhorsta. o godzinie pół 
do 12 zaraz oo wielkiem nabożeństwie. 
Członkowie winni się jak najliczniej sta 
wić, ponieważ przyidą sprawy ważne 
pod obrady. (1) St. Witczak, sekr 

Tow. św. Andrzeja w Obermarxloh 
ponieważ w sprawozdaniu zaszła po
myłka w dochodzie i rozchodzie nasze
go Towarzystwa, zatem donosimy, .iż 
dochodu miało Tow. nasze 946,58 mr., 
rozchodu 862.42 mr ., pozostaje w ka
sie u skarbnika na rok 1907 84 mr." 16 
fen. (1) St. Witczak. sekretar L. 

Tow. gimn. „Sokół" w Recklinghausen 
. . Siid 

podaje druhom do wiadomości, iż 
miesięczne zebranie odbędzie się w nie
dzielę dnia 10 marca o godz. 11 i pól 
przed pot w lokalu posiedzeń (Jtin
glingshaus) ulica Maryańska. O liczny 
udział uprasza się. Czołem! (1) 

Baczność HiiłJen ! 
W niedzielę, dn1a 10 marca odbę

dzie się dla Tow. św. Jana Ewang. w 
łHillen o godzinie 4 i pół nadzwyczajne 
zebranie na sali zwykłych posiedzeń. 
Dla ważności sprawy upraszam człon
ków o jak najliczniejszy udział. 

Franciszek Młynarczyk, przew. 

Baczność iiochheide. 
Podaję członkom do wiadomości, 

iż zebranie przyszłe odbędzie się w nie 
dzielę, dnia 10 bm. o godzinie 11 i pół 
w południe Sekretarz 
Tow. św. Wincentego w Hochheide. 

Towarzystwo volrkie „Kościuszko" 
w Dortmundiie 

W przyszłą niedzielę, dnia 10 mar
ca rb. odbędzie się nadzwyczajne wal
ne. zebranie. Na porządku dziennym 
Zmiana dnia posiedzeń oraz inne wa
żne sprawy. Wszyscy członkowie win
ni się stawić. Goście mile Widziani. Lo 
kal p. Westerfelda. Oesterholtzstr. nr. 
104, początek o godzinie 2 po południu. 

Zarząd. (2) 

Bractwo różańca św. w Essen. 
W niedzielę, dnia 10 marca przystę

puje Bractwo wspólnie do Komunii św. 
O godz. 8-ei zamówiona Msza św. na 
intencyę Bractwa, podczas której przy 

W Heissen przed południem o godzinie 
11-ej w lokalu p. Brunsa. 

W Essen w południe o godzinie 12-ej 
w lokalu pana Van de Loo Schti
t7-enbahn. 

Bractwo różańca św. w Kray. 
Oznajmiam szanownym Braciom i 

Siostrom, iż zebranie odbędzie się d.n. 
10 marca po południu zaraz po polskiem 

' nabożeństwie, na którem bedzie zmia-

1 stępujemy do Stołu PaMkieRo. W so
botę po południu od 3, wieczorem i w 
niedzielę rano sposobność do spowiedzi 
św. O liczny udział się upr2 sza. 

W Oberhausen-Lirich przed południem 
o ~odz. 11 i pół w lokalu p. Wika, Ro 
senstr 

W Bruckhausen przed południem o go
d~inie 11 i pół w lokalu p. Brinka po 
~iecu odbędzie się konferencya mę
zow zaufania.· 

\VI DahJhausen po południu o 4 godz. 
ok:-ilu p. Salmen. 

W W;emelhausen po południu o godz. 
4 w lokalu p. Kickut. 

na tajemnic. Zebranie odbędzie się w 
lokalu p. Oantenberg obok poczty. (.1) 

O liczny . udzial n rosi Nadzelator. 

l(oło śpiewu „Jedność" w Hamborn 
podaje swym czfonkom i wszvstkim 
Rodakom w ttamborn i okolicy do wia
domości, iż zebrania nie będą się od
byw~,tv j8k do te~ro cazasu w r,zwartą 
niedzielę w miesiącu tylko co drugą nie 

fr. Karlikowski, sekretarz. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi członkom. że w niedziele 10 mar 
ca o g.odz. 8 przystępujemy do wspólnej 
Komunii św. Ponieważ przybedzie je
szcze jeden ksiadz do oomocv dla te~o 
powinni wszvsrv członkowie bez wv
jatku do Stołu Pa1ic-kie~rn pr_.zystąpić; 
spowieciź ]est wielkanocna i nie nowin 
no r-ni-.jedne<ro brakować. Snosnbność 
do SPO"\Viedzi jest w sohctc. od godz. 3 

d0 godz. 11 i \ .i.cJz:..!.t. : · i • ,,,,~z. 
pól do 6-tej do 1)0 .; .... „, ·. Ltk,.c: I szy 
scy ci, którzy do · ·o\ . Hi I~<.J ~ •• 1;o ·-· 
ni ze sposobncś..:i skorzystać. 
(.l) Napierała, sekretarz. 

Pielgrzymka polska z dekanatu .Essen. 
W sprawie pielgrzymki z dekanatu 

Essen i okolicy zapraszam wszystkich 
Panów prezesów i nadzelatorów lub 
ich zastępców na niedzielę, dnia 10 b. 
m. do .Essen o godz. 2 po pol. do pana 
Schroedera (Westfaelischer-ttof) przy 
kościele św. Gertrudy. Viehofer i Pfer
demarkt narożnik. 

f'r. Karlikowski, przewodn. 

Tow. polsko-katol. „Jedność" pod w. 
św. Stanisława B. w Essen. 
Donoszę uprzejmiej wszystkim 

członkom, iż w niedzielę, 10 bm., przy
stępuje Towarzystwo wspólnie do Ko
munii św. w kościele św. Oartrudy 
podczas Mszy św. o godz. 8. O liczny 
udział się uprasza. Sposobność do spo 
wiedzi św. w sobotę po pol. i w nie
dzielę rano. fr. Karlikowski. przew. 

Tow. św. Andrzeja w Obermarxloh 
podaje swym członkom do wiadomości, 
iż zebranie odbędzie się w niedzielę 10 
marca, zaraz po wielkiem nabożeń
stwie. Członkowie winni się jak naj'."" 
liczniej stawić, ponieważ ważne spra
wy przyjdą pod obrady dotyczące się 
przewodniczącego i kasyera, oraz spra 
wa przyszlej święconki. Zarząd. 

Uwaga: Towarzystwo nasze bie
rze udział w uroczystości poświęcenia 
chorągwi Bractwa różańcowego w 
Marxloh. Członkowie winni się stawić 
na zebranie w czapkach i odznakach, 
ponieważ zaraz po zebraniu o godz. ~3 
nastąpi wymarsz do Marxloh. 

f'r. Snela, prezes. 

Towarzystwo zup. wstzemięźliwości 
„Wyzwolenie" w Bochum. 

Zwyczajne zebranie abstynentów 
w Bochum odbędzie się w sobotę, dnia 
9-go marca w lokalu czytelni „ Wiarusa 
Polskiego" punktualnie o godzinie pół 
do 9-ej wieczorem. na które się gorąco 
członków wszystkich zaprasza. Goście, 
wprowadzeni przez czton~ców mile wi-
dziani. Zarząd. 

Uwaga. Zarząd z powodu wa
żnych spraw tow. uprasza się godzinę 
wcześniej przybyć. Prezes. 

Baczność Rodacy! 
Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
przedstawi dnia 10 marca na sali p. de 
Poel przy kościele katolickim 

- Mękę Pana Jezusa -
w 8 aktach. 

Początek o godz. 6. Otwarcie ka
sy o g. 5. Wstępne dla członków są
siednich Tow. 50. dla nieczłonków 75 
fen., niewiasty 30 fen. Dzieciom niżej 

1 

lat 14 wstęp wzbroniony. - Zapra
szamy Rodaków i Rodaczki na te przed 
stawi"enie, ponieważ tu na obczyźnie 
przedstawienia ·takiego jeszcze nie 
było. (3) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława w Caternberg. 
Zebranie odbędzie się w niedzielę dn. 

10 marca na sali posiedzeń po pol. zaraz 
po nabożeństwie polskiem. - O liczny 
udział członków prosi (2) Zarząd. 

Baczność! Okre2' X. Baczność? 
Dnia 10 marca o godz. 3~ w tter

ne w domu Czeladzi przy ulicy Nowej 
odbędzie się pierwszy wielki wiec so
koli w celu ćwiczeń, na który się wszy 
stkich druhów z okręg-u X zaprasza, 
także druhów innych okregów i wszy
stkich Rodaków z Iierne i okolicy. 

Siudziński. 
naczelnik okręgu X-go. 

Czołem! Czołem! 

lladesłt-tno 

z~w1tafo w Doznar ~kiP 

"'' born, c•I p: '•"" o"'/.,, 
firm„ \~ nFHas, 

ł, f7. I Uno •n" 1fl Id w I rn 

w nader przystępnej cenie detaliczniej 
IO sztuk 15 fen. W:>rto spra\vdzić. Do 

nabycia we wszy~tkich odnośnych 
handlach. 



Zasyłając serderzne „ Bóg zapłać" naszym S'anownym 
Rodaczkom i Rodakom za dotychczasowe s1czere poparcie na
sze go interesu, polecamy i nadal nasz {24S) 

s· ład towaró i b awatnrch 
l\ełnia uych i JJrótkieh. ------------------ ,~.. ..., ,,__ . ~~~~~~„,~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ 

H Gardero b! wi!!!~~~bor~e. dziecięca H 
~ ~·••••tlii1i1111~1i1111111aa1 I 

Wszelkie arty kuły narodowe 
po cenach przystępnJch. 

g Usługa skóra? 
li 

. Usługa rletelna! 
Z wysokim szacuzikiem 

Piotr Poćwiardowski i Antoni Landowski 
we firmie 

*~~~~~~~tw.~~~~~~~~ * Baczność Bruch ! ~ * Pros:my Szan. Rodaków dla prze- * 
~ koneniasiąporównaćnaszetanieceny * 
!; w naszych 4 oknach wystawnych. * 
! Meble i maszyny do gotowania, ~ 
~ sprzęty kuchenne -=~~!':.~:~ ~ * Dransfald & Stawiński ~ * 245) Boehumska ul. u~,-a. ~ 
~*~~~~~~~~~~~~~* 

Baczność Wanne! 
Kto z członków Ko.mmu "Merkur" 

w W anne c-hćiałby 246 

kartolle \\yioseone 

Tani chleb! 
g Dobry, poż711nT chleb pad~rn-

~ A LA N· o o ws K I & co 9 ~-:!!t .!~t!a~2J c:I:;; !,;~:ki ~:a~:: g ~ stuten) po 1 OO mr. przesyła !Pospiesznie "" , • "'I ;:~~t!':?ieb~b;~~. ii':kh:,~;.:;:~~ 
I Langendreer-Sfid, Kaiserstr. 173d P· s~~::~~ć proszę w niemiecki~8~~ 

zyku i pcdać dokładny adres i stacyę ko-

~~-~~-~ 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeie. 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr. 
L. 'Veber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph. Lohof~ Maltheserstr. 5, G. Kir<'hner. 

.:!owo]:~ 

I K redvf dla każdego! 
Najlepsze 

. źr6dło zakopna 
mebli i urządzeń mieszk. 

MA ODPŁATĘ 
meble na 1 pokój wpłata li mk . 
meble na 2 pokoje wplata IO mk. 
meble na. 3 pokoje wpłata ~ 1ł mk.. 
meble na 4: pokoje wpłata 30 mk. 

1 ubranie wpłata .& n.k. 
1 ubranie wpłata G mk. 
1 ubranie wpłata. 8 rok. 
1 ubranie wpłata łO mk. 

1 ubranko chłopięce G rok., wpł. ł mk:. 
1 ubranko chłopięce 12 mk., wpł. ~ 111k:. 
1 ubranko chłopięce 15 mk., wpł. a mk: . 

• Wszy•tlio na kredył1 

J. Schwarzhoff, 
Reeklłnghausen·Siid (Brueh), 

ul. Boehumska (Bochumerstr.) 
~r. 199 (w pobliżunpoczty i apteai.) 

Sch a eh mistrza 
oraz 251 

20-30 robotników 
potrzebuje zaraz 

Fr. Miara. 
przedsiębiorca dla prac 
zimnych, Lan5en• 
dre4"r•Dworzee. 

Polska służąca 

Poszukuje do prołl 
dzenia filii towary gala 
teryjne i cygary "e wit\ 
kiem mieście w Nadre 

zdoln. człowie~ 
który włada biegle jęz) 
kiem niem. i mógłby 
tyś. mk. kaucyi i;taw\r 
Zgłosz. przyjmuje Eis 
Wiarusa pod P.W. łOłl 

„ ... „„ ... „„„„„„„„ ... „ .... „ ... „„„~ 

• Ootowej oif if ef Ob, męzk.iej I 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigstr. 

znajdzie miejsce za- I Elementarz1 
213 raz lub od 15 mar-~f atn na sprzedaż 

ca. 250 wwielkim wyborze polet 

. dla ehlopeaw I roboczej. 

Skład sukna. Pracownia podług miary •. 
} W. We„ nai, Hochemmerich, 

========== Atropwtr. '· ======== 
Tanie ł rzetelne źródło zakupna. 1479 

001'1 
1 i pół piętra wysoki z chlewami i morg~ 
ogrodu, przytem jest też maszyna do 
robienia pończoch itd. 

Wojciech Molanowski, 
Be.ek.llnghauaen•Sud, Waldatr. GS 

Place bud.oiwlane 
w Hamborn, pr ... y szybie IV ,,Deutscher Keiser" 
w każdej wielkości ma na eprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. (40) 

Albert Busa, 

M. Twardowski --Księgarnia ~ · 
Wanne I ,,Wiarusa Polsk. 

ulica Horststr. nr. 9. w Boehum. 

Dom w Suderwłeh 

-„„„„„ ...... „„„„„„„„mliiiil'a11118ml!Blllrmll!!łm!RIJlk" HA MB O RN, Gottliebstr. nr. 25. 

w pobliżu kopalni i kolonii, składający 
się z21 pokoi i składu, mającego obr 
tu 26 OOO mr., przynoszący_ z izb gór 
nych 1030 mr. komornego, jest natycb 
miast tanio do sprzedania. W piaty P 
trzeba 3 do 4 tysiące marek. - Oferty 
pod literą A. K. 30 do Ekspedycyi teii 
gazety. (25l 

I 

A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

'W' Gel1ezillirchen· Hullen, ul. Wannerstr. 243. 
Bufet dębowy. 

Specyalność: Całkowite urządzenia mieszkalne. Szyfonierka Szafa do rzeczy. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę 1 na odpłatę. 

·Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyp1awie potrzebujesz Re.dalm 25 1·roc. wpłaty. 

~---

&ifMi'P'aum . ..•. ' rłl1 

Kanapa z pokryciem fantazyjnem 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny~ Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami · Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



r. 60~ łłochnm na srode (Ir •• 13- o mar•~ Bo 17 . 

• • 

Codzienne pismo ladowe dla Polak6w na obczyźnie pośwt91on1 ogwfaełe :oraz sprayoa carodowym politycznym ł zarobkow}" 
~ cochielllde 1 WJJ\tk11a hl pohi,tec~1ca. 
tradpł&ta kwartalna u poczci• l • liltolł'1ch 1'1JlOai 
~t IO fsn., & z odnoueniera do domn 1 mr. 92 fen. 

:.'.m&i.:-u !'d.1lrl" Zl\li'1•l11 jfft w c~::mlh pocstoWJDl pi>d 
s.u.łdtla ,,L po:Wacll u. aa. 

Za inl•r&t,' płaci dt a aiepct rqdka drobnego dh a 
lf f. ogłonenie uaieac1one pl'Hd iutratami '° ftL 1 \ 1 
csęato ogłaua otnym& rabat. - Listy do „Wi.&ruar. 1 o• 
Pi.ego" n.al•i1 lrankowaó i poda6 w nich dokladnt "- • 

pia•')eg()· ~kopiaów nit inrrac&m1• 
„...:~„u.~---------------... .i-~~llW' w t e .,.~ - iaa.a.~~„--..,•-t ____ ,.,. _____ ,.,_ ..... „_,. _____ .... ,.,,..._-________________ ._-~ 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•ówlć, czytać i pisać po poslku I Nie 

fetił Polakiem, kto potomstwu swemu 

imłemczyć sie pozwoli! 
3&--

latel'fJełacya l(oła polskie20 w spra· 
wie wydalania gim.nazyastów Polaków 

brzmi: 
Czy wiadomo Kanclerzowi Rzeszy, 

że w Prusach z niższych i średnich za 
"kladów naukowych wydala się ucz
niów z powodu stanowiska rodziców 
w sprawie udzielania nauki· religii, sku 
tkiem czego uniem-0żliwia sie im korzy 
stanie w całej pełni z praw obywatel
skich? Co zamierza Kanclerz wo
bec tego uczynić? 

Prezy<lent ministrów bu\2arskicli Pet
kow został zabity. 

Z stolicy Bułgaryi, Sofii, .depeszu
ją, z.e prezydent ministrów Petkow zo
sta1 zastrzelony przez wydałonego ze 
służby urzędnika w chwili, gdy sie 
Przechadzał z innymi ministrami. Mi
nister handlu Orendajew otrzymał 
POSłrzał w ramię. 

W oarJamencie niemieckim obradowa
no w dalszym ciągu nad lnterpelacyą 
w sprawJe udzielenia zwhłzkom zawo 

dowym praw korporacyjnych. 

W związku z kwestyą tą rozstrzą
sano różne lnne sprawy z dziedziny 
P<lHtyki socyalnej. Interpelacya wnie
siona z.ostala w sobott._ przez posła 
Trimtiotna. 

Z Koła polskiego przemawiał poseł 
Korfanty; mówca wskazał na różne 
'ZYkany policyjne wobec robotników 
Polaków: żądał należytej wolności zbie 
rania się i jeszcze raz napiętnował du
tha policyjnego, który zawarty był pra 
''ie w każdym paragrafie projektu o 
udzieleniu związkom zawodowYm praw · 
korp0racyjnych. W skazawszy na 
'-'steczne poglądy polityczne sejmu pru 
.skiego zakończył mówca zdaniem, że 
~ała polityka antypolska wyrosła z ba
·rna niemoralności i upadku moralne
go; za zdanie to. Po:wolał marszałek 
lłłów-ce do porzadka. 

tników w Wanne nie obchodzą? Ko
niecznością popierania swoich też je
szcze nie każdy się przejął, a składy ży 
dów aż pomieścić nieraz nie mogą Po
laków. A czy kto słyszał, by żyd za 
nami się kiedy ująl ~ przeciwnie czyta
my, jak to u nas w Polsce z hakatysta
mi ręka w ręke ida i na nas w· pis
mach żydowskich ujadają. Polacy je
dnakże pisma te jeszcze nieraz sobie 
zapisują, bo to „fajn'' ! - Tylko tak 
przejść po mieszkaniach polskich to aż 
ściany się uginają, tyle na nich pism 
niemieckich zawieszonych. M.amy tu
taj dwa gniazda Sokoła, ale na zebra
niach przeważnie pustki, przychodzi 
zawsze tylko jedna i ta sama garstka 
gorliwych! 

Robotnicy powinni na każdym kro
ku wspierać rzemieślników i ku~ów 
polskich, ale rzemieślnicy i kupcy Po
lacy powinni też świecić przykładem 
w pracy obywatelskiej a nie oglądać 
się zawsze na tych paru niemców. Ro
dacy ! w tej myśli to piszę, że te pare 
słów was ~ąg_rzeia_.do eJ.lS7.PJ nrac.~ 
ie postaracie się o to, by sale na po
·siedzeniach towarzystw naszych) na 
wiecach polskich były przepeJnioffe, a 
w domach polskich znaidowala się do
bra polska · Razeta. a mianow· .ie nasz 
,,Wiarus Polski". Wojciech. 

Statystyka wyborów do parlamentu 
niemieckiego. 

„Reichsanzeiger'' ogłosił statystykę 
urzędową wyborów tegorocznych do 
parlamentu niemieckiego w porówna
niu z wynikami wyborów. dokonanych 
w r. 1903. Ze statystyki teł okazJtje 
się przedewszystkiem, że ludność pań 
stwa niemieckiego powiększyła się od 
r. 1900 o 4,239,005 ausz. liczba. zaś u
prawnionych do głosowania o 818,551. 
Bardzo znaczny przyrost wykazuje i
lość oddanych głosów. Wynosiła ona 
11,303, 483, to jest o 1,807,896 więcej, 
niż w roku 1903. W wyborach ucze
stniczylo ogółem 84,7 proc. uprawnio
nych do glosowania, co jest oc)setk•em 
niezwykle wysokim i świadczy o wiei 
kiem zainteresowaniu, wywolanem 
przez wybory ostatnie. 

Największa ilość głosów padła na 
kandydatów socyalno-demokratyczn.: 
3,259,020; dalej idzie 'Centrum z 
2,190,97 głosami, nacjonal-Iiberalowie z 
I ,652,997, trzy parje wolnomyślne z 
1,245,168 i konserwatyści z 1,094,640 
głosami. Na Polaków oadlo 453,818 
głosów. 

Największy przyrost głos6 w po
równaniu z r. 1903 wYkazały partJe 
wolnomyślne, a mianowicie ~2,51S 
głos.ów. Na drugiem miejscu pod 
wz~l~dem przyrqstn głos6\V stolą na-
~a:t-li&eralowfe: 335.~?6. ITIJej i· 

dą.i. centi'llrn 315,684 głosy, so~alde
-tnokraci 248 249. konserwatyśd M6,192 
i partya paóst}VOWa 138,4~9, Przyrost 
glosów ~lskich wY)tosi 102,034. 
Zmi\f ejszeniu uległ~ tyłlt~ Ilość głosów 
oddanych na ~andydatów _1-wiązku 
chfops){ieSW ~ ~ 768}. weJfów (o 
16,-0201 ł ~l~~z_fków (o I0.369). 

Nafwięks:t stosunkowo prz-yrosł 
wykazały glosy polskie, powiększyły· 
sie bowiem e ~ (29~3'1o) 

Stanowisko Koła Polskiego wobec 
rządu Rzeszy niemieckiej. 

Porównanie historyczne jest prze- , 
cież zawsze dozwolone. Że kanclerz 
o północy, kiedy spokojni obywatele 
śpią, nagle zbudzony przez krzyczące 

Z mowy posła hr. M. Mielżyńskłego. pospólstwo (W esolość) 
(Dokończenie) był tak śpiący, iż ten żart zapustny 

Omawiano w tej wysokiej izbie ca- uważał za poważną owacyę, to jest zro 
łą agitacyę wyborczą po rozwiązaniu zumialem, i to także, iż nie oglądał so
parlamentu, ora__z całą działalność kanc- bie dokładnie tych, którzy demonstro
lerza rzeszy przed . rozwiazaniem par- wali. - Przedewszystkiem dziwili się 
lamentu i po rozwiązaniu. Kto tu sly- temu podobno policyanci, którzy W. 
szał mówców centrowych i odpowiedzi wielu najwięcej demonstrujących poz
kanclerza rzeszy nali gości różnych karczem najgorszej; 
(Głos z centrum: On przecież nic nie reputacyi. 

odpowiedział} (Wielki niepokój ną prawicy i u narodQ· 
- od trzech dni wprawd~ie się ukrywa . _wych _liberałów.) . . .-
ale już dosyć mówił _ ten musiał od- I Więc me mozna tu mów1c o wolt 
nieść to wrażenie„ Że cala sprawa nie ·narodu i że cały naród idzie za kanc
opiera się na podstawie, jaką tu kanc- lerzem. , ~ 
Ierz rzeszy z taką emfazą przedstawił. (Wielka prawda na ławach polskich i w 
Hr. Posaidowsky powiedział nam, że Centrum.) 
kanclerz, proponując rozwiązanie par- Teraz, kiedy całe przedsięwzięcie się 
lamentu ryzykuje swój cały wpływ i udalo, jest wielki pochód tryumfalny i 
swoje stanowisko. Sądze. że to zdani J)ddnoszą hymn tryumfu: kanclerz try-
jest trafne, chociaż nie w tym umfuje, -pan Dernbur"1: tryumfuje. Wol-
w ~itn-' on-ie „„w-kc · rt Zł u yś\.na \e · · ~„ ie 7 t.eg 
kim razie o stanowisko kaft~lerza rze- wszystkiego zyskała kilka: mandatow, 
szy, o jego karyere, J~że1i odnośnie do bo też niczego wiecej sobie pewnie nie 
tak wysokiego urzędnika moźha mówić obiecuje z nowej kombinacyi. _, 
o karyerze. (Głosy na prawicy.) t 
{Głos na prawicy: Czem jeszcze miał- I my polacy w większej liczbie 

by tostać?) przyszliśmy do izby, ale nie myślimy o 
- Mógłby otrzymać tytuł panującego tern, aby głosić tryumf, a chociaż nig
księcia {Herzog), jak książę Bismarck, dy Jeszcze nie byliśmy tu w takiej licz-
może w tych samych warunkach. bie, jeknak nie jesteśmy dumniejsi. 

{Wesoło§ć.) (Olos: tacy skromni!) 
Mości panowie, jakaż była sytua- Wprawdzie z dumą i wdzięcznością spo 

cya przed rozwiąz;.miem parlamentu? glądamy na ofiarność i gorliwość nasze 
Wówczas czytano w ga.zetac 1 wszel- go ludu, który, mimo wszelkiego prze
kich kierunków, tak w Niemczech, jak i śladowania i wpływania na niego, nie 
za granicą, że panuje ogólne niezadowo obawiat się iść do urny wyborczej w 
lenie, rozgoryczenie w rzeszy, jakie- zwartych szeregach. Prześladowanie i 
go nie było jeszcie nigdy przedtem, że niewola nauczyJy nas. poJmować no
rząd jest słaby i chwiejny. sze zadanie poważnie i trzeźwo. Dla ta 

Sądzę, że nie ja sam mam to uczu- go i w tej izbie pragniemy poważnie 
cie, źe, gdyby przy interpelacyi Basser pracować. 

(Brawo!) manna w dniu, kiedy reprezentanci na
rodu całe jego rozgoryczenie przeciw
ko kanclerzowi mieli tu w..vrazić, po
seł Spahn nie wystąpił łagodząco, to 
książę Blilow dziś.:: zaniJa$t być przy
wódzcą nowego liberalizmu. zażywal
by zasłużonego spokoju w iednyrn ze 
swoich zamków. 
(Wielka prawda! w centrum. Weso

lość). 
A teraz cała ta kampania prz,eciw

ko centrum. „Dalejże na centrum, so
cyalistów, polaków, welfów za honor 
rzeszy„ - czy ta cala tromtradacya 
nie brzmi tak, jakoby miała zagłuszyć 
ogólne niezadowolenie przeciwko r~
dom kanclerza? 

Jest t& wprawdzie trmfno dla naro 
du niemiJckiego uwierzyć. że stronni
ctwo centrum, kt6re fak długo pra
cowam pny ustapawianiu naiważniei
szycł1 usta.w, nAtciw 'któremu podnie
siono za~}łt-1 ie~iie s~o. str~nictwent 
rządowęm;;. które łstołnłe kśi~ia BUIO
wai nieraz wybawiało z tr:ud~~o póf~ 
żenia. -nagle st-ąło sie. zdrajcą i:~zy i 
oJczn.ny. 

A eióż powiedzieć o tei odezwft do 
narodu i o twierdzeniu. że cały nar6d 
idzie za kanclerzem! Jeti. wntawdzie 
cała rzesza, która biJe Qk.laskł. Ale przy 
pomnijmy $Oble :clasy rzymskie, cza
sv Nerqt:\ 
(Smi.ech m prawfic:v i u narodowych 

llberalów.) 

Wedle naszych sił brać bedziemy 
udział w pracach. jakie czekają wyso
ką izbę, odnosząc~h sie do ochrony 
rzemieślników, do lityjd' ~ocyalnej l 
innych nie mtifef wafoycłł~ Pomimo te
go, ze rząd nas źle tra~uie. nie będzfe
my się tu :Jtzścili ani okazywali polityki 
zlości. 

(Brawo!) 
Ale nie można nam te~o wzią. za 

złe, że nie Popieramy i nie wzmacni.H
my rządu, który nas na każdym kroku 
pozbawia praw. i który eh dalby nas 
kiedyś wyrzucić z kraju naszych przod 
ków~ 
(Wieł}rn prawda na ław.ach polskich i 

w centrum.) 
M. P., bez trbmtad-racvi i bez wiel

kich oJuzyków ryumfu możemy wyra 
zić nadzieje. że wielka wiekszość nie
mieckiego narodu w tej wysokiej izbie 
zrozumie. nasze prawa i bronić ich bę
dzk. 
tłi'r,a: t'.> na ławach polskich. w centrunt 

i u socyalistów.) 
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towano na wniosek prokuratora gru
dziądzkiego, ze względu na rzekome 
niebezpieczetistwo ucieczki. 

Toruń. Pijaństwo przyczyną sa
mobójstwa. W piątek po potµdniu koło 
godziny 3 zastrzelił 45-letniego agenta 
Haskę, mieszkającę~o w domu Heisego 
przy ulicy grudziądzkiej, jego własny 
:19-letni syn. Haska, oddany pijaństwu, 
•róciwszy znów w piątek pijany do 
domu, zaczął się sprzeczać z żoną i jej 
:grozić. Gdy syn 'przystąpił, by matkę 
obronić, rzuci! się ojciec do niego i 
przyparł go do ściany. Syn, wyciągną
wszy następnie rewolwer. dał cztery 
strzały, z których trzy trafiły niesz
ezęsnego ojca. Przywołany natych
aniaist lekarz dr. Drofs, stwierdzić już 
blko mó~d śmierć Haski. Syn stawił 
~ię sam policyi. Oto znów skutki pijań
'Słwa ! 

Poznań. W sprawie strejku w fa
bryce Milcha w Jeżycach piszą do „Dz. 
Pozn''. 

W czorai sprowadzono z za~ranicy 
kilkunalStu robotników i wjechano z ni
mi na podwórze z wielkim tryumfem. 
Chciano robotników zastraszyć i poka
:gać, że dostaną ludzi za tanie pieniądze. 
Pomiędzy godziną 8 a 11 wieczorem 
:slyszeli przechodnie lamenty owych lu 
Clzi, aby ich z fabryki wypuszczono, bo 
.agent zgodził ich do pracy rolnej, a oni 
.zostaJi wywiezieni wbrew woli do fa
bryki Mil cha. Słychać było głosy: 
.,.,ach Gott''! ach Gott! lass en sie mich 
:raus, ich arbeite bier nicht !" Słychać 
też było płacz kobiet. 

O godzinie 12 w nocy sprowadzo
no kilku ludzi w wozie meblowym zam 
kniętym na kłótke. Ludziom tym przyo 
biecano wiele. lecz i ci pracować nie 
·chcą, tylko żądają, aby ich wypusz
czono, bo im się zdaje, że są w więzie
niu. Ludzie siedzą w fabryce, wyjść nie 
mogą, proszą, żeby ich wypuszczono, 
ale wszystko nadaremnie. Dozorcy tłó
rnaczą, że nie mogą otworzyć. bo klucz 
zginal; lecz lament nie ustal. 

Ponieważ obawiano się, żeby lu
<lzie przypadkowo przez płot nie uszli, 
„ dyrekcya kazała ieszcze podwyższyć 
płot o 7 5 centymetrów żgającym dru-
tem. 

Poznań. O rzekome urzadzenie taj
nego zlotu „Sokołów" wytoczyła pro 
.kuratorya proces: 1) właścicielowi 

wej\vsi bez zezwolenia policyi oraz nie
wypełnianie nakazów urzedników roz
wiązania tegoż i przemówienia na tem
że zebraniu; p. Zabłockiemu zaś taksa
mo zwołanie zebrania pod golem nie
bem bez poprzedniego doniesienia Po
licyi, niestósowanie sie do wezwania 
żandarma, aby miejsce zebrania opuś
cił i gwałtowny opór przeciw nakazom 
urzednika. · · 

Powodem do wytoczenia procesu 
była prywatna zabawa. urządzona dnia 
2 września rz. przez pana Niemoi~w
skiego w jego parku. na która tylko za
proszeni goście za okazaniem karty do 
step mieli. 

Ponieważ dwaj świadkowje poseł 
p. Chrzanowski i Dreyza nie przybyli 
na termi1n a sąd i obrona zeznania ich 
uważała za ważne, zostały rozprawy 
odroczone. 

Gniezno. Z wyższe~ szkoły żeń
skiej w Gnieźnie. jak donosi „Lech" . 
wydalone zostały te dziewczęta, któ
rych rodz'eństwo brało (nie bierze) u
dział w strejku szkolnym. 

Szkoła żeńska jest zakładem pry
watnym. Przełożona panna Siegert wi
docznie jest zmuszona popierać system 
pruski. 

Gniezno. Redaktor „Lecha' ', pan 
'feska, skazany_ został w czwartek 
przez gnieźniel1ską izbe karną za obra 
zę nauczyciela pana Molińskiego z 
Gniezna w krótkiej notatce •. Lecha'' na 
20 marek kary. Prokurator wniósł o ty
dzień wie.zienia. 

Śmigiel Odbyła się tutaj obdukcya 
ciała zamordowane~o listowego Meuse 
la w Ziminie. - Prokuratoryi nie uda
ło się dotychczas myśledzić mordercy. 

Kościan. Zeszłoroczny strejk tu
tejszych cieśli i mularzy spowodował, 
jak wiadomo podwyższenie zarobków 
we wspomnianych zawodach. Obecnie 
związek pracodawców. obejmujqcych 
powiaty, leszczyf1ski. wschowski, ra
wicki, kościański, gostyński. śmigielski 
i babimojski oglasza taryfę zarobkową 
dla powiatu kościańskiego na rok bie
żący. I tak zarabiać będą na godzinę: 
polierzy mularscy i ciesielscy 65 fen., 
czeladnicy 55 fen. i 45 fen .. robotnicy.30 
fen, robotnice 26 fen., chłopcy ciesiel-

. scy i mularscy 25 fen_.. a za używanie 
własnych narzędzi 4-5 procent odszko 
dowalllia. 

dóbr rycerskich p. Józefowi Niemojew- Król. Huta. Niejaki Au~ust Czołga 
skiemu z Nowejwsi pod Swarzędzem, la z I(ról. Huty, liczący lat 33, pokłócił 
2) kupcowi panu Janowi Zabłockiemu się raz z żoną swoją, która się odda
z Poznania. wała pijaństwu; z kłótni wvwiązała się 

Rozprawy w tej sprawie toczyły bójka, w czasie którei oskarżony spo
.się w piątek od godziny 9 do lj4 przed niewieraf ciężko swą żonę. żona po
tłrugą izbą karną. tern rozchorowała sie i oo 8 dniach u

Obrof1cą pana. Niemojewskiego był marla. Sąd przysięgłych skazał oskar- 1 

mecenas Trąpczyński. obrońcą pana żonego na 2 i pół roku wiezienia. 
Zablockiego mec. Drwe.ski. Zabrze. Inwalid P. skarżył się na 

Akt oskarżenia zarzuca: o. Niemo- ) ból głowy; lekarz przepisał mu 5 da
jewskiemu urządzenie dnia Z września ~ wek pewnego proszku, które chory 
T. z. zebrania pod golem niebe.m w No- miał w odznaczonych odstępach czasu 

łi'aJtalna om} łkae 
tJ 

12) Po '•ieść z francuskiego. 

{Cłu utuyJ. 

Starzec nalegał, błagał ze łzami, ł 
Marya jest już blizką śmierci, że jeden 
.aby mu powiedział prawdę. Mówi!, że 
tylko Jerzy, jego mifość, jego pieszczo
ty mogłyby powrócić życie i zdrowie 
jego dziecku. Mówił, że to byłoby okru
cieństwem nie do darowania, gdyby Jo
sillet ukrywał przed nimi mieR5ce po
bytu młodzieńca. 

Dzierżawca odpowiedział na to po 
ważnie: 

-- Przysięgam przed Bogiem, że 
od dwóch miesięcy przeszlo nie mia
łem od mego pana żadnych wiadomo
ści. Madelor odszedł, czul. że myśli mu 
się plączą w głowie, że już traci rozum 
widząc przed sobą tę r11ezgłębioną prz~ 
paść i żadnej możnościi ratunku. 

jem. 
Marya czekała na niego z niepoko-

- I cóż? - zapytała. 
Chwycił się kłamstwa, wybiegu. 
- Za tydzień Jerzy wróci rzekł, 

tmuszając się do uśmiechu. 
Gdy Madelor opowiedział Paulinie 

P swoim widzeniu się z Josilletem1 wie-

- H _Q _ . O 

śniaczka pokiwała głową z niedowierza 
niem. 

- .Josillet nie powiedział prawdy 
- rzekła. 

Jednak zanadto wielka szczerość 
przebijała w głosie Josilleta, żeby dok 
tór mógł mu nie wLerzyć. 

- Mylisz się - rzekł - ten czło
wiek byłby mi napewno powiedział co-
kolwiek.. · 

Ona jednak, chciała się jeszcze sa
ma przekonać, o tern nieszczęściu, poj.
mowała i przeczuwala także. że w po
wrocie Jerzego leżała jedyna nadzieja 
wyleczenia Maryi-. Postanowiła zoba
czyć się z J osilletem. 

W tym celu udała się nazajutrz na 
pole, u podnóża góry Tranet, gdzie wie
śniak pracował. 

Na jej widok dzierżawca pobladł 
lekko. 

Zbliżyła się do niego trochę zmię
szana. Chociaż od pamiętnej sceny w 
lesie, kiedy wyznał jej swoją miłość, 
wieśniak unikał wszelkiej rozmowy o 
tym przedmiocie i nie wspominał jej 
już nigdy o swem marzeniu, którem się 
pieścił przez chwilę. odczuwała jednak, 
że żywi dla niej zawsze głębokie uczu
cie, podniecone jeszcze przez jej poryw 
czą i oschłą odpowiedź. 

Milczała i nie śmiała do niego prze J 
mówić. , . _s ;.;1 

spożyć .. On jednakże spożył wszyst- • niepjodobf,e11stwem było osiągnęcie po„ 
kie 5 dawek na raz„ poczem zasnął, rozumienia, wskutek cz.ego dyskusyę 
lecz zasnał - na wieki. - Przestrzegaj na czas nieoznaczony odroczono. Usta
my ściśle zarządzeń i wskazówek le- wę uważają za przepadłą, gdyż rząd 
karza. nie da sposobności do .Ponownej dysku-

Radzionków. W niedziele. dnia 3 syi. Policya zarządziła środki ostro
bm. odbyla się w kościele w Radzionko żności celęm przeszkodzenia demon
wie o godzinie 8 msza św. za duszę śp. stracyom kobiet w parlamencie i przed 
ks. arcybiskupa Stablewskiego. parlamentem. 

Z innych dzielnie Potsl I. 
Warszawa. Zmarł w Warszawie 

śp. Wincenty Rambiszewski. dożyw
szy 107 lait życia. Urodził się on 1800 
roku na Podlasiu, przebył powstanie 
1830 roku, w którem ranny został w 
nogę. Z zawodu był cieśla i pracował 
do setniego roku życia. Do ostatnich 
dni zachował przytomność umysłu, 
przed rokiem atoli już zaniewidział. 

'-Jiadomości ze świałae 
Stosunki amdelsko-włoskie. 

Dziennik „Stampa" podaje na czele 
numeru wywiad z pewnym wybitnym 
dyplomatą angielskim, który oświad
czyl między innemi. że stosunki angiel
sko-włoskie coraz bardziej się zacieś
niają i nie ulega wątpliwości, że w ra
.zie zarówno jakiego wypa:dku na mo
rzu ~rodziemnem. lub na W s;chodzie„ 
Anglia i Włochy pójdą razem. Plan 
operacyjny jest już nawet wypracowa
ny. Dyplomata ów powiedział dalej, 
że przyjaźń angielsko-wtaska jest kom 
binacją naturalną, podczas gdy trój
przymierze jest sztucznym wytworem 
jednego człowieka. Bismarcka. W in
teresie stosunków angielsko-wloskich 
musiano nawet zmienić tekst trójprzy
mierza. 

Wrzenie w Ameryce Środkowej. 
Według doniesienia .,Associated 

Press" starania Stanów Zjednoczonych 
i Meksyku, aby usunąć nieookoje, które 
grożą wciągnięciem do walki zbrojnej 
wszystkich pięciu Rzeczypospolitych 
Ameryki $rodkowej, ograniczyć się ma 
jąna skłonieniu swarzacych się państw 
aby oddały sprawy sporne pod sąd roz 

· jemczy. Występować z interwencją 
nie zamierzają ani Meksyk ani Stany 
Zjednoczone. 

O pr,awo wyborcze kobiet. 
W parlamencie angielskim wniósł 

poseł Dickenson (liber.) drugie czytanie 
ustawy. przyznającei1 kobietom pra
wo wyborcze. Prezydent ministrów 
Campbell Bannermann oświedszył, że 
rząd pozostawia Izbie rozstrzygnięcie, 
ale osobiiście jest zia przyjęciem usta
wy, gdyż wykuczenie kobiet o-d prawa 
wyborczego nie jest usprawiedliwione, 
ani politycznie słuszne. W dyskusyi 
jednak wyłoniła się taka różnica zdań 
w lonie poszczególnych stronnictw, iż 

On odezw al się pierwszy: 
- Dzień dobry. panno Paulino. 
Dzień dobry, panie Josi·llet. 

Oboje patrzyli na siebie bardzo za
kłopotani. Wi1eśniak domyślił się za
raz, w jakim celu Paulina do niego 
się zwraca. 

Panna Paulina przychodzi zapewne 
pomówić ze mną o panu Jerzym, pra
wda? 

-Tak. 
- Pani jest przekonana. że ja skla-

malem, gdy mówiłem do p. Madelora, 
że nie wiem o miejscu pobytu mego pa
na. 

Nic nie odpowiedziała. 
On mówił dalej: 
-- A więc niesłusz;nie nmie pani o to 

posadza. Ja nic nie wiem. 
Zapanowalła chwila milczenia. 
- Panie Josillet - odezwała się 

Paulina. 
- Słucham, panno Paulino. 

-- Kiedy zeszłego lata pJosileś mnie 
pan o pozwolenie starania się o mnie. 
przyjęlani pana oświadczenie bardzÓ 
niegrzeczni1e i· opryskliwie ... 

- Miała pa:ni prawo. 
- Nie. Ja źle postąpiłam. 
- Powtarzam, że miała pani prawo 

do tego. Jesteś pani piękną, a zatem 
masz prawo być trudna w wyborze lu
dzi, których raczysz obdarzyć swoją 
miłością. 

Z rosyjskiej Dumy państwowej. 

Prezydyum Dum~ zostało Już uzu
petnione. Wiceprezesami zostali wy. 
brani Berezin i Poznańskij odbydwaj 
z lewicy. Polacy nie przyjęli ofiaro. 
wanego im stanowiska jednego z pod
sekretarzy, zgodnie ze swoiem posta
nowieniem niebrania udziału w prezy
dyum Dumy. 

Duma powinna liczyć 524 posłów, 
iecz liczba ta nie jest jeszcze pelntai. 

W „Rusi'' znajdujemy szczegółowe 
podanie dotyczące 462 posłów. Repre
zentowanych jest 21 narodowości 
mianowicie: Wielkorusów 259, Pola
ków 48, Tatarów 16. Rusinów 15, Or
mian 9, Biało rusów 8. Litwinów 1 ł !:
stów 5, Żydów 5, Łotyszów 4, Niem
ców 2, Mołdawian 2. Basz:rdrów l, Kir
gizów 1, Mordwinów I. Sartów 1. Cze
chów 1, Czeczeńców 1. Czuwai.Szów I, 
Pinów 1. 

W ten sposób wielkorosyanie sta
nąwią połowę posłów, drup;a połowa 
przypada na' inne narodowości. wśród 
który;ch Polacy stanowią najliczniejszą 
grupę. Grupa ta zmierszyła się nieco, 
ale daleko wvższej redukcji uległy in
ne, a szczególnie rusini (czterokrotnie), 
litwini, białoruscy, żydzi (2 i pół raza); 
natomiast wzrosty grupy: ormian i ta
tarów (dwukrotnie). 

O zjeździe centrum barwarsldego, 
na który wskazaliśmy w wczorajszym 
artykuliku, podajemy jeszcze nastę
pujące szczegóły: 

Zlaizd odbył się w Monachium, a w 
obradach brało udział przeszło 600 de
legatów. 

Obrady były poufne, a toczyly si~ 
głównie nad ostatnimi wyborami do 
parlamentu a chodziło głównie o wyda
ne przez zarząd partyi. hasło popleraaia 
socyalistów przy :wyborach ściślej
szych. 

Przywódzca sejmowej frakcyi ba
warskiej, ks. pralat Daller. wyjaśnił, że 
w obecnych warunkach socyaliści są 
mniejszem złem, niż liberali. i oświad
czył, że nie zgodzi się na usta(WY' wyjąt 
kowe, ani na ograniczenie praw wybor 
czych ludności. Wreszcie podnosił ko
nieczność zaznaczenia w parlamencie 
stanowiska bawarskiego wobec prttsa
ctwa. 

Po przemowie prał.ata Dallera dy
skusyę zamknięto i uchwalono rezołu
cyę przedstawioną przez zarząd, w fdó 
rej powiada się, że J>Opieranie pr~ez 
centrum socyalistów na wyborach ści
ślejszych było taktyczną koniecmo· 

- Byłam dla pana cierpką i przykr~ 
wtedy. Dzistaj zła ~est em o to na sie
bie i przeprasziarn cie bardzo. 

- Pani, pa'Ilno Paulino? 
- Żałuję bardzo tego, co wtedy mó-

wilam. 
Wieśniak porzucił na chwilę swoje 

zajęcie i stanął przed młoda dziewcey
ną, ze spuszczonemi oczami. mocno 
czerwony, jakby to on sam przyznał 
się w tej chwili do jakiejś winy. 

- To dobre - rzekl z niejaką poryw 
czością w głosie. ·- Rozumiem dobrze, 
dł.a czego tak do nmie przemawiasz. 
Jeszcze mi pani nie wierzysz. Nie prze 
konałem cię dostatecznie. że nie wiem 
gdzie obecnie przebywa Jerzy. Przy
chodzisz pani mnie kusić. to bardzo źle 
z pani strony. Po tern. co mi teraz po
wiedziałaś, mógłbym sądzić. że nagle 
stałaś się dla m".lie życzliwą. Ale wi
dzę dobrze, że grasz tylko ze mną ko
medyję. Bądź co bądź. widzi panna 
Paulina, wole już cierpkie i przykre, 
ale szczere wyrazy, jakiemi mnie wte
dy odtrącitaś. 

- Zasłużyłam, żeby pan do mnie 
przemawiał w ten sposób - rzekła 
smutno. ·· ~ : 1~ 

Czuć byto w jej głosie. że w.spom
nienie Jerzego przemknęło przez jej o-
czami. ~i·~:d ! 

(Ciąg dalszy nastąpi.) J 



:ą i f;e ~v obe~nym. s.t~ni~. rzec'zy li- j w Mo~s;. gdy pan Tuszyński w swem 
,raii sa mebezp1e~zm~Js~ mz socyal-de ł przemow1eniu zamiast za.tmować się 
okra~i .• W reszcie osw1:id~zono w re I spraw~ robił propagandę dla Związku 
JucYI· ze ce~t~um kat~hckte jest par- so~yallstycznego, zagroził mu przewo
poUtyczną l Jako takie w rzeczach dmczący druh Pietrzak odebraniem gło 

litycznych musi być niezawisłe od su. 
fadz kościelnych. Szanowni Rodacy, jeżeli chcecie 

powyższe wnioskiprzeprowadzić, musi 
cie wszyscy jak jeden mąż stanąć pod 
sztandarem organizacyi polskiej. 

Japonia wobec polityki an~delskiej. 
I#o londyńskiego pisma „Times" do
zą z Tokjo, że Japonia serdecznie 

ita zapowiedź porozumie!1ia angielsko 
syJsk!ego. ~rasa twi.erdzi, ~~ poro
imienie Angh1, Pramcy1, Rosy1 i Japo- ; 
i zabezpieczy pokój na Dalekim ' 
'schodzie na długie lata. Zdaniem pra r 

niema żadnych przyczyn powa- , 
ycb, które mogłybJ[ przeszkodzić u
eczywistnieniu tego dzieła. a dzieło 
uwieczniłoby na zawsze imię króla 

n~lii .Edwarda. 
I(onstytucya w - Meklemburgii. 
Po zjedno_czeniu Niemiec, posta

iono w parlamencie rzeszy wniosek, 
r wszystkie kraje związkow,e miały 
'trój konstytucyjny. ale wniosek zo
ał odrzucony w obec opozycyi rządu. 
ziś książę panujący w Meklemburgii 
1ienił swoje pog@dy i zwołał na 
n rok sejm nadzwyczajny, któ
~o zadaniem będzie znieść stano

'Y porządek, panujący dz1'ś w kraju. 
aką będzie ta konstytucya nowa, trud 
0 dziś przewidzieć wobec prawa, któ
e ma rycerstwo obradować oddziałnie 

Z Turcyi. 

Zeslany na wygnanie, skutkiem kro 
ów poczynionych przez ambasado 

11łemieckiego, naczelnik tajnej poli
yi sultaf1skie.i i ulubieniec sułtana, Fe
im pasza. nie bawił już na miejscu ze
ania, lecz w dobrach sułtańskich w po 
liżu Brussy. Prócz tego sułtan podwyż 
yl że 150 na 300 funtów tureckich do- f 
atkową pensyę miesięczną Fehima. 
obec tego sądzą tu powszechnie, że 
ienawidzony przez ludność wygna

·ec powróci niebawem do Konstanty
poła. 

treik robotników w zakładach elek„ 
trycznych w Paryżu. 

Zastrejkowali na~de robotnicy pra 
ujący w zakładach dostarczających 
rąd elektryczny. , 

Strejk dal się we znaki całemu mia 
tu. W piątek o .zodzinie 5 po południu 
usiala przeważna część. wielkich firm 
andlowych i rozmai 1tych instytucyi 
amknąć biura i uwolnić personal od 
racy. Wiele dziennikow wieczornych 
ie wyszło, również wieksza część po
annych pism nie mogla wyjść. Przed
tawienia w teatrze nie odbyły się. 
~ielkie bulwary były wieczór tylko 
rzez pół oświetlone. Sklepy pozamy
ano. Tak samo kawiarnie i restaura
~e z trudem tylko mogły obsłużyć pu
l1czność. 
Strejk zakończono w niedzielę. Ro

atnicy podjęli pracę w spokoju. 

e spraw robotniozyob. 
. W niedzielę, dnia 10 marca odbyły 
1~ zebrania robotników z kopalń Rhei
reussen w ttochheide przed południem 
oroołudn. w Mors ia sta·raniem trzech 
chodzących w rachubę orgainizacyi. 
ZJednoczenie zawodowe polskie" za
tępowat druh Korpus z Bochum. Obra 
?
0 
komisyę, składającą się z pięciu o

o ' do której należy także druh Pie
~k z Merbeck i postanowiono nastę
u!ące wnioski dyrekcyi kopalni przed
ozvć: 

I. Odrzucenie kompromisowego 
dyngu. 

2. Zaprowadzenie tegoż z wszyst 
kimi współpracownikami. 

3. Zniesienie systemu 3 numerów 
nru miejscu uracy. 

1. Wybór doświadczonych górni
ków na starszych haj er ów. 

5. Skrócenie szychty niedzielnej o 
jedną godzinę. 

6. Wydanie ustaw knapszafto

Robotnik. 

Z róhyoh stron. 
Bochum. Na tajnem oosietlzeniu 

rady miejskiej uchwalono żonatym u
rzędnikom i robotnikom, których pen
sya nie przekracza 2400 marek, udzielić 
dokładkę do pensyi w wysokości 3 pro 
cent rocznego dochodu. jeśli rodzina 
liczy więcej jak czworo dzieci · 4 pro
cent. Dokładkę otrzymają także urzę
dnicy i robotnicy nieżonaci, którzy u
trzymują rodziców swoich. 

Dortmund. Na torze ko1ejowym 
prowadzącym przez ulice Sedańską 
przejechała lokomotywa listowego Ka 
rola Veddera, który odniósł ciężkie ob
rażenia .. Vedderowi przed kilku laity u
jechała kolej elektryczna lewe ramię. 

Z Baukau otrzymaliśmy kilka li
stów, w których. Rodacy przeważnie u 
bolewalA, że Polacy sie rozdwoili przy 
wyborach. Jedni przypisują winę tej, 
inni drugiej stronie. Gdyby zgoda była 
panowala, Pola.cy mogli byli zwycię
żyć zaraz przy pierwszem głosowaniu. 

Wezwać możemy tylko obiedwie 
strony, by pamiętając, w jak oiężkich 
żyjemy warunkach i jak wróg na nas 
ze wszech stron naciera„ tera.z po wy
borach wybaczyli sobie nawzajem nie
jeqno, iżby w Baukau znów zgoda za
panowała. Obiedwie strony na tern 
wyjdą najlepiej. Z niezgody w obozie 
polskim polakożercy największą mają 
u ci eche. 

Ruhrort. Firma Thysen buduje no 
we zakłady wodociągowe w Laar, na 
łące położonej przy składach kruszcu 
huty „Phoenix". Przy pracach ziem
nych zatrudnia się już wielką liczbę ro
botników. 

Gel~1enkirchen. Według zestawie
nia tutejszego instytutu diw spraw zdro 
wotności i badania chorób zaraźliwych 
zaszly w obwodzie węglowym od 3-go 
lutego do 2-go marca następujące wy
padki chorób zaraźliwych: ~ tyfusu 66, 
szkarlatyny 498, suchQt 201, tężca kar 
ku 100. Tężec kairku szerzy się znów 
coraz więcej. Największa liczba wy
padków tężca karku zaszła w powiecie 
bochumskim wiejskim bo aż 30. 

Hamburg. Zgromadzenie robotni
ków postanowiło. by i nadal odmawia
no pracy w nocy i w niedziele. 

Courrieres. Z powodu rocznicy 
wielkiej katastrofy kopalnianej urzą
dzono w niedziele na kilku cmentarzach 
manifestacye żalobne„ w których bra
ła udział olbrzymia moc publiczności. 

Drezno. W nocy z soboty na nie
dzielę zastrzelił pozas~użbowy leśniczy 
Wilsdorf żonę swoją i pięcioro dzieci; 
Szóste dziecko swoje. najstarszą córkę 
zranił ciężko. W nocy z niedzieli na po 

·niedzia~ek odebrał następnie Wilsdorf 
sam sobie życie. Przyczxpą rozpaczli
wego czynu jest brak śrOdków utr.zy
mania. 

Berlin. W kołach finansowych ber
lińskich budzi wielką sensację wiado
mość ogłoszona w dorocznem .sprawo
zdaniu Banku państwa o wykryciu no· 
wych sfałszowanych bankąotów tysiąc 
markowych. W r. 1968 wykryto w 
Berlinie olbrzymie fałszerstwa bankno
tów tysiącmarkowych w sumie SZI ty
sięcy marek. Obecnie sprawozdani~ 
donosi o wykryciu nowych fałszywych 
banknotów w sumie ogólnej 7 40,000 mr. 
Fałszerstw tych dopuścił sie jeden z 
funkcjonariuszy drukarni państwowej, 
gdzie się drukuje banknoty, a stemple 
urzędowe i numery były tak łudzące 
porobione, że Bank dług-o nie spostrzegł 
oszustwa. 

Wych w języku polskim. 
ze Na Powyższe zebranie przybył tak Od Redakcyi. 
~CYalista p. Tuszyński z Bottropu, 

Doniuno. że jako referent był wyznaczo Panu Józefowi B. w Reck!ing~au- ł 

koło 4 miliony, pod zaborem rosyjskim 
12 milionów. 

Panu A. Cichemu w Liitgendort„ 
mt.md. Dlatego nie ogłosiliśmy wiec.a, 
ponieważ pan pytał się tylko o mówcę 
a nie . mówił gdzie i o któreh godzinie 
wiec ma się odbyć. Redakcya, do któ
rej pan telefonował sądziła wskutek te
go, że ogłoszenie o wiecu jest już za
mieszczone. W liście Swoim Pan znów 
nie oznaczył ani lokalu, ani godziny, o 
której zgromadzenie się ma rozpocząć. 
Prosimy nam o tern donieść odwrot i:ą 
poczta. 

Pani Weronice J. w W anne. Mąż 
Pani, jeśli nie zapłaci, będzie musiał 
przysięgę manifestacyjną złożyć. Pani 
mężowi z maj1ątku pieniędzy dać nie po 
·trzebuje, jeśli majątek zapisany jest na 
nazwisko Pani ale ponieważ rozłącze
nie majątku jeszcze nie istniało, gdy 
dom Paf1stwo kupwaliście . więc ów 
budowniczy może także Panią zaskar
żyć o odszkodowanie. Mąż Pani ma 
jednakże mimo rozłączenia majątku 
prawo do korzystania· z procentów, któ 
re majątek przynosi. . 

Panu O. w l(astropie. Pisze Pan, że 
zerwanie nastąpiło bez powodu. Nie wy 
klucza to możliwości. że sąd znalazł
by wbrew Pańskiemu przekonaniu ta
ki powód, a wówczas nałożonoby na 
Pana koszta procesu. 

Były atoli wypadki. w których są
dy skazały na zapłacenie odszkodowa 
nia stronę zrywającą zaręczyny bez wi 
ny drugiej strony. Naszem zdaniem le
piej jednakże zaniechać procesu. 

Ze „Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Pol 
skiego" w Alltenbogge odbędzie się w 
niedzielę, dnia 17 bm. po południu o 
g()dzinie 12~ w lokalu pana Wenz
manin, ul. Kreisstr. Zarazem donosi się, 
iż zebrania miesięczne będą się odby
wać w każdą 3 niedzielę w miesiącu w 
powyższym lokalu. 
W Horde po pot o 3 g-odz. w lokalu p. 
Baumbecka; 
W Linden-Ruhr po poł. o 4 godz. w lo

kalu p. Schillera; 
. W La11gendreer po pot -0 5 godz. w lo

kalu p. Arens (dawn. Knipping); 
W Wattenscheid po pol. o 3 godz. w 

lokalu p. Prukop; 
W Buer po południu o 4 godz. w lo

kalu p. Poppinghausa; 
W Ueckendorf przed poł. o 11.Yz, godz. 

w lokalu P. Kramma ~ 
W Horsthausen po pot o 6 godz. w lo

kalu p. M5llera; 
W Bismarck po pol o godz. 5 w loka

lu p. Langenscheidt; 
W Hombruch„Barop po poł. o godz. 

4 w lokalu p; Bocka. 
O liczny udział w zebraniach Pi osi 

,,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 
;g ____ · -----L~---------------

Baczność Rodacy w Buschhausen, 
Schmidthorst i Neumilhl ! 

Ponieważ lista wyborcza jest tyl
ko wyłożona do 16 marca, . tj. do przy 
szlej soboty, zatem uprasza się wszy 
stkich Rodaków, aby dokładnie listę 
przejrzeli, kto nie jest zapisany wi
nien natychmiast zgłósić to do Ham
born listownie i udowodnić lkwitem 
podatkowym, że ma prawo głosowania 
i zarazem trzeba podać miejsce zamre
szkania przed rokiem w listopadzie i 
lis t odesłać do Hamborn. 

A. Tomaszewski. 

* Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
podaje swym członkom do wiadomo
ści. iż w poniedziatek dnia 11 marca 
umarła matka członka Adama Szy-
mańskiego -

śp. Antonina Szymańska 
urodz. Smyk. Pogrzeb odbędzie się 
w czwartek 14 marca o godz: 8-mej 
rano z domu żałoby w Bruchu, Vorell
str. 13. Członkowie winni się stawić w 
czapkach i oznakach tow. w lokalu 
posiedzeń o godz. 7 rano. O liczny 
udział członków w pogrzebie uprasza 

Zarząd. 
~~-------~------------------------~ 
Towarzystwo św. Antonieiw w Reck-

lin2hausen-Siid 
podaje swym członkom do wiadomości 
iż w niedzielę, dnia 10 marca podobało 
się Panu Bogu zabrać z tego świata żo
nę członka naszego J ana1 Garcarka 

śp. Stanisławę Garcarkową 
urodz. Borucką. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 
14 bm. o pół do ósmej godz. z rana z 
domu żałoby, Konigstr. 7. Członkowie 
winni się wszyscy stawić w czapkach 
i oznakach tow. o godz. 7. - O liczny 
udział w pogrzebie uprasza 

Przewodniczący. 
~------------~--------~-

To w ar zys two św . .łózeia w Wanae 
podaje swym członkom do wiadomoś 
ci. iż umarł nasz czlonek 

śp. SZCZEPAN KONIECZNY. 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 

cbnia 14 bm. o godz. 9 rano z domu cho 
rych. Członkowie a przedewszyst
kiem chorążni winni się stawić już o 
godz. 8 w lokalu p. Schaefera. O jak 
najliczniejszy udział w pogrzebie u-
prasza Zarząd. 

Wiec w sprawie opieki duchownej w 
Liitgendortmund 

odbędzie się w niedzielę, dnia 24 marca 
Szanownych Rodaków z Liltgenórt
mund i okolicy uprasza sie o jak naillicz 
nieiszy udział. 
Komitet <.\la spraw opieki duchownei. 

Baczność Rodacy z Kray i okolicy. 
W niedzielę, dnia 17 marca odbę

dzie Siię wiec na sali p, W._Kefenhorstra 
przy dworcu Kray Siid o godzinie 11 
przed południem w celu założenia Ko
la śpiewackiego. Wszystkich Rodaków 
i lubowników śpiewu z Krav i okolicy 
o jak najliczniejsze przybycie upra
szają LubownJcy śpiewu. 

Wiec nolski w NeumiihJ„Buschhause• 
odbędzie się w niedzielę, .dnia 17 marca 
po po!udniu o godz. 2 w lokalu pana 
Schroeera, prz~ ul. Hambornerstr.. 
O liczny udzial uprasza się. 

Towarzystwo polsko„katolickie „Jed
ność" pod op. św. Barbary w Lontro' 
donosi uprzejmie swym członkom, iż 
w niedzielę, dnia 17 marca odbędzie si~ 
miesięczne zebrainie o 11 godzinie przed 
południem. Czlonkowie winni się jak 
najliczniej stawić, ponieważ ważne spra 
wy przyjdą pod obrady dotyczące ka
syera, oraz sprawa przyszłej święconki 

Zarząd. 
WILL_ - E!±!&Y! 

·.za ogłoszenia I reklamy redakcya WO· 

~ publłcz11oścł ale odpowiada. 

pięknych, jak perełki, pierwsze w~gony już nade~zly. Dalsze wagony w 
drodze a setk1 w kopcach czekaJą HprzedaJ~ t.) lko wagonami, 
dla t~~o nłesłyc:haBłe tanto. Pdby każdemu chętnie przysyłam. 
Zamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. 

Jan Kwiatkowski, 
Impo:rt kado11.f, Interes kredytowy, Kąsa oszcz~dnoścł 

Herne, Bahnhofstr. 50. ~ 
.~. P. Wiesmann z Bochum P Tuszyń- sen„Siid. Pod zaborem pruskim ltcz-
~1 Ubolewat że nie mógl p~zyjść do ! ba Polaków doch~dzi 4 mi!ion~w. W l "";~~~~~~~~~ 
osu w łfochheide. udzielono mu glosu ł zaborze austryack1m Polakow Jest o-
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Of LA fABRIQU~ - PATR ICIA 
HANDKIEWIGZ &C.~ . a POSfN 

Podług uchwały cesarskiego urzędu patsntowego wyraz "Noblesse" 
nie może być zastrzeżony. Dlatego właśnie ta etykieta nasza będzie naśladowa. 

r c ną przez inne fabryki papierosów i nie jest nam możliwem, takowe sąduwnie 

pociągnąć do odpowiedzialnoś{i 

Przy zakupnie naszych p3pierosów prosimy uważać dokładnie na znak 
"\ ochronny, nazwisko i · 

w: 
r • a; 

. www 
IW HMM na wyraz PATBICIA, 

który jest w urzędzie patentowym zastrzeżony. 

Naz\' a Patria nr. 50 nie jest zastrzeżona i może być używana przez 
Z wysokim szacunkiem 

wszystkie inne fabryki papierosów. 

276 

,,P TRICIA-'-' 
\Vtasna f.ihryka kartonów. Handkiewicz & Co, Własn ii krajalnia tytuniu. 

fabrJka papierosów. -ii AN -
Baczność bo oszukują, ponieważ !Przedają liche na1Hadownic• 

twa za prawdziwe ! 

Prawdziwe i najlepsze „NOBLESSE" i „KRYMSKIE" 
wyrabia tylko fabryka pnpbrosów Handkłe11łez I Hp. w Poznaału, 

Prawd11iwą Nalewajk~ i Nastójk~ z owocami, prawdziwą Sokolówkf, Karpatówkę, Pod
komarzankę, Złotą wodę, prawdtiwy Bojar, Szodon I likier bez alkoholu Druiba I Maar.u 

wyrabia tylko ~'.ie!ka i znana firma B. Kasprowicz, Gnle&oo, Berlin, Bam.burs. 

Powyższe te :firmy z. st~puje i poleca generalny reprezentant 

Fr. Krajewski, Bochum, 
,I Gnelsenaust1·. nr. 1. Telefonu nr. 1718.1 I Największy interes =.t::~Y tego rodzaju na obczyźnie. 

Gospodarstwo 
2 t morgi z żywym i martwym inwenta
rz&m jest na sprzedaż. Cena kupna 2000 
ł~łcU'ów, wpłaty lOl O talarów. (262) 

Poplelewsld 
8ehłłdberg In Posen. 

Budzik gt. monek. l, 36 ml 

Zegarek ~S:!~k. 2,ar> Id 

Zegarek sn~Z::;' 6,sa ml 

Cenni·ki· około 2000 uu.atu· 
c7I WfS. ianno fr 

M. Danecki, Poznań 

••••• „ 
Dobre cygaro 

i . 
papierosy 

można nabyó 

w Boebum przy ul 
.Haltheaerstr. l 7a.. 

e11.eee•• 
Poszuluaję zaraz 

czel.piekarskiego 
takowy mut!i by6 biegły 
w wszelkich pracach pie· 
karskich, sposobu uży· 
wanego w Polsce. (271 

•• OC 
' Essen, 1179 

111. Wlełowa (Turmstr.) nr. 14. 
Najwi~ i najstal'llZy pi&l'WSZOfZ~dą łnterea 

krawiecki na Essen i okolic~. 

Krój nowomodn7 nznany jako najłepny .. 

TANIO? TA.DO! 

Ubiory z trwałego towra jut od % marek. 

lfbłor,.- •okol•kłe od 85 do łlS marek. 
i:onta podróży do dwóch marek zwracamy: -Ha 

słt.m na.nem: 8weJ do awea·e. 

Bank Ludowy w Śremie 
Spółka. zapisana z nieograniczoną oddowiedzialnością - założ. w roku 1 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które njaJpewDJ 
11Jliladae mogą. ciężko zapracowane swe oazezędnollcl. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
•o-dnlowem a proeent. 
kwartalne111 il 

" Złożoni, u nas depozyła I owzezędno8cł wynosiły na Mo. 
Rok blisko 9 I pól mllłona marek. 

:Fundu•ze rezerwowe I udziały ezłonkilw cit. 500,000 
Bank Indowy w Sremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy snajątkami 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. -

Bank ludowy na.leży do Związku Spółek Zarobk.owych. Prezesem Rad, 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek kllJ. prał. Wawrzyal 

Lok.ale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy- ul. Kośei 
ne.j nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjfłtkiem niedziel i iwiąt. 

N~mer t~lefona 59. Adres : 

Bank Ludow)' - Volksbank 
8eltrJlnm {Poaen) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia nfoiejszego - j h'e1111 

Waszym Banki, do Związku naszego należące, polooajc1e. 

Bank ludow7 - Volksbank 
eingetragene Genossen.schaft mit unbeschrankter Haftpfiicht. 

1'1ada•lńt1kl. IW. Kueharak.ł. Dotk.hr,wle1. 

··--···-··--= e•chumska fabrfkl = 
I wyrobów papierowych I 
• H. Jaldsch, {9s2 Ili 
• ul. Schillera 3 Telefon 676. li 

Piękne narodo 

p1czti1lł 
poleca 

Księgarnia „ wiar, 
Polskiego" . 

• dtstareza po naJmlżMzyelt eenaeh li 
• - 1rau11.o. li Dziewczyna 
• łJtlll I torby :ezd:~~ i • od H do 2s iai, „ ~ 
• papier pe•&"•młnow,.- w rolkach • rządnej rodziny, może iii 

li i paczkach, papier do mars••T• = iigłosić do składu koło-a,.-, k•l-.żkJ .kon10łYe, , 7,ld nialnego. ~ 
• •• e7a-ar, ,,..,Id do „ •• ,.., k••--· Wdowa Bu"•n 
• Jteezkł rabato-..e itd. itd. li ll111 

··-····-··-·-·- e-~~=rsti~:.rl' 
Nie pozwńlcie się oszukiwać! 
łJala armia Agentów chodzi po Place bud.o"Wlazie 

w .Hamborn, pr• 7 azybie IV nDentscher Kaiser.a 
"' kddtj wielkaści ma na sprzedaż przy bard10 
••łf;l wpłacie. (łO) 

E. 8z7mań11kł, 
Lłnd~a a. Dubr, 

K6rugstr. 16. 

Potn.b•i• •&r&Z He n k e I' s we::::~!~!~ i~:!:~a:!~m 
Albert Busa, 
HA. Il BO Jl N, Gottliebltr. nr. 26. 

k;;;~~~kf;;. Bleich-Soda , podrabiane papierosy Noblesse i 0toma1 
2 na duże szt.uki i J n! l najlel>'!zy i naj~ils~y ll~ek cło prania i bieleni&, 
małe sztuki 276 zastąpi zupełnie bielemt na 1,ce. 'l.'7tk• w Prz1 zakupnie uważaicie czy takowe poclłods~- z fabrjłi 

' paezkaeh z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem " "f 

Jan Wojtera ochronnym ,,lwemu. Do nabycia we w zystkich ~„„ I ł. li kl•' lrl 
RotthauRen, Briełłen8tr. drogeryaeb, sllladaeh towarów kolonialnych i my- .... 11 cza li e IDS1 ega 
nr. 123. .U.. (lin) 

llRH 
Z
aginął= 
w nił'dzielę mały tół
t1 pieaek pokojGWT, 
pros.z~ znalazcy mi 
go oddać. iT! 

Bareiazonka, Booh'IUll 
Klot!terstr. nr. 12. 

Ż f ~!~~n~:~;·!:75~~~ 
SHry rok. 2.50, 3.-, biały 4:.-, 4.50, 5.
Korespondencya polska. Przesyłka M 

zalicisk1t. (17 43) 

Holzer & Bersteln 
Leipzig (Saehsen) 

z P1znanla, 
gdyż tylko wt~czas Noblesse No. 50 i OtomaA 

~ są prawdziwe i najlep•ae. -

W1zelki~ wysyłki nitej 30 tyslt:CJ'" uskutecznia ft 
w aajwiększym interesie hurtownym 

Ig. Kwaśniewskiego 



1'1\ 61 flochum. na czwartek dnia lł-go marca 1907. Bok 17 . 

WM?!!BWWWS 5 WWW 

w~ ~Olłsi8rud• tli ~tk!ut. 4ni poihri\t.cm1ch. 
P20!lpkia kwart&b& 11.& pe~Slócie i • liltoWJch wynosi 
3 • 1t fa., a. s odnoneni•• do domu 1 IDl'. 92 feL 
t,Wh:ru PllłU:i" apisu.1 JHi" w cannlh poc.to1'pl pod 

saalde• „L pehrllch u. 123. 

$ 

I 1111 llŻI ZI ll1r1 ~ IJCZJZll ~ 

• 

Z& fruierat, płaci ałt a aieJ1ce rqd..b dro bnago ~!! • • 

1~ ł. ogłouenie zamienc:son• prud in11rat&mi (O fen.. U 
c1.,ato ogłasza otnym& rabat.. - · Listy do „Wiarnm. ~·•~ 
mego" D.&lei1 frankować i podai w nich doJd&dn:r dft• 

pilqcego. B~k.opillów nie lWl'Ml&m7. 

------~~--~--------------...:~IW.--------------------------------------~--!------...:.------...:.----._.----~-~ Reda.kcya, Drn.kanlla i Ksitmamia snajdnJo mi, w Bochum, prSJ uli!..7 Maltheaerał. rL - Alhea: „ W°l&l'W! Polaki" Boohmn. - Tel eto n n r. 1414 

Rodzice polscy I Uczcie dzieci swe 
•6d. czytać I pis~ J>G poslku ! Nie 
let Polakiem. kto potomstwu swemu 
1ałemcQć się pozwoli I 

Z wypaA6• dlda. 
W hllCilskłm PQrcłe woJeasym Tou-
1•• w7darzył3 sie wielka katastrola 

okretowa. · 
&a pokladzie pancernika „Jena'~ 

nastąpila w wtorek po południu z nie
wiadomej przyczyny eksplozya, wsku 
tek której ogień dotarł do prochowni. 
Nastąpilo kilka gwałtownych wybu
chów. Pancernik jest w części znisz
czo•:r. 

Pierwsze telegramy mówily o trzy
stu zabitych; następne doniesienia wy 
mien18.ją 50 zabitych i 100 rannych, 
lub 100 za itych i 150 ranmrch. 

·Dobra Ujazd i Brzeźno przeszły we
dłua doniesień pism niemieckich w ręce 

. Polskłe. 

Niemcy Premdling i Pie<ller sprze
dali dobra te Polakowi, Uiaro za 330 
tys. marek, Brzeźno za 224 tysięcy. 

Wakacye parlamentu niemieckiego roz 
]>Oczną sie 23-10 marca i trwać będ~ 

do l 0-20 kwietnia. 
W bieżącym tygodniu przyjdą pod 

obrady interpelacye, a więc prawdopo 
dobnie także interpelacya Polska w 
Spraw.ie wydaleń gimnazyastów. 

Na posiedzeniu środowem uchwa-
. lono w trzeciem czytaniu większością 
głosów odrzucony 13-go grudnia 
PrnJekt ustawy domagającej się 
29 miliQnów marek dla Afryki zae;ho
dniej i obragowano następnie nad inter 
pelacyą w sprawie reformy ordynacyi 
karne!. 

Sekretarz stanu dr. Nieberding o
świadczył, że z sprawą obecnie postępu 
je naprzód; zaprowadzona będzie możli 
wość odwołania się do wyższych in
stancyi przeciw wyrokom izby karnej. 

Seim pruski ukończył' w wtorek czy· 
tanie etatu minJsterstwa dro~ żelaz
nyclt; dziś, w środę. rozpoczną się ob
rady nad etatem ministerstwa oświaty. 

Od ministra dróg żelaznych Breiten 
bacha domagał się liberał Hilbck, by 
usunięto brak wagonów do transportu 
"1ęgla. 

Przy obradach nad etatem mini-
5terstwa oświaty roztrząsać będzie 
sejm pruski także sprawe oporu dzieci 
·polskich przeciw niemieckiej nauce re
ligii. 

Kary na rodziców za strejk szkolny 
Nadeszła już odpowiedź ministra na 

Zażalenie przeciw rozporządzeniom re„ 

gencyi, nakładającym rodzicom strei
kując_y~h dzieci na Kaszubach kary pf e„ 
niężne w ilości 30 marek. \ •>i· ł'\u 

Odpowiedź ministra oświaty Studta 
brzmi: ~ -

_Minister spraw kościelnych 
szkolnych i medycynalnych 

U. III. A. Nr. 6868. 
Berlin W. 64. '27. 2. 07. 

Na zażalenie z dnia 9 lutego rb. prze 
ciwko rozporządzeniu król. rejencyi w 
Gdańsku z dnia 31 stycznia rb., zasyla 
się Panu następującą odpowiedź: 

Stwiercjzono, że Pan zakazał swe
mu dziecku brać udział w nauce rełi
gii, która Je~t przedmiotem obowiązu
jącym publicznej szkoły ludowej. 
Przez to zakłóca Pan porządek szkol 
ny prawnie istniejący. Królewska re
jencya jest tak samo uprawnioną jak 
i zobowiązaną, starać się o utrzy

manie porządku szkolnego i o usuni~
cie wszelkiego mieszania się ·do nieg_o 
zarówno, czy to sie staje wskutek o
sobistego zakłócenia nauki lub też 
nr.zez nakłonienie dzieci do nieno
sluszeństwa i do oporu. 

Odnośne zarządzenia może król. · 
rejeocya na podstawie paragrafów 
11 i 18 instrukcyi rejenc. z 23 paździer 
nika 1817 (zbiór oraw str. 248) i para
grafu 48 rozporządzenia z dnia 26 gru 
dnia 1808 r. (zbiór praw 1817 str. 282) 
poprzeć w razie potrzeby zagroże
niem karami egzekutywnemi, jeśli 
trwa opór przeciwko tym zarządze
niom. Według zapadłych kiJkakrot-

. nie wyroków najwyższych sądó~ 
prawo to rejencyi zastósowania środ
ków przymusowYch nie uległo zmia
. nie ani przez zaprowadzenie nowego 
prawodawstwa ani przez pr~episy do 
tyczące zmudy szkolnej. 

Królewska rejencya uczyniła uży 
tek .z praw jej przysługujących, wy
dając rozporządzenie, które Pan za
czepił. Chodzi tutaj nie o nałożenie 
kary za przestąpienie praw karnych, 
lecz tylko o zarządzenie (Massn ah
me}, które ma mieć ten cel. aby roz
porządzenie odnośnej władzy odnio
sło posłuch drogą przymusu admini
stracyjnego prawnie zarządzonego. 

Postępowanie Król. rejeącyi jest 
usorawiedlwionem. Zażalenie zatem 
Pana oddala się jakq bezpodstawne. 

Do gospodarza Studt. 
p. A ... K ... 

wL. .. 
Prasa polska wzywa teraz prawni

ków polskich, by zabrali głos w tej 
sprawie. 

Czytelni~ów naszych 
prosimy, by wszyscy 15-go marca 

odnowili przedpłatę na przyszły kwar 
tal. 

Piismo polskie jak „Wiarus Polski" 
powinno się znajdować w każdym do
mu polskim, a mały wYdatek, który 
się czyni na o<lnow1enie przedpłaty, 
jest niczem wobec doniosłości. jaką w 
obecnym czasie posfada pismo 20Iskie, 
a w szczególności dla Polaków na o
bczyźnie „Wiarus Polski"~ 

Liczymy na to, że w interesie spra
wy narodowej na wychodźtwie każ
dy czytelnik nasz nietylko sam sobie 
zapisze „Wiarusa Polskiego", ale sta
rać się także będzie o zdobycie nam 
nowych czytelników. 

Zebrania delegatów związku Sokołów 
polskich w państwie niem1ecklem 
zagail w niedzielę o godzinie 3 po poi. 
na sali Domu Katolickiego w Poznaniu 
prezes związkowY mec. Chrzanowski, 
stwierdzając liczebny wprawdzie przy 
ros! gniazd sokolskich jednak pod wzglę 
dem rozwoju gimnastyki i zrozumienia 
potrzeby oświaty, postępu prawie zupeł 
nie nie widać. Jako nie·zdrowy objaw 
uważa mecenas Chrzarnowski, że roz
wój sokolstwa objawia się o wiele sil
niej na wYchodźtwie, niż w ziemiach p0l 
skich, z których przecież powinno się 
roz(;nouzn; zyc1.e i zacn~ta uo pracl? 
nad ideą sokolą na obczyźnie. 

Prosi dalej p. Chrzanowski delega 
tów o wyrozumiałość dier wydziału 
zwjązkq, że mimo najlepszych chęci, nie 
mógł uczynić więcej nadto, co uczynil, 
bo przeszkody mianowicie ze strony 
władzy były z'byt wielkie. 

Na sekretarza walnego zebrania 
powolał prezes zw_iązkowy druha Boro 
wicza z Berlina. · 

Przy sprawdzeniu obecnych dele
gatów okazało się, że na 21 delegatów 
n.rzybyło 19. · 

W roku 1906 przyjęto do związku 
74 nowe gniazda; s_kreślono gniazd 13. 

Liczba ogólna sokołów w państwie 
niemieckiem wynosi obecnie około 7 
tysięcy, z tego wypada na ćwiczą
cych około 40 orc. 

Ożywiona dyskusya wYWiązała 
się nad_pytaniem, gdzie i jak wolno u
rządzać ćwiczenia gimnastyczne„ aby 
policya nie mogla ewentualnych kar 
nąsyłać. 

Sekretarz związkowy Rzepecki 
wyjaśniał kwestyę tę, zaznaczając, że 
na każdej sali i na kaidem miej_scu o
grodz()nern wolno ćwiczenia takie urzą 
dzać bez pozwolenia poli'cyi, byleby 
na nich nie były wy~Jaszane mo:wy i 
omawiane sprawy publiczne. 

Następnie komunikuje wydział zwią
zku o zlocie w Pradze. Według dotych 
czasowych obliczeń. weźmie udział w 
zlocie tym około 200 gimnastyków z 
pod zaooru pruskiego. 

Przy wnioskach poszczególnych 
gniazd przyszedł pod obrady wniosek 
gniazda poznańskiego o przymusowe 
abonowanie „Sokola' '. Będzie to rzecz 
dość trudna do przeprowadzenia, zda
niem jednak delegata gniazda poznań
skiego, możliwa wtenczas. jeżeli „So
kół" nie powinien być jedynie pismem 
do ogłoszeń związkowych i sprawoz-
dań miesięcznych pioszczególnych 

gniazd, ale powinien również być uży
ty m do krzewienia oświaty w pośród 
drużyn sokolskich; zamieszczanie po
pulamo naukowych rozpraw, z uwzglę
dnieniem szerokiem historyi i literatu
ry ojczystej, powinno miesięcznik ten 
zrobić pożądanem pismem u każdego 
sokola. 

Oprócz innych delegatów jest za: 
wnioskiem tym również WYdział Związ 
ku, który jednak uważa, że sprawa ta 
nie da się tak bez namysłu przeprowa
dzić i proponuje wybór komisyi, która
by ściślej rzecz te zbadała. Delegaci go 
dzą się na to i wybierają taką komisy_ę. 

Wniosek ~niazda charlottenbur
skiego u utworzenie funduszu Kościusz 
kpwskiego, z któregoby wspierano sla
b.e gniazda, o tyle został zmieniony, że 
fundusz taki ma być używany jedynie 
na cele oświaty, a szczególnie tworze
nie biblioteczek dla dzieci. bo wydział 
Związku popiera już teraz słabe gniaz
da, ale z funduszów bieżących. 

,Nad sprawą tą wywiązała się oży„ 
wiona dyskusya, która dowiodla, jak 
bardzo ludowi Qożądaną jest oświata. 
bo zważyć należy. że większa cz~ 
delegatów to rzemieślnicy i lud.i.fe cięż 
ko pracujący fizycznie, B jednak nieje
den z nich w wyłil't>wnych słowach 
domagał się, sprawą szerzenia oś-
wiaty za· się; bara.Ziei niż dotąd. 

wpj ow e o dodano 
Jesz·c,!"!z~·""e·w c ,_a. z-
inie urządzały obchody kościuszkow
skie, celem uczczenia pamięci bohate„ 
ra ,którego sobie sokolstwo polskie o
brafo pa tronem. 

Rezolucyę tę przyjęto z zapałem. 
· W niosek, aby gniazda zajęły się 

szerzeąiem apstynencyi, zdaniem wy
działu Związku Q tyle już jest przepro
wadzony, że przecież sokolstwo dąży 
do "1lrytworzenia wśród społeczeństwa 
fizycznego zdrowia, wiec już tern sa ... 
mem ni~ zaleca nadużywania alkoholu, 
ale raczej jest alkoholowi zupełnie prze 
ciwne . 

Gniazda sokole na obczyfoie doma ... 
gały się, aby związek wysyłał do nich 
na· dłuższy czas nauczycieli gimnasty
ki, bo trudno opanować im gimnastykę, 
~dyż przeważnie nie mają ludzi, któriy 
by ją dokładnie znali. 

Związek przyrzekł postarać się o 
to w najbliższym czasie. 

Mnóstwo Jeszcze innych wniosków 
omawiano na zebqmiu; były to wnioski 
mniejszego znaczenia. świadczą-ce ,jed
nak o żywem zainteresowaniu si~ spra
w:ą sokolą, która wkracza na drogę no
wego rozwoju. 

Mecenas Chrzanowski, podzięko„ 
wawszy delegatom za liczny zjazd z 
wszystkich stron Niemiec. soJwowal ze 
branie o gnd.zinie 8.Yi wieczorem. 

„Dz. Pozn.' ' 

Organ Związku •• Sokól" rozchodzi 
się obecnie w 2081 egzemplarzach; WY
dąwnictwo to przyniosło w ubiegłym ro 
ku 560 marek zysku. Dalej utworzył 
zarząd grono techniczne. które się Za1-
muje sprawą gimnasty ki. W kasie zwią 
zkowej byto 5039,55 mk., wydano na 
cele zwią2kowe 3295.19 mk .• tak, że o
becnie znajduje sie w kasie 1744,36 mk. 
czlonków ćwiczących byto w roku u
biegłym 2300 a więc blisko 35 procent 
wszystkich członków. 

O rozprawach, dotyczą,cych ob
czyzny, dowiadujemy się z „Postępu" 
jak następuje: 

OkręR IX westfalski stawil wnio
sek, aby reprezentant zwiazku znajdo
wał się we Westfalii. Druh R.zepecki i 
druh prezes odpowiedzieli. że na drugi 
rok jest o~ór nowego wydzialu, wię.c 



J'Vestłalia dostanie członka do wydzia
fo. 

car pruski 0 przysłał im ułaskawienie. Ostrów. W niedziele pasażer czwar " nał-liberaO i Karol Boehme (niemiecko... n 
Przez całą noc zabawiali się wesoło w tej klasy pociągu, jadącego ku Binicwu, I· socyalny.) li 

Przy debatach nad kur~ami na ob
czyźnie dłuższemi nad trzy dni, które 
uzasadniał druh Barański, W anne, dh. 
Kolenda twierdził~ że na obczyźnie są 
tacy naczelnicy, którzy obcym języ
kiem komendę wydawaia. Bronił obczy 
zny druh Ryba z Nadrenii. który jak~ 
naczelnik w przeciągu 5 lat nie natrafił 
na coś podobneio. Taki naczelnik 
powinien być natychmiast usunięty. 

karczmie, aż wręszcie .na drugi dzień za wyszedł na platformę i spad~ tak nie- ł . g 
brali ich oficerowie z powrotem. szczęśliwie, że na miejscu zabity został. Rozkład sił morskich St. Z1ednocZ011yck. d 

Miłomłyn. Wszyscy robotnicy za- Wieleń. Wielki pożar wyo;1cht w Północnej Ameryki. 
trudnieni przy sypaniu toru kolejowego Hamrze, któ··y 1~:!i~zczv? OJłowę wsi. Do „Morning Post" donoszą z Wa- ji 
zlożyli prncę. Ody im jednak podwyż- Przy połudnbw»-la::lwdt11m Wtetrze szyngtonu, że departament państwowy c 
szono płacę, zaprzestali streiku. stanęło w krótkim czasie 12 gosoo- poczvnił zarządzenia, moc:_ których a-

Morąg. W miejscowości Argenań darstw z 25 domostwami w płomie- werykańskie eskadry: Oceanu S,pokoj, 
wybuchł pożar, który zniszczył 12 go- niach. Na miejsce pożaru przybyło aż nego, filipińsk i chińska połączą się w v 
spodarstw z 18 budynkami. 10 sikawek. telefonicznie zawezwanych jedną flotę z puktem operacyjnym w s 

Z .Mazur. Prawo wywłaszczenia I z pobliskich miejscowości. nie mogąc Ifonolulu. Nowy rozkład sil morskich 
już istnieje i to na Mazurach w Prusach podoła~ rozs~alałemu. żywiołow} zni- nie jest w związku z wydarzeniami w 
Wschodnich. Stwierdza to „Germania' szczema. . ~reszcześct~m dotkmęty~h Kalifomii lub ze stosunkiem Stanów Zje 
Dzieje się tak, że gdy ktoś chce pobudo iest 27 fa~iln z nad~r llcznem ~od~en- dnoczonych do Japonii. Rząd uznal za 
wać dom, musi się zobowiązać, że przy i stwem, ktorzy uszh tyJko ~e zyciem, Qotrzebne utrzymanie na Oceanie Spo„ 
znaje fiskusowi prawo przedkupu po_ ce I ~rócz 4-letniego chłopca, ktory znalazł koinym dostatecznej siły ku obronie fi. 
nie, jaką taksatorzy ustanowią. Katollcy si:merć w zghs~cza~h. Oczom wszyst- lipinów i Hawai oraz położonych nad 

Druh Karolczak przemawiał kilka 
razy szczególnie, aby organ był bez„ 
stronny, czem też będzie ~edtug ~rzy
rzeczenia danego od wY<lz1ału zw1.ązko 
w ego. 

,_______ ---™ i Polacy wca]e konsensów na budowę ł ki~h prze_dstawia się straszny obraz oceanem Spokojnym państw Stanów 
1'I• nml" polski&, nie otrzymują. Urządzono się z tern tak . zmszczema. Ziedinoczonych. ż • ~ „ ~ po cichu, że szersza publiczność o ni- ś 

· · d · d · • Ze Sl;.z.ka e&yll St~op&lski. n i k z Pra11 Zaoaodnivb.J Warmn. i M..,i;gur czem sie me owie ziata. '"11 Posłowie polscy w um e. 
„ w 1 b · ddzialu z Wiele Kr ifoznansk1ef10it Za.brze. Straszne nieszczęście stało Kolo polskie posłów z Królestwa 

. G~ans~., a ne , ze rame r 
0 

z·edno , . . się w cz~arte~ o god~. ę-ei rano na ko- Polskiego ukonstytuowalo się; wybi~-
1 zen;ieślmkow budow~a~yc~" ~ bdań Poznan. Stre1k w fabryce M1l~ha palni Krol.owe1 Ludw1k1. Wskutek z~- rając prezesem pana Dmowskiego. w1-

cfem~~afo~o~e~o :os r~~g rzy dosyć w Jeż~cach ukońc~ony. Yf ni~dzielę, w I w,alenia się filara zostalo trzech g?r.m- ceprezesem dra ttarusewicza. sek~etaf u 0 
Y ~ s~ęl ma ł k~ .D poludme odbyło się - 1ak pisze „Dz. kow zasypanych. Szleprzy zdotah zy- rzami, go~podarzem Bryndzę Nack1ego~ 

icznym u zia e .cz 
0~ ow~brano ono- Po zn." - w sali Schuberta w Jeżycach cie _swoje uratować. DotyG_hczas wy do- Przydyum Posłów polskich Litv,ry 

~a cf rz;w~~i~z6~:k~ego zasłępca publiczne zebranie przeszlo 400 robotni byto z zasypanych jednego jako tru~a. 
1 

i Rusi objął przezydent miasta Wi1na, 
~m: ~u a d rcR~ balskiego tak sa~ ków strejkujących. Robotnik p. Kuja- Niema najmniejszej nadziei, by dwaj .m- Węsławski, poseł wileński; wicepreze-

ru. ~ t er~ar a 
0~ sekreta;za dru- wa jako przewodniczący przedtozył ni mieli się jęszcze znajdować przy zy~ sem tego grona został Łubieński, poset 

mo 1 0 yc czaso~e ?e 0 na ·e ~ za- zebranym dotychczasowy wynik per- ciu. • mohylowski. 
ha Romana Kłomecki g ' 1 g . k traktacyi pomiędzy zarządem fabryki a · Hajduki. Prawdopodobnie wskutek 
s8'tępcękopowk.ołano DdruuhhaLeoFnraar~cistya komisyą zarobkową. Zgodzono się na poniewierania przez męża swego zmar- Z obrad Dumy. 

rzos ws iego. r - t · u kt · • 1 · k aftowe· w Król 
sarczyk pozostaje nadal skarbnikiem, nas ępuJące P. n J1: • ta "":' ~czmcy nap~z . l . · Usiłowania socyalnych demokratów 
zastępcą jego druh Szymon Szmergal- . n ~odwyzszeme .pła~~ 0 20 fen. I łiu<:ie zona robotmk.a K~onka. Te~ze od którzy dziś chcieli samoistnie poruszyć 
~ki dz1enn~e, a. zatem na1mme1 2.~0 mar.ek. I dłuzszego czasu. pomew1era~ s~ą zon~~ ,, w Dumie od swego imienia kwestyę 

·we wolnych wnioskach stawiono żą 2) Skroceme ~zasu pracy 0 poi godzm3! ·~z~go ~no:szą, ze przyczymł s~ę do JeJ amnestyi, udaremnił Oolowin. Po sfor
danie do walnego zebrania w Bochum, przemaczo~e] i:a po~wiecz9rek, za k~o sn:iierct. Ki~nk~ ~reszto~ano 1. odsta- mowamiu mandatów poselskich w p-OSie-
aby organ „Zjednoczenia" wychodził r~ z płacy Sly i:ue .odciąga. 3> ~s,tanow~e wiono do więziema w Krnl. Hucie. dzenfach Dumy nastąpi przerwa, pod-
co tydzień i aby zawierał osobny dział me st.aleJ ko~r~y~ z/. robotmJf~w, _kto- czas której gru y zajmą się sprawdza-
dla ·rzemieślników budowlanych, dalej ~a 1za~mo~~c) ~ę ~ ~Ie wsze ~t~m~ ~~= Z innych chielnic PoisiJ. niem mandatów ooselskiGh. Następnie 
aby oddział ustawy osobne odebral. za emami. rzyJę~ie .wszys tc . . . , . . . na pierwszem posiedzeniu po przerwi~ 

z Chełmińskie20. W Działowie po- t~chczasowycl: .streJku.J~cych robotm- i W Gahcy1,_ a głowm~ w obu 1e1 sto I udzielornr będzie głos Stołypinowi, któ
żgał 13-letni uczeń szkolny 18-letniego kow na ~awmeJsze mteJs~a p~acy. S) I licach, odbyt się wczora1 cały szereg u~ ! ry złoży swoje oświadcz.enie ministe
szarwarkowego tak niebezpiecznie, że Wydalame z pracy lub u~roc~me pfac_Y I roczystości ku uczczeniu 40-letniej rocz I rvalne. 
ty ik0 dzięki energicznym zabiegom le- z pow o? u. obecnego st~e1~u me hyd~i~ I nicy działalności znakomitej powieści?- I ~~~-'2'!'1!1!!! _!_l:~~ill!irn;~'IJ!i:.~ 
karza u<l~lo się pokaleczoneg.o utrzy- l' miało mi~1sea. 6~ Nalezeme robotnikow pisarki naszej. W teatrach odby.wały się I „ 
mać przy Życiu do polskiego Związku zawodowegdo !lub ~ przedstawienia ur.oczystośdowe i zapo- I r11_ r~~„.~~~' .vt~~ "ifA'~.-

Toruń. ·Dni~ 10 bm. odbył się na i~nego ~ie będzie p~wode~ do wy. a e- ! wiedziano szereg od~zytów i publicz- 1 ile ~~~H4M ~~IS. ~ v~„~ 
sali hotelu „Muzeum" zjazd Tow. Prze-I ma lub nmy?h uposled~en. 7) Gwia~d: nych obchudó:V. . . I 
mysłowych okręgu inowrocławskiego z kowe gratyftka~ye udzie~':ne b~dą, Jak Gazety zam1eszc~aJą gorąco nap1.sa~ 
współudziałem delegatów Tow. Przem. dotad_ S) Dodatki na starosc. wynpszące 111" '1t+~r~uhr nn. orr .. ocó . Or.a:o~a:ko'v.gJ 1 

Prus Zachodnich nie zszeregowainych 2 ~r. 1 ~ięceJ mi~sięczme •. ma1ą ~yć 

1 

wzywa1ą wszystk~:- dz1elmce polskie do 
dotychczas W organizacyj okręgowej. i na ,zv~ze~Ie robotmk~ r~czme w. koncu izfożenia boldu prawdziwej zasłudze. 

Działdów. Z oociągu idąceg.o z Mła I pazdzi~rmka wypłacane Jako zasiłek na _ __ __ --· _ _ _ ~ · I czas zimowy -·---~ -wy wypadł niejakiś Władysław Załsie- ś W-·c . . d • lt I 
wicz. człowiek 21-letni i znalazł śmierć J h rem.. 1 ~4 z.o1owre sprze ~ sot ys Wiadomc.śd OIJ>,e. Ś~J~~~, i 
na miejscu. o wn S'f'OJ: :J Pmlo rlgow_e gos~70 oi~s wo •.., ;,)I ~'ii . l.!(.Z2i',~ I 

Iłowo. Ubiegł ei niedzieli odmówili p. a 1~01 ze, o a \OWI, za mr. 
sy'scy żołnierze graniczni posłuszeń- qstrow. W sobot~ skazała ostrow- Z parlamentu niemieckiego. 

~~wi i poszli w liczbie 18 przez kordon, s~a izba kar.~a ta~te1~ze.go .bur_mmrrn 
1 

Do najmłodszych posłów w parla-
aby w Iłowie nacieszyć się tańszą go- Niemca. na pięć dm więziern~ u sfał- ! mencie niemieckim należy p. dr. Miecz
rzałką. Wskutek prośb oficerów rosyj i s~owam~ dokumentu. Bunmstrz ten ~ kowski, wybrany w okręgu koźmińsko
skich wrócili z powrotem, ale przed _ _!-;:or I cieszył si~ podobno sympa;;,~, po~ski,~h krotoszyńskim. Skończył on 10 Jutego 
donem namyślili się i podążyli znowu obyyvrateh ~dla teg,~ .~akaL 1„,_J me ua- br. 30 lat. Jeszcze młodsi od niego są 
do karczmy do Uowa, żądając, aby wah mu mgdy spok )J .I. posłowie Gustaw Stresemann (nacyo-

W piątek 15-go marca trzeba odno 
wić orzedołate. dla tego dołączamy 

do numeru cfwa kwity pocztowe, jeden 
dla czytelników naszych, a drugi, by 
wyciąwszy g10, dali go znajomemu z 
zachętą do zapisania sobie „Wiarusa 
Polskiego". Listowi przyj1]1ują przed 
platę og 15-go do 25-go rnarca. 

Rodacy! Pokażcie wrogom, że im 
więcej pisma polskie sa im solą w oku: 
im więcej oni je prześladują, tern wię· 
cej wy o nie dbacie starając się o pQ~ 
większenie liczby czytelników. 

c..~"- --- 7J!CP-... ~-..- ISr.l&a S ; ·~~~ tc;_Jf ___ ~.w ---~>ci-ca.i~~~~~: 
µ - ~--·-_;:s:;:· _ __:_ „----~ ... ----·___! I 

Berlin. Według wiadomości z Ber ... -
lina, minister kolonii. Dernburg. w po„ 
dróży swej do Afryki zwiedzil nietylko 

Madelerowi o swojej rozmowie z Jo- wypowiedzial wojnę prusakom, w wa-
l.~~~ .A } );1. I silletem. Wątpliwa nadzieja, jaką do- runkach jaknajbardziei niekorzystnych I 
~~·a1~a n~a {)fil~ i.ł{a~ któr zostawił córce, gdy jej oznajmił ; o cze wszyscy wiedzą. a historya su- ł 

~: i o powrocie Jerzego, wzmocnita tro- ro wo osądzila. 
-03) Powieść z francuskiego. chę jej biedną istotę. Nie do nas zatem należy opisywa-

iCł 7 ~:'!!Jl:łnt . Dzi.ew~zę czeka~o .• liczyło dnie, go- nie ~oczątk~ te~' fat.alnej .w,oi.nY: Pozo: 
· ~1;1. · dZl'ny i mmuty. StoJaJC na progu domu stamemy w1erm roh pow1esc1op1sarza 1 

J osillet zanadto ją kochał. aby nie u- I ~apuszczała wzrok daleko na drogę: przesuniemy przed oczami na·szych czy 
~z~l dla 1i:iei litości. , Pc_>wtarzal, ale I która przerzyna las i prowadzi do Cen- I telnikó~ ty~ko. gl~wi:ie~sze. !r~~iczne 
JUZ lagodme, to co mow1ł przedtem, . driere; przygląda się przechodzącym wypadki, z 1ak1em1 w1ąze się sc1sle na
~pew~iając ją, ~e nigdy nie przyjmie o- ł wieśniakom, śledząc ie~ o~ najldals.ze- I. sza po~ieść i życie opisywanych przez 
f1ary, 1aką czym ze swego serca w na- I go punktu, jak tylko do1rzec mogła 1 w I nas asob. 
dziei ocalenia Maryi. Skoro tylko do-1 ~ ich postaciach usiłowała odnaleźć po- 1 W kilka dni po zerwaniu dyploma
wie się o miejscu pobytu Jerzego, za- doi1bieństwo z Jerzym. I tycznych stosunków między dwoma 
raz zawiadomi, o tern Madelora. Wpra · Dnie uływaly jej w strasznym niepo · państwami, Josillet przybył do doktora 
wdzie on, J o_sillet, pogardza doktorem ~ koju. Niekiedy budziły się w niej nie- i zapragną.I się z nim widzieć. Marya i 
zarówno, jak i pan jego; ale czy może ~ jakie podejrzenia. Wtedy zwracała na Paulina były przy tern obecne. 
po.zostać ~iecz~lym ., na cho~obę. tego ł ojca swoje wielkie oczy, blys_zczące go- ~arya, na ;vid?k wie~~iaka, odga
dz1ewczęc1a, ktore Jerzy ubostw1a, na I rączkowo i pytała go wzrokiem, stara- dla, ze przynosi wiadomosc o Jerzym. 
śmierć, która krąży nad tą drogą głów- jąc się przeniknąć, czy jej powiedział . Żywy rumieniec zabarwił jej policzki. 

· ką? Nie. Czy niepra,wda- A zresztą prawdę. Madelor także był ~dęboko wzruszony. 
Jer~y n~c nie wie o ch.orobie M~rj~. Nie li A Madelor, którego serce przepełnia Jos_illet zdysza1w od _szybkiego bie 
moze sr·ę domyślać. ze ona rnkme z ło się łzami, zbieral wszystkie sify, aby g gu musiał odpocząć chwilę, poczem o-
dniem każdym i że nieszczęście jiest się uśmiechnać i. mówił: I detchnął głęboko i rzekł: 
tak bliskie. . - Cierpliwości! cierpliwości! j - Widzi pan. że nie kłamałem, i 

Co do niego, .Josilleta, ponieważ I Bo czyż każdy dzień takiej nadziei ł że dotrzymuję obietnicy danej. Otrzy
pann~ i=:a~lina po~wala ~u mówić o je- ' nie by~ wyda~ty okrutn~j i bezli.wsnej m~ł~m li~t o_d Jerzego i t:ie straciłem 
go m1łosc~, t? J?OZe powtorzyć ty I.ko to, ~ chorobie? Niewinne ktamstw~ ojca am 3edne1 mmuty, lecz spieszę„. ?o .. ~a-
C'O ona wie mz oddawna. Kocha Ją tak • wprowadzafo mały phmvszek S\Vtatła na. r,,~ :~~1 ltJ.~ta 
s~m?, jak dnia ~ierwszego. Nie zmie-1 do jej duszy i rozja~niało po!rn!·e i gr1~- - Odzie on jest? 
ml się wcale. Nie przyszło mu nawet bowe ciemności. wśród kt1)ry;.·:1 żyła - Ach! teraz nie mogę nic więcej 
n~ myśl, aby mó~ł ~ochać . inną ko- I be'l, prz ~'.·\ · y. Za12ornm 1 • .,_ na ~hwiJę -> powiedzieć nad to, że jest żołnierzem. 
b1etę? Postanow1eme zrobił raz na I cierpieniu. Wyjechał z Paryża, ab się połąCLYĆ 
za~sze. Nigdy się nie ożeni i na tern J Tydzień upłynął. z pułkiem. 
komec ! ' - Zwiodłeś mnie. ojcze - rzekła - Który pułk? 

Gdy P2uHna od niego odch0dziła, l - Josi11et nic ci nie mówił. - 58-my linowy pułk, który jest 
śledził .ią długo oczyma, dopóki nie zni- 'l częścią 5-go korpusu znajdu.iacel!o ~ię 
knela."': ~esie. . . . J . II. i pod dowództwem jenerała Faillv. Ot0ż, 

W1esmaczka me me wspommafa Było to w l:pcu 1870 roku. Cesarz .· jak czytałem w gazecie Ardeńskiej, woj 

ska zbierają się koło samej ~ranicy w 
okolicy Strasburga i Metzu. Jerzy musi 
być obecnie gdzieś blisk~) Re.!11 

Madelor nie miał r>i WhRJ sp.Jjrzeć 
na córkę. Jak ona przyjmie wiado
mość o niebezpieczeństwach. nu lakie 
Jerzy będzie wkrótce narażonrri 

- Gdzie list? - spytało dziewcze~ 
drżąc całe. 

Josi.llet podał list. 
Marya wzięła go i czytała gor~Cl' 

kowo. Zawierał tylko to, co opowied~iat 
Josillet i obietnicę Jerzego, że mu bę
dzie regularnie udzielał wiadomości o 
sobie. W dopisku - była jeszcze ma
ła wzmianka o interesach. O Maryi atii 
słowa. 

- Zapomniał o mnie - szepnęla 
dziewczę z ponurą rozpaczą. 

Upłynęło dwa tygodnie, pode.tas 
których dzienniki dawały o wojnie bar 
dzo niedok?adne sprawozdania. Potem 
nagfe dowiedziano s1ę, że wojsko zosta
ło pobite, rozp.roszone. Porażki następo 
wały jedne po drugich i wkrótce prze
grana Francya stata się gtośnąi Wisem 
bourg, Reisschofen i Farbach. byty to 
najpierwsze i najnieszczęśliwsze v.r!
downie tej nieszczęsnej wyprawy. Nie 
bawem nadeszły i inne wieści. Cesarz 
rozdrażniony przerażającem niefortun~ 
nym wynikiem pierwszej wyprawJ, 
podpisał dymisyę Loubeta dowództw~ 
nad ?. rmią nadreńska oddał Bazainowt, 
a sam uciekał aż do obozu w Chalons. 
Stało się to 16-go sierpnia. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



jemłeckie kolonie. ale także cześć po
n c}nJowo-afrykańskich posiadłości an
~eJskich, ażeby naocznie się przekonać, 
do czego angielskie gospodarstwo i poli 
yka kolonialna doprowadziła w kra
~ach terenem podobnych i sąsiadują
~ eh z koloniami niemieckiemi. 
Y Berłin. W biurach policyi kilku wię
kszych miast niemieckich utworzono 
niedawno posady dla kobiet. Są to po
sadY t. zw. asystentek, obowiązanych 
czuwać nad aresztowanemi kobietami i 
dziećmi. 

Uzbonia. Do Mornig Leader dono-
szą z Lizbony, że tamtejszy kościół św. 
Ma~daleny uległ zniszczeniu wewnątrz 
wskutek ~wałtownego wybuchu gazu 
śWietlnego. Wybuch wydarzył się w po 
biiżu wielkiego ołtarza podczas nabo
żeństwa. Kapłan, odprawiający mszę 
św., odniósł śmiertelne rany. Obecni w 
kościele rzucili się do ucieczki; powstał 
wielki popłoch. W natłoku wiele osób 
odniosło rany. 

W Budapeszcie pochowano w tych 
dniach z honorami wojskowemi zmarłą 
siostrą miłosierdzia, Adelę, ~tóra dlugie 
lata pielęgnowała chorych żołnierzy w 
szpitalu garnizonowym Nr. 15. Z powo
du wielkich na tern QQlu zasług, .komen
dant placu nakazał pogrzeb z muzyką 
wojskowa i honorami. 

-- - 'ę!F _ - --

le „Zjednoczen!a zawod. polskiego". 
Wlec nZiednoczenia Zawodowego Pol 
skiego" w Alltenbogge odbędzie się w 
niedzielę, dnia 17 bm. po poludniu o 
godzinie 12Yz w lokalu pana Wenz

- mann, ul. Kreisstr. Zarazem donosi się, 
iż zebrania miesięczne będą się odby

- wać w każdą 3 niedzielę w miesiącu w 
powyższym lokalu. 
W Horde po poł. o 3 godz. w lokalu p. 

- Baumbecka; 
- W Linden-Ruhr po poł. o 4 godz. w lo-

kalu .p. Schillera: 
W Langendreer po pot o 5 godz. w lo

kalu p. Arens (dawn. Knipping); 
W Wattenscheid po poł. o 3 godz. w 

lokalu p. Prukop; 
W Buer po południu o 4 godz. w lo

kalu p. Poppinghausa; 
W Ueckendori przed poł. o 1 l Yz godz. 

w lokalu p. Kramma; 
W Horsthausen po pot. o 6 godz. w lo

kalu p. Moll era; 
W Bismarck po pot o godz. 5 w loka

lu p. Langenscheidt; 
W Hombrnch-Barop po pot. o godz. 

4 w lokalu p. Bocka. 
O liczny udział w zebraniach prosi 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Zebrnnje członków w Hamborn 
odbędzie się w niedzielę przed połu
o 11;4 godz. w lokalu o. Marego. 

Wiec w Gelsenkirchen-Bulmke od
będzie się w niedzielę, 17 bm. po pot 
o 6 godz. w lokalu p. tlunda, Wanner
str. Na porządku dziennym: obór wy
dzialu na rok 1907; sprawozdanie za 
rok 1906. Mówca zamiejscowy. O licz
ny udzia ł uprasza. 

Zebranie członków w Habinghorst 
od0ędzie się w niedzielę 17 bm. po pot 
o 5 godz. w lokalu p. Kettlinga. -
Mężem zaufania został obrany Andrzej 
~ickiewicz na ffabinghorst Romerstr. 
1 Przyległe ulice do Henrichenburg. 

nie }casowe z ubiegłego roku, obór miej 
scowego wydziału. O liczny udział u
prasza Delegat „Z. z. v.' '. 

Buer. Zebranie członków odbędzie 
się w niedzielę, dnia 17 marca o godz. 
4 Po poł. u p. Poppinghausa. Pod obrady 
przyjdą bardzo ważne sprawy. O li
C1Jny udział się uprasza. 

„Zjednoczenie Z. P." 

Baczność ~złonkowie w Wattenscbeid. 
Zebranie cztonków odbędzie się w 

niedzielę dnia 17 marca po poł. o godz. 
5 w lokalu p. Prukopa, a nie o 3;;,; i to 
z powodu nabożeństwa. O liczny udział 
prosi Zjednoczenie Z. Pol." 

Wiec_polski w Delmenhorst 
odbędzie się w niedziele. dnia 17 marca 
w lokalu „Stadthof", na którym prze
mawiał będzie poseł do parlamentu 

pan Jan Ęrejski z Torunia. Liczny u
dział Rodaków i Rodaczek pożądany. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie''. 

Baczność Rodacy w Westfalii. Nadrenii 
i całych Niemczech. 

„Związek Polaków w Niemczech" 
odbył swe walne zebranie w Wanne, 
.na którem były omawiane sprawy zwią 
zku ·Polaków, a że wszystkie sprawy 
nie zostały załatwione, odbędzie się dal 
szy ciąg wąlnego zebrania w niedzielę, 
dnia 17 marca w Bochum. na sali Wik
toryi, ulica Alleestr. nr. 17 o godzinie 4 
po południu. Członkowie Prezydyum i 
Rada nadzorcza winni się stawić w kom 
plecie o godzinie 3. Rodacy! l(omu zale 
ży na tern, żeby „Zwjązek Polaków" 
w Niemczech dobrze się rozwijał i że
by mu nie dać upaść, prosimy każdego 
o punktualne stawienie się na 
wiec. Uprasza się także Towarzystwa 
ażeby zećhc~JiłY zebrania odłożyć lub 
odbyć prędzej. Tak samo prosimy Szan. 
„Zjednoczenie ~aw. poi." ażeby zechcia 
ło odłożyć swę, zebrania, ponieważ na 
wiecu „Związku Polaków" mamv waż-
ne sprawy do załatwienia (3) 

Jan Skraburskt. 
drugi zastępca przewodniczącego. 

B'":: 
Baczność Rodacy z Kray i okolicy. 

W niedzielę, dnia 17 marca odbę
dzie się wiec na sali p. W.J(efenhorstra 
przy dworcu Kray Siid o godzinie 11 
przed południem w celu założenia Ko
la śpiewackiego. Wszystkich Rodaków 
i lubowników śpiewu z Krav i okolicy 
o jak najliczniejsze przybycie upra
szają Lubownicy śpiewu. 

Baczność Osterfełd ! 
Wielki wiec w sprawie opieki du

chownej odbędzie się dnia 17 marca o 
godz. 31:! 5 na sali p. Husemanna przy 
kościele. Na wiec ten zapraszamy 
wszystkich Rodaków i Rodaczki w 0-
sterfeld i okolicy. 

Komitet kościelny. 

BACZNO$ćt 
Szanowne deputacye, obrane w Es 

sen, mające sprawę opieki duchownej 
przedłożyć biskupom proszę, aby mi do 
niosły, czy deputacye swój obowiązek 
już wypełniły, jeżeli nie, tQ w przeciągu 

Horsthausen. Miesieczne zebranie trzech tygodni muszą sprawę t~ załat
czfonków „Zjednoczenia zaw. pol." od wić, ponieważ czas uchodzi i dłużej 
będzie się o godz. 5 po pot na sali p. czekać nie można. 
Monera. Na porządku dziennym mię- Józef Szulc, Dlimpten S. III. nr. 1912. 
dzy innemi Wykład o skróceniu czasu I 
b~ac:y i J?Od.wyższeniu zarobkó~. Ze- WIELKI WIEC W COTTENBUROU 
bania m1es1ecz~e r,iadal ?e~ą się od- ~odbędzie się w niedzielę dnia 1~ bm. 
Y'Wały co 3 medz1ele 1mes1aca. 0 godzinie 4 po pol. na sali p, Ze1b1ga w 

Delegat. Cottenburgu. Na powyższy wiec za-
Dla W eitmar został obrany kasye- pras za się wszystkich Rodaków z Cot~ 

rern w miejsce J. Bosackiego druh Ign. tenburg i okolicy, ponieważ mamy waz 
~fYn~owski, Friedrichstr. 41. Mężem za ne sprawy do omówienia, tyczące !m
u ania w miejsce Ł. Mani. druh. J. Bo- dowy kościoła w Cottenburg. O ;:ik 
sacki na ca ły Barendorf. Zebranie najlic~niejszy udział prosi Zwołujący. 
Przyszłe odbędzi e się 7 kwietnia po pol. 
0 

!rodz. 4. w lokalu JJ. Heinemann. Oddział „Wyzwolenia" Castrop 
Zebrania członków w niedzielę 17 donosi swym członkom, iż w nied ,ielQ 

ltl dnia 17 marca odbędzi e się zebranie o arca odbęda się w następuj1ących. miej l" 
sc0w0 • . ł · godzinie 2 i pól po południu na sa I pana 

sciac 1 : ł Schulte Bekern. Uprasza się członków, 
. Erie. Zebranie czf.onków odbędzie I ażeby ~unktua!nie sie stawili.. Sprawa 

s ię w n iedzielę, 17 marca, o godz. 5 po ta powmna kazdemu P?lakow1 _ _n~ ser
~ot., u p. J. Ferbovego w .Erle-Midde- j cu l~żeć; gdy . o":'e . mecne p11a~stwo 
eh. Pod obrady przyjdą: sprawozda usumemy, przy1dzie 1 dobrobyt 1 bo-

gactwo pod nasze polskie strzechy .. Pi
jaństwó jest jadowita żmija, która nas 
opasała. Pijaństwo wpJenić powjnien 
każdy prawy, i dzielny patryota Polak. 

l(to zatem ma chęć wstąpić w sze 
regi nasze, niechaj przybędzie na po
siedzenie „Wyzwolenia". 

(3) M. Brodowiak.; prezes. 

Baczność Rohlin2hausen ! 
W niedzielę, dnia 17 bm. o godzinie 

5 po południu odbędzie sie wiec w celu 
poparcia śpiewu polskiei;?:o na sali pana 
Nettlinga w Rohlinghausen. Na wiec 
zapraiszamy wszystkich Rodaków, któ
rzy poczuwają się do obowiązku pie
Jęgnowania śpiewu polskiego. 

Koło nasze. które w ostatnim cza
sie mocno podupadlo, pragnie wreszcie 
z swego uśpienia się podnieść. Rzuca
my pomiędzy Rodaków iak najgoręt
sze słowa zachęty i prosimy nar wiec 
powyższy jak najliczniej przybyć. Na 
wiec ten przybędą mówcy zamiejscowi 
Zarząd Koła śpiewu .„Lutnia" w Roh-

lin2hausen. 

Wiec w Essen. 
W niedzielę, dnia 17 marca o go

dzinie 12 punktualnie odbędzie się na 
małej sali pana van de Loo wiec w 
sprawie wysłania deputacyi, ponieważ 
zeszły wiec został rozwiązany, i nie 
moglLśmy z tego powodu na nim nic uch 
walić. Przeto prosi się najpierw wy
dział kościelny, ażeby zechciał się na 
wiec stawić, ponieważ mamy także 
dwie ważne rzeczy do załatwienia. 
Szan. Rodaków uprasza się, ażeby na 
wiec jaknajliczniej się stawili. 

Baczność Rodacy we Wilhelmsburgu 
i okolicy! 

WIELKI WIEC POLSKI 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 marca 
o godz. 4 po południu w lokalu p. Hein
rich Stuben ,Nolksgarten" we Wilhelm 
sburgu. Na porządku dziennym: 1) 
praca Kola., Polskiego w parlamencie, 
2) położenie nasze pod zaborem prus
kim. Jako mówca przybędzie poseł 
pan Wiktor Kulerski z Grudziądza. O 
liczny udział uprasza się wszystkich Ro 
daków z Wilhelmsburga i okolicy. Z 
polecenia grona Rodaków 

A. Frauke. 

Tow. św. Antoniego w Ober Styrum 
donosi swym członkom i wszy„tkim Ro 
dakom i rodaczkom, iż w piątek 15 hm. 
przybędzie ksiądz polski s!uchać wo
wiedzi św. i pozostanie tu do vonh~d.li ::Lł 
ku. W piątek wieczorem o godzinie 8 
nabożeństwo polskie z kazaniem. \V 
piątek po pał. spowiedź dla niewiast 
bractwa różańcowego, w sobotę ran•> o 
godzinie 7 wspólna Komunia św. Bra
ctwa; w sobotę po poł. spowie · 1 ź dla 
mężczyzn, w niedzielę rano o gorlzinie 
8 wspólna Komunia św. Towarzystwa. 

Po poł. o godzinie .~4 nabożeństwo 
z kazaniem polskiem, p0 nabożeństwie 
odbędzie się zebranie miesięczne. O 
jak najlicmiejszy u.dział w sp1wiedzj, 
nabożeństwie i w zebraniu prosi 

· Zarząd. 

Baczność komitet dyecezyi monaster-
- . ./ skiei! 

Upraszam tych panów. któt7y wy
brani są do deputacyi, mając ej przedło
żyć sprawę opieki duchownej bbkupo
wi monasterskiemu, aby mi zaraz do
niesiono, czy który z panów wysłał już 
prośbę do biskupa o audyencyę, skoro
nie dostanę odpowiedzi, natychmiast 
sam sprawę tę załatwię. 
Ludwik Nowak. Osterfeld, Gutestr. 2. 

_ ±Wt - - --- -·-. - - ·- ·~---„·--- -·- -

Postbestellungs-Formular 
Ich llestelle blennit bei dem Ka~~er"

cł!en Postamt ein Exempłar der Zeitmu 
.Wiarus Po1skl" au-s Bt>chum <Zettumt~ 

preisliste 128) fiir das II. QuartaJ 1907 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mik. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
":hein~ gt. 

~ " . „ „ • d. a • • • „ 1% 

l(oło śpiewu "Cecyllau w Neum 
zaprasza wszystkie Kola i Towarąp 
stwa z okolicy na dzień 21 kwietn!a. 
na obchód 4-tej rocznicy. 

Prosimy szanowne Koła i Towarzy 
stwa, aby na ten dzień żadnych za
baw nie urządzały. Bliższe szczegóły 
będą ogło~zone we Wiarusie Polsk." 
( 1) Z-arzitd. 

Baczność Rodacy w Delmenhorstf 
Wielki wiec polski w Delmenhorst 

odbędzie się w niedzielę 17 marca o go-
l) Położenle Polaków pod zabo

dzinie 4 po poł. u pana Mahlstaedt 
(Schlachthof) Ellerstr. Porządek dzien 
ny: 1) Położenie nasze ood zaborem 
pruskim; 2) socyalna praca Kola pol
skiego w parlamencie. niemieckim; 3) 
wybory do sądów procederowych; -4) 
wolne wnioski. Rodacy poraz pier
wszy będzie do nas przemawiał posel 
polski, to się też spodziewamy, że ani 
jednego Rodaka i Rodaczki na wiecu 
nie zabraknie, tylko każdy przybędzie 
i pokaże, że chociaż daleko od stron oj
czystych, nie zapomnieliśmy o wierze 
przodków naszych. - Przemawiać bę
dzie poseł do parlamentu pan J. Brejski 
z Torunia. O liczny udział uprasza 

Komitet wyborczy. 

Nadesłano 

Milion Sok łó ,~ 
zawitało w Poznatsskie 

w7born1eh papierosów 
firmy 'Vul!t an 

I. F. J. Komendziński w Dreżr~i ' 
w nader przystępnej cenie detaliczniej 
10 sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do 

nabycia we wszystkich pdnośnych 
handlach. 

Place buderwl~nę 
.w Hamborn, pr.ty szybie IV „Dentscher Kaisera 
w każdej wielkośd ma na sprzedaż prz1 ba.rdzo 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert USS, 
H A.}[ BO l\ N. Gottliebstr. nr. 25. 

.A.odrze.i S.al·no ~ s.ki, 
Neumiihl, Hołtener~tr. 112 

= naprzeciw restauracyi p. Beheima =-= 
pdeca swój 

interes golarsko-fryz. 
Wielki skład cygar i papiervsów, mydeł 
===== i perfumów. ===== 
f ,,,anie zębów. Czy!!!zczenie uszy. 

Po budowy framwajów <3.lekt.rycznych 
w Królestwie Polskiem poszukuje SH~ 

dozó1łcy 
gruntownie obeznanego z układaniem szyn
r o \'Ąl kowych i całkowitych rezjazdów. Wy 
magana zrajomość jQzyka polskiego. 

Oferty pod Z. T. M. składać należy 
w biurze tecbnic.znem (:t7't) 

Siemens Schuckertwerke. G. m. b. H. 
Essen-łtuhr, Markiochestr. 38. 

Mam na sprzedaż 213 

D01'1 
1 i pół piętra wysoki z chlewami i morgą 
ogrodu, przytem jest też maszyna do 
robienia pończoch itd. 

Wojciech Molanowski, 
Be ~kłha· bao11en-SU.d, Waldstr 83. 

.z::s:x•u 

P ostbes tellun gs, F ormular. 
Ich bestelle hie!'Illit bel dem l(aiserli-. 

tien Po8tamt ein fxemplar der Zeituq 
"'Wiarus Polskl" aus Bochum (Zeitung„ 

preisliste 128) filr das II. Quartal 190Yi 
und zahle an Abonnement und Bestell
geld 1.9~ Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
e enutt. 
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Od niejakiegoś czasu poleca i sprzedaje pewna firma papierosy „Noblesse" z etykietą zupełnie do nasiej 
podobną. 

Zwrarnjąc na pl>dr6bkę tę uwagę Szanownych konsllmentów naszych „Noblesse·', z~znaczamy zarazem, te 
tylko te papierc.sy „Noblesse" są naszym prawdziwym wyrob?m, które zaopatrzone są w naszą markę echronną 

i numer 50, prvdewszystkiem zaś w naszą firmę „Ganowicz & Wlekliński~' Nle dajcie się przeto Panowfo 

konsumenci bałamucJć innym wyrobem. 

Opr6cz tego zaznaczamy jeszcze, ie ścigać będziemy każdego naśladowcę sądownie. 

a ri·a'' 
'' Ganowicz & Wlekliński 

Poznań. 

..A... A. A.,;~ :~~~~~: . I . • ! .. ~.,.. . ' .. „ ~·I c;;r~;jt;;tiauc 
Baema8'e I 1;akow1 musi by~ bieg11 

Rodacf • Herne ; okolicy w ws~elkich pracach P~·· 
karskich, sposobu uz1· 

P~..:eam uanownym RodakolD mój 

skład żelaza i 
wanego vr Polsee. (271 

E. 8zyDlań11kł, 
Linden a. Huhr, 

Konigstr. 16. 

maszp 
do gotowania, uycia, pranfa f wyłdęmama 

Ol'All 

wszelkich sprzętów kuchen· 

Potrzebaję zaraz 
3 ezeladnłków 

krawieckich i 

pięknych, jak perełki, pierwsze wagony już nadeszły. Dalsze wagony w 
drodze, a setki w kopcach czekajil. 8przedaj~ t1 lko wagonami, 
dla tego nle8łyc•aałe tanio. Próby każdemu ch~tnie przysyłam. 
Zamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. 

nych 
po euaell JBk aajtaidz7ch. (48 

a na, duże sztuki i 1 na 
małe sztuki, 27 O 

Jan Wojtera Jan Kwiatkowski, 
Zakupione reeczy odstawiam franko do dom.n. Rottbausen, Briesenstr 

nr. 123. 
Import kadoft.f, Interes kredytfney, Kesa oszcz~dnośeł 

Herne, Bahnhofstr. BO. ~ Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

BEBNE, Neustr. 35. 

CA> 

· Jedyaa polska fabrJka chleba 
w Westfalll I :Nadrenii 

w 11'attensclleld1 ul. Vorstadtstr. 48 
Ażeb1 podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem w Watten

lłffeid labr7kt: parowłł• - Słnżę więc każdemu i doet.a.rczam 
e•leb I płee&ywo, które jest baN.zo smaczne i tanie, jakiego 
1l ałkep w okolicy tutaj dost.a.ć u obcego nie można. 

--- Moje wozy __ _ 
przejeżdżajt\ w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 

Leithe, ·w esteafeld, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 
We 'w1orek. ł w plĄtek1 

Ueekendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
W &rodt: ł w 11obot-:1 

. Bismarck, W anne, Rohlinghausen i Giinnigfeld. 
Bn.eia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejecowości przybędą, 
jako i tych, któr1y jeszcze wspierają obcych, proszę o podanie adren. 

na pocdówce, a natychmiast prZY.j&dę. 

hosaę gol1ł00 . Ssan. Rodaków i Rodaczki o łaskawe poparcie. -

na duże sztuki znaj
dzie stałe zatrud-
nie nie 

Mieczyński 
Herne Neu•tr. •· .•••• „ 
Dobre cygaro 

i 

papierosy 
można nabyó 

w Bochum przy ul 
Haltheserstr. 17a. 

•• -._.I 

Budzik gł. dzwonek. 1,a5 mi. · 

Zegarek ~~~ 2,ar; mk 

Zegarek areC:!; 6,s5 mk 

Cenni.kl około 2000 ilutra· 
cyi W'fl. ianao fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bbmareka 9. (72) 

Peplerajm.7 11wes• ł jed.zm.„ ebleb po. l!fld. d li 
Franciszek Matysiak, piekarz polski li - -- sian•-••--••-•· 

I 
1 Mamy zawsze na sprzedaż : ( 

• • • , , e n s c h e i d , I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 
Yontadt9•r. 48 (21) 'Vorstadt•tr • .&8. b d I • 0 &a W Cha upn1Cze od S-20 mórg duże 

a także tylko 

,....~~r"<~r<r<~~~ ....... ~~~~~~~~ domy z ógrodami de· 2 mórg. 

r . r-ł •a , , - Nuza kan płaci od złożonych ł 

~ ~~Jf; ~~~4 aj epsze maszyny , ' proe~n:!!zk~ż~o~~~e~:~~e. 
·tl!~;...· ' :J~ d ka· · 1 . • '·~ :-~--:~L.~.''":,:~ .. ··.~~, .·,.-.:.„.łJ,·_,-fi:'t.. wysyła.my o a.ż 0J stacyi 4

1
/ 8 p rocent za kwartalnem w.<;powiedzeniem, 

~ 
-~;;""'''.~:i-i· if13i W tf Ul li proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 

. . ~ ~,,_-.J2ft-:f.~" 'tJ W es a \ Kto ma u nas depozyt zlożony, choćby za p6łroc:znem wypowie· 

i 
_:::·~·„;· ~~$f1;·,.:Hilf ~dłu1o~:Jlł gtł:rancy~ j ::~;~~~as~ knpi grnnt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 

. · .. 1\· r1·~:!. : • .,..,. O mare • . · Dobre 5 prneent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 
41 • Jl{ ~~ Kf. Katalog darmo. ~ Adresować trzeba. jak nast~puje: 

~ .. ~:J?ł .. ~~ . .:.~_.:...r.-.\.-~~.·~-}~-~~' Dransfeld & Stawiński. ~ Bank Parcelacyjny ~ ....... „.2 ~ \\ ~=-- ~. fi E. ~· m. b. H. R.0111ten tP01:1eu). 

i, "'4it. &cklingbausen-Siid. 1798 J :t- -------•li 

Najlepszym środkiem cło.rĄ 
przecl~ bszlovri, chrypce, 
chavricy, duszności, Ju1rcZ011 
ł\dka, tasiemcowi, błlom ~ 
jak i reumatyzmowi i ~ 
jest •· •••how1ld 
ełejek eakal1ptaff 
Tysilłee ludzi, którzy 
środka tego znaleźli ll1gę 
S1'1ch cierpieniach jak i 1U1 
ny powrót do zdrowia. (I 

Olejek eukalyptusowr 
się w butelkach po 60 f 

1,00 m. 2,00 m. i .&,OO ia. • 
czą wszy od -ł,OO mk. frant~ 

Jl, BUCB011SJJ: 
fabryka chemiczno farmaceutycznych wyrobdf 
Poz!laniu. Adres do zamówień: K. Bucbowek.I, 

miech pharmazeutische Fa.brik. Poa„n łł 

Tani chleb! 
Dobry, poiywn7 ellleb pade 
bonki po 1,25 mr. I po 85 
również westfalski chleb wiejski (~au 
etuten) po 1 OO mr. przesyła posp1es . 
kolej" przy odbiorze 4 bochenków fr 
fabryka chleba 3 oh. Dake, Upsp 

81 p. ~kotten. (1 
Zamawiać pros~ w niemieckitn . 

syku i podać dokładny adres i stacY~ 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollm 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstener. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 
Ph. Lohof~ Maltheserstr. 6, G. ~7"~ 
Lindenatr, 82, Ed. W elach, Ko11:i 

H&Mllll&-flm~I 
I Skórę wykrawaną na podeszwr 
- i wszelkie artykuły dla szev;:có~ 
flit w wielkim wybor?.e i po naJta;2 
; szych ceRach poleca (2 

M ~. Gottschalk, 
~ skład skóry 
; Kast1·0 p, Miinsterstr~ ló· 

•~w•··~~••i1i••-' ......... .t.l ....... ~.-..-.~.~~~.>J>J~>J~>J J>J:.J~~,,..,.,-..;;:::..;~:..=...--=11;:::__ ______________ _ 

Za druk. nakład i redakcyę odp~;iedzialny~ Michał Kw1atkowsid w Bochum. Nakładem 1 czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Pol." w BocbUDl· 



Ar 62~ Bochum, na piątk dnia 1 a.~o marca '1. Bok 7 . 

• • 

łtdzłenne pismo lndowe dla Polak6w na obcqtnłe p6'wif1on1 1śwłaai1 :oraz sprawo• 1arodowym polityczny ł zarobkowya 

fnrHpłata nal'talna u poeui• I • lflto""'1Ch ,,,.Oil Za inserat, fł&ci 11t u. aiajsoe ~ drobnego 4t 1l -~ •n: Ił 1t1'1'ikiea hl poświ,te:=J'CA. „ I 
~ łlll' 6f) hm., „ • odiwuenim do domu 1 mr. 92 fsn. a Ili' 11"1 ZI I lar 11•cz1z lE L ogłouenf• Amieuc.IOllł prs.d mnnt.a.mi '° ~ u ~~WJaru .r,?lUJ" u.:piną jen w •tmnikll poeltolf111l pod ~ I L I i I li" często og!uu otrzyma rabat. - List"1 do „Wiart11~ . •.• 

Daki„ ,,L polnisO m. lia akiego" u.le~ lranłoW'&d i podM w nich dokłada„ Hltt• 

_. .......... :-~----~----................... ._:...,.mm._.~ ... ._ ......... a-a-. ......... ...; ................... _. ________ .!. ......... ...:p:iaqce::.:'°~·~R~~=ko:p:iló~w:.:cl:•~nT&C&::,::.::m:1~· .... _..,. 

&dakcya, llrukamia i Księgarnia majda.Je Ili:-; w Bochum, pny ulic.'J Maltheseret. 17. - Adre1: „ Wiams PcJ1kl" Bochum. - To le fon n r. 1414 
-4Q# ~J„1JIWI +z _ _ i)!@!,WWW,aj-""'1'M ! 6! e *' JA &lllW#Biłlt t GS W ,,,. 

Rołttłee polscy! Uczcłe dzieci swe 
•6w16. czyta~ i pisać po poslku ! Nłe 

fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
&alemcąć się pozwoli! 

M!&& 

Z wypadków dnia. 
f'! . ·-~· -
Liczba osób, którycb po 1YYhuchu 11a 
paacendk• „Jena" dotąd nie odnale

ziono wynosi llO. 
Ptzypuszczają obecnie, że katastro 

fę spowodowal zbrodniczy zamach. 
Wedlug obliczeń ministeryum ma

rynarki_ znajdowało się na pokładzie 
„Jeny0 około 630 osób. z których 431 
uszło ealo; 44 znajduje sie w lazarecie. 

Papież Pius X wyraził swoje wspól 
czucie narodowi francuskiemu na rę
ce biskuoa Toulonu. 

Ce8arz nierpiecki Wilhelm IL k~
.zal ~ę~ ~dowi i("ancuskiemu w· 
razić ~ oJe współczucie z powodu ka
tasłroiy. 

W Brukseli odbyły si.ę narady cełeut 
wł•zec• zbllienia s~ BelKll do Ho„ 

landyi. 
lfc!fgi& i Holandya czują się zagro

żone 9rzed potęgą niemieck~ 

W parlameacie niemieckim pon,iosły 

• Snld~ poraz pier)"szy kieskę poł~
czoae partye rzUowe. 

Rbzprawiano w dalszym ci«gu .nad 
interpelacyą w sprawie reformy _proce 
dury karnej. Liberałowie i konser

watyści Postawili wniosek o zamknię 
oie dyskusyi, który glosami Polaków, 
contro-wców i socyalistów odrzucony 
zostaJ. Przeciw zamknięciu glosowa
ła także cz~ść wolnomyślnych. · Wy-
nik glosowania jest wielce nieprzy
je~y dla partyi rządowych. 

Koło polskie w sprawie polifyki 
socyalnej. 

Podczas rozpraw nad zapytanie'? 
-wystósowanem do rządu w ~wraw1e 
dalszego prowadzenia: polityki socyal
nej. stanowisko Kola polskiego okre
ślał po~el Korfanty, z którego mowy 

podajemy według tlomaczenia „Dz. 
Pozn. •• następujące najważniejsze u
stępy: 

Kto sluchal rozpraw nad interpe1a
cyą i wywodów mówców poszczegól
nych frakcyi, powinien powziąć to prze 
konanie, że cały parlament składa sit; 
z samych mężów, przychylnych polity
ce socyafoei i robotnikom. Nie słysza
łem mówcy żadnego stronnictwa, któ
ryby tu się oświadczył przeciwko poli
tyce socyalnej. Mówcy stronnictw kon
serwatywnego i wolno konserwaty
wnego mówili nawet o polityce socy
alnej w wielkim stylu i przyrzekli uro 
czyście~ że wedtug sit swoich będą 

dla niej pracowali. Skoro porównamy 
mo.:wy panów w tej izbie a panów w 
izbie przy ulicy księcia Albrechta, to 
podpada nam bardzo wielka różnica. 
(Bardzo dobrze! - na lawach Polaków 

i socyalistów.) 
Mówcy konserwatystów i wolno

konserwatystów sławili tu i podnosili 
co pruska izba deputowanych zdziałał~ 
pod względem socyalno-.politycznym. 
Is~otnie, praca jest wspaniałą! .Przypo
mmam tylko obydwie nowele do usta
wy górniczej, których nie można sobie 
pomyśleć 2orszych, aniżeli one tam wy
padły. 

(Bardzo slusznie ! - na ła<wach Pola-
ków i socyalistów.) 

To jest nie tylko mojem zdaniem· ale 
idźcie panowie pomiędzy robotnikÓw a 
poinformuje panów każdy robotnik, kłó
ry należy do wolnego albo chrześciań
skiego związku zawodowego, że bynaj
mniej nie jest zrudowolony z tego, oo i
zba deputowanych uchwaliła przy no
welach do ustawy górniczej. 
(Bardzo słusznie! - na lawach Pola

ków i socyalistów .) 
Sekretarz stanu w odpowiedzi na in

terpelacyę stronnictw centrum w spra
wie, w jaki sposób rząd zamierza na 
przyszłość postępować w polityce so-. 
cyalnej, z jednej strony wskazal na dro 
ge, którą rządy związkr;>we zamierza
ją postępować w polityce socyalnej, z 
drugiej strony dodał uwaii do wy
wodów kanclerza rzeszy. wypowiedzia 
·nych tu przed kilku dniami. Jako bogini 
z rogiem obfitości w ręku zjawił tu się 
kanclerz rzeszy i rozdawał dary: owo
ce prawicy a lewicy nawet ani nie kwia 
ty „ tylko pąkówki i to bardzo delikatne. 
J edynem, co obiecał, było to, że myśli 
o Iiberalnern prawie dla Towairzystw i 
~gromadzeń. Pod tym względem kan
clerzowi rzeszy przyznaję słuszność, 
że obywatelom rzeszy niemieckiej po.. 
trzeba przedewszystkiem liberalne10 
prawa dla Towarzystw i zgromadzeń. 
(Bardzo slusznie !) 

Zwłaszcza dla robotników liberalna 
nstawa o TowarzyStwach jest wiele 
ważniejsza ipotrzebniejsza, niż ustawa 
o prawach korporacyjnych dla związ
ków. Jeżeli rozmaiici mówcy, zwlasz
cza narod.-Iiberalni wskazywali na to, 
że wlaśnie w Prusach za pomocą usta
wy o Towarzystwach i z~romadze
niach dopuszczano się największej !a• 
mowoli przeciwko organizacyom robo
tniczym, to cieszę się z tego w nadziei, 
iż i panów narodowych liberałów bę
dzie można pozyskać dla postępu w tej 
sprawie. Niech panowie tylk9 wszy
scy jak jeden mąż postępuj51 na tej dro
dze. 

(mos na ławach socyalistów.) 
Teraz władze pruskie robią, co mo

gą, aby za pomocą zacofanych ustaw 
omskich o Towarzystwach w części 
uniemożliwić organizacye robotników, 
w części zniszczyć i zburzyć. Jest to 
fakt znany, że przy obecnej ustawie o 
towarzystwach i zgromadzeniach w 
Prusach, nakazującej przedkładać wła
dzy policyjnej spis członków, zdarza 
~ie bardzo często, iż wladze policyjne 
zdradzają pracodawcom nazwiska 
czlonków or~anizacyi robotniczych. 
(Wielka prawda.! - i - słuchajcie! 
słuchajcie! - na lawach Polaków i so-

cyalistów.) 

Na to można dostaczyć niezliczo
nych dowodów; rok w ro~ dzieje się to 
sarno. 

M. p., co doty_czy projektu o prawach 
stowarzyszeń zawodowych, to musimy 
pozostać przytem, cośmy powiedzieli 
przy pierwszych obradacfi-nad tym pro
jektem w roku zeszłym; uważamy ten 
projekt, tak jak nam go tutaj przedło
żono, za poroniony płód małostkowe
go policyjnego ducha pruskiego, który 
nie przyczyni się do rozwoju stowa
rzyszeń zawodowych, ale rozwojowi 
temu przeszkadzać będzie i ostatecz
nie go zadusi.. Projekt ten. zdaniem 
naszem, ma na celu jedynie Policyjne 
skneblowanle organizacyi robotniczej, 
a dobrze się stalo, że w formie, w ja
kiej nam został przedłożony, utonął 

M. p.' od lat 17 czekamy na ustaw~ 
o izbach robotniczych~ Wszelkie zawo 
dy mają swe reprezentacye. kupcy ma 
ją, izby kupieckie, rzemieślnicy izby 
rzemieślnicze, rolnicy izby rolnicze; 

jedynie w kwestyachu w których cho
~zi o inter:esa robotników. nigdy nikt 
nie pyta o ich zdanie. Kiedy chodzUo 
w Prusach o 11owele do prawa- górni ... 
czego - jedna dotyczyła stosunków w 
gwarectwach, dru~a wydziałów robo
tniczych - nie pytano o to, o ile wiem, 
żadnego r-0botnika; nawet z petycya
mi, które robonicy do sejmu wy_słali, 
obchodzono się nader powierzchownie 
i wogóle malo się troszczono o zdanie 
robotników. 

Wobec tego byloby utworzenie in
stytucyi, przez którą reprezentanci ro
botników mogliby objawiać zdanie 
swoje przy przedkładanyc 'I ustawach, 
rzeczYWiście na czasie. 

Trzeci punkt interpelacyi dotyozy 
pracy kobiet. Za skróceniem I czasu 
11racy_ kobiet występowali mianowicie 
pacowile konserwatyści. 

Abyście panowie mieli pojęcie, ja
kie stosunki panują co do pracy kobiet 
na Oómym S1ąsku, powołuję się na 
raporta inspektorów przemysłowych. 
W roku 1904 zatrudniano na Górnym 
Sląsku 20,256 kobiet. w r. 1905 -
21.406. 

Za tę ciężką praGę płaci się przy. 
tern na Górnym Sląsku bardzo nędznie 
Fiskus płaci tymże pracownicom 

dziennie 1 aż do 1,10 mr., a wlaściciele 
hut lub kopalf1 prywatnych tylko 98 
aż do 99 fenygów. . 
(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków i u 

socyalistów.) 
Teraz chciałbym jeszcze zazna

czyć stanowisko nasze co do kwestyi 
stanu średniego, którą tu także poru
szono. 

Prawie wszystkie partye, z male
mi tylko wyjątkami, były tu te~o mnie 
mania, iż trzebaby przedewszystkiern 
zaprowadzić tak zwany maly wykaz 
uzdolnienia, a potem też wydać ostrzej 
sze prawo przeciwko nierzetelnej kon 
kurencyi. Sądzę. iż na1szym przemy
słowcom i kupcom mniej jest potrze
bny ten mały wykaz uzdolnienia, jak 
przedewszystkiem owa ustawa prze„ 
ciwko nieuczciwej konkurencyi. 

Tę nieuczGiwą konkurencyę wy
twarzają naszym przemysłowcom i 
kupcom mianowicie rząd pruski, pru
~kie władze i bojkot oficyalny i nieofi
cyalny, który stósowany bywa przez 
towarzystwo dla kresów wschodnich 

wobec polskiego rzemieślnika i robo ... 
tnika. Mamy tam zarząd wojskowye1 
mamy też wła:dze administracyjne, 
które zakazują podwładnym zamawia„ 
nia robót u polskich rzemieślników lub 
kupowania u polskich kupców. 
(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków i 

socyalistów ). 
Towarzystwo dla kresów wscho

dnich ogłasza rok rocznie spis polskich 
kupców i rzemieślników 
(Słuchajcie! słuchajcie u Polaków 

socyalistów) 
i przesyła spisy te niemieckim obywa
telom państwowym. Takim sposobem 
zawzywani oni bywają do bojkotu. Wi 
tern niema wielkiej zdrożności. a sądy 
pruskie wymierzają nam kary dotkli
we; przeciwko towarzystwu dla kre
sów wschodnich i przeciwko pruskim 
urzędom nie występuje prokurator ni
gdy. . J 

(Słuchajcie; słuchajcie! u Polaków i 
socyalistów). 

Mości panowie, żołnierzom zalca
znJe się uczęszczać do gościńców, w 
któiych kiedykolwiek. oolskie było ze
brainie. azu pewnego przemawiałem 
na zebraniu w Gnieźnie. Po tym wy
padku komenderujący wydał rozkaz~ 
aby wojskowi tam już nie uczęszczali, 
Jeżeli posel Dirksen rozwodził się tu o 
ter_oryzrnie, to ten · teroryzm uprawia
ny bywa przez rząd pruski, przez wła
dze pruskie i przęz towarzystwa dla 
kresów wschodnich. Terroryzm ten 
jest najgorszym, bo stosowany bywa: 
przez wszechmożny rząd przeciwko 
najsłabszym. 
(Bardzo słusznie! u Polaków i socya

list6w .) 
Pan sekretarz stanu zawczoraj bar; 

dzo pięknie powiedział: 
„Przykład klas wy~ztałconycli 

musi tu pomódz w walce przeciwko 
nieuczciwej konkurencyj. Każdy w 

swym zakresie musi przyczynić się do 
zwalczania złych stosunków, musi 
współdziałać w dziedzinie moralnoścf. 
podniesienia uczciwości i wiary. Sło
wa te niechajby sobie zapisał do pa
miętnika pan kanclerz rzęszy - ai ra
czej pan pruski prezes ministrów - i 
podług tego urządził swą polityk~ pot„ 
ską; bo z moralnością niema pruska: 
polityka polska niestety nic wspólnego 
Wzniosła się ona na bagnie, a tern ba~ 
~nem jest niemoralności i zginilizna me> 
ralna ! 

(Brawo u Polaków.) 

Przechv a: k; holizmowi we Fra n c~ i. 
We frnncuskiej Izbie de'Putowanycłt 

komisya parlamentarna przygotowuje 
proj eh t prawa przeciw detalicznej 
sprzedaży absyntu. Komisya ta. 
przekształciła się raczej w grupę par
Iamentaną , do które j weszli posłowie 
różnych stronnictw i ~r11n. Obok Ay
narda. zasiada socyalista zjednoczony 
Breton ; obok ks iędza Lemire'a, znaj„ 
duje się ateista VailJant. Prezydentem 
cale} grupy jest zachowawczy republi
kanin. Ribot , ongiś prezydent ministrów 
który w swoim czasie orzeprowadzi1 
sojusz francusko-rosy jski. Celem komi 
syi jest. jak już powiedzieliśmy, prze
prowadzenie o~ran i czenia sprzedaiy 



detalicznej . napojów alkoholowych, 
szkodliwych dla zdrowia. 

Na liście tych napojów absynt zaj
muje dlatego pierwsze miejsce, że i
lość sprzedawanego absyntu wynosi 
rocznie 350 OOO hektolitrów. Z począt
kiem absyntsprzedawal się tylko w 
miastach, ale dziś przedostał się do wsi 
gdzie szerzy spustoszenie znacznie wię 
ksze, niż w grodach. 

Jednocześnie i w senacie utworzyła 
się <Yrupa „antyalkoholiczna". która za~ 
muje sie przygotowaniem projektu pra
wa, ograniczającego ilość szynków._ 

Wobec olbrzymie~o zarobku proc~n 
towego, jaki przynosi sprzedaż absyntu 
właściciele bardzo małych szynków mo 
gą już znaleźć utrzymanie. Ale przy 
tak wielkiej ilości szynków ludzie sła
besrn charakteru podpadają łatwo wy 
zyskiwaniu niesumiennych ludzi, któ
rzy nie troszczą się o to, jakimi środ
kami dochodzą do zarobkowania. 

Jasna rzecz, że i na polityce odbija 
się wpływ szynkarzy, którzy bez wiel
kich wyrzutów sumienia dają się uży
wać jako narzędzia korupcyjine przy 
wyborach. Szynki więc rujnują nietyl 
lrn osobisty dobrobyt, ale i charakter 
obywatelski mieszkańców. 
~ .... - ------ ·- -·- - -· .! 

Robotnicy Polacy! 

Smutna Jest dola Wasza. długa i 
ciężka praca. Zt3.d też wszędzie dziś 
robotnicy najsłuszniej w świecie wal
czą o skrócenie czasu pracy i podwyż 
szenie płacy. Ale prędzej nie nastąpi 
należyte polepszenie bytu Waszego i 
orędzej nie zdobędą sobie orvanlzacye 
Wasze tej potęgi, jaką mieć J!OWinny, 
dopóki liczba nieuśwładomionvch ro
botników będzie tak wielką. jak dotąd. 
S z e r z y ć o ś w I a t ę powinno być 
w lee najgłówniejszem zadaniem każ„ 
deg-o robotnika, a szerzy najlepiej oś
w late 2azeta codzienna. Zrozumieli to 
d<twno socyaliści a organ ich „Vor
warts" liczył 1 stycznia 1906 99800 czy 
tclników, 1 kwietnia 1906 108000 czy
telników, 1 lipca 1906 112000 czytelni
ków, 1 października 1906· 1J6000 czy
telników, 1 grudnia 1906 121000 czytel 
ników, l stycznia 1907 123000 czytei„ 
ników 1 lutego 1907 130000 czytelni· 
ków. 5 marca 1907 138000 czytelników 

Patrzcie, Robotnicy Polacy! Tak 
agitują za swoim codziennym organem 
politycznym socyallści, którzv wiedzą 

-· --- ···- - -------- -- - ··- -· .. - --- -·--· - -- _s 

54) Powieść z francuskit?go. 

CCt.c da:L~zyt 

25-go Josillet otrzymał drugi list 
od Jerzego. Przybywał z Rheims i 
zawierał te słowa: 

„J edziemy w kierunku Pont-faver 
ger. Dlaczego Nic nie wiemy. To do 
nas nie należy i nie mamy prawa się 
pytać. Do dnia dzisiejszego 5-ty kor
pus, w którym służę, nie wiedział jesz 
cze nieprzyjaciela. Pulki znajdują się 
bardzo złym stanie, szczególniej artyle 
rya. Nasze oddziały rozprzęgły się z 
powodu nagłego odwrotu z Bitche do 
Cha.lons, przez Wogiezy prawie wszy
stkie zapasy, wszystkie ladunki pogi
nęły w drodze. Nie mamy zaufania w 
naszym wodzu. Dlaczego? Nie wiem. 
Jestto uczucie ogólne". , 

W tym liście, tak jak i w povrzed
nim, ami słowa o Maryi. 

Josillet odgadywał słowa przeni
kliwości, że to pozorne zapomnienie mu 
si być okrutne dla dziewczęcia; to też 
wahał się długo, czy oznajmić jej o tym 
liście. W kof1cu postanowił pokazać. 

Jerzy nie wiedział przecież, że o
czy Maryi patrzą na to, co pisał, a po
stępował dziś tak samo, tak w ostat
nich dniach pobytu swego w la Cen
driere. Tak soble powiedział Josillet. 

Marya jednak nie mogła tak rozu
mować. Choroba i nadzwyczajna wraż
liwość sprawiały, że najmniejsza nie
pewność. najmniejszy wypadek, który 
mącił codzienny bieg- jej życia, wstrzą. 
sal nią silnie i wywierał na n:ej glębo- ł 
kie wrażenie. 

dobrze, że bronia w tea sPOsót. najlepiej 
swoich lntere&ów. 

ców zlecono postaranie się o 0dpowit"!
dnieR"o kierownika. 

Czarnków. Nieszczęśliwy wypadek 
zdarzył się 26-tniemu technikowi Mey 
erowi. M. Zatrudniony wymiarem wo
dostanu w Noteci wyleciał z łodzi i u
tonął. Ciała jego do\ąd nie wydobyto. 

sam to przyznał, sąd wierzył. Polfcyant · 
pan Scholz zeznał dalej, jż myśłal~ że 
ma do takiego swego postępowania Pra 
wo, bo mogło chodzić o iaki karygo~, 
ny czyn i dlatego też zaraz kartki te 
dołączył do aktów karnych. 

P ł s m e Dl s z c z e r z e p o I
s k i e m I r o b o t n I c z e m. które na 
każdym kroku walczy o prawa robotni
ków Jako robotników I lako Polaków, 
i e s t wYChodzący w Bochumle „W i a
r u s P o I s k i", który pisze o wszyst
kich sprawach obchodzących robotnl
ków. Robotnicy Polacy! Patrzcie na 
przeciwników Waszych Jak asdtuJą za 
swoimi pismami oolltycznemi. Katdy 
robotnik Polak wiec. który prasrnie, 

Jeden ze sędziów zapytał się pana 
Scholza, skąd bierze uprawnienie. spo, 1 Ze SJ4.ikłil czyn Stru·opols1u kojnym obywatelom na ulicy gwałtem 1 

Zab e G, ·k · laściciel domu jakieś pi~ma .odbierać. _Na ~o pyta4lie P. 
, . rz • orm · 1 w . a Scholz me miał odpow1edz1. 

Kuzruk ze Z~borza B. został_ zasyp ny ł Dalej za kolporterami polakami i 

by „Ziednoczenie zawodowe, pol
skie" Jaknajwłecej sie rozrosło, 

na ws_c~odmem polu kopalm. „Krolowej mężami zaufania którzy obchodzn· I . 
Ludw1k1" nagle walącym się węglem. •. . 1 o 
Wydobyto go żywego jeszcze, lecz w kal~ .w.Yb.orcze, ~iega! pohcy~n! i wo, 
drodze do lazaretu zmarł, osierociwszy . lał. 1ezelI chcecie agitować, tdzde d() 

który ora~nie, by oświata narodowa 
dotarła do każde,:w domu robotnlczego 
oraz 

żonę z czwor~iem dziatek. f Polski: ( , . 
Rybnik. Zastreikowali tu robotnicy . Nie dośc na tern - pana K~ohka 

zatrudnieni w pracach konailizacyjnych. pohcyant areszt?wał .w~ku~ek ... tef{.() 

Hajduki. Straszną śmiercią zginął l~d się o~urzył i w umes1emu '· Król;. by byt robotników Polaków jaknai
prędzej się polepszył na orzekore wro
gom naszym, którzy nas chcą zniszczyć 
- niechaj sam sobie zaoisze .• Wianisa 
Polskie.Jw" i zachęci przyjaciół I zaalo- i 
mych swoich do zaoisania sobie „Wia
rusa PolskieSlo". który kosztuje na cały 
kwartał wraz z dodatkami tylko 1 mr. 
50 fen., z przynoszeniem do domu 1 mr. 
92 fen. Na poparcie Rodaków tem wię
cej liczymy. że trudne przeby_wamy o
becne chwile. Redaktor nasz p. A. Brej 
ski znajdujący się za obronę ludu pol
skieflO w więzieniu, bedzie miał wkrót· 
ce uowy proces .•• Wiarus Polski" broni 
na każdym kroku 'oraw i interesów lu
du polskie20. dlatesro mamy nadzieję, 
że lud oolski mianowicie obecnie we
dle sił nas ooprze. Kwit załączony oro
simy odciąć, wypełnić i zanieść na 
pocztę. 

21-letni robotnik Wainert we walcowni ka uwolml. . . . 
huty Bismarcka. Podczas walcowa- ~?'toczono w1.ec os.karzeme~ a.Ie Siy 
nia koniec rozpalonej na miekko szta- myshsz, ~zyt~lmku, ze przecrw P.tnu 
by żelaznej wbił Się nieszczęśliwemu S.cholzowi? 1'!1 ~ - :Wytoczono je prz~. 
z przodu w ciało i przeszył je na wylot ciw painu_ K~?~iko,wi 9 „tamo:wanłe ~li· 
tak że sztaba wyszła z ciala na plecach chu ?,a ulicy i o „opor przeciwłm 'fll 1a-
Nieszczęśliwy zmarl niebawem wśród dzy · , , . . 
wielkich boleści. Obronca p. Krohka w ~ad~te, J1an 

Gogolin. Pociąg pospieszny wyjeż- a~wok~t Czapla w Bytomi.u, t~, ~?_zą 
dżający_ w czwartek wieczorem z Kę- miał mezbyt tru~ną walkę• kn h t'iC

dzierzyna przejechał pewnego robotni- wal on. ze st~now1ska prawne~o ,ost~. 1 

ka galicyjskiego, który jechał z Racibo po;v~me pol~cY_anta panc: Scholza ;'il~,o
rza pociągiem osobowym. Skoro tenże ko1me a dob1~111e .. Sąd tez pan21:. ~ro 11ta 
stanąl przed Gogolinem. by zostawić· gładko od wmy 1 kary uwolml. 
wolne przejście dla pospiesznego po- 8$:!1d - n; -- ·. - - -- ___ , ... ~ifB'll!!ł!!!!!! t 

.Ziemie polskie. 
Z Prus Za!Jbo:itticb.~ W arm :i i M .zur 

Grudziądz. Posłowi panu Kuler
skiemu z P~h'· :;du mowy, wyg{oswnej 
na wiecu szkolnym w Polskim Cekcy
n.ie wytoczono proces. 

Toruń. Wilki pojawHv sie podcza5 
ostatnich mrozów, jakie prze::l Kilku tY, 
godniami mieliśmy, nawet i w Torań
skiem. Jak bowiem obec:1ie z Żydy do
noszą, syn posiedzioiela Ktirh1sa spot
kał dwa z żar;f)cznych tvci1 zwi~u~t i 
<;;trzehł du nid .. 

Z Wiei. Kr Poznaoskteft&,, 
ja'fllw:e-\ Zalo'l'>U tu ,.ł~ 1 }l11 ka ·, 

do którego zaraz 51 członków przystą
piło 51 członków. Komitet0wi. !'kła
dającemu się z księży, rolnikó,·,r i irnp-

ciągu, nieborak myślał, iż to już stacya, 
wyszedł niespostrzeżony z wagonu 
wprost na dru~i tor. Nadchodzący w 
tej chwili pocią~ pospieszny pochwycił 
go r1iena1cka, zabił na meiscu. a obcięte 
obie nogi znaleziono w popiele maszy
ny. 

Głogówek. Przesiedlony ks. kap . 
Paweł Ernst z Glo~ówka jaiko admin. 
do Roznochowa. 

Proces byłego posła pana Królika, 
jaki się niedawno toczył przed sądem 
izby karnej w Bytomiu, odsłonił rze
czy, jakie w zwyczajnem życiu obywa
telsk!em nie zachodzą. 

Policyant p. Scholz z Tarn. Gór.~ 
jak świadkami stwierdzono, przez ca
ły niemal dzień wyborów dnia 12 czerw 
ca 1906 r. miał na oku pana Królika i 
nie dał mu spokoju. Gdzie się pan Królik 
pokazał, policyant wnet był za nim. 
Gdy pan Królik obchodząc lokale wy
borcze, robił sobie notatki lub kartki z 
notatkami odbierał, policyant pan 
Scholz miał odwagę odb_ierać je przy- ł 
musowp p. Królikowi i jego towarzy- ł 
swwi z ręki. Sąd bytomski nie chciał · 
temu wprost wierzyć, jan pan Królik o 
tern wspomniał i dopiero, gdy policyant -

Teraz wiedziala tylko to, że Jerzy Gdy wieśniaczka nadeszła, Marya 
o niej zapomniał, porzucił ją z calą, obo mt)ytała: 
jętnością bez odrobiny żalu. wyrzutu, Czy pociągi z Givet do Reams cho 
bodajby najmniejszego wspomnienia. dzą bez przerwy? 

I rzecz dziwna: w tern przy krem Paulina zdziwiona spojrzała na nią. 
rozczarowaniu, nie Madelor. ale Pauli- Marya uśmiechneła się. 
na umiała ją pocieszyć, podtrzymać, po - Odpowiedz mi, nie jestem obłą.-
wrócić jej nadzieję. Umiała znaleźć nai kana. Dowiesz się zaraz. dla czego cie 
slodsze wyrazy, podsuwać zrę_c;znie lep bie się o to pytam. 
sze myśli, najpotężniejsze obrazy przy - Podróżni mogą korzystać z kolei 
szłości. aczkolwiek pociągi chodzą bardzo nie-

Madelor był już zanadto zgnębio- akuratnie z Givet do Rethel. Po za Ret 
ny. Poddał się ślepo losowi tych bole- hel nie wiem. Mówią, że Niemcy ści
snych wypadków. Przestał już z ni- gają armię francuska. 
mi walczyć. - Jak sądzisz, czy jestem dosyć 

W dwa lub trzy dni po nadejściu silną, abym mogła odbyć małą podróż? 
drugiego listu, dowiedziano się od wie- - Chyba o tern nie myślisz? 
śniaków, powracających z Reims, że - Przeciwnie, myślę o tern na se-
armia francuska posuwa się w stronę ryo od same~o rana. 
Ardenów. - Dokąd chcesz jechać? 

Wieść byla prawdziwa, Marsza- - Szuklać Jerzego. 
lek Mac Mahon wydal rozkaz zbliże- - Co za myśl szalona! 
nia się do linii kolei żelaznej w Rethel. - O, nie! Bądź pewna, to już po-
Trudność wyżywienia armii zmusiła stanowione. 
go do tego kroku. - Ale niepodobna ci będzie z nim 

- Jerzy jest tak blisko. zaledwie się spotkać. Nie wiesz przecie, gdzie 
kilka godzin drogi od Iiaut-Butte - się znajduje. 
rzkłia do siebie Marya w zamyśleniu. - To prawda, ale wiem numer je-

Widocznie powzięła jakiś zamiar, go pułku i jakiego korpusu ten pułk jest 
którego nie śmiała jeszcze wyjawić ni- oddziałem. Po drodze się rozpytam. 
komu; rozważała go sama z wielką o- Będę dążyć śladem armii. 
bawą, rozpatrywała ze wszystkich O, czuję, że mi się uda to przed
stron, chcąc się upewnić, czy będzie sięwzięcie. To nie mu_si być tak trudne 
możliwy do wykonanira1• do wykonania. Jak się zdaje, ja nie mo-

Pogrążona w myślach. długą chwi- gę tak żyć. nie wiedząc, czy mi pozo
lę leżała na swem łóżku. z bledziutką staje jeszcze jakakolwiek nadzieja, czy 
jak kreda twarzą, z głową opartą na też wszystko iuż dla mnie skończone 
koronkowych poduszkach. z rękami zło na zawsze ... Umieram. bo mnie zabija 
żonemi na kołdrze. myśl że mnie Jerzy porzucił i w1pom-

Nagle zawołała Rózi i poprosi ła ją, niał ... Chcę się z nim zobaczyć, pomó
abv poszła po Paulinę, która byla u wić, uslyszeć choć jedno słowo z ust 
siebie w domu. 1 : jego. On .nie wie, że jestem taka chora 

~'iadomośd Ze? śwlafa~ 
Niemiec o polityce antypolskiej. 

Pod tytulem „Polityka jakobińska 
prusaków" tak pisze w berlińskiej _.,Na. 
tion" znany publicysta i były poseł von 
Gerlach: 

Dotychczasowa polityka przeciw- 1 
polska odniosło wprost przeciwny za
mierzonemu skutek. Tak jak Kultur
kampf zapędził katolików do obozu cen 
trum, tak zrnowu polityka hakatystycz
na wszystkich niemal mówiących P<> 
polsku prusaków rzuciła w objęcia pol
skiego radykalizmu. Głosy polskie wzr(} 
sly przy ostatnich wyborach o 100,UOO 
a liczba mandatów podniosła si~ z 16 
na 20. J eszczę kilka lat polityki haka· 
tystycznej a „Wasserpo1akei" Gtanie 
się tak samo polską dziedziną, jak Poz
nańskie ląb Kaszuby. ·1 teraz chce Bil· 
low dawne swoje [.łupstwa uwieńczyć 
drugiem, większem jeszcze? Dotych· 
czasowe prześladowanie Polaków nie 
odniosło zamierzonych skutków, wyta· 
cza więc teraz przeciw nim rząd 1ai· 
cięższą armatę: chce odebrać im zie· 
mię. To więc, na· co nie zdobył iię ani 

···- .. ---··· ··- - --- -··-····-----~ 

i blizka śmierci. Gdy ..,;~ r) tem Jowie, 
zastanowi się z pewn :Jści4. On nie me· 
że mnie tak zoshw- . ć. Czy : ty nie i2k 

myślis' · 
Paulina pachy lila głowę i rz~kla: 
- Bezwątpienia Jerzy, mu~ być 

równie nieszczęśliwy, jak ty. 
- Pochvmlasz mój zamiar, praw

da? 
- Nie, Maryo; jesteś zanadto o· 

slabiona. W żaden sposób nie doprowa 
dziłabyć do końca takiego ciężkiego 
zadania. 

Szukać Jerzego wśród wojska, 
wśród różnych wypadków wojny, 
wśród niebezpieczeństw wiałki, to nie· 
odpowiednie ani dla ciebie, ani dla twe· 
~o ojca. 

- Kiedy mi się zdaje, że sama mYśl r 
o tern wlewa mi nowe sily. Tak, Paulko 
poiade. 

Pojadę zaraz dziś wieczór. Nie rno· 
gę już czekać dłużej. 

- Manieczko. zastanów si~ jesz· 
cze, proszę cię. 

Dziewczę wstrząsnęło glow4. U: 
niosła się na łóżku, oparła na rękach 1 

rzekla: 
- Mój ojciec pracuje w swoim ga· 

binecie„ Czy będziesz tak dobra _po· 
wied~ieć mu, ie chcę z nim Pomówić 

Paulina wYSZta, _gdy Madelor przY· 
szedł, wiedział już o wszystkiem. Wie· 1c 
śnra:czka opowiedziała mu o niedorze~t 
nem postanowieniu Maryi. Zbliżył się 
do łóżka. , 

- Nigdy na to nie pozwolę - 1110· 
wił. 

(Ciąg dalszy nastapU 



lflt , Streik elektrowni w Paryżu. l 
że Szczęśliwie już ukończony strejk 1 

1ra robotników elektrowni dał sie we zna- ) 
1j, ki oaJemu miastu. ~o ~olud_niu musiala 
te przeważna część w1elk1ch firm handlo-

vrycb i rozm~i,tych instytucyi zamknąć 
na biura i uvyo}mc p~rsonal od pr~cy. Wie 
o, Je dziennikow wieczornych me wysz
m to również większa część porannych 
p, pi;m nie mogla wyjść. PrzedstawieQia 

vr teatrach nie odbyły się. Wielkie bul 
i wary były wieczorem tylko w połowie 

o- oświetlone. Sklepy pozamyktano. Wiel
o- kie kawiarnie i restauracye tylko z tru 
o dem mogły funkcyonować. 

Strejk wybuchnął zupełnie niespo
a dziewa1tie i wvwolal wielkie zamiesza 
,o nie. W domach prywatnych światła po
H- gasly, wprawiając mieszk!atńców w nie

mile polożenie. Policya wYdala nad
·y zwyczajne zarządzenia. obawiając się, 
u abY wśród ciemności na ulicach łotrzy 

e- kowie nie napadaJi na przechodniów i 
u- sklepy. W rozmaitych stronach pousta
a- wiano policyantów z zapalonemi pocho 

dniami. 
1 Na dworcach kolejowych, pogrą-
ą żonych w ciemnościach, panowalo wiei 

c- kie zamieszanie. Cud prawdziwy, że 
~- nie doszlo tam do żadnej katastrofy, a 
o- sk-0ńczyło się na opuźnieniach i wypad 
a kach drobnych, bez ofiar w ludziach. 

Strejkujących było ogólem 550; oo
- trafili oni jednak na dwa dni sparaliżo

wać źycie trzymilionowego miasta. 

Partye lewicy w rosyjskiej Dumie. 

Bardzo liczna w drugiej izbie pa1i-
stwowej lewica poselska dzieli się na 

i cafy ~zereg partyj i odłamów. walczą
a- cych zawzięcie o wpływy wśród mais. 

11 Na razie wystąpiły wyraźnie tylko 
cztery partye: trudowicy, ludowi socya 

• liści, ~ocyaliści rewoiucyoniści i socyal
- ni demokraci. Ale już po paru dniach 

r- różniczkowanie obozu lewicy poszło da 
n !ef. Wśród socyalnych demokratów za . 
- znatezyl się nagle i na gruncie parlarnen t tarnym istniejący od lat paru rozlam na 
· frakcye „większości" i „mniejszości", 
0 ponadto zaś wskutek zatariów w Jonie 

6 partyi, wystąpiło z niej 6 socvalnych de 
mokratów litewskich. 

. Polityka Anfllii a Francya. 
ie Wobec doniesierł dzienników o za-
: warciu francusko-ang-ielsko-rosy ;~ 1<0-
·Ć japońskiego traktatu. oświadcza „~e

tit Parisien", że Francja nie bierze u
. działu w rokowa!Iliach, toczących się 

między A n g lią i Rosyą, oraz Rosyą i Ja 
• ponią,. Traktat rosyjsko-japoński, któ

ry wkrótce ma być .zawarty, b~dzie za 
· wierał klauzulę wedlug której kwestye 

sporne między obu temi paf1.stwami pod 
dawane b(,)dą rozstrzygn:ięciu sądu roz 
iemczego, co m ai nadzwyczaj ważne 

'· znaczenie. Trnktat angielsko-rosyjski 
k dotyczy roz~raniczenia polityczno-han 

dlowych wplywow w Persyj. 
·-·-'-" 

r, 

Od 15-go do 25-go marca odbiera
. ią listowi przedpłatę na „ Wiarusa Pol 
a ski ego„. Prosimy wszystkich roda

ków, jaknajwcześniej przedpłatę od
nowili i rozwinęli jak największą agi
tacye za „Wiarusem Polskim". 

Do dzisiejszego numeru dołączamy 
znów do za(J)isania sobie „Wiarusa 
Polskiego" kwit, który prosimy zużyć. 

Oberhausen. Układy o połączenie 
miejscowości Sterkrade i Buschhau
se" do Oberhausen napotkały na tru
~ości. Rząd wysyla wsktJtek tego 

b_ąchl pożar nagle i rozszerzył sie wsku 
tek panującego wichru tak szy}Jko, że 
ani straż pożarna ani przywołane woj 
sko nic zrobić nie mogło. Spalily się 
prawie wszystkie budynki mieszkal
i 4 przędzalnie wełny. 2000 osób jest 
bez dachu nad glową. 
!!!E! ______ . ___ -

Tow. gimn. "Sokół" w Horsthausen 
donosi swym członkom, iż pierwsze 
zebranie odbędzie się w niedzielę 17 
bm. o godz. 117S w lokalu p. Miillera. 
Z powodu załatwienia różnych spraw 
jest pożą,danem, aby każdy przybył. 
Rodaków „ którzy mają chęć wstąpić 
pod skrzydła Sokola uprzejmie się zar 
prasza. Czołem! (2) Wydział. 

Baczność Delegaci Kół śpiewackich 
na obczyźnie! 

W niedzielę. dnia 24 tm. odbędzie 
się zebranie delegatów Kół śpiewac
kich dla Westfalii. Nadrenii i s. pr. w 
lokalu p. Lobka, Kirchstr. w G_elsenkir 
chen o godz. 3 po ,poludniu. Na to ze
branie zaprasza się jak najusilniej za
stępców Kół śpiewackich. 

Uwaga: Okręgi winne ·do tego cza 
su okręgowe zebranie odbyć, aby przy 
być z gotowym materyałem. Pieśni, 
które na tegorocznym zjeździe śpiewa 
ne będą, muszą na tern zebraniu być 
oddane (przetłomaczone). Na tern ze
braniu winno także każde Koło się z 
swych składek rocznych uiścić. Dele
gaci muszą zdać dokładną ilość za
mówionych śpiewników miesięcznych, 
abyśmy wiedzieli ile takowych z 
dniem 1 kwietnia zamówić. 

Z polecenia {2) 
Ludw. Kruszewski, prezes. 

Towarzystwo św. Barabary w Unser 
Fritz 

oznajmia członkom. iż w niedzielę, dn. 
17 marca o godz. 7 i pól przystępuje 
wspólnie do Komunii św. - Członko
wie winni się stawjć w oznakach i 
czapkach; podchorąży i asystenci win-
ni się stawić pod chorągiew. (1) 

Zarząd. (1) 

Baczność Rodacy\ 
w Gelsenldrchen-Ueckendorł! 
Koło śpiewu ,,Mickiewicz donosi 

swYm członkom czynnym i nieczyn
nym. iż w niedziele dn. 17 marca odbę
dzie swe miesięczne zebranie o godz. 
pół do drugiej na sali p. Krama przy 
ul. Ueckendorferstr. Pożadanem jest, 
ażeby się każdy członek stawił, ponie
waż przyjdą waine sprawy pod obra-
dy. (2) 

Jan Kubiak, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Jóźela w Horst nad 
Emscher. 

podaje swym członkom i wszystkim 
Rodakom do wiadomości, iż przybę
dzie tu spowiednik polski i będzie słu 
chał spowiedzi wielkanocnej o_d czwar 
tku, dnia 14 marca do wtorku 19 mar
ca. Z tej sposobności powinien każdy 
korzystać, bo niewiadomo, czy jeszcze 
raz w czasie wielkanocnym s_powie
dnik polski do Horst przybędzie. 

(2) Zarząd. 

Towarzystwo św Barbary w Hamborn 
donosi swym członkom, iż przyszłe ze 
branie odbędzie się w niedzielę1 dnia 17 
marca przed południem o godz. pól 12 
zaraz po wielkiem nabożeństwie, na 
które 12rosimy o jak najliczniejszy u
dzial. Goście mile widziani. (1) 

Zarząd. • kilku radców, którzy mają pośredni
czyć w tej sprawie. 
. Z Oberhausen przyjechal na ~ląsk Towarzystwo św. Józefa w Herte~. 

n1~jaki Gerhard Ktihnen, który obiecuje donosi uprzejmie swym członkom~ ~z 
gornikom po 5 marek i 50 fen. na szych w niedzielę, dnia 17 marca o godzm1e 
tę na tamtejszej kopalni „Konkordyi" a 4 po poi. odbędzie się półroczne walne 
nawet na piśmie to daje. Tymczasem zebranie. O liczny udział członków pro 
zarządzca kopalni oświadczył, że Kiih- si się. Goście mile widziani. (1) 

' nen nie ma prawa przyrzekać pewnegJ (1) Zarząd. 
zarobku. K. pracował na ostaitku w ob- Uwa2a: Człon.ko~i~ zarza~u i re 
Wodzie nad rzeką Saar. Ma tylko jedno wiwrowie kasy wmm się stawić pun-
10ko. ktualnie o ~odz. 2. 

Akwiz~ran (Aachen). Pod topór ka I 
ta kładł swą młodą głowę zeszłej so: Bra~two ~óża~ca. św. w Wetter . 
boty na dziedzińcu sądowym 19-letm ~ donosi Brac10m i Siostrom. aby w m~
Schylli. Zastrzelił on swego czasu żan- 1 dzielę 17 marca o godz. 2 PO po~udm~ 
d~rrna, który chciał go aresztować za stawili się na salę p. Brocke, poffewaz 
rożne sprawki. Był wychowankiem pro l nasz tera~niejszv na~ze~ato~ urząd ~lo: 
testanckiego domu sierot. ł żyt. O hczne staw1eme s1e Braci l 

Całe miasto spaliło się w prowin- l Sióstr uprasza 
cyi tnedyolańskiej. W Bresano wy- Apolonia Wojtczak, zastnadze' 

Tow. R;imn. „Sokół" w Hochstrass 
donosi szan. druhom. iż zebranie odbę 
dzie się w niedziele 17 marca po pol. 
o godz. 4 na sali o. Vierbauma. O jak 
najliczniejszy udział uprasza się. Go
ście mile widziani. Czołem! 

(2) Wydział. 

Baczność Rodacy w Ełberfełdzie i oko 
licy! W sobotę dnia 16 marca o go
dzinie 4 po południu sposobność do spo
wiedzi św. Wielkanocnej. W niedzielę 
17 o godzinie 4 po południu polskie ka
zanie, jak zwykle. 
Zarząd Tow. „Zgoda" ood wezwaniem 

św. Stanisława w Elberłeldzie. 

Bractwo Różańca św. Ober Styrum; 
donosi swym Siostrom tak samo i nan
nom, iż w piątek dnia 15 marca będzie 
sposobność do spowiedzi wielkanu~nej 
o ~odzinie 3 po południu. Ponieważ w 
sobotę o godzinie 8 rano będą Si '.)Stry 
wspólnie przy15tęp )W .lć do Komunii św. 
pod chorągwią, upra3l~ się wszy5tk.e 
siostry, że.Qy z sposoiJ110·~c.1 tej Jakr:a;. 
więcej skorzv-:ta1 :;. ( J) 

Walen~·1 W rzcsifi~ki uar.!ze !etivr. 

Tow. św. Jana Ewan~. w Altenbogge 
donosi swym członkom, iż w sobotę 
dnfa 16 bm. i w niedzielę dnia 17 b·--:jzi~ 
wielkanocna spowiedź dla P J~aków w 
AltenbOgge od soboty po południu Viti 
i w niedziele rano. od 6. Towarzy
stwo przyst~puje wspólr.ie do Komunii 
św. na Ms~y św. o godzinie 8 rano. 

Wielki wiec w sprawie opieku duchow-
nej w Bruckhausen 

odbędzie się w niedzielę dnia 17 marca 
zaraz po wie1kiem nabożeństwie w lo
kalu p. Mehringa ul. Cesarska, obok 
rzeźnika polskiego pana Strzelczyka. 
O liczne przybycie szanownych Roda-
ków uprasza (2) Komit~t. 

Baczność Oberstyrum ! 
W piątek wieczorem, 15 marca, na

bożeństwo polskie z kaza:niem w koś
ciele Najśw. Maryi Panny o 8 godz. 
Po poł. sposobność do spowiedzj po
cząwszy od godz. 3. W sobotę rano 
wspólna Komunia św. dla. Bractwa 
różańcowego. Dalszy ciąg ogłosi się 
przy kazaniu. 

Tow. św. Wojciecha w Wattenscheid 
donosi, iż walne zebranie odbędzie si~ 
w niedzielę o godz. 5~ po poł. O licz-
ny udzial prosi (1) Zarząd. 

Baczność Rodacy z Kray i okolicy. 
W niedzielę, dnia 17 marca odbę

dzie się wiec na sali p. W.~Kefenhorstra 
przy dworcu Kray Siid o godzinie 11 
przed południem w celu założenia Ko
la śpiewackiego. Wszystkich Rodaków 
i lubowników śpiewu z Krav i okolicy 
o jak najliczniejsze przybycie upra
szają Lubownicy śpiewu. 

Baczność Osterfeld ! 
Wielki wiec w sorawie opieki du

chownej odbędzie sie dnia 17 marca o 
godz. 7S5 na sali p. tlusemanna przy 
kościele. Na wiec ten zapraszamy 
wszystkich Rodaków i Rodaczki w 0-
sterfeld i okolicy. 

Komitet l ościełoy. 

WIELKI WIEC W COTTENBUROU 
_odbędzie si~ w niedziele dnia 17 bm. 
o godzinie 4 po pol. na sali p. Ze1l1iga w 
C_ottenburgu. Na powyższy wiec za
prasza się wszystkich Rodaków z Cot
tenburg i okolicy, ponieważ mamy waż 
ne sprawy do omówienia, tyczące nu
dowy kościoła w Cottenburg. O jak 
najliczniejszy udział prosi Zwołujący. 

Baczność Gelsenkfrchea i okolfca t 
Wielki wiec polski dla cate20 nowiatu Gelsen-

kirchen i sąsiednich mieiscowoścł 
odbędzie się 17 bm. o ~odz. .of po poJ. na sali 
p. Iiundta, ul. Wa'l1nestr. 134. Porządek 
obrad następujący: 1 hprawa: pielg-rzymki pol
skiej do Kawelaer; 2) sprawa pielgrzymki pol
sk iej do Newiges. Na wiec ten zaprasza sle 

wszystkich przewodniczących polsko-katoli
ckich Towarzystw i wszystkich Rodaków, któ
rzy sprawą tą się interesują. Zaprasza sie 
także pana Prasa przewodn iczące"o ze zeszlo
rocznej pielgrzymki do Newil!es. 

Zwołujący. 

Wlec oolski w Neumiihl-Buschhausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 marca 
po południu o ~odz. 2 w lokalu pana 

Wiec w sprawie opieki duchow- w 
Lilt2endortmund 

odbędzie się w niedziele. dnia 24 mar a 
o godz. 4 oo p0łudniu w lokalu pa:1.i 
Spechao, przy ulicy Wilhelmowskiei. 
Szanownych Rodaków z Ltitgenort
mund i okolicy uprasza sie o jak naiilicz 
nieiszy udzial. 
Komitet dla spraw opieki duchownej. 

Oddział „Wyzwolenia" Cast~ 
donosi swym członkom. iż w nieJ ~iel~ 
dnia 17 marca odbedzi e się zebranie o 
godzinie 2 i pól po pQludniu na sali pana 
Schulte Bekera. Uprasza się członków, 
ażeby punktualnie sie stawili. Sprawa 
ta powinna każdemu Polakowi na ser
cu leżeć; gdy owe niecne pijaństwo 
usuniemy, przyjdzie i dobrobyt i bo
gactwo pod nasze polskie strzechy .. Pi
jaństwó jest jadowita żmija, która na6 
opasała. Pijaństwo wplenić powinien 
każdy prawy, i dzielny patryota Polak. 

Kto zatem ma chęć wstąpić w sze 
regi nasze, niechaj przybędzie na po
siedzenie „Wyzwolenia". 

(3) M-. Brodowiak, prezes. 

Baczność Rodacy w Westfalii. Nadrenii 
i całych Niemczech. 

„Związek Polaków w Niemczech" 
odbył swe walne zebranie w Wanne, 
na którem byly omawiane sprawy zwią 
zku -Polaków, a że wszystkie sprawy 
nie zostały załatwione, odbędzie się dał 
szy ciąg wąlnego zebrania w niedzielę, 
dnia 17 marca w Bochum, na sali Wik
toryi, ulica Alleestr. nr. 17 ·o godzinie 4 
po poludniu. Członkowie Prezydyum i 
Rada nadzorcza winni sie stawić w kom 
plecie o godzinie 3. Rodacy! Komu zale 
ży na tern, żeby „Związek Polaków'' 
w Niemczech dobrze się rozwijał i że
by mu nie dać upaść, prosimy każdego 
o punktualne stawienie się na 
wiec. Uprasza się także Towarzystwa 
ażeby zechciały zebrania odłożyć lub 
odbyć prędzej. Tak samo prosimy Szan. 
„Zjednoczenie z;aw. pol." ażeby zechcia 
to odłożyć swe zebrania~ ponieważ na 
wiecu „Zwiazku Polaków" mamv waż-
ne sprawy do załatwienia (3) 

Jan Skraburski. 
. drugi zastępca przewodniczącego. -
Ze „Zjednoczenia zawod. polskiego". 

Oroppenbruch. Zebranie członków 
„Zjednoczenia" odbędzie się w Grop 
penbruch w lokalu p. Schulte-Strat-

haus o godz. 4 po poł. Delegat. 

Nadesłano 
Milion So ~ łó 

zawitało w Poznańskie 
w7boroych papierosów· 

lirm7 Wuhan 

I. F. ]. Komendziński w Dreżn1 • 
w nader przystępnej cenie detaliczni ej 
10 sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do 

nabycia we wszystkich pdnośnych 
handlach. 

-- - .. i z 
PLUSZE Z MEBLI czyści i po roz„ 

pruciu farbufe oraz w piękne wzory wyci
ska F ARBIERNIA OALLUSCHKE, PRAL
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstcde, Herne, .Eickeł, Robliaz
llausen, Ltnden, Hattimzen. Lam?endre2r. 11• ar
ten, Castrop, !(amen, Dortmund, Gerthe, 
Sprockhovel. 

P os tbestellungs„ Fo rmular. 
Ich l>estełle hiennit bet dem l(aiserl'9 

enen Postamt ein fxcrnplar der Zeituaa 
Wiara Polskł" :aus Bochum (Zettunp

preisliste 128) ftir das II. QuartaJ 1902 
zahle an Abonnement und Bestell~eld 

1,92 MŁ .. l' ~#F-

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be-
itr:lteirHił. ' 

• • „ • " • . d. • Il • • „ 1 ... 

Kal• rl!ctet Po1t1. tł li Il ' 



A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

W' Gellr:enkir~hen· Hullen., ul. Wannerstr. 24J. 

Specyalnuść: Całkowite urządzenia mieszkalne. Szyfonierka. Szafa do rzefr.y 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za g\ltó1kę"{1 na odpłatę. 
<9]1)J89 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 1>roe. wpłaty. 

Lustro z sza1Ką. Łóżko z ma te racami Krzesełko Stół do wydągania napa z pokryciem fantazyjnem 

--~--mi:-----------lillłml"*M
4

$łffiiktłłmJ'l&IGiillłłiłi4" 

• gotowej oirdeFiiti1 męzkiei I 
· dla ehlopeów I' roboezej. 

Skład sukna. Pracownia podług miary. 

W. We" na, Hochemmerich, 
pięknych, jak pereł-ki, pierwsze wagony już nadeszły. DnlFize wa.gony w 
drodze, a setki w kopcach czekają. Sprzeda.j~ t7 lko wagona•~ 
dla. tego nłe8łyclaaałe tanio. Próby każdemu ch~tnie przysyłam. 
Zamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. 

======= A.•ropnr. 4. ======= 
Tanie i rze-te;ne źródło zakupna. · .... 1479 

Nie pozwólcie się oszukiwać! Szanownym Rodakom 
aiaata. w atten
•eltełd ł okoUey 

. ·Jan Kwiatkowski, 
Import kartoftl, Iateres kredytowy, K•1a 01Zezłtl••ieł 

Herne, Bahnhofstr. 80. ~ 
~ 

.... ..., Uala armia A~entów chodzi po dc· noszę nprzejmfo, iż = mieszkam od 1 marca 

Westfalii i Nadrenii ·1 Chausee.str. 17 
wciskając kupcom i restauratorom Pwtr Tonowsk.i 

podrabiane ·papierosy Noblesse i Otoman. ;~;1:;:~':::~w:: 
Budzik gt dzwonek. 1,8, a 

Zegarek ~z:~ 2,n u 
Zegarek •reer:::;o 6,8i mt 

Cenniki :~ol::0~ir: 

·aczynia emal 
'Pńr zakupnie uwa_ żajcie czy takowe pochodzą z fabryki tabakę 

do zażywania 
tabakę na oez) 1 
iunw•ńską, kaełt· 
link-: po1~a (1692) 

kupuje Bit aajtanłeJ I aajle 

Bochumsk. Konsumie Ganowicza & Wleklińsklego · · M. Danecki, Poznań 

z P1zn1nla; · 280 atpeeyalna 
labr7ka tabaki 

ul. Blnnareka t.t. (72) Boehum 
Dorstenerstr. a~ 

gdyż tylko wtenczas Noblesse No. 50 i Otoman 

~ ·~ prawdziwe i najlepsze ...... 

Wuelkie wysyłki niżei 30 tyslt:CY uskutecznia się 

w największym intere~ie hurtownym 

lg. Kwaśniewskiego 
w Bochum, ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. 44. 

Telefon No. 1743. . 

do zażJ'wanla 

E. Sommerfeld, 
Grudziądz (Gra ud em: W pr 

Do budowy fra.mwajów ~Iektrycznyok 
w· Królestwie Polskiem poszukuje il~ 

dozórcy 
=== Tanie UDl7WBlld ! 
Rzadko nadarzahca się korzy-stu 

iła piekarza hlh culdemlkat 

· b kł d · Nowa kamienica masyWn. murowali& 

Polska Słuz• ąC& gruntowme o. eznane~o z u a. a.mem szp„ ter i 2 piętra w Lesznie, w której :waid 
o w kowych 1 całkowitych rezJazdów. Vfy interes piebrski i cukierni~. P 

m agana znajomość j~zyka volskiego. kawiarnia i restauracva bar<lzo 
potrzebna. od zaraz Oferty pod z. T. M. składać należy sie rentująca od wielu lat ~aprowactzooa. 

J D . J k w biurze technicznem (277} z powodu choroby "'._laścic1ela pod. ba arue a , I rzystnymi warunkami do sprzedama. 
• nia z podaniem wplaty przYirnuie 

Wanne ·I Siemens Schucker.!•~rke. 6. m. b. H. Wł. Wietrzyński. Lissa, P. Hirscl!Slt· 
Dahab -.ł8f-r :128. Essen-Ruhr, Mark.idchestr. 38. Agenci wykluczeni. 

:Baczność RuhrOrt, :Sruckhausen i okolica!· 

kupjć dobrze Jeżi.ce got<>we ubranie, proszę udać się tyllio do Jakób& Rod·sehiłd 

Ubrania odrabia się podług \dasnych wskazówek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramionach ja~ 
najdokładniej odrobione z podkładką · włosia, w ięc odróżniać kh prawie nie można od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

się zamówić na pr6bę, próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami 

J ~ · ó b Bcrtechild, :Ruhr _ rt, 
ulica Królewsiu1 (Hon"'gstrasse) ti. 



Bochum. na sobotę d~ia 16·a marca Rok 7 . 

• • 

labłtmJe pismo Indowe dla Polak6w na obeąźnłe poświ 1on oświacie ;oraz sprawo• 1arodowym polityczny 1 zarobkfl ~ 

I 1111 late za lł1r1 1 
r.. inseraty płaci d1 u Ul!eJtice nta}dk IL"Obn•gc ii • 
ti f. ogłoueni• r:amieacs:one pned i11.Scri.ta.mi 40 ftr , U 
cz~sto ogłasza otnym& n.bat. - Lis7 do „Wiarna • • " 
Kiego" na.le„ tra.nkoWMS ł pod.U lt Jl.ich dokładny ..ta• 

p!aqeego. Rt:.kopWiw cla ~· 
..-----------------Wi6łał:tt'4'~''6u""'3lWWWiMl&JUUCUW -····&I :WZSVMIWtł••llllP ______________ .... __________ ~=iw.!1--_,--~· 

Redakcv11.. Dm.kam.ia i K • • , - • • - ._ „„ .,.=- ._ 
LO IDtli.f!!iL'• .~,.a;~ =~. łmAJar.Jł! 11~ ,., Bocllo.m.,_Ersy uhcy lłahhoaenu . 1 'T. - Adrea: „ Wiaraa Poltaki." Bochum. - Ta Ie fon Jl r, Hl.ft 

· ~ _ ~WWW11łm:sJS z:gg:g@f~ _____ Ciiiiit. _„,. _ ____ _ 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
•wtt, czytać i pisać IJO poslku ! Nłe 

test Polakiem, kto potomstwu swemu 

dłemcZYe się pozwoli! 
ee 

W~lka .zarobkowa robotników porto
wych z wlaścicielami okrętów w Ham

burgu zaostrza _się. 

Dotąd wydalono z pracy -4000 ro
botłJików za to, że odmówili pracy noc 
nei l lriedzielnej. W Londynie zaanga
zowano w dalszym ciągu 1800 robotni
~ów w miejsce wydalonych; razem 

Ja.'4tl1fażowano dotąd 4600. -----

Spodziewac się można wkrótce 
JOłllYślaetro ukończenia układów rosyj 

sko-anJ;?ielskicb. 

Porozumienie dotyczy interesów 
obu paiłstw w Azyi. 

W najbliższych dniach ma do an-
· lielskieio portu wojennego Ports
mouth zawinąć eskadr.a, rosyjska, 
iłożoim z trzech pancerników. 

Pe1łoskl o blizklem rozwiązaniu dru-
:iej Dumy nie ustaj~ 

J} Petersburga donoszą. że rząd 

Jiromadzil tamże znaczn~ liczbę woj
ska, które stoi w pogotowiu. Do Peters 
Burgu powolano także wszystkich ko
menderujących sreneralów. 
n -
.Ustawa o wywłaszczeniu 

tylko odroczona. 
· „Deutsche Tageszeitung" donosi: 

Planu udzielenia komisy1 kolonizacyj
nej prawa wywłaszczania rzad nie po
rzucil i porozumiewał się już w tej spra 
wie z pewnemi kołami sejmu pruskie
go. Możliwą jest coprawda rzeczą, 
nia pozostawi się późniejszemu pra
nia i pozostawi się późniejszemu pro
jektowi a najprzód nastąpi odnowienie 
funduszu kolonizacyjnego. Osobnych 
Przepisów, dotyczących wywłaszcze
nia z pewnością i drugi projekt zawie
rać nie będzie. Chodzi raczej tylko o 
rodzaj oświadczenia, że do warunków 
nieodzownych dla prawa wywlaszcze 
nia należą takżę niebezpieczeństwo 
narodowe i zadania narodowe w pew
nycJJ. dzielnicach. 

A wiec mają jednakowoż wywła
szczać rolników Polaków ! Nowej usta 
Wy copraw da, zdaje się nie będzi e. Ale 
Ponieważ rząd posiada już prawo wy
"Właszczania w pewnych warunkach, 
Więc chodzi rządowi tylko o to, by na 
drodze ustawodawczej dodano do tych 
"Warunków jeszcze · także warunek za
~rożonego interesu narodowo nie
mieckiego i to w takiej formie. by kon 
serwatyści się nań zgodzili. 

To więc - jak pisze poseł Ger
lach - na co nie zdobył się ani Moskal 
ani Węgier. ani Turek - ma stać się 
fodnak w Prusiech ustawą!" 

Wszystkie siły wytężają 
wrogowie polskoścj„ by dopi-ić swo
jeg·o celu, czyli, by zabrać nam ojcowi
zn~, rozpędzić nas na wszystkie stro
ny śwEata i zrobić z nas swoich niewol 
ników. I cóż my Polacy na tO? My ró 
~nież powinniśmy wytężyć wszystkie 
s1ly n~sze, by m;laremnić szatańskie 
pomysly wrogów naszych. A tern wię
kszy zapał powinien być widoczny w 
szeregach naszych. ponieważ ni~omu 
krzywdy nie wyrządzamy, lecz pro
wadzimy jedynie narzucona. nam wal
kę w obr.anie najświętszych praw na
szych. Do dzieła więc, Rodacy! Broń
my naszej polskości, naszego polskie
go zwyczaju i obyczaju, naszego dro
giego języka polskiego. A najlepszą ar 
matą, którą. w obronie skarbów na
szych przeciw wrogom naszym dziś 
zatoczyć możemy, to gazeta polska. 
Ona codziennie wchodzi do domu'· pol
skiego, przemawia do serca ludu pol
skiego i agituje za sprawą naszą. Dla 
tego też każdy patryota Polak nie po
winien ustawać w pracy nad szerze
niem pisma polskiego. Obecnie mamy 
czas zapisywahia gazet, więc zwra
camy sie do czytelników naszych z go 
rącą i serdeczną prośbą, by starali sie 
o zjednanie „Wiarusowi Polskiemu" 
nowych czytelników. Mianowicie tych 
Polaków, którzy dotąd nie czytają pis
ma polskiego, niech<Jj Czytelnicy sta
radą sie nakłonić do zapisania sobie 
„Wiarusa ~9lskiego". Tylko przemó
wić trzeba do serca takiego Rodaka i 
pójść z nim na poczte. a te kilka gro
szy już każdy po odoowiedniej zachę
cie poświęci na zapisanie sobie ~,Wia
rusa polskiego". 

„lnteligencya a sprawa robotnicza''. 
Pod naglówltiem powyższym pi

sze środowy ,;Kuryer Pozn." pomic:
dzy innemi: 

„.„ ... St?rawy spoleczno-robotnic.Aio uch·o
dzól w szerokich kolach naszej inteli~ol!cyi za 
rzec2 „mal.o interesującą". prawie że „11ud•'l"· 
Czyta .sie z przyjemnością mowy poslów .aa
szych, o ile dotyczą poljtycz.n~o 12olożenia 
spolecziników. Przeciwnie: sprawa spoleczno
cznemi przechoslzi si~ często do porządk\l. 
Przed taką jednostronnościa vra~niemy pr.ze
iStrzedz nasz~ inteli~encye. 

Sprawa spoJeczno-robotniczai •i• jest by
nalimniej sprawą drugorzędną ,spraw~ dla któ 
re.i zro,zumienie ograniczać sie może i powinJlo 
do szczuplego grona dziennikarzy i t. ~w. 
spo.teczników. Przeciwnie: sprawa opoJeczno
robotnicza jest kwestyą nawskroś narodow~, 
winna pierwszorzędną odgrywać rolę w pro
" ramie naszej narodowej oracy. 

Jak don!oslc dla ogólu znaczenie ma S'J)ra 
wa robotników rolnych, w tym rok11 - wobec 
groźby niedopuszczenia robotnik ów zakordono 
wYCh - wie.cei niż kiedvkolwiek widocznem 
j zrozumialem stafo s i ę dla oiólu. To tei za
jęto siQ na walnym zjeździ e Ce nt~al nego T?
warzvstwa Gospodarczego dość mtensywnie 
kwcstyą społecznego i ekonomicznego polCYi.e
n?a robotnika rolnego. Mamy nadzieje. żt 
rn7.wój i postęp opinii naszych sfer z~em iań'
skich dokonvwać się będzie w tvm k1eru:ik1 
konsekwentnie i prawidlowo. Leży to w in~c
resie -- nietvlko robotnika rolnego, lecz 1ue
mnici ziemia(istwa naszego oraz caleiz:o ~pole
czeństwa, jego zdrowia i jego przvs7Jośc1. 

Sprawa robotników przemyslmvych :ila
pelnie tak samo wielkiej ję_st doniosfości naro
dowej. Gzem je~t sno1eczne oświatowe JIO
dźwigni~cie ~ie Raszvch mas rohotniczvch e.ta 
polskie~o ruchn na rodowego na ~órnvm _Sl~
sku, tc~o dziś chyl:ia nikomu już tlornaczyc a1c 

l)Otrzebuierny. Lecz również i w Ksiestwie i 
Y PI'llsiech, choć mamv tu vrzeważnie maty 
przemysl. sprawa spoleczno-robotnicza coraz 
bardziej wy~uwa sie na pierwszy plan na
szych za.ll:adnień narndowYch. 

- Niech nasza intcl:iirencya baczną uwa
n poświęci polskim on~anizacyom 'robotni
czym, niech śledzi ich tendencye i taktykę 
wl~nie teraz na wiosne, p;dy ruch robotni
czy naśżywsz~ plynie falól. Samo sic urzez sie 
rozumie, że orianizacye te -wykluczaj~ wszel
ką dzialalność politycz_ną, co nie stoi w sprzecz 
ności z ich wielka donioslościa spo.teczno-naro
dow~. My ze sweji strony nie omieszkamy in
formować inteH~entnvch sfer spoleczeństwa 
o rozwoju sprawy robotniczej oraz poświęcać 
jej uwair krytycznych. 

Apel powyższy „Kur. Pozn." do 
inteligencyi i postanowienie jego infor
mowania czytelników swoich o roz
woju spr.awy robotniczej tylko poch
walić można. Nietylko inteligencya, 
ale także wielka cześć prasy naszej w 
Polsce grzeszy wielka obojętnością 
wobec spraw społecznych i robotni
czych jak to zresztą, także wypowie
dziano na ostatniem walnem zebraniu 
„Polskiego Związku Zawodowego'' w 
Poznaniu. Już ze sprawozdań parla
mentarnych, dotycz~ych spraw so
cyalny~l_l, niektórych pism polskich -
nietylk<l mniejszych, ale także więk
szych. i nawet naiwiekszych - prze-
konać sie można, o nieznajomości 

spraw socyalnych. Przynajmniej1 ta
kie wypadki, że prasa polska zamiesz
cza bez wszelkich uwag komunikaty 

centrowych zwią.zków zawodowych 
Jub że wy<Jawca polskiej gazety podpi
suje jako drukarz centrowe .oisemko 
zawodowe ujadające na polskie orga
nizacye robotnicze. ustać winny ko
njecznie. 

Czy posłowie polscy 
w rosyjskiej Dumie vaństwowej powo
ływać ~ię maj~ aa ko•Kres wiedeński? 

O tern napisał ciekawy artykuł zna 
ny hi~toryk profesor Askenazy. 

„Powolywać sie na kongres wie
deński - pisze prof. Askenazy - zna
czy: powoływać sie na zbiorowy akt 
zamknięcia podpisany w Wiedniu, 9-go 
czerwc~ 1815 r., przez pelnomocników 
Rosyi, Austryi, Prus. Anglii, :Francyi, 
Szwecyi, Iiiszpanii i Portu.gialii. Składa 
sic: on ze 121 §§. Urzadza Bu.rop~ ów
czesną pod względem międzynarodo
wo - terytoryalnym. To urządzenie. 
przezeń zaprowadzone, zostało _po dziś 
dziei1 bądź przemocą rządów, bągź wo
lą narodów, zwalone doszczętnie .na ca
łym niemal obszarze europejskim, we 
w szystkich niemal sprawach najke.pital 
niej szych, jako to : obok polskiej. w 
sprawie greckiej, wloskiej , niemieckiei 
i innych. Sam ów akt skutkiem tego 
przedarto. od początku do końca, od 
pierwszego do ostatniego parar-:rafu. 
Z I:czby objętych nim 121 paragT\_..,,fów 
około 100 pogwałcono całkowicie . Z 
reszty zaś, która sposobem faktycz
nym zachowała moc względną, najgłó
wniejsze dotyczą nabytków terytoryaJ 
nych, zdobytych w tedy przez Prusy. 
Powaga aktu. jako tytułu prawnopoli
tycznego, równa ~ię dziś zeru. 

P ierwszych H paragrafów (oraz 
ustęp 23) aktu zamknięcia dotycz"ł Po1-
~ki. Są one przej ęte z dwóch podziało
wych traktatów dwustronnych, podpi-

sanych tamże 3-go maja 1815 r., prze~ 
pełnomocników Rosyi, a Austryi i Prus.
Zarówno rzeczone traktaty, jak i plyIJł ... 
ce z nich paragrafy finalne, jako z isto ... 
ty swej p_odzialowe, byly przyjęte w_ 
charakterze przymusowego kompronlf
su, lecz nigdy n_ie były uznane ze stro
ny polskiej. Były one zreszta uskutecz~ 
nione zgoła bez udziału Polski, jak• 
strony umownej i prawnie działającej. 
Na kongresie byli i działali prawomoc
nie, obok mocarstw rokujących, urzę
dowi przedstawiciele oddzielnych kan
tonów szwajcarskich, ordynatów nie
mieckich, miast (np. ful dy,) wysp (np. 
Jońskich), nawet gminy żydowskiej 
frankfurckiej - ale nie był dopuszczo
ny przedstawiciel Polski. Czartoryski 
dzialal jedynie w charakterze pr~ał-
nvm. . . 

Rząd narodowy w 1831 roku po
dejmując wojnę z Rosyą, powołał si~ 
po.d adresem :Europy na uchwały kon
gresu wiedeńskiego, wtedy jeszcze na 
JłOZór przestrzegane formalnie. Uczy
nił to celem spowodowania interwencyi 
mocarstw zachodnich, nie mając żad
nych widoków uzyskania od Rosyi po
zytywnych ustę stw dla Królestwa. To 
było zarzą, rre .W. tern b 
seno. To samo czynił rząd n~ro<\bWY. 
w 1863 roku w położeniu pogorsiónerń, 
lecz podobnem Prakcya polska w sej
mie Związku północno-niemieckiego y.r 
1867 r. oraz w parlamencie niemieckim 
w 1871 r., podobnież powołała sie na 
l(ongres wiedeński. Uczyniła to celem 
założenia teoretycznego protestu, nie 
mając żadnych widoków uzyskania od 
Prus pozytywnych ustępstw .dla Poz
nańskiego. To była demonstracya, Wi 
tern również był sens. 

Dziś natomiast. mai:ilc dane rzeczo
we, do zdobycia żądań pozytywnych„ 
f.ormulowanych zazwyczaj łacinie pod 
nazwą (niedokładną) autonomii, ti. sa
moistności narodowo-politycznej Króle
stwa Polskieg<l, powoływać si~ fake 
na uprawni2.,!.ący je tytuł. rua akt zam
knięcia kongresu wiedeńskiego, jest te 
nonsens. Znaczyłoby to strącać owe Żfl 
dania pozytywne do poziomu czysto 
ułudnych jak np. wznowienia Rzeczy
pospolitej krakowskiej lub przywróce
nia nazwy wolnego przenoszenia się. 2 
miejsca na miejsce w granicach cał~ 
dawnej Polski, co \Vszak wszystko (o
bok rzeczy takich, jak podzial Wloci 
itp.) mieści sie w akcie zamknięcia. 

Tytu ł I\ rólestwa Polskiego do sa.
moistno.śc: i narodowo-politycznej pły
nie nie z prawa kongresowego, lecz z 
orawa natury. To znaczy: _nlynie 
powszechności z przyrodzonego prawa 
wielkiego mirm1u do samoistne:.w rz:i
dzenia ~lę na własnej swojej ziemi, ply 
ni e zaś tutaj z rosnącej siły żywej i do
chowanej ku1tura 1 no-dziejow.,ę_j narodu 
polsJriego woióle, a tego kraju w szcze
gólności, z udowodnionej niemożności 
ujarzmienia jej i ubezwkisnowolnieni.a, 
z wyn;kającej stad konieczności udzie
lenia jej warunków samoistnego roz
woit . 

Z tym tytułem zasadniczym i kapi
talnym nic nie ma do czynienia kon
gres wiedeflski. Może on być użyty je
dynie w dysku~yi przypadkowej. nie 
jako tytuł. lecz tylko jak-0 pochodny i 
warunkowy argument. ilustrncya, prze 
slanka, na równi nie z t raktatem tyl~ 



:iyckim. A użyty nie inaczej, jak z peł- ( 
nem zrozumieniem obosiecznej istoty, 
tego argumentu i z rozważnem zużyt
kowaniem go w ścisłym duchu polskiej 
racyi stanu. 

Z dalszych stron 
itłS7.4 de> „ Wiarusa Polskiego": 

Pan Antoni Breiskl dnia 19 b. m. opuszcza 
~ięzlenie PO dwu miesięcznej kaźni, na którą 
skazano go z.a dzielną obt'ooe ludu polskiego 
na obczyźnie. Naszym obowiązkiem oka· 
zać panu Antoniemu Brejskłemu przywiązanie 
i wd%łęczność naszą. Stanie sie to, jeżeli te·
raz gorliwie będziemy a2ftowałl. żeby „Wia
rus Polski" uzy~ał na nowy kwartał Jak naj
wlęceJ abonentów. 

Zarazem pośpieszmy w niedzielę, dnia 17 
17-20 marca do Bochum licznie na walne ze. 
branle „Związku Polaków", który pod opieką 
pana Antooiego Brejskiego kwitł, szerz;ył o
światę, budził ducha narodowego, przygoto
wał założenie „Zjednoczenia Zawodowego Pol 
skiego" i znnac.zny odłożył kapitał, a teraz w 
''Skutelc -różnych intryg chyli sie do upadku i 
·zagrożony jest bankructwem. Postarajmy się 

~,Związek" ożywić i wzmocnić. a będzie to 
dla wychodzącego z więzienia długoletniego 

opłeku~o miłą l!.~spoozłanką. 
~--- - .!!.' __ _J.!.!_ __ " 

' Polacy na obczyźnie. 

Recklinghausen. Towarzystwo św. Anto
uiego mialo do końca 1906 roku 320 platnych 
.cz.Ionków. Dochodu mialo Tow. 1436 m. 95 
fen: a więc niedoboru 4 marki 4 fenygi. Po
.zostalie w kasie z roku 1905 na rok 1907 163 
m. 19 fen. Dobrownlnych wsparć udzielono 
trzem cz.lonkom. Towarzystwo urządziło w ro-

ku ubieglym trzy przedstawienia teatralne. 
Do l(omunii św., !)rzystępowalo Towarzy

stwo wspólnie trzy razy. Mszy św. zakupil-0 
Tow. cztery i to za >dusze zmarlych czlanków 
i za duszę śp. arcybiskuoa ks. dr. Stablew
skiei;ro. 

Zebrań otlbylo sic w roku ubieglym 23, a 
mianowicie jedn_oo walne roczne i 3 kwartalne 
walne, jedno nadz.wyczaJne ·walne i 18 mie
sięcznych zwyczai.nych zebrań. Biblioteka na
szego Towarzystwa liczy 113 książek, 17 są 
wtasnością Towarzystwa a 96 Czytelni Ludo
wych w Poznaniu. 

Na rocz!1em walnem zebraniu, odbytem 
20-go stycznia 1907 r. zostali do zarządu po
wolan[: na przewodu. Józef Berger, za.st. Wal
Hemmcrlin~. na sekr. Franciszek Kasperski, 
-zast. Tomasz Kolendowict. na skarbn. Antoni 
l(alek, zast. Piotr Wlódarczak. na protokolistę 
Woiciech A·damski, na bib~iotekarza Jan Wlo
darczak, za.st. Andrzej R.ypczyńs.ki. Drugim se
kretarzem obrany zostal Jan R.odzielski zas.t. 
l(azimierz Bloch, drugim skarbnikiem Michal 
Sląski, chorążym Szczepan Dcbowiak„ Antoni 

. Majorczyk zastępcą, Stanislaw Zimny i Ign. 
Frąckowiak asystentami. Ign. Kalek i Antoni 
Nowak zast. Q_yrygentem vrzedstaiwień ama
torskich Józef Maćkowiak. 

Ft. Kasperski, sekretarz. 
· ' Uwa~:a: Zebrania odbywają się co drugą 
'·i czwa.rta niedzielę w miesiącu. Zarz~d. 
-llmll-lłt•---__ 1111 __ „ _____ • _____ „_1!!.1!!.l!!.l!!. .... _ ... _!lll_~_ll!!!!l'!!l~_!l!l!I __ !!!!!!!!!!!!! 

· Fat~1- 1a om-rvłka. 
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. 5 5) Powieść z :francuskiego. 

(CI.i daL~). 

Marya milczała, trochę zmięsza
na ooczem rzekła: 

- Mój ojcze, tu chodzi o moje ży-
· de. 

- Ale, moje biedne dziecię, wy
:- magasz rzeczy szalonych, niemożli

wych. Nie masz nawet pojęcia o tru 
. dach, przeszkodach, rozczarowaniach, 

na jakiebyś się naraziła. 
- A więc, ty zostań ojcze - rze

kła sucho, bardzo cicho; - pojadę sa
ma, ale pojadę. 

Madelor patrzal na nią ze łzami w 
oczach. Po chwili milczenia odezwał 
sie. 

- Ale ja mogę sam odbyć tę pod
róż. Mnie nic nie stoi na przeszkodzie. 
Zobaczę się z Jerzym, jeżeli to będzie 
możliwe. 

- Nie; spotkanie się z tobą pow
tórne, byłoby dla niego zabolesne. Za
nadto cię nienawidzi. Zapomniałby o 
naszej miłości. 

- To prawda - szepną! doktór 
- ona ma słuszność. Co czvnić? 

- Czy zgadzasz się, ojcze? 
Namyślał się jeszcze, potem wzrn 

szył ramionami. trochę gniewnie. 
- Muszę - rzekł - gotowabyś 

popełnić jaką nieroztropność. Wolę 
cię nie opuszczać. Pojedziemy razem 
szukać Jerzego. 

- Niedługo? 

Oberhausen. TO\.varzvstwo Ś\\'. Ignacego 
w Oberhausen odbylo dnia 6-i;ro stycznia 1907 
doroczne walne zebranie, na którem do zarzą
<lu zostali obrani n~stępujący cz.lonkowie: Mi
chal Marciniak, przewodniczącym, Stefan Kau
be zast., Feliks. Dziuba sekr„ Piotr Kozak zast. 
Franciszek Mąka skarbn.. Franciszek Roz.en
kiewicz zasi., Franciszek Kordylasiński bibl., 
Teodor Matuszczak zast.. Józef l(aczmarek 
Józef Wesnerowicz i Walenty l(ubiak radnymi' 
Jan Jazie chorążym, Antoni Matuszczak zast.: 
asystentami Jan Nowak II i Józef Rzepka, zast. 
Ludwik R.yba i fa'nacy Lobodzil1ski. · Posiedze 
nia odbywają się co pierwszą idru~ą niedzielę 
każdego miesiącu, na sali va:na Uhlenbrucha, 
dawniej łfacke przy ulicy Muelheimskie! 
nr. 174. 

Michal Marciniak orzewodniczą-cy. 
Feliks Dziuba. sekretarz. 
Oberhausen. Jiaidstrasse nr. 30. 

Recklinghausen. Walne posiedzenie To
warzystwa Serca Jez. odbylo sie dnia 10 lu
tego rb. Na początku roku 1906 liczylo To
warzystwo 62 czlonków. obecnie mamy czyn 
nych 112. W kasie pozostalo z 1905 roku 34 
mr. 71 fen. Dochodu mieliśmy 971,90 mr. ra
zem 1006,61 mr., rozchodu 867,86 mr., w ka
sie pGzoistaje na przyszly rok 138,75 mr. To
warzystwo bralo ucizial w obchodzie roczni
cy 8 sąsiedn:ch towarzystw; z crorągwią 
występowaliśmy przy każdej uroczystości ko
ścielnej. Księdza potskiego mieliśmy 10 razy, 
przystepowaliśmy do wspólnej Komunii św. 4 
razy, kazań ool~kich mi_ęliśmy 17. Towarzy
stwo obchodzilo 15-letnią rocznicę istnienia. 

W sklad zarządu obranego na rok 1907 
wchoozą następujący cz.f ookowie: Antoni R.o
szak iako przewodniczący, Jan SlQWiński zast. 
fan Wróbet sekretarz. Sta.nislaw Balcerkie
~icz zast., Ignacy Marosek skarbnik, Woj
ciech Kramarczyk zastępca, Michal Urbaniak 
protokolista, Józef l(ociuczki bibliotekarzem, 
Jan Sosnowski zastępcą. - Do starej chorąg
wi Waw. Michalczak chorążym, LeQIJl Sa
decki zast .• Jan Bamber i Michal' Broda asy
stentami, t:_ranciszek Wolny i Józef Maciejew
ski chorążym, J. R.atajczak zast~pcą, J. Cu
krowicz i Sta•nis.law Wasiek asystentami. An
drzej Tomaszewski i Woiciech R.apier zastęp. 
Zebrania odbywać się bę<la co drugą nie
dzielę u pana Bressera o i;rodz. 11 i pól i co 
czwartą u pana Mocklinghoffa o godz. 4 po poJ 
Wszelkie listy tyczące się Towarzystwa pro
simy adręsować do przewodniczącego lub se-
kretarza. ) 
Antoni Roszak, przewodniczący, R.eokling
hausen-S. Kurzestr nr. 24. 

Jan Wróbel, sekretarz, Recklinghausen-S. 
lfaidestr. 63. 

Suderwich. Tow. św. Stanislawa Kostki 
na początku roku liczylo 107 czlonków, obec
nie liczy Tow. 94 czlonków. Z chorągwią wy
stępowalo Tow. 7 razy. Do wspólnej Komunii 
św. przys.tępowalo Tow. 3 razv. Zebrań od
bylo się 12, w tern jedno roczne idwa walne. 
Dochodu mialo Tow. w roku ubieglym 550 
marek i 55 fen .• wzchodu 504 mr. i 73 fen., z 
zeszle~o roiku poz.o:stalo u skarbnika 48 marek 
i 26 fen., pozostaje więc na przy rok 94 marki 
i 8 fen. 

Na rok 1907 obrani zostali do zarządu pp.: 
prezesem Stanislaw Smiejk01Wski, zast~pcą Mi 

kolaij Wawrzyniak, sekretarzem Stanislaw 
Graj, zast. Wojciech Gindera, skarbni.kiem Wa 
lcnty Rzeinik. zastępca Adam Antkowiak, bi
bliotekarzem Toma-sz Gtowacz. zastępcą Piotr 
Jiebliński, chorążym Piotr Leśniewski, zaJSt. 
Józef Matecki, asystentami Jan Jakubowski i 

- Kiedy zechcesz? 
- A zatem dziś wieczór. 
- Dziś wieczór. skoro tego żą-

dasz. Pociąg z Givet przyjeżdża o dzie 
wiątej do Montherme, Będziemy w 
Rethel okoł·o jedenastej. Tam zasią
gniemy wiadomości o wojsku. 

- Zobaczysz ojcze. że wszystko 
pójdzie dobrze - rzekła uszczęśliwio
na. 

Wstała, bardzo ożywiona, z og
niem w oczach, ubrała się i zajęła z 
Pauliną przy~otowaniami do podróży. 
Paulina chciała z nia jechać. 

- Nie - rzekla Marya - ty mu
sisz zostać tutaj z powodu R.ózi. Napi
szę ci o sobie. Przytem jestem pewną, 
że nie będziemy bawić długo. 

Wiecwrem Paulina odwiozła1 dok 
tora i jego córkę na stacyę w Mont
herme. 

W kilka chwil potem wracała sa
ma. Starca i Maryę pociąg unosiI ku 
dolinom, w stronę Mezieres. 

W Mezieres musieli czekać kilka 
minut. Sta1CYa była zatłoczona żołnie
rzami. Przybywały ciągle konwoje z 
rannymi, których wyprawiano z Thion 
ville i Montimedy, gdzie szpitale byly 
już przepełnione. W osobnych wago
nach z rannymi żołnierzami francuski
mi byli pomięszani ranni Prusacy. 

Pociąg ruszył, jasny księżyć oś
wiecał pł2szczyznę, na której końcu 
rozciąga się Charleville, tam odbywa 
ło Się '":' pan,E" W11Ó\V r ' ' lZ-1JaC1.nr1 '! ;l1 
dla ochrony dost~pu do cytade~i w Me 
zie res. 

Przejechali koto namiotów, roz
rzuconych tu i owdzie u wejścia do tu 

Wa\\'rzyn Furmanowski, zast. franciszek Cen 
diak i Michał Piotrowski. 

Stanis;:aw Graj, sekretarz. 

Błumenthal. Towarzystwo „Nadzieja" pod 
opieką św. Stanislawa B. odbylo walne zebra
nie 17 lutego br. W zeszlym pólroczu odbyło 
się dziesięć zebrafJ. Towarzystwo liczy 47 
cz~onków. Dochodu mieliśmy 462 m. 37 fen„ 
a rozchodu 316 m. 87 fen. Chorym cz.Ionkom 
wyplacilo Tow. 20 marek. Posiadamy nastę
pujące przybory: 2 sztandary, jeden kościelny 
i jeden świecki i trzy obrazy. Książek mamy 
178 które są wlasnością Tow. Czytelni Ludo
wych, i 24 w.lasnych. Na przyszle pól roku 
został wybrany następujący z.arzw: Ludwik 
R.atajski prezesem, zastępca Ludwik Plewa, 
sekrętarzem Antoni Strzelczyk, zastępcą, An
toni Marciniak. skarbnikiem Józef łfonl\il, za
stępcą Józef Wydra. bibliotekarzem Józef Pa
<luch, zastęp.cą Fr. Pora<la, chorążym do kośc. 
chorągwi Jan Jasik, asystentami St. Jasik i 
Pr. Pabek, chorążym do świeckiej chorągwi 
Józef R.obiega, asystentami Jan lionka, i Jan 
Siurosiński, rewizorami kasy Jan Ba•naieh i J. 
Lis. A. Strzelczyk, sekretarz. 

Essen. Walne zebranie Kola 'śpiewu „Dzwon' 
odbylo się w niedziele, dnia 13 stycznia rb. na 
sali zwyklych posiedzefJ... Sprawozdanie se
kretarza. skarbnika i rewizorów kasy przyję
to bez <lyskusyi. Do zarządu obrano panów: 
przew Kazimierza Burdelskiego, zast. Jakóba 
Przybylskiego, sekretarzem Sylwestra R.yte
ra, zast. Wo.iciecha Pawlewskiego~ skarbni
kiem Franciszka R.ytera, zast. Józefa Kali
szana, bibliotekarzem Jana Kisielewskiego, la
wnikami Stanis.lawa Zalisza j Stanis.l'awa Bur
delskiego, rewizorami kasy Wojciecha Kotew 
skiego i Sylwestra Jakubowskiego, Cl-le.~;atem 
Jakóba Przybylskiego, zast. Józefa Wel1zlew
słde~o 

Lekcye śDiewu odbywaj!!,. się w każdą ŚP 
de tygodnia wieczorem o godzinie 80. w ma
lej sali p. Majstra (Alfredushaus) Frohnhausen
Str. nr. 19. Posiedzenia miesięczne w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca· o godzinie 5 po po-
ludni. Cześć pieśni polskiej! 
Kazimierz Burdelski, prezes, Ostermannst'r. 1. 
Sylwester Ryter, sekretarz. Jierrnannsplatz 5. 

Wszelkie listy, tyczące się Kola śpiewu 
uprasza s.ię przysylać na ręce przewodniczą
cego lub s_ekretarza. 

Hochield nad Renem. Na początku roku 
1906 liczylo Tow. św. Michala w ttochfeld n. 
R.. 61 cz.Ionków. Obecnie mamy 81 czlonkóiw. 
Księdza polskiego mieliśmy 2 razy, do Komu
nii wspólnej przystepowaliśmy 1 raz. Z cho
rągwią wystepowalo Towarzystwo 11 razy. 
Posiedzeń odbyfo Towarzystwo 22, w tern 
4 walne. Na posiedzenia uczęszcz.alo 25 do 30 
cz.Ionków. Dochodu mia.to To·warzystwo 603 m. 
73 fen .• rozchodu 462 m. 32 fen., u skarbnika 
141 m. 14 fen„ oprócz tego posiada Towarzy
stwo w kasie oszczedności 360 m. 32 fen. Cho
rym czlonkom wyplacono ;z kasy Towarzyst
wa wsparcia 226 m. Towarzystwo posiada bi 
bliotek~, która się sklada z 104 książek z tych 
93 są wlasnością Tow. Czyt. Lud. w Poznaniu 
a 11 wlasnością Towarzystwa. 

Dnia 13 stycznia odbyfo się roczne walne 
zebranie i obór nowego zarządu, do którego 

. zostali wYbrnni. Andrzej SteLmas.zyk, przewo
dniczącym, Antoni Pietrzak. zast.. Jg-nacy Wló 
da.rczyk sekretarzem, J. Stankiewicz zastęp
cą Jan Iiylski skarbnikiem. Michal Wilk za
st~pcą. Jan Pietrzak bibliotekarzem, Stefan Bu 
cińs.ki zastępcą, Józef Wasiela i Jan Pfończak 
rewizorami kasv. Jan Brzezicha i Walenty 
Brzezicha porządkowymi. Wojciech Kolodziei, 

nelu i koło mostu Mohou; strzegli je 
żołnierze szóstej liniowej dywizyi i 

artylerzyści. Niezadługo pociąg zwol
nił, biegu i zatrzymał się na stacyi. 

W Amagne musieli wywi_gść. Po
ciąg ni1e dochodził do Rethel. Droga by 
ła zajęta przez wojsko. 

O pójściu do Rethel pieszo nie mo
żna było nawet myśleć. ,Ma.rya pomi
mo całej swojej odwagi, pomimo całej 
energii, za mało miala sił, aby mogla 
znieść takie utrudzenie. Przepędzili noc 
w oberży koło stacyi. 

Madelor po dtugkh poszukiwaniach 
zna.lazł nareszcie konia i powóz. Po
nieważ nie chciano mu ich wynająć, ku 
pił je za cenę, jaką żądano. 

Nazajutrz o świcie przybyli do Re 
thel. Czas był prześliczny. Slot1.ce go
rącymi promieniami zalewało krajo
braz, roztaczający się na.około małego 
miasteczka. Potoki światła olśniewają 
cej białości, płynęły po kredowych ró
wninach, rzuconych tam jakby 11a stra
ży u wejścia do ogromnych płasz
czyzn Champanii. 

Równocześnie z Madelorem i Ma
ryg przybyła do Rethel awan~arda 12 
korpusu. Madelor kazał się zaprowa
dzić do kilku wyższych oficerów i py
tał, w jakim kierunku idzie oddział woj 
ska, którym dowodzi generał Pailly. 
Nie mogli mu na to odpowiedzieć. Ko
ło godziny czwartej nadeszła do Ret
hel dywizya Vassoignes, złożona z 
czterech pułków piechoty; przeszli 
przez miasto i rozłożyli się obozem na 
polach koło Amagne. 

Jeden z oficerów powiedział Ma-

chorążym, f ranc'.szck Szpcrlin~ zast<;pcą fra 
ciszek Dera i Franciszek Polakowski asyste 
tarni Franciszek Dolata i Szymon Nawrot ian 
stępcami. Posiedzenia Towarzystwa ~w. Mi: 1 
chala w Jiochfeki n. R.enem odbywać się b~. ·a ' 
<lą co 2 i 3 niedzielę w miesiącu w I<atolic 1 „ją 
kiem Domu Towarzystw przy ulicy Wanchei :, c· 
rnerstr. 155 przy kościele św. Bonifacego a 1 

Wszelkie listy. tyczące Towarzystwa prosill!J ze! 
przysylać na ręce przewodnicucego l1b se rói 
kretarza. ob 
A. Stelmaszyk, przew. fnJ;1;elstrasse Nr. ' 0 
Ignacy Włódarczyk, sekretarz. Se.iastr. ~ ~ 

o 
Ziemie polskie. szt< 

z Pr1lłl Zaebodnieh, Warm1.i i M&zar :r 
Gdańsk. Liczba mieszkańców w ie 

Prusach Zachodnich podniosła się w a 
ostatnkh 30 lata.eh z 1 282 842 na 'ią 
.1 641 764 mieszkańców. Największym bliC 
byl przyrost w powiecie W'ejherow. 
skim. bo na 100 mieszkańców przyby. sz:v 
ło dalszych 13,34. ta 

Olsztyn. Tutejsza izba karna ska. nik 
zat:a redaktora „Oaz. Olsztyńskiej", p. bot 
Władysława Pieniężnego, na trzy mie pal 
siące więzienia za artyk4t podniecają.~'. 
cy do strejku, który zawierał rzekomo 111 

także obrazę rzadu i duchowieństwa 
katolickiego na Warmii. do 

Toruń. Trzech gimnazyastów wy. 
dalono z tutejszego gimnazvum za to, 
że ich rodzeństwo nie uczy si_ę religii 
po niemiecku. Los ten dotknął dwóch 
synów ogrodnika p. Bagińskiegq i syna · 
organisty p. Jankiewicza. 10 

Z WieL Kt Poznai\skietóo ~t 
Poznań. Sąd Rzeszy w Lipsku za. ~ 

wyrokował, że wyroki1 sądów pruskich .~ 
wydane na mocy rozglośnego paragram 
fu 110, są prawomocne. Rewizye re· ·s 
daktorów Szpotańskiego i Switały, id 
skazanych na podstawie powyższe)!;o 
p:aragrafu zostały odrzucone. 

Poznań. Wydalono w dalszym cią
gu kilku gimnazyastów za opór ro· 
dzeństwa ich przeciw niemieckiej nau 1 
ce eligii. O wydaleniach donoszą z ~ 
kilku miast Księstwa. ~ 

Kępno. , Na dworcu kluczborskim z 
wydarzyło sie _znowu nieszc2ęsc1e. 
Zwrotniczy Stanisław Deska zostal 
przez wjeżdżający pociąg pospieszny -~ 
przejechany w chwili, gdy chcial 
przejść przez tor kolejowy. 

W schowa. Na dniu 18 marca rb. 
ma być sprzedane na subhaście w są· 
dzi.e w Wschowie (Praustadt) piękne 
gospodarstwo po W. Tuczy ku z Knora 
dowa (Kursdorf) nr. 32. Oospodar· 
stwoto obejmuje 176 mórg pszennej zie 
mi z kompletnym żywym i martwym 
inwentarzem. Budynki murowane, 
szkola i poczta w miejscu. Wpłaty po 
trzeba 15 do 20 tysięcy marek. 

de1orowi, że 5-ty korpus musiał pozo· 
stać wtyle, w stronie Juniville. 

Doktór pojechal tam z Maryą,, o· 
krążył Mesnil-Annelles i przybył do 
Juniville bocznemi drogami, ażeby uni· 
knąć tłoku żotni1erstwa, furgonów, ar· 
mat i wozów z ładunkami. 

W Juniville, dokąd przybyli wie· 
czarem, okazało się, że objaśnienia, ja· 
kich im udzielono były mylne. 10-ty i 
5-ty korpus, .powinny być obecnie w 
Rethel, gdzie miały wypoczywać do 
dn1a następnego. 

Tym r.a zem wiadomość była do· 
kladna. Madelor i Marya zanadto więc 
się pospieszyli z opuszczeniem Rethel. 
Dowiedzieli się jeszcze od żołnierz)', 
że 58-my pułk liniowy, w którym znai 
dowal się Jerzy, tworzył wlaśnje awan 
gardę 5-go korpusu. 

Siły Maryi wymagały koniecznie 
wynoczynku. Trzęsąca jazda po wybo· 
jach drogi, popsutej przez konnicę i ar· 
tyleryę, nadzwyczajnie ją zmęczyta. 

O powrocie do Rethel nie Q.ylo mo 
żna myśleć. Drogi, jak tylko oko mo· 
gło dosięgnąć były czarne od żolnie· 
rzy. Niepodobna· było przedzierać się 
w nocy przez tłumy wojska. Na kai
dym kroku byliby zatrzymywani przet 
oddziały patrolów. 

W jednym folwarku Madelor z.na· 
lazł pokói z łóżkiem. Marya przespa· 
ła noc dosyć spokojnie. Rano rzekła do 
ojca z uśmiechem: . 

- Zdaje mi się, że coraz więcej stl 
mi przybywa w miarę, jak się zbliia· 
my do Jerzego. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
1 
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za. Bytom. Były policyant Jan Zielon 
Mi. ·a z Janowa w latach. od 1903 do 1906 
)~·'ciągał k~ry szkolne i w 39 prZ_Y?a~
hei ·ach pieniądze z tych kar w swo1eJ1 kie 
~o. zen „ t,OStawił i:na swoje potrzeby o
llJ} rócił. W pismach urzędowych zaś 
se obił ta·lszywe zapiski. Zapisywał on 
9 0 ]isty różne osoby rzekomo arcszto-
8. ane i brał pieniądze na ich opatrunek~ 

okazalo się, że te osoby wcale are-
·ztowane nie były. - Sąd przysię
lych sk.a,zat Zielonke na 1 rok więzie

' ia odliczając mu jednak 1 miesi~ w 
i~ieniu śledczem przesiedzony. Po 

w a tem zawyrokowooo, że przez prze
~ 'iąg 3 lat nie może on piastować pu-

blicznych urzedów. 
rn Zabrze. Krótko przed ukończeniem 
y. szychty nocnej z piątku na sobotę zo
. stał na kopalni Królowej Ludwiki gór

nik i posiedziciel domu Kacznik z Za-
a. borza. B. przez spadające węgle zasy
f~ panym i tak okaleczonym, że zmarł w 

. drodze do lazaretu. - Dalszych dwóch 
ą. nieszczęśliwych, którzy zasypani zo
o tali ·razem z trzeciem ~órnikiem, wy
a dobyto już jako trupów. 

na 

Wiadomości ze świata. 
W parlamencie niemieckim 

toczyła się dyskusya nad projektem 
ustawy o ubezpieczeniu wdów i sierot, 
którą przyjęto w pierwszem idrugiem 

a. ~zytaniu. W sprawie lepszego ubezpie 
eh zenia urzędników prywatnych prze
a mawiał z ~oła polskiego poseł Jawor· 

e. ·ski żądając, by pomoc w tym wzglę
Y, ~zie wypadła jak najlepiej. 
o 

Protest księcia Kumberlandzkłego. 

Przeciw uchwale niemieckiej Rady 
u lwiązkowej nie p9zwalajiącej wstąpić 
z na tr9n brunświcki synowi. księcia 

J(umberlandzkiego, zaprotestował ksią 
m ·żę Kumberlandzki. 
e Jak wiadomo przeciwnikami księ-
i ·cia Kumberlandz~iego są głównie Pru
Y sy, które w roku tą66 zabrały Kurn-
i berlandom królestwo hanowerskie. 

b. Parlament francuski wobec streiku ro
. hotników w elektrowniach paryskich. 

e W parlamencie francuskim za~zc
a ~il przywódzca socyalistów .I aur~s 
• rząd za to, że strejkujących robotni

ków na stacyi elektryczaej zastąpił 
przez żołnierzy. czem, zdaniem mów-

' cy,_rząd naruszył zasadę wolności strej 
0 ków. W odpowiedzi Clernen_;eau oś

wiadczył, że strejk jest 1o~wvl0ny, 
ale nie z krzywdą ludnośd. Rząd po-

. wołal żołnierzy w imię pra Wił spnle
·czeństwa do życia. Obow·.ązkit.::!].1 rzą-

• ~u jest zabezpieczyć to żv::::e. 
o Nie można robotników zami~niać 

w niewolników, ale nie możnil robi6 z 
• nich tyranów. Jeżeli socyaH..:i ni-;3 są 

anarchistami, nie powinni, napa,fać na 
• rząd, przygotowujący ważue r?formy. 

1zQa 378 głosami przeciw 68 przyjęła 
~świadczenie rzadu. 

Ameryka i Jaoonia. 

Jiwoński minister spraw zagrar.f
eznych, wicehrabia ffajaszi odp1)W a
daiąc na interpelacyę, wyglosit w tych 

· dnjach w parlamencie japońskim· mdwę 
~ Prawie japończyków w. K.1!iir;rn'.:, 
Mlnister oświadczył, że h~st rzeczą 

1 nader w.aiżną, aby sprawe tę rozw.dać 
spokojITTie, wszelkie podniecenie !Jo
:Wietn powiększyłoby tylko trudnc•ści 
1 Popsuło tradycyjne dobre stosunki po 
llliędzy Stanami. Zjedno.~zonemi a Ja

: ponią. Zwrócił też uwagę na .i. 1brą 
Wolę, iaką w tej sprawie oka'lal pr.~z~· 
~ent I<oosevelt i rzad centraln~r am~
TYkański. _ 11 

Głód w Rosyi. 
Z Bukar,esztu donasza. .~.~ wywóz 

Pszenicy z Rumunii do dotknięly :h gh 
dern okolic w Rosyi przybiei a wie!K:ie 
rozmiary. Dotychczas wysłano już z 
~~rnunii do Rosyi przeszło 2000 \vagr:
now pszenicy. „., · j ;• .~ 

Przed streikiem w Petersbu n~u. 
Do prezydenta miasta przybyła 

1eputacya robotników gazowni i chcia 
. ~ złożyć ządanie, złożone z 30 punk
tovv, Prezydent żądań tych nie przy-

jął, więc deputacya wrzuciła je do 
skr7. nki do listów prezydenta. Robot 
nicy żądają usunięcia wszystkich inży 
nierów~ z których powodu rozpoczął 
się strajk tramwajów elektrycinych; 
uznania zarządu robotników. powię
kszenia płac po 25 proc. i zapomóg w 
razie nieszcześcia lub urodzin dzieci. 
Odbywa się agitacya wśród robotni
ków wodociągowych i w rzeźni, aiby 
ich nakłonić do strejku. 

Ze spraw r~botniczycb. 
Wybory do sądów procederowych w 

Delmenhorst 

odbędą się 23-go marca. Rodacy, agi
tujcie za kandydatami nZiednoczenia 
Zawodowego Polskiego", na których 
każdy Polak głosować powinien . 

Z różnych stron. 
Od 15-go do 25-~o marca odbiera

ją listowi przedpłatę na „Wiarusa Pol
skiego". Prosimy wszystkich roda
ków. aby jak naj1wcześniej przedpłatę 
odnowili i rozwinęli jak największą a
gitac:Ye za „Wiarusem Polskim". 

Do dzisiejszego numeru dołączamy 
znów do za.pisania sobie „Wiarusa Pol 
skiego" kwit, z którego prosimy sko
rzystać. 

Socyialiści przemytnikami. Jak do
noszą dzienniki, dwaj członkowie so
cyalno-demokratycznei „Wielkiej Ra
dy" w Bazylei, Rauber i Sta,iger, po
chwyceni zostali · przez niemiecką 
straż granicz,ną na gorącym uczynku 
przemycania sacharyny. Rauber zdo
łał uciec. Staigera zaś ocTdano do wię
zienia. Bazylejska ,,Wielka Rada" wy 
kreśliła obu „towarzyszy'' przemytni
ków z grona swych członków. 

„Dortmunder Zeitung" tymi dnia
mi1 przedstawila znów sprawę Rusi
nów w Galicyi w taki s.am sposób jak 
„I(oelnische Zeitung'', z której to o
hy_dną pisa!niną zaznajomiliśmy nie-
dawno Czytelników naszych. Tak 
Dortmunder Zeitung" jak inne haka

i'Ystyczne pisma zajmują się te_ż za
wsze jeszcze napadem studentow ru
sińskich na polski uniwersytet w Lwo
wie i przedstawiają znów sprawę tak 
iakoby Polacy byli największymi cie
inięzcami Rusinów. Otóż w sprawie tej 
zabrał głos także prezes ministrów 
austrvackich baron Beck, niemiec z 
krwi i kości. Piszą o tern dzienniki:· 

W sobotę zjawiła się u prezesa mi
nistrów, br. Becka, deputa~ya uniwer
sytetu lwowskiego, złożona z profeso
tów obu narndowści w duchu uspa. 
go, dra Starzyńskiegl{). dra Tilla i dra 
Twardowskiego, abv go p9jnformowa 
o ostatnnch zajściach w uniwersytecie 
i wręczyć mu memorjał o tymże uni
wersvtecie. Prezes ministrów wysto
sował do profesorów gorący apel, aby 
ze swojej strony wpływali na studen
tów ogbu narodowości w duchu usp.a,... 
kaiiącym. Prezes ministrów P ot ę p i a 
zaszłe wykroczenia i prosi kolegmm 
profesorów, aby studentów nie pozo
stawili w wątpliwości, że środki niele
galne najmniej nadają si.ę ~o .do . prze
prowadzenia i uwzględrnema 1ak1chkol 
wiek życzeń u rządu. Rzad ma na o-
ku charakter uniwersytetu i nie ma za 
miaru naruszenia go - a to tern mniej. 
iż potrzebom kulturalnym studentów 
ruskich w ramach istniejących ust~·" 
dostatecznie można zadośćuczynić.". 

Natur.a.lnie o tern „Dortmunder Zei
tung" i }ej podobne piśmidła czytelni
ków swoich nie powiadamia. 

Listowi z rewolwerami. Listowi 
roznoszący przesyłki pocztowe. z pie
niędzmi. niezadługo zaopatrzeni będą 
z urzędu w rewolwery. Urzad cesa_r
ski czul się zniewolonym do tego, po
nie~aż w ostatnich czasach wiele zda
rzało się napaści i morderstw popeł~ 
nionych na osobach listowych. 

Delmenhorst. Uchwalo_no tutaj ty
mi dniami na publicznem zebraniu wy
·tawić kolumnę Bismarkowi, pierwszą 
w Oldenburgii. „Lib faterland 
magst ruig ~ajn". 

Sterkrade. Zasypanych zostafo tu
taj 2 górników. Jeden poni~sł śm~e~ć 
na miejscu, drugiego odstawiono c1ęz
okaleczone_go do domu chorych. 

,.. Osialnie wiadomości. 
Sejm pruski o strejku szkolnym. 

W czo raj, w czwartek, rozpoczęły 
się przy etacie ministerstwa oświaty 
w sejmie pruskim rozprawy w sprawie 
oporu dzieci polskich przeciw niemiec 
kiej nauce religii. Z Kola polskiego 
wy_glosili dłuższe przemówienia ks. 
prałat Stychel i ks. dr. Jażdżewski, z 
których pierwszy piętnował postępo
wanie władz i nauczycieli przeciw ro
dzicom i dzieciom polskim, drugi o
świadczył, że jest zasadą Kościoła u
dzielać nauki religii w j~zyku ojczy
stym. Posłom polskim odpowiedział 
dwukrotnie minister oświaty Studt sta 
rając się bronić stanowiska rządu i 
zaręczając że rząd nie ustąpi. 

Imieniem konserwatystów napadł 
na Polaków w zwykły u hakatystów 
sposób p. von tteydebrand, któremu 

ekundowali liberał PriedberJ{ i wolno
konserwatysta baron Zedlitz żądający 
nowych ustaw wyjątkowych u.rzeciw 
Połakom i socyalistom. E.o stronie rzą 
du stanął też zupełnie wyraźnie imie
niem centrowców dr. Dittrich. 

Dalszy ciąg obrad nastąpi dziś w 
sobotę. 

Baczność t Hamhorn. Baczność! 
Kolo śpiewu „Jedność" urzadza purzedsta

wienie amatorskie na które szanownych Ro
daków i Rodaczki z liamborn i okolicy uprzej 
mie się zaprasza. Przedstawiony będzie 
.,Dzwonek św. Jadwigi", na co się Roda
kom szczególnie uwagę zwraca, a na zakoń
czenie bardzo ucieszna sztuka: „Schadzka z 
przeszkodami". - Otwarcie kasy o godz. 6 
oo poJudniu na sali p, Mar~o. Wstęp 30 fen. 
za osobę. Cześć polski pieśni"! (1) 

Zarząd. 
Osobnych zaproszeń do Towarzystw nie 

rozeslaliśmy, więc nieniejszem zapraszamy 
Towarzystwa i R'niazda Sokole z liamborn i 
Obermarxloh. M. LanR:ner, sekr. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi swvm członkom, jż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 17 marca po południu o 
godz. 5 w domu czeladzi kat., przy ul. Nowej. 
O liczny udzial uprasza (1) Zarząd. 

Uwa~a: W razie, gdy natbożeństwa po1l
skie~o w niedzielę nie będzie, zebranie odbę
dzie się o zwy:klym czasie. 

l(oł<> śoiewu Halka w Castroo 
podaje wszystkim cztonk<>m d? ~iadomoś~i, 
iż miesięczne zebranie odbędzie się w m~
dzielę 17 marca o godz. 3 p~ pol. Po zebra~m 
le.kcya śpiewu, o godz. 6 wieczorem, na ktorą 
się wszystkich czlonków zaprasza. (1) 

- Zarząd, 

Bractwo różanca św. w Baukau 
podaje swym Braciom do wiadomości, iż w nie 
dzielę, 17 marca J:)rzystępUjemy wspólnie do 
wielkano-cnej Komunii św. tla ranhej Mszy św. 
KaMy Brat powinien zaopatrzyć się w oznakę 
różańcową. - Po p{)lfudniu zaraz po wielkiem 
nabożeństwie wspólne odmówienie Różańca 
św., po różańcu zaraz będzie zebranie w lok~
lu p. J. Newelinga. Zmiana Tajemnic i wn1s 
now:Ych czlonków do Bractwa odbęd• .e się 
na Źebraniu. O liczny udzial uprasza się tak 
w nabożeństwie jak i w zebraniu, ponieważ 
przyjda ważne sprawy pod obrady. 

Bractwo nasze już 5 rok istnieje, lecz nie
stety bardzo malo Rodaków do niego należy. 
W mieiscoiwości naszej tak wielka liczba :Ro· 
daków ·zamieszkuje, a gdy odmawiamy róż~
niec w kościele, tylko mala garstka nas się 
zbierze; Rodacy kochani! orze~ież Bractwo 
nasze zalożone jest dla wszystkich Polaków 
zamieszkalych w Baukau, nietyJ.ko ~la ty~h. 
kt6rzy w Bractwie się znajdują. Prosimy więc 
was serdecznie, przy~tąpcie licznie do .nasze: 
go Bractwa, abyśmv wspólnie w w1ększ.e1 
liczbie odmawiać mo,?Ii Różaniec św., a p_rzez 
tQI uprosić sobie mo~li tern większ~ l~~k~ u 
Najświętszej Maryi Panny, Królpv;e1 R~zanco-
wej, (1) Przerozony. 

Towarzystwo ~lmn. „Sokół" w Aple1"b.ecku 
donosi swvm rruhom, oraz Rodakom maiący~ 
chęć v: • · ·. do Sokola, iż .orzyszle zebrame 
odbędzie ~·~ w niedziele 17 marca po pol. o 
godz. 4 w lokalu p. 'Erdmanna. O liczne przy-
bycie uprasza się. Czolem ! Wydział. -·---

Baczność lłęcklinghausen-S. (Bruch) 
Tod łotervine ,,Gwiazda szczęścia". 

W niedziele 17 marca odbędzie się mie
siPczne zebranie przed poludniem o v.odz. 10 
w· lokalu posiedzeń u P. C. 1!· ~~llera. poni~
waż są ważne spraowY do omow1ema, zatem się 
uprasza, aby wszyscy czlonkowie sięstawili. 

(I) Zarząd. 

Hord el. 
W niedzielę, dnia 17 marca po poludn!u o 

godz. 4 jest nabożeństwo polsl~ie z kazamem. 
Po nabożeflstwic i w poniedzialek do polu
dnia jest sposohność do spowi~dzi św. wielk~
nocnej. Ponieważ jest to pierwsze ools_k1e 
nabożeństwo. które się ma w naszym uarafial
nvm kościele odbyć, uprasza sie Rodaków, 
żeby jak nailicznie.i z tej suosobności skorzy
stali. aby nam na przysz.fość żadnych zar~u
t6w ·nie robiono. że tu dla tych oare Polal<~w 
nie można polskiego spowiednika spr0\v_adz1ć, 
ale raczei co ćwierć roku nam tu polskie na-
bożeilstwo odprawićby się mogro. (1) 

-
Towarz. św •. łózeia w Horsthause. 

donosi sw_ym członkom. iż pogrzeb 
członka naszego 

śp. IGNACEGO NOW ACzYKA 
odbędzie się w niedzielę. dnia 17 mar
ca po pol. o godzinie 4-ei z ·domn ża
łoby. ulica Ludwika nr. 15. 

O liczny udział w pogrzebie upra-
sza Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół I" w Oberhausea 
uwiadamia druhów, iż zebranie odbę<lzie 
się w niedzielę dnia 17 marca o go<lz. 5 po po
ludniu na sali p, Koltera. Uprasza sie Druhów. 
którzy się zapisali na wiecu, ażeby się 
stawili po ustawy. Goście mile widziani. (1) 

Czolem! Wydzlat. 
Uwaga: Cwiczenia odbędą się w niedzie~ 

o godz_ 2 po uoludniu. O licznv udzial w ćwi 
czeniach prosi Naczelnl.k. 

Tow. św. Michała Archn. w Hochfełd 
donosi swym cuonkom, iż w niedziele 17 mar
ca po poludniu o ~odz. 3 odbedzie się kwar
talne walne zebranie. Ponieważ mamy wa
żne sprawy do zalatwienia, jak najliczniejszy 
udzial czlonków pożądany. - Zarząd winien 
się stawić god-zim: prędzej. 

Zamad. 

Bractwo różańca św. Polek w Wattenscheld 
podaje swym Siostrom do wiadomości, iż w 
n'f'cJzielę, dnia 17 bm. po po.ludniu przed „Go
rzkimi żalami" be<lzie odmawiany różaniec 
św. w kościele: po „Gorzkich żalach odbędzie 
się zgromadzenie i zmiana tajemnic. O pun
ktualne przybycie ws:z.ystkich Sióstr u-
pra~za PrzełO'loaa. 

Bractwo różańca św. w Oberhausen 
uwia<lamia wszystkie Siostry i Braci należą
cych do żywego różańca, tak samo tych rnto
dzieńców, którzv się zapisali. i tych, któ
rzy się zapisać pra~ną, iż zebranie różańca 
św. odbędzie sie w niedzielę, dnia 17 marca 
po Gorżkich falach. O liczny udzial w zebra
niu tak Sióstr jak i Braci uprasza się. 

.Józef Szulc. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Herne 
donosi, iż przysue zebranie odbędzie się w 
niedzielę dnia 17 bm. o godzinie 6 wie-czorem 
w domu Czeladzi katolickiei. ulica Nowa. -
l(omplet cz.lonków pożadany. Zarząd. 

Uwaga: Po zebraniu odbędzie sie.. lekcva 
śpiewu. (1) 

Bractwo różańca żywe~o w oarafli Serca .1e
zusowe20. w Oberhausen. 

W niedzielę, dnia 17 bm. o godz. 3 oo poi. 
w lokalu p. Alekotte zechcą się wszystkie ze: 
latorki i zelatorzy oraz caly zarząd zebrac 
na pogadankę tyczącej sie naszej rocznicy po-
święcenia chorągwi. K. Nowacki. nadzel. 

Wiece Zjednoczenia zaw. polskiego. 
W Dorstfeld o ~cxlzinie 20 Po po.I. u p. Kling

hammera. ul. Roonstr. 15. 
W Hiłdesbe!;m o godzinie 6 po polu<lniu na sali 

pana Hollmanna. 

Oroppenbruch. Zebranie członków 
„Zjednoczenia" odbędzie się w Grop 
penbruch w lokalu p. Schulte-Strat-

haus o godz. 4 po pot Delegat. 

Nadesłano 
1'1ilion So .oló 

zawitało w Pozna6skie 
wybornych papierosów 

firmy Wulkan 

I. F. J. Komendziński w Dreżnit 
w nader przystępnej cenie detaliczniej 
10 sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do 

nabycia we wszystkich pdnośnych 
handlach. 

Postbestellungs-F ormular. 
Ich lJestelle hiermii bei dem l(aiser~~ 

c!en Postamt ein Exemplar der Zeitoa · 
„ Właru.1 Polski" aus Bochum (Zeituw 

preisliste 128) filr das II. Quartal 1907. 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 

1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
detru1t. 

• li • • • „ a. • • • • • 1 • 
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• Nowo otworzony pierwszy • ------
W Reekl ·Sntl czvll Brueh 
11lica .Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, bli.zko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskfogo, k~i~gaua. 

Polecam w ~.zJstkim Rodakom i całrj Puhlic7.nośri w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlamark, StockcnLusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład ka pel uszy 
------ rozmaitego wyboru -----

czapek, szelek, krawatÓft" i wszelkiej bie
lizny dla m~żczyzn, macl~j ówek i lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejscowym, iż posiadać bądę w krótkim c.zasie wszelkie towarzy
akie czl'pki, a któreby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i w:wru spiesznie wykonane. 

Na. życzenia. towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
.iyczenia załatwić. Również dostawiam cylindry na wesoia i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

, Składam niniejszem ws'lystkim rodakom podzi~kowanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszQ o łaskawe dalsze po
parcie i względy 

Z wysokiem poważaniem 

Walenty Mrozkcwiak 
w Bruchu.---

Place bud.ew-lane ~·~·'.!"'•''l",ł :t1!· ll!'.ł'l!llmJlllllllll:RlfmlZ':.mi:IR:l«l 

Swieio 
w Ha.mbor:a., prty szybie IV „Deutseher Jraisera 
w każdej wielkości ma. na sprzedaż przy ba.rdzo 
małej wpłacie. (40) 

Albert Buss, 
, X A. Jl BO 1t N, Gottłiebstr. nr. 25. 

J( redył dla każdego! 

Najlepsze 

• „ -• a. 

Biuro obrony prawnej! ua;~ei~~z:~~~ 
sprawaah prawn., karnych, opiekuńczych, grunto
w7ek, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nie~zczęśliwych wypadków, inwalidzkich, ,., wy· 
padłaoh na starość itci, jako te.ż wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
we, p:race piśmienne w polskim języku i tłomacze
aia :aa niemieckie i polskie. Polecam si~ także na 
hillga.nia wszr lkich pQzasądowych należytosci do 
njnetelniejE zych warunkach. Godz. pri.;ed. poł. od 
a-1~ i po poł od 2-7. W niedziel~ od 10 do 12 

I 
źródło zakupna 

mebli i urządzeń mieszk •. 
l'-(Ą 01> ~ŁATĘ 

pdz. w poł, 14.42 

Aug. Zipplies! 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

I-a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Anker, 
Brenna bor, 
W estfalen, 

..hd.cels1or. otoewer l i. dostarczam naj-
taniej za gotów kę i na od płat.ę. N a skła· 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. czQści 
reznw.~Repar. rzet. i ze znaj. rzec y. 
HandelJkol. i motorów B. He~land, 
l-Ierne,::Ba.hnhotstr. 111. - Tel. 265. 

M'' 1•s• am 

meble na 1 pokój wplata. li mk. 
meble na 2 pokoje wpłata. 10 mk. 
meble na 3 pokoje wpłata 9 •• mk. 
meble na 4 pokoje wplata 30 mk. 

1 ubranie wpłata .a wk. 
I ubranfo wplata G mk. 
1 ubranie wpłata 8 mk. 
1 ubranie wplata IO mk. 

1 ubranko chłop •ęce G mk., wpł. I ml' 
1 ubranko chłopięce 12 mk., wpł. 9 mk 
1 ubranko cbłopięce łó mk., wpł. 3 mk: • 

\ł. f!lZ} llłtL o Il a lu~dyt! 

J. Schwarzhoff, 
Reeklinghausen-Siid (Bruch), 

ul. Doehum8ka (Bochumerstr.) 
' 'ur. 19~ (w pobliżunpoczty i apteH.) 

GM 

li 
Niech echo br1ml daleko od ucha do ucha! 

że 1430 

Józef Wiśniewski„ „ 
w Herne, Nemtr. 61, w B111uckbausen, Kaiserstr. 71 

ma t-0war rzeczywiście dobry, trBaly i tani jako to: 

~ Maszyny do ~otowania, emal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do 

Masz} ny do szycia 
z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie 

z gwara11cyą na 5 lat. 

łllfłJl'W&OlrlUtlłi~~ 

I Skór-wykrawaną na podeszwy = 
fi i wazelkie artykuły dla szewców l'f 
li w wielkim wybory.e i po najtań- m 
Ił lizyclt ce:aaeh poleca (272 ; 

~ łło Golf.schalk, m 
~ s~ład s~óry ~ m Kastro p, Munsterstr. 15. łłJ 

~··~8MB~~mHWlt!~-

Nowy ski 1d polski 
na Oberhausen I okolic~. 

Dnia I-go lntei:o r. b. otwieramy 

w Oberhausen Sttickmannstr. 88 
(Stary B7neli) 

handel mebli, 
wyp1·aw, pieców kuelłen
nych, różnych sp1·z~tów 
domowych, wózlków dla 
dzieci, jali.o też trumien • 

Kochanym Roda.kom zaręczamy, iż 
będzie naszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymaganiom i cenami przystęp· 
nemi ich zadowolić. ·wszystkie towary 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak 
i na dogodną odpłatQ. 100 

Swój do swego I 

A~_~ytki!wig_ & J. Mi_śkie\!!p_z. 

I Sżanownej J?nbliczności Laagentłreel" i okolicy polecam mój wielki skład 

wszelkie• mebli 
od najtańszych do najlepszych. Wykonuję 

Im wmoim warszt. wszet. prace tapłcer•P.de. 
Ef 8przedaj}ę także n.a odpłatę. 

I Andrzej Firlej. Langendreer, 
. Immin11;erstr. 9. 1213 

B 

I 

- :Na is4:e 

kredyt! 
Poje dyń cze 

meble. 
Całkowite urządze- ~ 

nia mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wybór! 

Dom kredytowy 
mebli i towarów 
meblłi towarów 
najstarszy i najwiębą 

1u1. miejsca. 

,} N.;o[~u~~S 

o 
Essen, 

J Tani chleb! ' l Dobey-, poŹJ'W•7 ellleb ••łe 
łt&nkł pe 1,115 mr. i po 85 
równie~ westfalski chleb wiejski (B 
etuten) po 1 OO mr. przesyła !pos · 

1179 kolej" przy odbiorze 4 bochenków fr 
al. Włełowa (Turmstr.) nr. 14. fabryka chleba Jell. Hake, Upsp 

Największy i najstarszy pierwszorzędnr interH ?• Salzkotteu. (1 
krawiecki n& Essen i okolic•· 

Krój nowomodny uznany jako ujlepazyH Zamawiać pro&zę W niemie~ 
ayku i podać dok.ładny adree i ib•1' 

TA.:NIO 1 TAIHG? lejow4l. Skład7 w Bochum: J. Poll 
Ubiory z trwałego towaru już od ~5 mar•k. Moltk.ema.rkt 15, J. Krah, Dontea 

lJbior.,. sokoltJlde od 35 'do 46 marek. L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sterut 
Koszta podróży do dwóch marek nracamy: -Ha Ph. Lob of~ Maltheeerstr. 5, G. Kir~ 

sh.m naszem: Swój de •wece. Lindenstr, 32, Ed. Welsch, ]( · 

Szanownym Rodakom w G&
resheim 1 okolicy polecam m )j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli. i 

carogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. ( 135) 

J. Radzicki, 
Gerresl1el01. Neunhauserstr.1b. 

Andrzej Sarnowski 
Neumii.hl, Ho~nerstr. 112 

pt.leca swój 

I interes gołarsko-fr) 
I Wielki skład cyga.r i papierosów, • 

===== i perfumów. ===:::W 

Rwanie zębów. 

~-1'l~ . m mill~e I 
. I J. ·Pall.czak, Essen, I 
I i); stoppenber:te..,.tr. U. I 
~ Księgarnj~d}n~s~! L~~ł~d0j.~~~~yonalii. I 

Polecam Szan. Ronakom w wielkim wyborze lu·~yże fi 

ze złota, . , 
srebra ;"Y:; 

alfenldT ~ 
Artykuły na poda: 

prania i ·yżdżymania. . Przybory do takowych. 
' I motory p0°d'f'Uziżyczenia, 

,„ 1 ''~ stojące, wiszące i pod kopułami, krzyżyl'ł do Zł-rn.• 

I ~ pierzy i różańcó , ksląild do nabożrńs-.wa · 
~. w najróżnie.iszych oprawach, ftr:Młążki JłOłł· ie.ic!olVe, 

Carl Bremm~, 
Kołowce pocz. od 60 marak 

Baczność Rodacy? 

' - i n~UkO\l'e, pt.;pier rHtnwy z napisem: Pozdro- .., 
I wienia z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki iJ 
~ ~ marodo"'e 11 powinszowania., ~·b1•azy ft 7 rodo· 
! ·~ we i reUg·Jjne z oprawą i bez; instruIUenty mu· ~ 

I ... z„ czne różnego fs bryka tu po bln'd:łAO nizliicb. ce· ~ 
ł'h· nach. 1242 

: ... 9i - Swój do tn'f'e~o ! ==== 
.:l J. Pal1czak, Essen, 

----------~Ą·--~· Za got )wlu~! :Na odttlat~I 
-------·-...~wmcsa ____ .. ,___.;. __ ,_., ____ ....,,..,. . .....;.,_.. ________ _... ________ _ 

Sto ppenbergerstr. 11. 

' '• . $ ·~~ ~ . ,. ·~~ ·' ~:0."1'' J ·~~· ~ 
·~~~~~~;~~~;;~~~~~~~~~„~~"~~'.~~~~~~~~~:::...-~~~~~~" ~· ~· ~"' ~·~· ~,.. f '-~· ... -

ile ·ten~ 
30 Ewaldstr. 8

1 

lł.eperall."1~ r 
teinie ł •~oł' 

11 

Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa ,.Wiarusa Pol." w BochUJJl· 



Bocłtnm, na niedzielo 17·g m ca 7. 

I • 

Ctłlietna pisao ladow1 dla Polak6w na obcątnłe po§włf1on1 •'wiacłt :oraz sprawoa 1arodowya polłtycaay.a ł zarobkow7 ·, 
y~W Nkiiaui• I 1f'1'htk»a d1l1 ~tec01c1a. 
.._łl"*' twvtalM u. ptczci• l • liato'W}'cA wy.od 

llN H IH., & s nlhoaeniam do d.oma 1- mr. 92 fen. 
~°W~ hhkf' l\t'> ~il~ny jM W l~:aaJb. p4>CŃWJm pod 

natt•• ,.L pei.u.Il u. 1sa. 
I llll 1121 ZI 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
m6wlć, czytać I ,1sać po ~siku! Nie 
łest Polakiem, kto potomstwu swemu 
ulemczyć sffi pozwoli! 
w "TOJ'!'Cf 

·w ,arlamencie •iemlecJdm nrzema
wJał w pi~tek poseł Jan Breiski w spra
wi• aieszaaia się władz do wyborów. 

Mówca pietnowal utrudnianie agita
cyi wyborczej. w_ dzielnicach Dolskich, 
i przytoczył różne przykłady szykan po 
Jicy}lłYClt. 

Całe posiedzenie zaiete byto inter
iteła~y~ w sprawie mieszania się wladz 
tQ wyborów, na którą rząd odmówił 

·Qipowiedzi. Posiedzenie bylo cawila-
11i burzliwe mianowicie podczas mowy 
socyalisty Fischera. Tenże nazwał 

Jlac.zchlika biura kanclerskiego p. von 
Lfibtl1!1. starym praktykiem w fałszo
waniem wvborów..J za co go prezydent 
powiał do porządku. 

W Wiedniu wybuchł strejk piekarzy. 
Lic~ba strejkujących wynosi 6000. 

DotyellczH wydobyto z pancernika 
"'Jeaa" 117 trupów, z których zdołano 

rozvoz11ać 58. 
idaje się, że przyczyną wybuchu 

.nie Qył zbrodniczy zamach, lecz wina 
·&pada na inżynierów, którzy wielkie 
masy prochu pozostawili przez długi 

cza3 na jednem i tern samem miej~cu, 
Wskutek czego przy dość xnaoznej go
r~czce proch sie sam zapalił. 

Parlament francuski wybrał 12 po
~łów, którzy go zą.stepować będą przy 
uroczystościach pogrzebowych mają

cych nastąpić jutrot w niedzielę. 

W san obr!ld rosyjskiej Dumy państwo 
1Vej zapadła się w piątek rano posowa. 

W jednej z mniejszych sal pałacu 
taurydzkiego odbyło się dnia tego bu
rzliwe posiedzenie Dumy. na którem 
l>O~tanowiono przerwać obrady, dopóki 
Prezydyum w porozumieniu z rządem 

nie WYstara się o nową salę obrad. 
Socyalista Aleksiński obwiniał czlon

:ków prawicy, że potrafili postarać się 
o za.padnięcie się sufitu. 

W piątek miał Stolypin odczytać 
Pro~ram rządu. 

Według niepotwierdzonych dotąd 
Wiadomości toczy się na rozkaz cara 
śledztwo przeciw Stołypi'1owi i kilku 
rtlinistrom dworu. 

ee ]lił&bitt 

Pan Studt prawił znów a raczej czy 
tal z kartkit że po stronie rządu jest ~iła 
i prawo. 

Wolnokonserw.atysta Rzesnitzek ( !) 
liberał Lusensky ( !) i centrowiec hr. 
Praschma ( !) stanęli po tronie rz~du. 

Przebieg roz.Qraw nad sprawą strej
ku szkolneS?;o podamy w nastepnym nu
merze w obszernem streszczenlu. 

Koło polskie w sprawie 
reformy sądown1etwa. 

W dyskusyi nad wystosowanem do 
rz~du zapytaniem w sprawie reiormy 
postępowania sądowe~o przemawiał 
z Kola polskie~o poseł dr. Mieczkowski. 
.Z mowy jego podajemy wedlu" tłoma
cznia „Dz. Poz n.'' następuj~ce naJwa:. 
żniejsze ustępy: 

Jako jedno z głównych żą,dań, albo 
wprost jako główne żądanie uważamy 
i my zaprowadzenie apelacyi przeciw
ko wyrokom izb karnych. W teoryi za 
wsze nad tern żywo dyskutowano i je
szcze nad tern dyskutują, czy zaprowa 
dzenia apelacyi przeciwko wyrokom 
izb karnych żądać należy. Ale sądzę, 
że nikt dotychczas nie zavrzeczył lo;
gicznej słuszności zaprowadzenia ta
kiej apelacyi; bo jest to nielogicznem i 
niezrozumiałem dla ludu. że orzeciwko· 
wyrokom sądów ławniczych istnieje 
apelacya, powodująca zupełnie nowe 
rozprawy, że zatem dla obrony oskar
żonego przy mniejszych przestępst
wach prawo daje wieksze gwarancye, 
nLż przy wyrokach izb karnych, gdzie 
chodzi o ciężkie przestępstwa. 

Nie mogę bynajmniej przyłączyć 
się do różowych po"lądów przedmów 
cy~ odnoszących się do zaufania, jakie 
rzek0mo ma ludność do sadownictwa. 
Zdaje sięt że zarzuty. jakie nie tylko ze 
strony socyalistycznei., lecz ogólnie po
dnoszono przeciwko sądownictwut nie 
pozostawiły ani śladu pamięci przed
mówcy. Sądzę, że zaprowadzenie a
pelacyi może usunąć przynajmniej 
część nieufności, okazywanej sądowni· 
ctwu. Zdarza sie to codzienniet że S'l
dy, skladające się jedynie z prayvników 
wydają wyroki, sprzeciwiające się 
zdrowemu poczuciu prawa. 
(Wielka prawda na ławach polskich). 

Względem oskarżonego zaś jest to 
wielką surowością, że mu sie nie daje 
możliwości wniesienia apelacyi jedynie 
odnośnie do miary wyznaczonej kary, 
gdy ona jest ostra. Zdarza się to -;o
<1z1ennie, że przeciwko wyrokom są
dów ławniczych oskarżeni wn·Jsz~ a
t eJ?cyę ze skutkiem jedynie z i1owndn 
miary wyznaczonej kary. Przech\·ko 
wyrokom izb karnych zaś nie może os 
karżony apelować, chociaż z l ·rzrnie
nia wyroku się dowie, jak niesłuszny
mi motywami kierowano się pr LY wy
mierzeniu kary i nie może ~powodo
wać wyznaczenia kary fa~·Jdniejs·i;ej. 

Sej• pruski ukończył w piątek obrady Ten punkt widzenia ma właśni~ dla 
nad sprawit strejku szkolnego. na~t przeciwko którym .w. pro~~<; :1d1 

Z I<oła polskiego bronił postepowa~ ł politycznych \yyzn3cza się 1JatdlJ ost-
•ia p 1 ~ . . ł d 1 d . re kary, osobliwe znacz~·1 . e. . 

. o ~kow 1 oskarna rzą pose r. I (Bardzo słusznie! na ławach polski:~~) 
Mizerski. Przed rokiem skazano w P 1>Znamu 

Przeciw postępowaniu rzadu oświad ~ polskie~o redaktora, który do tego c1:
1
a 

·~zyH się też w części wolnomyślni. ~ su nie był karany - a mekarnnv fJ01-

11r1 ~ IJcz1zq? 
r. 1m1rat,. płaci a. u aie)lo• rqdb .&rob••eo dnł u 
US f. ogłoa1ai1 saa.itaoso•• prud lnnrataaH,O fta. 
c-.at.o ogł&ua otnyaa rabat. - Liaty do „Wi&nal I o. 
1Jde10" aal•!J fru.kom i podd w •.icJa do.kładą ai.t • 

3ki redaktor jest u nas rzadkim pta-
kiem - (Wesołość) 
z powodu jednego jcdynfe artykHłu na 
mocy paragrafu 130 kodeksu kanwgo 
na półtora roku więzieni:i. 
(Słuchajcie! sl.llchajcie ! - na fa"•ach 

polskich.) 
Przypominam dalej nadzwy :.z lj 

surowe kary, jakie wyznaczyl gmci
nieński sad ziemiański we wrzei.;ii1skim 
procesie szkolnym. 

Wtaiśnie z powodu surowości tych 
kar ~en proces wywołał jaknaiwi~ks.:~ 
sensacye na calym świecie. Uważam 
to za. rzecz zupełnie wykluczoną, ; ł
by sic; znalazł drugi trybunał, któryby 
przy oonownem zbadaniu f.a.któw p:l. 
twierdził kary w tej wysokości. 
(Wielka prawda! na ławach p')'skich). 

Drugiem glównem żądaniem naszem 
ogólni~ objawianem a podniesionem 
dziś osobliwie przez posla Milllera (z 
Meiningen), jest zniesienie przymusu 
świadczenia dla redaktorów i redak· 
cyjne"o personału pomocnicze20 .. 

Obok tych ogólnych żądań, oJn:)
szących się do onlynacyi prnce~ów kar 
nych i ustawyt dotyczącej, konstyfocyi 
sądownictwa, mamy my Polasy oso
bliwsze życzenia ze względu na panu
jące u nas stosunki. 

Przedewszystkiem żądamt alty 
wynaleziono sposób, któryby zabezpie· 
cmł uajzupełniejsz3 niezależaość sę
dziów od ~szelkłch politycznych wpły
wów. 

(Bardzo słusznie! ~: Polaków O 
Samo przez sie wlaściwie r Jzum;e..; 

sif; powinno, że sędzia przy sądzeniu ~
sk.arżonegot nie powinien Z\\ ..lfać "na 
jego polityczne zapatrywania i nie po
winno to na niego mieć wpływu. M.o
że to stać się u nas jedynie wtedy, je
żeli sędziowie w walkach potityczny.;h 
nie będą brać czynnego udziału. Jeżeli 
jednak w dzielnicach naszych. w któ
rych niestetyt wielka cześć polityki o<l 
grywa się w salach sądowych, sędzia 
jest członkiem Towarzystwa dla kre
sów wschodnich. to zdaniem mojem u
legać musi antypolskiej sui;.i;estyi, która 
z tego Towarzystwa wychodzi, do te
gD stopnia, że nie będzie mu .możli
wem w politycznych sprawach wyda
wać wyroków bezstronnych. 

(Bardzo słusznie! u Polaków!) 

pilqeep. B4kopi.lów me swracUlJ'. 

chodzi o zwykle przeniewierzeniat kra. 
dzieżt - w procesach polityczayclt a
toli nie mogę być bezstronnym, tam. w 
pierwszej linii jestem urzędnikiem paa.„ 
stwowym. 

(Słuchajcie! słuchajcie! u oolak:ów) 
Mniemamt że przeciw takim wyra

żeniom należy jaknajenergiczniej wy
stapić. 

Gdybyśmy tu zwracali uwagę ne. 
to. że „Ostmarkenverein" ujemny 
wolyw wywiera na bezstronność s~:. 
dziowską, odpieraH zarzut ten z obu
rzeniem przedstawiciele rządowi i pod„ 
nosili z emfazą, że wątpić nie należy, 
iż sędziowie stoją ponad wszelk~ stron 
niczością. To sarno twierdził i DOprze
dni mówca. Jeżeli sędzia wyraża się w 
ten sposób, że w .llOlitycznych proce
sach nie może być bezstronnym, moje111 
zdaniem jest to dowodem najlepszym; 
że skargi nasze były uzasadnione .. Sę· 
dzia taki zapomina, że jedna tylko jest 
sprawiedliwość, dla wszystkich równa. 
(Bardzo ' słusznie u polaków i socyal.) 

Pozatem żądać musimy także jesz... 
cze od sędziów, którzy wYrokuią o uas, 
aby posiaqali odpowiednie wYkształce
nie. Bardzo slusznie podnosi się teraz 
ustaiwiczniet żeby przy wvdawaniu wy 
roku uwzględniona była strona subjek
tywna, a sędzia duchowe ukształcenie 
osoby oskarżonej, zrozumiał. 

Jakże to jednak jest możliwem d1 ·t 
sędziego u nas, jeżeli nie zna on stosun
ków narodu polskiego, języka, historyi 
i naszej dzieiowej kultury_. Jeżeli mu 
przeto cały świat, w którym obraca ~it; 
oskarżony, jest ziemia nieznana. 

(Bardzo słuszni'!! u Polaków D 
Dla oskarżonego Jest to prawdzi

wem niebezpieczeństwem. jeżeli oprócz 
tlómacza podczas rozpraw sądowyca 
nie ma nikogo, któryby rozumial język 
polski. Najlepszemu i najsumienniejsze
mu tlómaczowi zdarza sie niekiedy, iż 
mimo największej staranności przetló
maczy niekiedy nie ściśle, mianowicie 
wtedy, gdy godzinami już tlómaczyć 
musial. Zdarza sie też, iż tlomacz prze
oczy pewne odcienia, które jednak wiei 
ką mo_~ą mieć wagę, - a przeoczy dla
te~o. ponieważ nie wie, że zależy na 
nich. Pewność Jla oskarżonego, że nie 
stanie mu się krzywda, wskutek niepo
rozumienia, byl.aiby wtedy tylko, gdyby 
sędzia u nas znał język polski. 

. Tego zda~iai. nie ie~teśmy my sa- (B21Tdzo slusznie ! u polaków.) 
m1, tego zdama 1est wielka część sę- Ustawa o czynnDści dobrej woli za 
dziów u ~as, i to. sam? z~anie wygłosił wiera przepis, że ci, którzy oś\_viadcz~, 
prze~udmczący.1edne1. z izb k~rnyc~ na I iż językiem n:ernieckim nie władają, 
J?Ubh.cznem. pos1edzeruu, ośw1ad~za1ąct zeznawać mogą w jezyku ojczystym. 
ze. me ~waza za. zg.odne z obow1ązka- Ustawa o urządzeniu sadownictwa (Ge 
m1 sędz1e~go naleze11.ie .do Tow~irzys_twa richtsverfassungsgesetz) orzeka tylko. 
dla kresow :vschodmch, poniewaz to że niewładający językiem niemieckim 
WJ?lYW" wywiera na bezstronność sę- żądać może tlomacza. Ze względu na 
dz1e~o. . . . . pr.r.ktykę, jaka sie u nas w tym ~zglę-

(Slucha1cie ! słucha1c1e ! u polaków) dzic wytworzy fa, żądać musimy dla u-
Często już podnosiliśmy tu skargi, rządzenia ~qdowni ctwa" takie~o same 

że bezstronność sędziów wskutek ich go przepisu. :aki istnieje dla „czynności 
przynależności do towarzystwa kre- dobrej woli". Zachodza bowiem dość 
sów wschodnich w procesach politycz- ~zęste wypadki, że sędziowie nakłada
nych ulegała wplywom; ale nie zarzuca ja za niewlaściwe zz1chowanie się kary 
liśmy im nigdy złej wiary (mała fides). na tych oskarżonych lub świadków, o 
Jednakże doszedł do mej ~ wiadomości których mniemają, iż znają język nie
pewien wypadek, który takiego ogól- miecki, ale w nim zeznawać nię chcą. 
nego stanowiska nie może już podtrzy- Nie ma bodaj wypadkfl. w którym se
mać. Pewien sędzia bowiem w Kroto- dzia stwierdzić by to móQJ z pewno.- -
szynie wyraził się do pol$kiego leka- cią. Spuszcza sie on z\ rykle m:i fr>. r. > 

rza przy przesruchach następująco: Mo powiedzi;iJ jaki ś .ri2dck . DO 11· • :,.· . 
gę sądzić _rzeczowo, i.{dy sie rzecz roz- szej części urzędP ik policyjny . _.~k :t:-



O.en w życiu zwyczainem umie si~ wyra i 
źa.ć P9 ...... niemiecku, ale mimo to ż„.dać 
może przywolania tlomacza, jeżeli s!a
je przed s4dem, gdzie dobierać musi o
strożnie wyrazów, - a najsumienniejsi 
ludzie pewnie to uczynią. 

legatów z prowincyi, ale za to t~m "" Lbtia 31 marca i 1 kwietnia rb. w Zabrzu i: _kilku minut zmarl. Zabójca uciekał, ale 
mniejszym miejscowych obywateli. O- na Górnym Slasku. _dopędził i!O oficer Konstynow i zadał 
brady zagail hrabia M. Kwij.eck:i z O- Zabrze. Wydobyto już i trzeciego mu cios iZ.ablą w ramie. poczem ujęli 
porowa. Rozmaici mów~y. ll:bolewali, ze ~3:bitych na .k?palui „Królo"'.ej1 Lu- go dwaLpolicyanci. . . • 
że stan ku_piecki i rzem1eslmczy jak dw1k1". a oto JUZ o nowem w1ększem Zabo1ca prezesa muustrow PetkQW, 
wogóle stan średni malo się tą ważną nieszczęściu donoszą, z tejże kopalni. Aleksander Petkow, oświadczył pod
instytucyą interesuje. Ksiądz kanonik We wtorek górnicy Jan Warzecha i E- czas śledztwa, że nie należy do jakiCil
Echaust zakomunikowal, że stypendya- manqel Oarczoch zostali zasypani w po wiek stronnictwa i że zabił prezesa. mi
tom będą, wyznaczone osobne tematy kładzie Szukmana. Pierws~ego wydo- nist·rów w imieniu narodu, pra2ftt4C- o
do ooracowania. byto niebawem cieżko Pokaleczon~o, swobodzić Bul~arye od ziemiezcy" Ac-z-

(Bardzo słusznie! n Polaków!) 
lmiana ustawy o „urzadzeniu sądo 

wnłctwa'' zdaniem moi em nie by laby 
11<>trzebną, ponieważ wogóle, jak sa„dzą 
me morna kary nakładać za wzbrania
&lie się zezmawainia w języku niemiec
kim przed sądem. Zdanie to wypowia
ialł nietylko Polacy, ale i s~dziowie 
niemcy. Z swej, strony podzielam w zu •. 
)tełności mniemanie, które wypowie
crlal sędzia obwodowy Bartholomaeus 
·.w roczniku 1903 pfsma „Deutsche Ju
rostenzeitung". Streszcza się ono w 
tern, że „trzebaby nowej ustawy na to, 
:leby wzbranianre się mówienia po nie
miecku uważane było za zdrożne i ka
rze podlegać ;nialo. Wtedy dopiero u
siałyby w tej mierze wszelkie wątpli
wości i usunęłyby się rozważania nad 
bezstronnością sądów. które teraii_ na
kładanie kar takich JJQciąga za sobą''. 
Ażeby takie rozważania. mości pano
wie! u naszej ludności usunąć wogóle, 
frzehaby przedewszystkiem politycz
nej aiezawisłości sędziowskiej! 

Do dyrekcyi wYbrani zóstali pp. ksi~ drugiego jeszcze nie odnaleziono. kolwiek Petrow twierdzi, że nie miał 
żę Zd:dslaw Czartoryski. Jan Głębocki Bytom. Oskarżony o podburzenie wspólników, to jednak. wedlu~ iqfonna 
Wl. Jerzykiewicz, St. Krysiewicz i Ju- stawał redaktor l>· Wojciechowski z cyi, otrzymanych przez wladze. wspól
lian Łukomski.· „Polaka" przed sądem w Bytomiu. Pod nicy istnieją., lecz zdołal zbiedz„ Pctro-

Poznań. Księdza szambelana Kłosa burzainia d9p.aitrzono się w legendzie wa uwolniono niedawno ze slpżby w 
redaktora „Przewodnika Katolickiego'' _czyli opowiadaniu o wojsku św. Jadwl banku rolniczym za czynne zniewai·e
skazała izba karna w sprawie szkolnej gi. Podanie to jest powszechnie znane. nie naczelnika. 
na 900 marek grzywny. Mówi ono, że wojsko św. Jadwigi pod 

Casimir-Perler Poznań. Przed sądem przysięglych ziemią śpi, lecz kiedy wódz jego uderzy 
stawał w środe robotnik Bartłomiej Ur- w dzwon, wtedy w_ojsko to zbudzi się 
backi z Dortmundu, oskarżony o napa,ść i pójdzie walczyć za wiare. i zwycięży. 
na publkznej drodze. Dnia 1 listopada Legendę tę zamieścił p. W oj ci ech owski 
r. z. napadł U. na szosie janowskiej na w swem piśmie, a prokurator w końoo
pijanego robotnik.a Lisieckiego i gr_ożąc wym ustępie tego Qodania. gdzie jest 
mu zabiciem obrabował go z gotóvrki mowa, że wojska się zbudzi i pójdzie 
wynoszącej 22 mr. Sąd skazał go na 5 walczyć za wiarę, dopatrzył się podbu 
Lat domu karnego, 5 lat utraty praw ho rzania do gwałtów, zwłaszcza w obec
norowych i dozór policyjny. Wyrok tak nym czasie. kiedy walczy strejk dzieci 
surowy zapadł dla tego, że Urbacki już szkolnych w dzielnicach uolskich w Pru 
poprzednio karany był za kradzież. siech - mimo że prokurator żądał 100 

Lutogniew. Sp. X. Józef Wróblew- marek kary dla oskarżoneg-o, sąd go u
skiski, proboszcz w Lutogniewie, roz- wolnil, gdyż w legendzie tej nic pod-

zmarły przed kilku dniaani byJy JUet";Y
dent rzeczypospolitej francus_kjej uro
dził się w 1847 roku, jako syn francu
skiego męża stanu Augusta Kazimierza 
Wawrzyńca Periera. Podczas wojny 
francusko-pruskiej w 1870 roku służył 
w gwardyi ruchomej, jako kapitan. W 
1871 r. byl naczelnikiem kancelaryi w 
ministeryum spraw wewnętrznych, pro 
wadzonem przez ojca. W 1879 r. wy
brany do izby deputowanych, gdzie 
złączył się z lewym środkiem. W 1877 
r. był podsekretarzem stanu w mini
steryum oświaty. W 1883 r. zlożyl man 
dat, z powodu prawR! o wydaleniu ro-

(Żywe brawo! u. polaków.) 
8!!222'.L. stał się z tym światem. burzaj_~cego znaleźć nie mógl. 

Urodzony w roku 1843. na ka
płana wyświęcony został 1869 roku, a :Ziemie polskie. 

z Pru 4 Zac1odnicht Warmi.~ i M&zur. proboszczem w Lutogniewie był od ro 
ku 1886. R. i p. 

Pelplin. Ks. wikary Sentkowski z Kruświca. Pożałowania godne nie-
Ra:dowisk otrzymał prezente na probo szczęscre wydarzylo się w majątku Głę 
stwo w Bobrowie. bokie. Zabity został dozorca lasu Ma 

Pelplin. Na dwa miesiące więzie- rolewski, który dyrygował pracą oko
nia oraz 300 marek kary skazała izba to ścinania drzew. Drzewo upadło na 
karna w Starogardzie redaktora „Piel niego i rozbiło mu czaszkę. Smierć na
~rzyma" p. Leona Pormańskiego, za stąpiła natychmiast. 
cztery artykuły w sprawie szkolnej. Ostrów. Sąd Rzeszy w Lip~ku po-

Elbląg. Za zamordowanie swej twierdził wyrok izby karnej w Ostro
własnej żony skazat tutejszy sąd przy- wie, rozwięzujący Sokola tamtejszego. 
siegłych mistrza rzeźnickiego Muellę- J·arocin. Tegoroczny zjazd okrę
ra z ood Iławy na 12 lat domu karnego gowy Kół śpiewackich nale~ąc~ch ~o 
Mueller wróciwszy w nietrzeźwym okręgu jaroc.ińskieg-0 odbędzie się dma 
stanie do domu napadł również odda- 29 czerwca w Zerkowie. Ziaizd połą
ną pijaństwu żonę i tak długo ją bił, aż ł cz.ony będzie z uroczystością poświę
ją zabił. ~ cenia sztandaru Kota żerkowskiego. 

dzin niegdyś panujących we f'rancyi, 
\\Jiadomości ze świalaf) ale wy?rano go ponownie i otrzym~ł 

sta'llow1sko podsekretarza stanu w m1-
Z pruskiej izby_ panów. I nisteryum wojny. W 1890 r. wybrano 

Było dotąd we wszystkich izbach, a go ?a wiceprezesa, a w 1893 r. ~' preze 
nawet w pruskiej izbie panów, zwycza- sa izby deputow~nych. W grudmu t~g_o 
jem, że na stosowny wniosek postana- samego r?~u .ob!ął prezesostwo gab1-
wiano zawieszenie postępow.ania karne netu,. opusciJ ~e Jednak w. roku następ
go przeciwko odnośnemu członkowi iz- ny~ l powroc1.l na ~tan~w1~ko poprze
by .. _ wobec Polaka, p. J. Kościelskiego dnie. :Po trag1czne1 śm1erc1 prezy~enta 
zropila pruska izba panów _oo raz pierw Carnota, zamorodwan~go na ~hcach 
szy wyjgtek, odrzucając wniosek p. Kaź Lugdunu ~.rzez anarch1ste. C~sena, wy
mierza Chłapowskiego z Kopaszewa. brano ~e.11er~ na prezydydenta rzeczy 
Chodziło 0 rJ;ekome ,,zebranie" soko po.spol.1te1 dma 27~o ~zerwca 1894 ~·· 
kolów w parku mifosławskim. w której 1uz dma.16~go. styczma ~895 r. P?dał się 
to sprawie, jak wiadomo, gnieźnieńska d~ dym1sy1, n~e c~cąc p1a·stowac st~o
izba kama rzesztę „winowajców'' już w1~~a odpow1edz1alnego bez odpow1e
uwolnił.a; p. Kościelski w procesie u- I dme1 władzy. 
działu nie brał z powodu choroby. aas!llJ!.L!!!!!!'~!l!'!!l~!ll!!!ll!!~~~-IE~!!!!'!-?.!!. !!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!! 

Susz. W koszarach woiskowych i Spodziewane )est przybycie r_ównież in 
wydarzyl _się nieszczęśliwy :W-Y?adek. ,. nych Kół poza okręgiem jarocińs~im do Ze spraw robotnlozyob. 
Szeregowiec Rhode upadł tak meszcę- związku należących, zwłaszcza ze Ko- W sprawie zamordowania prezesa mi-
śliwie i uderzył głową tak silnie o ka- fo żerkowskie, jako premję, o którą u- nistrów bułgarskich Petkowa Robotnicy Polacy! 
mień, że, natychmiast nastąpiła. śmierć. biegać się mogą wszystkie, Koła, wy-1 donoszą z Sofii: Sautna jest dola W1asza, długa i 

Torun. Podczas przesuwama wago znaczyło pięlma pl.a,sko-rzezbę w drze ciężka praca. Ztad też wszędzie dziś 
nów n8J tutejszym głównym dworcu ko wie. Premja ta wyj1dzie z rąk znanego Na podstawie zeznań świadków usta- robotnicy najsłuszniej w świecie wal-
lejowym wydarzył się znów nieszczę- rzeźbiarza i ma reprezentować wartość łono naistępujący przebieg zamachu na cz~ o skrócenie czasu pracy i podwyż 
śliwy wypadek. Urzędnik Kosch do- przeszło stu marek. prezesa ministrów. Petków wracał o izenie płacy. Ale pr.e.dzej nie nastatpi 
stał się między dwa wagony, któ- Piła. Siedmdziesięcioletni robotnik godz. 5-ej po pol. ze spaceru w parku należyte polepizenie bytu Waszego i 
re zgiotły mu klatkę piersiow(} tak, Bormann w Lipie zwozit drzewo. Na Borys w towarzystwie ministra wojny prędzej nie zdobęda sobie or2anizacye 
że śmierć nastąpiła niebawem. Kosch o- spadzistej drodze zawadziło koło o ka: Sawowa, ministra handlu Genadjewa I W1asze tej pote~i, jaką mieć oowioay, 
~ierocił żonę i dziecko. mień. B. wypadł na bruk. złamał kręgi i ministra skarbu Paiakowa. Nagle wy dopóki liczba nieuświadomionych ro-

. 'ł b' czaszkę i skonał na miejscu biegł z za węgla nieZITTany męż9zyzna i botników będzie tak wielh, jak dot21d. 
Z \~Viel. Kt · i;O~lldtBkleg@o rozni so ie zaczął strzelać. Pierwsza kula trafiła Szer z y ć oświatę powinno llyć 
Poznań. Walne zebrąnie Towa- Ze ~U~z·k~ ezyt~ St;?rnpelski. Oenedjewa w ramię, druga Petkowa więc nahdównieiszent zadaniem każ-

rzystwa Pomocy Naukowej imienia, Ka- poniżej !opatki; inne chybiły. Petkow det:o robotnika, a szerzy najlepiej oś· 
róla Marcinkowskiego odbyło się w Katowice. Dziesiąty zjazd polskiej usiłował wsiąść do powozu. ale upadł wiatę 2azeta codzienna. Zrozumieli to 
czwartek na wielkiej sali bazarowej. w partyi socyalistycznej zaboru pruskie- na ziemię. Podniesi1ono go i umieszcza dawno oo~yaliści a organ ich „Vor
Poznaniu przy dość licznym udziale de- go odbędzie się · w święta wielkanocne no w powozie, w którym PO uplywie warts" liczył 1 stycznia 1906 99890 czy 

Marszałek Mac-Mahon. którego kon 
"f..\ ot:~] rr"" ~,·~. ~"ikfil. -y·; łt ... fil nica trama dnia poprzedniego na forp
~ U 1 ">}·1-~1 • Jti.t~·) '(_ii' J ~.u. poczty niemieckie, posuwał się teraz z 

I 
nadzwyczaj)ną ostrożnością, jaka do
tychczas nie leżała w jego charakte

. rze. 

56) Powieść z francuskiego. 
i.O„~~ d!ruM~yJ. 

Z Tourteron „na górze między 
Ta nieśmiała i wrażliwa zazwyczaj dwiema dolinami" jak mówi francus~ie 

istota. okazywała teraz nadludzką e- przysł·owie, żołnierzom zdawało się, 
energię. Madelor przyglądał się zdu- że słyszą armaty w stronie Grand-Pre 
miony. W głębi serca jednak, bal się, W samej rzeczy 4ty pulk huzarów, któ 
że po przejściu tego podniecenia, Ma- ry strzegł przejścia, został zagrożony 
rja może popaść znów w bezwładność przez dość znaczne sily niemieckiej 
z którei już nigdy nie powstanie. konnicy, która wysłała rekonesans aż 

Wyjechali równo ze świtem. Mogli na drugą stronę lasu Argonne. Zanie
wczesnym jeszcze porankiem przybyć pokojony generał Duoay, wysłat w to 
do Rethel. 5-ty korpus otrzymał roz- miejsce dwie baterye artyleryi. 
kaz uoonia się do Chesne przez Tour- Usłyszawszy głuchy i oddalony 
teron. huk armat, Maria zbladła. Pierwszy 

Deszcz lał strumieniami i utrudniał raz w życiu słyszała ten jednostajny i 
pochód wojska; żołnierze posuwali się grobowy odgłos, podobny do grzmotu 
bardzo powoli. Madelor obserwował który przez wzgórza i równinv docho
z boku ruch, panujący w wojsku, cze- dził aż do Tourteron. Nieraz stawały 
kając cierpliwie, aż nadejdzie jaka jej przed oczami straszne niebezpie
sprzyjająca chwila, chwila odpoczyn- czeństwa, na jakie Jerzy byl wystawio 
ku, z którejby mógł skorzystać, zbli- ny w tej nieszczęsnej wojnie. w tej 
żyć się do Jerzego i zadowolnić kapry- chwili jednak do tykała ich się, że tak 
śną i despotyczną wolę córki. powiem palcem, to też opanowała ją 

Pomimo, iż musieli nieraz zbaczać śmiertelna trwoga. 
Z drogi, przybyli do Tourteron w Madelor, który ani na chwilę nie 

chwili, ,.gdy się ukazały pierwsze od- spuszczał z oka, zapytał: 
działy gwardyi francuskiej, wysłane - Czy chcesz, żebyśmy wrócili do , 
na zwiady. I Haut Butt_e? 

~.strząsnęła głową z dumą stanow I 
czosc1a. 

- Nie odpowiedziała - zobaczę 
się z Jerzym. 

Marszalek Mac-Mahon sądząc, że 
armia pruska chce go zaatakować 
przez wąwozy Argonny poczynił odpo 
wiednie kroki, aby można było przy. 
jąć bitwę. Oddział f'aillego otrzymał 
rozkaz, aby, zamiast biwakówać w 
~hesne, posuwał się ku Briquenay i 

Buzancy. Nagle dQwiedziano się, że 
atak„ którego tak się obawiał generał 
Douay, byl tylko zuchwalstwem reko-1 
nesansu, że Niemcy, widziani z Grand 
Pre. nie byli w wielkiej sile i już ustą- . 
Pili. 

Naqeszla noc. Deszcz padał bez 
przerwy. Silny wicher dat w podnie
sioną budę powozu i wydymał ją, na 
ksztalt żagla, co ogromnie utrudniała 
jazde. 

W końcu na domiar złego, Jedno 
koło ugrzęzło w błocie na wyjeżdżonej 
i popsutej drodze trzeba było wysiąść. 
Madelor wyprzągł konia, posadził na 
nim Maryę i w ten sposób odjechali do 
Chesne-le-Populeux, gdzie wojska, już 
obozowały na użyźnionych i zaora
nych gruntach. 

Doktór w Chesne, do którego Ma
delor zaraz się udał ofiarował im go- I 
ścinność, a wieśniacy dobrowolnie po- ł 

=-·-
szli wyciągnąć powóz z rozmj~klego 
gruntu. 

Dla swobodniejsz_ego przechodze
nia pomiędzy wojskiem, i aby uniknąć 
ciąglych zaczepek przez podejrzliwych 
żołnierzy, którzy z powodu klęsk na
stępuj_ących jedna po drugiej wszędzie 
tylko widzieli zdrajców i szpiegów, 
Madelor przyczepił do rękawa znak 
ambulansu, po uprzedniem przedsta
wieniu się w gtównym sztabie. 

Przez calą noc po ulicach Chesne
le Populeux, snuły się oddziały wojsk. 
Żołnierze kolatali do drzwi domów, 
prosząc o tytuń i wino. 

Nad ranem, około godziny czwar
tej, w chwili, gdy Marya nareszcie za
sy_piała, rozpoczęło się znów defilowa-· 
nie wojska. 

Pomimo deszczu i silnego wichru, 
dziewczę stanęło w oknie z nadzieja, 
do którf'] sama przed soba nie śmiała 
się przyznać; wiedziała bowiem od oj
ca, że pułk, w którym Jerzy się znaj
dował, nie będzie orzechodzil przez 
Chesne. że oboz.owal na jednym z są
siednich pagórków, pośród winni.c, i ma 
się udać w innym kierunku, w stronę 
rzeki Maas. ku Monrou i Stenay. 

Poinformowawszy się dosyć do
kładnie, jaką pozycyę zajmowała 38-a 
dywizya, Madelor próbował, odnaletć 
Jerze~o. 
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Patrzcł~ Robotnicy Polacy! Tak 
aptn!1t za iwołm codziennym organem 
JlłłftfCZlfYJlt socyalłścl. którzy wiedzą 
łtWZO. te broahł w ten Sfł9s6b aajłe,lej 
s~lcll 111teres6w. 

Płs•e• szczerze pel
s k i e • i r o b o t n i c z e m. które na 
kddYlll kroku walczy o prawa robotnl
k6~ tako robotników i Jako Polaków, 
jest wYCbodzący w Bochumie "W I a-
111 s Pel ski'', który pisze o wszyst
kicla sprawach obchodzących robotni
ków. Robotnicy Polacy! Patrzcie aa 
przeciw•ików W aszycłl Jak asdtui~ za 
swtiml pismami Politycznemi. Każdy 
rebot1ik Polak więc, k_tóry pragnf e, 

~J „Zjednoczenie zawodowe pol
skie" iaknajwlęcei się rozrosło, 

który pragnie, by oświata narodowa 
dotarła do każdego domu robotnicze~o 
()raz 

by byt robotników Polaków iaknaj
prędzej się polepszył na przekort1! wro
gom naszym, którzy nas chca zniszczyć 
- aiecla.aj sam sobie zaoisze „Wiarusa 
Połskie20" i zachęci przyjaciół ł znaJo-

ck swoich do zapisania sobie HWia
tuia Polskie1'o'', który kosztuje na cały 
kwartał wraz z dodatkami tylko I mr. 

fe1., z przynoszeniem do domu 1 mr. 
2 fen. Na poparcie Rodaków tem wlę
ei liczymy t że trudne przebywamy o

se ckwiJe Redaktor nąsz p. A. Brej
ski znajdujący się za obronę ludu pol
kler.e w wl~zieaiu. bedzie miał wkrót-

1ewy proces .•• Wiarus Polski" broni 
a lfażd.vm kroku praw i interesów hr. 
u polskiegot atdltego mamy nadzieję, 
· e lud polski mianowicie obecnie we ... 
le iłł 11as poprze. Kwit załączony pro
lmy odciąć, wypełnić i zanieść na 
czte. 

w~i na nas. Niestety do celu tego je
s~cze daleko, więc prosimy Czytelni
kow naszych, by :vrzy jutrzejszej nie
dzieli poruszyli serca ozięblyc~.h i ospa
tych rodaków naszych~ starając się na
kł1onić ich do zapisania sobie „Wiarusa 
Polskiego." 

Z SodJngeu donoszą nam, że preze
sa tamtejszego gniazda p. Ludwika 
Gbiorczyka czka już piąty vroces w 
sprawie tamtejszego „Sokola". W je
dnym wypadku skazano go na więzie
nie i koszta. 

Energiczne sprostowanie. Pismo Ce 
bah", wychodZąfe w TangerŻe, at~ko
walo kilkakrotnie pretendenta Buha
marę, który, zaslysza.wszy_ coś o spro
stowaniach dzie@ikarskich. nadesłał 
redakcyi następujące „sprostowanie": 
„Wlaściciele „Cebaha'' ! Niech truci
zna i przekleństwo spadnie na wasze 
~łowy! I wiedzcie, że Mulej-Mohamed 
(piech dobry Allah błogosławi jego i
mię!) poprzysiągł was zabić. Poprzy
siągł, że zniszczy nad waszemi głowa
mi tę drukarnię, w której się lęgną wa
sze klamstwa, PQpelniane dla·tego, aby 
zyskać pochwałę i szacunek niewier
nych. Strzeżcie się! Zanim wasze zie, 
kłamliwe i zepsute dusze dostaną się do 
piekieł, żałujcie. Albowiem wyslaliś
my wielki oddział -Zołnierzy i dwie ar
maty, aby zniszczyć wasze miasto nie
cz_yste i was. Stanie się to za laską Al
laha w przyszłym tygodniu. Bądźcie o
stróżni, wytężcie calą przebieglość. 
Dwóch naszych wiernych żołnierzy 
przysięgło, że pawrócą tylko z waszemi 
~lowami. A skoro się wam odetnie 
głowy, wydrze sie korzenie kłamstwa. 
Przysięgam na Allaha, że gdybyście się 
ośmielili j~szcze coś o nas oisać, wyśle
my sfugi nasze z 10-ciu bombami, aby 
w~sadzili w powierze wasza drukarnię 
i wasze głowy." 

Rozmaitości:. 
Sowizdrzał w hotelu. Nie·oospolite-

Baczność Górnicy! go figla splatało, jak się zdaje, dwóch 
Proszę szanownych Druhów i R.o- wesołych ichmościów w pewnym hote

aków zatrudni.onych na kopalniach lu w lianowerze podczas nocy zapust-
.~heinvreussen", aby mnie piśmiennie nej. Pewien poczciwy gość hotelowy 
stnie o swoich wnioskach lub o wywiesił swe rzeczy dla wyczyszcze
leporządkach na kopalniach „R.hein- nia na korytarz; na dolnych kończy
reussen" uwiadomili i to w jak najkrót nach tej męskiej garderoby przytwier-
zvm czasie. dzili owi pomysłowi dowcipnisi kar-
Członek Komisyi wybranej w łfoch- teczkę z lakonicznym napisem: „Odpra 

heide i Moers. sować i skrócić o 10 centymetrów!" 
·Andrzej Pietrzak, Merbek (poczta Gdy to usłużny odźwierny hotelowy 

Moers) Kolonia T. ul. nr. 15. znalazł, pobieB:ł co tchu do pobliskie-
„Ziednoczenie zawodowe poi." go krawca, aby spełnić sumiennie po

--- ·-----------'- -·--· __ _ __ wyższy wyraźny rozkaz. Któż potrafi 
jednak wyrazić jego przykre zdziwie-

Z róŻDJOb stron. nie, gdy ów nieszczęsny właś~iciel ga~-
. deroby rano go za to zwymyslał, co się 

. W niedzielę. każdy z Czytelników I zowie, a zarazem domagał się równi~ 
1sma naszego spotka się z. krewnymi i wymownie jak stanowczo aby mu dano 
najomymi. Prosimy zatem usilnie odszkodowanie za przykrótkie spodnie. I 
korzystać z załącronego kwitu pocz- Zjawił się właściciel hotelu po 
owego i starać się o zdobycie pismu ożywionej a głośnej dyskusyi wyjaśnifa 
aszemu nowych czytelników. sie sytuacya zupełnie. Ponieważ zaś 

Gdyby każdy robotnik polski na ob- po sprytnych sprawcach tego tragiczne 
zyźnie czytał „Wiarusa Polskiego", go nieporozumienia nie było ani dymu, 
0"':czas nie zaszkodziliby nam haka. ani popiołu, musi.al właściciel hotelu, 
Yśc1, cnoćby nie wiem jak pioruno- rad nie rad z własnej kalety zapłacić 

. . ---~ 
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Towarzystwo samodzielnych krawców 
d „ 

Lauceizdreer i okolicy 

na posiedzeniu, odbytem w dn"u 4·go marca1 

uchwaliło z powodu rodrożenia rnateryału i pod
\\ yższenia zarobków dla pomocnik.6w1 

za odrobienie ubrań trzy dostawie materyi przez 
odbiorców, jak: następuje: 

za ubrania marynarktwe . . 27 do 30 mrk 
za ubrania s§rdut. dwur1;ędne 37 do 40 mrk. 
za spodnie . : . . . . . . 6 marek 
za ubr2i1nia surdut. jednorz .. 32 do 35 mrk. 
za naletoty . 25 do 27 mrk. 
za kamizelki . . . . . . . 6 marek. 

ZA.RZ~D. 80 

1 I ł . l 

i 

I 
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Szanownym Rodakom 
miasta Wattfn• 
sclteld i oko" łcy
dr noszę llprzejmie, iż 
mieezkam od 1 marca 

Ckaoseestr. 17 
Piotr To nowski 
mistrz krawiecki. 272 

Potrzebne są 266 

sprzedawaczka 
i uczennica 

od l kwietnia. Zgłosze· 
nia przyjmuje 

J6zef Danielak, 
Wanne. BabnhoM.r. 128 

żadane odszkodowanie i ... rachunek po 
bliskie"o krawca. 

Osłałnie wiadomości. 
Znów przezszło 70 26mików zabitych! 

S t. J o h a n n. Nłedale.ko od -ko 
palni „Reden" w kopalni „l(lein Ros
seln'~ w Lotaryngii nastąpił w piątek 

wieczorem wybuch gazów, 2dy do pra
cy zajechało około 1 OO scórników. J)o
tad wydobyto 65 truoów i 12 ciężko ran 
nycłl. 

22 g 6 r n i k ó w s p a d ł o z k o
s ze m do szybu! 

S t. J o h a n n. O innelD: nleszczę„ 

ściu nadeszła następująca wiadomość: 

Dziś w sobote rano zerwała siew szy
bie „Matylda" lina, do której przywią
zany iest kosz. W chwili nieszczęścia 
znajdowało się w koszu 22 ~órniMw, 
którzy wpadli razem z koszem w ba
gno znajdujące się na dnie ·kopalni. Co 
sję stało z nieszczęśliwymi, dotąd nie 
wiadomo. 

Baczność Rodacy w Delmenhorstl 
Wielki wiec polski w Delmenhorst 

odbędzie się w niedziele 17 marca o go
dzinie 4 po pot u pana Mahlstaedt . 
(Schlachthof) Ellerstr. Porzadek dzien 
ny: 1) Polożenie nasze pod zaborem 
pruskim; 2) socyalna praca Koła pol
skiego w parlamencie. niemieckim; 3) 
wybory do sądów procederowych; 4) 
wolne wnioski. R.odacy poraz pier
wszy będzie do nas przemawiał poseł 
polski, to się też spodziewamy, że ani 
jednego R.odaka i R.odaczki na wiecu 
nie zabraknie, tylko każdy przybędzie 
i pokaże, że chociaż daleko od stron oi
qystych, nie zapomnieliśmy o wierze 
przodków naszych. - Przemawiać bę
dzie poseł do parlamentu pan J. Brej ski 
z Torunia. O liczny udział uprasza 

Komitet wyborczy. 

Baczność Rohlin2hausen ! 
W niedzielę, dnia 17 J)m. o godzinie 

5 po południu odbędzie sie wiec w celu 
poparcia śpiewu polskiego na sali pana 
Nettlinga w R.ohlin~hausen. Na wiec 
zapraszamy wszystkich Rodaków, któ
rzy poczuwają się do obowiązku pie
lęgnowania śpiewu polskiego. 

Koło nasze. które w ostatnim cza
sie mocno podupadło, pragnie wreszcie 
z swego uśpienia się podnieść. R.zuca
my pomiędzy R.odaków jak najgoręt
sze słowa zachęty i prosimy nai .viec 
powyższy jak najliczniej przybyć. Na 
wiec ten przybędą mówcy zamiejscowi 
Zarząd Koła śpiewu „Lutnia" w Roh-

lin2hausen. 

Tow. gimn. „Sokół w Rauxel-Habingh. 
Zebranie odbędzie sie w niedzielę, 

dnia 17 marca o godzinie 6 wieczorem 
w lokalu pani Wessels. O jak naHicznie '. 
szy udział uprasza się. Goście mile wi 
dziani. Czołem! Wydział. 

Henkel's 
BI ei eh-Soda 

niijlep<:: zy i nn.;uńszy środek do prania i lielenia, 
zastą pi r" ·l<'la ie bielenie na łące. '1.'yłke W 
paczlu,c .:r. z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnylll „lwem". Do nabycia. we wezystkich 
drogeryach, st ładach towarów kolonialnych i my
dła, (191) 

1 dom w Herne 

Serdeezne podziękowani& 
Skladarn Towarzyst-,vu gw. Antonie~o z 1'eck
linghausen-S. oraz wszystkim Rodakom ł ~
dac;ikom, którzy 1'' ZicH udzial w Poitrzoeio rrtej 
żony 

śp. STANISLA WY GARCZAI{KOWEf 
staropolskie „Bóg zat>lać"! 

W smutku poir~iony m~ż 
Ja• GaHsa'l'ek. 

Tow. św. Józefa w Watteascltehl 
oznajmia swym czlonkom. iż w dniu łłl 
Józefa, Patrona Towarzystwll odbc:dzie 
sit; nabożeństwo uroczyste na cześć św. 
Józefa, i to w wtorek ·o godzinie 7 w 
kościele św. Gertrudy; w środe o 7}4 w 
kościele św. Józefa. Uprasza sic; &zan. 
członków o liczny udzial. ~-

Wlec w sprawie opieki duchow11ei w 
LiltJlendortmand 

odbędzie się w niedzielę, dnia 21 marca 
o godz. _. po południu w lokalu pana 
Spechta, przy ulicy Wilhelmowskiej. 
Szanownych Rodaków z Ltitgenort
mund i okolicy uprasza sie o jak najdicz 
niejszv udział. 

BACZNOŚĆ BRUCKHAUSEN! 
Ogłoszony wiec na niedziele 17 

marca w południe na sali pana Meh
ringa, nie odbędzie się w połud•ie, 
lecz do_Diero Po P O LU D N I U o 
godzinie 4 w lokalu pana Brinka. Na 
wiec przybędzie jeden z Posłów na
szych. O liczny udział uprasza się. 

Cześć pleśni oolskiej ! 
Zebranie Delegatów l(ół śpłewackicll •kręgu 

W estłalskle~o 
odbędzie sie w niedziele. dnia 17 bm. o rodz. 
~ i pól Po pot w tterne w Domu czeladzi kat. 
ul Nowa. - O stawienie sie wsazystkicb de
legatów uprasza 

(1) Antoni Słbllskl, prezes okr~owy. 

Baczność Rodacy we Wilhelmsburgu 
i okolicy! 

WIELKI WIEC POLSKI 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 marca 
o godz. „ po południu w lokalu o. Hein
rich Stuben „Volksgarten" we Wilhelm 
sburgu. Na porządku dziennym: 1) 
praca Kola Polskiego w parlamencie, 
2) położenie nasze pod zaborem prus
kim. Jako mówca przybędzie poseł 
pan Wiktor Kulerski z Grudziądza. O 
liczny udział uprasza sie wszystkich Ro 
daków z Wilhelmsburga i okolicy. Z 
polecenia grona R.odaków 

A. Frauke. 
~~ ~- r "'~ ; • --.- •• • --.„· ~- • V~ •~•• :.. 

Postb este llungs ... f ormular~ 
Ich nestełle hiermit bel dem Kai·scrif;.,. 

cnen Postamt ein 'Exemplar der Zełtnav 

~ Wlar111 Polski" au~ Bochum (Ze1t11~' 
preisliste 128) ftir das II. Quartal 1907 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be~ 
1tkemct. 

a a I • li • • 4. ' V • • „ l f:'~,. 

Wydzierżawienie ogrodów! 
ProszQ niniejszem ws1i,-stkich, którzy 

w ubiegłym roku dzierżawili odemnie 
ogrody, aby do 11 marca zgłosili się, 
gdyż w innym rtuie wydzierżawi~ rolę 
innym. 290 

lVllh. 8ehliiter, Bauxel, 
Bodelschwin~eretr. 41, 

pizy kopalni „Graf Schwerin~' 

towarów kolonialnych 
w pobliżu kilku kopalń, jest z powocłu 
okoliczności do sprzedania. 

Oterty przyjmuje 286 

Max Thimm, Banxel. 

Za ogłoszenia ł reklamy redakcya wo
~ bee publlcznoścł nie odpowiada. 
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Straszna . oki·opność ! Jaka 1 
łdowodnionem przecfoż, że nadużywanie alkoh li, a temwięcej łanich i lichych straszne skatki 

wywiera. a pomimo tego tak wielu kupuje wódki, gdzie dostanie duto i łanio, a przecież najlep~1y 

i najczystszy towar łanim być nie może. 

2) Poprawcie sięł pijcie mniej, najlepsze i droisze, a chcecie mieć pewność, że to dostaniecie, żądajcie wszędJi1 

sławnych likierów; konlak6w i bezalkoholowych napoi B. KASPROWICZA. 

3) Kupujcie w oryginalnych butelkach, z1mkniętych. nalepionych na szyjce banderolami na krzyż, bo .zacllo· 
d1• oszukańcze nadużycia i w butelkach odemnie oocho.lz•cych. choć to karygodnem, sprzedają Wam inne Ił· 

clle nłślad-wnlctwa za moje. 

Bambara. B. KASPROWICZ, Gniezno. BerUD. 
i i?MM 84+ 

Kartofle 
ie jei•enja odsta.wiam wagonami po ~OO do 300 eentnarow do każdej stacyi kolejowej. 
Na śyezenie wysełam próby. l!Hł I St. Wawrzyniak, właściciel, Grodzisk (Griitz i. Posen). 

pięknych, jak perełki, pierwsze wagony już nadeszły. Dalsze wago..y w 
drodze, a setki w kopca.eh czekają. ~pnedaj~ t, Jim waco•aał, 
dla t.er;o nłe#łTc•aaJe tanio. Pdby każdemu ch~tnie przys7łam. 
Zamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. Czet kawirckie 

na duie s~tułi anaj· 

dzie stałe zdrud.

nienie 

Jan Kwiatkowski, 
Import k~rto:ftł, Iateres kredytowy, K••• otzca~daełd 

Herne, Bahnhofstr. BO„ I 
jes „ najlepsza. (1330 Mieczyński I 

Herae 1'"eu•'łr. '· „~~~~'-i~~~· 

Jedwab na fartuchy, chusty na głowe i t. d. Schreiber 
148 

za wsze na składzie! 

148 

sposobności 

Prawdziwe 

pod gwarancy~ 

trzewiki damskie 

,,Boxcalf" 
675 

wartoić 

Przeszło 2000 metrów•~ )ł( • • 

11 m • ~ materyi w kratki na Suknie 
tylko najno'ł sze modne wzory zakupiliśmy tanio z jednej z największych 

fabryk. szczególnie nadające się na sukienki ~la dzieci. 

Rzeczywista wartość tych towarów J.. 59 mrk., my sprze'ajemy teraz 

metr po 

Korzystna 
sposobnolćf 

Nadzwyczajna sp oso bnojó 

zakupu 

wełny 

„Sternwolle" 
10 łutów 

55 fen. 

Za druk, nakład i redakcye odpowiedzialny~ Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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I 1111 liże za llar i IJczrz · 1 
Z& inseraty pł&cl lit A lliej.a• .rlllldb drobneg" d· • 
lE f. ogłoszeni• :umitacson. prod inatrata.mi .O fee i. 

cs~sto ogłana otrąmt. rabat. - Li1tr do „Wiari:a.; .t· .:. 
Kiego" nal•t, łl'ankowae i poliu w nich do1dadn1 •ks 

piaqaogo. Btkopiaów nie nnc&m7. 
~'-•••-• ...... -------------·~N.f.>"F?:łft.W'.".:?W~~~~w www:a WWłriibllP'JUf" e-~-

.Radakcy.i, Druka:nia i Ksi~nmla mttjd~je l~Q w :B.ocl.ttiw, p:-q dcy Malłheaeral. 17. - Ad.rea: ,~ Wlum Poliki" Bochum. - Telefon nr. J.414. 
. Zj@łWWWI W@f2.J Ił • - „mruwww mcę ENS • lilliEC! „. il ''. i 

Rodzice JtOlscy! Uczcie dzieci swe 
•6wlt, czytać i pisać po poslku ! Nie 

lest Polaldem. kto J)Otomstwu swemu 
11Jemczyć się pozwoli! 

ez_ • 

Nieszczęścia kopalnia.e, o których w 
sobotę donosiliśmy, pochłonęły prze

szło 1 OO ofiar. 
ezy pow.odem nieszczęścia na ko

palni uKlein Rosseln" położonej na gra 
nicy Lotarygnii i Prus, była ek$plozya 
gazów czy też pyłu węglowegp, dotąd 
nie stwiercizono. Do soboty pofodriia 
wydobyto 67 trupów, 12 górników cięż
ko rannych i jednego lekko rannego. 
Brak jeszcze 4 g9rników, którzy we
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 
zginęli. Z liczby 12 ciężko rannych 
·zmarlo już 2, z reszty zdaniem lekarzy 
tylko jeden pozostanie przy życiu. 

W szybie „Matyldy" należącym do 
kopalni „Gerhard", gdzie w_skutek zer
wania się liny spadł kosz do szybu, zgi 
nęlo 22 górników, _którzy w chwili wy
padku znajdowali się w koszu. 

Pogrzeb ołłar katastrofy na pancerniku 
1,.łena" odbył się w sobotę przed połu-

dniem. 

W uroczystościach żałobnych uczr' 
stniczył biskup Toulonu z duchowień
stweą:i. prezydent Prancyi Pallieres, 
prezes ministrów Clemenceau i kilku 
innych ministrów, przedstawiciele 5 
mocarstw i nieprzeliczone tłumy ludu. 

Przebieg posiedzenia sobotnieilo sejmu 
JrusJdefP był niezwykłe bur~lwy. 

Wolnokonserwatyści stawili razem 
z liberata_mi i wolnomyślnymi wniosek 
o zupełne odebranie duchowieństwu 
Prawa nadzorowania szkół ludowych i 
nadzorowanie szkół przez fachowców i 
'Wygłosili ostre przemówienia przeciw 
ministrowi oświaty Studtowi. Mianowi 
cie orzyWódca wolnokonserwatystów 
baron Zedlitz domagał się wręcz ustą
Pienia ministra Studta. W ohronie p. 
Studta stanęli konserwatyści imieniem 
którzych przemawiał p. v. Heidebrandt, 
i centrowcy, którzy wystali na mówni
cę <Ir. Porscha. 

Pan Studt oświadczył, że wnioskiem 
0 zniesienie nadzorowania szkól przez 
duchowieństwo będzie się mógł zająć 
<lopiero po przeprowadzeniu u_ghwalo
neji w roku zeszłym ustawy szkól111ej. 

Wniosek wolnomyślnych, wolnokon 
serwatystów i narodowych libera.łów 
Odrzucono głosami konserwatystów, 
:,ntrowców i Polaków. 

~s;:::ą:ou& •llPfa „ 
Nasze oszczędności składainlY w 

Polskich bankach i spółkach. 

Redaktora p. Antoniego Brejskie~o 

opuszczającego w wtorek po dwumie

sięcznem cierpieniu mury więzienia pru 

skiego wita najserdeczniej 

Redak cy a. 

~~ 
Polacy na obczyźnie. 

Wychodz~cemu z więzienia J)HU 

A. Brejskiemu. 
Z Essen prszą nam:. 
Szanowną RedakJcye upraszam jak 

najuprl!ejmiej o zamiesz.czenie w ła
macq pisma Swego, cą następuje: 

Po dwumiesięcznym pobycie w wię
zieniu pruskiem opuści 19-go_ marca mu
ry wiezienne wszystkim niemal na o
bczyźnie rodakom znany szermierz i bo 
jownik sprawy polskiej pan Antoni 
Brejski z Bochum. Jak tylu innych pra 
cowników na niwie naro.dowej w obec 
nym czasie cierpiał i on za obronę lu
lu polskiego. Rząd pruski upątruje dzi
siaj w przedstawicielach p~sy polskiej 
swoich największych przeciwników, to 
też los redaktora nolskiego w czasie o
becnym rzeczywiście nie j_es1t gpdzien 
pozazdroszczenia. 

To też opuszczatą,cemu mury wię
zienne a powracającemu znów do ucią
żliwej pracy p. Antoniemu Brejskiemu 
ITTiech nam będzie wolno podać bratnią 
dłoń serdecznego powitania w przeko
naniu, że mimo ciężkich chwil, które 
przeszedł stawać będzie w dalszym cią 
gu tak dzielnie jak dotad w obronie za
grożonych praw ludu polskiego. W za
mian za to przyrzeczmy, że starać się 
będziemy z naszej strony wdzięczmoś
cią i pomocą w tej pracy popierać ga
zetę i jej redaktorów. 

Dziś, w czasie tak wielkiego prześla 
dowania pisma polskie zdobyły sobie 
podwójne prawo, a·ż_eby czytelnicy po
zostali im nietylko wiernymi, ale także 
starali się o jak największe ich rozsze
rzanie. Ciężkie chwile, które przecho
dzimy obecnie zagrażają istnienie nie
jednej, gazety polskiej. 

„Wiarus Po.Iski" I.>Onoszący stale o
fiary w pracy nad volepszeniem bytu 
ludu P.Olskie~o na wychodźtwie, już nie
jednokrotnie byl narażony na rQzmaite 
kary i straty. Niepodobno się tutaj ob
szemie o wszystkiem rozpisywać, co 
pan A. Brejski przeszedł i zdziałał dla 
dobra ludu na obczyźnie; zresztą pra
ca ta jego sama za siebie przemawia. 
Nie ma bowiem miejscowości na obczy
źnie, gdzieby p. A. Breiski osobiście nie 
był już obecny z p_omocą i radą i. zna 
gQ też prawie każdy Polak na obczyź
nie osobiście. 

Mam więc niezłomna nadzieję, że za 
taką pracę i za ostatnie cierpienie czytel 
nicy „Wiarusa Polskiego" zgotują panu 
A. Brejskiemu owacyę. jednając „Wia
·rusowi Polskiemu" obecnie na nowy 
kwartał nowych abonentów. a zarazem 
sprawie polskiej nowych szermierzy. 

Dla Szanownej Redakcyi dołączam 
wyrazy poważania i szacunku. 

~ard. 

Bruckhausen. Za staraniem tow. 
Przemysłowców zalożona tu została 
Czytelnia Ludowa, z której każdy czło 
nek, skoro zapłacił 50 fen. wstępnego, 
bezpłatnie korzystać może. Owe 50 fen. 
dostanie się z powrotem, jeżeli się osta
tnią wypożyczoną książkę zwróci i nie 
chce więcej książek wypożyczać. - Ko 
chani rodacy! iamilast przesiadywać 
po knajpach i trwonić pieniądz i zdro
wie, obróćcie ten czas na czytanie po
żytecznych książek, a będziecie mieli 
podwójną korzyść, bo zaoszczędzicie 
groszcz i nabierzecie oświaty, która 
zwfaszcza dzi~. w tak trudnych dla oos 
Polaków czasach, jest nam bardzo po
trzebna. Tylko cztowiek światly może 
się skutecznie bronić przeciw wszelkim 
zasadzkom na!Szych nieprzyjaciól. -
Czytelnia Ludowa znaiduie się w księ
garni polskiej p. Stan. Kochowicza w 
Bruckhausen, ul. Albrechtstr. i. 
a :::::• łi ZE 

Z obrad sejmu pruskiego nad sprawą 
strejku szkolnego. 

Z mowy księdza prałata Stychla. 
Strejk szkolny dzieci polskich }est upra 
wnioną obroną przeciw środkom poli
tyc~nym i eksperymentom stosowanym 
przez rząd. W całym świecie cywilizo 
wanym podniósl s'ię protest przeciw po 
stępowaniu rządu pruskiego. Minister 
powiedział, że streik z·ostał sztucznie 
wywołany z powodów politycznych. 
Temu jednakże zaprzeczaią nawet pi
sma, które zresztą oddają zapatrywania 
rządu pruskiego. Prankf. Ztg. nazy
wa wprost strejk ten ruchem etycznym. 
Strejk musial wybuchnąć bo cierpli
wość ludu polskiego się wyczerpała. 

Pruska szkola ludowia byla doskona 
tą, dopóki opierała się na rzeczywi
stym yvychowaniu a nie na tresurze. 
Węgrzy rozumieją to i nie odbierają 
dzieciom niemieckim niemieckiego ję
zyka wykładowgo. Minister powoły ... 
wał się w jednej z dawniejszych odpo
wiedzi na zasady pedagogiczne. Kto 
podeptał zasady? Państwo pruskie 
(śmiech na prawicy). Metoda poglądo
wa nie może jako środek pomoaniczy 
być wcale stosowaną w niemieckiej na
uce reljgii. Można na tablicy namalo
wać ko11ia lub drzewo, ale nigdy nie mi 
losierdzie, miłość, dobrotliwość. Roz
porządzenie naczelnych prezesów, aby 
ina najniższym stopniu uczono religii po 
polsku, pozostało prawie wszędzie tyl
ko na papierze. W rzeczywistości u
·czą np. na Górnym Śląsku we wszyst
kich szkotach religii po niemiecku. Rząd 
powiada, że chce nauki religii w nie
mieckim języku. Czy do tego w innych 
przedmiotach nie ma dosyć spowbno
ści? 

Zarzuca sie duchowieństwu że popie 
ra strejk. Cóż wyma~a się od nich? 
Nauka religii jest przecież sprawą du- I 
chowieństwa. Dzisiejszy sposób udzie
lania nauki religii w języku niemieckim 
dziala demoralizująco. Z prawdziwą 
satysfakcyą występują władze pruskie. 
przeciw Polakom. Nie cofają się one. 
przed żadną brutalnością. (Oho! na pra 

wicy i u nar. libenalów). Dzieci muszą 
już rychło rano z odległych często miej 
scowości być w szkole. Siedza. tam do 
12, a p 2 godzinie muszą już znowu być 
na areszcie, który może trwać do 5 
lub 6 godziny. Dzieci takie często nie 
mogą wea1e w poludnie iść do domu z 
powqdu drogi dalekiej i wtenczas przez 
cały dzień nic ciepłego nie mają w u
stach. Takie postępowanie wobec dzie 
ci jest barbarzyństwem. 

Pewien nauczyciel otworzył pod
czas nalwiększego mrozu jak szeroko 
okllo wciągnąwszy przed tern na siebie 
futro. Dzieci były zupełnie sine od zi
mna; ooś podobnego mogą tylko bar ... 
barzyńcy czynić! Inny nauczyciel, któ 
rego dzieci po polsku powitały pozdro
wieniem Pana Boga odpowiedział na 
to: T1ak możecie świnie pozdrawiać 
(Słuchajcie, słuchajcie! na lawach pol-

skich.) 
Mam bardzo Hczne świadectwa le

karzy, z których wynika, że, nauczycie• 
le czesto przekraczają prawo chłosty. 
W pewnym przypiatlku otrzymało dzie 
cko 30 uderzerł kijem, tak że zemdlało 
i dłuższy czas w lożku musiało leżeć. 
Jest to wbrew wszelkiej kulturze, że u 
nas. takie zdziczenie panuje. Nawet sa
mobójstwa popełniają uczniowie z oba
wy przed szkolą. Tak daleko żeśmy 

· zaśli ! 
Niemieccy pracodawcy chcą polskich 

robotników wydalić za to, że dzieci u 
nas strejkują. Kary poUcy}ne za strejk 
są niezwykle wysokie. Pewnemu robo 
tnikowi zafantowano za to dwie świnie. 
Nieprzedawnione prawa Polaków nie 
mogą być usunięte! Przed historyą mar 
ne te motywy, z których walka prze„ 
ciw nam wynikła nie ostoją się. Cała 
młodsza generacya nauczycieli pozwa
la się poniżać do roli narzędzi politycz
nych; nauczyciele ci stają się denun
cyantami rodziców i księży .. Przeciw te 
mu gatu,nkowi (Sorte) nauczycieli zaw
sze występować będziemy. Nie prze
staniemy dopóty walczyć, dopóki spra
wiedliwość nie zwycięży! (żywe o
klaski na ławach polskich.) 

Z odpowiedzi ministra Studta. 

· Przed mniej więcej · 20 laty posta„ 
wiono w tej tutaj izbie wniosek, aby 
nauka w polskich dzielnicach odbywa
ła się wogóle w języku polskim. Zdania„ 
które wtenczas podane były takie sa
me, j-ak te, które usłyszeliśmy z ust ks. 
pralata Stychla. Wtedy wniosek ten 
oddalono znaczną wiekszością. Mam 
nadzieję, że dzisiaj znajdzie się taka sa 
ma większość, aby pochwalić zarządze 
niia rzadowe, wywołane przez polską 
agitacyę. Na zbijanie zdań mówcy po
przednięgo wysilać się nie będę, aczkol
wiek móglby'{l panom przez szkolno
techniczne obiaśnienia dowieść, że tru
dności takie przy każdej rządowej nau
ce istnieją. Wiele jest dzieci polskich, 
które od samego .voczątku językiem 
niemieckim zupetnie dobrze wladają; 
inaczej nie miałby mówca poprzedni 
prawa powiedzieć, że język niemiecki 
robi postępy przy katolicklem nabożeń
stwie. (~miech u Polaków.) Rząd ze 
wzglę<Ju na tysiitce katolików niemców 
zmuszonym jest użyć wszelkich środ
ków, aby język niemiecki popierać. Po
seł ks. prałat Stychel zaznaczył. że nie 
występuj,e przeciwko pa1istwu pruskie-



1!111. Codziennie mamy na· to dow?<ly, 1 nadeszły do, r~je~cyi.' P?m{ędzy nimi i s~kodzono .. Najgorszym ied!mk sku~- ga~etami podaliśmy, była przedwcze
ze dobrodziejst;va pa~stwa pruskiego ! pr?testy od ~w1ezo ozep~ony~h lub b~z-

1 
kie~ stre1ku .. szkołn,ego 1est z~z~: sną. Dopiero „się zanosi" na założenie 

spływają w mihonach 1ako pomoc na ro f dzietnych osob, po częsci tą}}ze od dz1e- czeme mtodz1ezy, ktore .,Germama. takiej instytucyi w Janówcu. 
zmaite cele, ale dopel•nienie oiólnopań- ci szkolnych, a nawet od osób dawno w taki sposób opisuje: „Teraz b1- Iwna. ttr. Mielżyński z Iwna znowu 
stwowy·ch obowiązków, wypływają- już zmarlych. (Wesołość i stuchajcie ! ją nauczyciele dzieci za to. że są krną- trzy posiadłości wykupił i to dwie z 
cych z nrzynależności do państw:;;t pru- słuchajcie!) A więc nawet przed publi brne i nieposłuszne. Nie długo Qić je bę · niemieckich i jednę z polskich. Od p. 
ski ego, -zapisuje się na inne konto. cznem fałszerstwem nie wzdrygano się dą i rodzice w domu, bo i tam słuchać Zerkowskie~w w Wiśniewie nabył po~ 

Przepis rejencyjny opiewa, że nau- ~protestem jednego z duchownych i za nie będą. Po kilku latach dzieci bić bę siadłość obszaru 164 mórg, a od Niem~ 
czyciel może modlitwę szkolną sam od- łatwiono się w ten sposób, że wykaza-, dą rodziców, ponieważ wychowane bę- ca Hiisemanna posiadłość obszaru 6& 
mawiać, jeżeli ogólne jej odmawianie na no-mu, że sam nawet nie wiedział w ja- dą w krnąbrności i nieposłuszeństwie" mórg, obie we Wagowie. 
trudności napotyka. Jeżeli takie tru- kim języku religia w szkotach jego o- Nauczyciele wypełniają naj1sumienniej Bydgoszcz. Kryminalny komisarz 
dności nie istnieją, a mimo to dz~e<:i og?l kręgu ~~kładaną wyb~wa. (Sluc~aj~ie ! ł swó~ obow.i~zek. . Dzieki stałości rządu. Schreiber aresztował w tych dniach pe 
nej modlitwy szkolnej odmaw1ac me słucha1c1e ! - na prawicy). Po 1es1en .... i stre1k zmme1sza się. W Prusach Zacho- wnego młodego człowieka z handlu że 
chcą, natenczas mają być zaprowad~o- nych wak~~y~ch strejk rozvowsz~chnil I drrich ~tr~jkuj.e jesz.cze tylko 5000, . '?" laza, ponieważ padło na niego podei
ne godziny dodatkowe. w ktorych dz1e- się bardz1e.11 1eszcze. W odezwie pe- 1 Poznansk1m liczba ich z 48.000 zmme1„ rzenie, że popełnił kradzi~ż i sprzenie
ci mają się ćwiczyć w pisaniu niemie- wng.o komitetu czytamy: Czyż nie wi- ! szyła się na 25,000, a liczba szkół. w wierzenie; ątoli w areszcie policyj
ckim. Przytem jednak ma się unikać dzicie co grozi dzieciom W1aiszym? i których strejk panował, z 750 na 500. nym znaleziono tylko zwłoki mlode
wszelkiej surowości i uwzg'lędnilać. da- Chcą je odwieść od wiary naszej, Juter I Jeżeli strejk nie bedzie ustawał w tym go czlowieka, który się powiesił na 
teką drogę, którą dzieci do szkoty od„ nieprzyjaciel chce wydrzeć dzieciom stosunku i nadal. dalsze zarządzenia bę swych szelka.eh od spodni. 
bywać muszą. Poseł ks. prałat Stychel waszym nietylko język. ale i religią. dą nieuniknione. Zarząd szkół ocze- Poznań. Berliński pociąg wieczor
przytaczał kilka przykładów, w któ- (Glos prawicy - zuchwale!) Do takich I kuje ze spokojem dalszego przebiegu ny przejechał w środę pomiędzy ulica
rych przekraczano prawo karania. U- rodzi1ców odezwie się Pan Bóg w dziei1 strejku. Po jego stronie jest nie tylko mi Kolejową a Kanta j•akiegoś robotni-
rzędow~ stat1:sty·~~ dowod.zi: że to by- są~u. ostateczneg~: .Nie znam was! Za siła, ale i słuszność. ka, którego osobistości dotychczas ie-
ły jedynie wy1ątk1. Z drug1e1 strony za kazc1e przeto dz1ec10m waszym, aby .. __ .a:!. ___ ątJC! . -· __ 1"!'11 szczenie stwierdzono. Prawdopodobnie 
chQdzily brutalności ze strony dzieci. nie uczyły się religii po niemiecku. .,,,. popełnił on samabójstw:o, gdyż maszy-
ftak jeden z polskich uczni ugryzł tak Niech pomiędzy wami nie znajdzie się aiemie polskie. .nista daremnie usiłował zwrócić mu u-
silnie nauczyciela w nogę, że krew aż żadna owca parszywa!" (Poseł Korfan z p ,., '"" W ·· ·u wagę sygnałami na n'adjeżdżający po-

(s• h · , 1 h · 1 1 ') c 'ć d ras LJ2C~~dnicn , . ar-mn 1 Ml-Znr. . 1 do buta spływała. t.UC ajJc1e. s1uc a1- ty: Nie rozdzie ono wca e. zęs u- ciąg, który zna~dowal ~1ę w pe nym 
cie! - na prawicy.) Panowie - zwra- chownych była tego przekonania, że ks. Pelplin. Ks. wikary Bolesław Iiee- biegu, tak że o zatrzymaniu nie mogło 
cając się do Polaków - tak często rzu J Arcybiskup strejk szkolny pQchwala. se z Tucholi otrzymał 14 marca kanoni- być mowy. 
cacie administracyi słowa: „Są sędzio- Wzmagal się więc on coraz bardziej. ClJną instytucyą na probostwo w Szeru Śrem. Na lawie oskarżonych przed 
wie w Berlinie", ale jeżeli wyrok zapa Do 72 OOO, mniejwięcej połowa wszyst„ bruku (Gr. Sch6nbrueck.) tutejszą izbą karną zasiadlali, jak donosi 
dnie nie po W1aszej myśli. to inaczej kich dzieci polskich, strejkowała. Do- Świecie. Gazety niemieckie smut- . „Pos. Ztg." w dniu 13 bm. mularz Szei
mówkie. Przy strejku szkolnym ma- bry to Leszcze znak. że większych nie ną dla r.as podają. wiadomość. Oto, jak fner, szewc v. i pewna kobieta ze 
my do czynienia z sztucznie yywota- przybrał rozmiarów. mimo, że wszel- 1 donoszą, kasyera Banku Ludowego w swym synem, wszyscy z Kórnika. Mie 
nym ruchem. Bajką jes~. ~e słre!k te~ kimi środkami, mianowicie przez prasę ł Lubawie, ~rancisz~a Prono?is~, . are- li się oni wszyscy dopuścić obrazy na
wybucht tylko z serc dz1ec1, bez zadneJ w tym celu pracowano. I tak czytamy · sztowano 1 odstaw10no do więz1ema ob uczycieli. Izba karna skazała Sz. za 
innej zachęty. Już w r. 1905 wiadomem w jednym z artykułów: Nie wzywać wodowego w Świeciu. Wskutek fal- obnazę nauczyciela Qluschkego na 
bylo, że organizatorzy wszechpolskie- Pana Boga po niemiecku, bo dyiabeł za szywego prowadzenia książek brak po- sześć miesięcy więzienia, a szewca V. 
go ruchu za granicą ze względu na wy- piecem mówi po niemiecku. (Śmiech - dobno 128 OOO marek. Ile w tej. wiado- za obrazę nauczyciela Arendta na dwa 
Dadki w Rosyi oczy swe na Prusy zwró u Polaków.) Prasa polska obrzucała mości prawdy, nie wiemy. miesiące więzienia. Owa kobietę, któcili i uplanowali strejk szkólny. Wkrót- nauczycieli, mianowicie w ostatnim cza Toruń. Głupich nie sieją. sami się ra się wraz z synem dopuścić miała o
ce potem ukazały się w pismach pol- sie. wszelkiemi możliwemi kłamstwami rodzą. Przed tutejszą Izbą karną toczy brnzy i czynnej zniewagi rektora Dier~ 
skiich artykuły, które od takiego kroku i oszczerstwami. Nauczycieli. którzy la się następująca ciekawa sprawa. Ce- kera skazał sad na sześć miesięcy, a 
odradzały, To samo uczynił i prezes najmniejsze i sprawiedliwe wydzielali glarz Szymon Kolpacki oskarżony byl syna jej na dwa tygodnie wiezienia. 
Koła polskiego, poseł Szuman. Ostatecz kary. nazywano szkaradnikami. Jakie o oszustwo. Przedstawił on się trzem Jarocin. Znaleziono na ~runcie 
ny plan powzięto w kołach polskich do to jednak były te wiadomości polskiej kobietom w Wąbrzeźnie jako .,człowiek destylatora pana Wawrzyniaika dwa 
piero zdaje się na wiosnę ' 1906 roku. 0-1 prasy, na to kilka dowodów. Wedle święty i cudowny lekarz", które też mu szkielety dornsłych osób i jeden 
Darto się n1a okólniku wystos?wanym do wiadomości jednej z gazet, pewien chlo uwierzyły i pozwoliły się leczyć. O- dziecka. Robotinicy natrafili na nie przy 
dzie_kanów przez ks. Arcybiskupa Sta- I piec miał być ukaranym n1a gole ciah szust zapisywał kobietom za każdym ra zakładan;u fundamentów. Jeden ze 
b!ews.Ki.~go._ .dotyczą~ego wykładu nau W rz.eczywi.stości_ m~siał ś~iągn_ąć tył- zem he~batę i za to ~a~ał sobie płacić ~ szkieletów miał dziurę w czaszce, lecz 
k1 rellgu w 1ęzyku 01czystym. ~tedy ko w1erzchme spodnie, pomewaz miał po 1,50 1 2,50 mr. Kob1ecrny chętme pła- ~ mogla ona powstać podczas kopania. 
jeszcze. myśl ta. nie znalazła. nalezytego trzy ~ary na ,s?bie. ~Wesołość). ~atszy ciły i czuły się naw~t zdrowsze. W koń w miejscu tern był dawniej gościniec. 
poparcia. Dopiero w czerwcu roku ze- we w1adomosc1 w pismach polskich tak cu iednak sprawa się wydała. a „cudo- Policya zabrała szkielety i przedłożyła 
szłego ukazały się w jednem z pism pol- się rozpowszechnHY... że te już nawet sa wnego lekarza" wpakowano do kozy. je komisyi sądowej. która stwierdziła 
skich dwa art~~uły ~od tytułem,:, „Co n:e ~bonentó:V prosiły, ~by n!e podawia- Sąd wydał wyrok s~azujący go na dwa że mogły spoczywa'ć w ziemi od lat 15 
mają teraz rabie rodzice polscy? ~o- 11 meprawdziwych, pomewaz ztąd wy- lata domu karnego I 300 marek kary. do 50. Czy zachodzi zbrodni1a dotych-
wiedzianro ta~, że ro~zice mogą. dzie- '1 nikaja dla nich nieprzyjemn~ści. '!'en On sam został więc teraz „cudoiWnie" czas nie stwierdzono. ' 
ciom nakazac, aby nre uczyły się nau- ruch wywalany przez polskich agitta-

1
wyleczony z doktorstwa. 

ki religii w języku niemieckim. Propono torów ze względów politycznY"ch, dat 
wana wystosowanie protestu do mini- powód również do wielu wykroczeń. 
stra oświaty, a odpowiednie formula- Nie ograniczono się na lżeniu i groże

Z Wiei. Kf Poznaisldesiea 
rze mzsylano. Wskutek teg-o publicz- niu nauczycielom, ale w kilku miejscach Jauowiec. Wi1adomość o zalożeniu 
nego wezwania setki takich or.atestów sponiewierano ich, a lokala szkolne u- „Rolnika" w Janówcu, która za innemi 

Madelor i Marja przepędzili noc w 
"~; ~ ~ ... ,·l·alila ~) lll \r łk.a~ Vouziers. Marja nie okazywała naj-

! ·~ lJ · \ ?>· mniejszego zmę.,czenia. Uśmiechała się 
Powieść z francuskiego, do ojoa. Podtrzymywała ją gorączka. 

Dnia 28-go rano wracali znów drogą 
do Chesne, gdzie spodziewali się zasię
gnąć dalszych wiadomości. 

Brnąc pieszo po gęstem błocie, W drodze Madelor zaczepił kilku 
przebiegł cały obóz 5-go korpusu, ale chirurgów z ambulansu w Presse, któ
żolni1e rze, do których się zwracał, śmie rzy dążyli w kierunku Mouzon. Dowie
li się, żartow,a.li. albo nic nie odpowia- dział się od nich, że w nocy 5-ty korpus 
dali. otrzymał znów inny rozk(clz i miał roz-

Musial powrócić "1o Chesne, mó· począć ruchy raz naprzód, raz wstecz. 
wiąc sobie po raz setny, że podobne Dnia poprzedniego maszerował z Brieu 
przedsięwzięcie jest szaleństwem i że les do Buzaney. następnie z Buzaney 
ich poszukiwania nie odniosą żadnego napowrót do Brieulles; dziś miał ' iść 
skutku, jeżeli wojsko nie będzie obazo znowu z Brieulles do Buzaney. 
wać w jednem i tern samem ,miejscu, To male mi0steczko było zajęte 
kilka dni z rze.du. przez saską konnicę. Od samego wie-

Marya, ze swego okna, widziała czora dnia poprzedniego spotykano co 
przeciągające oddziały żołnierzy, zm9r chwila forpoczty, co znamionowało bli
dowanych, brudnych, od deszczu, kto- ską obecność nieprzyjaciela. 
ry podczas ostatnich dni padał bez Oba wojska mogtv się spotkać led::i 
przerwy. chwila. Robiono więc przygotowania 

Spodziewana bitwa prawdopodo 
bnie nie nastąpi jeszcze ani dziś, ani 
nazajutrz. Madelor, uspokojony, po
stanowił przepędzić noc w Baumont. 
Mari~, pomimo gorączkowego podnie
cenia, które ją pchało naprzód, była bar 
dzo zmęczona. 

W śród nocy nadeszły pułki 5-sro kor 
pusu strasznie znużone i omdlewające z 
głodu. 

Marja uległa niezwalczonej potrze
bie spoczynku i zasnęła głęboko. Ma
delor wyszedł. 

Pochód pułków przedstawiał dzi
wny widok. Ponieważ deszcz padał 
przez caty dzief1 i w tej chwili lał stru 
mieniami, żołnierze, chcac siP od niego 
osłonić, owinęli głowe i ramiona w płó 
tna z namiotów, związanych u góry na 
kształt worka. Pułk otrzymał rozkaz 
obozoW1ania w Baumont i jego okoli
cach. 

Katowice. Wiec robotniczy zwoła~ 
ny przez związek bytomski dla powia
tu zabrskiego, odbył się w niedzielę na 

rzec, że każdy jego promień wlewal na 
dzieję w serca żołnierzy. 

Echo r@niosto daleko wesołą woi· 
skową muzykę przybywających pul· 
ków. 

Marszałek Mac-Mahon. czując, że 
najmniejs.ze opuźnienie z jego stronY: 
może narazić oddziały genera~a FaillY 1 

Donay na straszną zagładę, przybył do 
Baumont około godziny 5 zrana. 

Zastał generała Pailly bynajmniei 
nie zaniepokojonego; nie zasięgał ~a
wet żadn~ch wiadomości o siłach nie· 
przyjacielskich. 

Marszałek naglił dowódcę 5-go kor 
pusu, aby jaknajśpieszniej podąża! ~o 
Mouzon i na wszelki przypadek m1al 
S·ie na ostrożności. . 

Generał failly, pomimo zdarze~1a 
w Bel-val-Bois-des-Dames. który mogl 
go przekonać, że nieprzyjaciel znai~U· 
je się tuż, tuż, nie wierzył w blizkie 01.e: 
bezpieczeństwo i nie zwracał najmnieJ 
szej uwiagi na przestrogi Mac-Mahona. 

O godzinie 7-ej przejeżdżał Napo- do walnej, bitwy. 
leon m ze swoją świtą i z całym dwo- Madelor chciał ustrzcdz Marię od wy 
ren .. Orszak byt dlu~i. bardzo długi. padków i niebezpieczeństw podobnego 

żotnierze szemrali, inni, artylerzy spotkan:a. Udtał się Baumont, aby 
ści, kl(~ li. Smutna wróżba. Byto to 27 stamtąd dostać się łatwiej do Mauzon. 
sierpnia. W tej chwili w Baumont nie było ża-

Madelor zapytał kilku oficerów, 
czy znajduje się już w mieści~ 58-y pułk 
liniowy. 

58-Y pułk liniowy, byl jednym z 
pierwszych, które tu przybyły. W do
Jinie, leżącej u stóp lasu Dieulet pomię
dzy szpitalem la Maison-Blanche i la 
Belle-Tour, widać było pierwsze ogn:e 
obozu,-rozniecone przez żol·nierzy. 

Madelor rzekł do córki. 
Jadę sam szukać Jerzego. Skoro 

tylko go odnajdę, powiem mu, że t~ tu 
jesteś, że chcesz się z nim widzieć, ze z 
jego powodu od pięciu dni gonimY za s 
armią. On przyjedzie z pewnością. 

Cała droga była zapchana tlumem dnego wojska. Był wieczór 29. 
',vojska, idącego w najwyższym nieła- Podczas dnia słychać było strzały 
cizie, tak że Madelor, chcac się dostać od strony Belvald-Bois-des-Dames. Po 
do Buzaney, gdzie się znajdowało ostat tern nagle ustaly. 
nie skrzydło 5-go korpusu. musiał je- W Vouziers Madelor dowiedział 
chać przez las Boult i Yonziers; to zbo się, że z?,nim 5-ty korpus poszedł do 
czenie znacznie przy('porzyło mu dro- miejsca przeznaczenia, otrzymał roz
p;i; wojsko jednak posuwalo się nad- kaz przeGiwny, aby siG zatrzymał w 
zwyczaj powoli. co pociągnęło za sob1 Brieulles-sur-Bar. który był punktem 
fatalne sktttki; Madelor mógł zatem środkowym między ~hesne .i Bu!-aney. 
przybyć do l3uzanev równocześnie z 1 Ztamtąd zaraz ,nazaJUtrz : mt~.l się cof-
oddziaJem generała Fail1y. . nąć razem z glowną anma. 

Bylo już zapóźno, żeby iść tam za
raz szukać Jerzego: Trzeb.a było cze
kać dnia. Prawdopodobnie nazajutrz bę
dzi na to dość czasu. 

W samej rzeczy pułk dwa dni i 
dwie noce był w drodze i bił się wśród 
deszczu i niepogody. Udadza si~ w dal- i 
szą drogę do Mouzon. prawdopodobnie l 
dosyć późno w ciągu dnia. t 

Słońce wstato wspianiałe. M.ożnaby t 

- Ja cię nie opuszczę oicze- . 
- Ale, dziecko drogie, to niemoz~· 

bne ! Czy myślisz, że wpuszczon?bY et~ 
do obozu pomiędzy żołnierzy? Nie. i Pu 
wnością. Ja. co innego; dzięki mef11

1
• 

znakowi z ambulansu. mam wstęp wo 
ny. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

...„ .. ~-------„-
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'Wielkiej sali Reicłishalli w Katowicach. k ,Xne i ożyw.iły się dopiero przy koń
- Zagaił wiec członek zarządu Zwią- cu. ~dy chodziło o ustanowienie porząd 
zku p. Ligoń i udzielił glosu .p Dombko ku dziennego na poniedzialeg. Wnio
wi z Bytomia~ Nawięzując do ostatnie sek prezydenta, który poparli konser
go ~i~szczęśc1a na ko_palni_ kr?low;j Lu :vatyści, liberałowie i czę~ć wolnomy
dw1k1 w Zabrzu, rozwodz1t się mowca ł sinych, został odrzucony glosami Pola
na ogó_l o przyczyn~ch pieszczęś~ po I ~ów, centrowców i socyalistów, a przy 
kopalniach. - Dr~g1 mowca P.. Piecha 1ęty zos_tał porządek dzienny poparty 
z Zaborza omawiał . sprawę wolnego przez te ostatnie stronnictwa. 
wyboru lekarzy. Piekącą tę sprawę Po raz drugi zwyciężyła więc już o-
robotnicy muszą starać się rozwinąć na pozycya, 
swoją korzyść za pomocą silnej organi
zacyi. Następnie poseł p. Korfanty zda 
wal obszerne sprawozdanie z obrad ko 
misyi sejmowej nad etatem górnictwa. 
Pod koniec przemówienia oh&śnił pan 
poseł znane również już wnioski Kola 
polskiego, stawione w ob.mnie robotni 
ków w parlamencie. - O stosunkach 
robotniczych na Górnym Śląsku rozwo 
dzil się p. Wieczorek z Mysłowic. 
Wrocław. Trzykrotne samobójstwo. 

We wtorek rano znaleziono tu ood ko
leją opodal koszar kirasyerskich zwło
ki trzech osób: dwóch mężczyzn i iie
dnej kobiety. Jak się· później oka1zalo, 
byli to ludzie młodzi. którzy razem 
postanowili popełnić samobójstwo. 
Dziewczyna liczyła 24 lat życia, nazy
wa się :Elfryda flak i była służącą. Je
den z mężczyzn. 23-letni ślusarz ... Fryc 
Grtindig, był narzeczonym Plakówny. 
Trzeci był pieka.rzem, nazywa się Knap 
pe i liczył 25 łat życia. Wszyscy trzej 
samobójcy pochodzą ze Strzelina na 
~rodkowym ślasku. 

Laurahuta. Ciężkie pokaleczeni1a od 
niosła podczas pracy na kopaLni „Rich
ter" dziewczyna Chluba. Odstawiono 
ją do lazaretu. 

$więtochłowice. Robotnik Podajny 
?Jatrudniony rozwożeniem drzew.a w 
kopalni_,,Niemcy" poniósł śmierć przea 
wczesną podczas pracy w szybie tej 
kopalni. Liczył niecałe 19 lat życia. 

Z innych diielnic Pols\'i. 

Program rządu rosyjskiego, 
który miał odczytać Stołypiin, lecz nie 
odczytał z powodu zawalenia się poso
wy zaczynał się według wiadomości 
dzienników od słów powitalnych dla 
Dumy, poczem wyrażono w niem ubole 
wani~ iż ministeryum zmuszone było 
dotychczas rządzić krajem na zasadzie 
artykułu 87 ustaw zasadniczych. Dalej 
rząd wynaża nadzieję, iż w krótce zaj
dzie możność odwołania stanów nad
zwycza}nej i wzmocnionej ochrony. · 

W sprawach szkolnych rząd uważa 
za konieczne zasto.sować szereg środ
ków, mających na celu doprowadzeMie 
do skutku nauczan1a powszechnego obo 
wiązkowego. Następnie rząd, uznając 
fakt, iż taly ciężar podatkO'Wy spada 
na niższe warstwy ludności, zamierza 
zapobiedz temu przez wprowadzenie 
podątku dochodowego. 

Ośw1adczenie ko11czy się wylicze
nię_m szeregu projektów prawa, zwlasz
cza w sprawie robotniczej. 

l(atastrofę na ,Jenie" 
nazywa prasa francuska nieszczęściem 
namdowem. Niektóre dzienniki repu
blikaf1skie i nacjonalistyczne twierdzą, 
że przyczyną wybuchu bylo rozluźnie
nie karności pod wpływem rządów 
obecnych. Nieszczęście to wzmoże je
szcze bardziej panujące śród narodu 
zdenerwowanie. Minister marynarki 
Thomson, zapowiedział, że rodziny po 

J1arosław. Ody kancelista sądowy ofiarach katastrofy otrzymają od pań
Olechowski i ajent p.olicyi rządowej Do- stwa wsparcie szczodre. Dziennik 
browolski udając się o godzinie wpół do „Matin" gani przytem zwyczaj, panu-
8-ej rano do biura, mijali bramę w mu- j~cy obeonie, że okręty wo_ienne, stoją
rze okata,jącym klasztor reformatów, I ce w porcie, zachowują cały zapas a
wiodącą na cmentarz. na którym stoi municyi, ~dy tymczasem poprzednio, 
kościół, spostrzegli, że od głównych w razie potrzeby uskutecznienia ina o
drzwi biegnie jakiś mężczyzna, a za kręcie jakiejkolwiek poprawkL. amuni
nim braciszek klasztorny Peregryn Wał cyę wyl1adywowano, przesyłając do ar
kowicz. Zastąpili więc drogę owemu senatu. 
mężczyźnie, przytrzymali go i odchyli Że we flocie francuskiej dzieje się 
wszy połę zarzutki, spostrzegli ukryty niedobrze, świadczą tak często w cza
kielich mszalny szczerozlotv. który U· sach ostatnich dotykające ią wypadki. 
kradł z zakrystyi kościoła Reformatów W roku 1905 zatonęła łódź podwod
Kielich oddano braciszkowi. Zbrodnia- nicr .,;Farfadet", w roku 1906 pękł kocieł 
rza zaś oddano policyi. Z badania oka- na statku „Jules Ferry" i zatonęła łódź 
zało się„ że zbrodniarz nazywa się Teo podwodna ,,Lutin", w roku zaś bieżą
iil Sawczyf1ski, jest rodem z Przemy- cym 1nastąpily wybuchy na statkach 
śla„ lat ma 43. stale zamieszkuje we „Chamois ", „Kabyle" i torpedowcu 
Lwowie przy ulicy Piotra i Paw fa. Sa •. 339", wreszcie uległy zupełnemu znisz 
wczyński jest wzrostu więcej jak śred- czeniu krążownik „Jean Bart" i pancer 
niego, dużej okrągłej, pełnej twarzy,)y nik „Jena". 
sy i bardzo porządni'e ubrany. Przyznał 111mP.l!lll!l!!!&LS~P.!. ~-!!!-1!!!"#~---~- ~!=l!I'!. -~~- .~·-~--~ ... ~-.!!li_ ....,>!'!.!'.!". ~. ~-.!!ł 
się, że kilką dni temu ukradł monstran
CYf. w kościele Reformatów w Prze
myślu i prawdopodobnie bedzie spraw
cą kradzieży drogocennych w kościele 
Zmartwychwstańców we Lwowie. 

Przy zbrodniarzu znaleziono oprócz 
DieniP.dzy papier pakunkowy i sznurek, 
Przeznac~one niezawodnie do owinię
cia skradzionvch przedmiotów. Spraw
ca zachowuje się zupełnie cynicznie. 
~~ ..... _; ___ t~·· RJll! ... 111!.!I. ·~~h ' ·-~ 

~ r · iayoh strott 
Do 25„go marca odbierają listowi 

przedpłatę ina „Wiarusa Polskiego". 
Prosimy wszystkich rodaków, aby jak 
najwcześniej. przedpłatę odnowili i roz
wi'Ilęli jak największą agitacyę za „Wia 
rusem Polskim''. 

Do dzisieszego numeru dołączamy 
znów do zapisania sobie „Wiarusa Pol 
skiego" kwit, z którego prosimy sko
rzystać. 

„Kolegom, przybywaiącym na stu 
Pierwszy wiceprezydent Dumy Berezin dya do Wrocławia, udzieli wszystkich 
burzHwą ma przeszłość. Urodzony w informacyi Waleryan Cieplik, Wrocław 
r?ku 1861 jako syn ubogiego mieszcza- Sadowastr. 18 ptr. 
nina w Sarafowie, utrzymvwał sie PO·- Inne gazety uprasza się o łaskawe 
czątkowo z dawania lekcy1, a następnie powtórzenie niniejszej wiadomości. 
otrzymał posadę przy ziemstwie w Sa- Bochum. Na kopalni „Karolinen
rat-0wie. Posade tę stracił z powodu a- glilck" stracił życie wskutek eksplozyi 
pesztowania za propagandę polityczną. naboju dynamitoweg,o górnik Kirsch. 
rzesiedzial we więzieniu śledczem Witten. Na dotkni.etych wybuchem 

Przez 7 miesięcy. poczem wydalony zo. roburytu w Annen zebrano do..tvchczas 
s~ał z Saratowa i wyjechał na wygna- 670 tysięcy marek. Z tych przezna~zo 
nie do Odessy, gdzie został dziennika- no 270 tysi_ęcy dla pozostałych po ofla

. rzem. Za agitacyę wśród robotników rach kotostrofy a mianowicie 200 ty
ai.resztowano g 0 w roku 1898 w Odes- sięcy dla pochod ących z Witten a 
&le. Przesiedział znowu 14 miesięcy w 70 tysięcy dla mieszkających w Annen. 
Więzieniu śledczem i znowu v,r:;.rQ"nano Alstaden. Tutejszej policyi udało 

· go z .Odessv. W ostatnich czasach bvl się schwycić złodzieja, który chciał 
011 kierownikiem biura statystycznego sprzedać konia skradzionego w Mar-
\V swo:em mieście rodzinnem. xloh. 

W parlamencie niemieckim I Gelsenkirchen. W OsJrudzie W Pru 
:ozprawiano w sobotę nad ustawą ma- ł sach Wschodnich pr~zytrzymano .14-le
lącą przeszkodzić cofaniu się podatku ~ tnią dzi~wczynę! ~tora podała, ze na
Od spirytusu. Obrady były nader s,po- ł zywa się Koch 1 ze została przez cy-

ganów .2.0rwaną. Wzięta n_a spytki przy 
znala się, że nazywa się Berta Grego
rzewska, pochodzi z Gelsenkirchen, 
gdzie jej ojciec jest górnikiem. Pod
trzymywała jednakowoż ciągle, że cy
ganie ją porwali i \\rywieźli do Berlina; 
tam miłosierni ludzie dali jej pŁeniądze 
na podróż do Prus Wschodnich, gslzie 
chciała odszukać swą babke. O ile w 
tej c_ałej historyi jest prawdy, wykaże 
śledztwo, jakie wdrożono. Zdaje się je 
dnakże, że historya o porwaniu nie zmy 
ślona i że dziewczyna uciekła albo z 
domu albo z jakiego zakładu wychowa
wczego. 

Soest. Na roli należącej niegdyś 
do Uffelmanna znaleziono vudło, w któ
rym znajdował się szkilet dorosłego mę 
żczyzny. Widocznie dokonano tutaj 
kiedyś zbrodni, bo w czaszce szkieletu 
znaleziono źnaki okaleczenia. Pudło z 
trupem, jak przypuszczają, leżało w zie 
mi 20 do 25 lat. 

Velbert. Na tutejszymurzędzie po
cztowym zaginął worek. zawierający 
600 marek w gotówce, kilkanaście we
ksli i rozmaite ·czeki. Po dwóch dniach 
znaleziono worek w kanale browaru 
przerznięty i zrabowany. 

Hin:ichberg. Przed sądem przysię
sdych rozpatrywano sprawę niejakiejś 
Peigowej, oskarżonej o otrucie arszen
nikiem siedmiorga osób w przeciągu 
kilku lat. Osoby te pozapisywały lei 
swój majątek a wkrótce potem zmarły 
wś·ród jednych i tych samych objawów 
otrucia. Sekcya lekarska znalazła t_eż 
istotnie ślady arszeniku w trupach. 0-
skarzoną uzmmo w dwóch wy_padkach 
winną zbrodni i skazano ją dwukrotnie 
na śmierć. 

W Tyrolu w Austryi pada śnieg w 
niektórych okolicach już 8 dni bez przer 
wy. Na tak zwanej tyrolskiej „Reichs
strasse" leży śnieg na 4 metry wysoko. 

W Nantes we :Francyi przyszło do 
bójki pomiędzy strejkującymi robotnika 
mi portowymi ia żandarmeryą. Jedna 
osoba została zabita. 30 odniosło rany. 
L-·-------- ·-·- ----- ---···· - -·---- -~"!!!!!! 

Od Ekspedycyi. 

Powinszowania na św. Józefa, któ
re nadeszły za późna umieścić możemy 
dopiero w środowym numerze. Sądzi
my, że Szanowni Józefowie się o to nie 
rozs;rni ewają. 
at! .. ~ _ __..!__ -- ·- _ _ _ !!!!'"_!!_ _ __ ----··™ 

tljiitft~~~~~~ł$Hłi.~M-jęif 
Towarzystwo św. Józefa w Resse 

zasyła swym wszystkim czlonkom 
JÓZEFOM 

jak najserdeczniejsze życzenia zt..rowia, 
szczęścia, blogoslawieństwa świętego, 
tu na ziemi fortuny, a po śmierci w nie 
bie złotej korony. Nasi członkowie Jó-
zefowie niech żyją! Zarząd. 

~~-~~~~·~nl~i{~•~• 
---------· 

m~HE~~~1f~~1~Ht~l00Jt~~ 
Tow. św. Józefa w Erkenschwick 

zasyła w dniu godnych Imienin swemu 
przewodniczącemu jlanu 

JÓZEFOWI JARONI~MU 
oraz zastępcy sekretarza JYa.nu 

JÓZEFOWI MIESZKO, 
oraz wszystkim członkom Józefom jak
najszczersze życzenia zdrowia, szczęś 
cia i wszelkiej pomyślności. Życzymy, 
aby jak dotąd, tak i nadal pracowali dla 
dobra Towarzy~twa naszego. Przewod
niczący nasz oraz zastępca sekretarza · 
niech żyją, niech żyją, niech żyją! 

-~~ttHi~·~ ~ 1-~.~mlłHt! 

Nadesłano 

MilionSo ló 
zawitało w Poznailskie 

wybornych papłerosÓ\'.f" 
firmy Druli.ao 

I. F. J Komendziński w Dreżnł 
w nader przystępnej cenie detaliczniej 
10 sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do 

nabycia we wszystkich pdnośnych 
handlach. 

~~~;t~«'i-1.. 
Kochanemu Bratu 

JÓZEFOWI CICHEMU 
w Kaźmierzu 

zasyłam na dzień godnych Imienin (19 
marca) jak najszczersze życzenia zdro
wia, szczęścia i błogosławieństwa Bo
żegD; tu na ziemi fortuny, a po śmierci 
w niebie złotej korony. Nasz kochany 
brat Józef niech żyje! ! ! 

I. C., A. C., St. C. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

~;tte~~ft~~;t;t~~;t,.. ft 
Tow. św. Jana Chrzciciela w Riinthe 
zasyła swym sZJanownym członkom pp. 
Józefowi Antke>wiakowi, Józefowi Ja· 
kubiakowi, Józefowi Strużeńskiemu. Jó 
zefowi Bardyszakowi, i Józefowi Nowie 
kiemu w, dniu ich Imienin najserdecz
niejsze 'życzenia zdrowia, szczęścia i 
błogosławief1stwa Bożego, ażeby żyli 
do 100 lat, a po śmierci się rumienili jak 
ten niebieski kwi1at. W kofJcu wykrzy
kujemy po trzykroć, nasi gorliwi człon
kowie Józefowie niech żyją! niech ży

·ją ! niech żyją, aż sit: echo no całej Rlin
the odbije. 

~~~~~ ~~ »„""'1~~~~~ 

;t~;!!:~it~~~~;t~;t~;'t~ 
POWINSZOWANIE! 

dla druhów naszych, którzy tak gorli
wie pracują w „Zjednoczeniu" w dniu 
ich Imienin św. Józefa: Józefowi Oór· 
nemu, Józefowi l(aczmarkowi, Józefo· 
wi Spychale, Józefowi Buszce i Józefo
wi Śpi11czce, i winszuję im sz.częścia i 
błogostawieństwa świętego, a pinszo
wać prędzej nie przestanę, dopóki piw-
ka nie dostanę. LISSEK. 
~~~~~~~~:.:t-t~t..;l'~' 
~~:t~~~it~~ttr-tttit~. ~ 

Serdeczne życzenia na dzień Imie
nin mojemu koc]lanemu kuzynowi i 
szczeremu przyjacielowi panu 

JÓZEFOWI RATAJCZAKOWI 
Dnia 19 marca roku bieżącego, życzy
my Ci kochany Bracie i dobry Przyja
cielu wszystkiego dobrego od Boga sa
mego i od Matki Syna Jego, aby Ci się 
dobrze działo. złoto i srebro przez pro
gi się lało. Tego Ci życzymy i po trzy
kroć wykrzykujemy: Niech.żYi1e! aż się 
echo z serc naszych do Twego odbije! 
Andrzej Ratajczak i fam. Czołkowskich 

*Bii•••N!.~~l!:tit~~!J.~ 
M~MMflłil~lt · -~ t łtt• 
Koło śpiewu „Harmonia" z Rotthausen 
zasyła swym członkom, Józefowi Ma
cie1ewskiemu, Józefowi Świniarskiemu 
Józefowi Loren~owi, Józefowi Styrzyc„ 
kiemu w dniu godnych Imienin jaknaj
serdeczniejsze życzenia wszelkiej po
myślności, oraz zdrowiia, szczęścia i bło 
goslawieństwa Bożego i życia długiego 
a po śmierci zbawienia wi.ecznego. Te
go Wam życzymy i po trzykroć wy
krzykujemy, nasze Józefowie niech ży 
ją! ZARZĄD. 

tltll-IH~tl ~1i!tłHiUJHrllt•lff 

Przykrawacza 
i 293 

3 l'ri&eladnlków 
krawleckł"h 

a także 

•eEała 
na 3 lata, który nie po
trzebuje płacić, poszukuje 

M. Szymaiłskł, 
lib.-hlindt:• 

ul. Wiktnryi. 

Posauktlje 

2 czeladnikó 
krawieckich 

na. stałe z:.1.trudnienie 
zaru lub po Wielkiej-
nocy. 28 

Ignacy Miedz ·ski 
krawier, 

8berhaueen, 
Nordstr. !P. 

~~~~~--~~~ 

Postbeste 11ungs· F ormular. 
Ich nestelle biermit bei dem K~ 

chen Postamt e!n Exemplar <!er ZP-'m 
„ Wiar•• Polskl" aus Bochum (ZeiltlllCt-
preisliste 128) fiir Cias II. Quartal tm 
zahle an Abonnement und Bestellgdd 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be„ 
~ein:ill 

. . . . ' . . •. . • i -



11---11======= 
Czołem Józefowi! 

Swemu zacnemu druhowi Prezesowi 

Józef owi Witkowskiemu 
w dniu godnych Imienin 'Wykrzykuje trzykrotne gromkie: 

Czolem! 
~~~~~11ss11e11·~~~~~~~~~b...~ Ta w. g1mn. ;,S1kdł16 w Oyseldarlle. 

11=====11-
~awovr rwo1 

1S:):iWl~~erżawienie ogrodów! Tani chleb! 
~~~l~i~t~~Q niniejszem ~s~yst~_ch, któr~y 

. ijęgłym roku dz1erzaw1li odemme 
· . r' d.f; aby do 19 marca zgłosili się, 
= ~Dtli w innym razie wydzierżawię r;: 

- rui , .... 
· Wllh. Schliiter, B•uxel, 

„ Bodelschwingeratr. 41, 
_'.:..__ p1zy kopalni „Graf Schwerin~' 

Dobry, poż7wny chleb padel'll- Obelai:ę rzuconą 
boukl po J,25 mr. I po 85 fea. na p. Jana Czajko. 
również westfalski chleb wiejski (Bauern- wskiego odwołuję i 
stuten) po 1 OO mr. przesyła !pospiesznie go przepraszam. 298 

koleją przy odbiorze 4 bochenków franko Wawrz. Łopatka. 
fabryka chleba J oh. Hake, Upsprung., ~ Polska. 
p. Salzkotten. (1800) I ż 

Zamawiać proszę w niemieckim j~ s u ąca 
~ku i podać dokładny adres i stacyę ko • 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeie 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstenerstr potrzebna. za.raz lub od 1 kwietnia.. 297 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5. Jan Ga"ryl, 
Ph. Lohoff, Maltheserstr. 5, G. Kirehner . Draeh, 
Lindenstr, 32, Ed. Welscb, Konigstr I Marienstr. nr. 17. 

„~-~~~:«t«i.ałf 
Nowoś,\! Nowoićl I 
Ta~~koz8g~~ki~;;;d~~e, , 

~ 

···jl~~---~---- •I*.,.~--~~~~'*··· Jt C · - Nie pozwólcie się oszukiwać! I hłopca ; w· ·uara ar•n•a A_gentów chodzi po 
~estfallł ł Nadrenii I do posyłek poszukuje od zaraz I d b:ciskając •kupcom i restauratorom 

I Drukarnia = po ra Jane. papierosy Noblesse i Otoman. 
• . . Wiarusa Polskiegou • ł Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą z fabryki 

ri~~ 
~ łJł 

Bractwo. Róźańca św. niewiast w Baukau 
zasyła w dniu podnych Imienin 

Ks. prob. Józefowi Schunkowi 
i ks. kapelanowi Józefowi Kumpertowi 
n9'iszezersz'e życzenia zdrowia, szczęścia . 

i błogosławieństwa Bożego. 
Z głębi serca, Księża drodzy, składamy Wam 

życzenia, byście .minąwszy ciernie .i głogi, po 
tach zaszli do zbawienia. 
Nasi Wieiebni Księża niech żyją! 

·~~~~ 
łf~(~)~~ 

~ 
Tow. św. Józefa w Horsthansen 

~ Wiei.Is. prOb. Jiidi11 M1llerus111 
b or~z . honorowemu prezesowi w dniu g•dnych 

Im1enm 

serdeczne życ1enia~ 
Żyez7my zdrowia, szczqścia i błogo8ławieristwa 

Bożego. Nasz Ks. probo!zcz: niech żyje I aż sif2 
echo po całej Westfalii odbije. Powyższe żv
czenia składa w Imieniu Towarzystwa św. Józefa 

I " w Bochum I Ganowicza & Włeklińsklega 
I (Maltheserstrasse nr. 17.) . = z Poznania, 

~ ZARZĄD. 

280~~~~@ 
Jl1HlUt01fltHli•mKttt~~-~ 

Doskonalą 

· ·sprzed.awaczkę 
bie~ł" w polskim języku, do interesu 
towarów krótkich, płóciennych i wełnia
nych. poszukuje 

Dehne 4 Sopp, Wa•ne i. W. 

~gdyż tylko wtmczas Noblesse No. 50 i Otoman 

li fJ są prawdziwe i najlepsze. ~ .... 

Wszelkie wysyłki niżei 30 tysl~cy uskutecznia się 
w największym interesie hurtownym 

lg. Kwaśniewskiego 
w Bochum. ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. l4. 

Telefon 743. 

„„„„„„„„„ ... „„„ ... „„ ... „ ... „„„„„„ ...... „„~ I Baczność bo oszukują. ponieważ ~rzedają liche naśladownic· 
. twa za prawdziwe l 

Prawdziwe i najlepsze „NOBLESSE" i „KRYMSKIE" 
wyrabia tylko fabryka papierosów Handkłewicz i Sp. w Poznaniu, 

Prawdziwą Nalewajkę i Nastójkę z owocami, prawdziwą Sokołówkę, Karpatówkę, Pod
komarzankę, Złotą wode, prawdziwy Bojar, Szodon i likier bez alkoholu Druiba i Manru 

wyrabia tylko uielka i znana firma B. Kasprolłicz, Gniezno. BerUn, Hamburg. 

Powyższe te firmy zastępuje i poleca generalny reprezentant 

~!9f:b?RJi~-™r?8C CJł?:Jr 
Towarzystwo św; Kazimierza w Baakau 

składa swym Wielebnym Duszpasterzom 

Ks. Józef owi Sehnnkowi 
i Ks, Józefowi Kumpertowi 

w dniu Ich świętego Patrona. 

~ 
życzenia wszelkiej pomyślności. 

Obyście, Przezacni Kapłani, żyli w jak najdłuż- '· 
sze lata przy czerstwem zdrowiu i pracowali w win· 

~ 
ni~y. Pańskiej z pożytkiem na chwałę Bogu a na. zba· 
w1eme dusz Waszych owieczek. 

Zarzlłd· : 

ii~~-~~:::eta# 
~ QJUIJl!l I Polskłł ~ 
2 pomocników SlUŻC\C&\ Poszukuje się ,;ara! l 

krawieckich ~~ ~~~~udnie, poszuk;J~ 20 dzieWCZJ~ 
tylko D& dobrą robotę, w. Krajewska, do prac na wieś i 
na. . duże i małe sztuki, Baehum, miasta. Zasługi 18 1 

Fr. Kraiewski, Bochum, !~If·~yp·::::i,~i s~;·:r.:i;:.;:: 
2

:~~;:::;;.: 
~ dającysiękrajat Anna An•rysza 

Gncłsenaustr. nr. ~- . Telefonu n1·. 1758. , Duisb.-Bub•ort, wkaw.połOI. polska stręczark,a , 
Kai1erstr. 118. Plczka pocz- 3 90 m Beell.lłn5lt•"'!;fi 

Największy interes hurtowny tego rodzaju na obezyźnie. Koszta ~o::::r:.0 lO m. towa franko ' I 287 Leusbergstr.24· 
~. :&lrllm~~~1- .Job.Stegehn&nn, , _ 

w _ ~~~~~l~H~ Neumtlnsteri.H70.(1725) 

Za druk. nakład i redak:cyę odpowiedzialny.~ Michał KwtatK:owski w Bochum. ~akładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



·{-~. 66 Bochum. na srodę 7. 

I • 

ltddenne pisao ładowi dla Polak6w na obtąźnł0 pogw191one 9gwf11łt foraz sprawo• auodowya politycznym. ł zarobkow 
~ii.i eoddnnJ.1 1 wn.w.. hl pełwi,łlosn7ck. 
JDis4platl twart&lu u poosei1 1 a litto1f7ch WJlloU 

iw 50 fen., & a odnoaeaita h datu 1 mr. 92 fea. 
io~ P:'1Ui" u.pisnr j..n 1ł' Hlllllb pocstowya poa aaki•• ,,1. pehrlaoll ar~ lU. 

I 11111 1121 za 11ar1 I IJczrz11 l 
--~----------------------------.... ..:.-l'!aa:ll------------------~----------------------------~------------------------------- ~% }~„~"' ·~· Bochum. - Te 1 el o n n r. 1414r 

-----·- --- - ------·· -------·~------·-- ·-··-- --------- -------- --
Redzlce polscy! Uczcie dzieci swe Mianowicie w moim okręg_u ojczy- groźnem, iż zatrzymano ich w Odań-

-------- ··-'.!"" -•. ; 

stym toruńsko-chelmińskim tak za- sku dopóty, dopóki wybory się nie 
e1dwle, czytać I plsae PO Postku! Nie wsze działo się. Ody okre" ten po skończyły. Licznych flisaków w Gdań-
teet Połaldem. kto potomstwu swemu dłuższym czasie dostal się znowu w rę sku lekarz już o 1/27 ramo uznał za zdro 

ce polskie, zapanowała tam rozpacz wych. Mimo to nie pozwolono im wy-

M. P. Paragraf o grubej swawoli 
nazwano tu już ze sto razy słusznie naJ 
grubszą swawolą w rzeszy niemieckiej. 

(Bardzo słusznie! na l. p.) 

zlłemczye slą pozwolił że wydarto go niemieckiemu przedsta jechać w celu spełnienia obowią~ku w~ 
wicielowi. W gazetach niemieckich borczego dopóki nie bylo zapóźno. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

I WJpad.ków dala. 
-

„Pow«Kly nal$wieższych nieszczęść 
łopalalaaych w „l(leln Rosseln~' i w 
uyble ,,Matylda" kopalnl "Gerhard" 

dot~d nie wyjąśnlone ! " 

Tak kończy się prawie każdy te
legram, który nadchodzi z miejsc ~ra
sznej katastrofy. Wykryto jednakże 

iuż że w szybie „Matyldy" lina miała 
byt odnowiona w niedzielę, podczas 
gdy nieszczęście, którego ofiarą pad
ło 22 górników, stal o się w sobotę! 
widocznie więc wiadoma było rzeczą, 
że lina- me --byla w porz;ątlku, ohoci.:„7 

dopiero w lutym ją założono. 
Z kopalni „Klein Rosseln'' zaręczają 

zn()w, że gazów nigdy nie napotyka110 
w tejże ko.palni i uważano ją powszech 
nie za wolną od niebezpieczeństw. Czy 
wobec tego zaniechano zastósowania 
koni~znych środków ostrożności? 

W Szetlandyi spuszczono do wo_dy naj 
większy i najs(Zybszy krążownik śwla
•a „ladomitable" wybudowany dla fio-

ły angielskiej. 

Krążownik ma 17250 ton pojemno 
ści. Maszyny jego wYtwarza~ silę -41 
tysięcy koni,. Szybkość wynosi 25 wę
złów na godzinę. Ponieważ Anglia sta
ra się o ograniczenie zbrojeń na dru
iiei konferencyi pokojowej. która od
być siema w czerwcu w Hadze, więc 
niemcy, przeciwne ograniczeniu zbro
iiet1, korzystają ze sp9sobności spusz
czenia do wody tak potężnego okrętu 
i ~tarają się posądzić Anglię o nieszcze 
:rość, ' l I ··; I-

== !!5J _ _ _ -- !&&!ab 

Rodacy! Co tylko możemy, kupul· 
my u polskich kupców i przemysłow
ców. 

Polacy na obezyźnię, 

-

i na zebraniach niemieckich wołano, że w przeciwieństwie do machiny u
trzeba dołożyć wszelkich' starań, aiby rz~dowej, która pracowała na korzyść 
ojczyznę uratować, gdyż ojczyzna znaj oficyalnego kandydata, ograniczono 
duje się w niebezpieczństwie. Gdy po pod każdym względem agitacyę za Po
unieważnieniu wyboru polskiego przed lakiem. Wieców zakazywano J1od naj
starwiciela rozpisano nowe wybory, o- błahszymi pozorami. Zdarzyło się n. p., 
świadczono otwarcie, iż rząd przy.filsu- że wójt w Lisewie pod Chełmnem wy
j~ im wielką wartość i ze szczególniej stawił poświadczenie: Wiec w tym a 
szą uwagą przebieg ich o,bserwuje, Wy tym lokalu może się odbyć, ze strony 
.Qory uzupełniające przygotowano z gó policy1·n __ e1· nie zachodzą żadne przesz
ry. Utworzono zupełnie nową organi kody. Później przychodzi jednak do- Walne zebranie „Z_wh1zku Polakówu 
zacyę, której celem ·bylo wydarcie Ko- zorujący urzędnik policyjny i z góry za .a raczej dokończenie walnego zebra
lu polskiemu okręgu za każdą cenę. Nie kazuje zebrania, 1ponieważ lokal jest mia rozpoczętego tydzień przedtem w 
bylo to wolne towarzystwo, była to nieodpowiedni. Albo w tym samym po- Wanne odbyło sie ubiegłej niedzieli v 
orgainizacya przymusowa. Biada urzę- wiecie chełmińskim w Czarzu udziela Bochum na sali hotelu „Wiktory.i" • • 
dnikowi, któryby do niej nie był przy- wójt poświadczenia, że wiec może się Nie$tety bylo i ono znów dowodem 
stąpil, biada kupcov.ri. któryb.y na ko- odbyć, ale tylko pod warunkiem, że roz jak bardzo różne intrygi zniechęciły. 
szta wyborów nie płacił. Do towarzy- prawy toczyć sie będą po niemiecku, ogół do brania żyw~zego udziału Yf1 
stwa wciągnięto wszystkich urzędni- nie po polsku. A przecież kilkakrotnie pr·acy ,,Związku'\ 
ków, mianowicie nauczycieli, których naiwyższa instancya rozstrzvała.,...z:' ~~t~~~~~~!l!ftlłl~""":~r.łł'.r:·~~~~ 
7't1iPU.T()1onn rłA ··r-~ :_ .. : ........ e..1 ~""'J. ··- ZY_Ka pu1~An •. 5v IJ ..., .... ..,, '41l JJUOU\;;uIT walnego z a 
długi czas przed wyborami. do chodze- wykluczać nie wolno! którycJi uprawnionych 
nia od domu do domu i wpływania na Jeszcze jeden jaskra:wy przykład. bylo 26. 
ludność w interesie oficyalnego kcmdy- Możmaby zrobić zastrzeżenie, że FY- Przewodniczył p, Skraburski, dru
data. borcy mogą. sie zażalić, zwrócić się do gi zastępca prezesa. Sekr.etarz p. Jan 

Gdyż u nas, M. P., wybory są zaw- stosownej instancyi. Dzieje się to też, Wilkowski, którego przed rokiem po
sze oficyalnymi, a kandydat jest zaw- ale bez skutku praktycznego. Zakaza- wolano na płatnego sekretarza „Zwią
sze oficyalnym po myśli rządu. Uważa no swego czasu w Osiu, w PO~'" świe- zku", odczytał sprawozdanie z dzialal
się za rzecz natura-Iną, że wszystkie or ckim, zebrania na przypadek, gdyby o- ności „Związku"; działalność te a ra
gany państwowe, wszystkie :vJa?ze po brady odbyć sie miały w języku QOl- czej niedziałaliność oświetlono Jednak
popierać muszą kandydata ~1em1eck1e- skim. Wysłano zażalenie do ministra, że dopiero dokładniej w _dyskusyi. Wy 
go i dopomagać mu do zwycięstwa. który odpowiedział. że zakaz wydano kazano mianowicie, że „Związek" nio 
(Głos z prawicy: Rozumie ,się samo bezprawnie. Zwołujący - a oył nim posiada 700 członków,- jak twierdzono 

) nasz kolega, p. Sass-Jaworski - przy- od stolu zarządu, lecz 330, poniewai 
przez się! bywa na zebranie i przedkłada urzędni do kasy wpłynęło 330 marek. a· rocz-

Pan powiada: Rozumie sie samo kowi pismo ministra. U rzednik na to: na składka członka wynosi 1 markę. 
przez się! To jest najlepsza krytyka, To mnie nic nie obchodzi. co ci tam u Przed rokiem gdy „Związek" nie mial 
jaką wobec wyborów mógł pan wy_- góry mówią; moim bezpośredni~ prze płatnego urzednika liczba członków 
powiedzieć i .naHepsze potw1erdzeme łożonym jest pan przełożony gm1~y, a czynnych wynosiła około 1000. spadła 
tego, że przytaczane dzisiaj skargi co ten dał mi oolecenie, bym rozw1ązat wtęc w roku zeszłym o ca. 600. 
do wpływania na wybory przez wla- zebranie, gdyby się odbyć miało w ję- Według sprawozdania kasyera p. 
dze były uzasadnione. zvku polskim. Jarczyńskiego było na początku roku 

(Bardzo słusznie! - na l. p.) W Tczewie wydali t. zw. narodowi w kasie 313 mr. 63 fen .• f]o kąsy wply-
Gdy potem wybór w okręgu to- katolicy, którzy u nas nie sa ~cal~ n?- nęlo 309 mr. 11 fen., z oszczedzon~ch 

ruńsko-wąbrzeskim unieważniono i roz wym wynalazkiem, odezwę, ząda1ącą, dawniej a złożonych w banku dwoch 
pisano wybory uzupełniające, ruszyła by żaden katolik nie głosował ani na tysięcy marek ~prowad~ono 600 . ma: 
się machipa państwowa, jak jeszcze ni- centrcwca dr. Spahna. ani na Polaka, rek; wydano na opłaceme urzędrnka 1 
gdy. Nawet organy wojskowe otwar: tylko w każdym razie zgodnie z obowią inne drobniejsze wydatki 12·15 mr. 10 
cie zaciągano do walki. Podczas wyp1 zkiem narodowym, na narodowego kan fen. Rozchód był zatem o przeszlQ 
sania wyborów stwierdzono w okręgu dydata niemieckiego, na rządowe':!· Z 900 marek większy od dochodii. 
wYborczym urzędowo niebezpieczeń- polsko-katolickiej, strony poprzylepiano Do prezydyum wybrano pierw-

110 ł Br J. skiego stwo cholery. Byłoby naturalnem, gdy- na murach plakaty ze stosowną odp-0- szym przewodniczącym p, Skrabur-
.1 a pOS a 8 • by ćwiczenia wojskowe w takich o~oli- wiedzią. Plakaty pozrywano. Wów- skiego z Ueckendorfu. zastępc_ą. pana 

W parlamencie niemieckim w piątek 
dnia 15 bm. przy interpelacyi w spra
wie mieszania się władz do wyborów 
Wygłosił posel Brejski mowę„ która w 
tłomaczeniu „Kur. Pozn.'' brzmi: 
. M. P. Ody przysłuchiwalęm się ni

niejszym rozprawom, niejedno wydawa 
lo ll1i się dziwnem. (Niepokój. Dzwo
nek marszałka.) Bardzo wiele z tego, 
co tutaj przytoczono jako nowe i ~iesły 
chane, u nas jest bardzo starem 1 wy
d.aje się niemal prawomocnem, stało 
~1ę Prawie regułą. (Niepokój: D~won~k 
tnarszałka.) Rozmaite naduzycia, kto
re tutaj ganiono, praktykują sLę u nas 
0d lat kilku. Oficyalna machina u n~s 
. <XI lat dziesiątek czynna jest na korzysć 
kandydatów rządowych. 

łBardzo słusznie! - na t. p.) 

cznościach odlożono. Mimo to tysiące czas polscy wyb9rcy nalepili plakaty Zni11skiego z Bochum. skarbmk1em p. 
żołnierzy bezpośrednio przed wybor~- na tablice i kazali ie roznosić meżom frankę z Bochum, zastępcą p. Matr
mi zaciągnięto na ćwiczenia do Toruma zaufatnia po mieście. Plakat brzmiał: siaka. Przy wyborze sekretarza żą
i przez to przeszkodzono im we wybo- Wyborcy katoliccy, wybierajcie wy- dano by sekretarz mieszkał w Bo
rach. Po ukończeniu wyborów głów- łącznie katolickiego posła do Darlamen- chum. Pan Żniński proponował, by 
nych i zwycięstwie oficyalnego kandy tu:p. Jana Brejskiego z Torunia! Zja-1 p. J. Wilkowski obfął jego u rząd za
data rozpuszczono nagle .żołnie~zy do wia się policya i zakazuje meżom zaufa stępcy prezesa, a _on _objąłby ~'.z~d ~e
domu ze względu na mebezp1eczeń- nia roznoszenie tablic; nasłano nawet 

1 

kretarza. Zebrani me zgodz1h się 1e
stwo 'cholery, nie liczac sie z te~, że kilka mandatów karnych za grubą swa- dnakże na to i w ybrali sek:chuzem p. 
przez ściąganie rezerwistów z ~airoz- wole. Hatna z Bochum-Hofstede. JC){O zastęp 
maitsze miejscowości do zarazonego (Bardzo słusznie! na prawicy.) _ cą p. Hipolita Sibilskiego. 
Torunia, można było roznieść cholerę - . . · - . ·· ·--·· ·· - Do Rady Nadzorczej . wybrano pp. 
do najodleglejszych wsi. Z podobnemi tablicami lila rzecz d~: Stefana Rejera z Ueckendorfu. Kaczo

Cholera także pod innym względem 'rektora s_adu, p. Grassma.nna ctigdz~h ra z Linden, Jana· WUkowskie_„o i ~ę -
odgrywala rolę. W powiecie _toru. ńsko niemieccy meżowie zaufama \~ Torumu dzierskiego z Bruchu. 

lk Tam nie bylo mowy o grubeJ swawo
wąbrzeskim tworzą flisacy wie 1 pro- li. ponieważ chodziło o k<mdydata rzą-
cent wyborców. W dniu prz~d wybo p 1 k t 
raml·, a po części także w dmu wyb_ o- dowego. Ale jeżeli chodzi o o.a a, o 

naturalnie jest to grubą swawolą .. rów byli oni w drodze. Sadzono więc, ' l h l k h) 
że niebezpieczeństwo cholery było tak (Bardzo słusznie. na awac po S' 1c . 



Ziemie połslde. 
~ ·. 1 ·-

Z Pru~ Zaeiłednieh, Warmii i M&zur. 
Tczew. Przed kilku dniami dono

~iliśmy, iż pewien listowy zgubił list, 
zawierający 1300 marek. List ten, jak 
obecnie ctytamy w .J)irsch. Ztg." 
znalazl robotnik kolejowy Lange przed 
pewnym domem vrzy ulłcy Oómej i 
oddał go na agenturze vocxtowet w 
Lichnowach. 
i·· Tutejszą zbankrutowaną fabrykę 
biszkoptów 1J1abyła obecnie finna 
Schneider i Spółka z Orańska i bę
dzie takową dale Jprowadziła. 
, Orudzlądz. W „Gazecie Grudziądz
. kieł„ czytamy: Niesłychane I . S~aJt<?7 
wneJ Redakcyi donoszę uprze]mie, i.z 

· pracuję u budoW1lliczego p. A. Kom
tzera już dłuższy czas Jako stolarz. 
MoJe dzieci strejkowały i teraz w ca
lym Czersku tylko jedyne strejkują. 
;W tych dniach otrzymał pan Konitzer 
nakaz od landrata, że jeżeli mnie z 
pracy nie wydali, zo~taną. bracia pana 
K. którzy uczęszczają do gimnazyum, 

1 wydaieni. Mnie rówmocześnie nrzy
słali ·pismo. w którem mi nakazują się 

· podpisać, że moje dzieci nie będą ~trej 
kowały, czego nigdy w „życiu nie uc~y 
nię. To wolność, to rownouprawme
nie ! Niedługo polską kiełbasę jeść nam 
zakazać gotowi ! 

Z szacunkiem 
Fr. Gliszczyński. 

KiSiZewa. Hotel Andersa. o które
. go kupno starali się też Polacy, nabyła 
za 50 OOO marek kościerska suółka ko
lonizacyjna niemiecka. 

Z Wiet. Kr Pozna6sldeg~6 

Piła. Przed izbą kama w Pile sta
wali hr. Boleslaw Bniński z Dąbek za 
wezwanie na pojedynek, landrat hr. 
Wartensleben z Wyrzyska za przyję-: 

· de wezwania i p. Leon Outtry z Po
znania za pośredniczenie w tej s•pra
wie. Sąd skazał hr. Bnińskiego i lan
drata hr. Wartens1ebena ka~dego na 
tydzień aresztu fortecznego, a p. Gut
trego na 3 dni aresztu fortecznego .. 
. ·w ągrowiec. Bona Anna Petnch, 
~1J'!i9..!1jg~.~-·aj~ JY;.}l1Wi1~U 1l, u ~l!DC~ w~ 

. chlebodawczynię razem z dzięckiem, 
zaprawiwszy trucizną kawę. Kuchar
ka skosztowała ją na szczeście wprzó
dy, zanim ją podała na stól. Natych 
~~ ..... ~-~·~~~~!!'!J!!Ms:z!~li!!!!!!~~!l!_'!!!.__~~·~ct~--~!'!!!!!~L 

·Fatalna :om t łka. 
' ~.) .- , ~J: ~ l" ... I 

: ~·58) . Po vdcść z f.r~ncuskicgo. 
,( 

~~· • f ·- „ • (C~1 dlllszr·l. 
· ~ - Jedź wiec - rzekła Marya, Ża-

smucona. Ja tymczasem będę się modlić 
Wojska rozłożyły się obozem~ U 

' stóp miasteczka Baumont. w dolinie, 
· otoczonej lasami. Wszystkie oddziały 

skupily się. w jednem miejscu i, że tak 
pow:em, pchalv się jedne na drugie, ze 
wszystkich Ziaś stron wznosiły się nao
koło nic]1 wzgórza, które nie były zaję
te nawet przez warty. 

Gdy Madelor wszedł do obozu. by
ła godzina dziesiata . .Zolnierze siedzieli 
na polu, osuszonern przez gorące pro
mienie sfońca, i zajęci byli czyszcze
niem broni. Inni g-otowali strawę. Nie
którzy porozchodzili się do Baumont i 
w różne inne strony po żywność. Ponie
waż oiąty korpus otrzymał conaz to in 
ny rozkaz f nie wledzlaJ nigdy stanow
czo, dokąd się ma udać, przeto wozy z 
prowiantami pozostały w Chesne i przy 
byly dopiero teraz. 

Była chwila. w której zapanowała 
niepewność pomiędzy tymi ludźmf któ 
rzy ufali swoim wodzom i czuli się bez
pieczni. Trąbki brzmiały wesołą pobud 
kę. Echa niosły w dal piosenkę: HCzap
ka ojca Bugeaud" i ginęly_ w gęstwinie 
lasu Dieulet; żołnierze śpiewali: „Zy
rondzistów" lub Marsyliankę". Nagle 
wszystkie te głosy umilkły, jakby za 
dotk'11ieciem różdżki czarodziejskiej. 
Przez obóz przemknęła czarodziejska 
wieść, jak uderzenie piorunu. 

- Pruasy idą! 
Do abozu przyszedł dzierżawca z 

Beaulieu. Chcial zawiadomić g-enera
la Pailly, że Niemcy zajęli jego fol
wark, leżący o dwa kilometry od 
Beaumont. 

miast zaczęła narzekać na palenie w 
ustach i żoladku. Chemiczna analiza 
kawy wykryta kwas solny w niej. 
Stwierdwno również. że Petrichówna 
nabyła buteleczkę kwasu. która do po 
Iowy wypróżnioną była. Podstępku 
tego nie można sobie wytlomac~yć. 

Petrichówna została natychnuast 
zwołnioną z ebowiązków. freuden
thal zamierza stawić wniosek o uka
karanie JeJ. 

Inowrocław. Redaktora „Dzien. 
Kuj." p. K. Jankowskiego aresztowano w czwartek. Pan J. skazany iest 
za artykuł w sprawie szkolnej razem 
na 2 miesiące aresztu. nie licząc kar 
pienidnycłt. 

Poznań. P. J. Szmyt, redaktor 
„WielkoPOlanina'' został w wczoraj
szym procesie skazany na 500 mr. ka
ry za_ to, że umieścił artykuł z pewnej 
amerykańskiej gazety wzywajqcy do 
wytrwania w streiku. Prokurator 
wniósł o 4 tygodnie więzienia, sąd tył 
ko ze wzglę_du na wiek oskarżcne
go zmienił na karę pieniężną. 

Poznań. · W tych dniach areszto
wano podpalacza stodół; Jest nim nie
jakiś Władysław Piątkowski, J.iczący 
lat 21, ma on być chory na umyśle. 
ów młodzieniec, zbrodniarz uciekł z 
Owińsk. Już w sZikole wiele głupstw 
popełnił. W piśmie do policyi przy
znał się do winy to jest, że on podpa
lał te stodoły. Dla teRo kryminalna 
policya prosi o jakie&kolwiek wiadomo 
ści, qdnoszące się do tej sprawy. 

Poznań. Cierpiący na umyśle zbro 
dniarz Gustaw Schultz, który niedaw
no uciekł z zakładu dla obłąkanych w 

' Owińskach, uiety został w okolicy 
Miedzyrzeczu. 

Poznań. W piątek po południu od
było się uroczyste poświęcenie zbo- . 
rów protestanckich na św.. Łazarzu i 
Wildzie z udziałem księcia Fryderyka 
Wilhelma pruskiego oraz przedstawi
cieli wladz cywilnych i wojskowych 

·z wielki em udziałem publiczności pro
testanckiej,. Z okazyi uroczystości roz
dzielono 17 orderów. 

. Leszno. Kopalnie węgla brunatne 
go powstają w Dreczkowie pod Lesz
nem. Odnośne prace zwolna postę.pu-
twor~eni~ · gw~r~ctwa w--w. ~Ks. Po
znańskiem. Rokowania już są w bie-
S!U. . 

Towarzystwo Czyteltrl Ludowych zawo
lalo do palacu Dzia.ly6skich na środę, 21-go b. 

Generał nie wierzył temu. Jadł 
wfaśnie obiad u burmistrza i nie chciał 
sobie przeszkadzać, 

W obozie dowiedziano się nieba
wem~ że p . . de Pailly nie przypuszcza, 
aby niebezpieczeństwo było blisko, to 
też żołnierze przyjęli przechodzącego 
z powrotem dzierżawcę drwinkami i 
śmiechem. I rozpoczęły sie znów śpie 
wy, głosy trąbek. figle żołnierzy, któ
rzy s i ę ubierali, nie podeirzywając nie
be7Jpieczeństwa, spokojni, WYQOczęci, 
napełnieni wzniosłą odwagą i zapar
ciem sie siebie. 

- Odzie jest 58-my pułk? -- pytał 
Madelor oficerów, którzy po kilku sta
li przed namiotami i zabawiali się roz 
mowa. 

Jeden podporucznik strzelców 
wskazał mu róg lasu Dieulet. w stronie 
szpitala la Maison Blanche. 

- Tam - rzekł. 
Pobi egł we wskazanym kierunku. 

Wszedzie ta sama ufność. Żołnierze 
byli przekonanf , że idą wstronę Mon
timedv i że w Bazaine ·połączą się 
wszystkie sily. 

Montimedy było odległe o dwa dni 
drogi. Tam czeka ich może zwycię
stwo i koniec tych strasznych niepo
wodzeń. 

Postępując od gromadki do groma
dki, Madelor zapytyWał wszystkich o 
Jerzego. Jadan mały podoficer 58-go 
pułku rzekł: 

- .Jerzy Combredel? Ja go znam. 
To mój towarzysz. 

- Czy on jest tutaj? 
- Tak. 
- Nie ranny? 
Mały sierżant zaczął się śmiać, 

wzruszając ramionami ruchem pogar
dliwym i gniewnym: 

- My uciekamy od samego począ 
tku wojny - rzekł. - Trzy czwarte 

m. swoJe coroczne Walne zebranie„ . . . . 
Dzialaln00ć towarzystwa obeftllUJe 1akna1 

dalsze okolice i niesie oświate pomi~y wszy 
stkie warstwy spoleczeństwa. Jest wiec ba!
dzo ~żądanem, aby udzial ~ owem zebramu 
byl iakliczniejszy i aby na mem byly repre
zentowane wszystkie ziemie •. jakie. lud nasz 
stale, atbo prtJe\iściowo. zam!~zk_u1e .. 

Porządek dzienny me róZ:IJi su:. mczem od 
programu lat poprzednich, ale ~ieważ ~~
WD\: Zarząd zamierza za-prowadzić wzamai ~ 
zmiany, przeto wy:stą,pi oubli~i~ z wa~ 
projektami, ażeby uczesmi~ mteh sposobn 
do wyczer:puJącej dyskusyi i do wY1>0pwieg7e
nia wlasnych potrzeb i pogtą.dów. rze ieg 
zebrania ~wiada się za~em b~rdzo Intere
sująco iz tej przyczyny mozna mieć ~fno5.\.że 
nletylko powiatowi delegaci, ale tak~e. bib 10-

tekarze i zwolennicy tej pożytec~nC'J mstytu
cyi obecnością sw<»a zamanifestu1ą wspóktngtć 

śU · nrcinól~ dażeń calego narodu. t ry 
mV' r. „ -I' • -: ty mozolnie szuka 
i!Orąco pragnie ~Wla • a 
!>rawdziwe~ świath . 

ze SllłZka ezylł Staropolski. 

Wrocław. Na posiedzeniu ślązki~
sro ostmarkenferajnu" we ~roclawm 
uch~alono następującą mam1enną re-

zolueyę: f i " 
Slazki wydział "o.shn:arken era nu 

wyraża pod~iękowame. ze sta!1ow:c~e: 
mu wystąpieniu władzy św1eck1e1. l 
władzy kQścielnej na Sla'.sku udało ~1~ 

· odwrócić strejk szkolny, jaki z polskteJ 
strony wywołać zamierzano. <?raz fa
talne skutki, jakie z tego wy~1~nąćby 
mogły dla dorastają~ei. młodziezy. 

Słusznie zauwaza wobec . te~o 
„Lech", że jeżeli pr.ot~s~anci dz1ęku1.~ 
w ten sposób katohckie1 wla~zy ko 
ściełnei. to wygląda to na drwmy. 

W Jeleniog.Q.rze w górach olbrzy
mich rozpoczął się w środ~ . proc~s 
przeciw 60-letniej żonie ~rozmka ~et
giego z Grunau p~d Je~emo~órą, oska: 
rzonei 0 otrucie siedmm ?sob: Moty 
wem potwornych zbrodm miała bll~ 
chciwość. We wszystkich przypad
kach otrucia chodzHo o starsze, ~a~o-

. tne . osoby, posiadające. mały kapitalik, 
które u Feigów zam1eszkr~vały. 0-
1skarzona umiała namow~ i .Po.c~l~b

stwem nakłonić ją do za~isan~a ie} ich 
mienia, ooczem ludzie owi um1e!all _!la
gle wśród podejrzanych 0~1.ą.wow. 
Gdy w marr.-u z. r. zmarła '!'I 1e1 domu 
krawcowa Schneidero:"'a . 1 os~arzona 

-zarprezentowała sie znow 1ako .1eneral: 
-~ ~··''"""'""V!l nowzieli krewm Schne1 

· derowej podejrzeme 1 OSJ\a.1 h.)' u P. v 

zrodnię. Prokuratorya rozka~ata tedy 
wykopać ciało. a gdy badaime .V:yka
zalo rzeczywiście arszenik w roznych 
jego organach, zaczeto śledzić i da-

--- - ·-- - i --- - ---- - .. - --- .3 

~aszego korpusu nie widziały nawet 
czubka pruskich czapek. 

- Czy rnógłbym si~ wit1zicć z Jp-
rzy m? 

- Być może, nie wiem. Główna 
rzecz, żeby go znaleźć. Pan z ambu
lansu? 

- Tak\ jestem doktorem. 
- A więc niech pan idzie ze mITTą. 

Poszukamy razem Combredla. , . 
Przebiegli tę cześć obozu. w ktore1 

znajdował się pułk Jerzego. 
- Widzi pan - rze~ł sierzant, za

p aJiwszy fajkę - jeżeli ~ię pan st~d 
nie oddali może pan byc pewny, ze 
dziś spotk'a Jerzego. Wyjeżdżan}Y_ z 
Mouron dopiero o drugiej uo połudmu. 
Tutaj niczego się nie spodziaw.my. Pru 

; ~a<;..Y ~daleko. Pobudka ma być . ogło
szona w pulkach w samo połu_dme. O
ficerowie zrobią przegląd s_woich od
działów. Wszystko się odbywa tak, 

' jakby to byt pokój, jakbyśmy byli w 
naszych koszarach !.„ 

Szli dalej. Na ziemi pod drzewem 
siedział z nogami założonemi jedną. na 
drugą młody żołnierz i nabijał st~~el
bę; przed nim leżały rozłożone. rozn~ 
przybory wojskowe.i. obok na z1elone1 
trawie błyszczał szyszak. żołnierz byl 
bardzo zajęty i nie podniósł oczu. 

- Zdaje się, że to ten. kogo pan 
szuka - rzekł sierżant. - Combredel 
- zawołal. 

Jerzy, gdyż on to był wł~śni~, P?
dniósł głowę i spostrze~ł na1:pr~od s1~ 
rżanta. a następnie Madelora. Zbladł i 
podniósł się. Żołnierz odszedł. 

Byli sami wśród tego „obozu, ~.dzie 
przechodzili tam. i napwro! krzą~aJący 
się żołnierze i me zwracah na mch u
wagi. 

Obaj ludzie. bardzo wzruszeni, pa
trzeli na siebie w kłoootliwem milcze 
niu. W jednej chwili cały bolesny dra-

wniejsze przypadki śmierci w 'demu' 
f'eigów l wykopano jedno ciało po dru 
giem. - Oskarzona pr.;z;eczy uporczy
wie, Jakoby była winną, lecz zeznani.a 
świadków i orzeczenia rzeczomaw
ców brzmią bairdzo dla niej obciążają. 
co. Cała okolica Jeleniogóry poruszo 
na jest nadzwyczajnie sesacyjnym pro 
cesem, a sala sądowa ani w c~ po
mieścić nie mogla zainteresowanych 
słuchaczy. - Jak już donosillśmv ska 
zaoo Peigową na śmierć. 

Z Pszczyńskiego Nauczyciele po
wiatu pszczyńskiego zaczęli się rusza~ 
z żądaniami, odnoszącemi sie do popra 
wy ich myta. Delęgacya nauczycieli 
czyli raczej towarzystw nauczyciel
skich zebrała sie niedawno w Ty
chach. Postanowiono tam. aby po
szczególne związki czyli towarzystwa 
nauczycielskie zaczęły się domagać 
poprawy myta (od gmin) oraz dodat
ków do pensyi w szkolach dwujęzy
cznych czyli „ostmarkenzulagów" (od 
rzadu). 

Żory. Sądowi tutejszemu oddano 
w ręce dwie bandy cyganów. Je.Qna 
z tych band. złożona z 4 mężczyzn) 
3 kobiet i 2 dzieci, popełniła różne kra 
dzieże w Palowicach i Szczejkowi
cach. Poza tern pada na nią podeirz~
ITTie, że opodal Palowic napadła na h
stowego, którego poturbowała w tym 
-celu aby go obrabować. - Druga ban 
da :niala się włóczyć po eikolicy Pa
włowic i tam również PoPełnić różne 
kradzieże. 

Wiadomości ze świata. 
Parlament niemiecki 

przyjąl w poniedzialek JednQgłoinie 
rezolucyę komisyi budżetowej, doma
gającą się z powodu droż_:y~ny dodał: 
ków do pensyi dla wszystkich urzędm 
ków, którzy pobierają pensy.i do 4200 
marek(!) rocznie. 

Rząd na treść rezolucyi tej się go
dził. Dodatki płatne być maja w roku 
1907. 

Postępowanie karne przeciw poił~m 
socyalistycznym w parlamencie nte· 

mieckbn 
wrlm·hrł~ pr.okuratorya berllitSlfa o ""u
rządzeriie zebrania, którego nie zgło
szono policyi. W porozumieniu z dy
rektorem biura parlamentu p. J urnghei
mem przyjmowali posłowie socyalisty 
czni w swojej sali par1amentarne{. ró-
-

mat ich życia przesunął się przed ich 
oczami. 

Pierwszy ruch Jerze go był pełen 
odrazy. Nienawiść, jaką czuł dla kata 
swej matk1i, zagłuszała wszy;s_tko. Co
fnął się. 

Potem nagle pomyślał. że musi być 
jakiś ważny powód skoro doktór od
ważył się wejść pomiędzy wojsko, n~
rażając się na niebezpieczeństw(), jakie 
mogło go tam spotkać. 

Przyszła mu na myśl Marya. Przy 
puszczał, iż mogło się stać jakieś nie
szczęście w Haut-Butte od czasu jego 
wyiazdu i okrutnego opuszczenia uko
chanej . Opanowała g-o straszna oba
wa. 

Nie mógł się domyśleć. że Marya 
jest blisko niego, że umiera z miłości i 
rozpaczy. Powiedział sobie. że skoro 
Madelor opuścił Maryę, to ona pewno 
umarła. 

- A Marva? - zaw llał. 
Madelor pokiwał głową. 
- Ona jest bardzo chora - rzekł 

- zabija ją to, żeś ją porzucił. 
- A więc żyje? 
- Jest tam w Baumont. Czeka na 

ciebie, prosi o słowo litości i nadziei: 
- Tu, blisko mnie - rzekł młodzie r 

1niec przerażony - pośród żołnierzy? 
Dla czego opuściliście łiaut-Butte 

- Chciała zobaczyć się z tobą. 
- Zobaczyć się ze mną? ii 
- Tak, myślała. że umrze. ~ 
- Boże! co czynić? ! 
- Czy możesz wydailić się z obo-

zu? 
Spróbuję. 
Poszedł poszukać kapitana swego 

pułku. Znalazł go niebawem. jedz~ce"' 
go śniadanie z kilku oficerami. , 

Jerzy prze-Ostawił mu swoją pros"' 
bę i dość łatwo uzyskał pozwolenie-

( Ciąg dalszy nastąpi). 
' .. :~ 



211ycb gości. Później wykazało się, że 
nie było to przyjmowanie gości, lecz 
~onferencya posłów socyalistycznych 

1 redaktorami pism socyalistycznych. 
paragraf 12,. który rzekomo. przekro
·zyłi posłowie socyalisty_czru, grozi ka 
~ą od 15 do 150 marek lub karą wię
tłetID'\ od 8 dni do 6 tygodni. 

Nawet „Lok. Anz." zaznacza:, że. 
także ilrme stronnictwa parlamentarne 
:zapraszają osoby prywatne na posie
dzenia I konferencye. w parlaimncie, 
d~d Jednakże nikt przeciw temu nie 
~rystą.Pil. Trzebaby więc wszystkie 
stronnictwa w równy sposób trakto
wać. .i« ' • ~,_ h:;_-1 

W sejmie pruskim 

rozprawiano w poniedziałek nad spra
wą obsadzania katedr teologii ewan
gielickiej przy akademiach. Ministra 
tudtą zaczepiał przytem liberał dr. 
riedber~. " -r 11~ 111 

Z Powodu nleszcze.ścia na kopalni 
,,l(lein Rosseln" 

nieśli posłowie centrowi dr. Will i 
Giesberts interpelacyę. w której zapy
u}ą się rządu, czy doświadczenia po
czynione po katastrofie na kopalni „Re 
en" zużytkowano także dostatecznie 

w Lotaryngii celem zapobieżenia eks
plozyom gazów i pyłu węglowego i 
jakich rząd zamierza chwycić się środ 
kówt by zapobierz takim katastrofom 
jak ta, która się wydarzyła 15-go mar 
ca na kopalni „Klein Rosseln". 

Z Watykanu. 
Ojciec św. Pius X obchodzi dziś 

woi,e imieniny. Wczoraj. w ponie
zialek, przyjmował papież kolegium 
ar<ly.nalskie. które mu składało życze 
ia. 

Krwawa statystyka. 

ŻbMlkow ogłasza w pismach rosyj
kich rubrykę z „krwarwej statystyki'' 
at ostatnich. Cyfry jego, układane na 
podstawie prywatnych za1pisków nie 
ą wprawdzie zupełnie ścisłe, ale w 
ażdym razie dają przypuszczalny o
raz krwawych stosunków w caracie. 

Statystyka jego wykazuje znaczne 
mniej szenie si~ liczby ofiar. gdy bo

wiem w roku 1905 poniosło śmierć w 
odobnych warunkach w ciągu 10 mie 
slęcy12.807 osób, w innych miesiącach 
zaś było 12.271 - ogółem zatem 25078 
- w r. 1906 liczba ofiar wynosi razem 
.529. Najkrwawszymi miesiącami są 
lerpień, wykazujące 1.162 ofiar (Sie
dlce, Warszawa) i lipiec (Kronsztadt 
inne). Jak we wszystkich, statysty
ach, tak i w tej na pierwszem miej
cu znajduje Królestwo Polskie. na któ 
e Przypada 1.548 ofiar. Miei:scowości, 
tóre najbardziej ucierpiały są: Sie
lce (592), Kronsztadt (460). Białystok 
~fiO), Warszawa (214). Najwięcej o
iar padło przy starciu z wojskiem i 
olicyą (1816); przy pogromach żydo
wskich padło 1073 osób. 
, Statystyka ta nie obejmuje ofiar. 

, t~re zginęły na mocy wyroków 
~1erci, ani też ofiar wzajemnych mor 
w przy tzw. samosadach. 

Z różnyoll stron. 
Na trzeciej stronie gównego nume

r~ „Wiar.u~ Polskiego'' zamieściliśmy 
kilka kw1tow po~ztowych do zapisania 
sobie „Wiarusa Polskiego'". l(wity te 
prosimy wyciąć i rozdać pomiędzy ro
daków z zachętą do zapisania sobie pi 
sma naszesco. 

Do 25-go marca przyjmują listowi 
przedplate na "Wiarusa Połskiego0 • 

Rodacy! Rozszerzajcie organ 
Wasz! 

Bochum. W tutej-szei szkole górni
czej odbył sie egzamin uczni górni
czych. Do egzaminu zgłosiło się 139 
uczni i wszyscy egzamin na sztygarów 
złożyli. 

Dortmund. Siedmioro dzieci gór
nika Bilttnera w wieku od roku do 12 
lat zachorowało na szkarlatynę. 

Horde. Niedawno temu liczono tu
tejszych mieszkańców i okazało się, 
że do liczby 30 tysięcy brakorwało tyl
ko kilka dziesiąt osób. Z tego powodu 
wyznaczył magistrat tutejszy _premię 
z 300 marek temu, który tę liczb~ dopeł 
ni. Stwierdzono, że liczbę tę dopełniła 
pewna polska rodzina. która przywę
drował<t z Polski. a która zameldowała 
się w piątek o godz. 10 przed połud
niem. 40 minut potem urodziło się dzie 
cko robotnikowi Iienkemeyerowi, któ 
ry zameldował je w sobotę. Teraz za 
chodzi pytanie, komu premię miasto 
przyzna, czy owej oolskiei rodzinie, 
czy też robotnikowi H. Sprawę tę bę 
dzie magistrat rozstrzygał. 

Duisburg. W tutejszym okr~gu 
miejskim stwierdzono w zeszłym tygo
g.odniu 3 wypadki śmierci wskutek drę 
twy karku i 4 wypadki zachorowania 
na tę zarazę. 

Miinchen-Gladbach. W akcvinej 
przędzalni Josten złożyło 192 robotni
ków pracę. Wskutek tego wypowie
działo pracę swym robotnikom 60 przę 
dzalni. zatrudniających 10 OOO robotni
ków. Przecież s:podziewają się, że, 
nim czas wypowiedzenia upłynLe, uda 
się spór pomiędzy pracodawcami a ro 
botnikami załagodzić. 

St. Johann w Alzacyi. W tutejszej 
miejskiel, gazowni nastąpił wczoraj 
przed południem gwałtowny wybuch 
gazów. Jeden budynek rozsypał się 
w gruzy. jeden robotnik został ciężko 
ranny. We wszystkich okolicznych 
budynkach popękały szyby. Przyczy 
na wybuchu nieznana. 

WaldbrOI. Pewna obłąkana dzie
wczyna, którą uwafano za nieszkodli
Wlł rozbiła swemu ojcu siekierą gło
wę, kładąc· go trupem na miejscu. 0-
błakaną umieszczonno w domu obłąka 
nych. 

Wiece Zjednoczenia zaw. polskiego · 
odbędą się w niedziele, 24 marca: 

W Mengede po pol. o g. 5 u p. Vogta. 
W Sterkrade przed poł. o godz. 11 i pół 

w lokalu p. Liitkeherm. 
W Hagen o godz. 11 i pQł przed poł. 

w lokalu p. :Eneputscha. 
W Kamen o godz. 12 w poł. up. Gorke . 

W Wetter po południu o 5 godz. w lo-
kalu J>. Overbeck. ' 

Baczność Rodacy w Ruhrort-Laar ! 
W piątek, 22 marca. wieczorem o 

8 godz. w lokalu p. Schraven odbędzie 
się wiec ,,Zjednoczenia". Na Porządku 
dziennym: Obecne położenie robotni
ków na kopalniach hutach i innych 
przedsiębiorstwach. oraz inne ważne 
sprawy obchodzące każdego Polaka 
na obczy~nie. 

"Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Wielki wlec w Orohn 

odbędzie się w niedziele, dnia 24 mar
ca~ w lokalu Jt. Schmidta po południu 
o 3~· ~odz. w celu założenia domu to
warowego (Konsumverain). O ·liczny 
udział Rodaków i Rodaczek uprasza 

Żiakowski. 

W ookwltowianiu składek z parafii 
Smolickiej pod Kobylinem wypuszczo
no nazwiska następujących ofiarodaw
ców: fr. Biegata II. 5 mr .• St. Biega
ła 5 mr., Józef Tygi 5 mr., Andrz. 
Czwoidrak 10 mr. --
Towarz. sdmn. „Sokół" w Boch~m. 

Z powodu nabożeństwa. które się w 
środę wieczorem odbędzie. zebranie 
nasze .odbędzie się d·opiero w niedziele. 
24 bm. o godz. 5 po pol. Wydział. 

W dniu godnych Imienin. dnia 19 
marca, zasyłamy naszemu wiernemu 
dyrygentowi 
p. JÓZEFOWI TERAKOWSKIEMU 
oraz szan. Q.rzewodniczącemu pąnu 

JÓZEFOWI SPIECZYŃSKIEMU 
i wszystkim członkom 

-JÓZEFOM- · 
naserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
Kolo śpiewu „Chopin" w WJemelhausen 

W dniu godnych Imienin. 19 marca, 
składamy kochanemu Bratu i Przyjacie 
low i 

JÓZEFOWI BZDZIONOWI 
w Oberhausen jak najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, błogosła
wieństwa Bożego, życia do sto lat dłu
giego i tego wszystkiego, co jest pra
gnieniem serca Twego i wszelkilej for 
tuny. a po śmierci żebyś w złotej koro
nie zasiadł na niebios tronie przy swo
im św. Patronie. Tego ci życzymy i 
999 999 999 razy wykrzykujemy: nasz 
Brat i Przyjaciel niecb żyje!!! aże całe 
Oberhausen zadrzy. 

Tego Ci życzą bracia. bratowr , ku
moszka i przyjaciele 
Fr. B. W. B. K. B. J. J, M; M; A: M~ 

A. M. - (294) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w De.rne 
zasyla swvm wszystkim druhom 

-.JÓZEFOM-
w dniu Ich Imienin najserdeczniejsze 
życzenia i wznosi na Ich zdrowie trzy-
krotnie: Czołem! Wydział. 

W dniu godnych Imienin zasyłam 
szanownym Kumotrom 

JóZf:fOWI I JóZEFIE NIEBO-
RAK OM -

jak najserdeczniejsze życzenia ~dro
wia, szczęścia i błogosławieństwa św. 
Zacni Kumotrowie niech żyją, aż echo 
z Marten do Obermarxloh sie odbłle ! 
Tego Wam życzy Wasz kumotr 

(295) Ian. Clerulak. 

W dniu godnych Imienin. dnia 19-go 
marca, składam serdeczne życzenia 
mojemu kochanemu bratu 

JÓZEFOWI JAZICOWI 
w łfattingen. Przy dziesiejszym dniu 
radości, który Twem imieniem słynie, 
niechaj w obfitości sto lat życia Twego 
płynie. Chóry anielskie dziś wesoło · 
głoszą i kochanemu Bratu koronę niosę 
Jak ptaszki w Powietrzu i ryby yv- wo
dzie. tak żyj kochany Bracie w rado
ści i swobodzie. Życzę Ci zdrowia, 
szczęścia i blo~osławieństwa świętego 
a J)O śmierci zbawienia wiecznego, a
byś zasiadł w niebie i Twoja żona ko
ło Ciebie i Wasze dziatki jeszcze dali 
niech wszystko Boga chwali. Gdzie 
miłość, tam Bóg, gdzie zawiść. tam 
zły duch. . J 

Także szanownemu koledze J~, 
·JÓZEFOWI WOJTASIAKOWI 
U nas dziś chwila wesoła. radosna, 

jak gdyby znowu zawitała wiosna i 
blogiem ciepłem dusze mi ogrzała i ja
snem słońcem w serce zawitała. Win
szuję Ci tego roku ładnej żoneczki do 
boku i życzę zdrowia. sz~zęścia i bło
gosławieństwa świętego rm ziemi, a 
po śmierci zbawienia wiecznego i po 
999 999 999 razy wykrzykuje:~ niech 
żyją! 

Tego Wam życzy brat i kolega 
Jan Jazie z Oberhausen. 

W. B. Fr. B. J. B. K.. B. (294) 

Tow. św. Tadeusza w Oereschełmłe 
zasyła swym członkom 

- JóZEFOM -
w dniu Ich świętego Patrona życzenia 
wszelkiej pomyślności, długiego życia 
przy czerstwem zdrowiu i zbawienia 
·wiecznego. 

Ile dziadów na odpuście. 
Ile listków jest w kapuście, 
Tyle lat szczęścia słodyczy 
Towarzystwo swym zacnym Jó-

zefom życzy! 
Zarz~. 

Kocha:nemu meżowi 
JÓZEFOWI .JAROŃSKIEMU 

życzę w dniu Jego godnych Imienin 
wszelkiej pomyślności. zdrowia, długie 
go życia i błogosławieństwa Bożego. 
Zażywaj spokoju we dnie i w nocy, jak 
zażywali niegdyś świeci Prorocy1 a 
gdy się ze snu obudzisz zrana. usły
szysz od nas powinszowania: Mói 
kochany Mąż i nasz Ojciec po trzykroć 
niecl} żyje! Tego Ci życzy żona Roza:. 
lia z synkiem Leonem i córeczkami: 
Martą, Lilką i Jadwisią. (299) 
~;t'«-~~;t;'t;t;t~t~~~~ 

Za 01łoszenla I reklamy reda.kcya wo
łtec 1>ublłcznoścA nie odpowiada. 

.Rodacy! Zapisujcie ,,Wiarusa Polskiego". 
POSTBESTELLUNOSfORMULAlł. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli· 
en Postamt e in Exemplar der Zettn;: 

Wfarus Polski" ans Bochum (Zeitunp 

rei~liste 128, filr das II Quartał 1907 
ahte an Abotmement und Bestellgeld 

'92 (1~50) mk. - . " . l- ł 

Obige l.92 Mk. erhatten zu haben, be
helmgt. 

' ' 

. . 
' ... - d. . ' . • . 190 ..• 

l<alserlłches Postamt • • • • • • • • • • • • 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 

Ich bestelłe h.iennit bcl dem Kaiiserll· 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitun1 

.• Wiarus Polski'' aus Bochum Zeitungs

preisliste 128, filr das II Quartał 1907 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 

1,92 (1.50) mk. 

Obige 1.92 Mk. erhalten za haben, be

tchemi~. 

• • I I I • a i. • 1 • „ • I 190,„ 

Kalserllclles Po1łult • • • • • 

· Po~tbestellungs-Formular. 
Ich besteHe hie:mit bei dem Kaiserll 

tien Po&tamt ein Exemplar der Zeituna 
„ Wiarus Polski" aus Bochum (Zeituni;.. 

preisliste 128) fiir das II. Quartal 1907 
und zahle an Abonnement und Bestell

geld 1~2 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be-

1eliełn~ 

• • • • • • • I. • • •• • • lM. 

• \, a I 

Postbest'ellungs-Formular. 
kii bestelle hiermi1 bel dem l(aiscrłt.. 

dien Postamt ein Bxemplar der Zeltu ' 
„ Wiara Polski" au~ Bochum (Zeltunt~ 

preisliste 128) ftir das II. Quartal 190n 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erbalten zu haben, be
tclieftti&ł. 

• • • • • • • ~ • • • • • 191.. 

lallerM• Peltoat , „ • • 



Bufet dębowy. 

Lustro z szafką. 

A. artkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

w- Gel~en l:.irohen· Hulle:a., ul. Wannerstr. 24J. 

SpecyalnoSC: Calko\\1te urządzenia mieszkalne. Szyfonierka Szafa. do rzeur. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za g~tówkę l na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 ·proc. wpłaty. 

~o z materacami 

Baeznoie t 

Krzeaełi:.o Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fantazyjnem 

•

1

.lJl!§§MMj es · bi ; a . 

Jedyna polska fabryka chleba 
w Westfalii I l'ładrenll 

Angielskie łózko .z materacami 

Rodacy w Herne i okolicy I "A•~!~~~~~~~~~ . .:.~ 0~.:~~· w~!.-P<.~~cun szanoWD.1Jll Rodako..n mój 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowo.oia, rszycia, prania. i wyłdjymi:młłt 
ora.z 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po eeaaell Jak aajtaidz7..-.h. (4a 

Zakuplcne rzecą odstawiam fra.nko do domn. 

Za gotówk~. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S ł a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBIE, Neustr. 85. 

sckei4 lalłrylu~ pare'""• - Służę więe kaidem• i doatarczaa 
ehlelł I pleezywe, które je~ ba.rizo smacme i taałe, jakte:.o 
11 nlk•s• w okolicy tutaj dostać u obcego nie J11.ediaa. 

___ Moje woą __ _ 

pr•ejeżdżaj'ł w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 
Leithe, W esteafeld, Hame, Hofstede, Riemke, BQchum. 

We wtorek ł w pl"1eka 
U eckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalk:e, Bulmke. 

W llrod~ I w aebot~• 
Bismarck, W inne, Rohlingha.usen i Giinnigfeld. 

~a Redacy, którzy do wyże.i wymienionych miejscowości prcyt.ęi,, 
jake i tycla, kt•rey jeszeze wspieraj-. obcych, prosz«) t poda.nie adren 

na poci.tówc~, a natychmiast przyjadę. 

htszQ r•ręco SzaL Rodaków i Rodaezlu o łaakawe poparcie. -
Pepłerajm.7 ••es• I jed.r..nay e•Ieb pe.iłlłłlł. 

Henkel's 
BI ei eh-Soda 

Franciszek Matysiak piekarz polski I najlep~e:y i naj~~y '~dek do prania i ltieloia, 

W W a t t e n S C h e i d J paczkach z nazwiskiem Henkel i z znac)liiea 
ochronnytu „lwem". Do nabycia we w•ystkick 

' I zastą.p1 zupełnie b1elen1e na 1,ce. ..,.lk• w 

\·or„a•ułr. 48 (27) "Yont„t•tr. •8. drogeryach, składach towarów kolonialnycll i •1· 

--------------------- dla, (191) 
MW! 

em-•.w === Niniejszem 11k1a~ara ser· 
d•ez11.e 9,Bói; ••• 

plae'' w1zystkim Ro· 
dakom, którzy wzi~li 
udział w pogrzebie na
ill'ych ukochanych dzieci. 

W ciężkim smu\ku 
pogrążony 

B, Lewandowski 
2Ba z żoną. 

PIĘKNĘ 
KARTY NA 

WIELKANOC 
·. - ·.·ma na składzie ·. · . ·. 

ksi~garnia 
„ Wiarusa Polsk~' 

w Bochum. 

Budzik gł. dzwonek. I,~ .u 
Zegarek !!=:::~· 2usis "' 
Zegarek •re~;n~0 6,s& .L 

C 'k' okoro 2000 Uutra· en Dl I cyl .,,.,.. i&l'JllO ft 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błam.areka •· (72) 

Papier listO'WY 
z innymi naiisami iao wierszykami w ni· 

główku poleca 
Księgarnia ,,Wiarusa Polskleco", BoclWJ. 

Baczność Ruhrort, Bruckhausen okolica! 

kupić dobrze letl:t ce gotowe ubranie, proszę udać się t)11ko do Jakóba Rotsehiłda. 

ł Ubraflia odrabia się podług własnych wskazówek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramionach jak 
j najdokładniej odrobione z podkładką włosia, więc odróżniać kh prawie nie można od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

się zamówić na pr6bę, próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcamt 

Jakób Rotschild, Ruhrort, 
nlłea Królewska (Ko••gstrasse) 5. 

- . 
Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa Pol." w Bochum. 

I 



Dodatek do . nr~ 67 „Wiarus~ Polskiego': 
Boehum, na środ~ dnia ~O-go marca 1907. 

Bractwo Róźańca św. mężczyzn w Baukau 
.zasyła w dniu podnych Imienin 

Ks. prob. Józefowi Schunkowł 
i ks. kapelanowi Józefowi Humpertowi 
najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia 

. i błogosławieństwa B1Jźego. 
Z gł~bi serca, Księża drodzy, składamy Wam r( 

życzenia, byście minąwszy ciernie i głogi, po ~ 
kwiatach zaszli do zbawienia. ~ 

Nasi Wieiebni Księża niech żyją! 

~~~~lt.;t.~~~/~t~~~ł~ 
-------· ;·~~~~~~p 
~CJf:Jl~te!CT-~?6E~~ I Towarzystwo św; W ojeieeha. w Baukau ~ 
il składa swym Wielebnym Duszpasterzom 

11 Ks. Józefowi Sehunkowi 
i Ks. Józefowi Humpertowi 

w dniu Ich świętego Patrona 

życzenia wszelkiej pomy1Hności. 

W dzień Wielebnych Księży Imienia - I my 
niesiem serdeczne życzenia - Szczerze i serde
cznie, jak Ojcu swojemu - Opiekunowi, Obrońcy 
stałemu. - ...Jyjcie długie lata tutaj między nami 
- W 21drowiu i s.zcz~ściu z Swemi owieczkami. 
- Nie niesiern darów, bo nam z woli Boga -
Biedna i ciężka przeznaczona droga. - Lecz 
wdzięczność serca i miłość gorącą. - Najżywszym 
ogniem do W as pałającą. - Zyjcie w długie 
lata tutaj Księża ukocha.ni - Od wszystkich 
czczeni i miłowani. 

Towarzystwo samodzielnych krawców· 
d'a 

La•sendreer i okolłey 
.na posiedzeniu, odbytem w dniu j.go marca, 
ucJawaliło z powodu podrożenia. materyału i pod
wyższenia zarobków dla pomocników, 

2a odrobienie ubrań + rzy dostawie mat;eryi przez 
odbiorców, jak następuje: 

za ubrania marynarkowe . . 27 de 30 mrk 
za ubrania aa rdut. dwurzędne 37 do 40 mrk. 
za spodnie . . . . . . . . 6 marek 
za ubrania surdut. jednorz. . 32 de 35 mrk. 
za pal eto ty . • . . . . 25 do 27 mrk. 
:u kamizelki . . . . . . . 6 marek. 

ZARZA,D. ł5 

Poszukuje się zaraz 

20 dziewczyn 
do prac na wieś i dt 
mi!l-ata. Zasługi 18 dt 
20 m. miesięcznie; talie 

4 parobków 
i 2 kueharld. 

Anna Aodryszak, 
polska str~c~rka, 

Beeklł.nsh. • 86d, 
287 Leusbergstr. 2~. 

wyśm. holender 

Ser ski, mięki,iłatw 
dający sil)kraja4 
w kaw. po •o I. 

paczka pocz- 3 90 m 
bwa franko ' 1 

.l'ob. 8tegelmann, 
Neumiinsteri.H70. (1!726) 

Najlepszą i .najzarq,,,,.. j 
tabakę 

tlo zażywania 
tabakt: na ee.z), 
lioweńską, kael•
llnk~ poleca (1692) 

11pee7alna 
łabryka tabaki 

do zaż7wanła 

E. Sommerfeld, 
Grud.ziąd.z(GraudenzWpr 

Przyzwoity i pilny 

człowiek 
władający językiem pol
skim i mogący kaucyt: 
stawić znajdzie w moim 
składzie mebli od zaraz 
lub od 1 kwietnia stałe 
aatrudnienie do kasowa
nia pieni«idzy. Zgłosze
nia do Eksp. „ Wiarusa 
Polskiego" pod nr. 30ł 

Służąca 
potr1,ebna od 1. kwiet-
-! ~ Olli-O 

M, Scbnitzek, 
Wanne, Unser Fritz 38. 

Ból !&\'bÓw i w1·zody 
na dziąsłach usuwa be.z 
boleści i niebezpieczeń
stwa bez rwania z~bów. 

H. A. Koch, 
Beeh·um, 

Buddenberg-Str. nr. 18. 

Poszukuję od 1 kwietnia 

dziewczyny 
do pracy domowej, która 
musiała.b1 też w 11khr.
dzie kolon. ~pować. 
Znajomoś~ języka pol
skiego i niemieckiege 
konieczna. Zgł. pnyjlll. 
8telaa W alezak, 
Kengede, Annerst1·. 26. 
(312) 

Szl a:nrnym Roda cz.. 
I kom w Jla•łrep i 

okolic7 polecam !il) jab 

krawcowa 
Józefa Oemel, 

Oberk as trop, 
ulica Henryka 71. 

pięknych jak perełki, pierw!ze wagony już nadeszły. Dalsze wagony w 
drod•e, 'a. setk1 w kopcach czekajł\. Sprzedaję t.) Urn ~'agonami~ 
dla tego nłesłychan.łe ta11:•.o: Pd?y ka.żdemu ch«tine przysyłam. 
Zamawiać można listowme, osob1sc1e w bmr.ze 1 telefonem nr. 577. 

Jan Kwiatkowski, 
Import kadoftl, Interes kredytowy, Kąsa oszczędnoieł 

Herne, Bahnhofstr. 50. · ~ 

Przy zam4wll~ 
· NaJwlt:ksz7w7bó.r. najpł~knJejsz7ch Diaeh prosinij I.. 

rzecz7 I najtańsz~ ceny n~ ... : eh~6 kupeew ·i 

U B RA N I A m~ kle · puemysłowe6 .,;, 
. .· · dla z młod.zlenc. aby zamieszedli 

do · li.om unii · · sweje 91łoszMbi. 
I dla chlopcó~ wnaszem p~Amię. 

. znajdzie kat~y w · ~omo .zakupna Kapeom i prze-

CałłDl&DD'& w :Mar-•oh mysloweom, kt6.~ 
..a.I rzy w nużeJ tł• 

Prowłncyalna ni. (Provlnzfalstr.) 17a zecie otłaszaj,, 
8llmn1:Pml'llllllllliiii1B1Gl!m!mamD"•1------ niech kupaj~y 

I • Do Włelkanócyl Przy za- powfedz4, te t• 
kupule ponad 20 marek eleganeld ogloszenie ezyta. 
kapelusz darmo, niżej 20 marek 1 j 
półkoszulek, kołnierzyk I krawat I I, aby ogłasza~ 
darmo. (B I 4) ey wiedzieli, te 

ogłoszenie miało -
Tow. św. Stanisława B. wWanne (Za

chód.), oraz wszystkim Rodakom, którzy 
wziQli udział w pogrzebie mej żony 

Stanlsl. Grzegorzewskiej 
~z domu Baranowskiej 

składam staropolskie serdeczne „Bóg 
zapłać 1'· W smutku pogrążony mąż 

W oj c. Grzegorzewski. -... „ •.•.• „ .•.• 
• Kto pragnie posiadać O 
: książkę do nabożeństwa: 
• wpl~llnej moent\Joprawle • 
• niech sobie zapisze e 
; „noze oąoz m11osc1w". : 
• Książka „Boże bąd.ż miło- • 
• ściw" zawiera bardzo piQkny łl 
• zbiór nabożeństw .i ~ieśni,. a. kosz- • 
• tuje w nadzwyczaJ p1ękn~J i moc- • 
A nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 
W 2,00 mrk., 2, 1 O mrk., 2,50 mrk., 
• a,oo mrk., 5,oo mrk., 6,00 mrk., • 
• 7 ,oo mrk., 7 ,50 mrk. i 9,oo mrk. • 
• KsiążkQ ~ prz~syłamy .za ~oprzed • „ niem nadesłamem nalozytoSCJ. albo • 

~a. zaliczki\ pocztową. • 
• Adres: • 

ł „Wiarus Polski" e 
• Bochum. Maltheserstr. nr. 1 7 • ·---·-·········· r~~Jooollr<~NI~~~~ • Szan. Rodakom w Doo. bum i ókoliey po-1 t leoam mojrt (lnO 

ł pr~~~r~!t!1~.!!2ką ; 
1 • sił.ład mebli • r 'I specyaln•e całkowitych wypraw. r 
~ Ludwik Kruszewski, ]. 
l B 0 eh u m, Johannitterstr. 22 
( za getówlu;. lłla odpEat~l 1 
>Jr<~~~r<~....,.~NI"""-

}IT ajltp!zym środkielll iomowyin 
przeciw ka15zlowi, chrypce, dy
•li.awicy, duszności, kurcze• żo
łj\dka., tasi1mcowi, błlom z«ibów 
jak i reu.atyzmowi i podagrze 
je!t H.. Buebowskłtso 
•l•jek ~ok.al? p•use„ 'Y• 
Tyaiące 111dzi, którzy drwali 
środka. tego znaleźli •l!;'ł w 
swych cierpieniach jak i. npeł· 
ay pewrót do zdrgwiil. (127) 

Olejek eublyptusowy "Wyseła 
!i~ w butelkach. po 60 fea. 
1,00 •· 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy gd 4,00 mk. franko. 

Il. BUOBOWSB.I 
fabryka cb.emicznt farmaceut7cznych wyrobów w 

PHnania. -'.dres io za:mówiei: K. Bnohflw~ki, e'i.e
miae1a :pb.anaazeut i1>ehe Fal1rik. Polien «O. 

• OC 
' Essen, 1179 

aL Wlełowa (Turmstr.) nr. 14. 
N ajwitJkszy i najstarszy pierwuo~dny inte rea 

krawiecki na Essen i okolicę. 
Krój nowomodny uznlllly jako najlepazy„ 

TANIO 1 T.Ane I 
Ubiory z tnrałego towaru już od 35 marek. 

tTbłor7 •okol•kł~ od 3ó do 46 marek .. 
Koszta podróży do dwóch marek .inrracamy : - Ha 

słt.m Mszem: Swej de •we••· 

Place budo-wlaz::..e 
W biO.~f-wielko~l •mk;0na1lprzl?all~"Pl'l11WML& 
małej wpłacie. ( 40) 

Albert Buss, 
X A. Il BO RN, Gottliebstr. nr. 25. 

IH10łtllfl•IH\łtłllll11HłHłOłE I Chłopca I 
lift do posyłek poszukuje od zaraz = 
- ni „ 
·.: Drukar a I 
: 11 Wiarusa Polskiego11 

w Bochum I (Ji{altheser•tr as se nr. l'V.) = 
---!!·~~

Tani chleb! 
Dobry, poiJ'WDJ chleb padera„ 
bonki po l,~5 mr. i po 85 fe•. 
również westfalski chleb wiejski (Bauem„ 
atuten) po 1 OO mr. przesyła !pospiesznie 
koleją przy odbior.ze 4 bochenków fraI>tk? 
hbryka chleba Joh. Rake, Upsprung, 
p. Salzkotteu. (1800) 

Zamawiać pros~ę w niemieckim ję 
~yku i ~odać dokładny a.dres i stacyę ko 
lejową. Składy w Bochum: J. Poll meie 
Moltkemarkt 1:1. ..J. Krab, Dorsterier,:,,tr 
L. Weber, Hutt~ tr. 51, Pennig, Sternstr 5. 
Ph. Lohoft, Mnltheserstr. f>, G. Kirrbner 
Lindenstr, 82, Ed. 'Velsch, • Konigstr 

I 
Sżaoownej Pnbliczoości Langendreer 

i okolicy polecam mój wielki skład 

wszelkictt mebli 
•d najtańszych do najlepszych. Wykonuję 

I 
wmoim warszt. wszet. prace tapl~erskie. 
Sprzedaję 'łakże na od11latę. 

I Andrzej Firlej. Langendreer, . 
Immin~erstr. 9. 121~ 



z Gbr ad EBJ"mu pruskiaao nad sprawą ! kic~ .~ynikl pobudek i p~d".1-Ją powody dzi i komunii św. Spodziewamy się, i no narodowem stanowiskiem. byłby Zr us 
b ' rehgune. Te powody re1Ig1ine byłyby że organa wlaściwe skorzystają z spo- • zumialym, ale nie można go pojąć nc 

streJ'ku SZKOmerro < uzasa~nione, gdy~y si~ ~zieci znające sobności i rozwiną jak najbardziej tę I stanowiska etycznego. Cóż to ma br kl 
& • I tylko 1ęzyk .Polski, obciązało nauką re- nauk~. W końcu wynurzam życzenie, za etyka • która biedne dzieci zaprzęga eh 

(Dokończenie) ligii w języku niemieckim, dla nich nie- aby smutne stosunki, jakie panuj<{ w do politycznego rydwanu? Kościół ka. si 
zrozumiałym. Polacy, arcybiskupai ka pr()wincyach wschodnich. jak najprę- toli.cki nie może usprawiedliwiać stu 

Poseł v. Heydebrand (konse ity- plani twierdzą to i upatrują w tern po- dzej się skot1czyly. ku szkolnego. Ponieważ w Anglii i Pra 
sta) Polacy powinni przypomnieć so· gwlacenie sumienia. Nadzorcze wla- , Poseł ks. dr. .Jażdżewski: Mi- cyi wobec pewnych narodowości zu. 
bie, jak oni sami postępują w Galicyi z dze szkolne przeczą temu. i oświadcza- ' nister oświecenia w komisyi budżeto- pełnie przeciwnie postępowal. Jeżeli 
rusinami, gdzie większość mają, a nie • ia. że żadnemu dziecku nie udziela się Wej twierdził, że nie jest wvmaganiem zaś powiadają, że część duchowieństwa 
stawać tu w charakterze stróżów pra- niemieckiej nauki religii, któreby pod Kościoła katolickiego, iżby nauka reli-

1 
katolickiego uleg-ła naciskmv1.· sumienia 

wa i sprawiedliwości. (Bardzo słusznie) względem języka nie bylo do tego przy gii odbywała się w języku niemieckim. to przyszłg to dość późno, bo już od ro. 
Jądro sprawy zasłonił p. deputowany sposobione. Kwestya to tak dawna. jak sam ł(ościól ku 1873 mamy odnośne przepisy. 
Stychel: Czy w, szk?l~~h prus~ic~ pa: Ze st~nowiska kościel?eR? .i religij- katoli~ki. .Kościół zawsze P.O~?stawał O zasady kościoła katolicki~o nie 
nować mer w ogolnosc1 1ęzyk mem1eck1 nego moznaby to przyna1mmeJ teore- przy ządanm, aby prawdy rehg1me wpa chodzi tutaj wcale. Cóżby się stało , 
czy też w wypadkach .niek_tó.~ych, mia- ty~;Znie ?ar~zo latwo. roz~_trzy~nąć: Ko- }ano w j~zyku ojczystytm. Żg.danie to powagą państwa, gdybyśmy się kiero~ 
nowicie podczas nauki rehgu, ma słu- śc10ł za1mu11e stanowisko w teJ mierze na koncylmm trydencki cm zostało usta- wać mieli zasadami Kościołów „ (Bard 
żYć język ojczysty do. pomocy? Co się po n~d narodowościa!"11i i stara się o to? ; l?nem, a obowiązki~m s~koły j_est, aby słusznie u narodowych li_b_erałów.) \\' 
tyczy dalszej prakt~k1, to tak.owa zale- a?y 1eg.o nauka ~pa1ana była Iu?ow~ , się zastoso;vała d~ zą~an Ko~cioła. Westfalii pewien ojciec wybil dzieci 
żeć ma od decy.zyt wl~dz. szkolnych. roznemi drog~m1, na.turalme tak~e 1 ; My, ktorzy za1n:i~1e~y si~ ~us~p~- swe za to_, że w domu po niemiecku 
Prakcya polska 1ednakze me chce, aby przy pomocy Języka 1 to naturalme ta- .. sterstwem, wiemy, 1z ogol dzieci osm10 mówily. To sie stalo w Westfalii ac 
to załatwił pruski zarząd szkolny, tylko kiego, który lud rozumie. Językiem tym letnich nie jest wcale w możności, nau- się w Poznańskiem dziać musi. J~t 1 
w ostatec~nej i1~stancyi zal~żn~m.to ma z zasady będzie język ojczyst~. Jes~ to k~ r,eligi.i w języku niemi~ckim zrozu- większem barbarzyństwem jak w~zy. 
być ile mo~nośc1 od decyzy1 d~1e~i. ~Bar bardzo trudną rzecza .• władać 11ę~yłnem , miec. Az do :oku 1871 mne zasady stkle rozporządzenia rzadowe. Byłoby 
dzo słuszmeO Mamy .tu. w ~z~.1e 1es~- ?b~ym d? tego.stopm.a, aby w_ mm my- , szkolne obowiązywały. _Do owego cza bezsensem, gdyby dzieci po niemieck 
cze innych przedst~w1c1eh re11g11 katoh- slec ta~ J_asno, 1a.k w 1~zyku ?Jczystym: , su władza szkolna uwaza~a naV:'e~ za mówić miały skoro tylko do szkoli' 
ckiej, nietylko pan?w Polak.oV:'. ~rze- Od:m;~i si~ to miapo:vicie tez do nauki . po~rzebne, aby przy~ajmmeJ1 rellgn u- przychodzą. Ale tak nie jest. żądaj~ te
cież stan obecny me sprzeciwi~ si~ ~e- 1 reltg11, ktora d_la zyc.ia :vewnętrznego i dz1elano w języku 01czystym. W kole _go od nich dopiero wtedy, Sikoro si~ ję. n 
ligijnym, ~a Górnyi:n $l~sku istme1ą-1 duszy b~z ~orown~ma w1~~sze ma zna ł. rodzi~nem P?Zn~ie ~zieck~ ty!~o i_ęz~k zyka niemieckiego wyuczą. (ZaJ)rze~ze. 
cym przepisom, gdzie takie same pan1:1- czeme, iak mne w1adomosc1. . . ł polski. Zda1e się, ze waznosc zyc1a nia u polaków.) 
ją stosunki. Tam strejku szkolnego me Czy te warunki zachodza u dz1ec1 t familijnego bywa zapoznawaną, bo w ta - Zapatrywanie że polacy naukę reli 
mamy. Kościół katolicki wobec irland- polskich w Pozna1J.skiem i Prusach Za- ; kim razie nie stawianoby rog~iny w gii w języku polskim pobierać powinni 
czykó~ ~ Angl~i i _bretończ~ków Y"e ch?dn.ich, je~t to pytanie, któ~eg_o ani ~a, I sprze,cz~ość z ~zkolą. Obcego języ~a. n~ nazwać muszę nader powierzchowne~ 
Prancyi, mne _za1m.u1_e stanowisko, 1.ak am tez cał~ izba rozstr~ygnąc me ~oze. I ~czyc ~1ę mozn': wtedy tylko, 3ezeh Pi;zy wielkiem znaczeniu nauki religii 
to, ktore tu UJawma1ą Polacy. Katobc- , Ze stan~w1ska dyscyplin~ szkol~e1 i wy ł Język OJ;czysty bierze się za podstawę w szkole ludowej, wykład iei w języku 
kie duchowieństwo nie miało dostatecz- chowama szk?lnego nalezy stre1~ sz~ol i P9nieważ to sie u nas nie dzieje, więc polskim prowadziłby do.zqpelnego spo. 
nego zrozumi~ni.a dla naszego narodo- ~Y, potępić .. Nie jest ~o peda~o~1czm~, ł też i skutki nauki języka niemieckiego Jonizowania szkół ludowych. Jest to 
w ego· stanowiska. Przestrzegal1_1 prze- 1esh rodzice, zam_1ast . zazahć ~1ę ~ są male. Skoro dzieci opuszczą szkołę, ł bardzo zręczny tryk ze strony pola. 
to przed dalszemi ustępstwami. Roz- u władz na wadhwośc1 w . d~1e- I zaipominają swoich wiadomości niemiec l ków że żądają języka polskiego iako 
c~1odzi się tu ? żądan_ie z dzi~dziny y.r~l dzinie. szkolnej„ P?Prostu, dz1ec10m ~ kich. Bardzo daw_~o. już przem~śliwa- i· wyk'ładowego tylko przy nauc.e religii, s 
k1 narodowe1 prze~iwko ',~1~mczyzme roz~azą, aby stawiły opor wyma- ~ lem nad drogą wyłs~1a. bo ma_m mteres _ponieważ wiedzą, że za tern Póidzie cal 
(Bardzo sluszme !) i tu tez Jest od po- garuom szkolnym. Ze zarząd szkol s wtem, aby ludnośc sie uspokoiła. Dro- kowita polonizacya szk,oly ludowej 
wiedź. Państwo nie może ustępować, ny nie może . być ~bojętny na t~nż~ i gą wyjścia byłoby, gdyby naukę reli- ł Wszystkie powody, które Polacy pod~ 
ni~ c~cąc sie~ie ~u~ić. (żyw_e brawo!) s~reik.' i przecr-;vko m~mu w~zystkiem1 gii powierzono zupelnie Kościołowi. ją„ są kłamliwe, wymyślone na to je
Je~eh Qozwoll na u~~:wama .1ęzyJrn pol s~~am1 w~stępu1a. ipozn~ sobie WY_obra I ~~m min. Bosse p~zyznal, _i~ t.o jest m~ I dynie, aby pokryć polską agitacyę. Nau 
sk.iego w na~ce r~hgn. to me~lug? sta z1c. C_o s1ę tyczy srodk?w p_rz,ec1~ko I zhwem. Podlug- slow terazme1szego m1 czyciele Ili!Si na kresach wschodnich za 
~10ne będ~ ządama,_ aby W?Role 1ęzy- 1 te~u sto:;owan~ch, _m?zn~. m1ec rozne i nistra iiednakże niema widoków, aby za ł slużyli na dzięki, za kh zachowanie się. 
k1em polskim posług1~a~o się w szkole r. mmem.ame. Z?a1e. ny się, iz było.by rze J rząd ustal na tej drodze przewrotpej. Podziwięnia nie mogą wzbudz'.ć 
a ~tedy bedz1em~ mie!t. szkołę pol_ską, rzą na1o~pow1edme1sz_ą, gdyb~ się było • M~ jednakże czyni!flY ~1inistra odpowie I strejkujące dzieci,. co naj1wyżej litość. 
a me prusk~. (N1epoko11 u Polakow). poc~~yc1l~ za korzen, złego i. ukara~o ? dz1alnym za skutki takiego fałszywego i Na jaki zaś szacunek zasługują rodzice, 
Dla _sta_now1s~a ~ar~doweg~ mam zr?- "".łasctwYch prow?dYroV:', ,zamiast d,z1e i systemu. I którzy swe obałamucone dzieci używa· 
znmieme, ale 1akze c1 panowie us prawie ci. Jako surowy 1 gorzki srodek, kto.ry . , , . ją jako mirny przeciw państwu! W Ga· 
diiwić to mogą że używa1'ą dzieci jako zdolny 1·est naruszyć uczucie sprawie- - Mmister oswiaty Studt: Mowca po i 1. · d . 1 ; k .. ' • - ~ d · t · d ·• · K , ·, l k t 1. k. 1 1cy1, g zie po acy są w w1e. szosc1, za 
Dl aszczyk dla walki narodowe1· dzieci 'J dliwości uważamy karanie uczni zakła · prze m weir Zlł, ze osc10 a o lC l ~ k · . n · h d · • d · · · h k , · ' · ' · ' · . . . · ~ · d b k l. ·· b • kł d ' azu1a i,usmom c o zie o rusK1c os 
n1ówie które.nowillmLw tome k~cievo rlóur wv7.~zvch za przew1111eme rodzi- ł zą a, a Y nau a re igu Yta wy 1a a- ł · z· · · k 1 p t 

aroua· Oy(; wycno~.v.wane ""." ·sza-:sun- ł ców luo to'a,zenstwa. L w~zys(Klc_n I uq w J\-h.Yh.u vJ .... L:r?łY~· Grhr~v t{) h:sr- ł CIO ow, rozmav.:iac l'O rus 1!· rzy 051 
ku dla władzy. Jezell panowie (mow- ~ tych powodow ubolewamy nad stre1- ł lo prawdą, stosunki, ktore panu1ą na kre cie nam panowie (do ~olakow) aby 1e· 
ca zwraca się do Polaków) dzieci wa- · kiem i żywimy nadzieję, że tam, gdzie ! sach wschodnich byłyby daly od dawna de~ ~rzypad~k,. w kto:y_m na~azan(} 
sze doprowadziliście do tego, że z roz f strejk już upada, wkrótce się zuQelnie f już kośoielnym zwierzchnikom powód dz~:cwm ~o J~k1ego kosc10la ma1,~ cho 
kazu rodzicielskiego staja się nieposlusz I zakończy. Skoro_ się to stanie, wtedy I do wkroczenia w nie. Tak. się jednak dz.ie! Tak! ,P?htyczny falsz PO:lakow na r 
nemi innym, to wywołaliście duchy, minister oświeceńia stawić sobie musi nie stało. Starania o zmiaue tych sto- lezy oc~mc, Jak na to zasługu1e. Życzy s 
które się prawdopodobnie niegdyś zwró pytanie, czy nie należy spełnić życze- sunków wychodziły zawsze li tylko z my .sob~e, aby rz~d dotyc}J.czaso~ł 
cą przeciwko wam samym. (Bardzo słu „ nia i żądania ludności polskiej. Polacy ! pewnego agitacyjne~o gniazda, ponie- swo1e sllne stanowisko wobec stre1ku 
sznie i brawo!) Rzad znajduje się na mają już to mniemanie. że nauka religii ł waż jednak poseł ksią.dz prałat Jeżdżew zachowal. . 
właściwej dmdze i niech spróbuje uży- w języku niemieckim szkodzi ich reli- ~ ski twierdzenie to z taką pewnośoią na- Poseł baron Zedht~ (wolno7konser
cia środków w dziedzinie pedagogicznej gijnemu wychowaniu i ostatecznie izba l wet w komisyi budżetowej wypowie-1 w~ty~ta). ?zkolny. stre1~ pols~1 wyka
ale to nie wystarczy, bo korzeń złego wieniM duszy. Czy to wyobrażenie jest J dział, postarałem się na odpowi1edź na zu1e .. 1ak n.1zk? st?I zamiłowanie praw· u 
tkwi poza dziećmi. $rodki pedagogicz słuszne, niechaj pozostanie kwestyą o- ( to ze strony uczonej. W 4 ustępie 24 d~ a l'ak ~ie!k.1 em1 są k.l!lmstwa. Tr~eba c 
ne wtenczas tylko będą skutkowały, I twartą, rząd wszakże w tych sprav.:ach z posiedzenia koncilium Trydenckiego i o ile moznosci, u~hwallc p:awo, sk1ero~ 
skoro orzec. rodzicom i kierownik~m w których dotyka sie dziedziny religij- Ił p~zepisanem jest tylko, że przed udziele I wane ~zc_zeg?lme przeciw buntow~i 
zewnętrznym ruchu te~w wkroczy się. ł nei, powinien występować bardzo mem sakramentów św. ma być wier-1 kom dz1;~1. 1 ak'1: ?S!a~a mogłaby ro· 
(Bardzo słusznie.) My rzad w dalszych : względnie; on może to uczynić: Nie po- nym obi1aśnione znaczenie tych sakra- wnoczesn~e odnosic s~ę ~ ~o socya!n.ych 
jego krokach poprzemy. (Brawo). Gdy i trzeba przecież, aby nauka religii była mentów. Przepis ten odnosi się więc d.emokrato~. Wszelk1m1 s_rodk~mr mu· 
by teraźniejsze przepisy, wystarczyć l środkiem niemczenia; taka względność nie do nauki s~kolnej, ale do pouczania si b~ć st!um1o?ym ten ~t~eJk. ktory bez-

. n~e miały, ~o j1esteśmy do ich uzupelnie- J nie wstrzyma za nadt<? P?Stępów dzieci ze. s_tr?ny kościol~. S_zkó1 ludo\vyc]l, w sumiTenn
1
1 ludzie urz~dz1h. 

111a gotowi. (Żywe brawo!) Jeszcze i w języku niemieckim i me naruszy cha f dz1s1e1szem rozum1emu. wtedy rn_e bylo. Y e z obrad p1ątk.owy~h. 
słówko do polskiej frakcyi: Mówicie tu I rakteru niemieckiego szkól. Protest Po I Przepis ten ustanawiał jedynie lingua w. sobotę przemawiał p1erwsz~ P2° panowi·e zawsze o barbarzyństwie, sro laków przeciwko szkole nie. mieckiej J vernacula, albo lingua vulgaris w prze- s~l Kmdler (w~ln?m: partya _lud.)_. / 
gości, o stosunkach niegodnych ludz- przez to osłabłyby przynajmniej. Oni I ciwstawieniu do języka łacińskiego. Na- g~ry mu~zę .w lmie_mu frakcy1 _meJ ~s· 
kości itd. Któż-że to obdarzył was kul już teraz starają się, aby dzieci włada- reszcie objaśnianie sakramentów świę- wiad~zyc,. ze. ~tre1k szkolny_ 1ak~a1o· 
turą, której dawniej nie posiadaliście? ly obydwoma językami celem zwalcza tych w lingua vulgaris miały wt·edy tył f st~ze1 gamm~ 1 ze zg~dzam~ się~ mne· 
(Bardzo słusznie!) Któż-że to stworzył i nia hakatyzmu bronią podwójną, jak się ko mieć miejsce, jeżeli tego była potrze I n:ii fra~cya~i Vf tern •. ze ~tre1k w mte~eh 
u was stan urzędniczy i temsamem u- wyraził pewien mów.ca. Dąlej zalecało- J ba, jeżeli bvlo możliwem. Zresztą wy- sie i:u~szk~nc?w d~1elmc . wsch~dnic 
po:zą~kowane s.tosunki, k~óryc.h .w by się, aby organom kościel~ym pozwo ~ razil. się papież Leon XIII w okólniku PC?WIDt·e_n się 1akna~prę~~~J skonczyćÓ 
dz1elmcach polskich zgoła me w1dz1e- Iono na większy wpływ w kierunku re- t z dma 20. czerwca 1901 r. wystosowa- ~ie mozef!1Y natomiast isc za ~a~ą. kt 
liście (Bardzo słusznie!) Któż-że to ligijnego wychowania. Znana jest rze- neg-o do blskupów czeskich i moraw- 1 ą ~czoraJ dał posel baro~ Zel~dhtz, bY 
zrobił was tern. czem teraz jesteście? i czą, że reskrypt falka z r. 18?6 ograni- skich, co do używania języka ojczyste- st~e~ ztwa~cza~ dusta~a:-111 dwy1ątkoR"'.~ 
Wszystko to zawdzięczacie narodowi I czył wplyw kościeln.v do minimum. W go w ten sposób, że nie może być niko- ~i ... a o _się mg Y. m~ zgo zr~y. 0 

n~emie~~iemu ! (B_ardzo słusznie! .- P~znal1skiem wpływ ten jeszcze. bar- mu zabron~onem czcz.enia. i kochan:a ję- mez 1~st~sp1Y zd~ma. ze przepisy ~arn:. 
mepoko1 u Polakow). Jest to me- . dz1ei. jest uszczuplony. Ks. Arcybiskup zyka po 01cach odz1edz1czonego, ale dla ~odzi~ow, kt?re chce. ~toso:vac ~aw 
wdzięcznością, gdy tu stajecie jako spo ł Stablewski tak się z tego powodu żalił na tern dqbro ogólne nie powinno cier- Zedhtz, m~ nalezą do te1 izby' .ale 1 

niewierani ! Zaniechajcie tego. Jeżeli do dawniejszego burmistrza poznań- pieć. W skutek brewe obecne~o pa pfe- .P~rlamenci~ b~łoby złym zmukiem dla 
rząd broni jak najbardziej dobrą narodo skiego, Wittego: „Państwo stąpniowo ża Pjusa X. oświadczyli biskupi pruscy, z1ednoczema. hberaln~-konserwat~n~ 
wesrn. które tkwi także w szkole. to my opamowywa całą naukę relisdiną w szko fo regulamin nasz w szkolach ludowych . goĆ ~dY?Y pierwszą_ 1ekgo pr~c(b mi~o 
rzą~~, nie opuścimy. Sami musielibyś- lach. Kapłanów wygnano z nich. naru- zadość czyni wyma g-aniom l(ościola i d Yb ucie rta:v )Ytąt owyc ar 
1;1.:Y isc. n~ zagladę, gdybyśmy rząd opu ! szono język wykładowy i cóżże pozo- ! że Prusy starają się wystarczaJąco o po 0 rze, na ewicy · . . . u-
sctć m1eh. (Żywe potakiwania.) i staje j,eszcze dla towarzystwa religijne- ; u~zanie młodzieży w szkole i Kościele. Jesteś~y zasadmczo. przeciwni . 

• • . [ go? Tylko przypadkowo dowiaduję 1 W Irlandyi i Bretanii, gdzie ojczystym s!awom WYlątkow_ym. ktore ~worZ4 ni~ 
~ .~osel dr. Dittr.tch (c~ntrow1ec) Je- , się o tern, w jaki sposób nauka religii u- I językiem jest łaciński ( ?). nauka reli- ro':~e pr~wo_. NaJle~szą polltyką_ g~fę 
zeh Jest prawda, z~ .stre1k szkolny wy- dzielaną tam bY\va". Wobec tego sta- gii udzielaną jest w języku angi~!skim, mamzacy}~ą. 1est takie ob~h?dzeme. z 
~rofany. zo~.t;l z mie1sca centralneg?, a- wić można stuszn:e pytanie. czy towa- względnie francuskim. W Belgii i Pla- z Polak~fil:ls. Jakby~my chcieh. aby SI~a, 
7-eby ?2Y1

V 1:- ruc_h. n~rodowo-polsk1, _to . rzystwo religijne posiada f1eszcze owo mandyi ucza się po francusku. Na strejk n~szymi zio~kam~ o~c~odzono za ~o
w taknn ra~ie. musielibyśmy to .Po~ęp1ć, ! kierownictwo nauki religii. które przv- 1 wywotany karygodnemi środkami z po- ~icą. ~atomias~ istm~1ące, p_rawo beZ 
bo s~ko~~ ~ 1~ J:est na to, a~y dzieci V:V: ł znane jest Kościołowi w konstytucyi? [ szkodowaniem najelementarniejszych ze byc w ca.leJ ro~ciag_losci. ~I~ to
sel~c - JeslI s,ę ta_k wvr~zę - w ?~oen · Słyszeliśmy o pertrllktacyacl1. po- ~ zasad pedagogii. żadnemi nie odpowie- szykan przeciw agi.tacyi polske

1
J 8,w 

pohtyczny ... Rodzice. ~torzyby się te- dług których w Poznańskiem, po ukoń f my ustępstwami. so~a~e. ~ysuwame przez. ~01ako _ 
Q.'O dopusc1Ii. grzeszyhbv bardzo. Po- cze·liu z t . d . d in t d . • dzieci na pierwszy plan walki me odpo 
Jacy jednakże przeczą. iżby strejk z ta- v;o ·mają\~z~~ol:~edfuo n~ufi' 0Yffp0o~~~= f ) .Poseł fried~en~ (narodowy libe- wiada na~zy_m zapat~y~aniom. w. źa„ 

.., ral . Gdyby stre1k szkolny motywowa- dnym razie Jednak me 1est uprawniOlle 



usu~anie uczn'.ów z gi1nnazyów i sen~1~i-~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

yo• w 11at1 ·z · I k" h ac, chociaż streik sam potPp1"amy. · · nar. ~ ycie s ie z powodu stre1· Wb 1 'i raz.me zazt1a~La że aż do wydani·a no- t dzieł sztuki i zabytków prze złości dla 
~andlarzy zagraniczn:rch. Dowiedział 
si~ .o ~em ~rzypadkiem archiwaryu~·z 
m1e1sk1, p. Czołowski, i zebrawszy d o 
gą ko:e~pon,d~ncyi szczególy o rozmia 
rach 1 Jako~c1 zgromadzonego w Sit
kowc~ch zbioru arcydzieł, zakomuniko 
~ał Je ~rezydyum miasta, które tak 
s1ę zapaliło do myśli nabycia tych dzieł 
sztuki dla ~wo~a. że natychmiast wy 
słało do S1tkow1c komisye złożon- z 
Pp.: artysty maJarza Rejchana (wiel
kiego znawcy starych malowideł i rze
czy przemyslu artystycznego), wice
prezydenta Rutkowskiego, kustosza 
M~zeum przemysłowego Stronera ar
~h1waryusza miejskiego Czolowskieg<. 
I radnego Lisiewicza. Komisya wróci
~a zachwyc_on~ i zdała taka relacyę, że 
1ed.nomyślme 1 bez najmniejszej opozy 
cy! uchwalono jej zakupno. W tych 
dmac~ właśnie nadeszło do Lwowa 
sto k1~ka p~k, zawierających około 400 
obrazow pierwszorzędnych Q.ędzli i 
przeszło 600 okazów day.rneg0 _Qrzemy 
slu arty~t.ycznego: bronzów, porcela
ny, mebli itd. Zbiory te. ocenione przez 
antykwaryuszów zagranicznych na 
prze~zło 300,000. rubli, odstąpił pan Ja 

k h rodze t k" rew tw erdzeniu p. Mizersk·1ego 1 u JC • . ns wa, w ta I soosów wy- k we.v, przez .artykuł 24 zapowiedzianej 
chowu1e się. tylko agitatorów. Zgadzam ~z~~ę, ja oby się papież godził na ustawy, miarodajnymi są dotychcza-
sie z dr. rr:ectb~rgief!1. że byłoby nor,i- r r.~l • Na _propozycyę. aby naukę re- 1 sowe przepisy dotyczące szkolnictwa 
sensem udziela me dzieciom. które nie .ign us~nąc z~ .szkoly ludowej nie mo- ' Ąrtyku_ł 1.12 zostal Wprawdzie forma1-
ml.eją po niem1·eckt1 1· ·· · zemy sie. godz1c, bo nauka ta 1·e.st rdzen- i u • re igu w memiec ś k me zmes10~y .Przez ustawe z 10 lipca 

kim i~z~ku, ale według moich infor- ną czę Gtą sz ?1Y wyznaniowej. l 1906 o z~1ame art. 26 konstyucyi, u-
macy1 mestety, tak jest istotnie. Dużo L Po kostatmem przemówieniu posła stawa ta 1_ednakowoż ze swe1· strony 

· t tk· aus.ens y'e.go (nar. _ liber.), który wy- ; wmJ w. em wszys iem ponosi antypol t ł ł zaznacza, ze w sprawie szkolnictwa 
ka pohtyka p u k , dk s ąpi przeciw wywodom P. Kindlera, t · s . . .r s a._ sro ami przymu zamknięto dyskusye. pozos a1e dotychczasowy stan pra-

sowem1 me me zdziałamy. wny. 
Ma.my nadzieję, że przynajmniej o- ------ W ocen~ przepisów prawa kościel-

w~ proJekty . wywłaszczenia upadną. Z d . n~go ~amergerycht sie nie wdaje, po-
Mm1ster ~roz1ł ostrzeiszemi środkami· . 383 fllCZa UChWafa kamergerychtU mewaz obrona nie zakwestyonowala 
nam się już wydaje, że zatrzymani~ l i f · materya1nej treści nauki religii. 
dzieci w szkol.e ponad .14. r_ok id.zie za w spraw e s reJkU Slkólnego. Dalej, uważa kamergerycht twier-
da!ek~. Spodziewam się, ze rząd nie , dzenie obrony, że odnośne dzieci nie 
póit<fz1e za radą swych przyjaciół i nie wł.adają dostatecznie językiem niemie 
odejmie g1!1i~om, w których · panuje W listo~adzie roku zeszłeg:o uchwa ck1m, za1 faktycznie nieprawdziwe. 
strej~, ~asąk1 rządowe. wywarłoby łą sądu opiekuńczego w Zabrzu ode- . ~am~rgerycht twierdzi niemniej, 
to wielkie niezadowolenie i dotknęloby brano pp. kolporterowi Wiesze i inwali 1 ze OJcow1e w rzeczy samej mieli na ce 
tak~e tych ro~z~ców, których dzieci nie d~ie Zychowi ich dzieći za strejkowa- 1 lu polityczne cele agitacyfue, ponieważ 
st~e1k~Ją .. Jezeh posel tteydebrandt po- me w nauce religii i oddano na przy- l t~r.~z nag!e uznali niemiecka naukę re
w1ed~1ał z~ pod rząde~ pruskim pola- musowe wychowanie. Obrońca p. dr. i hg11 za mezgo~ną ze sumieniem, pod
cy się dopiero zlączyll, i wzmocnili Z. Seyda z Katowic wniósł zażalenie : czas gdy d.o te1 pory, t. zn. aż do wy
to iest to najostrzejszem potępienie~ do sądu ziemiańskiego w Gliwicach 1 buchu stre1ku szkolnego w Księstwie 
naszego systemu. W polityce na kre- które jednakowoż nie odniosło skutku' ! s~rupuły sumienia nie wchodziły ~ 
s~ch wschodnich trzeqa przedewszyst- Obr?,ńc~ wnlósl dalsze zażalenie d~ t rnch .pog tym względem w rachubę. 
k~em usunąć małostkowość i zastarzały berlmsk1e~o kamergerychtu, tym ra-

1
· Dla tego zakaz należy także uważać 

bmrokratyzm, tak jak się to już stało w zem ze skutkiem, bo kamergerycht . ze wz~lędu na osobiste i reli~ijne do-
poliityce kolonialnej. c~foąl uchwały sądu w Zabrzu i Oli- i bro ~1ecka za czyn nierozumny i w 

Posel Ernst (wolnomyślne zjedn.): w1cach. i tym k.1erunku widocznie bezcelowy. 
so~idaryz~wał si~ z wywodami poprze- Jest to pierwszy zasadniczy wyrok ł Boć niedostateczna nauka religii zaw-
dmeg~ mo~cy i występował przeciw kamergerychtu w sprawie strejku; w ł sze lepszą jest od braku religii. 
karamu grum z':l streik szkolny, j1est to dotychcza.sowych bowiem przypad- Jeżeli wspomniano o .politycznych 
zreszt~ wedle meg~ ze ~~ględów praw kach z.aimował się tylko kwestyą, czy gerycht, przytoczono je jedynie jako 
no panstwowych memozhwe. w razie nakazu rodziców. by dzieci n:io!yw potwierdzający 'postępowanie 

. Potem przemawiał posel dr. Mizer w !1auce reli~ii po niemiecku n~ odpo- 01cow, me zaś jako przyczynę bezpra-
sk1. , . ~iadaty. dz,1ec1om tak wielkie grozi wnego charakteru ich postępowania. 
. Panstwo me ma prawa wdzierać mebezp.1eczenstwo. że je bezzwłocznie ~ tych przyczynach sprzeciwiających 

się w sfere sumienia, a jeżeli to czyni, m~cą pruskiej ustawy o wychowaniu się prawu mowa była powyżej. 
to obrona przeciw temu jest obowiąz op1ekuńczem należy Qdebrać rodzicom 2)_ C~ dotyczy pytania czy takie 
k_iem m?ralnym: Jeżeli ks. poseł Ditt- i _oddać na wychowanie przymusowe. naduzycie prawa rodzicielskiego jiest 
nch .tw1erdz1ł, z~ kwestya, czy religia W ty~ przypadku kamergerycht po- w stanie spowodować zagrożenie do
powmna być udzielana w języku ojczy raz pierwszy zasadniczo wypowie- bra duchowego dziecka, nie ulega, zda 
stym lum nie, jest kwestyą poszcze- dział sie w sprawie strejJrn samego, mem kamergerychtu. kwestyi że nale-
2olne_go przypadku, której tutaj roz- z POW()dU którego pp. Piesze r Zycha- ży odpowicidłl-ć potakująco. ' 
strzygać nie można, to dziwię się temu wi odebrano dzieci na mocy prawa . . _3) R~bi natomiast kamergerycht 
bardzo, dawniej zup_elnie inne o tern wy rzeszy, a mianowicie paragrafu 1666 mzszym mstancyom zarzut że nie 
Ełas~ar zdanie. Gdyby wyrażeńia posła ustępu 1. kodeksu cywilnego o wycho~ stwierdzono w konkretnym ~rzypadku 
?edhtza padty poza tą izbą, to uwa- waniu przymusowem i kompetencyi rozmiarów grożącego niebezpieczeń
załbym je za dowód zaniku poczucia mo sądu opiekuńczego. I stwa, tylko że sie zadowolono czysto 
ra!ne_go u p._ Zedlitza. Poseł Priedberg Przed nami leży oryginal uchwały teoretycznem wywiedzeniem niebez-
m.owil o polityce polskiej wobec Rusi- kamergerychtu. zawieraj~cy 33 3trony niP~7.Pń~twa 7 f::lk+11 '70 ojoo-,,,- io U<4J„-

uow w Galicyi, porównarnie to jest zu- tekstu, a podpisany przez następują"'! żyli prawa rodzicielskiego. To nie wy 
P~łnie nie na miejscu. Rusini mają wsze I cych sędziów: Rabe, Brennecke~ st~rc~.a. J.est rzeczą ~twierdzoną, któ 
kie prawa. Wspomnę tylko, iż posiadają Ring, Schmidt-Bardeleben, Lieliental. ,1 re1, mzsz~ m_stancy.e rne negują, że od-
ruskie katedry na uniwersytecie Iwow- Kamergerycht uchwalil: j nosne dz1ec1 skądrnąd W2'0rowo za-
skim. - Powołam się tutaj ze strony Znosząc uchwale 4. izby cywilnej ł chowywaly się w. szkole, .robiły dobre 
116wców przciwnvch na milczenie pa- król. sądu ziemiańskiego w Oliwi- postępy, poslus~enstwa _me wypowia-
pieża w sprawie strejku, ale zapomina cach z dnia 7 grudnia 1906 r. oraz ! daly~ punktualni~ chod~1ly na areszt 
się, że papież ze względów międzynaro- dwie uchwały król. sądu okręgowe- j ~a~?~ony za stre1k~~ame w nauce re-
do.wych nie może sądu swego w tej spra go w Zabrzu z dnia 9 listopada 1906 ! h~u 1 .t. d. Dys~yphme sz,kolnei wypo-
wie wypowiedzieć. Okropne stosunki r., zwraca się sprawę wymienione- 1 ""."

1edz1aly dz1ec1 posłuszenstwo wyłącz 
u nas ilustruje najlepiej samobójstwo u- mu sądowi okręgowemu do pono- n~~· w jednym punkcie, na nauce reli-
cznia szkolnego w obawie przed karą. wnego zbadania i rozstrzygnięcia na gu. 

. czucia szkolnego w obawie przed karą. mocy następujących motywów: Z ~ym ko~~retnym sta_nem, rzeczy 
1 To. orzecież straszne! Minister powi,e- Motywy te streszczamy . Miaro- • był się ~ow1~1en sąd opiekunczy vy 

dz1al wczoraj, że państwo ma sUę i pra dajne są trzy pytania: l ~aibrzu hczyc, Tymczasem uchwahł 
llo, na to mogą polacy tylko odpowie- 1) Czy wnoszący zażalenie dopu- sro~ek, którego rodzaj w żadnym nie 

· d~ieć: Pan Bóg nie rychli wy, ale spr a- ścili się nadużycia prawa rodzicielskie stoi, stosunku ~o rozmiarów niebezpie-
w1edhwy. gq do opiekowania się osobą dziecka j czenstwa, grozącego w danym przy-

. Minister Studt: Szkoły sa zakłada- które by usprawiedliwiło wkroczeni~ p~dk.u. . Ponieważ .opór . ro_dziców . i 
mt flaństwowemi i każdy opór przeciw -sądu upiekuńczego jako takie? • dzieci me ~~racal się ?golme przec1;v 

.zarządzeniom szkoły podlega karze pra 2) Czy nadużycie to ]1est w stanie ko dyscypllme szkolne1, przeto uvya~a 
~ lla. To j,est jasne i dziwię się, że p. spowodować zagrożenie dobra ducho- ~':mergerycht z~~elne. pozba~1eme 

Preopinant jako prawnik tego uznać nie wngo dziecka? . 01cow praw rodz1c1elsk1ch za srodek 
· ch~e. Jak ta próba siły wypadnie, wie 3) Czy stwierdzono faktyczne i- 1 stanowc~o za ostro, za g\v_alt?wnie 
· kazdy: po naszej stronie jest potęga i stnienie zagrożenia dobra duchowegq w~racza1ący w wewnętrzn~ zyc1e ro-
. słuszne prawo. (Zaprzeczenia na ła- dziecka i zagrożenia tego rozmiary, 1 dzmne. . , . . . 

".ach polskich.) Po przeciwnei stronie oraz czy zamiarom tym odpowiada Sąd op1ękunc~y. był pow.1men .urn-
, uzrwa się najniegodziwszych środków środek zaradczy, uchwalony przez sąd kać p_rzesady, ~1 e l~St bow~em _ 1ego 

do agi.fa cyi. opiekuńczy? ~adamer:n prze;iwdz1~lać a~1tac~1 po-
" J~z w roku 1901 przy sprawie wrze W pierwszych dwóch punktach sta 1I~yczne1 w ~g?Inym m~ere~1e ~anstwo 

· sinsk1e j! powiedziałem. że zasada, by je kamergerycht stanowczo po stronie v,;ym ~ sąd wmien przeci~m~ nueć V:Y
s-z~o.la stosowała się tylkó do woli ro- sadów w Zabrzu i Gliwicach. co do ty • ~ączme ~a oku dobr.o dzieci .. o kt~re 

e dztco~, jest niegodną, jest zbrodnią pe- czy punktu trzeciego przymąje stusz- J ich rodzice - pommąw~zy 1e~en .1e.: 
dagog1iczną i w ostatecznym swym celu ność wywodom obrońcy. ! dyny ~rzypade~ szkolne1 nau~1 r~hgn 
rewolucyjną ( !) Ale . Polacy nic się nie 1) Kamergerycht jest tego zdania, ł - dbah ~tara~me. Tego sąd ?P~ekuncz:Y 
na~czyli i nic nie zapomnieli. Polacy że zakazywanie dzieciom odpowiada- Il oraz wyz~za. i?stancya w GhV-:'1ca.ch me 

e Wciskaią nam w rękę broń. którą użyć nia po niemiecku na nauce re~ii sprze uwzględniły, .1 dla tego nalezy !eh u
~us_rmy dla obrooy honoru i· bezpie- ciwia się prawu. Ojcowie wzywali do ! chw~ly uwazać za pr~ekro_czeme pra 
zenstwa ojczyzny. otwartego nieposluszństwa wobec I v. a 1 uznać ~alsze zaz~leme obroncy 
· . Następnie przemawiali konserwaty dyscypliny szkolnej. Miarodajnvń w za materya1me uzasadmone. 

„ ~~ ~~esnitzek i Strassen. oczywiście Prusach przymus szkólny rozciąga się „Kur. Poz.''. 

kow1cz za trzecią część tej ceny. 
ll!!E! 

Dla teatrów amatoiskkb. 
- Aby. handel s~dł •. Obrazek ludowy. u 

akt, 6 rnt;zczy~ 3 niewiasty). Cena I mr. 3 
przesylką 1,10 mr. 

- . Bursztyny l(asi. Obrazek ludowy z rnu4 
k~ - . śp1~wami i tańcami. (3 akty, 4 meżcłyźni, 
7 ruew1ast). Cena 1,00 mr. z przesl 1,10 mr. 

- Bankructwo partacza. l(omedyo-opera. 
(1 akt. 4 m. 1 n.) Cena 1,00 mr. z przesyJh.<1 
1,10 mr. 

- Babunia, komedya komedya Maryana 
Gawalew1cza. (Z akty, 5 m. 2 n.) Cena 80 ien. 
z przes.90 fen. 

. - Błażek opętany. Krotochwila ze śpiewa
mi. (1 akt, 5 rn. 3 n.). Cena 1,30 mr., z prze~ 
sylką 1,40 rnr. 

Bartos z pod l(rakowa, czyli Dotywocie w 
letarau. Obra.z sceniczny. (1 akt, 4 rn. 1 n.), 
Cena 1,00 mi:., z przes. 1,10 rnr. 

. - Bilecik miłosny. Drobnostka sceniczna 
~Jchala Balockiego. (1 akt, 2 m. 2 n.) Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Akademik, czyli ot:ara za oiczym~. 
(1 akt. 2 m. 1 n.). Cena 1 mr„ z przes. 1,10 mr. 

Teatry amatorskie. 

6 
łh.u l1!łnt101 „~.oAł . fłh~_,„„ i, J„,-ł,..~„„ (1~•·•· 

l męzczyzn, 3 mew1asty). Cena 1 mark~ z 
i;rze~ylka 1,10 mr. • 

Akademik, czyli ofiara za Oiczyzne. (l 
akt, 2 mężczyzn, 1 11iewiast::i). Cena 1 mr., 
z p_rzesylką 1.10 mr. 

Bursztyny I(asi. Obr:lzek ludowy z muw 
ką,. śp i~wami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyz:n , 
7 niewiast) . Cena 1 mr., z przc~lką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komedsa - opera. 
! 1 akt, 4 m~żczyzn. l niewiasta). Cena l mr., 
z przesylką 1,10 nir. 

Babwtła. Komedya Maryana Gawalewicza. 
(2 akty, 4 m~ż~'ZVZ!.1. 2 niewiasty). Cena 80 
ten .. z przesylką 90 fenys,!ów. 

Błażek opetany. Krotochwila ze śp : ewarm. 
(1 :tkt. 5 męT.cz:rzn, 3 niewiasty). Cena 1,30 
rn r., z przesvlka 1 40 mr. 

Bartos z o<>d Krakowa, czyli Dożywocie w 
letar2u Obraze\c sceniczny. (1 akt, 4 m~~ 
żczy;m, 1 niewi:::ista). Cena 1 mr .. z prze<\ylką 
1,10 mr. 

Bilecik miłosny. Drobnostka sceniczn:! l'v~ i
chala Baluckj~go ( l akt 2 mężczyzn 2 n e
wiasty ). Cena 80 fen„ z przes_ylką 90

1 

fen . 
- Chłopi arystokract Komedya ze śpie · 

wami. (1 akt, 6 m. 3 n.). Cena 1,30 mr.. a 
prze.s. 1,40 mr. 

- Chłopi arystokracł. Muzyka i śpiewy. 
Cena 50 fen., z 12rzes. 60 fen. 

- Chłopiec studukatowy czyli iaklęta w 
kaczkę książniczka na Ordnacldem. l(ome
dyo-opera. (okt, 8 m., 1 u.) Cena 1,00 mr., 3 

przes. 1,10 mr. 
- Czartowska lawa. Dramat ludowy. 

1 a.kły, 15 męiczyzn. 9 niewiast). Cena '4,00 
mr., z przesylką -4,20 mr. 

Cztery dramaciki na tle dziejów moraw• 
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
Bożena czyli córka kmiecia na czesl\1im tronie 
(3 m. 1 n.). Ą) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n..). 
- Cena 7~ fen. z przes. 85 fen. 

- Cicka\l!o~ć pierwszy stopień do p(ct~ta. 
Przyslowie dramatyczne przez Jana Chęci ft
skie.zo. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen . z 
prz.es. 90 fen. 

-=Delikatne zlecenie. Komedya Mieczys!a· 
wa Chrzanowsk·iego. (1 akt. 1 m. 2 n). Cen• 
80 fen. z przes. 90 ff>n. 

- Dob.rodzieJ. Obrazek dramatyczny. (1 
a.k~ 1 m. 2 n). Cena 80 fen. z. przes. 90 fen. 

- Dla świeteJ zteml. Sz.tuka ludowa. (<I 
aktv, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesylką 
1.70 mr. 

- Dwaj roztar~fenl. Krotochwila. (1 akt. 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

o li zec1w Polakom, przyczem jeden po-1 także na naukę religii. Z przymusu 1 = -·------- -· ------·--- ------
suoly-wk ał się na historyę, drugi na sto- szkolnego wypływa także obowiązek, '°ozmai•tos'cL 

~ ne rusko-polski w Galicvi. t nietylko przychodzenia do szkoły, n 
111 

Po nich wystąpił poseł hr. Prasch- 5 lecz także podporządkowania się dy - Kazynek. Drobnostka aceniczna Michala 
Wzbogacenie galeryi lwowskiej. Baluckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z ~ u; .. (c~ntrum). Przy udzielaniu nauki re- ł scyplinie szkólnej podczas catej nauki. Dzienniki lwowskie donoszą, że znany przes. 90 fen. Szkt nietylko sa względy techniczno- I Kamergerycht nie S!:odzi się na zda 

sze olne. miarodawcze. ale także wyż- nie obrońcy. że opór dzieci jest upra
Si I( 111•0 t.:rw:v. W ostatniej instancyi mu wniony. Art. 24, ustęp 2. konstytucyi 
bn os21o ł rozstrzygnąć, co jest potrze- f pruskiej nie zawiera aktualnego pra
iedę w n~ uce religii. Kler górnośląski 

1 
wa, lecz wylącznie przyrzeczenie kie 

nta no.gfos nie strejk potęp il ( ?). Wydala- rowanie przez stowarzyszenie wyzna 
e gitnnazyastów nie możemy aprobo- niowe nauką religii. Artykut 112. wy-

Uk 
· · b" d · ł t k" - l(onoolerya otwarta. Komerya przez 

na ra1me z ieracz zie sz u J, pan Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 rn. 4 n.) . 
. Jan .Jankowicz w Sitkowca eh pod ttu - l(usłcielka ludu. Sztuka ludowa. (5 Ikt. 
mamem, zaniepokojony obawą przed 12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. ~~ ten. 
rozruchami, rozpoczął wyprzedawać i l(apłtan. jakich mato. (2 akty, 9 m. 4 n.) 
gaJeryę swoją, j Od kilku miesięcy prze ; Ce~a 25 fe~. Z nnes. 35 fe.n. U 

wożono przez Lwów kilka ~cennych ~ Ks1ę,arnta „Wiarusa Połsk, 'Bochum. 
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Największy interes te;;o rodzaju 
• • • 

W' DIIeJSCU. 

Godna widzenia dekora~ya. 
~·li4· .... '"':"7 · 

5~01.i.ien wrstawowyeh okazujq,, co mody 
wiosenne[na rok 1907 przynoszlł· 

lilUl 

Zasada lnterisu: Zasada Interesu: 
r 

Zawsze najnowsze . . Zawsze uważna usługa. 
Zawsze gwaraneya za dobrą jakość. 
Zawsze zamiana niepodobaj~eyeh się 

Zawsze największy wybór. 
ZilWQ.~t\ n!łj1ApA7.P._ 

Zą.wsze najtańsze ceny .. 
towarów. 

Za wsze zwiedzenie interesu bez przymusu 
kupna .. 

Pa1yższ1m B zasadom za1dzlcczamy dotycbczasawy pamyśrny skutek I wlelką llczbę wlarnych odblarc61. 
· Do pier~szej KoD1unii świętej : 

d.la chlopcó~. dla d.zie-wcząt. 
· "Ubrania kolórowe i czarne, gotowe i na miarę. lłiate1·ye na suknie czarne. białe i kolorowe. 

Kapelusze Obsady 
Pólkoszulkł R~kawłezkl 
KolnłerzJ'"ld Ryżkł, obsadki na kolnle1•ze. 

Bielizna 
Manklet7 Uhusteezkł 
R~kawłczk.ł Pońezoch,,-
lirawat7 1'Tleńee do liomunlł 
Bukłeełkł Wianuszki I lłlłe 
Uhusteezki i wiele innych rzeczy. Szarfy. 

Od.d.z:lal ubrC m.ęzki.cb. 
(Jhranla jupo)Ve od 9,50 do 32,00. 
llbranła surdutowe od 28 do 59 mrk. 
łJhranla dla młodzieńców od 5,50 do ' ' mrk. 
łJbranła dla chłopców bluzkowe i japowe od 1,75 

do 28 mrk. 

Peleryny. Sukienki. 

Odd.zial sullie:a. d.azaakich. 
~ostyumy od 13 50 do 120 mrk. 
Zakiety od 8 do •7 mrk. 

.I 
Paletoty damskie I płaszcze od kurzu od 

5 90 do 5' mrk. 
Bluzki od 95 fen. do 45 mrk. 
Spódnice kostyumowe od t,25 do -'8 mik. 

Żakieciki. Płaszcze. 

SpecyalQJ od~ział eleganclllej garderoby mQzklej I damskiej na miarę. 
Najlepsze materye Pierwszorzędne wykonanie G warancya za dobre przyleganie Umiarkowane ceny 

-
:tlater7e na suknie i kostyumy metr tli fen. do 

1

7,50 mrk. Bielizna. Towary wełniane. Towary krótkie. Artyk'oły męzkie. 
Firan,- odmierzone na okna ~ skrzydła od Oli fen. do 38 m1•k. :kremowe i białe. Firanki na szyby. Brisebise. Bolosy . 

. Dywany . .. Portyery. Borty na galerye. Obru8J. Dywaniki przed łó~ka. Wszelkie przybory do zakładania firan. 

Na tyczenie: Zakładanie firan u nas kupionych i portyer ze znBjomości~ rzeczy przez własnych dekoratorów gratis. 

I Przesyłki do w1bo:ru bez prz;gm.usu kupna. 

~ --Za druk, nakład i redakcye odpowiedzialny~ Michał ~wiatkowskl w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



t(r. 67. Bochum, na czwartek dn& 21-g marca 907 ". 
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Rodzice volscy! Uczcie dzieci swe 

mówi4, czytać I pisać po polsku! Nie 

lost P(llaklem, kto potomstwu swemu 

1llemczyć się pozwoli! 

Z WJP&0.6W dnia. -
Redaktor pan Antoni Breiski opuścił 

wczoraj, w wtorek, wieczorem więzie
nie centralne w Bochum. 

Pana Breiskiego powitafo grono 
znajomych i deputacye kilku towa
rzystw; z różny_ch stron obczyzny i 
kraju, od towarzystw i osób prywat-
nych nadeszla wielka liczba .telegra
mów i listów z serdecznemi powitania 
mi. 

W parlamencie niemieckim obradowa
no 1V wtorek nad interpelacyą polską 
w sprawie wydalań 2imnazyastów w 

związku z streikiem szkólnym. 
Rząd odmówil odpowiedzi na iinter

pelacyę zasłaniając się tern, że sprawa 
należy do sejmu pruskiego. Gdy hr. 
Posadowsky zlożywszy swoi e oświad 
czenie opuścil salę obrad, wiceprezy
dent liberał Paasche chciał w myśl ży
czeń rządu udaremnić omawianie inter 
pelacyi i nie dając posłom polskim cza 
su do stawienia wniosku o omawianie 
inter1pelacyi, oświadczy l. że ponieważ 
nikt wniosku o omawianie interpelacyl 
nie stawil, więc parlament przechodzi 
do innych spraw. To postępowanie 
prezydenta wywolalo burzę protestów 
ze strony poslów nawet zresztą Pola
kom nieprzychylnych. Parlament u
chwalil też większością głosów oma
wianie interpelacyi, którą uzasadniał 
Posel Seyda. Przeciw Polakom wystą, 
Pil gwałtownie tylko liberał Ortel, któ-
ry wbrew regulaminowi parlamentu 

tnowt: swoją odczyta!. Konserwatyści 

i rządowcy w rozprawach nie brali u
działu. 

Centrowiec Pritzen i wolnomyślny 
Gyssling przyznali słuszność Polakom 
żądającym nauki religii w języku ojczy 
czystym, lecz potępiali strejk szkólny. 
Wszyscy mówcy prócz libernla wystą 
P.ili przeciw wydalaniom uczni Pola
ków z szkół wyższych. 

Z Kola polskiego prócz posla Seydy 
Przemawiali poslowie Czarliński i Sty
chel; do przemówień tych jeszcze po
wrócimy. 

Iłowa posła Brejsklego. 
Il. 

Najgorzej wyglądaja u nas spisy 
WJTborów. Soltysi i burmistrze są u nas 
oczywiście stronnikami rzadu, Pola
ków nie dopuszcza się, chyba. że się 
który wyprze swoich przekonań, wten 
czas może zostać sołtysem. Pozatem 
Wyklucza sie Polaków od tych nizkich 

1111c 1121 za 11ar1 I IJcz1z11! 

urzędów. (O los z law liberałów) ~ na 
wet od urżędu stróży nocnych. Sołtysi 
i przewodniczący dóbr sporządzają spi 
sy wyborców bardzo niedokładnie. 
Przecież każdy ma prawo zbadać listy I 
":Yb.orcze i stawić wniosek, o uzupel
meme. (Glos z prawicy.) Tak M. P., 
ale biada robotnikowi, który idzie do 
swpjego dziedzica i żąda, aby go zapi
sał do listy wyborców. 
(Słuchajcie! sluchajde ! - na ławach 

polskich.) 
Powiapają, że to jest krzykacz i 

przy najbliższej sposobności zostaje 
wydalony. A jeżeli wlaściciel dóbr bez 
niego obejść się nie może, odbiera mu 
niejedno, co inni robotnicy otrzymują,. 
(Słuchajcie! słuchaićie ! ~ na lawach 

polskich. - Głos.) 
Tak masz pan racyę, że wówczas 

n:rnlo mu pozostanie. Potem m. p. przy 
pominam o nadużyciach, jakie dziejq się 
z rentami. Robotników pobierających 
rentę inwalidzką lub starości skreśla
j~ sołtysi, przewo<lniczący dóbr, a cza 
sem i burmistrz z list wyborczych, tra
ktując go jako miejscowego ubogiego. 
(Słuchajcie! sluchajcie ! - na lewicy! 
Zażalenia pozostają bez praktycz

nej wartości, a z resztą ludzie nie wie
dzą, jak wnosić zażalenia, lub wnoszą 
je z·apóźno. Z powodu te"o wyklucze
ni są od glosowania. Dalsze naduży
cia praktykowane u nas przy wyborach 
bodaj gdzie indziej zachodzą, przynaj
mniej dzisiaj o niem nie było mowy. 

Mamy kilku przewodniczących w_y 
borów, którzy popelniają nadużycia i 
wykraczają przeciwko regulaminowi 
wYborczemu w takich okręgach, w któ 
rych Polak posiada wiekszość , aby 
później wybór unieważnić. 

(Słuchajcie! sluchajcie ! - na ł. p.) 
Zaled "7jc skończy się akt wyb0rczy, 

a już przewodniczący z obowiązku wno 
si protest. (Wesołość na lawach pol
skich). Zachodziły wypadki po pro
stu komiczne, znajdują się one tutaj 
przy aktach wyborczych i przy unie
ważnieniu wyborów odgrywaly powa 
żną role. -

I tak n. p. w okręgu wyborczym 
chelmińskim był przewodniczącym wy 
borów amtowy a sekretarzem nauczy
ciel. Obaj oddalili się równocześnie z 
lokalu. Nauczyciel znalazł powód u
niewinnietnia i kazał sobie donieść, że 
synek jego zbliżył się zanadto do 
pszczół i trzeba go bylo ratować. O
puścił więc lokal, jakkolwiek przewo
dniczącego nie było. Po zamknięciu 
wyboru ponownie ci natychmiast dołą
czyli protest. Akt wyborczy był nie 
ważny i doprowadzil do unieważnienia 
wyborów odnośnego posta. W mieś
cie Chełmży przewodniczą.cy wybo
rów i sekretarz także równo~ześnie 
byli nieobecni. Pan burmistrz, który 
mianował przewodniczącego wyborów 
dolą.czyi naturalnie zaraz do akt pro
test, aby w razie zwycięstwa polskie
go kandydata unieważniono kilka set 
głosów. To jest środek. który prakty
kuje się u nas dosyć często. 

Aby tego środka używać do kasowa 
nia wyborów, czynią panowie komisa· 
rze wyborczy wszystko możliwe. W 
powiecie świeckim n. P. skoro przewo
dniczacv wyborów donieśli komisarzo
wi wvborczemu, ile głosów otrzymał 
niemiecki, a ile polski kandydat, :vryst6 

sowano do przewodnicz~ch wybo- Jakimi środkami wykonuję si~ lwn 
rów następującę. pismo: trolę przy dzisiejszej metodzie wybor-4 

Swiecie, 20. stycznia 1907. czej, ilustruje następujący mały przy-
Panom przewodniczącym wybo- padek. Znaki zrobiono śoilką na kar

rów dziękuję za nadzwyczaj szybkie tkach wyborczych itd. zachodzą, bar
i poprawne nadesłanie rezultatów dzo często. Mam tutaj kopertę adresO:. 
wyborów do parlamentu. Według waną do pewne~o adwokata i notaryu 
ostatecznego rezultatu doniesień wy- sza. Ci są także u nas zależni, jeżeli 
brany jest Sas-Jaworski. notaryusz nie tańczy podług taktu rzą 
A teraz przychodzi zakończenie: dowego i nie chce popierać niemczy-
Wątpliwości, do jakich wybór w zny, to kasuje się go z urzędu bęz par

.poszczególnych okręgach dal może donn. 
powód, proszę zakomunikować mi (Zaprzeczenie na prawicy). 
natychmiast, w celu poruszenia ich Jak to sie stało z adwokatem Wy-

przy ostatecznem urzędowem stwier- czyńskim w Brodnicy. Powiedziano 
dzeniu rezultatu we wtorek 29 bm. mu: Pan nie popierał niemczyzny i nie 

podp. komisarz wyborczy. slużyl rządowi, dla tego Pana kasuje-
Adres: my. W najwyższej instancyi nałożo-

Do wszystkich pp. przewodniczą- no na niego karę pieniężną. A więc, 
cych wyborów. wracam do innego wypadku: pewne

( Ol os z prawicy: To przecież było je- mu notaryµszowi w Księstwie Poznań 
go obowiązkiem). _ skiem przystano kartkę wyborczą zao-

To ma być jego obowiązkiem? Akt patrzoną w bardzo wyraźny znak; nie 
wyborczy kończy się z podpisaniem miał odwagi, aby kartki tej nie oddać, 
protokulu. R.ozsyłanie takich cyrkula- ale w sumieniu swoiem czuł się zanie
rzy nie należy do obowiązków komi5a- pokoiony i uszczuplony w swoich pra 
rza wyborczego. Gdyby to bylo jego wach. 
obowiązkiem, cyrkularze te musiałyby Jeżeli się tak występuje przeciw 
się znajdować przy aktach. O ile wiem ludzi.om wykształconym, to jeszcze go
nie ma ich w aktach. również nie ma rzej naturalnie ma sie rzecz z niższymi 
odpowiedzi urzewodniczących wybo- urzędnikami i robotnikami. Po decy
rów. zyi komisyi rugów wyborczych i par-

Ale obowiązkowy komisarz wybor- lamentu, że zmięte karteczki są ważne, 
czy zapomniał o czemś innem. Obo- oddano w Mokrem za p. Ortlem około 
wiązkiem jego jest ogłosić. kiedy urzę- 50 kartek zmiętych zupełnie. Karte
dowe stwierdzenie rezultatu wybor- czki takie rozdawano robotnikom i bia 
czego następuje, i że ma ono być publi da temu, kto nie oddał takiej zgniecio
czn_em. O tern zapomniał, tego zanie- nej kartki. Przewodniczący biura wy 
chal. borczego mógł zupełnie dokładnie 

(Słuchajcie, słuchajcie! na l. p.) ~twierdzić, czy kto oddał zmiętą kar-
Cyrkularze rozsyła, ale o ogłosze- tkę, czy nie. Przeciw temu wniesiono 

niu zapomina. Oficyalnie więc glo-1 protest i parlament będzie musiał roz
sów w tym okręgu jeszcze nie policzo strzygnąć. czy prawo zostało tutaj na
no i możliwem jest. że komisya wy- ruszone. 
borcza właśnie z powodu teg-o zanie- M. P. Kontrolę rozciąga się nietyl
dbania wybór unieważni. Przypusz- ko na urzędników, ale także na osoby 
czam oczywiście, że komisya rugów pryWatne i kupców. Bylem ździ1wio
wyborczych i parlament będą tego zda ny, że tutaj zarzucano socyalistom boj
:nia że podobne manewry nie zasługu- kot. U nas jest bojkot państwowy z 
ją tutaj na poparcie. powodu wyborów czemś bardzo -zwy-

M. P. Mówiono tu dużo o nacisku kłem prawie obowiązkiem. Urzędni
i przymusie wyborczym. W jednej z cy uważają za swój obowiązek boiko
dawniejszych dyskusyi powiedział je- tować ludzi, którzy nie wybierają. tak, 
den z konserwatystów, że od czasu za jak rząd chce. Tych ludzi rujnuje sit 
prowadzenia cel zamkniętych w loka- bez litości. właścicieli sal naturalnie 
lach wyborczych i kopert nie może w pierwszym rzędzie. - Pewnemu bie 
być mowy o wpływaniu na wybory. dnemu golarzowi w Toruniu. który roz 
Ale kto chce, znajdzie drogę, i w tym dawal kartki wyborcze, zakazano przy 
przypadku ją znaleziono. Przedewszy stępu do koszar. nie pozwolono mu da
stkiem kontroluje się urzędników w ma lej golić żołnierzy. 
łych okręgach wyborczych. Jeżeli w (W esolość.) 
jakiej miejscowości, w obwodzie do- Jak poszczególni urzędnicy agitują, 
minialnym, jest jeden nauczyciel kato- chodzą. od domu do domu i grożą lu
licki. jeden właściciel ziem.ski Polak i dziom. nad tern nie będę się tu_taj roz
robotnicy polscy, to nauczyciel albo mu wodził, ale niektórzy pozwalają sobie 
si glosować na kandydata rządowego rzeczvwiście za wiele. W Dubinie, w 
albo też wyleci z urzedu. powiecie rawickim zdarzyło si_ę., że u-

(Sluch~ jcie, słuchajcie! u Polaków). rzędnicy pocztowi w polskie gazety 
To się dziefe rzeczywiście; powoly lub druki przeznaczone dla Polaków 

wano nauczycieli do .protokołu. dla cze kladli niemieckie odezwy wyborcze i 
go nie spełnili obowiazku swego przy kartki wyborcze. Sprawę tę doniesio 
wyborach. To jest publiczną tajemni- no władzom, które z powodu tego wy
cą. a raczei nie jest wcale tajemnicą. raziły swoi.e ubolewanie. ale urzędni
Uchodzi to poprostu za obowi~zek, że kom naturalnie nic sie nie stalo. Taki 
urzędnicy mogą tylko wvbierać kandy czyn na niekorzyść Polaków znajdzie 
data rządowego, mianowicie nauczycie u nas wszędzie pochwały. 
Ie; o to starają się już inspektorzy J zk się u nas traktuje kandydatów 
,szkolni, którzy maici wielka władzę p.olsk'.ch, na to poprostu braknie słów. 
nad nauczycielami i traktują ich jak pa- Zdarzyło się. że w okręgu toruńsko-
robków. chełmińskim kandydat polski, redak-

(Bardzo słusznie! na t p.) ktor, podczas wyborów siedział w wi 



zie·nai z powodu przestępstwa prasowe t 
~o. Wtedy urzędnicy chodzili do tych, 
zwyczajnych ludzi i· mówiJi: Co zbro
dniarza chcecie wybrać na posła, to 
fest wogóle nie możliwe. Wkrótce py
tano się uczniów tego redaktora: A czy 
ma on pieniądze, aby jechać do Berli
•a. będzie tam miał za co żyć? 

(Dokor\czenie nastwi.) 
tra:„• s s. L _ a a es !69 

· Polaey na obezyznie. 

Z Delmeallorst pisz-i do „Wiarusa 
»Olskiego": 

Dzi~ w niedzielę, dn. 17 marca od
był się tu wielki wiec, na: który zebrało 
sie dużo Polaków iPolek n.ie tylko z 
Delmenhorst, lecz także z Orołm i Blu 
menthalu. Z Bremy zjechała gromad
ka socyalistów pod wodzą niejakiego 

. ~. Rybickiego. 
Jako zaproszony mówca przybył 

•· poseł Jan Brejski z Torunia. 
- Pan Brejski mówił o położeniu Po

laków w państwie niemieckiem a zwła
szcza na obczyźnie, zachęcał zgroma
dzony lud, aby się trzymał wia•ry i mo
wy ojców i wychowywat dzieci na, do
brych Polaków i katolików. Ostrzegał 
pan poseł przed pijaństwem. zwł'asz
cza zaś przed dawaniem dzieciom piwa 

· wina lub wódki. bo alkohol w napojach 
zawarty podkopuje zdrowie i zabija 
dusze dziatek. 

W. drugiej części swoje~o przemó
wienia rozwiódł się p. Breiski o poło
żeniu materyalnem rnbotników, zwla
szczai {}racujących w DelmenhQrst, 
gdzie za IO godzin pracy bardzo nie
zdrowej w czesalniach płacą męż
czyznom 1 mr. 80 fen. do 2 mr. 20 fen. 
dziennie a w fabrykach linoleum po 
15 marek tygodniowo. Robotnicy ma
ją prawo i obowiązek starać się o lep
szą placę a najskuteczniej przyczynią 
się do tego, wstępując do „Zjednocze
nia zawodowego polskiego". Zorga ... 
nizowani będą mogli uzyskać lepszą 
olacę za swoją mozolną i niszczącą 
zdrowie pracę. 

W końcu nawoływał p. Brejski do 
gorliwego udziału w wyborach do są
dów procederowych i do glosowania 
na Polaków. 

W dyskusyi, która. teraz otworzo
no, zabrał pierwszy glos socyalista 

'z Bremy p. Rybicki, który zaczął wy
ohwalać socyalistów. 

Przewodniczący wezwał go, żeby 
siię trzymał tego, ·co byto na porządku 
dz:ennym i o czem mówil p. poseł Brej 
ski. 

Pam Rybicki zaczął też wśród wiei 
kiego niezadowolenia zgromadzonych 
tlómaczyć im, że religia jest rzeczą 

Fatalna om~łkii. 
'I} 

59) Powieść z francuskiego. -.. 
Taka pewność bezpieczeństwa pa

nowała w tej nieszcześliwei armji, że 
znaczna część żołnierzy, oczekui.ąc ha
sła wymarszu, porozchodziła się po uli 
cach Baumont, po różnych domach. 
gdzie byli przyjmowani uprzejmie i go-
ściooie. -

Jerzy przewiesił torbę przez plecy, 
fuzyę · wziąl na ramię i szedł przez o
bóz . Madelor szedł za nim. Obaj mit 
czeli. 

Żolnierze, jedni spali. drudzy się u
bierali; inni jeszcze, siedząc na swoich 
torbach, zdejmowali strzelby, przebie
rali naboje, czyścili i srnarowaH zamki 
karabinów. 

Na całej dolinie panował straszny 
zgiełk: śmiechy, wrzaski. łajanie~ W 
głębi błyszczały w promieniach słone
cznych wyprężone armaty. 

Nagle, w chwili gdy Jerzy z Made
lorem zbliżali się do pierwszych do
mów w Baumont, stała się rzecz strasz 
na. 

W sam środek obozu soadł granat 
wyrzucony z pruskiej annaty; nie spo
strzeżono więc. że Prusacy rozłożyli 
się w la Maison-Blanche odległego o 
czterysta metrów. 

Po wybuchu nastąpiła chwila ,,gro
bowej ciszy, aie zaraz potem powstał 

prywatną, że to wszystko jedno, czy 
kto katolik, protestant, żyd lub turek. 
Zadrasnął też mówca socyalistycz.ny o 
Kościól katolicki, powolując się na nie
przychylne uwa~i o Polakach h.a.rdyna
łów Simara i KoDPa, napadł też na Ko
ło polskie w Berlinie, a zakończył 
pochwałą dla międzynarodowej so
cyalnej demokracyi i dla związków so
cyalistycznych, ostrzegaiąc przed wy
bieraniem do sądów procederowych 
Polaków, bo według pana Rybickiego 
w Delmenhorst niema odpowiednich na 
ten urząd kandydatów polskich. 

Odpowiedział panu Rybickiemu 
wśród ogromnego zapału wiecowni
ków, pa1n Jan Ęrejski, wykazując, jak 
nieprzyjaźnie występują socyaliści wo
bec religii katolickiej, jak to główna so
cyallistyczna Razeta 0 Vorwarts" pisala, 
że robotnik, dopóki chodzi do spowie
dzi, dopóty niema znaczenia dla nowo
żytnego ruchu robotniczego.'' Dlaczego 
pan Rybicki zaczepia biskupów kato
lickich a oszczędza rabinów żydow
skich? Co my mamy z naszymi bisku
pami, to nasza rzecz - mówil pan Jan 
BrejskL Socyaliści niech pilnują swo
ich socyalistycznych przywódców. Ko
lo polskie, chociaż wybrane przez lu-· 
dność .przewafaie rolniczą. pamięta o 
robotnikach a nawet w ·imie wolności i 
równości obywatelskiej wniosło o przy 
znanie robotnikom rolnym prawa two
rzenia związków, celem polepszenia za 
robków. Ten wniosek podpisali także 
wielcy właściciele ziemscy, zasiadają
cy w Kole Polskiem, a tern samem do
wiedli, że więcej dbają o dobro ogólu, 

1niż o własną kieszeń. Jeżeli socyaliści 
zwalczają „Zjednoczenie Zawod. Pol
skie" i starają się, żeby upadło, to są 
gorsi, niż rząd pruski, który polskim 
mganizacyom istnieć pozwala. Pav RY 
bicki powi·ada, że nie można wybierać 
w Delmenhorst Polaków do sądów pro
cederowych. bo niema odp0wiednich 
ka1J1dydatów„ Pan .Rybicki zupełnie tak 
rozumui,e, jak pruscy landraci. Oni tak
że narzucają wioskom czysto polskim 
niemieckich soltysów niby dlatego, że 
niema Polaków, którzyby mogli być 
sołtysami. J estto najlepszy dowód, że 
socyaliści są wrogami Polaków. Dla 
tego nie powinni Polacy łączyć się z ni 
mi. powinni stronić od zwiazków so
cyalistycznych •. a wstępować gromad
nie do „Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego". W związkach niemieckich 
niech się organizują Niemcy. 

Po przemówieniach panów Schlau
derbacha. delegatów z Grohn i Blumen 
thal1a. którzy dali panu Rybickiemu i 
socyalistom zasłużoną odprawę ucn\va 
lono zamknięcie dysk:usyi i wieca. 

Socyaliści chcieli potem jeszcze 
przemawiać. ale lud byl na nich tak o
burzony, że im mówić nie pozwolil. 

Może kto zapyta. czego socyaliśd 
'-Zukają rra wieca.ch polskich, na które 
ich nie zaproszono. 

Nie chodzi im o nic więcej, tylko o 
wywolywanie zamieszania na wiecach 
polskich. Odzie mogą, to poprostu roz
bijają wiece polskie., a gdzie ich rozbić 
nie mogą, tam przez puste gadaniny 
przeszkadzają Polakom w obradach. 
Socyaliści wieksze Polakom robią tru
dności, więcej stawiają przeszkód wie
com polskim, niż rządy niemieckie. 

Polacy winni przeto wysłannikom 
socyalistycznym zabronić wstępu na 
swoje wiece. a jak przyjdą wybory, to 
socyalista nie powin'.en otrzymać ani 
jednego głosu polskiego. Zachowanie 
sie socyalistów wobec wieców pol~kdch 
jest dowodem, że socyaliści sa naiwięk 
szymi, niebezpieczniejszymi od hakaty
stów wrogami ludu polskiego a najgor
si są zaprzańcy Polacy, którzy się za
przedali socyalistom. Dlate_go powinni 
robotnicy polscy zwalczać wszystkich 
socyalistów, czy oni mówią po polsku, 
po niemier„1<:u, po żydowsku lub turec
ku. Precz z socyalistami ! 

liamit polflkie .. 
Z Pr1u. Z!!(:J#~<St11ol„, W t!)~m, \-: i b~ i.:.:ztr. 

Puck. 48-letni rybak Jakób Kur z 
19-letnim synem Pawłem i zięciem 
swoim Wojciechem Lust, żeglując z 
Helu do Gdyni dnia 11-go bm. _po połu
dniu, wpadł w morze, gdyż statek się 
przewrócil, razem z towarzyszami 
swymi. Z iilmego większe~o statku spo 
strzeżono to i udało się ich uratować, 
ale chorujący na serce oiciec już był 
nieżywy. · 

Z Grudzh1dzkiego. Na dworcu ko
lejowym w Sadlinkach nastąpilo pod
czas ranżerowania wykolejenie się 
dwóch wagonów, które zabily zwrotni 
czego Volknera. Nieszcz~śJiwy, któ
ry liczył dopiero 31 lat, osierocił żonę 
i dwoje dzieci. 

Olsztyn. Towarzystwu polsko-ka
tolickiemu „Zgodzie" wypowiedziany !I 
zostal lokal do zebrań. Zostało więc je- ·

1 dyne polskie towarzystwo na Warmii 
znowu bez lokalu. Nie pierwszy to wy l 
padek. Towarzystwo odbywało zebra J 
nia już w najróżiniej~zych lokalach w 
Olsztynie, a wszędzie troskliwe oko ~ 
władzy po krótkim czasie nas znieść 
nie moglo i o wypowiedzenie nam lo
kalu się postarało. Tak oto przedsta
wia się owa zlota wolność w Prusach! 

Z Wiei~ Ir r't%1ilM~ego, 

Poznaó.. Na wal.nem zebrania Ta. 
warzystwa dzierunikarzy i literatów na 
Rzeszę niemiecką, które się odbyło 
w rue<lzielę w Poznaniu, postano-

straszny zgiełk, wrzawa nie do opisa- Rzucił się w wir, połączywszy się 
nia. z 58-ym pu~kiem, który, jakby się za-

Wśród okropnego zamętu mięsza- padl w naj·niższą falistość gruntu i ztam 
ły się z sobą krzyki Judzi. rżenie koni, t~d usiłował odeprzeć Niemców, którzy 
skargi i lamenty dziesięciu tysięcy woj chcieli przejść granicę lasu. Tam mo
ska i całej ludności; . wszyscy uciekali, żna byto widzieć wiele wzniosłego po
popychając się, biegnąc w różne strony święc,ęnia i zaparcia siebie. 
jedni naprzód, drudzy wtyl. Nad tern Madelor stal, jak przykuty do miej-
wszystkiem górował jeden okrzyk2 sca. Zdawało się, że stradł wszelką 

- Prusacy zaskoczyli nas znienac- świadomość tego, co sie działo. Oglu-
ka! szony hukiem armat, jakby zdziwiony 

Jerzy bardzo blady zatrzymał się. świstem kul. Żołnierze, którzy się 
- Nie mogę iść dalej - rzekł - for.mowali po lewej stronie, wołali na 

wyglądałoby to na ucieczkę.„ niego: 
- Ależ już jestem na miejscu.„ pa- - tlej! stary! tu nie dla ciebie m:ei 

trzai, Marja Jest tam, w tym domu, - sce, dla nas je zostaw. 
kolo gruszy,_ widać go stąd. Odszedł. Pomyślał nagle o niepo-

- Po bitwie, jeżeli\_Bóg pozwol. fl koju Maryi. Jego miejsce przy niej. A
Madelor błagał g.o, chciał go zatrzy Ie co jej powiedzieć? Czy przyznać się 

mać, pociągnąć za sobą. że widział Jerzego, że gQ do niej pro-
_:_ To będzie okropne - mówił - je wadził, gdy w tern zatrzymał go nagły 

żeli odejdziesz. napad Prusaków? Czy może lepiej za-
J erzy potrząsnął głową: taić to przed nia? 
- Nie, nie mogę. Patrz pan tylko !„ Wybral pierwsze. 
Kolo nich przebie~ali cąlemi groma Marja, ujrzawszy go, zapytara ze 

darni orze rażeni żołnierze. Niektóre pul drżeniem w glosie: 
ki ogarnęła straszna panika, więc ucie - A Jerzy? 
kali. a z :nimi mieszczanie: mężczyźni, Opowiedział jej wszystko. 
kobiety, dzieci i pędzili w stronę Le- - Widzisz, że jednak_ zdołamy go 
tanne. Granaty padały w środek obo zobaczyć, nie dziś, to i.utro. 
zu. Artylerya francuska nie była w Made lor westchnął i pomyślał: 
stanie odpowiedzieć. Żadna armata - Tak, jeżeli kula niemiecka go nie 
n!ę stała na mieiscu. ani nie byta do- dosiegnie. 
statecznie przygotowaną do dzialania. Ukrył jednak te obawy przed cór-

Bylo to straszne. ka. 
- Do widzenia - rzekł Jerzy. - Ją ożywiała jakaś ślepa ufność. 

Byłoby podtośc=ą z mej strony, ·gdy- Zdawało się, iż ani na chwile nie przy
bym się choć minutę jeszc.ze wahał. · puszcza, że w każdej godzinie dnia 

wiono uroczyście obchodzić setną 
rocznicę urodzin znakomitego nJYśłkie 
la naszego K. Libelta, przypadająC\ na. a1 
dzień 8 kwietnia. Wybrana została 0• a 
sobna komisya, która zajmie się nrzą. 9 dzeniem obchodu oraz wydaniem p0• <I 
pularnego życiorysu Libelta. h 

W Grodzisku odbyl się wiec Wkot c 
ski, który miał bardzo piękny przeb!cg 

W Kościanie skazano redaktora 
Gazety Polskiej" na 50 marek ffily. 
wny za podburzanie do strejku ~~o!. 
negp o grubą swawole. 

Pleszew. Okropne .niesz~c 
zdarzylo się w tych dniach w sasied.nie~ 
wiosce Dobrejnadziei. Robotnik Breacr 
byl zatrudniony u "ospodarza PrenSS4 
spuszczaniem drzewa. Ody chcial 
przed walącem się drzewem odsk(} 
czyć, upadł tak nieszczęśliwie, te prze 
wracające się drzewo z jak największą 
silą spadło mu na no~i. Nieszczęśliwe. 
go odstawiono do szpitala. gdz.ie mu O· 
.Q_ie nogi odjęto. Z p_owodu wielkiego 
uplywu krwi. który nastąpił podcza: 
drogi do szpitala, wyzionął nie~cą 
liwy ducha. 

lit\ Sl~ta ezyll 5ta!rOp(!,1a~u. 

Wrocław. Robotnik Biewald, któ 
remu swego czasu podczas rozruchów 
na placu strzyglowskim pewien niewy. 
pośrodkowany policyant pałaszem u. 
ciął rękę, wygrał proces, wytoczony 
wrodawskiej gminie miejskiej o wypla 
cenie odszkodowania i dożywocia 
Przeciw temu wyrokowi może gmina 
zaapelować do sądu Rzeszy. Skoro i 

sąd rzeszy rozstrzygnie na korzyść 
Biewalda, rozpoczną się układy o wy. 
sokość odszkodowania i dożywocie.. 

Biewald żąda 5168 mk., jako zwro 
tu kosztów leczenia i wynagrodze
nia za wycierpiane boleści, dalej wy
płaty dożywotnej renty, wynoszącej 
do czerwca 1911 r .219,75 marek, pó· 
źniej 307,50 marek ćwierćrocznie. 

Bo2ucłce. Opróoz górnika Kowal· 
ka, który wskutek zaczadzenia na ko 
kopalni ,,ferdynand" zmarł. zakończy! 
życie także już drugi towarzysz nie
szczęscia, górnik Ignacy Musiol. 
Zmarły pozostawił żone z siedmior· 
~iem dzieci. 

Szopienice. Na kopalni „Richtho· 
fen" węglem zasypany. i bardzo cięiko 
pokaleczony został górnik Badura, oi· 
ciec sześciórga dzieci. Spadające wę· 
gie polamaly mu obie ręce i obie uogi, 
oraz pokaleczyły także inne części cia
la. 

Król. Huta. W II szyb~e w północ· 
nem polu kopalni „Król" pastradał ty· 
cie maszynista Noc. Wpadł do szybu 
na będącą w biegu szalę, z której spadł 
w g ląb szybu. 

'śmierć grozi jej ukochanemu. Była pe 
wną. że wyjdzie zdrów i cały z tych 
niebezpieczeństw. Nie starala si~ ba· 
dać, skąd pochodzila taka pewność. BY 
ła pewną to dosyć. 

Strzelanina trwała bez przerllY· 
Niebezpiecznie bylo pozostać dłutei w 
Baumont. 

f rancuzi gotowali się do bi tWY· 
Przez miasteczko przebi.egaly ciągi~ 
pomieszane, w wielkim nieładzie pulk! 
które miały się formować dalej nieco. 
gdyż tutaj ściga·ły ich granaty. 

W tym pierwszym okresie bitW'Y· 
na_groźpe pruskie baterye, ze stron_Y 
francuzów odpowiadały tylko dlłte 
nędzne armatki. 

Nie bylo chwili do stracenia. Made· 
lor kazal zaprzęgać. 

Wielki był już czas potemu. Prusa: 
cy n21dciągali od strony Villemontry 1 

posuwali się drogą od Stonne do Mo~
z_on. Francuzi n:e wiedzieli, gdzie si~ 
obrócić, ustępowali im z drogi, cofa 1 

się z jednej strony na gościniec, pro~a 
dzący do Mauzon, z drugiej, - na ścte· 
żki leśne, które także wiodą. do tego 
miasta. . 

Mad el or f Maria w fednei ..chwili ur 
rzeli się otoczeni przez uciekających· 
Tymczasem Niemcy ustawiali armat1 
na sąsiednich wzgórzach i kulami sze· 
rzyli śmierć i zamieszanie w groma· 
dach żołnierzy francuskich, zniechęco
nych i przejętych panicznym strachdttl~ 

Marja siedziała w powozie bar i 
spokojna i modliła siew milczeniu. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



Ktehb~ p~agqł 
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abYŚJllY przez następne trzy miesiące j 
a więc przez kwiecień, maj i czerwJec J 

905yłałi „Wiarusa Polskie20" jejl:o ro- · 
dzic6łł1 lnb innym krewnym w Polsce 
hib aa obczytnie, niech nadeśle w zna
czkacli pocztowych 1.'2 mr. i dokładny 
2ues osoby, która ma 2aZete otrzy-
11~, a pnebźemy „Wiarusa Polskie„ 
c•" ,oczcle, która codzienaie gazetę 
~j osobie dostarczać bedzle. 

b<Jacy ! W te. rł)&sób bardzo 1~
tff ł PIHe sił ka'.t•y lłtZYCZYftić •o 
szerzeała oświaty. bez której żaden , 
8'ffłl estać się nie meże ! 

li ą t .-._ niu 

Z marynarki angielskiej~ 
Przed kilku miesiącami podana po

iłos-ka. jakoby wynaleziono jakjś przy
rząd, umożliwiający jaknajdokładniej
sze celowanie z armat okrętowych, a . 
tern samem rozwiązujący zagadkę, 
nad którą od lat Bó~ wie ilu lamie 
s6bie glowę technika wojenna, zrra.Jaz
ta w naj,świeższym czasie potwierdze
nie. 

Donoszą o tern : 
,,Nowy wynalazek, z którym obec 

nie odbywa próby marynarka amgiel
ska, umożliwia okrętom, nawet pod
cns pogody burzliwej, bardzo dokład
ne celowanie z armat. Dziala lądowe, 
zaopatrzone w ten \\rynalazek, trafiają 
prawie za każdym strzatem w cel o- f 
znaczony. Przyrząd jest pochodzenia 
australijskiego. Wynahzcy żądają za 
niego milion funtów szterli.ngów, (20 mi 
lionów marek. 

NBJdmieniamy, że podczas wojny 
jaiPońsk:o-rosyjskiej zaledwie 2 pre. po
cisków okrętowych trafiały do celu. Je 
żeli sprawdzi się tedy pogloska o zale
tach przyrządu australijskiego, wynala 
zek ten będzie nietylko zaoszczędze
niem olbrzymich kosztów amunicyi, ale 
co najwawiejsza, wywol'a przewrót w 
zasadach prowadzenia wojny morskiej, 

Powódź w Ameryce. 

Z Nowego Jorku dono_szą, że po
wódź w zachodniej Pensylwanii wyrzą 
clzita S7Jkody, oszacowme na 10 milio
nów dolarów. Pabryki stanęły. Okola 
100~(0) robotników oozostalo bez chle
ba. i00.000 - bez dachu nad glową. 
Pittsburg : est pod wodą. Zaszlo mnóst
wo nieszczęśliwych wypadków. 

O zawalaniu się sufitu w Dumie 

pisze z Petersburga korespondent „Goń 
ca Porannego": 

Zawalenie się sufitu w sali posie· 
dze11 pałacu Taurydzkie~o jest niewąt
pliwie katastrofą, przedewszystkiem 
katastrofą moralną dla rzadu. Przypa
dek tylko zrządzil, że nie pociągnęla 
ona za sobą ofiar ludzkich. że pod gru
zami nie znalazla śmierci większość 

• członków Izby państwowej. Caly og
rom możliwego nieszcześcia stanął nam 
przed oczyma w obrazie krew mrożą
cym w żylach. gtlyśmy dziś weszli do 
sali J)(}Siedzeń Izby. Na lawach poslów 
leżały olbrzymie platY' ciężkiego po
szycia sufitu. Tylko ze sto foteli po
zostało calych. Kilkanaście na skrajnej 
lewicy. tyleż w tern miejscu. gdzie sie-
dzl\ posłowie polscy, kilkadziesiąt z 

tych, które zajmują kadeci i kilkanaście 
dolnych na skrajnej prawicy. Nietknię
te PGzostały również lawy ministrów. 
Trybuna mówcy, katedra przewodni
cz~cego, lawy członków Rady pań
stwa i dolna loża dziennikarska. Na
tomrast z law, zajmowanych przez tru 
downików. większość Kola polskiego 
Październikowców itd. ani Jeden chyba 
~el nie wyszedłby żywo. zwłaszcza, 
ze, iak to przypuszczać należy, ober
wanie się sufitu nastąpiło nagle i odra
.zu. 

Na domy robotnicze. 

Z Pragi donoszą, że na walnem 
zgromadzei1iu czeskiej kasy oszczędno 
ści uchwalono z powodu jubileuszu 60 
letnich' rzadów cesa·rza Franciszka bu
dowę domów robotniczych. w ktńr~r.:h 
r?botnicy mieliby mieć tanie mkslka
n~.t.. 

Domy robotnicze wvbudowanc .rn
staną w Pradze, Osieku i Kamotowie. 

W tych miastach czeska kasa oszczę- i· 
dności posiada filie. 

Zniesienie praw wyjątkowych w lrłan
dyi. 

Poseł irlandzki Hegow stawii w 
parlamencie angielskim wniosek, aby 
zniesiono w Irlandyi prawa wyjątkowe 
Prokurator jeneralny dla Irlandyi, Cer 
ri, oświadczył, że obecny gabin~t po
sta~wił nie stosować w~cej yraw wy 
j~tkowych i zaznacza. że już przez 
zniesienie niektórych praw takich w lr
landyi zmniejszyła się liczba prze
stępstw na tle rolnem. Sekretarz sta
nu do spraw irlandzkich zapewnia, że 
rUłd przy pierwszej sposobności znie
sie resztę praw wyjątkowych, obecnie 
jednak bardziej celowem będzie zaję
cie sie zreformowaniem zarządu miej
scow~o w Irlandyi. Izba przyjęła wnie> 
sek Hegowa 252 głosami przeciwko 83. 

Sprawa p0lska a rzad austryaciL 

Beri. Tagebl. donosi. że austryacki 
następca tronu arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand był w tych dniach na dwo
rze berlińskim i wedle informmacyi Neu 
es Wiener Journal interwenjowal tam 
w sprawie polskiej. Powodem tej inter 
wencyi była obawa rzadu austryackie
go, że ewentualnie Polacy w Austryi 
zajmą zdecydowanie wrogie stanowi
sko wobec trójprzymierza. Interwencya 
ta dala podobno pewne praktyczne wy
niki. Od siebie dodaje B. Tagebl. na
turalnie zaprzeczenie tei wiadomości. 

„Kur. Pozn." dowiaduje się także 
że rząd austryacki usiłui.e pod naci
skiem posłów •Polskich z Galicyi wpły
nąć hamująco na zapędy antypolskie 
Niemiec. I tak ustępstwo rządu nie
mieckiego w sprawie zakordonowych 
robotników ro~nych, na których spro
wadzanie nie chciano dać zezwolenia 
ze wz~Iędu na strejk, należy wprost 
przypisać naciskowi ze strony rządu 
austryackiego. 

Zamachy w Rosyi. 

W Charkowie w domu RutaJkina, 
przy ulicy Karazińskiej, podczas rewi
zyi, dokonywane] w mieszkaniu stu
dentów. wybuchnęła: bomba. Zabity 
na miejscu rotmistrz żandarmów Swi
derski, pomocnik komisarza oolicyjne
go Teodorow, policyant oraz dwóch 
nieznanych ludzi, znajdujących się w 
tern mieszkaniu. Ranionych jest cię
żko dwóch policyantów oraz trzech nie 
znanyc.h ludzi, znajdujących się ró
wnież w tern mieszkaniu. lżej ranio
nych dwóch policyarntów. Miejsce wy 
padku otoczono wojskiem. 

Z Elizawetgrodu donosza: Dwuna
stu bandytów napadfo na folwark Szu
bowicza, polożony o kilka wiorstw od 
wsi Iwanówki w pow. ananiewskim, 
zabili właściciela. sześciu parobków i 
iedną kobietę. Wszystkie ofiary zna!e 
ziono ze zwią.zanemi rekami i oderzn~ę 
temi głowami. PrzypacJkowo nocują
cy w folwarku żołnierz z rezerwy u
krył się w słomie i z przerażen!a o
niemial. Znaleziono także sześciolet
niego chlopca ze sfabymi znakami ży
cia. Rozbójnicy zabrali rb. 2,000. 

Z Jarosławia nadeszła wiadomość: 
Na gubernatora Rymskiego-Korsako
wa usiłowano wykonać z.o.mach. Pe
wien młodzieniec w mundurze studen 
ckim zdolal uzyskać wstęp do guber
natora pod pozorem wreczenia mu za
proszenia na koncert. Gubernator, któ 
remu zachowanie sie studenta 0wYda
fo podejrzanem, chwycil go za gar
dło i trzymał dopóty, dopóki nie n~d
biegla służba. Przy ujętym znalez10-
no rewolwer i naboie. 

na}mniei 3 oddzfaN 2 i 3 oddziały 3 
klasy. 1„ 1 

Ocklziały dla kobiet pozostają czę
sto próżne, przeto wrazie przepelnie
nia pociągu wchodzą i mężczyźaj do oq 
dzialu kobiecego, nieraz nawet na roz 
kaz urzędników kolejowych. Podług 
rozporz~dzenia ministra Breitenbach~ 
jest to jednak niedozwolone. 

Oddzialy dla kobiet muszą podczas 
calej podróży być rezerwowane dla ko 
biet i nie wołno w nich jeździć mężczy 
zoom nawet za zgodą znajdujących si(d 
w odnośnych oddziałach kobiet. 

Nawet w razie przepelnienia pocią
gu przewidziana w przepisach kolej9-
wych liszba oddziałów dla kobiet win 
na być rezerwowana. Znajdujące się 
po nad ową przepisaną 1iczbę oddzia-
ły kobiece, tylko wtedy zamienione 
być mogą na oddziały dla mężczyzn, 
skoro nie są zajęte. 

Miihlheim-Ruhr. W lejarni tutej
szej huty „Friedrich-Wilhelms-Hiitte'' 
spadł kawał żelaza, ważący okola 2000 
kilogramów na1 robotnika Baucha, któ
ry na miejscu padł trupem. 

Osteńeld. Ks. prob. Bernard Stru
mann z :Erle-Middelich został miano
wany proboszczem w Osterfeldzie. 

Siegen. W kopalni .,Grosse-Burg" 
przy Neunkirchen wstał zasypany 
przez obrywające się węgle sztygar z 
trzemą górnikami. Trupy już wydoby 
to z kooalnL 

Unna. Podczas bójki został pewien 
wioski robotnik tak pożgany nożem, iż 
ledwie ujdzie z życiem. 

Berlin. Utworzyli tu niemcy nieda
wno towarzystwo, mające na celu sze
rzenie znajomości prawa. Towarzy
stwo pragnie cel ten osięgnąć za po
mocą wykładów z dziedzin_y prawa, o
raz za pomocą odpowiednich broszur. 
Na czele towarzyst\'la, które także na 
rząd wpływać prngnie, by w szkolach 
i w szkotach uzupełniających starano 
się uczniom przyswoić najważniejsze 
wiadomości prawnicze. stanąl szereg 
prawników. 

Ze strony polskiej należałoby także 
coś w tym kierunku zrobić. choćby 
przez wydanie kilku odpowiednich pod 
reczników. 

R1zmailoścl 
Katastrofa na pancerniku »Jena". 
Pancernik „J ena' +, .który ul~l we 

wtorek zniszczeniu w.skutek wybuchu, 
stał w suchym basenie arsenału, do
kąd go wprowadzono w celu wypró
bowania maszyn. Wybuch nastąpił o 
godzinie trzeciej po poludniu w tylnej 
części okrętu, która wyleciała w po
wietrze. Huk i wstrząśnienie powie
trza były tak silne, że zrobiły w calem 
mieście wrażenie trzesienia ziemi. Je
szcze nie ochłonięto po pierwszym 
wybuchu, gdy .nastąpił drugi, dalsze 
zaś następowały po sobie w odstę
pach 5-15 minut i trwaly do ~odziny 6 
wieczorem. Cały okręt ogarnięty zo
stał przez pożar. Przy każdym wybu
chu odlamki blach i desek szerzyly 
zniszczenie na przestrzeni 500 metrów 
dokoła. 

Uniemożliwilo to na raz·e ratunek; 
pomimo to pełni poświece11ia maryna
rze przybiegli na brzeg, chcąc nieść 
pomoc ofiarom katastrofy. Chorąży 
okrętowy, Roux chciał otworzyć ślu
zy, aby zar>elnić basen i tym sposo
bem powstrzymać ogień. Wybuch rzu 
cil go na dn-0 basenu i rozerwał na ka
walki. Od płonących części okrętu, 
rozrzucanych przez wybuch, zapalily 
sie dachy na warsztatach arsenalu. 

Dzięki niesłychanemu poświęceniu 
•"'*"•x1112!1!111!. __ !!!1!11_.llll!!!lll!!l'll!l!!!!!!!ll!!!llJ!l!!!!!IJ!!l!l!l!!!!!l!l!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!l!!!!'3.~~""·>l!I robotników zaczeto wkrótce wynosić 

Z r6żnyob stron. 
rannych z płonącego okrętu. Znaczna 
część jest strasznie pokaleczona. Na 
okręcie znajdowało sie kilkuset ludzi; 

Walne zebranie Towarzystwa Czy większość była na szczęście na prze
telni Ludowych odbedzie sie 21-go mar dniej części okrętu, skąd możliwy był 
ca o godz. 4ej w pałacu Działyńskich ratunek. 
w Poznaniu. Przypomi•namy o tern Jeden z oficerów pancernika „Bou 

kami wybuchających po 'i. ków, spada
ło na pokład bez życia. 

Gdyby katastrofa zdarzyla sie ') 
pól godZ:ny wcześniej, to liczba ofiar 
byłaby dwa razy większą.. w skla.dacla 
bowiem „J eny" pracowalo podówczas 
150 robotników cywilnych. Nie ul~a 
wątpliwości. że zginęliby, wszyscy. 

Wstrząśnienie powietrza skutki-em. 
wybuchu odczuto w calem mieście. 
Sądwno.powszechnie, iż nast~pilo trzę 
sienie ziemi. Wszyscy Vr)Tle~li z. do
mów; na ulicach powstał popłoch nie
słychany. 

W mieście pozamykano na z11ak ża 
toby teatry i kawiarnie. 

Rozlatujące si~ na wszystkie stro
ny odlamki pocisków, zabiły na wy
brzeżu kobietę i chlopczyka dwuletnie 
~o. 

Skutkiem wybuchu, pożar obid kil 
ka warsztatów w arsenale. ogień Je
dnak szybko stłumiono. 

Osfa'lrde 3'iadomości. 
I( I e i n R o s s e I a. W edłu2 oświad

czenia kooalni stwierdzono dot~d, że 
73 osoby poniosły śmierć; 6 jest ran
nych; brak jeszcze 3 górników. W po
grzebie brali udział ks. ks. biskupi Ben 
.zler i Korum. 

Lu b e k a. Parowiec „Luise Horn" 
tusjąd zatonął· wraz z zało~ą, która 
składała się z 30 osób. -Wiece Zjednoczenia zaw. polskiego 
odbędą się w niedzielę9 24 marca: 

W Blurnenthal oo południu o godz. 6 
w lokalu p. Flocke. 

W Mengede po pot o g. 5 u p. Vogta. 
W Sterkradc przed pol. o godz. 11 i pól 

w lokalu p. Liitkeherm. 
I 

Baczność Rodacy w Ruhrort-Laar ! 
W piątek, 22 marca. wieczorem o 

8 godz. w lokalu p, Schraven odbędzie 
się wiec „Zjednoczenia". Na porządku 
dziennym: Obecne polożenie robotni
ków na kopalniach hutach i innych 
przedsiębiorstwach, oraz inne ważne 
sprawy obchodzące każdego Polaka 
na obczyźnie. 

, 9Zjednoczenie Zawodowe PoJskie". -
Baczność Hombruch-Barop ! 

Wiec „Związku Polaków" odbędzie 
się w Barop w niedzielę, dnia 24 mar
ca po pol. o godz. 5 (zaraz po Gorzkich 
Żalach) na sali p. Schnietkera przy ko
ściele katolickim. O liczny udzial Ro 
daków się prosi, gdyż będą bardzo wa
żne sprawy omawiane. Członkowie, 
którzy nieodebrali ustaw „ZwiązkuH 
mogą je na wiecu odebrać. 

,:z wi~zek Polaków w Niemczech„ 

Baczność Polacy w Ober-Marxłoh ! 
WIELKI WIEC POLSKI 

odbędzie się w niedziele, dnia 24 marca 
przed południem o godz. pół do 12 za
raz po wielkiem nabożeństwie na sali p . 
Neuhaus przy ulicy lialfmannstr., na 
którym będą omawiane sprawy przy
szłych wyborów do zarządu i reprezen 
tacyi kościelnej. Jest powinnością ko
żdego· Rodaka z Obermarxloh i okolicy 
aby na wymieniony wiec przybył. O 
jak najliczniejszy udział w wiecu u
przejmie prosi Komitet. 

Z SL LE!! 

Baczność Druhowie w Herne! 
Cwiczenia odbywają si.ę w każdy 

wtorek i czwartek o godz. 08 wieczo
rem. Lekcya śpiewu w piątek o go
dzinie 0 8 wieczorem. Dalsze lekcye 
śpiewu będą sle odbywać w każdy po
niedziałek o godz. łł8 wieczorem. O 
liczny udzial się uprasza. Czołem! 

lgn. Bereszyński, naczeln. 

Tow. św. Stanisława K. w Katerllher1 
Zebranie odbędzie się w niedziel~ 

dnia 24 marca, przed pol. po wielkiem 
nabożństwie o ~odz. 1 lYz. O liczny u
dzial czlonków prosi Zarząd. (2) 

powtórnie i prosimy 0 jaknajliczniejszy vet", znajdujący sie w chwili katastro Towarzystwo Serca Jezusowego w 
udział. - W czwartek. 21-srn marca! fy na wyższym pomoście okrętu swe- Hamme 

Bochum. Podług paragrafu 17 g_o, opowiada, że w jednej chwili dym oznajmia swym czlonkom. iż w nie-
przepisów, dotyczących ruchu k?le!o- i płomień okryły tylną_ część „Je:ny". dzielę palmową przystępuje Tow. na· 
wego powinien każdy pociąg posiadać Od czasu do czasu .śro.d tego piekł~ sze wspólnie do Komunii św. Spowied~ 
przynajmpie.i jeden drugiej i. jeden ~d- wida~ było sylwetki b1egna.cy~h tu 1 św. w kościele klasztornym w ~obotę. 
dział trzeciej klasy wylaczme dlai m~-1 owdzie. oszal~łych. z ~rz~razema, ma- Komunia św. podczas Mszy św. o godz. 
wiast oznaczony odpowiednim nap1- rynarzy. lnm wspmah ~1ę na maszty, • 7 rano. O liczny udział prosi 
sem, ~ ile odnośny pociąg posiada przy wielu z nich jednak, traf10nych odlam- (1) - Zarząd. 
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Donoszę Szan. Rodaczkom z Bruchu i okolicy, iż .r; dniem 
:I kwietnia b. r. otwieram w Bruehu prz„ ul. Ma• 
r,-ańałdeJ nr. 11 (lfarienstr.) 318 

Bazar kapeluszy damskich i dzieeięe. 
oraz wszelkich przyborów modniarski~h. 

Dla no"'ożeńeón· : Wielki wybór nl.ankó-; 
m.lrtewyeb ł n 1elonóHr. Kapelusze przenoszone odna
wiainy w własnej pracowni podlug najnowszej mody. 

Polecam skład Szan. Rodaczkom jako jedyny polski w ca.lej 
Westfalii. Staraniem mojem będzie przez ceny j11.k najprzystęp
niejsze, towar doborowy, a skorą i rzetelną usłn:ę zjednać wz,l~dy 
ezan. Rodaczek, którym się polecam. 

Z uszanowanie• 

fi} E. Wtlkoiw•ka 
~ (do 1-go kwietnia w Bochum, Hofstederstr. 29-a) 

t.iSJICTt8fC:ta:D•ł8©~~m 

Banll Lodowy w Śremie 
Spółka zapisana z nieograniczonlł oddowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca !ię Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które njaJpewnleJ 
ttkladae mogą ciężko zapracowane swe oszezędnołteł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
ł.O•dałowem 3 proeent. 
k wartalnem A 

" Złożone u naa depozyta ł o•zezędnoścł wynosily na Nowf' 
Rok blisko 9 ł pól DllHona marek. 

:Fundusze rezerwowe ł udziały członków ca. 500,000 mk. 
Bank ludowy w $remie liczy 1155 członków, którzy wszyscy majątkami swymi 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank. ludowy na.leży do Zwi!łzku Spółek Za.robllo"'1ch. Prezesem Rady 
NMhorozej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Lok.ale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel-
11ej :u. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i 1hriąt. 

Numer telefonu 59. Adres : 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrlnun (Po•en) 

Roda.cy 1 Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
w..,.- :Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpfiicht. 

•a•alłńsk.ł. IW. H.ueharsld. Duikłeu·lez. 

... „„„ ... „„„„„„, 
Chce Pan 

prawdzi •de rzetelne i dobrze odro• 

---- bione ==== 
meble na odplatę 
nabyć, niech się Pan zwróci w tym 
celu do pierwszego i największego 

domu kredyt. mebli i towarów 
J. Schv;arzbotTa 

w Recklinghausen-&. 
ul. Bochumskiej (Bochi,merstr) 192 

w pobl. poczty i apteki. I 

I. Miedziński, 
wHE.RNE 

uJ. N owa (N eustrasse) 24 
poleca Rodakom ewój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje się 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce

. nach tanich. 

Zwracam także uwaR na móf 

skla d 01ebli 
które także tanio sprzedaie. 

SwóJ do sweio ! Swój do swego I 

Tani chleb! 
Dobry, pożywny ehleb padern
borskl po J,25 mr. I po 85 fe111. 
również westfalski chleb wiejsk (Bauern
stuten) po 100 mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bocheków franko 
fabryka chleba J oh. Dake Upsprung., 
p. Salzkotten. (1800 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
~yku i podać dokładny adres i stacyę ko 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollcneier, 
Moltk.emarkt 15, J. Krab, Doratenerstr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Storrstr. 5. 
Ph. Loboff, Maltheserstr. 5, G. Kirchner 
Lindenstr. o2, Ed. W elsch, Konigstrasse. 

Place bud.o~lane 

Albert :Suas, 
HA M BO ItN, Gottliebstr. nr. 25. 

Pama„ miłej po
wierzchowności poszu
kuj" w braku m:n.ajoaości 
męłew. Panowie, re-
1lektuj'łcy na tt) ofert• 
zechcą si~ 11głosić pod 
lit. S. li...A.H.. ł.000 
Posen O, Ha.uptpoatla
gernd. Na anonimy się 
nie odpowiada; dyskre
cya rzecz honor. 321 

Dom 
do wynaj~cia ze składea 
i warsztatem dla szewca 
albo krawca. Zapytać 
sit) można 320 
w Bru•k••u•en 
przy Lehnhofstr. nr. 1. 

Mlod„ 

przykrawacz 
poszukuje miejsca od 1 
kwietnia. Zgłoazenia do 
Eksped. „ Wia.rusa Pol
skiego" pod nr. au•. 

Od zaraz lub od 1 
kwietnia poszukuje po
rządnej, pilaej 316 

dziewczyny 
do wszystkich robót do
mowych 

.I. Kowah1ki, 
lliihlheim -Ruhr- Styrum, 

Miihlheimerstr. 5!. 

W interesie tym otrzyma Pan 
wszystko, co tylko dusza zapragnie 
pod najkorzyi:;tn. warunkami przy ja~ 
najmn. wpłacie i bardzo ułatwioneJ 
spłacie ratami. W8zydko •a k:r-e 
dyt I Dla tego niech Pan kupuje 

piębych, jak perełki, pierwsze wagony już nadeszły. Dalsze wagony w 
drodze, a setki w kopcach czekają. ~przedaJ~ t) lko wa-gonami, 
dla tego nłet!lłye•anłe tanio. Próby każdemu chQtnie przysyłam. 
Zamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. 

Jan Kwiatkowski, 
Import kartofli, Interes kredytowy, KGsa oHez~dnoieł 

Herne, Bahnhofstr. 80. i 

tylko u 

J. SCHWARZHOFF'a ~ 

I W Beeklłn1thansen-8. Brach 
Bochumerstr. 192. 

••••m=11• 

:Baczność! 
Kto pragnie m~ec 

s1Daezne perk 
z Polski, niech się .zgłosi do 

.J. Halna, lochum-Hofste4e, 
Grummerstr. 26. 

Doslionalą 

sprzedawaczkę 
biegł!\ w polskim języku, do intere1 
towarów krótkich, płóciennych i ~H.ln ' 
•ych, poszukaje 

Dehae & Sepp, Waane i. W. 

Tow. św. Czesława w Bul•ct 
donosi swym członkom oraz wszys: 
kim Rodakom, iż w sobotę po połudru 
23 i w niedzielę 24 oraz w poniedz'· 
Jek rano będzie polska spowiedź ś 
wielkanocna. W niedziele o godz. ~ 
przystępuje Tow. wspólnie do I<om' 
nii św. Po sumie polskie kaz·anic o l 
godz. i po pot o godz„ 4 polskie aa~ 
żeństwo ?- kazaniem. Prosimy uprze: 
mie Rodaków, ażeby z tej sposobne 
skorzystali; również prosimy aby ~,; 
dacy jak najliczniej przybyli na pols · 
nabożeństwo, ponieważ przybędzie 
Sz. Rodacy powinni s·zczelnie kości 
z.a.pełnić. (1) Zarząd 

Uwaga: Zebranie odbędzie sic 
niedzielę, 24-go bm., po pol. o godz. 
po polskiem nabożeństwie. Upras 
się o liczny udział, ponieważ bę~ lll 
żn_e sprawy zalatwjone. 

Jakób Andrzejczak, prw 
-·~---------------------------------------.. 
Towarzystwo św. Wince1de20 a Pa 

w Heeren 
donosi swym członkom, iż orzysztc 
branie odbędzie się w niedzielę, 24 m 
ca w lokalu posiedzeń u p. Schneide 
o godz. 4 po pot Członkowie winni!: 
w_szyscy stawić. Goście mile widzian 
(1) P~anciszek Górny, sek - - -- -·· 
Towąrzystwo św. Józefa w Essen 
Donoszę szan. członkom naszei 

Tow., iż w niedzielę, dnia 24 bm. o~ 
dzinie 8 i pół odprawiona będzie Ms 
św. na intencyą Tow. w kościele s~ 
Józefa, na którit się wszystkich czlo 
ków serdecznie zaprasza. Proszę t 
chorążych, jak i wszystkich członk 
o punktualne przybycie. (1) 

Sosnowski, preze-
~----~----------
Baczność Rodacy w Gladbeck I okoli 

Dajemy do wiadomości wszystki, 
Rodakom z Gladbeck i okolicy. iż dni 
24 marca o godz. ~ po poi. odbędzie m 

wiec w celu założenia kola śpiewacki1 
go, na sali p. W. Nordpotha (Zur Posl 
Kaiserstr. - O liczny udział prosim. 
wszystkich Rodaków z Gladbecku i t 
kolicy. (2) Zwołują~Y· 

Tow~rzystwo św. Jacka w Bismart 
podaje swym członkom do wiadomo! 
iż miesięczne zebranie odbędzie sie dL 

24 marca o 5 godz. po pol. O liczny(~ 
dział prosi Zarząd. I 
Baczność parafianie z. parafii Op0t0t 

sklej Pod Pozna.iem! 
Pogadanka w sprawie chorągwi 

będzie się w niedzielę, 24 bm. o go 
2 i pól po południu w Rohlinghausen 
p. Modera. O liczne i punktualne ) 
wienie się parafian prosi (1 

w imieniu komitetu Woiclechows 

PłoD1ień Płolllień PloDlień 
:a.ie może aię prędzej rozszerzyć, niż wiadomość, iiJ u 

S. Hohensteln'a w llerne, Dwo1•cowa ulica, t)'lko do Wielkanoc)' przy zakupnłe od 20 marek 
otrzyma każdy jako 

· podarek ._..., 
8 met1•ów dobrej, trwałej materyi na sukn;ę domo \1.l ą, albo 
serwis de kaw7, 6 filiżanek, 6 podstawków, dzbanek do kawy, d, banek do mleka i cukiern~czka, albo 
serwis do plwa, 6 dużych szklanek i dufy dzbantk do piwa z przykrywk~. 

Wielki wybór materyi na suknie, konfekcyi ~amskiej i męzkiej, ubrania dta panow, młodlieńc6w i chłopców, mebli itd. itd. 

it7 

S. Hohenstel·n tylko Her·n· e, Dwo1•cowa ulica 50, nap1•zecłwko ulicy Nowej. 

Za druk, nakład 1 redakcyę odpow1cdz1ałny ~ Michał · wtatk.ow sk:l · f.ioctuun. Ni!t.L<~ &uJem i czcionkami Wyda wmctwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



68. Bochum, na piątek 

I 

marca 1907. Bok 17. 

• 

Zt. f.n.nratJ płaci SS. u aiajace rqdta drobatgo dnt • 
ii t. ogłonenit amitacsont pruci in.nratami 40 ft„ l' ta 
o~ato ogłuu otnyma rabat. - Jhty do „Wi&ro11 Po • 
akiego" ll&l•ł1 frankowa6 i pocłU w nich dokł&dnr ae. a 

piaqcego. lłłkopilów Dit nncam1. 

Redakcya, DmkanUa i Koi'll!""'Ó•_m;,"idnje ai.ę w Bocll~m, Pr&J clfoy l.łdlh„ara\. lT. - Adma: „ Wi&m1 Polaki" Bochum. - Tel o fon n r. 1414 
----=----------=;:_ -- - .2E± _____ _ --- .1;Qf; 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

..mówit, czytać i pisać po polsku! Nie 

last Polakiem, kto potomstwu swemu 

11łemczyć sle pozwoli! 

-
Parlament niemiecki odroczył się w 

środę do 16-go kwietnia. 
Stosując się do I?aragrafu 11 porząd 

ku obrad odbył parłarnę11J niemiecki w 
środe ponowny wybór mar5załka i wi
cemarszałków; wybrano wszystkich 
ponownie. 

Po załatwieniu różnych drobnych 
rzeczy nastą.pilo odroczenie. 

W rosyjskiej Dumie państwowej odczy
tał prezes ministrów Stołypin program 

rządu. 

Duma po dojś~ burzliwej dyskusyi 
uchwaliła przejść nad oświadczeniem 

rz~dowem bez wszelkiego uzasadnie
nia d() porządku dziennęgo. 
ł' 

Jlowa posła Brejslliego. 
' i (Dok!OOczeniie ). 

Skoro u nas w Polsce pod zabo
Iem pruskim chodzi o zwalczanie pol
skich kandydatów. natomiast ori:ina 
rządowe i reprezentanci stronnictw 
rządowych używają wszelkich sp.JSO
bów jakie potępiaja u innych st~on:
nictw. Także kwestyę chleba, kwestyę 
socyalna wciąga się do walki. Gdy u 
nas raz kandydował właścici :-1 dóbr ry 
cerskich, kolega Czarliński, a j~go prze 
ciwnikiem był dyrektor sądu zi ~mim1-
skiego Orassmann, rozdawano przy wy 
bora<;:h śc!ślejszych plakaty, w których 
Powiedziano: „Nie wybieraj~ie Czar lift 
:kiego; jeśliby on wstał posłe 1 .1, my
slalby tylko o tern, aby mó~ł swoje wo 
ły i nierogacizne drogo sprzt~tlać.'' 

· (Słuchajcie! słuchajcie na lawa.::h p•)l
skicb.) 

Ody potem pan Grassmann z.1stal 
Wybrany i wstąpił do parlamentu, ~l<;
sował właśnie za podrożeniem chleba i 
mięsa A więc robotników poprostu o
kłamano i oszukano. Podniesiono tu 
też Drzeciwk.o stronnictwu centrum stra 
szliwy zarzut, że zawarło przy wybo
rach kompromis z socyalistami. U nas 
zaś w Toruniu kompromisy stronnictw 
rządowych nie są niczem nowem. 
(Wielka prawda na ławach polskich.) 

Już od 8 czy 10 lat jest regułą, że 
Przed wyborami ściślejszemi reprezen
~anci stronnictw rządowych przycho
zą do socyalistów i ich namawiają do 
~sowania na kandydata rząd~we~o. 

. szło do teP:o, że radzca sadu z1em1ań 
~kiego Bischoff - wymienia_m umyślnie 
~e~o nazwisko, on już nie jest w urz~

z1e, Wiec nie może mu to nic szkodzić 
- i kilku innych panów brali udział w 
~ebraniach socyalistycznych, częstowa 
1 socyalistów piwem i cygarami i ich 
namawiali, aby ~losowali na kandydata 
rządowego. Nic to nie pomogło, so_cya-

liści nie dali się namówić i glosowali 
wówczas, przynajmniej wielu z nich 
przeciwko blokowi rządowemu. któn; 
u nas już jest dosyć stary. Blok rządo
wy poniósł klęskę. Rąz, R"<lY przywódz 
cy socyalistyczni nie chcieli wydać ha
sła na korzyść kandydata rzculowego, 
dyrektora sadu ziemiańskie~Hl Grass
manna, dopuszczono się bałamuctwa. 
Rozpowszechniono wówczas odezwę 
wyborczą, w której powiedziano, że 
kandydat socyalistyczny Storch ze 
Szczecina wydal hasło na korzyść kan 
dydata rządowego. Tele~rafowalem 
wówczas natychmiast do Storcha i za
pytałem go, czy to prawda, a on odpo
wiedział: Nie wydałem hasła_, bałamu
ctwo! 
(Słuchajcie! słuchajcie! - na lawach 

polskich). 
Panowie, którzy sami takich uży

wają sposobów, oburzają się na bała
muctwa wyborcze po innej stronie. Ale 
coś jeszcze gorszeR"o tam zachodzilo, 
rzeczywiste oszukaństwa wyborcze, 
prawc:lziwe oszukaństwa. Tak nJ>. u nas 
stało to się już regułą, że przy wybo
rach ściślejszych rozdawają kartki na 
kandydata polskiego, który kandyduje 
w innym okręgu wyborczym. Przy o
statnich wyborach w okręj{u pana Sie
ga rozdawano kartki na ks. Bolta, kan
dydata polskiego z inne~o okręgu. 
Przed kilku laty w tym samym okręgu 
, gdzie był kandydatem koleg-a Kuler
ski, rozdawano kartki na Brejskiego 
i nżywano wszelkkh sposobów, aby te 
kartki wcisnąć w rece Polaków. Ale 
polacy byli tak mądrzy, że nie dali się 
zbałamucić, W Toruniu w roku 1903, 
rozsyłano do wyborców polskich ze 
_strony bloku rządowego plakat polski 
tej treści: „Rodacy ! Wybierajcie w 
czwartek, dnia 25 czerwca. właśCiwe
go kandydata, pana Leona Czarlińskie
go ! Jedynie on będzie o was się starał 
i wam pomoże. Zdrajcą jest ten, kto 
nie spełni tego świętego obowiązku i 
nie będzie glosował na pana Czarliń
skiego". Dołączono do tego kartki wy
borcze z napisem: Leon Czarliński. To 
byk> przy wyborach ściślejszych, ale 
kandydatem nie był Czarfiński, tylko 
Brejski. Oto tu koperta i kartka wybor 
cza. Ąbyście panowie nie twierdzili, źe 
to wymysł polski, zauważam, iż fo pi
smo ulotne wydrukował litograf Wag
ner w Toruniu na zamówienie kupca i 
męża zaufania bloku rządowego W est-
walda. . 
(Słuchajcie! słuchajcie na lawach pol-

skich). 
I tu jeszcze oburzają sieci panowie 

na bałamuctwa . borcze. Tam zaś do
puszfzono się największego bałamuct
wa, jakie sobie wyobrazić można. 
(Wielka prawda! - na ławach polsk.) 

Ze ·strony polskiej udano sie też raz 
do prokuratora i przedłożono m11 spra
wę jaka oszukaństw.o wyborcze. Pro
kurator p. Zitzlaff odpowiedział: Rze
kome wpływanie na wybory, bałamuce 
nie wyborców może być naganne ze 
stanowiska moralnego, ale w każdym 
razie nie jest sprawą, podlegającą SC\
dowi karnemu. To jest prawdą, ale u
bolewać nad tern ·należy ... że takich ba
lamuctw wyborczych sądy karać nie 
mogą. Należałoby ustanowić prawo, I 
.na mocy którego karanoby takię o5zu~ 
kaństwa wvborcze. 

(Bardzo słusznie! :_ na lawach polsk.) 
Parlament powinien, zanimby takie pra 
wo ustanowiono, szukać sposobów na 
to. aby do złożenia mandatów spowo
dować posłów, którzy tu przyszli wsku 
tek bałamuctw wyborczych. 

(Bardzo dobrze!) 
Nie mogę tego pojąć, iżby się to 

zgadzało z honorem parlamentu i repre 
zentanta narodu, aby on otrzymał man 
dat ziru pomocą bałamuctw wyborczych. 
Ale obok tych drobnych były bałamu
ctwa wyborcze w w_ielkim stylu. Naj
większego bałamuctwa dopuszczają się 
przez to, że przeciwko przeciwnikom 
podnoszą najniesłuszniejsze zarzuty, 

dobre oby_czaje, przyzwoitość i poczu
cie honoru, aniżeli miłość wspólnej oj
czyzny. To samolubstwo uświęca 
wszystko a jego wynikiem jest cześć 
zlotego cielca." Artykuł ko1kzy się 
słowami: „Jak gł~boko upadliśmy, jak 
bardzo jesteśmy zaślepieni duchem 
kłamstwa!" Autor tego artykułu na
pisał to dla tych klas ludności, które 
najlepiej zna. Nie chce i nie mogę ma 
odmówić słuszności. Na tern kończę. 

(Brawo! - na lawach polskich.) 

Polacy na obczyźnie. 
nazywają ich zdrajcami ludźmi bez oj- ......-..-: :3 
czyzny ( vaterlandslose Gesellen itd. Wanne Ni'edł · · · d · 

Słuch · ·e ł h · · ') • . ugo JUZ mmą wa 
aJCI ' s uc a1cie.. lata, jak to Polacy w Wanne urządzili 

Szu~ałem z~wsze sł.ów, 1akby naz-1 wycięczkę, którą, to zakończyło nagle 
~:ć t9k1e machmacy.e, I .znala~łem ta- wkroczenie policyi. Wtedy to „Wiarus 

słowo we wczora.1sze~ m~w1e kan~- Polski" opisał obszernie całe to przy
lerz~ rz~szy, wypow1~d~1ane1 w radz~e kre zajście i stanął energicznie w obro
rolmcze1. l(anclerz mow1l tam o kon- nie ludu 
skich okular~ch. (Scheuklappe~). Tak m Co się stało wówczas? Redaktor 
p., to są .konskie. okulary .. kt.ore. ka~c- „Wiarusa Polskiego" za to że nas 
lerz zawiesza Michałkowi mem1eck1e- b ·1 ł · · · 1' , · "ak 
mu, aby go zastraszyć. Powiedziano r.om z ca ą eper~1ą: mus1a P?Jś~, i. 
mu: Skoro polacy sie wzmocnią, naten wiadomo, ~a .2. m~e.sią~e do w1e~1ema. 
czas upadnie niemiecka ojczyzna niem . Sądz.ę, ze iezeh mm ~~dacy su~ tern 
c b d u· .- · · . k· . ' mteresu1ą, to tern bardz1e1 nas smutny 

Y ę ą J~rzmiem 1 u~is am. - Potem los redaktora naszego organu intereso-
przedstaw10no ludowi czerwone stra- ć · · k' · 
szydlo. Powiedziano, że socyaliści chcą wa wm1en tedy właśme z~ o!Jronę 
zburzyć niemiecką ojczyzne. Ody to nas. Po~aków ~e .w~ume mus1a~ su~ za
zaś nic nie pomogło, gdy niemiecki Mi- ~naJO~m~ z wiez1emem. To tez sądzę, 
chalek mając okulary 2· boku, mógł je- ze p61dz1~my za ~ło~em koresponden~ 
szcze patrzeć przynajmniej naprzód z .Es~en I pręd~eJ me. spoczmemy, az 
gdy tam, gdzie nie można byto zacze~ w. kazdy!fl domu polskim w 'Yanne za ... 
piać ani Polaków, ani socyalistów blok PI owad~tm~ „~1arusa ~olsk1e.go. Do 
rządowy nie mógł nicze~o dokazać 1:-go kw1etma iu~ czas me ~ł~g1, P.rzeto 
natenczas zawieszono niemied emu Mi mech R~da~y su: porozumie1ą !fliędzy 
chałkowi na nos czarne okulary, stra- sobą, w. iak1 sp~sób najskute~zm~} roz
szono go niebezpieczeństwem ultramon ~zerzam.em „Wiarusa Polskiego mo-
t ń k. M' h • k · . k' znaby s1e zająć. a s iem. IC a1e mem1ec l przez I . w· . p I " 
czarne okulary widział wszystko czar- na~zeJ ~· iarusowi. 0 • . naszego 
no i przestraszył się. Zapomnial też przyw1~zama okazać me moz~my, ale 
rozróżniać dzień od nocy i w nocy wy są~z~. z~ to. redaktora ~asze1 ~aze~y 
szedł na ulicP.. nawet w nocy wypro- Il'aJ1w1ęceJ ucieszy, g~y su~, dowie, ,ze 
wadził kanclerza i monarchę na ulicę. duch narod?WY rośn.1e wśr?d ~olakow 
To w historyi dosyć rzadko sie zdarza, n~ ob~zyźme, "dy s1e .dowie, ze coraz 
aby monarcha w nocy wyszedł na ulj- w1~ce1 Ro~a~ów uzna1e potrzebę czy-
cę i mowy wygłaszał tama oolsk1e1 gaz.ety narodowej. 
(Wielka prawda! --.,.- ~na ławach' pol.) Zatem wołam: Rod~cy, do czynu!. 

Powiedziano nam polakom, że ma- Jeden z uczestmków wycieczki. 
my nie tylko naród polski reprezento- ·--
wać, lecz także bronić interes_ów całe- Bottrop. Ciężkie chwile przecho-
go narodu niemieckiego. Sądzę więc, dzą obecnie Polacy, a najcięższe pocis
że narodowi- niemieckiemu wyświadczę ki padają na redaktorów pism narodo
przysługę, gdy Panów poproszę, aby- wych. Czytamy niemal c_odziennłe o. 
ście ile możności przyczynili się do u- zasądzeniach na grube grzywny i na 
suniecia bałamuctw i oszuka6stw wy- długie kary więzienne tych szermierzy 
borczych. nieustraszonych naszej świętej sprawy. 

(Glosy potwierdzające.) Wobec tych ciosów cale soołeczeń-
Przyslano mi pismo „Oegenwart". stwo polskie porwać winno się do czy

Jest w 11iem umieszczony arty_kul profe 

1 

nu narodo\vego, który nieobliczalne ko
sora Pfluga pod tytułem: „Wybory do rzyści przyniósłby sprawie naszej. Na
parlamentu i ktamstwa' '. Ustęp tego leży zorganizować spężystą agitacyę 
artykułu, zwracający się przeciwko za gazetami polskiemi ! 
nieutralnym kompromisom wybor- My tu na obczyźnie tak samo powin
czym, brzmi jak następuje: ,,G<lyby niśmy nie zaspać gruszek w popiele, 
nasz lud nie przejął się tak bardzo du- tylko iść od domu do domu i w~zędzie 
chem kłamstwa, gdyby ten duch nie agitować za .. Wiarusem Polskim", a 
pozbawił go przyrodzonych uczuć szla- kto obok „Wiarusa Polskiego" wiecej 
chetnych, natenczas ten kompromis nie pism pragnąłby abonować. ten -ma 
byłby możliwy, ale krzyk oburzenia nie wielki wybór gazet w Polsce, które 
tylko postronie narodowo usposobio- zaslugnją na nasze poparcie. 
nych, lecz lecz właśnie w owych obo- l(to Polak nie z Jmienta tylko, niech 
zach przeciwnych zmiótłby tego, kto- rozszerza „Wiarusa PolskleRo" l Inne 
by sie tylko odważył podjać takiej idei pisma narodowe! -
kłamliwej. Ale samolubstwo jedno- S t a r o p o 1 
stek i stronnictw jest silniejsze aniżeli 



Berlin. odbyt sie tutaj ubiegłej niel" 
lizteli wiec w sprawie opieki ducijo
\Wllej na którym przyjęto następującą 
rezolucye: 

"Polacy katolicy wszystkich parafii 
Berlina i okolicy, zebrani 7i okazyi ju
bileuszu biskupiego ks. kardynała Kop
pa, stwierdzają, że z przyczy~ przez r~ 
ferenta wyluszczonyc_b me mogił 
wziąść udziału w urządzonych na cześć 
jego uroczystościach jubileuszowych, 
a po wysłuchaniu sprawozdań delega
tów poszczególnych parafii, stwierdza
jących wielkie upośledzenie tutejszej lu 
<inQŚci polsko-katolickiej w dziedzinie 
kościelnej, uchwalają co nastepuje: 

Obstai.emy stanowczo przy n~
ezyclt dawnych żądaniach_ w sprawie 
t'K>lskich kazań, polskiego śpie~u koś
cielnego, przyspasabiania dzieci do pier 
wszych Sakr~mentów św. w iezyku ich 
ojczystym udzielania Sakramentu mał 
żeńst"wa. ~hrztu dła polski-oh parafia~ 
w języku polskim, polskich mQdtów l 
.mów na pogrzebach polaków. 

Stoimy na stanowisku, że w Koście 
Je Chrystusowym wszyscy jego czto~
kowie ·są równi i mają prawo do ro
wnego traktowania ze strony władz du 
ohownych, zatem i tutejsi po~acy-k_atol: 
·mają prawo żądać, żeby byh na rowm 
"traktowani z katolikami niemcami, sko 
ro u nas w kraju niemcy-katolicy do-
2nalą nie tylko równouprawnienia. ale 
nawet wyróżniepia ze strony naszych 
polskich probosllczów. 

My tutaj wyróżnienia nie chcemy, 
tylko równego prawa i oświadczamy, 
że mimo, iż tutejsza i wrocławska wla
cza duchowna nierównem traktowa
niem odstręcza nas od Kościoła, twardo 
przy nim stoimy i sta~ b~dzi~my, .a 
wierząc silnie w spraw1edhwosć Na1-
wyższego Sternika naszego Kościofa 
postan"Jwiamy do niego ~da~ się w na 
szem ciężkiem udręczenm 1 w osob
nym memoryale prz.edstawi.ć m~ _nasze 
~traszne upośledzeme w dz1edz1me ko
ścielnej i niesprawiedliwe. wręcz lek„ 
ceważaree nas traktowanie ze strony tu 
tejszych czynników kościelnych." 

::W~ -- - L 

Ziemie polskie. 
Z Pruti Zaehodn1tb, Warmii i ib.zur. 

Z Chełmińskiego. Dwie posiadłości 
gospodarza Tewsa zKokocka, obswru 
-0koło 400 mórg, nabyło biuro koloniza
.cyjne fr.iedlaendera z Bydgoszczy. . 

Kowalewo. W tutejszem przytult
.sku dlaczeladników i pomocników rze
mieślniczych dokonało kilku czeladni
ków, udawszy się na noc do izby sy
pialnej, niemiłego o~kryoia. Ws.zedł
szy do izby, zaruwazylI w słomie 2 
łe~ących mężczyzn i przypuszczając 

ł."~~talna omyłka. 
()0) Powieść z francuskiego. 

(Cłu Ulaęi, 
Do_piero w Mouzon uczuli się bez

pieczni, przynajmniej na czas pewien. 
Znaleźli schronienie w hotelu Lion 
d 'argent, którego front wychodzi na 
rzeke Maas. 

Most łączył miasto z przedmie
ściem. leżącem na przeciwnej stronie 
rzeki, na równinie, otoczonej lasami. 
Tam rozgrywala się druga część bitwy. 

Bezustanny odgłos strzałów i huk 
armat dochodził tu bardzo wyraźnie i 
zbliżał się coraz bardziej. 

Ulice w Mouzon zapełniały się zbie
iami, ale byl to sam motłoch iolnier
stwa. Wolsko walczylo w lasach. Bi
twa wrzała najwięcej na leśnych pola
nach, na przestrzeniach lasu, wyrąba
nych i pustych. Francuzi c-ofali się, jak 
ranione dziki, które raz po raz zwra
cają się ku sforze psów, ścigających ich 
1 bronią się z rozpaczliwą energią. Pul 
ki walczyly do upadłego. Na początku 
bitwy było ich dziesięć tysięcy, a jak 
wykazują dokumenty pruskie, nieprzy
i"aciele byli przekonani, że mieli przed 
sobą i pobili sto dwadzieścia tysięcy 
wojska francuskigo. Czy może być wię 
kszĄ chwała ? 

Około godziny trzeciej przybyła do 
:l)(ouzon pierwsza część c;ofającego się 
woiska. 

że śpią, nie troszczyli sle dalej o n~.b. 
Dopiero po kJlku ~odzinach przekonali 
się, że owi mężczytni byli martwymi. 
Jak się z papierów znalezionych przy 
trupach przekonano. nazywaJ się jeden 
z nich Antoni Dettky, piekarz z zawo
du z Reszla, drugi Antoni Wojcik, m1y
narz z Czac~a pod Kościanem. Obaj 
w nocy na 13 b. m. udali się niepostrze 
żenie 9o 1przytuUska i napaliwszy w 
·piecu, pokładli sie do snu. Ponieważ 
piec nłe był szczelnie zamknięty, zacza 
dzili sfę opaj swędem węglov{Ym. 

ZWiel.kP~ 
Iaowrocław. Wiec w sprawłe 

wstrzemięźliwt)ści odbędzie się w Ino 
wroclawiu w t>Oniedzialek dni,a 25go 
marca o godzinie wpół do 8-mej wieczo 
rem w wielkiej sali hotelu Basta. 

PozHań. Zjazd okręgowYKól śpJe
wackich należących do okręgu poznań 
skiego odbędzie się staraniem Towarzy 
stwa śpiewu „Halka." w Jeżycach dnia 
29, 30 czerwca i 1 lipca r. _b. Zjazd 
połączony będzłe tZ uroczystością, 15-le 
tniej rocznicy Towarzystwa. Spodzie 
wa-ne jest .przybycie również inny•ch 
Kól po za okrę~iem poznańskim do 
związku należących, zwlaszcza, że Ko 
la jeżyckie wyznaczyło kilka nagród, 
o kJóre ubiegać się mogą wszystkie Ko
la. 

Dolsk. Księdzu prob. Olszewskie
mu z Dolska doręczyła prokuratorya 
akt O$karżenia z powodu rzekomego 
1przekroczenia .paragrafu 110 (podbu
rzanie do nieposluszeń~twa) i paragra
fu 130 (o ambonie.) Proces odbędzie 
się po Wielkanocy. 

Ostrów. Od kilku lat odbywała się 
w tutejszej wYższej szkole dla dziew
cząt na mpcy rozporządzenia reje!!1.cyi 
11auka języka polskiego w kilku godzi
nach w tygcXIr:iiu. W nauce tej udział 
brały przeważnie tylko dziewczęta pol 
skie. Obecnie szkoła przeszła na koszt 
miarsta, skutkiem czegp, jak donosi „P. 
Ztg." nauka języka polsldego zostanie 
od 1 kwietnia zniesi,oną. 

W Lesznie przed izbą karną stawał 
ksiądz proboszcz Ludwigzak z Zielooej 
wsi, którego również prokuratorya po
ciągnęła do odoowiedz,ialności za rze
kome podburzanie do nieposłuszeństwa 
wobec władz. Mianowicie zarzucano 
mu, że kazał pisać karteczki, na• któ
rych protestowano przeciwko wykla
dawi nauki religii w języku niemiec
kim. Dla udowodnienia Finy księdza 
Ludwiczaka, powołano aż 16 świad
ków, a mianowicie: wyższego nauczy 
oiela Schmidta. komisarza Mayera, in
spektora szkolne~o J onetza, dziewczę 
,szkólne i12 gospodarzy. Prokurator 
zarzucił ks. Ludwiczakowi, iż on spo
wodował strejk w Zieloneiwsi i wniósJ 
o 300 marek. Sąd zawyrokował 150 

Ażeby oslonić miejsce, w którem 
się schroniła cala armia, trzeba bylo 
bronić drogi, ciągnącej się od Baumont, 
po drugiej stronie rzeki Maas i dostępu 
do mostu, prowadzącego _do Mouzon. 

Piąty i szósty pułk kirasjerów uszy
kowaly się w dwie linie. Morderczy 
ogień zmusił do cofnięcia się pułk 6-ty, 
którY: tworzyl pierwszą linie. Putk pią 
ty ruszył naprzód i został odrzucony 
za rzekę Maas. 

Mosty i miejsca, gdzie można by
to .przejść rzekę wbród, były zapchane. 
Pułk piąty rzucił się wplaiw. 

Noc zapadała. Bitwa trwała dalej 
pomimo ciemności. W dolnej sali hote 
lu, ktqrej okna wychodziły na urwisty 
brzeg rzeki znajdował s i:ę Madelor z 
Maryą i wiele jeszcze innych kobiet i 
mężczyzn, którzy się tam schronili. 

Pozamykano szczelnie okiennice i 
oozatykano okna ma'1:eracmi. Z tej 
strony nie było wielkiego niebezpieczeń 
stwa. Największa walka wrzala na 
moście. 

Jednak wśród zgiełku nadciągają
cych furgonów, ładunków z żywnośclą 
i amunicyą„ wśród wrzawy, nadbiega
jących tłu.xnów żołnierstwa. wśród hu
ku ognia karabinowego, nad którym gó 
rował bezustanny grzmot armat artyle 
ryjskich, dal się słyszeć .nagle huk ja
kiś bliższy. Głośniejszy. Szyby się za
trzęsły i wypadły z trzaskiem. Ułamek 
granatu uderzył w okiennice, przebił je, 
wyrzuci! z zawias, rozerwał matrac, 
wyrwał go z rzemieni. któremi był 

marek i koszta. Zdofano oskarżonemu 
tylko udowodnić, że wypisywał karte
czki, ale nie można bylo udowodnić, 
że WYWolal streik. 

III. Walne zebranie Straży 
odbędzie się w niedzielę, 24 bm. o godz. 
3~ po pot na starej sali bazarowej (wej 
ście od ulicy Nowej) z następującym po 
r~dkiem borad: 

1) Zagajenie; 2) wybór marszałka i 
biura; 3) sprawozdanie przewodniczą
cego sekcyi kulturalnej; 4) sprawozda
nie sekcyi ekonomicznej; 5) sprawozda 
nie sekcyi prawno-politycznej; 6) spra
wozdanie skarbniką; 7) sprawozdanie 
kierownika biura Straży; 8) sprawoz
danie wydziału organizacyjneg-0; 9) 
zmiany statutu wedle uchwał walnego 
zebrania starostów z dnia 27 lutego br. 
i prezydyum z dnia 10 bm.: 10) wolne 
glosy. · Po ,Iratżdem sprawozdaniu odbę 
dzie się krótka dyskusya. Wszystkich 
członków Straży, zamiejscowych 
{ miej~cowych upraszamy o stawienie 
się -w największej liczbie. 

Za Główny Zarząd Straży 
Prezydyum: 

Józef Kościelski. Dr. Ludwik Mizerski. 
Dr. Władysław Mieczkowski. Stanisl. 

Pfitzner. 

Ze Sl,zka ezyH Starepelski. 
Bytom. Przed kilku miesiącami zna 

leziono w Bytomiu niedaleko strzelnicy 
zwłoki mężczyzny, poćwiartowane i 
we workach umieszczone. Mimo śledz 
twai i poszukiwań nie zdołano stwier
dzić, ani kiim jest zabity, ani kto go za
biL W ostat1nich dniach aresztowano 
w Bytomiu pewnego człowieka, który 
się w Lubiu pod Toszkiem DO/Chwalił, 
że on byl obecny przy zabójstwie owe 
go nieznajomegQ mężczyzny. Czy je
dnak rzeczywiście tak się rzecz ma~ 
nie wiadomo, ale przypuszcziać należy, 
że śledztwo chyba mote coś w tej spra 
wie na jaw wysnuje. 

Wirek. Na kopalni „Hildebrandt" 
spadającymi węglami zasypany i zabi
ty został robotnik Józef Okryśnek, po
chodzący z Gali cyi. 

Zabrze. W ostatnim czasie pojawiał 
się od czasu do czasu pożar w kopalni 
„Królowej Ludwiki", który tylko z tru 
dem zdolano opanować. Ogięń, copra
wda w ostatnich dnia1ch rzetelnie zata 
mowano, ale też stracono dwa pola z 
potężnymi pokladami węglowymi. 

Chorzów. Na kopalni „Król" (szyb 
Kruga) zabity zostal koniarz Jan W o l
ny z Chorzowa, którego zasypały ka
mienie. Nieszczęśliwy byt żonaty. -
Jest to ju-ż trzeci śmiertelny wypadek, 
jaki się w tej kopalni w ciągu tygodnia 
Źdarzył. 

Leśnica. W środę ostatnią wieczo
rem, gdy pociąg z wychodcami, zdąża
jący ź Bogumina do Hamburga, jechał 
między Leśnicą a Gogolinem. wypadł 
a .g: ___ _c _ _ 

przymocowany i zag.asi, przyduszo11y 
jego ciężarem. Wtedy przez zrobiony 
ny otwór ludzie, będący wewnątrz po
koju, ujrzeli widok wspaniały w swej 
grozie i okropności. 

Qranaty pruski'e zapaliły dom, na
przeciw mostu; huk walących się do
mów mi_ęszal się z trzaskiem i sykiem 
og.nia, który roztaczał dokoła krwa.wą 
lune. i rzucał jaskrawe światło na rzekę 

Na lewym brzegu rzeki, pulki ba
warskie] piechoty zajęly przedmieście 
i usilowały znieść most, aby wojska 
francuskie nie mogły wyjść z Mouzon. 

Była godzina szósta. 
Oddziały piątego korpusu wystąpi

ły z lasu na równinę Mouzon, aby bro 
nić przedmieścia, ale zostały odparte do 
miasta. 

Wzdłuż prawego brzegu, rozlok.o
waly się teraz pułki francuskie i ostrze
liwały przedmieście. Płomienie pożaru 
oświecały ich twarze zmęczone, wynę
dzniałe, p_oczerniale od J)'rochu. 

Nagle Marya wydala głośny o
krzyk!... 

III. 
Niebacząc, iż się naraża na wiel

kie niebezpieczeństwo, Marya zbliżyła 
i;;ię do okna, zanim ojciec zdołał temu 
przeszkodzić. Kule uderzały w dom i 
Qagaly z głuchym odgłosem wzdłuż 
muru. 

Żołn ierze formowali długą linię na 
wybrzeżu rzeki. Pochowani za w_ozy, 
kloce drzewa, stosy kamieni, a nawet 
niektórzy ukryci' w .lódkach, uwiązaJ. 

z .niego pewien wychodźca węgierski 
i został przez przejeżdżający w tej 
chwili pociąg na d·rugim torze przeje„ 
chany i na miejscu zabity~ 

Z inayeh dzielnic Po11•1. 

Z Lodzi donoszą. że w piątek ti· b. 
m. wieczorem wybuchło w Strykowie 
krwawe starcie między prawowierny. 
mi katolikami a maryawitami, w kt(). 
rem został zabity katolik ~2-letni włos 
danin Jan Kuczyński. Pozatem odnio
sło rany 2 katolików i ..f marjawitów. 

Lódt. Zanosi się na ukończenie bez 
robocia. Ksiądz Albrecht, przewodni
czący wieców robotniczych, na których 
postanowiono powrót do pracy, otrzy. 
mał od Związku fabrykantów odpo
wiedź, podpisaną przez p. Ignace"• Po
znańskie~o. 

Związek fabrykantów zgadu się 
w zasadzie na otwarcie fabryk pod. wa 
runkiem atoli, że natychmiast st••tt do 
pracy metalowcy, palacze i strat o~
niowa. 

Ks. Albrecht zakomunikował ~ez„ 
zwlocznie tę wiadomość robotnikom. 

Obecnie ks. Albrecht prowadzi ro
kowania z metalowcami i strai;Ą og
niową. 

O ile dadzą one wynik pomy~ny, 
bezrobocie będzie można uważać za 

· skończone. 

Warszawa. RedakQYa czasopisma 1 

warszawskiego „Wiara" w porozwnic 
niu z istniejącemi w Warszawie tygo„ 

· dnikami katolickiem~ przystąpiła do 
urządzenia „Zjazdu polskich piia.rr:y i 
dziennikarzy katolickich". Zjazd trwać 
będzie trzy dni, rozpocznie się iti w 
Warszawie. we wtorek dnia 18-go 
czerwca b. r. o godz. 10 rano. Przed
miotem obrad będą, wyłącznie 'pra
wy, mające ścisły związek z powoła
niem i zadaniem katolickiego pi-sarza. 
Na porządku dziennym znajduje ~it .na 
stępujące podstarwowe zagadn~ema: 
a) obrona słowem drukowanem wuuy t 
moralaości katolickiej; b) szerzenie 
piórem myśłi katolickiej we wszystkich 
warstwach spokzeństwa polskiego; 
c) obmyślenie środków dla skuteczne
go przeciwdziala.nia złym i niemoral
nym książkom. tudzież pismom pecyo
dycznym zwakzaj,ącym religię; d) do
starczanie w przyszłości materyału 
książkowego dla bibliotek parafialnych 
e) omawianie potrzeb prasy ludowej; 
f) ko],porterya katolickich pism, ksi~
żek i broszur i t. p . 

Wiaflomoścł ze świałac 
W sejmie pruskim 

obrnJdowano dalszym ciągu nad eta 
tern ministerstwa oświaty. 

nych u brzegu, strzelali bez przestanku 
do Prusaków„ znajdujących .się p() dru 
giej stronie rzeki. 

Do bronionego tak energicznie mo
stu, przed palący się dom, który jeden 
tylko oświecał pole bitwy, wyprowa
dzono bateryę kartaczową. Kapitan ar
tyleryi, nastawiał ją, celował i zmiatał 
z mostu obleg,ającycl1 go prusaków. 

Jakiś żołnierz z torbą przewieszo
ną przez plecy i przymoc{)waną rz~
mieniem, w mundurze podartym (zac1ę 
ta walka trwata 7 godzi1n w lesie),~ go 
łą głową, z twarzą czarną od dymu, do 
szedł dD miejsca .• gdzie były uwiązane 
statki. Wskoczył do jednego, i stojąc VI 
nim, zaczął strzelać do Pm-saków ponad 
głowami ukrytych Francuzów. 

Ani na chwilę nie spuszczał ~ gło
wy. Nabijał broń miarowo, celował u
ważnie, z wyciąg.nętą lewą nogą, i ko
lanem podanem naprzód. Możnaby są
dzić, że jest w strzelnicy. 

Jego to właśnie spostrzegła Ma: 
rya. Wychylifa się, wyciągnęła rece 1 
krzyknęła pod wpływem radości i prze 
razenia zarazem: 

- °Jerzy! Jerzy! . 
T-0 był on w samej rzeczy; bronił 

dostępu do mostu wespół ze swymi to
warzyszami 5 korpusu. 

Na tych dzielnych ludziach zrt'fł~ 
był,o lakąś dziką odwagę, nadzwyciaJ 
ną pogardę śmierci. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
. ~ 



f ~pr:lWie dochodzeń policy!nych prze 
'f ,osłem socyalistycznym w parła-

. menele 

·0st kanclerz Rzeszy książę Bue
prezydentowi parlamentu hr. Stol-

i-go-wił że policyi chodzilo tylko o 
anie sprawy; postępowania karne 

0 ~ tej sprawie nie ma. 

kaalał w kolacll oHcerów rosyjskicłl. 
W hotelu .Euro:pejskim .w Petersbur 

u porucznik wschodnio-sybyryjskieQo 
ułku strzelców, Kozlow, w dużem to
·arzystwie oficerów, w gorącym spo
ze P-Olitycznyrn na temat sarmorządu 
aukazu, odrąbał ucho szablą kutajskie 
11 marszałkowi szlachty9 Niżerdzemu. 
en zaś dwoma strzalami z rewolweru 
rzestrzelil Kozlowowi piersi i kark. Ko 
lawowa w stanie zupel11ej nieprzytom 
ości odwieziono do szpitala Mikolajew 
kie10. Życie jego jest w •niebezpie
zeństwfo. Niżeradzego zaś odwjezio 
o.Io szpitala Maryańskiego. 

Ntwe ministeryum bułaarskie. 

I(siążę Ferdynad powierzył utwo
zeenfe ministeryum prezesowi Jzby, 
r. Gu<iewowi. Oudew przedstawil 
słQdU listę nast_ępującą: prezydyum i 
świata: Oudew, sprawy wewnętrzne: 
enadjew, roboty publiczne: ~enerał 
aprfkow. dotychczasowy agent w Pe
ersburgu. rolnictwo dr. uambiew, 0-
ecny sekretarz księcia. Pozostali mi
istrowie mają zostać na stanowisku. 

Trup kuryera królewskieito. 
Jak wiadomo. podczas rozbicia się 

kretu „Berlin". utonął kuryer .króla an 
i~~kieg-o, Herbert, który wiózł depe 
ze i.o kilku rnornarchów eurou_ejskich. 
soboię na wvspie Rozenbor~ w po

liżu Hoek van łiolland znaleziono na
ieg1 zupełnie trupa, w którym pozna
o Herberta. Odzie podziało się jego 
branie i pa,piery dyplomatyczne, któ 
~w niem były - nie wiadomo. 

Po2rzeb Casimir-Perlera. 

W sobotę_, wobec licznie zgroma
zonej ludności odbył się w Pont-sur
eine pogrzeb Casimir-Pariera. W 
rszaku uczestniczyli: zastępca prezy
ent't Fallieresa. prezes ministrów Cle
enceau, ministrowie Pichon. Picquart, 
Barthou, b. prezydent Loubet, prezes 
enatu Dubois, wielu posłów i senato
ów. 

Zatar2 skończony. 

Spór japońsko-amerykański o pra
·o dzieci japońskich uczeszczania do 
zkól publjcznych w San-f'rancisco zo
ta,l zako11czony na mocy uchwały 
a~s!w interesowanych. Japonia go 
z1 się na ograniczenie wychodztwa ro
tników do Stanów Ziednoczonych, A
eryka zaś w zamian sklonila wladze 
tanu kalifornijskiego do ponownego o
worzenia tamtejszych szkół dla ma
Ych iapońozyków. 
Pr~zydent Roosevelt podpisał t. z. 

ozka·z wykanawczy, który ma być w 
eh dniach opublikowany, a zabrania 
. tnocy świeżo przez kongres przyję

e1 Poprawki do prawa o przychodztwie 
opu~zczania robotników japońskich w 
ran1ce Unii. Dopiero poznawszy treść 
CKo d~kumentu zdecydowala się ra
a szkolna w San-Francisco dopuścić 
k~owr?te!TI do zakladów dzieci japoń-
ie, rnow1ące po angielsku. 

i Prezydent Roosevelt. dla oszczęd2e 
ra uc~uć ambicyi narodowei japońskiej 
agme teraz odstąpić od zapowiedzia 
!~traktatu z rządem tokijskim co do 
oz z~ Przychodztwa robotników; po-

unuano się z posłemi japońskimi w 
zf duchu, że rząd jego poprostu nie bę 
~robotnikom wydawał paszportów, 

ra llleryce zaś lądować będą mieli 
~o tylko japończycy, zaopatrzeni w 
""-'POrty, 

\V o)na w Ameryce środkowej. z -
arnt ?' aszyingtonu donoszą. że rząd tu 
orn e~s~y otrzymał potwierdzenie wiia
ięctosc1 o dalszem trwaniu wojny po
onctzy r.zeczpospolitemi Nikaraguy a 
·kro urasu. Wojsko nikaraguańskie 
'ej czyfo do Hondurasu i po dwudnio 
nu~alice zajęlo bardzo ważny punkt 

ze~ący nad stolicą Hondurasu, przy-
zdobyło wielki transport broni, 

prz~znaczonej dla armii honduraskiej. 
Dwie kanonierki Stanów Zjednoczo
nych odpłynęły do NikaraRuy, dła· o
chrony interesów amerykański~h~ 

Niemcy· pocieszają się. 

Półurzędowe pisma niemieckie za
mieszczają następują.cy telegram z Rzy 
mu: W ministeryum włoskiem o-świad 
czono, że nie jest uzasadnione doniesie 
nie o odlączeniu się Włoch od trójprzy
mierza oraz o zawarłem już przymie
rzu pomiędzy Wlocharni a Anglią. 

Od 15 do 25 marca 
_odbierają listonosze pieniądze za gaze
ty na drugi kwartał, czyli na kwiecień. 
maj i czerwiec. 

Prenumerata kwartalna za 

,, Wiarusa Polskiego" 
wynosi nie wiele, gdyż tylko 

I markę 50 f enygów, 
a z odnoszeniem codziennem do domu 
p_rzez listowego 42 fenygów więcej, czy 
li 1.92 mr. 

Szanownych czytelników upr~s~a
my gorąco, aby przygotowali potrzeb
"~ kwotę i dali ją listowemu. skoro 
przyjdŻle z kwitem. 

Prosimy też starać sie o pozyska
nie nam licznych nowych abonentów 
aa przyszły kwartał. 

z r6ŻDJCh strOD1 
Nie zwlekać, tylko zaraz winien za

pisać „Wiarusa Polskie~o" każdy, kto 
-tego dotąd nie uczynił. 

Hamm. Na tutejszej stacyi kolejowej 
znaleziono przy wywożeniu ~mi·~.::i no
gę ludzką, odzianą jeszcze w pcńczo
chę. Wdrożono w tej sprawie eni~:-~ricL 
ne śledztwo. 

Hofstede. Piętnastoletni robotnik Jó 
zef Boninghaus został w kopalni „Onei 
sena'll" z~rnieciony przez dwa wagony. 
B. umarl zaraz, gdyż wagony zgniotly 
mu zupel·nie klatkę pięrsiową. 

:Eickel. W kopalni „Shamrock'' zo
sfal okaleczony rodak nasz J a1n Kanie 
wski z Holsterhausen. Przygniotły 
go kamienie. 

Werden. Rura wystąpiła z brze
gów i zalała nadbrzeżne łąki i ·niżej po 
łożone pola. 

Bochum. W łfamme przyszło do 
zatargu między górnikiem Maischein a 
jego stołownikiem łiendricksem. H. 
kopnął Meischeina kilka krotnie tak sil
nie w brzuch. iż M. niebawem umarł. 
łiendriicksa aresztowano. 

Herne. Trzyletni·a córka rodziny 
Szłapków napiła się zbyt gorącej ka
wy, skutkiem czego tak silne poniosła 
wewnętrzne oparzenia, że w kilku go
dzinach wśród okropnych boleści u
mar la. 

K1astrop. Wiadomo Rodakom, iż 
przed czterema miesiącami schorzałe
go wówczas Rodaka naszego, mistrza 
krawieckiego p. Bernarda Zmudziń

skiego z Kastropu zabrała policya do 
więzienia śledczego z powodu prze
mówienia1 jego na zebraniu Sokolów w 
Dortmundzie. 

W przeszły wtorek, 19 bm. został 
p. Zmudziński z więzienia śledczego 
wypuszczony. 

Rzecz jasna, że jako człowiek nie 
opływający w dostatki, został przez o
V{e cztery miesiące śledztwa do reszty 
zrujnowany materyalnie. Z tego powo
du mają Rodacy tern większy obowią
zek popie,rania .~o przez liczne zlece 
nia, wchodzące w zakres jego zawodu. 

Essen. Przytrzymano tu złodzieja 
kieszonkowego w chwili, gdy wyciągał 
pewnej pani z kieszeni portmonetkę. 

Stoppenberg. Robotnik S. obwiesił 
sie w swem mieszkaniu. S. w ostatnim 
d11iu okaiywał wielkie wzburzenie we
wnetrzne. 

Bottrop. Powiat Recklinghausen, 
który posiada przeszło 250 tysięcy mie 
szkańców zostanie podzielony. Sie
dzibą nowego urzędu powiatowego zo 
stałoby Dorsten. 

Gmina Bottrop starała się o uzyska 
nie praw miejskich, ale bez skutku. Ten 
sam los spotkał Horstermark. Podo
bne starania podjęła gmina Buer. 

W Trewirze umarł proboszcz tum
ski ks. dr. Scheuffken. 

l(ilonla. Streikuje tu około 1 200 
czeladników krawieckich. - Z powo
du streJku robotników pot°tJwy:.:h 
przedsiębiorcy ze w~zech stron .;;p;·,,w<t 
dzają lamistrejków. Brak należytej or
ganizacyi wśród robotników jest powo 
dem, że niemal podczas każdego bez 
ro?<>cia łamistrejkowie oara!. iżµją całą 
działalność zoragnizowanyd1 robJ~ni
ków. 

Berlln. W niezadługim czasie na
stąpić ma refor.rria taryfy osobowej na 
kolejach żelaznych. W następstwie te
go zniesione być mają dotychczasowe 
bilety zwrotne. · 

Mają zostać jedynie zaprowadzo
ne „karty podróżne" dla ,,ruchu bliz
kiego". Z kartami temi nie ma jednak 
być oołaczone żadne zniżenie ceny. Ko 
sztować mają one właśnie jeszcze raz 
tyle, co karta pojedy11cza, a zaprowa
dzone mają być tylko dla wygody po
dróżującej publiczności, która przez to 
oszczędzi sobie podwójnego kupowa
nia biletu. 
. Bęrlin. Ważny dla pomocników 
handlowych wyrok, wydal berliński 
sąd kupiecki. Pewien berliński dom to
warowy kontraiktownie zobowięzywał 
swój personal, że w przeciągu roku po 
opuszczeniu u niego posady, nie wol 
no nikomu z personału przyjąć w 
dwóch wymienionych wyraźnie innych 
domach t_9warowych, ani też u innej 
firmy, mającej z owymi dwoma doma
mi towarowymi łączność kupiecką. 

Dwudziestoletnia sprzedawaczka 
E., która także wyżei wspomniany kon 
trakt podpisała, przyjęła lepiej płatną 
posadę w nowozałożonym domu towa
rowym, nie wiedząc, że w nowem 
przedsiębimstwie ma udział także je
den z domów towarowych, o których 
już była mowa. Z te~o powodu dom 
towarnwy, w którym panna E. dawniej 
była czynną, stawil wniosek, by p. E. 
skazano na natychmiastowe opuszcze
nie nowej posady i by zagrożono jej 
równocześnie aresztem za każdy dzie11 
dalszej pracy w nowym domu towaro
wym. 

Sąd kupiecki po długich naradach 
wvdał wyrok następujący: : „Wnio
sek, by pannie E. zagrozić aresztem zo
stal odrzucony. Natomiast sąd kupiecki 
skazuje pani :E. by wstrzymała się od 
wszelkiej dalszej czynności w konku
rencyjnym interesie. Gdyby p. E. do 
tego wyroku sie nie zastosowała, win
na za każdy dzie11 10 marek kary za
pladć.'' 

Nieszczęścia w kopalniach angiel
skich. W roku 1906 w kopalniach an
gielskich 1133 górników znalazlo śmierć 
z powodu nieszczęścia. W roku 1905 
było takich wypadków 1159. 

Wybuchy. gazów spowodowały 
śmierć 54 procent wszystkich zabitych 
górników. Polowa mniej więcej wszy
stkich śmiertelnych .wypadków spowo
dowaną -zostaje przez oberwanie się k_a 
mieni. Angielska statystyka powiada, 
że 68 górników zabitych zostało w szy 
bach, 329 przez różne wypadki pod zie 
mia a 135 na wierzchu. 

Należałoby koniecznie użyć wszy
stkich sposobów, by liczbę nieszczęść 
jaknajbardziej ograniczyć, jeżeli już zu 
oetn:e z2nobiedz im nie można. Nad 
tern w~~ wać winni gorliwie tak gór
nicy, jak i zarządy kopalń. 
u __ 

Rozmaił ośct 
Skradzione brylanty. W Nicei po

pełniono przed kilku dniami kradzież 
brylantów, wartości 731,000 franków, 
na szkodę jednego z największych ju
bilerów paryskich, fet dynanda Schif
fa. Do Nicei przybył on wraz ze swo
im pomocnikiem, celem sprzedaży bry 
lantów, które miał w małej torbie skó
rzainej. W dniu krytycznym udał się na 
pocztę. aby wysłać depeszę do rodzi
ny w Paryżu i wówczas to skradziono 
mu torbę z brylantami. W jaki sposób, 
tego sam nie umie wy Uomac.:zyć. Pod 
czas pisania depeszy postawił torbę 
na po<llogę ii przycis;1ął ją nogą . Na

cyi torby Już nie było. a wraz z mą 
znikła w chwili jego przybycia tylko ja 
kaś dama, która .potem się ulotniła, ale 
jak i kiedy, tego Schiff nie wie. Pra
wdopodobnie była ona wspólniczką 
sprawcy kradzieży, bo, jak zeznał po
szkodowany, od dwóch dni śledził go 
już jakiś młody meżczyzna, ktpry też 
niewątpliwie dokonał kradzieży2 Pomi 
mo wdrożonych natychmiast noszuki
wań, ani owego mężczyzny, ani owej 
damy nie znaleziono. 

Wiece Zjednoczenia zaw. polskie go 
odbędą się w nłedzfele, 24 marca: 

W Blumenthal po południu o godz. 6 
w lokalu p. f'locke. 

W Mengede po poł. o g. 5 u p. V og;ta. 
W Sterkrade przed poi. o godz. 11 l pół 

w lokalu p. Liitkeherm. 
W Rottltausen o godz. 11 0 przed pol. 
w lokalu p. Rahla, przy Dtippelstr. 

Baczność Rodacy w Hamm ! 
Ponieważ dawniejszy mąż zaufania 

druh Jóźwiak tamtejsze strony opuścił 
więc z.ostał w jego miejsce obrany J6 
zei Krawczyk, Augustastr. 1 a. Tani 
się mają rodacy na członków zgłaszać 
ora_z składki miesięczne płacić. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Jr\l!abotenstwo polskie. 
Baczność Hombera t 

W sobotę, 23 marca po południu od 
godz. 3 sposobność do spowiedzi wiel
kanocnej. · W niedzielę po pot nabożeń-
stwo p.olskie z kazaniem. -

Wiec polski powyborczy w Brucl1U 
odbędzie się w niedzielę, dnia 24 ·mar-
1ca o godz. pól do 5-ej po pol. w sali p. 
Moliera. Porządek obrad: 1) Sprawo
zdanie o przebiegu i wyniku wyborów 
do parlamentu; 2) sprawy OR"ólne. 
l?onfeważ poruszone zostaną na wie· 

cu różne nadzwyczaj ważne sprawy, 
przeto o lfczny udział Rodakówą upra-
sza Komitet. 

Tow. gim n. „Sokół'' w Bochum. 
Zebranie Gniazda odbędzie się w 

niedzielę, dnia 24 bm. o godz. 5 po pol. 
w lokalu Il· Schaefera, ul. Ringstr. Sza
nownych druhów, oraz Rodaków ma
j~cych zamiar wstąpić do Gniazda se-
decznie się zaprasza. (3) 

Czołem! Wydział. -Towar~ystwo św. AntonieKO w Re\.k-
linghausen-Siid 

podaje swym członkom do wiadomoś~i 
jż miesięczne zebranie odbędzie się w 
niedzielę, dnia 24 bm., już przed połu
dniem o godz. 11 i pól, ponieważ o go
dzinie 4 i pół będzie nabożeństwo. Ze
branie odbędzie się w lokalu p. Nittki. 
O liczny udział prosi (1). Zarząd. 

I 

Tow~rzystwo św. Józefa w Osterfeld. 
W niedzielę, dnia 24 bm. o godz. 4 

i pól (po polskiem nabożer'1stwie) odbę 
dzie się nadzwyczajne walne zebranie. 
Obecność każdego członka jest pożąda-
na. (IX) ZarzĄd. 

Baczność Wanne i okolica! 
Upraszam ninleiszem Szanownych 

Panów Przewodniczących Towarzystw 
polsko-katolickich z W anne i z bliższej 
okolicy, także Szanownych delegatów 
Bractw Różańca św. na pogadankę, o 
godzinie 5 po południu w lokalu pana 
Unterschemanna przy kościele katoli
ckim w sprawie piel.erzymki polskiej 
do Newhfes. która niezawodnie się od
będzie 9 czerwca. - Z polecenia (1) 

Franciszek Snadny. 

Baczność Rodacy w Gladbeck i okolicy 
Dajemy do wiadomości wszystkim 

Rodakom z Gladbeck i okolicy, iż dnia 
24 marca o godz. 4 po poł. odbedzie się 
wiec w celu założenia kola śpiewackie- 1 

R"O, na sali p. W. Nordpotha (Zur Post) 
Kaiserstr. - O liczny udział prosimy 
wszystkich Rodaków z Oladbecku i o-
kolicy. (2) Zwoł j 

gle uczul, że torbę jakby ktoś poruszył, nabożństwie o godz. IJ ~:-- O 1cz 
cile nim s i ę mógł zorjentować w sytua dział członków prosi 4 

'' Zarzątl. (2) 
1.fo~';~~~:i:. ~ 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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I Towarzystwo samodzielnych krawców 

d& 
Laageadreer i okolłey 

•a posiedzeniu, odbytem w dn1u 4 go marca, 
-.c.lawaliło z powodu podrożenia materyału i pod· 
wyiszenia. zarobków dla pomocników, 

,~..-ustalić ceny . ._ 
»a odrobienie ubrań t rzy dostawie materyi przez 

odbiorców, jak następuje: 

.aa ubrania marynarkowe . . 27 do 30 mrk. 
za ubrania Hrdut. dwurzędne 37 do 40 mrk. 
za spodnie • . . • . . . . 6 marek 
za abrania surdut. jednorz. . 32 do 35 mrk. 
za paletoty . . 25 do 27 mrk. 
za kamizelki . . • . . . . 6 marek. 

ZA-RZ1'D. 208 

Wielki w7bór tapet! 
n.„111, Szanolfll. Rodakom, it • dniea H·s• 

•••ea • golz. 6 po poł. c twiera.a 82t 

włelkł sllład tapet 
i wmzellde1t art7kułew m.alar1kłeh 

Baczn•~ó Rodacy! 
Pierwss.r odbiorca w ien d~ień. otrzyma .,, po· 

damn.ku najlepazJl tapetę na 1tancyę 1 drugi odbiorca 
na &ypialni~ a trzeci na kuchni„. 

O łaakawe poparcie swego pr:oiedsi~b'orstwa •prasa 

Fr .r nclszek Often7ń•111, 
jei1•T polaki male.rz na W a n n e i ok o li"~ 

lllica. Karola. nr. 5. 

Tanie cenyl r ylko polska usłvga! 

Baczność! 
Kto pragnie m· eć 309 

SDlaezne perki 
z Polski, niech się zgłosi do 
~. Halna, Bochum·Hofstede, 

Grummerstr. 26. 

Pctazalrnję (3!6) 
2 lub a eseladnl
kew kra'ldeek. 
na st&łe z&trndnienie i 
WJBOk' płac~. Także 

aozala 
od N.raz lub pótiti•.i 
Fr. TatareEJk, 

Bottrop, ul. Prospera 99 

Potrzeba& od 1 kwietu.. 

dziewczyna 
ło dr.:ieei od U-go do 
17-go roku. (324:) 

Roman Paul, 
Herne, N owa ulica 50. 

Służąca p~sKa 
umiej,ca po niemiecku, 
a która musiałaby tell 
pomagać w interesie do 
domowej pracy, na. za· 
słltgi 18 marek mięsi„cz
ni&, może się zgłosić od 
15 kwietnia lub od za. 
raz (325) 
P. Oehyllew•kł, 

Dellwig, Zielona ul. 65. 

Towarzystwo św. Aa~rzeJa w ~ 
oznajmia szanownym członkom. ii • 
pierwsze święto wielkanocne przy~· 
pujerny w klasztorze o godz. 8 1il't 
ws_pólnie do Komunii św. Czlo.nk.o.,,.t 
winni się stawić w czapkach i 07.lla. 
kach. O Hczny udział szanolJ)ly~ 
członków uprasza się. 

Uwa2a dla chorążych i asystemt~ 
Chorągiew nasza bierze udzial w kl~ 
torze w następujących mszach św.: 'W 
pierwsze święto wielkanocne o itdr 
5 rano, o godz. 8 i o pół 11; w druri~ 
święto tylko o pól do 11.- Zebranie 
odbędzie _się w I(ierwsze święto wielka 
nocne w zwy·kJym lokalu o iodziaic 
3 po południu. Po zebraniu wspólnt 
święconka. (3) Zarzd. 

Towarzystwo św. Stanisława loetkl 
w Suderwich 
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Baczność Rodacy w Wanna I okoll~y! 

Donoszę Szan. Rodakom, i~ od J 5 
marca otworzyłem 

Przyzwoity i piln7 

człowiek 
władający językiem pol
skim i mog~cy kaucyę 
stawić znajdzie w moim 
składzie mebli od zaraz 
lub od 1 kwietnia stałe 
zatrudnienie do kasowa· 
nia. pieniędzy. Zgłosze· 
nia do Eksp. „Wiarusa 
Polskiego" pod nr. 807 

oznajmia swym członkom, iż w niedzic 
Ię, 24 bm. o godz. pól do 9-ej odpra\'j 
się Msza św. na intencyę Towarzy. 
stwa. Na tej Mszy św. przyst~pujc 
TG>warzystwo wspólnie do św, Komunu 
Członkowie winni się stawić w czap. 
kach i oznakach. Po południu o godz. 
4 odbędzie się nabożeństwo polskie z 
kazaniem, p-0 inabożeństwie o godz. 5 
zebranie miesi~ctzne. O liczny udziial w 
.nabożeństwie jako i w zebraniu pro. 

Nie pozwólcie siq oszukiwać! 
~ala armia Agentów chodt:i po 

Westfalii ł Nadrenii 
wciskając kupcom i restauratorom 

zakład fotograficzny 
przy ul. Gelsenklrehen Di"'. l,a 

st (1) Zarzłł(I. 
'l 

Towarzystwo polsko-kat. „Jedność'' 

podrabiane papierosy Noblesse i Otoman. 

Polecam się szan. Rodakom do wy
konywania zdjęć fotograficznych, grup 
weselnych, familijnych i towarzyskich oraz 
sokolich w mundurach po cenach przystęp-
nych. Z szacunkiem 

J. Gruba, 
Poszukuję od 1 kwietnia 

dziewczyny · 
do pracy domowej, która 
musiałaby też w skła
dzie kolon. zastępować. 
Znajomość języka pol
skiego i niemieckiego 
konieczna. Zgł. przyjm. 
atel•• -W alezak, 
Mengede, Annerstr. 26. 

pod opięką św. Barbary w Loat..O, 
donosi swym członkom, iż w niedzie~, 
dnia 24 marca, odbędzie się walne ze. 
branie na sali zwykłych posiedzeń u p. 
Schroqera w Sinsen po pol. o godzinie 
4, na które prosimy o jak najliczniejszy 
udzial gdyż przyjdą ważne sprawy poa 
obrady. Goście mile widziani. 

Prą .aakupnie uwa~ajcie czy takowe pochodzą 

Ganowicza & Wleklińsklega 
z P1znanla, 

z fa.bryki W anne, Gelsenk..irchenerstr. 14. (2 minuty 
od dworca). 81U 
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gdyż tylko wttnczas Noblesse No. 50 i Otoman 

są prawdziwe i najleps2e. 
Chłopiec do posylek 
który będzie miał także sposobność wy 
ćwiczyć się w polskim l niemieckim ję
zyku, może sle zaraz zgłosić w godzi· 
nach od 8-12 i od 5 do 7-mei w biurze 

(312) _____ _ 

Najlepsztt i najzdrow•Z4 

tabakę 

Uwaga. Członkowie zarządu l re· 
wizorowie kasy winni sie stayrić pun. 
ktualnje o godz. 2-giej. Zarząd 

Wszelkie wysyłki niżei · 30 tysl~c7 uskutecznia. się 
w :największym interesie hurtownym 

de zażywania, 
tabak~ na oez,, 
kowł'ńlik-., kaeh
llnk~ poleca (1692) 

Tow. gimn. „Sokół" w R.ohUngh111sei. 
Miesieczne posiedzenie odbędzie się 

w niedzielę,, 24 bm., o godz. 3 i pól po 
południu w lok·ału p. Fr. Peter. ul. Bo· 
chumska. Na porządku dziennym wy. 
klad i inne sprawy tow. O liczn.e i pun 
ktualne przybycie prosi (1) Zar~. 

lg. Kwaśniewskiego 
w Bochum, ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. 4:4. 

Telefon 7 43. 

„Zjednoczenia zaw. polskiego" 
w BOCHUM, ul. Błiichera, nr. 1. _, 

11pee7alna 
fabryka ćabakł 

do zaż7wanla 

E. Sommarfeld, 
. !1 

Tow. św. Stanisława B. w Waae ' 
(Zachód) 

• 0000000000000000000080 oooooocooooooocoooo. 

- Polski przemysł górą!!! f1 -"-.;--------------~ 

Grudziądz ( Graudellll W pr 

Jedyny polski fotografista na Westfalł~ 8. , Tanio I Tanio? Tanio! 
• N1tdrenr~ f; -g. 11 s· Kupno okolicznościowe! .._ 

S T„ P I E R S ~ K A L S K I, 80~ ~ ... ~~ Hi&łem sposobność zaknpienia wielkiej iloici 
„ Ia zegarków kle•zonkow7eh, resulaćo-

podaje swym członkom do wiadomości 
iż zebranie miesięczne odbędzie się w 
niedzielę, dn. 24 bm. o godz~pół do 6 po 
pot. na sa.Ji p. Breiinga. O jak nailiczniel 
szy udział się uprasza. (I) 

I. zakład w Wattea1ehełd, ul. Wolaoiel 
(Freiheit-Strasse) 30. 

li. zakł•d w Waane, ul. Karola. (Karl·Strasse) 1. 
Polecam łaskawym Rodakom moje r:a.kładv~ znane 

na całą Westfalię i Nadrenię. wykonuję wszelkie zdję· 
cia w każdym formacie pod gwarancyą. Specyalność: 
dzieci i powiększenia. 

rów, budzlkow i lańeu11zków znacznie nil ~ tej ceny i sprzedaj~ towar t&n od dzisiaj poczJlwszy pe 

a . ·;> zadziwiajaco tanich cen•ch. 

Zarutd. 
Koło śpiewu „Jedność" w Hamborl . 

t@ podaje szan. Towarzystwom do wJado 

8 i 
o a 

•at 
•...C ca. .... 
«ł -

~ mości, iż dnia 12-go maja urzą,dzamy 
Partya męzkich zegarków ankrowych „ zabawę na wielkiej sali p. Rennera. Pro 
sztuka 5 marek. Partya srebrnych ~ simy, aby w te11 dzień nie uriądzario 
zegarków na 10 kamieni po 10 i C zabaw. (1) Zarz•d· 
15 mare r. Party a da m s k i c h „ 
zł ot y c h zegarków po 15 marek. Konferencya ś,w, Wincente20 a Paulo 
Piękne srebrne zecarkl ankr 15 kaa. ~ W Reckl.-S. 

•• rotolrane dla dzleol .... ao dawntej 36 mrk. teraz po a2 mrk Bft&Ul•1•rr ~ zwoluje swych Braci na niedzielę,~ ... „ Io :; bijlłCe i idlłC6 14 dni bez naci11gania po • •• I ' i Ił mrk. . - marca, o godz. 11 i pól przed P:oludniem 
a pnyw•epująeyeb do Aomwnił św. po cenaell zna• I """ Złote pierścionki, krzyżyki, łańcuszki na szyję, ~ na zebranie do lokalu posiedzeń (Jtin· 

. eznle znttooyeh. at ~ziki 4o mankiet, broszki, kolczyki i inne modne ~ glingsheim) O przybycie wszystkid 
~ biżuterye po każdej możliwej cenie. 322 "'· 

Także polecam się Towarzystwom kościelnym, śpiewackim i ~ Zamówienia zamiejscowe usknteczniam natychmia8t. :' BralCi prosi · Zarz~. 
;:~o~=~r~~~~lłj~~~6~o~~ ~:~~:~sta. Wykonuję wszelkie zdjęcia. a:> wagic;fu~!~ złote pierścionki ślubne rzetelnie według ;. Towarzystwo św. Wincentego w 

Również polecam mOj!l k•lt1rarnl~ w Wattenscheid--b~~ !i ~ Ct:ll1:.rl T"l•'a" ze r . t z - Hochheide 
OD I to zaopatrzoni+ "' rozmaite k8hłikl do naboień•ł• a i książ· ~ - ~ J I l{a mis r ' i podaje szanownym czlonkom Tow., o• 

ki i obrazy pamiątk<Jwe dla dzieci id,cych de komunii iw. fil .llf'~klinshausea-8ftd (8rueh) raz w okolicy zamieszkałym RodakOt111 8 • Amatorom dobreso e'J'gara zwracam nwag„ na. ~ Bochumska nl. U4 w pobliżu poczt7. . • b d . 23 b Awje 
O ił.. moje odleżałe dobre polshie cyi:ara i papieros1 z pienrszorz~dnych ~ IZ W SO otę, ma marca przy ęw. 
o polskich fabrJk (323) z Ka żd .r kup n j 4 cy, kt ó r 1 t o o r l o u·- do Homberg polski ksiądz. sposo-

0 nie wytnie i ta sobą przyniesie b I l' 
SwoJ de aweso! 8wóJ de 8 wego1 0 ność do spowiedzi św. wie kanocne, 8 .,,,,.. otrZ)'JRa pt~kn7 P•d.arek. -.. w sobotę od godz. 4 po południu i w nle 

- 0 li dzielę od 5 godz. rano. Sza.nownyd 
•oaoooooooooooooooooooą OOG.~OO!M>-~o-.:.09;· 00:::··~,~ P::-..- 9~00!!2~~....:.·~~~=;~=::;;;::~===========~==-=!!!!!! członków uprasza się, ażeby o ile mo-
~~~~~~~~~"-llSllSll Postbestellnngs-Formular. żności spowiedź św. w sobote odpra· 

pięknych, jak perełki, pierwsze wagony już nadeszły. Dalsze wagony w 
drodze, a setki w kopcach czekają. f!!llprzedaję t1łko wagonami, 
dla. tego nłeslyc•anłe tanio. Próby każdemu chętnie przysyłam. 
iamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. 

Jan Kwiatkowski, 
lf mport kadofll, Interes kredytowy, Kąsa oszcz,dnoiel 

Herne, Bahnho,str. 50. i 

~ 
wili. W niedzielę o godz. 7~ rano przY 
stępuje Tow. nasze do wspólnej Ko~u 

lch nestelle Wermit bed dem Kmerłi nii św. ood sztandarem. Członkowie 
~•en Postamt ein Exomplar der ZelUILit winITTi się stawić w czapkach i ozna· 
Wiar111 Polski" aus Bochum (ZciitlUllt kach. W niedzielę po południu odbę· 

preisliste 128) fiir das II. Quartal 1907 dzie się nabożeńs.two z polskiem kaza· 
zahle an Abonnement und Bestellgeld niem; o której godzinie, będzie ogło· 

.M!k:. szone rz ambony. O liczny udział VI 
t,

92 spowiedzi i nabożeństwie uprasza (2) 
Zarząd .. 

Uwaga. Szanownym Czlonkolll .! 
~odakom podaje się do wiadomości,. 12 
Tow. nasze obchodzi swieconkę w v.i~r 

Obige l,92 Mk. erhalten zu haben, be- wsze święto wielkanocne Po poludIJlU 
o godz. 2 i pół w lokalu p. Giesbertsa 11 

~ Scherpenberg. Potrawy święcone bed~ 
w wielką sobotę o godz. IO i pól prze 

" • • " • • • I. • • • • • !li.. południem w pomieszkaniu prezesa P· 
Pilarczyka w Scherpenberg, Aktienstr. 

••turVełł„ P••t•• nr. 401. W. Miłczyński, s~ 
::;.___;;;;;;..__..:;;;;.___;;;;;___:;:=_-=-~~~~~~~~~~~ 

Za druk, nakład 1 redakcyc od.po wiedzialny A n t o n i B re i i ki w B i>ehum. Na.kła.dem I czcionkami Wydawnictwa ,. Wiarusa Pol.·• w Bochum. 
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Stddenn1 pismo l1dow1 dla Polak6w na ob117źni1 pośvl91011 1§wł111e loru spr • 1rodowya polityczny 

I 1111 l1t1 za 11ar1 ij IJczrz ; ~ I 
%& ha.nrt.i, {Iła.ci al u. UłJ::o• tl 1t.,. d.ro1:>aegiJ i' i 
lf L ogł011Ani• UJlii.1aosone prnd i.nltra!Ami 4:0 ft . te 
c1"to ogłasu otrsyma rabat. - Listy do „ Wiu111 ~ J • 
ak.ieiou ul•łJ fn.nko'fł'M i pod&6 w nich dokła.dnJ ~ • 

p~. Rtko~iaów me nm.ca111.1. 
- C7-lll•• . ii Al ~lllc::dlUt'!IMZ iiW EW _.... ~ 

Redakeya, Drubmla l Kaięgami& majdaje Bi~ w Bochum, p~ ul!cy Malłheaonl r1. - Ad.rea: tt Wit.rui ~'oklrl" Bochum. - Telef o n n r. 1414 
Cil---------- ---------- --------------- . --·---·-------·------·- - A ----- ---

Rodzice JOłscy! Uczcie cntecl swe 
mów~. czytać i pisać po polsku! Nie 

lest Polaldem, kto potomstwu swemu 
11łemczyć sle pozwoll ! 

I VJP&dków dDla. 

ReJentem Brunświku zostanie pra
wdopodobnie ksiiażę Jan Albrecht 

Meklemburski. 
W kolach dobrze poinformowanych 

twierdzą, iz książę Jan Albrecht Me
klemburski ma sejmowi brunświckie

mu zosta~ przedstawiony jako kandyda. 
na rejenta Bruświku. Tenże książę ja-
ko rejent Meklembursko-Skwierzyń

ski w czasie mafoletności obecnego pa
nującego zdołał sobie zaskarbić przy
wiązanie tamtejszej ludności. Jak wia
domo jest on prezesem towarzy
stwa kolonialnego a więc też ulubief1-
cem prusaków marzących o wielkiej 
polityce kolonialne}. 

Ojciec święty podziękował cesarzowi 
austryackiemu za przysługę w sprawie 

papierów nuncyatury w Paryżu. 

Wiedeński „Vaterlanct' 'donosi, iż 

Paipież podziękował w serdecwy ~po
sób cesarzowi :Franciszkowi Józefowi 
za pośrednictwo poselstwa jego w Pa
ryżu w sprawie odbioru z rak rządu 

francuskiego archiwów dawniejszej 
nuncyatury w Paryżu. 

Cesarz odPowiedział. iż cieszył si~ 
bardzo, że miał sposobność do wyświad 
czenia przysługi, która takiem zado
woleniem u_apelnia Stolice świętą. 
n 

Polacy na obczyźnie. 

sie 23. Do wydzialu zostali wybrani na
stwu}ący dhdh.: Jgn. Studziński preze
sem, Jan Szymczak sekretarzem, Józ. 
Szymczak skarbnikiem. Marcin Mize
ra naczelnikiem i Jan Klemasz zastęp
cą. Potem druh Studziński przywitał 
nowe gniazdo sokolskiem pozdrowie
niem ,._Czołem" i dziękował zebranym 
za zaufanie i życzył nowemu gniazdu 
jaknajpomyślniejszego rozwoju. W ko 
cu zaśpiewano „Ospały i gnuśny" i 
zamknięto wiec sokolskiem pozdrowie-
niem - „Czołeml" 

lp. Studziński. sekr. wieca. 

Oberhausen. Nied~wno, bo 19 mar 
ca wrócił redaktor „Wiarusa Polskie
go" z więziooia, w którem przesiedzieć 
musiał dwa dlugie miesiące. 

Wiem ja, co io znaczy wif;zienie, 
·pruskie, bo przed 6 laty ta1kże siedzia
łem we więzieniu, a.Je tylko 3 dni. Sta
lo się to tak, że policyant rozwiązał 
wiec a potem mu się zdawało, że nie 
dość śpiesznie opuściłem sale. ów stróż 
bezpieczeństwa zapisał mnie i potem o
trzymałem z policyi nakaz iż mam za ... 
płacić 15 marek lub iść na trzy dni do 
więzienia. Odwolalem się do sądu, ale 
sąd kare policyjną potwierdził, a że 
pieniędzy właśnie nie posiadałem, mu
siałem pójść na trzy dni do kozy. 

Były to tylko trzy dni, a już każ
dy dzień rokiem mi się wydawal, a re
daktorzy pism polskich całe miesiące 
spędzać muszą za kratą więzienną. a 
jednak stoia nieustraszenie na poste
runku i bronią energicznie praw na
szych. 

Za to spada na ogół Rodaków obo
wiązek, by także gazety gorliwie popie 
rali_, i g_dzie tylko mogą pozyskiwali im 
nowych abonentów. My tu na obczyź 
nie tak samo powinniśmy postępować, 
a gdy wszyscy zlączymy się w brat
niej miłości i w zgodnej pracy narodo
wej pod sztandarem naszej gazety, na
szego „Wiarusa Polskiego" „ wtedy też 
skutecznie opierać się będziemy nawale 
germańskiej, wtedy wychowamy dzie
ci nasze i tu na obczyźnie na chlubę na 
szei nieszczęśliwej Ojczyzny Polski. 

Pod zie ko w a n ie! Zabierzmy się więc raczo do pracy i 
W !llzystkim Szanownyrrf Rodakom, każdy z nas niech pozyska ~boć iedne

k~órzy z powodu mego powrotu z wię-1 go. nO'~,ego a1bo~~ta dla ·~~iarusa ~ol
z1enia już to osobiście, już też listownie sk1ego na kw1ec1eń, maJ 1 czerwiec. 
lub telegraficznie ztożyli mi swe ży- Czołem! Sokół! 
czenia, składam na tej drodze moje naj.. --
szczersze podziękowanie, staropol- Asseln. Posylamy Szanownej "Re-
skiem „Bó~ zapłać"! dakcyi sprawozdmnie Towarzystwa św. 

Antoni Brejski, Antoniego z Padwy w Asseln. 
redaktor „Wiarusa Polskiego." Zebrań miało Tow. w zeszłym roku 

Nowy „Sokół" w Sinsen. 
W niedzielę, dnia 24 lute~o rb. od

był się wiec w celu założenia „Sokoła" 
trctJ sali pana SchrOdera w Sinsen. Druh 
S~ałaga zagaił wiec sokolskiem pozdro 
\V1eniem „Czołem". Druha Adama Mich 
~ZYńskieg-o z Gelsenkirchen obr. prze
Wodniczącym wieca, druha Ignacego 
s.t?dzińskiego z Lontrop powalano do 
Plora, na ławników powołano druhów: 
~ichafa Szałagę i Szczepana KrawczY-

a. Druh A. Michczyński pozdrowił wie f owników i wyjaśnił znaczenie oraz ce
e „Sokołów' '. 
. Przemawiali jeszcze dd. dh. Krzy
zostaniak, Janowski z Bmchu, Józef 
Szvmczak z Drewer. Druhćw zgłosiło 

37 i 4 walne zebrania. W zebraniach 
brało udział 12-20 członków. Tow. 
miało członków 22, wystąpilo 7, pozo
staje 15 członków. W tym roku wstą
piło 15, razem więc posiada Tow. 30 
i 1 gwiazdkę. Rocznego dochodu mia
lo Tow. 231 mr. 66 fen .• rozchodu było 
członków. W bibliotece m31 Tow. 99 
książek. Wypożyczonych 19. pozosta
je 80. Tow. brało udział w 5 roczni
cach i w pielgrzymce do Wer!. Tow. 
Qbchodzifo także poświęcenie chorągwi 
5 fen. Dnia IO marca odbył się obór 
zarządu, do które~o zostali obra.ni: J 6-
zef Przybylski przewodniczacym, Mi
chał Kędzia zastępcą, Ludwik Nowa
czewski sekretarzem. Wince.nty Puto
rak zastępcą, Jan KomQrowski ekar-

bnooiem~ Jan Wiśniewski zastępcą, 
Andrzej Gabryszak bibliotekarzem, St. 
l(ufliński zastępcą, Jan Kokorniak cho
rążym, Leon Stanisławski zastępcą, St. 
Rybski i Idzi Krańczyk asystent., za·st
Jan BrodQ'Wiak i Jan Kędzia, rewizora
mi kasy Władysław Kufliński i Antoni 

Mikołajczak. Zarząd. 

Diisseldorl. Wobec tego, że niedłu
go trzeba będzie pomyśleć o odnowie
niu przedpłaty za gazety na przyszły 

kwartal, chciałbym zwrócić uwagę 
Rodakom na pewna bardzo dla nas wa
żną sprawe. 

Kto ma sposobność bywać w ró
żnych domach polskich na obczyźnie, 
ten pewnie ze smutkiem zauważył, że 
niem.al wsz~dzi_ę abonują gazety nie
mieckie, ale polskie pismo. to tylko tu 
i owdzie napotkać można. 

W tym względzie powinna nastą
pić radkalna zmiana na lepsze. Teraz 
czas pracy dla patryotycznych Roda
ków. Niech zatem starają. się rugo
wać z domów polskich obce, tak wro
gie nam pisma niemieckie, w ich miej
sce zaprowadzając „Wiarusa Pol„ 
skiesw." 

Slusznie uważa się gazety, za: wiel
ką potęgę, ale jeżeli tak jest, wtedy 
wpływ gazet niemieckich powoduje 
także bardzo szkodliwe skutki u czy.ta-
jących gazety .niemieckie Polak~ VI, 

prowadzi ich wprost do zobojętnienia 
dla spraw narodowo-polskich. 

Z 9rugiej strony wplyw gazet pol
skich wywiera bardzo błogie i pożą
dane dla sprawy polskiej skutl<i na czy 
tujących je Rodaków: Każdy taki Po
lak staje się żywą cząstką społeczeń
stwa sweR:o i stara się służyć wedle 
sił swemu narodowi! 

Rugujmy zatem z domów polskich 
gazety niemieckie, zatruwające nasue
go ducha: narodowego, a ząprowadzaj 
my wszędzie nasze dzielne gazety pol
skie, a dobrze przysłużymy się spra-
wie narodowej. Radykał. 

o omówienie interpelac.yi. Na to odpo~ 
wiada 

Wicemarszałek Paasche: Nie mo
gę. Panu udzielić głosu do porządku 
dziennego. Całą sprawę uważam za 
skońc~oną; _czekałem dosyć długo. czy 
kto z izby me stawi wniosku do porząd
ku dziennego. Nie mogę raz jeszcze do 
sprawy tej powracać. (Ogólne zdumie 
nie; niepokój i zaprzeczenie na łarwach 
polskich, u socyalistów i w centrum). 

Poseł l(orlanty: W śród hałasu, jaki 
tu pa!nowal. nie bylo możliwem coś
kolwiek słyszeć. Zachowanie się' pana 
marszałka jest dlai mnie zupełnie nie
poiete. 

Wicemarszałek Paasche: Mówiłem 
dosyć ~łośno; za krytykę mej osoby„ 
powołu1ę pana do porządku. 

Poseł CzarlińskJ: Pan marszalek 
mógl sobie sam powiedzieć, że wniosek 
o omówienie interpelacyi postaiwiony 
zostanie. 
. . Wicen;iarszałek Paasche: Przyzna 
Ję, ze wśrod tego niepokoju można by- • 
to. stów ~ych ni~ s~yszeć. Decyzy~ w . 
te1 sprawie odda1e izbie. Kto jest za#'o
mówieniem jnterpelacyi? 

. Na to wszystkie partye z wyjąt
k1e~ konserwatystów głosują za otwo
rz~me~ dysk~syi nad interpelacyą. Tak 
więc cięty wicemarszałek. który w nie 
s~ychai:y wprost sposób w parlamen
cie chciał polaków odciać ói:i głosu o
trzymał stosowną, nauczke. Nawet 'ko
ledzy frakcyjni pana Paaschego naro
dowi liberałowie glosowali przeciw nie 
mu. Porażka hakatysty na krześle pre
zydyalnem była więc zupetna i zdy
')kredy~owany swój autorytet p. Paa
sche me tak prędko naprawi. 

Po tern zabiera głos poseł Włady· 
sław Seyda. 

Sprawa poruszona w na~zej inter
pelacyi nie jest wcale kwesłyą wew
nętrzną Prus, chodzi tutaj o ograbienie 
nas z vraw, które każdy Niemiec, jako 
ob~watel rzeszy posiada. (Bardzo slu
sz~1e na lawach polskich i u socyali
stow ). Sto dwudziestu uczniów wydalo 
n~ z ~yższych zakładów naukowych, 
f1?-Imo, ze w niczem nie wykroczyli prze 

Sprawa wydalania gimnazyastów ~1~ pruskiej dvscyp]iwie szkolnej, a to 
. 1uz coś znaczy (Wesołość.) Chciano 

przed parlamentem. g~ieciom polskim w zupełnie niepedago 

I 
?"1,czny sposó? udzielić nauki religi y 

Podaliśmy już po krótce przebieg Języku, w ktorym nic nit rozumieli. I 
obrad w tej sprawie. Dziś. zamieszcza t~k na~ka re!igii stala sie blasfemia. Po 
my za „Kurj. Pozn." obszerniejsze stre me\\;'az_ rodzice polscy, idąc za głosem 
szczenie przemówień wszczególnych su:ni~n.ia, oparli sie temu, wyrzucono 
posłów w tej sprmwie. dzieci Jch z wyższych zakładów nauko 

Parlament przystąpił wśród ogól- wych motywując to tern. że z powo 
ne~ro zainteresowania do omawiania du zachowania sie rodziców stracili 
interpelacyi polskiej w sprawie wydala pr_awo do PDbierania nauki wyższej. A. 
nia gimnazyastów z powodu strejku więc dopuszcza się dzieci największych 
szkolnego. Zaraz nai poczatku zaszla z~rodnia_r,zy do gii:nnaz~um, ale usuwa 
charakterystyczna scena. Po odczyta- s1e ~c~~1ow polskich mimo. że nic nie 
niu tenoru interpelacyi zapytuje się wi- zawm1h. Tern samem urawem mo.ż.na
cemarszalck Paasche przedstawiciela by .także. dzieci każdego socyalisty wy
rządu, czy zamierza na interpelacyę tę dahć z g1mnazyurn. (Poseł Bcbel woła: 
odoowiedzieć. W imieniu rządu oświad pra~o wychowania już odbierano so
cza sekretarz stanu hr. Posadow~ky, cy~ltstom.) Postępowanie rządu pru
który co dopiero wszedł do sali, że kan s~ :.ego urąga wszelkiej sprawiedliwoś
clerz odpowiedzi odmawia, ponieważ c1 I wszelkiej kulturze. jest ono wprost 
poruszona sprawa jest kwestyą czysto barbarzyńskie. (Bardzo słusznie na fa
wewnętrzno-pruską. Po tych słowach wach polskich i u socyalistów.) 
sekretarz stanu znowu znika. co wywo- Marszałek hr. Stolberfl: Nie wolno 
łuje ogólną wesołość. Wśród hałasu i pa!1u nazywać postepowania rządu pru 
poruszenia cal ej izby mówi wicemar- sk1eg-o barbarzy1'iskiem: to jest niepar
szalek coś. czego nikt nie rozumie. Po · lamentarne. - (Smiech na ławach pot 
chwili poseł l(orfanty stawia w.niosek skich i u socvalistów.) . ·n w 



Pos. Wł. Seyda: .\Vydalanie gim- I Marszałek hr. Stolber2. Mam na- .ł r~u, pon.iewa.ż pe ~a k.Iap~r:1i wasze- ł wa spoczyw•l~ w rowie napelnionym \\' 
nazyastów jest stanowczem PogwsJce- dzieje;, że pan nie miał na myśli człon- ł m1 pohcy1nenu me me w1dz1c1e. i PrawdopOOabme ule~a nieszcześLwcinu 
uicm prawa każdego obywatela rzeszy ków izby tej (wesołość, jeden z posłów ~ (Wesołość brawo u socyalistów i Po- j 4~hI. Stary żołnierz. Pewien cz.lol' 
do nabywania wyższego wyksztalcenia wola: Czytaj pan dalej! Wielka weso- J laków.) 45-letni zosta.l _wzietv do ~voiska i odsta ·. 
potrzebnego do zajęcia wyższych stano lość, poseł Ortel czyta bowiem mowę, 

1 
Poseł Czarliński: SI"odek ten. o któ j do Inow. rocl'awta. P~zect 2o latv uszedl Zl t 

. k ~ d k t ,:i k' . b. . 1 . r . t l b. k t nicę, a teraz DQ'Nrócil. wis ·. ,;:,ro e en rzą'Uu prus iego mu- swo1ą w rew przepisom regu ammu, ym Je~. mow:a, wyp ywa z mro ra_ Y Znh~.. w poniedz•alek rano znaiezlOllQ 
.simy więc uważać za bezprawny, nie- co wywołuje śmiech i protesty.) czno m1htarneJ dyktatury Prus. Przeciw Weuecyi 99-lętniego ojca tamteisze)(o Pr 
kulturalny i szkodzący autorytetowi rze Poseł Ortel. Sprawe tę uważamy obraża}ącym nas wyrażeniom p. Ortla cza ks. Kal~kiewicza . i inl~ień~. ktG 
szy.. R.ząd rzeszy powinien bezpraw- nie za pruską ale za w wysokim stop- muszę sta'11owczo zaprotestować. spz al ~ t1~m. s~~ytmk. poko~, nhap?J meży\rf 

k · . · ' . . p ł S h . O . . acza'\lz: i s1~ ;)I.Au iem w~yc ama i.razu -,.. nym t~m. stosunkom pruskim res po- mu mern1ecką energiczną, polityką rzą.- ose tyc el: be cne stosunki n~e wego. Przywofani natychmiast lekarze .;; 
łożyć. (Żywe brawo u I>Olaków.) du wobec Polaków będziemy zawsze 

1
• myśmy utworzyll, tylko zarządzeme tr;yw:all ich iedc.ak z niebezpieczeć,stwa. 1 

Pos. Normana: :frakcya moja nie POOierać. rząd~ _yruskiego. Prawdą jest, że streik 1-·~~· ~ „Pos~~ie .czyta~y: PG 
weźmie udziału w dyskusyi nad inter- p eł 0 ( ) C wyrosi z politycznych moty-:wów ale szych s~iątymach uw11a.ią. ~m: ~a.1111 aienci, 

l . . .d . . . h os ertzen party a rzeszy a-

1 

t h p (0 . - h) 'Pod rzy szpiegują. porządek nabożenstwa, a. gJó"' 
pe acyą, ·pomewaz Wl Zl w me1 uc Y- łą t~ sprawę. uważamy za czysto pru- wewn.ę rznvc . ru~. . ;:,mtec · śledzą, co ksieta gloszą z ambon. Ci tafnt 
hienie autorytetowi rządu pruskiego, ską i dla tego nie weźmiemy w dys- strejk1em polsk;m c1e~p1ą, wszyscy _Po- . etc u~a~~ ~elce pobożny~h, ludzi, modi.t iię 
które stain-0wczo musimy odeprzeć. kusvi udziału · ·· 

1
. lacy. (Bardzo słuszn;c ! u Polakow.) . ~1elk1~J książce ao nabozenstwa. ~aiwet Pac 

Pos. Pritzen (centr.) Sam fakt, że · · Lecz my musimy tak długo trwać w o- ki mai~ w re~u, a !l:~Y ~rzeba ś~iewać, to 
parlament tak ogromną większości~ u- Pos. Oyssling ( wolnomyśln. party a porze dopóki nam cale gard.Io su~ rozdztera1a . w Jednym t l 
chwalił omówienie interpelacyi, nakła- ludowa): Potępiamy strejk SZJkóliny ja- i. Zill''1ne' nie zostanie n(~~~~~;~~~a~~~h- lśóci°f_ówt k~ozn~sklich . P_?,'1czas „Godorzkich 

ko taki pon· · · t ś d · · f " • • w , a i SZP1ce usJa'\l'l na wy~ nem mi 
<la na wszystkie partye obowiązek za- ' iewaz Je~ e my ~ ama. z_e , polskich). scu blizko ambony, a naibardziei śpiewał 

11 

jęcia w tej sprarwie stanowiska tern wię m~ o~ charakt.er pohtyc~llY ~ s.przec1- i Na tern zakończono rozprawy, które lesne rozpamiętywania'", u<laJaic n.ewin~ego 
cej, że sprawa ta bez wątpienia należy w1a się prawu t porządkw1 panstwowe- ! hakatystom w parlamencie niemieckim ranka, l~~ pozn~no ~o„ gdyż czas~n;i1 azpi 
de kompetencyi rzeszy. (Bardzo stusz mu. Ale nie mniej ostro potępiamy wy , t . . ł Sk . troche mezg(abme swOJa role spcl1l1atlą, tak d 1 · · t, ~ d k t ł zaszczy u me przymos Y. omprom1- to podpada publiczności. 
nie w centrum.) Przedmiot interpela- . a an~e gim~az~as ow„ "ro e . ~n ł tował mianowicie siebie i swoje stron- S1'pief{ostwo czuine ma także oko na i>: 

cyi stoi w związku z kwestyą udziela- Jest mesp_raw~edln~rym. 1. taiktyczme m~ ł nictwo Iiberal Ortel, który na.paści swo s~ie_IokaJ.e publiczne, ~dzie,się odbywają z 
nia nauki religii w iezyku ojczystym. mądrym, pomewaz sie]'e niezgodę I ł je na Piolaków czyta[ b na t . _ ma 1 za?a~ .. -r:rzeba byc bardzo ostrmni w kwestyi teJ', powtarzam tylko krótko sztucznie hoduje agitatorów (Brawo) · ć . h . ć. • .0 we _na P~ w wyrazamu -s1e i w ogól~ wobec osób ołx1 

N d · l F ·t .ak· b K ś · mię' IC się nauczy me potrafll ! 1 o trzeba być bardwpowściągliwym w slow· 
to, co już kilka razy z naszej strony za .a z am~ P?5 a n zena, l 0 ~ 0 - też wykpił v.o należycie socyalista Le- dopóki sie nie wie, z kim sie ma do czynie 
waczono, że nauka religii powinna c1ół ka~ol.1.ck1 wyz~awał zasadę._ ze na- debour, który Ortlowi za odczytan1e Szp!cle ta·kże je-ldżą czes_to k~ejami i oOd 
być w języku ojczystym udzielana i że uka· rehgn p-od kazdym warunkiem ma napaści na Polaków przy l l . d . _ chu1ą a naw~t D?<lchwytuJą kaiAie slówko, al 

d · 1 · h 1 k. h · „A być udzielana w języku 01·czystym zgo . ~ . . · z~a ago z~ wprost podmecaią do· rozmowy o sprawach 
także w zie mcac oo s Ie Zqiuamy d 'ć . . . p p 1 ' , ce olroLicznosc1, pomewaz regulzamn litycmych. l(to jest nieostrożny, może ziszi 
nauki ręligii w języku polskim. Z dru- ZI .s.ię me mozemy. raw o,akow pairlamentu wyjątkowo pozwala na od- dzić sDbie, a czasem i sprawie publiczriei. 
giej strony nie może ulegać wątpliwa- br?rnhśmy zawsze stanowczo. ale wla czytanie mowy i takim mówcom, któ Rze~zy takie dziej:l sie nietyt.ko_ w sa;mi 
ści, że strejk szkolny jako taki bez- śme dlatego muszę wystosować apel rzy niedobrze włada' . k. . Poznanm - dla tc~o 1 my przypominamy, 
względnie notPpiamy. Ubolewamy bo- do Polaków, aby zachowali umiarko- . 'k. " Ją 1ezy iem me- na: osobistości podejrzane baczne <lawan9 0 

w .... • • b . . . . m1ec im . Z 81„ ,1 , 
wiem_, że VJZY tej walce szkolnej dzieci wame, 1 nam o rony te1 me utrudrnah. e .MtZli ~Zfll otaropł1IJ.1. 
wysuwa się ITTa p_ierwszy plan i wciąga (Brawo na lewicy}. .Pi& !!!! .. ' m~_ !!L. !l~~-„~""-'!9a 
się je w dylemat między autorytetem Pos. Ledebour (soc.): Wydalania 
rodziców i nauczycieli. Ale ten strejk gimnazyastów są niczem wiecej jak ze
rniał jako dalsze następstwo relegacyę mstą rządu pruskiego za to, że dotych- z PrH .Zaełtetb.t ! f:.h~ W łrl'Jn i jf1t,Złr. 
wielkiej· liczby uczniów z wyższych za czasowe środki germanizacyjne nie od 
kładów naukowych tylko dla1 tego, że niosly, żadnego skutku. Rząd przypom 
rodzice ich i rodzeństwo byli wmiesza- nial sobie może słowa biblii. że za grze 
ni w strejk szkolny. Tego środka nie chy oj-ców cierpieć będą dzieci w trze
możemy absolutnie aprobować. (Bra- ciem i czwartem pokoleniu (wesolość), 
wo i wtakiwania w centrum). Uważa- ~a:Ie słowa te dziwnie zastosował. Rząd 
my to za niesprawiedliwe, ponieważ u- karze rodziców za samo podejrzenie, 
czniowie ci muszą Pokutowa1ć za błąd, że gdyby mieli dzieci, których wcale 
którego nie popełnili.,_ uważamy środek nie posiadają, to możeby je podburzyli 
ten za niehumanitarny, gdyż odcina do strejku. {Bardzo.dobrze wesołość). 
uczniom, którzy zresztą mai.a dobre Naród, który wystawiony jest na takie 
świadectwa, drogę do wyższego wy- szykany, jeszcze powoływać do umiar 
kształcenia; wreszcie uważamy śro- kowania, to świadczy o zupełnie filister 
dek taki za politycznie niemadry, gdyż skim sposobie myślenia. Ale natural
relegowani mlodzień·CY pójdą, po więk nie panowie z prawicy patrzą na wszy 
szrj części na gimnazya w Oalicyi, Kró- stko z czysto politycznego stanowiska, 
lestwa i zagranicę i wrócą stamtąd ja- dla znaczenia mowy ojczystej i naro
ko najwięksi agitatorzy polscy. Ubole dowych uczuć nie mają żadnego zrozu
,· ramy więc nad taką polityką rządu mienia. Nawet w .Rosyi maia Polacy 
prvskiego i prosimy kanclerza, aby ja- więcej wolności, jak w Prusach. Na
ko pruski tJrezes ministrów złemu zara stępstwem tej n:esłychanie głupiej 
dzil. (Żywe brawo w centrum.) zgubnej polityki pruskiej. -

Posel Orteł (nar.-Iib.) Jak dobro- WJcemarszałek Paasche: Polityki 
dusrni są Niemcy, wynika już z tego, rz~du nie może Pan nazywać niesty-
że Polacy mogą tu w ten uwłaczający ch21nie głupia. 
sposób mówić o kulturze niemieddej. Następstwem tej polityki pruskiej 

, . Oda6sk. W niedzielę zakończyJa się w ko
sc1ele św. Józefa w Gdańsku misya polska, 
która trwala 14 dni. Osiem dnia bylo przez.na 
czo~ych <Ilia kobiet, i tyleż dla meżqyzn, a 
u<lz1al byl zawsze taki, że kościól każdesz;o wie 
czaru byt przepclniony. Na zakończenie zaś 
misyi zebralo sie tyle ludu. że k<>ściól o-kazal 
sie za malym i wielu przed kościolem stać mu
sialo; sa.rn przewielebny misyonarz, rouzewnio 
ny tern do żyweRo, wyrazil swą wielką ra<lość. 
bo, jak sam się wyrazil, na Gdańsk ~ie teg-o nie 
spodziewcl. Prześliczne kazania. które nadto 
w dogodnym czasie byly naznaczone, od nie
pamiętnych czasów może poraz pierwszy sku
nily rozprosz.onv tu w Gdańsku lud polski od 
robotnika do osób z wyższej inteliRencyi, 

Tczew. W piątek na~romadzilo się 11a tu
tejszym dworcu kolejowym tylu robotników, 
którzy wyjeżdżają za pracą w inne strony, że 
potrzebny byJ w strony Bydgoszczy nadzwy
czajny pcici<J". 

Elbląg._ Syn dyrektora fabryki Pamperina. 
który wróciJ niedawno z wojny z murzynami 
w Afryce, zastrzelil' się w n:edzielę przed po
ludniem. 

Pelplin. Wczoraj, we wtorek. odbyla si~ 
w tutejszej katedrze uroczysta instalacya 4~ech 
nowych kanoników. Są to~ jak wiadomo księ- 1 
ża proboszczowie: dr. Jan Behren<l z Gdańska, 1 
Antoni Kloka z Rożentalia. Fryderyk IiundSidc·rf I 
z Nieżywiecia i Teodor MiHler z Pluskawęs. 

Star02ard. W niedziele odbyl sie tu na sali 
p. Budy wiec „Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego". Zebralo sie około 250 wiecowników. ,, 

Z Starolitardllklesr:o. W niedziele 'QOdczas 
nabożeństwa oowiesil si~ w Pif1czy.nie posiedz:- [ 
ciel Felchner. . 

(Głośny śmiech w centrum i u socyali- - to stawo w tym związku zupeł1nie 
stów.) Parlament zapatruje się zbyt wystarcza dla charakterystyki (wielka 
lekko na ruch narodowo-polski. Przy- wesołość) - będzie to, że z czasem 
wódcami tego ruchu są księża· (śmiech wytworzy się polska irredenta. A je
na lawach polskich.) Pruski rząd mu~ jeżeli Panowie (do prawicy i narodo-
sia!by być zupełnie idyotycznym, g<ly- wo-liberalów) politykę tę popieracie, z Wiel. Kr Pooa.Mldecelł 
by sf\.('\ko1'1nie vatrzat na wszystkie bez- to s'w1'adczy to tylko z·e n1·e o · · 

pv • r Z]lm1ec1e RoflOWO. Na s~osie w pobliżu Ootlaw zna-
czełności Polaków. (Wesołość.) wcale co znaczy wolność i kultura na- leziono we wto-rek zwloki kobiety, której glo 
~ - ---. - . --,,- ~-~-- - ·~-----------_]Z_!!!!! I 
l 71atal11a t m"'!łka .• 
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płonącego domu. zapaliły wiązki siana. ciała jaka kula', i tłukla szybę. Ta sta
Wszędzie byl nadzwyczajny zgiełk czala sie. wzdłuż muru i ze strasznym 
i wrzawa, zewsząd slychać l)ylo tyłki brzękiem padała na kam:enne tafle. Łu-
rozpaczy i trwogi. na pożaru oświecała i uwydatniała ży-

Na całej przestrzeni ze wszyst- we barwy biblipnych wizerunków na 
kich stron migały i przecinały powie- kolorowanych szybach. . 

Opole. W ostatni:t niedz.iele. jak pisze " 
zeta Opo!Js.ka" na posiedzeniu komitetu 
wy Domu Polskiego uchwalono. o ile się 
jak najprędzej ku'Pić odpowiedni plac pod 
dowę Domu, naidto rozejrzeć się, czyby nie 
żna w mieście l;{Otowego już zabudowania 
być. Gospodarz p. T. Baron. który too p. 

jekt podail, zobowiązal sie sprawą tą si~ 
jąć. 

Gliwice. Przed sądem tutejszej izby ka 
toczyD sie w tych dnia\:h proces przeciw p 
Cybińskiemu, odpowiedzialnemu redaktor 
„Ofosu Sląskie~o", o obraze ks. probos 
Schoenaicha z Zaborza. Sąd po dwugcxiiin 
blisko naradzie 011:Josil wYrok. skazu~ący p, l 
bii1skieRo na 200 marek kary. 

\Jladomośd ze świata. 
Sejm pruski 

odroczyl sie w czwartek do 10.i 
kwietnia. 

Demonstracye kobiet w Londyllie 
za udzieleniem kobietom prawa wy 
czego odbyły się w środę. Kobiety ud 
ly się w pochodzie przed gmach parl 
mentu, gdzie je policya zatrzymała. 
resztowano 75 kobiet, które później~ 
puszc;zono na wolność po stwierdzen 
osobistości. 

t Berthełot. 
Zmarly w Paryżu Marceli Derthcl· 

znany chemik, urodzil s.ie w roku 1 
w Paryżu i oo ukończeniu stu.dyów. i zwróe. 
niu uwagi na siebie swemi pracami naukaw., 
zarjmowat stopn'.owo różne wybitne staa1ow1s1 

w instytucyach naukowych, jak np. byl pro! 
rem szko!y farmacyi, następnie profes.ore~ 
Cołłege de France. W 1881 rokti,. zostal CZI~ 
kiern senatu, wreszcie byt oc.>. rakrotnie 011 
strern najpierw oświaty. a następnie spri 
zaR rnni cznych. . . 

Bertheloit napisaf caly szereg pawa~nJ· 
dziel i prac naukowych z dziedziny chemu. 

Sz·czególy śmierci Berthelota są na~tepu 
ce: Berthelot zdrów zupełnie, ucr.estmczyl 
posiedzeniu akademii. Wezwano v.o do d 
do ciężko chorej żony. ZasW już tvl'ko st}' 
ce zwlo.ki. W~dok ten tak silne na n·m zr 
wrażenie, że pa<ll zemdlony przez lóiko t 
i już go nie docucono. 

Z różnych stron W tej chwili z przeciwnego brzegu 
z miejsca, gdzie dot9d panowały głębo
kie ciemności, mignęła_ nagle błyskawi 
ca światła, ogromny granat spadł na 
statek, na którym byli ukryci żolnie
r~c i rozcrwd je na dwoje. 

trze ognie strlisznych kartaczy._ Sześć Na ołtarzach stały zapalone świece 
razy Prusacy uderzali na francuzów i i oświecaly operacye chirurgiczne. W Agitować za „Wiarusem .Polskiil 
za każdym razem zostali od.parci. nawie glównei umieszczono tych, któ- zechcą nasi Szan. Czytelnicy, ab.Y r 

Zolnierze stoczyli się w fale rzeki, 
\vypuszczając z rąk broń z przekleń
stwem wściekłości. 

- Jerzy! Jerzy! - powtórzyła 
Maryą, bez tchu .Prawie, z oczami błęd
nemi z przerażenia. 

Jej głos zawdzięczał wśród prze
raźliwego grzmotu strzałów i padła 
zemdlona. 

Jednocześn:•e zdawało sie. jakby in 
ny Jakiś głos przytłumiony hukiem ar
mat pruskich, odpowiedział po dwa
kroć na jej wołanie: 

- Maryo ! Mary o ukochana!... 
Nikt nic mógł myśleć o spieszeniu 

na ratunek nieszczęśliwym. którzy wal 
czyli z falami rzeki. Madelor zaiąl się 
cuceniem córki, a ludzie. znajdujący się 
z hotelu, wyh iegali z piwnic, gdzie się 
pochowali, krzyczeli gore! gore! i pę
dzili na strych, P,:dzie iskry_, padające z 

Tej nocy nieprzyjaciel nie zdołał rych rnny były najn=ebezpieczniejsze; 1-go kwietnia przy ich pomocy he . 
wejść do Mouzon. ponakrywano ich płaszczami i kołdra- aboneJJtów się jak najbardziej podn' 

Tej samej jeszcze nocy woj~ka o- mi, a poprzewracane krzesła służyły sla. 
puścily miasto. Rannych przenieslooo za poduszki; mniej ciężko ranni znajdo Sues. Holenderski parowiec pOC 
do domów prywatnych, do kościoła i wali się w nawach po prawej i lewej wy „Rindj·ani" zatonał w kanale s~e 
do szoitala. _ stronie kościoła, na ławkach, na sto- kim i tamuje ruch okrętowy. Jut 

Przed wyjazdem do Mouzon, Ma- pniach ambony i w samej ambonie. okrętó\.V się spóźniło z tego pow{){iUB 
rya., której ojciec musiał teraz doda- Przez całą noc siostry mifosielfdzia Bottro;>. Zwr:i.cam Si.an. Rodakom. r: · 
w_ ać odwaO'i, chciała zobaczyć, czy Je- przesuwały s1'ę cicho przez ulice mia- trop, Dellrwig i okolicy uwa.gę, iż. ~ ni~ti 

F-> -dnia 24 bm. odbędzie siG w poludn e wiec 
rzy nie byt zaniesiony wraz z innymi sta, wśród świszczą•cych kul i zniosly kolski w Borbeck. , ·e 
rannvmi do kościoła. ly wiązki słomy, szarp:e, ró7ne środki Rod<1.cY w Bottropie! Tu sali dost~~ 1! 1 

Madelor tam poszedł. Rozesłano o.oatrunkowe, lekarstwa, chleb, gorącą żerny, ale to nas winno tylko zachccic z~d· 
sfome w nawie kościoła. na chórze i w strawe. licznieJs-zego udzialu we wi~cu .. abY dn 

bocznych kaplicach. O północy kościół Maidelor przebiegł wraz z Ma,ryą ~~~~~~~\~g~;p!n~:~~~~sfd~fe ~~~fa~ Sfi 
był pełen rannych, których skargi i ję- . kościól, szpital, domy, do których prze my zatem na wiec do Bo.rbecl< ! czoI~a. 
ki wznosiły s.ię pod sklepienia. jakby o- ( noszono rannych. Jerze go nie bylo ni- .. 

r~;~l:s~~?.ź~~~?ę~z~~i:~~;;~~~~m.g~ •
1
' ~dz~~zostala więc straszna niiepew- I wi8Ci-fj8d0ocż8Rla zaw. p01ski1 

leżących ciał, przechodzili dozorcy . ność: Czy Jerzy umarł? Czy utonął i . 4 arca: 
szpitalni, chirurdzy i księża, niosąc po- ł w Maas w chwili rozbicia statku? i odbędą s1e

1
kwó niekdzietnle

1 
'R: ~1mpreUS5ł' 

tk. · d k kl' Ok t t · d l' b' i Wiece robotn w z opa ue n mo~ _w~zy~ iII! z ~e ~a owa tros 1- l . . :opne e PY .arna za ~wa! s,o !e I odbędą się w niedziele. dnia z4 marca P 
wosc1ą 1 miłością bl!źmego. 01c1ec 1 córka, ale zadne z mch me sm1a poludniem w Hochhelde o go<lz:J1ie 11 w 1, 

Czasem z nad brzegów rzeki dole- lo na ni..e odpowiedzieć. p. Dan~la'a; - . po poludniu w Mijrs 0 



:M w lokalu P .Wessel. Referent z Zarządu 
lJed-noczenia Zawodowego Pols.kiegc:t' z Bo-

-~)UJll · . 
Zelfrania w trzecią aledzieJę mie~a: 

w JWrde po pol, o ~odz. 3 u pana Baumbecka. 
w Unden na<i Ruhn, po paf. o godz. ~ w loka-

ta p. Schillera 
w Laaeadreer po pot. o godz. 5 up. Arns. 
w Wattenscłlełd o i:· 3~ po t>Ol. u g. Prukop.a. 
w Nawaiild-Bascłlhausen u pana Schroeera. 
W łfobJBPorst po pnl. o godz. 4 i pól w !obłu 

pana Kettlin1?;a. 
w Clc&atika w każdą Hiedziel~ po 15- w lokalu 

paina Oegenharta_ . 
w lhor po pol. o i,rodz.. <ł u p. Poppiniha.usa.. 
w l)y6ełdorf <> ~odi. 20 po porodniu w lokalu 

p. Grove • .Koeł:nerstr. 
w BJsaar.clc po pcludniu o godz. 4 w lokalu p. 
Lan~enschetd-t. 

w Hombruck-Barop po l){lfudniu o· -1 godzinie 
w lokalu p. Bocką. 

w Ueckendorf o ~odz. 11 ~ w por u p. Krama. 
W JtaJabom przed pot. _o 11~ u p. Mare. 

ł,Z)ednoczenłe Zawodowe Polskie". •* n & .a-&215!!!22!2. zg m .. !!EZ 

OOÓLHY WIEC W KATERNBEROU 
odbędzie się w niedziele. dnia 24-go bm., na 
wie~kiej sali p. Jenscha, ul. Srednia, (Mittelstr.) 
~8, po polu<lllniu o godz. Szaraz po Drodze Krzy 
Ź{}l\Vei Na 11im bed·ą bardzo ważne spraiwy 
omawiane, przeto °' liczny udział prosi (2) 

Z wt>fujący. 

Towarzystwo św. A.oarzeJa w Boehum 
oznajmia szanownym członkom, m w 
pierwsze święto wielkanocne pr,9fWłę
pujemy w klasztorze o godz. 8 tiałlo 
ws_pólnie do Komunii św. Czlonk8'\Vie 
winni się stawić w czapkach i own
kach. O liczny udział szanoworfh 
członków uprasza sie. 

Uwa2a dla chordych i asystenMw. 
Chorągiew nasza bierze udział w. łt&z 
torze w następujących mszach św.: 1t 
pierwsze święto wielkanocne o g.odz. 
5 rano, o godz. 8 i o pół 11 ; w drugie 
święto tylko o pół do 11.- Zebreni.e 
odbędzie _się w 12_ierwsze świeto wielka 
nocne w zwykłym lokalu o godzinie 
3 DO poludniu. Po zebraniu wspólna 
święconka. (3) Zarz'łd. 

Towarzy&two iw. floryana w Merklinde-Bo· 
vlo2bausen 

podaio swym czlonkom dowiadomości, iż w 
ll'iedzielę dnia 24 marca o ~odz. 2 po vo1. od
będzie sie kwartalne walne zebranie. ·o pun
ktualne stawienie sie członków uprasza, 
(1) Zarząd. 

Czfu.ndrnwie zarządu zechcą przybyć pól 
godziny p redzei. 

„„„ ... „„„„„.„IPJll!/ 
Bractwo rótaóca św. w Ueckendorfłe±fij ł 

oznajmia swym czlonkom, iż zmarl o.Jonek ł 
bractwa naszego po krótkiej a cieżkiej chorobie 

~ JAN LUPPA I 
w _48 roku życia. Pop:rzeb odbtdzie ~ię w nie
d~ele po południu o itodz. 3 z domu źaloby, 
nh~a r:yderykowska nr. 29, na który się wszy 
stk1e Siostry i Braci zavrasza (1) Zarząd. 

WlfLXI WIBC W EWINOU 
odb~~ie !ię w ~iedziele. dnia 2-4 marca po po
lU<in~u <> iodz. 3 i pół na sali p. Lamrna przv 
k~c1ole katolickim_ Na wiecu tYm be>dą wszei
k1e sprawy nas obchodzące omawiane. 

.Jeden za wielu. 

Nahot.eiistwo oołsk:le w l(astrop t 
P~walamy sobie niniejszem Szan. Rod4Lk<nn 

z~r6c1ć uwa1ire. iż sposobność d'O spowiedzi 
w1eBka.nocnej jest od t>iątku po 9oludniu aż do 
śr?<ly 27 do t>oludnia i na tern sie skończy spo 
wiedź, zatem prosimy ze sposoonooci sko
rzystać. W niedziele oo pol. o godzinie 3% 
Gorzkie Żale, kazanie i bJogoslawieństwo, -
zaraz po nabożeństwie posiedzenie, na które 
zaprasza sie wszystkich czlonków. Goście mi
le widziani. Zarząd Tow. św. Wawrzyńca. 

Baczno~~! 
Zebranie Delegatów Kól śpiewackich II-go 

okręgu odbędzie sie w niedziele. dnia 2-4 b. 
m., o godzinie 11 i pól:' przed poludniem w 
Oberhausen w lokalu pana Teodora de Poe!, 
przy uticy Stockmannstr. 103. O punktualne 
~tawienie sie delegatów K(}l należących do II 
okręgu uprasza sie (2) 

Teodor Dahlke. Prezes II okręgu. 

Towarzystwo św. Stanh~iawa B. w Marxlah 
podaje do wiadomości szan. bratnim TOIWarzy
.§.twom, iż od p. Rosenthala przeprowadzilo 
się Towarzystwo do pana Kasfila, ulica War
bruchstr. (NowY Rynek). Szan. Towarzystwa 
się uprasza, żeby sprawy odnosz4ce się do To 
warzystwa nasze~o nadsylauo na ręce sekreta
rza albo 'I)rzewodniczqceRo. Adresy: przewo
<lniczący Jain Cieluch. Marxloh, ul. łfottenstr. 
nr. 4; ~ekretarz Antoni Wittek. Bruckhausen, 
ul Juliusstr. 7 a. 

Uwasr;a: 2 miesięczne posiedzenie od-
będzie ~ię w niedzielę 24 marca, o 11~ przed 
poludniem na sali pana Kaspra w Marxloh, na 
które się szanownych ~ości i czlonków zaipra-
sza. (1) ·A. Wlttek. sekretarz. 

TowMzystwo ~mn. „Sokół" w Herne 
donosi swym czlonkom oraz Rodakom, iż przy
szle zebranie odbędzie się w niedziele, dnia 21 
ma.rea o godz. 30 po poJ. w Domu czeladzi ka
tolickiej ( Gesel!enhau~. O jak nailiczniej-szy 
udzial up.rasza się. Goście mile widziani. 
(1) Wydział. 

Tow. &lmoastyczne .,Sokół"' w ReckllnP.-SUd 
poaaje swym druhom do wiadomości, i± zebra
nie odczytowe odb~dzie sie w niedzielę, dnia 
24 mil.rea o~odz. 7;,~ wieczorem w lokalu po
siedzeń „Ji.in2:lingshaus). ulica Maryańska. O 
liczny udział UP~!::lSZa sic. (1) 

Czolem ! \Vyd:tal. 

Towarzystwo robotników polskich z PrltS Zach. 
p. op. św. Jana Chrzciciela w Dortmundzie 

ma swoje posiedzenie po poludniu o godz. 5 w 
lokalu v. Trotta, Osterhalz nr. 60. 
(1) Gałdzlńskl, sekr. 

Towarzystwo św. Andrzeja w ObermauJoJI 
DOdaóe swym czlonkom do wiadomości, iż ze
branie odb~dzie w nie<lziele, dnia 24 marca o 
godzinie 6 po poludniu zaraz w odprawieniu 
Dr-ogi Krzyźowei. Czlonkowie winni sie jak 
najliczniej stawić i ze skla<lek miesięcznych 
sie uiścić. Cz.lonkowie niewyplatni nie majlł 
prawa brać u{}z.;alu w świeconce. Plaćmy skla 
dkl, aźeby sala podczas świecc:mki zapełniona 
byla. O najliczniejszy udzial u1>rasza si~. Go-
ście mile widziani. (1) Zarzlł(I. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
podaje do wiadomości, iż w niedziele. dnia 24 
marca, po poludniu o godz. 3 oobe<lzie się kwar 
talne walne zebranie Wszyscy czlonkowie win 
ni się stawić. Goście mile widziani. 
(1) L. Kosmala, sekret~rz. 

Towarzystwo Polek „Wanda" w Heme 
donosi swym czlonkom oraz rodakom. iź w nie 
dzielę, dnia 24 marca, o godzinie 5 po poludniu 
odbędzie sie pierwsze zebranie na sali pana 
Sternberga, ul. Dworc<JWa, obok kościola kato!. 
Zaprasza!lly wszystkie Rodaczl<'i, które sie daty 
na ~iecu u p. Nittki wpisać. Nadmieniamy, iż 
bedz1e bardzo piękny i zajmujący wyklad. Go 
ście mile wid~iani. - Zarząd zechce s1ę ze-
brać o ~odz. 4. - (I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Kazłmferza w Baukau 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 24 bm. przystępujemy wspólnie 
na pierwszej Mszy św. do Komunii św. Spo
wiedź w sobotę po poludniu i w niedziele rano. 
Przedewszystkiem uprasza s.ie ile możności w 
sobotę iść do spowi~zi, v:dyż w niedzielę jest 
potem za wiele. Także się uprasza, ażeby 
wszyscy czlookowie przystąpili do sporwiedzi 
św . kto z czlonków tev-_g roku od spowie<l.zi 
wielkanocnej nie póidz.ie bedzie z Towarzy
stwa wykluczony. Chorążych uprasza S·ie od 
oby<lwóch chorągwi, aby sie stawili na pierw
szej Mszy św. z chorąg-wiami punktualnie. O 
jak najliczniejszy udzial prosi Zarząd. / 

Uwaga: Po poludniu po polskiem nabożeń
stwie od'bę<lzie się zebranie. Wszystkich 
czlonków się zaprasza, v;dyż przyjdą ważne 
sprawy pod obrady; przedewszystkiem zapra- \ 
sza się wszystkich przemys!owców. 
(1) St. Radoiewski, przewoon. 

Towarzrstwo św. Stanisława B. w St}Tllll 
donosi SwYm członkom. iż tl-nia 24 marca. o 
e:odzinic ;.s 12 przed palu<iniem odbedzio s'~ 
walne zebranie, na którem będzie'obór nowe„o 
przewodnicz~ce2'.o. O liczny udzial proei 
(1) i::r_ Grzelak, sekretarz. 

T_owarzystwo św. WaJaiteico w Wazme 
p~dai~ 5W111'. czlonkom do wiadomości, it w 
med21e.H:, dnia 24-~o marca. o godzinie 5 po 
poludnm. od~ędzie sie roczne walne zebranie. 
PorU\(f ek dzienny: Placenie miesięcznych skla 
dek, przyim<>wa.nie nowych czlonków, obór no
Weio zarządu, oraz inne ważne sprawy towa
rzyskie. O Jak najliczniejszy ndzial prosi 
(1) Zar*· 

Uwaia: Donosi sie szan. czlonkom, iż tak 
że w niedzielę, dnia Z4 bm. o iodz. 7 rano przv 
stępujemy wsl>Ólnie do Komunii św. -

A. Karolewicz. sekrerar~ 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
t>odaje swym Braciom i Siostrom do wiadomo 
ści, iż w niedziele. dnia 24 marca. zaraz po 
Oo1zkich Żalach. które sie odbywają o godz. 
2 P<> południu odbędzie sie zebranie na sali J>. 
Walter. Ponieważ przyjdą ważne sprawy pod• 
obrady, uprasza sie o liczny udzial tak Yl na
booetistwie Jak i w zebraniu. Zmiana Tafcm
nic będzie na sali. - Zwraca sie uwage Roda
kom w Schonnebeck, iż powinni sie gromadzić 
pod chorą11:iew Mat kiei Różańc<YWeJ i 
orosimy by dali sie za .lć do Różańca. przez 
co laski sobie wyproszą do zbawienia potrze 
bne. Goście na zebraniu mile widziani. 
(1) Nadr.elator. 

,_ 
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Postbestellungs-Forinntar. 
Ich bestelle hiermft bel dem Kai!l~tą. 

>tlen Postamt ein f!xcmplar der Zeftur' 
.,. Wiara Polski" ans Bochum (Zeltun~ 

preisliste 128) filr das Il. Quartal 1~ 

und zahle an Abonnement und BestelJ ... 
geld 1.92 Mk. 

Obige 1.92 Mk. erhalten zu haben, be„ 
itdełnł-rt 

• • • • I • I I. • • . ,.. \' 

lalserUclan Poata•ł 

DO WIELKANOCY 
daję przy wszystkich zakupnrtcb IO procent rabA-tu ZLadzwyczajneg~. 

Dom za.kupna sprmętOw domow eh 
„ 
1 kuchennych 

oraz to1Warow zt>ytkowryeh i s"* ó a nych 

MAX FELDMANN, Recklinghusen-Siid, 
ulica Bochumska nr. 128 (przy Nowym Rynku). 

Gebriider LOwensiein 
Herne, 

B a h n h o f s t r. 12. 
Bochum, 

Ober e Markt str. 10. •••••. .„ ••• 
Do Wielkanocy 

przy we.zystkich 

PIR&ITl.OB 
IO procent rab•tu. .._ 

~!~.~.-.-.-.-.-.-.--.~.-.~-.-.---·~·············· 
w ol;zymlm I Kostyumy Bluzki 

l~tHlHi~iłli 

Konfekc1a 
dla 

niewiast. 

wyborze 
po n1jtańszych 

cenach. 
00000011 ~0~0000 

Konfekcya 
dla 

mążczyw. 

Szanowni Ro<.lacy! 
Za pras.zam W as do mrgo dobrze zaopatrzonego 

składu czapek i kapeluszn. 
Poniewai; zanpatr1,yłcm skład mój w świeży i dobry towar, 

pueto mam nad.sd<'ję, iż Rodacy z wgo !korzystają i swe po
tueby najłatwi(,,j i najtaniej u mnie zaspokoić mLJgą. 0:10 bliwie 
polecam dla Rodzieów, których dzieci przystępować bą r1ą d ' 
pierwszej Komunii św., 

kapelusze, rękawiczki, krawatki i wszelką bieliznę. 
Nie wątpię, że Rodacy swego poprą a szczególnie przed

mioty do pierwszej Komunii św. w moim składzie zakupią, w 
.zamian .za co przyrzekam skorą usłogę i ta.nie ceny. 328 

Wate~ „ Kro. o ' Reeklln1l1au•en-IGd, Maryań1h ul. 7. 

przedmioty 

ze złota, 

••ebra 
alfenłdy 

Artykuły na. podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Reperaeye rze• 
teinie ł tanio. 

113" 

Tow. p. op. Najsł. Serca .lez. w Recklinihau.sen 
podaje S'i\.'.YITI cz1onkom do wiadomości, iż w 
niedziele, dnia 24 bm .• o godzinie Vis odbędzie 
się na<lzwYczajne walne zebranie. Na porzą
dku dzien[lym bardzo ważne sprawy_ Każdy 

czlonek powinien być obecnym, O liczny u
dział się uprasza. (1) Zarząd. 

Uwaj?a: Posiedzenie zarzadu o godz. Yi2 
po poludniu. Stawienie sie calego zarządu jest 
koniecznie potrzebne„ Przewodniczący, 

Towarzystwo św. Alolzea:o w Weltmar 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, 24 bm .• 
po poludniu o Sl:Odz. 4 odbędzie · się kwartalne 
walne zebranie. Pc:mieważ mamy ważne spra 
wy do zalatwienia, przeto o jak naJlicznieJ~zy 
udziat czlonków pożądany. Kto się z czfonków 
bez uniewinnienia nie stawi,.JJo<lpada karze 28 
fen., cz1onkowie zarządu 50 fen. - Zarząd i 
rewizorowie kasy powinni się iuż o pól do 3 
stawić. - (1) Zarz•d. • 
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• ,,.:, dajemy przed Wielkanocą Szanownym Rodakom. ~.;• 
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• ~ ; · r e ·k a, e r n e ~ 
łS ~ 1 Najwiekszy polski dom zaknpna na Westfalie i Nadrenie ~ 
: I eleganckiej ;;artłerohy męzkiej ! 
• 31:::" i dla chłopców i ohnwia. ! 
• i... Ogromny wybOr ! . . . Niższe ceny jak we wszystkich. innych składach. ;.I 
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Dzisiaj otrzymaliśmy od jednego z pierws10-
rzędnyeh fabrykantów aaa 

wielką ilość wspaniałych 

tylko świeże, lecz bardzo piekne wzory. 

Cena 415 do 1950 mk. 
Zaden skład w westfalsko·nadreńskim okręgu 

węglowym nie jest w stanie przedłożyć tak wielki 
wybór i pQ tak rzetelnych cenach jak 

w Herne, ul. D 

OC 
' Essen, 117S 

al. Wlełowa (Turmstr.) nr. 14. 
Najri11klzy i naj11tarszy pierwnorz~dny interQ 

krawiecki na Eastn i okolic,. 
Krój nowomodn7 uznany jako n&jlep1r;y .• 

TANIO ! TA..IUO t 

Ubiory z trwałego towaru jut od ~5 marek. 

1Tbłor7 aokoł11kłł) od 35 do 4:1S marek. 

&:o~zta podróży do dwóch marek zmacamy: -Ha 

słt.m nasz em: Swój do 11we10. 

Na rn•6 

kredyt! 
Poje dyń cze 

meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UB I O RY. 
Niedościgły 

whbór! 

Dom kredytowy 
mebli i towarów 
mebli i towaró'v 
najstarszy i największy 

na miej scu. 

.D§aciiiiHoo 04o00ą~oqc; 
Jedyny polski skład 
kapeluszy dam.Mldeh = na Wanne i oblicęl = 

Saanownym Rodakom z Wanne 1 
okolie1 podaj, do wiadomości, i.lłi 1 
dniem 9ł. marea otworzy-łan 
•kia• ka•ełul!!IZT •••m!llr.te• 
I dtde„t-:eyeh, w..Ienów, 

•
właallów 6łult•Y•h I wł••· 
ków dla •zleel, p••t•tt:tt•· 

J-.e-,.eb •• plerw••eJ 
Ji..emuałł liw. 

Prosz~e • łauawe poparcie mep 
interesu, przyrzekam skor~ i net•l•tt 
u.alu&'ę i kreślę 330 

Z poważaniem 

Pelagia Ofierzyńska, 
W anneł ul. Xa1·ola 6. 

Tanio. Wielki wy•ar. 

•iiiO•łOOOO oOOOoOo506o 

r
1IDfOOUUltlłflUJHld 

D. Siirth • 
- llł&wniej 11 ftnay (aH) l 

Gebr. A•Ier l 
Beeham, al. Cesareka (Kaieentr.) •· • 

przy placu Wfilelmowskim. 
Wykonywanie dobrej i modnej i 
garderoby dla panów 1 

po•lus miary. I 
Skład mój zawiera tylko nowt§ci . o· 

hecnego ser:1mu, znanej z czaeów Adlera. 

I wypróbowanej dobrej jakoici. . f 
Zupełna gwarancya sa. ele,ancki 1111 

krój i beznacanne wykonanie. . ~ 

I tylko ~~f.~0z~~ i•~!}~~YJ~~~ P'"' I 
Ubrania dla mężczyzn -

i podług miary, t7 ko nowoici wiosenne ei "5 mr poez. ~ 
Sukna dla kobiet 1 

latt i szewioty 1 ~O cm. szerokie, we wsr;78._ 
-~ kich kolorach, najnowsze fabrykaty pt I ••itaiozyck i8~zllJ.i .... W 

~ n& •brania dla męż?z-!'z!ł i •h~opców, 
.Silit najlepsze materye sadznna.J~Co ta.me een1· 
~ Selsle rsełełna u•IUA"•· = '!!~~!„~!~!!ó 
• W nbdzlel~ Miała 9 otaa •1 · 
• do soda. '-ej włet1zor~Jll· 

Jłś*U ~MJłOlltMWfl• 

• · Rodako' polecam Szan. Towarzystwom i wszystkun 
1 

moją. najlepsz' polską klelbasę, w j) dz 0~ 
i gotowane sz.7oki i t. d. Zamówienia. us 
teczniam natychmiast, policza.jąc ceny bar<Uo P~ 
stj)pne. 
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Z wysokim szacunkiem 

lłlicbal St1·.zelczyk, 
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Rodzice l'•lscv! Uc.zcie ddecl swe 
111ewić. ezytae I pisać PO JK>lsku J Nie 
łt9ł Pelakiem, kto potomstwu swemu 
&ałemczyć sio pozwali 1 

I 

-
W Rumunii wybuchły rozruchy wło· 

ścian skierowane przeciw żydom. 
R'umuńscy właściciele ziem~cy wy

dzierżawiają, swoje wioski żydom, któ-
1rzy je oc:Fdzierżawiają, wlościanom i 
wyzyskują 'tychże w niesłychany spo
sób. Wlościanie gromią, żydów pv mia
stacłl i wsiach pod haslem oddania im 
ziemi i wypędzenia żydów. Z prowin
cyi donos·zą, do ministerstwa spra:w 
w~n., że rozruchy rozszerzają się w 
wielu powiataich pólnocnej Rumunji. 
W :mieście PaszkatJy i Ba can w lościa
nie mieszkania i sklepy żydowskie zde
molowali. 

Rozruchy szerzą sie głównie na gra 
aicy rumuńsko-au_stryackiej\ Bandy 
wJościaflskie liczą po 1500--2000 clilo-
1a„ Rząd wydal polecenie oddziruom 
wojskowym, by obsadziły drogi pro
wadzą~e do miast i nie dopuszczały 

band. Dotąd zlupiono okol·o 300 w~J. 

Ogłeszoso re211łamłn Koła ooslów l>Oł· 
skiclł Litwy i Rusi w rosyjskiej Dumie 

tta.ństwowei. 
Otóż obowiązywać ma bezwzglę

dna solidarność z zastrzeżeniem je
dna.k~ że roażdy członek Kota, uważaiąc 
pewną uchwalę za niezgodną ze swo
iem S1llmieniem. może po złożeniu for
malnego oświadczenia wstrzymać się 
od głosowania i wyjść z sali. 

W sprawaich wyznaniowych i rol
nych członkowie Kota mają zupełną 
swobode. 

~ząd ~ngielski oświadczył się przeciw 
lludowie tunelu podmorskiego z Dover 

do Calais. 
PrzedSitawiciel rzadu oświadczył, 

że korzyści z budowy takiego tunelu 
inie s~ widoczne, a szerokie WQr.stwy 
fndności żyłyby w obawie o bezpie
czeństwo kraju i żądalyby powiększe
nia zbrojeń, -chociażby przez odpowie
tłnie zia·rz~dzenia wszelkie niebezpie
·czettstwo wykluczono. 

bba wyżisza przyjęła oświadcze

nie rz~du o2:6lnem brawem. 

W S)trawie wystawy włoskiej. która od 
~Y6 .się ma latem w Bochum. :łabrał 
rlos profesor Rosa. kierownik essd-
skle20 biura wychodków włoskich. 

Profesor zaręcza w „Rheinisch 
Westf. Ztg.", że wystawa ma na celu 
jedynie wykazanie, źe robotnik wt0'5ki 
~1e przychodzi do Westfalii i Nadrenii 

' iakQ żebrak, lecz iako człowiek, który 

zdolnością, do pracy zasługuje na po
ezanowanie i sprawiedliwe traktowa
nie. Wystawa nie ma na celu zachę
cenia robotników włoskich do osie-1 
dlania się tutaj, gdyż byloby to szkod1i
we dla Wloch, które potrzebują i z roku 
.na rok coraz wjęcej potrzebować będ~ 
sil roboczych. 

Profesor Rosa jest kierownikiem 
biura robotników włoskich w Essen i 
stoi na czele związku · zwi~cego sie 
Unione Operaja ltaliana. 

Układy pomiędzy rzadem iaustryack.im 
i wę 2 i e r s k i m w sprawie przy 
szle11to stosunku obu oołów mo
aarcltii austro-wę2ierskiei do siebie, 

nie dały dot~d pomyślne20 wyaiku. 
Ministrowie rozjechali: sit:. Układy 

podjęte być mają na nowo po świętach. 

„Gewerkf~rajn'' i jego ,,Górnik 
Polski" zdemaskowani. 

ZaznaczyU.śmy już w artykulach na 
szych, w których zajmowaliśmy si~ 
rocznym obrachunkiem esseńskiego 
_,.igewerkferajnu" (Zwi~zku zawodo
wego chrześcijańskich górników w 
Niemczech"), że każdy rQ_zsądny iczlo
wiek mający chociaż tylko pobieżne 
w i ia· d o m o ś c i o organizacyach 
robotniczych wie dobrze. iż ani w je
dnej organizacyi nie zgadza się dokla
.dnde liczba członków z liczbą zapłaco
nych .składek, bo część członków z 
tych lub owych powodów zawsze 
przez czas dłuższy lub krótszy zaleia 
z skladrkami (choć tego w interesie or
gan.izacyf czynić ~ 'Ilie powinna). Dla 
tego też każdy uczciwy człowiek zna
jący się na sprawie jako tako, wiedział 
jak nazwać naipaści „gewerkferaJn1r' i 
drukowanego w. polskim języku orKanu 
jego, który w roku zeszłym wyliczał 
„Zjednoczeniu zawodowemu polskie

mu'', ile pieniędzy powinno mieć w ka 
sie według liczby czlonków. 

Tern wiecej nieuczciwe napaści 
„Górnika Polskiego" zadziwiają bez
czelnnśoią, że „gewerkferajn", jak to z 
jego rocznego obrachunku się wykazu
je. nie przedstawia si~ wcale a wcale 
tak, jak to ·przez caly rok w naj~zu
mniej.szy sposób innym wmówić się 
staral. Wykazaliśmy ten stan rzeczy, 
zaznaczając, że wobec t~o każdy ucz
ciwy człowiek sam sobie wyrobi zda
nie należyte. Ale tego zdania uczci
wych ludzi obawia się widocznie „ge
werkferain" i jego „Górnik Polski'" 
więcej, jak djabel święconej wodY~ 

Arjykuly nasze w taki go wprawiły 
szal złości czy też rozpaczy, że wy
zwiska, które przez cały rok na nas i 
na „orga11izacye wiarusową.'' nawymy
ślal, obecnie prawie wszystkie „wpa
kował' • do jednego czy dwóch nume
rów. Wyzwiska te. które zajmuj~ 
cale lamy, pomijamy jak zwykle mil
czeniem; jeden jedyny ustęp, w którym 
wyjątkowo liczbami „Górnik Polski'' 
stara się osłabić wrażenie lfl.aszych wY
wodów. brzmi jak nastepule: · 

Składki w naszym związku są 
-takie, jakie ustanowiło ostatnie W·al
:ne zebranie, 1 to w ebwodzle przemy 

słowym •ad Rurą 40 len. ty~odnio- „gewerkferajn" ma owe 19 tysif;cy in„ 
wo dJa itóraików J 10 fen. dla iawan- walidów, to dopiero nam ,,Górnik Pof.. 
dów, w innych obwodach. gdzie or- ski" wyttomaczyć musi! 
ganizacya świeżo zaprowadzona i Z powyższego przekona si~ 
czlonkowie do płacenie wyższych każdy, że „obrona" „gewerkferaj
składek jeszcze nie przywykli, 20 len nu" opiera sie. .na kłamstwach i to 
na tydzień i SO fea. na miesiąc. Obra nawet tak głupich, że wątpimy, czy 
chunek podaje sumę tych składek, czytelnicy „Górnika Polskiego" w nie 
którą, główna kasa odebrała. a więc uwierzyć zdołają. „Górnik Polski" za
nie ączone są te kwoty, które we- pędził się w swoich kłamstwach tak 
dług_ ustaw zostają na miejscu, czyli daleko, że sam siebie zdemaskował i 
od każdej 40 fen. składki tygodnio- „gewerkferajn" skompromitował, bo 
wej 5 fen. a od ka'Żdei 20 fen. składki górnicy w tutejszym obwodzie z pe-
2~· fen., w proporcyi do odnośnego wnością sobie liczby podane przez 
przepisu ustaw. Skfadki zatem, któ- „Górnika Polskiego" spamiętają a w 
re otrzymuje kasa ~łówna, wynoszą, czasie bezrobocia w tutejszym obwo
Ucz~c tygodniowo, 10, 12, 18 i 35 fen. dzie wsparcia „gewerkferajnowi'· nie 
na tydzień czyli ~rzecietnie okrągło dadzą na jakie 40 lub 80 tvs. czlonków ~ 
19 fen. tygodniowo lub na rok okrą· lecz tylko na 19 tysięcy, bo tylko tyle 
glo 10,00 mk. Jeżeli przez tę kw-0tę wedl\!&" urzędowego oświadczenia 
_podzie_Iimy 741 444 mk., ogólną sumę „Górnika P<:>lskiego"-posi~da on czlon
składek, to znajdziemy, Ź\! 74 144 ków w tuteJszym obwodzie. 
czlonkó:w calą skladkę roczną, zapla- , Swoją drogą j1esteś. my przekonani~ 
cilo. Reszta· dzieli się na świeżych że „gewerkferain" ma w -obwodz. prze 
członków których liczba jak-wstęp- myslowym więcej czlonków jak 19 tys. 
ne wykazuje, okólo 14000 wynosiła. a „Górnik Polski" tylko w swo-

Tak „broni" „gewerkferajnu" jej niemądrości takie lic~by zmyślił, by 
„Gómik Polski". Ta .. obrona" jest tak mu jakoś obrachunek su~ zgadzał. Ale 
ciekawa, że warto, by o nlei dowiedzie górnirv mają prawo trzymać się uczb, 
li siQ wszyscy 2órnicy. Otóż wedlug które .,gewerkferajn" urzędowo . w 
te~o co Qisze „Górnik Polski" · pedna swoim organie podaje. 
czwarta część ·członków „2ewerkle

rajau" płaciła 10 feay2'0W tygodniowo, 
jedua czwarta cześć olaciła 12 feny
&ów ty2odniowo. dalsza czwarta częśC 
18 lenygów tygodniowo, a w końcu o
statnia czwarta część 35 len. tygodnio
wo, bo tylko wtencza~ mogla k~a gló· 
wna otrzymać „przeciętnie okrąglo 
19 fenygów tyiodniowo na członka. 

Według <tego więc „gewerkferajn" 
liczył w roku 1906 okolo 19 tysięcy in
walidów, 19 tysięcy 12-to f enygowych 
1czlonków, 19 tysięcy 18-to fenygowych 
członków i 19 tysięcy 35 fenygowycll 
członków. Ponieważ wedlug własnych 
slów „Górnika Polskiego" 12 fenygowi 
i 18-to fenygowi członkowie przy.pada
j~ tylko na inne obwody, a w obwodzie 
przemysłowym nad Rur~ bierze się 40 
łeaygów, więc wynika z te2'0, że !,2e
werkferajn" w obwodzie przemysło
wym nad rzek~ Rur~ posiada tylko l' 
tysięcy pełnych członków I 

Cóż powiedzieć jednakże na 
to, że do statysty_-i na począ
tku bezrobocia wielkiego w tutejszym 
obwodzie w roku 1905 podał ,,gewerk
feraj111" coś 40 tysięcy członków i we
dlu~ tego też bral wsparde z kasy 

· wspóllnej; podczas bezrobocia zaś mia
ro „gewerkferajnowi" w tutejszym ob
wodzie przybyć przeszło 30 tysięcy 
członków! 

Teraz przychodzi „Górnik Polski" 
i w odpowiedzi na nasz artykuł wyli
cza. że „gewerkferajn" ma w obwodzie 
.nad rzeką Rurą tylko l' tys!ęcy czło11-
k6w pe1„ycll! 

Ponieważ według „Górnika Polskie
go" czwairta czf;ść członków placi l ~ 
fooygów tyg.odniowo, następna czwaT
ta część 12 fenygów tygodniowo, a ta~ 
kie skladki według wlasnych ~lów 
„Górnika Polskiego'• placą tylko czlon
kawie w fanycll obwodach, Edzie •rga-
11izacya świeżo zaprowadzo11~ wiec 
wedln~ ,,Górnika Polskiego•• miałby 
„fewerkferajn" 38 tys1ęcy czlonków 

świeży-:h w innych obwodach. Sk~d 
.oa je wzfad, „ szcze2"61nie zk~d i rdzic 

,„·r„'?f/1 
-<,~;.t. :··, 

Polacy na obezyźnie. 
Dortmund. Często słyszymy utyski 

wania, że tak wielu Polaków na obczy 
źnie się niemczy. Ale czy może Si<d· 
dziać inaczej, kiedy ci ludzie dopóki by 
li w domu, n_a własnych śmieciach ani 
nie czytali ga2ety polskiej, ani nie na
leżeli do żadnego tow..!lrzyfil;wa i ·dla te
go wYChodz_ąc na obczyzne, nie posia
dali zgola poczucia narodowego? 
- A iakże złemu zaradzić? 

Oto trzeba koniecznie zachęcić o
wych Rodaków, by zapisali sobie „Wia 
rusa Polskiego''. który jest z jednej 
strony łącznikiem między Polakami. na 
obczyźnie, a z drugiej strony ląc:mii
kiem miedzy nimi a Rodakami w Polsce 
do k.tórej każdy prawv patryota polski 
predzej; czy póź;niej z obcej ziemi wró
cić powinien, gdyż pobyt nasz na ob
czyźnie nie powinien być stały, lecz 
tylko chwilowY. 

W Dortmungzie pod wzgledem nieflJ 
czenia sie Rodaków bardzo smutne 
można ~robić soostrzeżenie. to też wre
szcie od słów, przejść winniśmy tle 
czynów i prace, mającą na celu rozbu
dzenie ooczucia narodowe'-7"0 uiąć sil
niie w dłon i e i nie ustać prędzej, aż pra 
ca nasza zostanie uwieńczona pomyśl
nym skutkiem. 

Wszę.ctz·e niebezpieczeństwo gier
manizaicyi jest "roźne. ale najgroźniej
~ze jest ooo we wielkich miastach, gdzie 
Polacy są, rnzproszeni wśród obcych· 
I nie tworzą zwartef. kolonii. jak to jest 
w różnych gminach wiejskich, gdzie 
też giermanizacya tak strasznych spu
stoszeń w szeregach naszych nie wy
rzadza. 

Zabierzmy si~ tesly do czynu i pra
cujmy, namiętaj~c o stowach poety, k~ 
ry vowLedział: 

Im srofoi los nas ncka. 
Tern mc:żnief. stać nam trzeba. 
Kto podle przed nim klęka, 
Ten nie wart wz~lędów nieba! 

~. 



Nowe 1(0<ło śpiewu w Kray. 
\ Vie;c w Kray, który się odbyl w niedzielę, 

dnia 17 marca w celu zalożenia kola śpiewu~ 
.zagail p. Pr. Poglodziński, którego też obrano 
przewodniczącvm. Na zastępcę powolano pana 
lię_iniego, na sekretarza p. Smolarka. Pierw
szy przemawiał' p. Micha! Pospiech z Rotthau
sen, dal ei p. MichaI Wronecki z Rotthausen i 
w końcu Andrzej I(ranc z Gelsenkirchen. Mów
,cyprzedstawiali ważność i doniosfość pieśni poi 
5kiei, zachęcając tern samem do zalooenia Kola 
śpiewaokiego, co też nastapilo. Na cz.lonków 
.zapi.§.alo się 25 Rodaków. W sklad zar:ią
<lu ·wchodzą: Franciszek Plogodziński ja~o 
przewodniczący, Antoni Heince zastęp., fl.o
ryan Smolarek sekretarz. Wladyslaw Kukiol
c.zyński zastp„ Antoni Kopczyk skarbni_}S, Pa
wel Makowski bibliotekarz, Ignacy Kowalski 
i Jan Florkowski lawnicy. 

Mlod.zież, której w Kray nie brak, pro".' 
szę, ażeby się gamę.la <lo pielęgnowania pieśni 
polskiej, bo w niej odzwierciedla się cale na
~ze życie. - Lekcye śpiewu odby-wać się be<lą 
:w lokalu Kotenherster'a. Cześć pieśni l].O~
skiei l 

f'łoryan Smolarek. 

Nowy „Sokół" w H&rsthausen. 
W łforsthausen odbyl sie dnia 3 b. m. na 

sali p_ Miillera wiec w celu zalCY2enia Towarzy 
stwa gimnastycznego „Sokól". Zagair obrady 
druh M. Matuszak, a przewodniczyl druh Siu
dziński z tlerne . . naczelnik okręgu X. Tenże 
powoJal na sekretarza druha Landzwo1jczaka, 
.rioozem przewodniczący w obszernej• mO!Wie 
,:wyiaśnil cele i dążenia• „$oko.fa". 

Na .zapyta nie, czy sobie życzą zebrani, aby 
byl zafożony „Sokól" odpowiedziano iednoglo
śnie, że tak. P o przeczytaniu ustaw przystą
piono do z2.pisywania cz1onków. których zglo
sifo sie 52. 

Dy Wydziału zostali wy brani: MichaJ Ka
czmarek urzewodniczącym. Kazimierz Swielu
~a sekretarzem, Stanislaw Uciecho1wski skar
bnikiem, Wincenty Landzwoiczak naczelnikiem. 
Jan Korduszak podnaczel.nikiem, Marcin Matu
szak, Ignacy Bialy i Jan I(rasniewski radnymi. 

Wiec zakończono pieśinią „Os.paty i gnuś
ny", oraz haslem „czo.rem" ! 

Michał Kaczmarek. przew. 

„Sokół" w Apłerbeck. 
Wiec, który się tutaj odbyl dnia 24-go lu

rtego rb. w svrawie zalożenia „Sokla" zagail 
druh Wiktor Domina, który mu też na życze
nie wiecowników przewoct.niczyt Na sekreta
rza został powofany druh Wojciech Górny. 

Pierwszy przemawiał' przewodniczący wie
<:a. Potem zabrał gfos prezes okręgowy druh 
Franciszek Narożny, który w idluższej mowie 
W}"kazywaJ' nasze obecne polożenie • zachęcal 
do wst:!'powania w szeregi sokole, wykazywal 
cel i d<L~ności je~o i przeczyta! ustaiwY. Prz~
mawiali jeszcze w krótszych s.l01Wach druhoiW1e 
Wiktor Domina i Wojciech Górny. Na druhów 
zapisalo s:ę 17 Rodaków. 

Do Wydziatu zostali obrani następuią,cy dru 
howie: prezesem druh Wojciech Górny, sekre
tarzem dh. Dezydery J ędra·szkowiak, skarbni
łdem dh. ao'ol.r(p a2J,y do(L.remk AdOnie 
kiem <lh. Wiktor Domina. poidnaczelnikiem d~. 
Idzi WCJlicicchowski, bibliot_ekarzem dh. Marcin 
Nowak zastGpcą zarzadu dh. Bartt. l(rzyżosta-
11iak, Ia.w11ikami druhowie Michal Olejniczak, 
Szczepan Ast i Jan Jakubiak. . 

Na pierwsz.em zebraniu za.pisafo się 9-cm 
-druhów, tak ~ · Jlasze nowo zalożone Gniazdo 
liczy 26 druhów. · . 

Zebrania odbywać się bcda w każdą 3 me
'<i'zielę w miesiącu o 51:odziE1ie. 4 po po.tudniu w 
lokalu 2ani Erdmann, ul. Zw1rowkow~ nr. 36. 
ćwiczenia w każdą środę o godz 8 w1eczoirem 
i każ.dą niedzielę o godz. 0 1 po poludniu. , Li
sty dotycza,ce GDiazda uprasza s1e nadsylac na 
rP.ge prz ewodniczącego. 

1
• 

W. Gómv. przew. D . .Jędrasikow,i.ak, sekr. 

Fn,talna omyłka. 
t>2) · Yo wieść z francuekiego. 

I ~ 

~ ojsko otrzymało rozkaz, skiero
wania się ku Sedanowi. Madelor po
dążył także w tę stronę, w nadziei„ że . 
może tam nareszcie uda mu się widzieć 
z Jerzym. Jeżeli syn Anny Combredel 
żyje jeszcze. Przybyli do miasta oko
la godziny jedenastej w nocy. 

Powóz jechał wzdłuż gór, rysują
cych si ę rład brzegami rzeki Maas. 

Przebyli malą. równinę i przejechali 
koło stacy i, gdzie. cztery dni temu czte 
rei ułani przecięli druty telegraficzne.

1 
Wkrótce stanęli przed brama. zwaną 
paryska. 

Most zwodzony byl podniesiony., 
trzeba bylo czekać do dnia następnego, 
żeby weiść do miasta. 

W chwili, gdy mieli się cofnąć, 
przeszła eskadra wojskowych, a o kil
ka kroków przed nimi, szedł jakiś czło 
wiek. sam jeden, ze spuszczoną głową. 

Byli to oficerowie, po większej, czę 
sci jeneralowie, którzy przyjechali po
ciągiem z Mouzon i szli pieszo ze sta
cyi, odległej zaledwie o czterysta me
trów. 

Kilku żołnierzy opuściło posteru
nek i zbliżyło się. Porucznik był z ni
mi i zapytał: 

- Kto idzie? 
Wtedy czlowiek, który szedł sam . 

.~Pospiech" urzednlków pruskich. 
Pisza nam: 
Jak już sweiro czasu „ W i a rus Polski" do

njósl, zakaz.ala policya w Bitterfeldzie dnia 
10-go grudnia 1906 roku odbycia wieca. Na 
ów zaka,z wyslal p. Józef Regulski telegram 
d~ prezydenta rejepcyi do Merseburga, zapla
c1w_§zy zarazem 50 fenygów za od'powiedź. Na 
telegram ten wysl'any dnia 16-go grudnia 1906 
roku o !lOdzinie 12 z Bitterfeldu do Merseburga 
nades~la piśmienna odpowiedź na rece pana J _ 
R. dma 2-go marca 1907 r.. która brzmi jak 
następuje: 

Merseburg, d. 22. Februar 1907. 
Der KonigUche R.egierungs-Prasident. 

Journal no. Ie 1243. 
Ihre Beschwerde vorn 16. Dezember 1906 

gege~ die Verfiigung der Polizei-Verwaltung 
zu B1tterfeld vom 14. desselben Monats wei
se ich nach Priifung des Sachverhalt~s aus 
den zutreffeooen Griinden dieser Verfilgung 
ais unbegriindet zuriic_k . 

In Vertretung 
(podpi-s nieczytelny.) 

An 
tlerrn Joseph Regulski 

in Jilttendorferflur 
bei Senftenberg. 

Po polsku brzmi to jak nas tepuje: 
„Pańskie zażalenie z dnia 16 ~rudnia 1906 

wku pr~eciw rozporz.ądzeniom policyi w Bit
terfeldz1e z tego samego miesiąca. odrzucam 
po z,badaniu stanu rzeczy dla slusznych po
wodow owego rozporządzenia." 
Doprawdy, że to bar·dzo spies.zna odpo

wiedź! 

Ziemie polskłeo 
Z PruJ Zachednich, Warmii i M&zur. 

. Z S!at1owa piszą do „Gaz. Gdańskiej": Są:d 
op1eku~ozy w I(artuzaich nalożyl na p. Miotb 
z Mlynska ~O mar~k kary za to, że jako opfe
ku~ . odmó~1l swei pomocy, gdy sę-dzia opie
ku~czy zazą~al od niego, by będącej w jego 
opu~ce Ma!c1e_ I('7'i-dzyńskiej, zakazaJ' streiko
wac na mem1eck1m pacierzu w szkole. Nie 
d~ugo trwalo, a nadeszla ze sądu w Kartuzach 
pismo. skazujące p. Miotka na dalsze 40 marek 
kary, i zagrożono mu równocześnie trzecią 
wy~~zą, karą w tym wypadku, gdyby Marta 
Kw1dz~nska po dals.zych dwóch tygodniach nie 
g.dpowia1dala na niemieckiej nauce religii. 

Pełpłfin. Parobek Jagow z Dzierzążna ja
dąc z. drzewem, spad! tak nieszczęśliwie, że do 
stal się pod kola wozu. które niebezpiecznie go 
pok~leczy,l'y_ Przewieziono go natychmia.st do 
tute1szego domu chorych, gdzie niebawem sko
nal. 

Z Wiet Kr Pozna~sldeg{};(1 
Szubin. Parlament potwierdzil w środę 

mandat posla Leona Czarlińskiego w okręgu 
wy rzysko-szu bińskim. 

Gniezno. Gospodarz Wolyński z Py.sizczyna 
rozdawa.l karteczki streikowe. za co zlożono 
go ~ urzędu dozoru szkólnego. W tych dniach 
zasrndal on za swe „przestepstwo" na lawie 
oskarż01nych. Prokurator wniósl o 2 tygodnie 
w1ęz1emą. izba karna wyrok odroiczyla, celem 
przesJuchania jesz.cze 3 świadków. 

Gniezno. „Lech" pisze: W imieniu 15 OOO 
obywateli katolickich miasta Gniezna protestu
jemy przeciw oddawaniu przez miasto placu 
pod zbór protestancki. co wczoraj protestan
cko-żydowska rada miejscka uchwalila. Mia
sto Gniezno skJ'ada się w dwóch trzecich czę
ściach z katolików, dla których wczoraJsza u
chwala rady miejskiej jest policzkiem, wymie 
rzonym przez tych, którzy sprawiedliwie i 
bezstronnie miastem rządzić ma.ią. 

na przedzie, zbliżył się i wymówił pa
rę wyrazów. 

Noc była ciemna, chmury pokrywa . 
ły niebo. Ulice były slabo oświetlone. 

Latarnie odwachu rzucały żółte i 
t>Onure światto. 

Człowiek rzekł przytłumionym glo 
sem, odsłaniając płaszcz, który go za
krywał od stóp do głów i ukazując mun 
dur generała.: 

- Idźcie oznajmić o mojem przy
byciu generałowi de Beurmann. Po
wiedzcie mu, aby się udał bezzwłocz
nie do podprefektury. 

Porucznik odszedł. czlowiek szedł 
dalej, ciągle milczący i zamyślony, a za 
nim, tak samo, jak przedtem, o kilka 
kroków podążali i1nni. 

Kto byl ten człowiek?„. 
W chwili, gdy żołnierze stojący na 

warcie, odczepili łańcuchy, aby pod
nieść most, Madelor zbliżył się także. 

- Czego chcecie? - zapytał sier-
żant. 

Madelor opowiedział mu. że chce 
wejść do miasta z córką. która jest 
chora, że pragnie znaleźć dla niej schro 
nienie, zanim nadejdzie wojsko, które 
ma przybyć nazajutrz w o~olice Seda-
nu. 

- Wstęp wzbroniony - rzękl sier 
ża.nt. 

Madelor nalegał. Wartownicy zgro 
madzili się kolo powozu. usiłując zaj
rzeć do wnętrza , aby zobaczyć twarz 

1 kobiety„ o której mówił starzec. 1 
W gromadce tołnierzy dal się sły- ' 

Poznań. WyskoczyJa oknem z trzeciego 
piętra przy placu Wronieckiem 54-letnia robot
nica Nowak z -domu Blinkiewicz w zamiarze 
samobójstwa. $mierć ·nasta.pila natychmiast. 
Zwloki odwieziono do miejskiej trupiarni. Po
wó<l samobójstwa to ciągle oddawanie się wód 
ce oraz obawa orzed śledztwem, które by ją 
zaprowadzilo do <lomu chorych na umyśle. Wo
lala wiec umrzeć taką śmiercią, aniżeli w za
kladzie idyotów sie dać zamknąć. Znowu sku
tki wódki! 

Szamotiuły. NieszczęśliWY •wypadek z.da
rzy[ się w tvch dniach robotnikowi Beckerowi 
przy sypaniu toru kolejowego. Nieszczęśli
wei;!o, który odniós.l ciężkie pokaleczenia.. od
stawiono do miejskiego szpitala w Chodzie
ży, gdzie wyzionąl jednakowoż ducha. 

Osków. W Rososzycy zdarzy/ się one
gdaj straszny wypadek. Siostrzenica tamtejsze 
i;ro rządcy pochwycona zostal'a w mleczarni 
przez kolo roz:pędowe. które jej zdarlo z glo
WY wlosy ze ~kórą. Okaleczenia są tak cięż
.ki~ że malo j~t nadziei utrzymania nieszozę
śliwei przy życiu _ 

((<>ścian. Wlaściciel folwarku p. Witting w 
Osiecznie sprzedal swoją posiadJ'ość Bankowi 
parcelacyjnemu w Kościanie za 138 OOO marek. 
Landbank po.znia.ński - jak pisze Lissauer Anz. 
- dawał tylko 130 OOO mr. Pan Witting za
placi.l swego czasu tylko 60 tysięcy marek_ 
Zarabil wię.c 78 OOO mr. Bank kościai1ski za
mierza folwark ten rozparcelować. 

Ze Slltzka czyli Starop~fakL 
l(ędzierzyn _ W niedzielę O·statnią znalazly 

dzieci w kanale Klodnickim zwloki mężczy
z,ny, który wedlug wszelkiego prawdopodo
bieństwa należaJ' do wychodźców, przejeżdża
jących tę.dy do Ameryki. Przy zwlokach rna 

leziono jedną tysiąco-ko-ronówkę papierowi\ 
oraz 850 marek. PaLJierów i wykazów żadnych 
nie znaleziono„ 

Borsygwerk. Górnik Morciniec tustąd, pra 
cuiący na kopalni „Życzenie Jadiwigi", pojczas 
obrvwania węgla na filarze zostal zasypany 
walącym się węglem i na miejscu zabity. Zwlo 
ki n i eszczęśliwesro odstawiono do lazaretu. 

W Lublińcu-ma powstać Dom Polski. Ko
mitet na którego czele staną!' ks. proboszcz. f(o
gowski, ogJosil ode7wę do Rodaków w Lublinie 
ckiem, w której czytamy pomi~Jzy innemi: 

Roidacv! Jak zapewne Wam wiadom'}, że 
podiczas niedawno mienionych wyborów, nie 
bylo można w calym powiecie (ani za 100 ma
rek na godzinę) uzyskać sali na zebra.nie, przez 
co też nasz kandydat a teraź:l1ci.;zy 01sd \·Vie;}. 
ks. proboszcz T Jankow~~ki. 11ie rnógl ani ra
zu do swych wyborców i~rzemó.wić. Ażeby 
na przyszlość nie bylo tak samo, PvS tanowili ni 
żei podpisani zawiązać ko-nlt)t \\< ::eh.i zbh~ra
nia dobrowolnych skladeh: na !:,udnwe sali w 
Lublińcu. Sklaidki przyjmu1e dr. f ranciszek 
Willert w Lublińcu. 

:t& I 

Plany niemieckie. 

Paryski korespondent „Timesa" za 
ala:rmowal Europę sesacyjnemi odkry
ciami o polityce niemieckiej w Danii. 
Chodzi .podobno ni mniej ni więcej tyl
ko o zamknięcie Bałtyku dla obcych 
flot. 

Korespondent twierdzi, że z absolu
tnie pewnego źródla otrzymał niesly
chą,nie ważną informacyę, „która może 
już doszła, lub może jeszcze nie doszła 
do wiadomości czynników głównie in
teresowanych w Londynie". Informa 

szeć szmer głosów i do uszu Madelora 
doszly następujące wyrazy: 

- To szpieg!... Jeszcze jeden z pe
wnością. Żeby go tak zaprowadzić do 
fortecy. niech się tam tłomaczy do-
woli. • 

Wrócił porncznik. 

- To byl Napoleon III - rzekl -
a myśmy go nie poznali. 

Madelor powtórzył młodemu ofice
row:i, co przedtem tlomaczyl wartowni 
kom. Wszystko to trwało dosyć długo. 
Porucznik wahał się czas jakiś, w koń
cu ustąpH i Madelor z Maryą wjechali 
do miasta. 

Wartownicy chwycili za łańcuchy 
i most znów podniesiono. 

Madelorowi i Maryi udało się zna
leść nocleg na olacu Turenne. 

Noc przeszła spokojnie. Mieszkali 
cy nie przeczuwali jeszcze, że na mu
rach miasta będzie wkrótce wrzała bit 
wa tak straszna, że drugie.ii podobnej 
historya już nigdy nie zapisze. 

Nazajutrz, to jest 31-go sierpnia, 
na płaszczyznach, otaczających mia
sto, ukazały się oddziały wojska. 

W ozy z dworem cesarskim, któ
rych liczba dochodziła do pięćdziesię
ciu, zapeł•nity ulice. Długi ich sznur 
ciągną! się na całej przestrzeni głów
nej drogi, prowadzą>cej do Sedanu. Za 
wieraty one paki z pościelą, sprzętami 
naczyniami kuchennemi, dywanami, 
przeznaczonemi do obicia pokojów ce
sarskich i mnóstwo innych przedmio-

cya dotyczy „naczelnie wpł'ywoweg0 
stanowiska, jakie Niemcy, dzięki upad
kowi Ro.syi, jako państwa militarnego, 
zajmują od _kilku lat w Danii i chcą zarn 
knitć .6ałtyk .dla obcych flot wojennych. 
Węgierskie zwyczaje parl~iąentarne. 

Na jednem z pósiedzeń sejmu wę
gierskiego, gdy poseł Farkashazy zwró 
cil uwagę wiceprezydenta izby, Rakov 
szy'eg·o, iż odebrainie glosu posłom ru 
muńskim bylo sprzeczne z zasadą wol- an 
noąci słowa, Rakovszky odpowiedział iac 
mu: stul pysk, żółtodzióbie . Po zam
knięciu posiedzenia przyszło z tego po 
wodu do żywej wymiany słów między un 
f arka:shazym a Rakovszkym i ostate
cznie fa1rkashazy wyzwał na pojedy- kie 
nek Rakovszky'ego. iór 

Zjazd żydów w Petersburgu. tl 

W tych dniach µkończył swe ob
rady w Petersburgu zjazd .przedstawi
cielu grup narodowych żyxiowskich, 
pod przewodnictwem b. posła kadeckie Y 
go Winawera. Brało w nim udział 60 ~ 
delegatów. Grupa ta stawia sobie za 
zaidanie wyswobodzenie żydów rosyj. 
skich i dąży do zjednoczenia wszyst
kich żywiołów żydowskich. Ogólny 
kierunek, określony przez narodowców 
żydowskich, zasadza się na razwoju 

n: 
de 
ee 
.a 
it 
o 

kulturalno-inarndowościowym żydo
.stwa. 

Sprawa rozbrojenia. 
Na porządek dzienny obrad konfe

rencyi pokoju, mającej odbyć się po raz 
drugi w Hadze. wprowadzona będzie 
kwestya ogra111iczenia uzbrojeń. Pro- z1 

jekt ten ma swoich zwolenników, prze- Y 
to wpływy ważą się i zwalczają. We- W) 

dług ostatnich informaicyi szala przechy ~ 
lila się na strone zwolenników rozbro~ 
ienia. 

Wniosek w tym przedmiocie ma-· 
ją postawić na konferencyi Anglia i Sta 
ny Zjednoczone amerykańskie. 

Prezes gabinetu angielskiego Cam 
:pbell Bannerman. umieścił niedawno te 
mu w czasO'J)ismie „Nation" artykuł, 
występujący przeciw zbrojeniu się mo
carstw. Najnowszy numer •pisma bliz 
kieg>o rządowi podaje wiadomość, że 
rząd a•ngielski w porozumieniu ze Sta
narni Zjednoczonemi wystąpi stanow- w 
czo z żądaniami, dotyczącemi rozbroie 
nia. Wniosek odpowiedni będzie przed
stawiony komisyi do rozważenia. 

Po~rom żydów w Rumunii. 

Rząd zajął się energicznie sttumie 
niem rozruchów przeciwżydowskich. 
W kilku miejscowościach doszło do ost 
rego starcia wojska z tłumami wloś· 
ci an. 

Z Bukaresztu donoszą.: 
Kilkuset chtopów z okolic miasta 

Botuszan wtargnęlo onegdaj do miasta 

tów, któremi opiekowała się służba 
dworska ~~anoleona. 

Wieczorem. Madelor dowiedział 
się, że piąty korpus zająl posterunek 
blizko lasu la Garenne. 

Spróbował wyjść z Sedanu, aby 
się dostać do obozu. Ale takie tłumy za
legały drogi, że trzeba bylo porzucić 
ten zamiar. Zmordowane i w~dzniałe 
oddziały wojska roztożyły się obozem 
naokoło Sedanu, na wzgórzach i w la
sach. Spodziewano się nadejścia Niem 
ców dnia następnego, o świde. 

Madelor wrócił do córki. Byta cier 
piąca i 1nie mogła zasnąć. Przemówił do 
niej, ale nie otrzymał żadnei1 odpowie
dzi. 

Obraz Jerze go w łachmanach, 
czarnegio od prochu, tego żołnierza, któ 
rego spostrzegła w ogniu pożaru, pod
nieconego walką, i który nagle stoczył 
się w zielone nurty wodne Maas, ten 
obraz owładnął jej wyobraźnię i nie o
puszczał jej ani na chwilę. 

Nie miała już siły płakać, Nie uro
niła już ani jednej, tzy, nawet kiedy oj
ciec wyszedł i jego obecność ją nie 
wstrzymywała. Ale wzygniatata ją 
straszna rozpacz. 

Opuśiciła ją ta głęboka ufność, ja
ką miała dotąd. Przerażały ją te okrop 
ności, te straszne zapasy dwóch woisk 
dwu narodów. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

·--- -



aczęlo ·niszczyć domy i sklepy, wtem 
i~ie zakłady kiJk~ większyc~ firm ży 

, wskich. Chłopi me usłuchali wezwa-
;~ komendanta n:iasta. do cofni.ęcia się, 

. wrslanY przeciw mm oddział woj
a ;iaatakowali kamieniami i strzala
. rewolwerowemi. Po przepisanem 
·ezwaniu, oddział dał ślepe salwy, a 
dY trum. dal~j atakował woisko i zra
il kilkU z;olmerzy, po ponownem wez
·aniu, strzelil ostrymi nabojami. Na 
/acu zostało 4 zabitych i 9 rannych, 

zem Uum sie cofał. 
Obetanie zaburzenia objęły tylko 

urnunię północną. 
Czerniowce i inne miasta bukowiń

ie zapełniają się żydami rumuńskimi, 
tórzY iprzerażeni rozruchami opuszcza 
dumnie terytoryum rumuńskie. 

Kongres ochrony dzieci. 

W Wiedniu otwarto kongres ochro 
y dzie,cj. Kongres liczy dotychczas 
SOo członków. Minister sprawiedliwo
ci dr. Klein zapewnił imieniem rządu 
najgorętszem poparciu prac kongresu 
dodal, że minister skarbu .iuż w bud
ecie na rok 1907 wstawił pewną sumę 
a cel, dla którego zebrał się kongres. 
\inister w dalszym ciągu sw~ch wy
·odów zapowiedziat między innemi do 
uszczenie kobiet w charakterze opie-
·unek, polepszenie opieki nad nieślub
emi dziećmi, zmianę postanowień usta 
rY cywilnej o orawie familii nem, usta
owienie -wychowywania dzieci zanied
anych na koszt publiczny, reformę pra 
va karnego dla młodocianych w dro
ze nowej ustawy karnej. Do prezy„ 
yum jako jeden z wiceprezydentów 
vybrany został prez. Tchórznicki ze 
wowa. 

Od 15 do 25 marca 
dbierają listonosze pieniądze za gaze-
Y na drugi kwartał, czyli na kwiecień . . . ' 
a11 czerwiec. 

Prenumerata kwartalna za 

,Wiarusa Polskiego" 
~·ynosi nie wiele, gdyż tylko 

I markę 50 f enygóW:-
a z odnoszeniem codziennem do domu 
~rzez listowego 42 fenygów więcej, czy 
111.92 mr. 

Szanownych czytelników upr~s(la
my gorąco, aby przygotowali potrzeb
ną kwątę i dali ją listowemu, skoro 
Przyjdzie z kwitem. 
, Prosimy też starać sie o pozyska

nie nam licznych nowycł1 abonentów 
na Przyszły kwartał. 

Ze spraw robotntozyob. 
z·~wi112. .Na odbytem posiedzeniu czlonków 

~al 'n°'.Czenia zaw. pol.", dn. 24 lutego zostali 
se~tępuJący czlonkowie do wydzialu obrani: n 
loni~etar~em M .. Ąleksander Mikolajczyk, Co
e l ?0· skarbm~1em <ih. f ranciszek Narożny, 
fooon~e 72; lawmkami dh. Maksymilian Weso
c;sk.1, Cofonie 16; dh. Michal Wojciechowski, 
Ulic~Ie 2?. Meżem zaufania zosta.C obrany na 
w· W1lhe!ma, Jakóba, l(amstr i Deusen 

lncenty Zybert. · 

tcg;vł~ w Wattenschekd odbyl się dnia 10 Ju
Ski • rzewodniczyl mu dh_ Mich. Matuszew~ 
c ' <l~legat „Zjednoczenia z. pol. ". Po prze
M~~tu po~·ządku, dz!ennego przedstawil dh. 
Zdal zewsk1 dochod 1 rozchód z pólrocza i 

Jasprawozdanie z dzialalności swojej. 
kreta ko re~erent prz_YbYl druh Jan Korpus, se
rozw"rz „Z.1ednoczema zaw. poi." z Bochum i 
a sz 1ó<ll s1~ obszernie o sprawach socyalnych 
Q(! k~ególme też o instytucyach zabezpieczeń 

pa ectwa, choroby i inwalidztwa. 
\ryb 0 Wygloszeniu referatu przystąpiono do 
branoru Wyd.zialu na rok 1907 Delegatem wy
Chro1 ~tar Mich. Matuszewski, zastp. Antooi 
Pase k.t. sekretarzem St Matysiak, zast. fr. 
Zas.1~ '· kas~erem !an Kacz.marek, zastp. Ant. 
Wi~n·lla, r~w1zoram1 kasy M1chal Koczka i Jain 
bot· tew~k1, rawnikami Jakób Nedza i St. Chro 
'lioŚ/nwezem zaufania St. ChroLot na m1e1sco-

estenfełd. 
G·l\ld0 dokonaniu wyboru zabral glos Antoni 
nie ; ~k 'Z Bochum i wzywa! druhów, ażeby 
irn ~zt; :v socyalisty, a przy każdej okazyi dali 
~;iec ahezvtą odorawe. Potem zakończono 

astem ,,Szczęść Bo.że"! 
Anto111i Gwizdek, sekr. wieca. 

tzcn~anne. Sprawazdanie z wieca „Ziedno
b:q rja. zawo<lowego polskieti:o". który si_ę od
na, ~~ 3 marca rb na saH pana Oerdesman
do 7~ • 1 ~c zagaiC deleg cth. Mądry o godz. pól 
~u 19i~ 1 przeczyta.! dochód oraz rozchód z ro-

. Potem przemawial referent dh. Owi-

~dek . .,. ~ochum, który : mówil znaczeni;; organi 
zacy1 ~a"\"'.'Odowych. Nustępnie referent mówil 
o P?-f<Y~en_m robotników oraz o ich stosunku do 
~a_n1tahstow, przyczem zaznaciyl, i;i; konieczem 
Jes_t_, aby każdy rob~nik należal do organiza
cy~ zaw~~WeJ_ a my Jako Polacy, do onrnniza
cy1 P?l~k1e1, kto~ą jest „Zjednoczenie zawodowe 
po~sk.1e . DaleJ porównYWa.C mówca niektóre 
naJw1ększe ~>ril;anizacye istnieją.ce w Niem
cz~ch oraz 1.ch dochody, przyczem wykazal, iż 
„ZJe<lnoc~eme zaw. poJ." w Porównaniu do in
n~ch ~w1ązkó~, miafo dochodu czystego naj
wu~ce~. w. koncu_ ~lecil szanowny mówca wy_
bór wy~z1atu .m1e1scowego z pomiędzy czlon
ków, ktory tez zostal wybrany jak na~tępuje: 
delegatem zootal '.\rybrany Andrzej Mądry za
step_cą .st. Matuszewski, kasyerem Tomas~ Tu 
rzynsk~, ~astp. Antoni Walczak. sekretarzem 
Jan W1~rnewski, .zastp. St. Szłapka, rewizorami 
kasy. Joz?f Wo1tkowiak i Andrzej Szlapka, 
~aw~1kam1 ~r. 03:r?arek i Jan Tomczak, mę
zanu .zauf~1113: Wo1c1ech Owsiany i Tomasz l(u
~ek. Mez~1e zau~ania mają prace podzieloną 
JRk następure: Owsiany ma ulice: Hofstr., Berg 
str„ Bachstr., l(amstr .. Thiesstr. Gobenstt · 
Kurek ma ulice: Gothestr .• Schii,hlerstr. ttni~ 
lei:sti: .• Pluto-., Oelsenkirchenerstr. i Aug~ststr. 
M1es1.ecz1~e zebr.ania będą sie odbyWać w pierw 
szą medz1elę kazde~o miesiąca o gcdz. s po poi. 
u p .. O~r<lesmanna przy ul. Hofstr., na które 
powmm czlonkowie pilnie uczęszczać o co u
prasza Wydział z Wanne-Zachóó.. ' 

Jan Wiśniewski, sekretarz. 

Z różnych stron. 
Na .trzeciej stronie glównego nume

ru ~,Wiarusa Polskiego" zamieściliśmy 
kwit pocztowy do zapisania sobie Wia 
rusa. P~lskiego". Kwit ten pr~;imy 
wy~1ąć .1 dać .znajomemu z zachętą do 
zap1sama sobie pisma naszego. 

Do 25-go marca przyjmują listowi 
przedpłatę na „Wiarusa Polskiego". 

Rodacy! Rozszerzajcie organ 
Wasz! 

. ~ochum. , Policya. miejska ma tu i w 
okolicy zo~tac zam1emona_ na policyę państwo
wą. 

Co jest obowiązlclem każdego PQłaka? Aby 
czy~al gazetę polską! Z tego powodu czas naj
wy~~zy, by. każdy zapisaI zaraz na kwiecief1. 
ma1 1 czerwiec „Wiarusa Polskiego". · 

Altenbochum. Robotnik Petri zostal pod
cza~ sporu prz~z dwóch wloskich robotników 
za.bity. Zbrodrnarze uciekli. 

Annen. Dla nieszczęśliwych ofiar wybuchu 
roburytu zebrano 670 tysięcy marek. 

Linden. W kopalni „f riedlicher Nachbar" 
zostal zabity górnik Kattenfeld. 

Herne. Koszta budowy kolei elektrycznej 
z łierne do Sodingen wynoszą. 325 tysięcy 
marek. 
, W .E~n.. W jednym z tuteistv.::h J..cścic

Jow. k~tollck1ch 5krad!a i'am~żl!<i ,J. Ś'N ec.n:ik 
mos1ęzny. Zlo<lzr-:.t:c uJ·.:to. 

Essen. Zwrotnik kolejowy Wegen z Her
bede sprzeniewierzyJl 759,50 mk. za co skaza.
ny zostal na 7 miesięcy więzienia z przyzna
niem lagodzących 01ko.Jiczności. 

Hiltmp. W czwartek zderzy.Cy się na 
·~worcu tutejszym dwa pociągi. Lokomotywa 
1 8 _wagonów wYkoleiJy się. I(iermvnik pocią
gu 1 jeden z hamowników zostali okaleczeni. 

"Rotthausen. Górnik tt. wpacU w kopalni 
„Ernestine" do szybu i zabil się. 

Giinrnigield. W kopalni „ttanover" dostal 
się górnik Wieland między kosz a ścianę i zo
stat na śmierć zgnieciony, 

Barmen. Ma tu zostać urzadzoną wysta
wa mająca przedstawić rnzwój sztuki i rzemio
sla w ostatnich 100 latach. 

f'apenberg. W pobliżu kości Jb ~'na] o.i or.o 
.zwfoki mężczyzny, które~o nazwisKa d ,qd 
nie zdofano stwiefll7.ić / 

Homber_g. Ofiarą swego trudnego powoJa
niastar sie jeden z lekarzy tutejszego domu cho 
rych. Przy operacyi zatruł sobie krew, skut
kiem czego umarl. 

Hagen. W tutejszym domu chorych umarly 
2 osoby na tężec karku. 

Pnlda. Dnia 19 b m. odbyla się w tutej
szej katedrze konsekracya konsekracya nowe
go biskupa fuldafskiego ks dr. Schmitta. Aktu 
konsekracyi dokonal biskup dr. Willi z Lim
burga z asystencyą biskupów z Moguncył i 
Rottenburga. 

Z Szopronia donoszą: Sensacyę wzbudzily 
tu zaręczyny Wilhelminy hrabianki f estetic
sówny z cvganem Niarym. Hrabianka poznala 
cygana w Monachium, gdy gral w jakiejś re
sta11racyi, i tak się w nim zakochala, że zer
wala z narzeczonym, jakimś hrabią. Malżeń
stwo z cvganem przyszlo już do skutku, bo hra 
bianka jest peJnoletnia. 

Paryż. Sąd cywilny skazal hr. de Noailles, 
którego <1.utornobil za.bil oficera Crnizol, na za
placenie spa{\ikob:o.rcom zabitego 200 tysięcy 
franków. 

Paryż. Aresztowano tu mężczyznę, który 
na pewnym parowcu pDcztowym skradl wor
ki, zawierające listy wartościowe z okolo 400 
tys. franków. 

A~itacya przeciw „absyntowi''. Absynt jest 
bardzo rozpowszechniony we francyi i Szwaj 
cc.rvi francuskiej. Lekarze zdawna skonstato
wali. że prawie wszystkie wYPadki delirium 
tremens sa rezultatem nadużywania absyntu. 
We Francvi mowa zatem jest o zakazie detali
cznej sprzed<Jży absyntu. W Szwaicaryi pety 
cya, po<lpisana przez 168,341 obywateli zwró
cifa się do rządu związkowego z żądaniem pra
wa, ograniczaiacei;ro sprzedaż absyntu. Rada 
k:rntonu genewskiego więla sie ta sprawa. nie 
czekając na uchwale rządu związkowego; w 
radzie większością 55 gJosów przeciw 21 u
chwalono za.kaz sorzedożv detalicznej absyn
tu. Socyaliści i skrajni radykaliści podzielili 

się w t j kwestyi; podczas gdy 7 socyalistów 
glosowalo za zakazem, 6 glosowalo orzech\', 
co tlomaczy się tem, że na przedmieściach są 
liczne, mate „kawiarnie", }\tórych wlaściciele 
glosują zwykle na socyalistów. Prawo to 
orlyjdzie pod referendum te> jest pod glosowa
nie ludowe do zatwierdzenia. Zwolennicy za
kazu powo.fuią się na to, że „wstrzemięźli
wość'' rozwija się najlepiej, gdy ~atunki napo-
1iów się zmieniają oraz na to. że absynt może 
być zakazany jako trucizna szkodliwa dla or
ganizmu. 

Pokwitowanie. 
W a t en s c h e i d, dn. 5 marca 07. Na r~

ce miejscowego komitłUu w Watteńscheid do
żyli następujący przemys.lowcy dobrowolne 
składki na cele wYborcze: Piekarz fr. Maty
siak 5 mk., sklad kol. St_ Zmyślony s mk., 
skla<l obuwia Adolf Perech 3 mk., rzeźnik Gu
staw Siekierski 2 mk„ sklad kol. f'r. Nowak 5 
mk .• St. Wutkiewicz 2 mk., sklad warzywa Wil. 
Radomski 1,50 mk., mistrz kraw. Piotr Tono
wski 1 mk., rzeźnik Emil Perech 3 mk., sklad 
kol. Józef Wrotny 1 rnk., sklad kol. Wil. Mlo
dzianowski OO, sklad kot Ousaw Stachowicz 1 
mk., cieśla Józef l(otecki 50 fen., polski restau 
rator Franciszek Prukot 10 mk .• sklad kol Gu
staw Pawlow~ki 50 f., sktad kolonialny Marcin 
Kazicki 1 mk„ mistrz kraw Karol Salewski 2 
mk., sklad, kol. Wił. PieszcŻak 2 mk., mistrz 
krawiecki Chmielorz 50 fen .. krawiec Sulek 2 
mk., krawiec Gleszczyński 50 fen., restaurator 
Grucza 1 mk., sklad obuwia Augustyn Chmie
lewski 1 mk • mistrz stolarski ~eliks tturnicki 
3 mk.. restaurator Antoni Bien 2 mk., sztuka
tor Feliks Owczarzak 50 fen., fotografista St. 
Pierszkalski 2 mr., N. N. 2 mr., piekarz fran. 
J eszek 3 mk., górnik Fran. Zmyślony 1 mk., 
czeladnik piekarski Walenty W.:ysoczyl1ski 3 
mk , górnik Antoni Owczarzak 1 mk., krawiec 
Wojciech Majchrzak 1 mk • górnik Aug. Som
mer 50 fen., piekarz Seidel 3 mk. - Razem 
71,50 mk. 

Wyżej wymienionym przemys.towcom skra
da Miejscowy komitet wyborczy w imieniu 
wszystkich polskich wYborców z W.attenscheid 
jak najserdeczniejsze Bóp; zaplać! - Wszyst
kich zaś Rodaków z Wattens.cheid i okolicy 
upraszamy· jak najuprze~miej, ażeby Szanowne 
Polki· wyżej wymienionym interesom się wy
wdzięczaly i tych przemystowców przy każde1 
potrzebie oopieraly. 

Miejscowy komitet wyborczy 
w WattenS<:heid. 

Ba<::znQŚĆ Rodacy z oarafii f'rintrop! 
Sposobność do spowiedzi wielkanocnej w ję

zykun ojczystym b~dziemy mieli począwszy od 
wielkiej soboty godziny 3 po p_oludniu przez 
ca.Ce święta wielkanoCJ1e do wtorku poludnia. 
W pierwsze święto widkanocne odb,ędzie się 
nabożeństwo z kazaniem polskiem wieczorem 
o godz. 7~ a wspólna Komunia św. dla czlon
ków Tow. św. Jana Nepom odbędzie się w dru 
gie święto rano podczas Mszy św. o 11'.0dz. 8. 
CzJ'onkowie występują pod sztandarem, dla te
go powinni sie. .chorążni na czas stawić. - Po
święcenie potrnw wielkanocnych (święconki) 
odbAdzie się u nas na sali posiedzeń naszego 
Tow. u p. Kooza. (1) 

Zarzad Tow. św . .Jana Nepom_ w Prlntroo. _____ „ _ __... „ 

Nabożeństwo polskie w l(astroo! 
Por.walamy sobie niniejszem Szan. Ro<lakom 

zwrócić uwa2'.e. iż sposobność do spowiedzi 
wie~kanocnej jest od oiatku .po południu aż do 
środv 27 do po.ludnia i na tem sie skończy spo 
wiedź, zatem prosimy ze sposolbnooci sko
rzystać. W niedziele po not o s.!odzinie 30 
Gorzkie Zale, kazanie i bloR'os.lawieństwo. 
zaraz po nabożeństwie posiedzenie. na które 
7.aprasza się wszvstkich cztonk6w. Goś"1e mi
le widziani. Zarząd Tow. św. Wawrzyńca. 

NaszeJ drogiej Matce 

MARYI MAGIELCE 

w Wattenscheid 
skfadamy w dniu godnych Imienin nasze najser 

deczniejsze życzenia. 
Obyś miala w każdej dobie, 
Matk(} to, co życzyrn Tobie, 
Ra,.'., · ·: by Cię Matko nie miiala, 
Do gr-'.fbu nie odstapila. 

Wdzięczni synowie Jan i Józel 

«'~ «' ~it ~~~~ ';t~ :! ~;t 

--·····••••-t-••łt Na święta wielkanocne polecam 

najlepsze polskie podwójne 
likiery: 

NALEWKĘ ł 

STEPÓWKĘ. 
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Dalej polecam podwójna miętówkę, wani
liówkę, kminkówkę, imbierówkę i harpburski 
likier w 1/., 1/2, 1 /1 butelkach po cenach nai
tańszych. 

Frłed1·łclt Bos~e1· 
w Bochum. ul. Bessemerstr. 29-31. 

**Ct- •••• ·~*· 

-
Panu Bogµ podobalo się dnia 20 b. ni. za

brać z tego świata 
śl). J A N A L U P E 

gorliwego czlonka Towarzystwa Św. Jana Ch. 
w Ueckendorfie. Pogrzeb odbędzie się w nie
dzielę, dnia 24 marca o godzinie 3 po voludniu. 
O jak najliczniejszy udzial czlonków w p~rze-
bie uprasza Zarząd. 

. . . ~ ~ . ..,( "", ~ ; . - ~ ·' - . 

. · •. "„ .. o&--.: „ - . :... • . . . :· . ;.-. • 4 " ' ~ ,.. , • • < (' 

J?nia 21 marca r b, (w czwartek) o godz. 
6-te1 po poludniu zakoliczyl życie swe z powo
du nieszczęśliwego wypadku na kopalni c11o
neko nasz 

śp, J A N K A N IE W S K I. 
Pogrzeb odbędzie sic w niedziele o godzinie 

2-giej po poludniu z domu chorych w Eickel. 
Czlonkowie winni się stawić o ~odz. 1-szej na 
sali posiedzeń w czapkach i oznakach. 

Zarząd Tow. św. Macie.la w Hołsterhausen. 

llll!I 
Nadesłano. 

Co stychać w Lenizendreer? 
Takie pytanie stawilem memu kumotrowi 

Jacentemu, gdy go w przcszlą niedzielę odwie 
dzilem. Oto l)Owiada on, Langendreer ma te
raz polski sklad łokciowy. Zalożyli go Rodacy 
nasi pod firmą Landowski i Sp. Wszystko tam 
tańsze i lepsze, niż u Mośków i Jeków, fryców 
lub Ootlibów. A jaki wybór! Cze@ tylko 
twa dusza zapragnie możesz tam nabyc: 

Slysząc to, pomyślałem sobie: Teraz obo
wiązkiem Polaków z Langendreer i okolicy po
pierać ten sklaid polski. Gdy znów do Lan
~cndreer do mego kumotra Jacentego przybę
dę dowiem się, czy Polacy jeszcze obce skla
dy zape.fniaią a SwYCh Rodaków omijają. Spo
dziewam się jednak, iż nikt nie da mi okazyi, 
bym go mógł opisać, lecz wszyscy pójdą za 
hast'iem „Swói do swei;?;o ! " (345) 

Hermenej(Jld Lapa& 
Kastr01>! 

Wo.ina 
nie będzie w Recklinghausen, lecz polski kra
wiec Józef Hadryan się od l-s1;0 kwietnia prze
prowaidza z warsztatem i mieszkanfem z domu 
przy ulicy Moltkestra. 17 do domu przy ulicy 
Bochumskiej nr. 36 w blizkooci gościnne~o Pe
tersa. (338) 

Proszę Szan, o<lbiorców oraz Rodaków z 
Recklinghausen i okolicy i tam o mnie pamię
tać. Usluga skora, krój najnowszy. Za dobre 
leżenie ubiorów gwarantuję. Ceny bardzo tanie 

Z szacnnkiem ~38 

.Józef Hadryan, 
' krawiec polski. 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiemtit bei dem Kaisertł

cllen Pos.tamt ein fxemplar der Zeitun.1 
,,WlarUA Polski" au~ Bochum (Zeitungs 
preisliste 128) ftir das Il. Quartal 1907 
und zahle an Abonnement und Bestell
geld 1192 Mk. 

Obige l,92 Mk. erhalten zu haben, be„ 
·c etnfgt. 

„ • c • • • • i„ li " • • » I! 1 

Kał1erllcltn Posta.at • „ • „ 
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Straszna okropność! Jaka? 
Udowodnionem przecież, ie nadużywanie alkoh•li. a temwięcej łanich I lichych straszne skatłt 

wywiera. a pomjmo tef.!o tak wielu kupuje wódki. gdzie dostanie dużo i łanio, a przecież najleJ>8zy 
---.;;., 

I najczystszy towar łanim być nie może. 

2) Pt.erawcie sie, pijcie mniej, najlepsze i droższe, a chcecie mieć pewność, że to dostaniecie, żądajcie wszę<bie 

sławnych likierów, koniaków i bezalkoholowych napoi B. KASPROWICZA. 

3) Kupujcie w oryginalnych butelkach, zamkniętych, nalepionych na szyjca banderolami na krzyż, bo zac~o. 

flzą oszukańcze nałlużycia i w butelkach odemnie pochodzących. choć to karygodnem, sprzedają Wam inne u. 
clle niślądownicłwa za moje. 

Hamburg. B. KASPROWICZ, . Gniezno. Be run. 

li)!!±lł::M~~-~~tarc ..N owy ski !d polski 
Bazar kapeluszy damskich i dziecięcych 

w Bruchu (Recldingh.•S.) 

Donouę Szan. Rodaczkom z Bruchu i okolicy, iż z dniem. 
ł kwłe~B!łł b• l"! 9t"'!!'ieraa;: .Bruehu przy al. !Ia
·~··•~ł~! itłt. I.i (lł'.arienstr.) 3lij 

I Bazar kapeluszy da.mskieh 1 dzieeięe. 
ł e:ra11 wszelkich pr~yborów modnłarsklclt. 

:bi• ii.eweieńeów s Włelkl wybór włankew 
Jilllłrłewyeh I welonów. Kapelusze przenoszone odna
wiamy w własnsj pracowni podłu~ najnowszej mody. 

Polecam skład Szan. Rodaczkom jako jedyny polski w ea.łej 
W e11tfalii. Staraniem mojem będzie przez ceny jak na.jprzy1ttęp
niejsze, towar doborowy, a skor' i rzetelnit usług~ zjednać względy 
Szan. Rodaczek, którym si~ polecam. 

Z uszanowaniem 

E. Wilko-wiska 
(do 1-go kwietnia. w Bochum, Hofstederstr. 29-a) 

GtsSR!! :am tarc•w;r:c~;accm 
iiiiiiiiiiilllli . ._„.._.-.-..liillllliiiiiiiiiiiiiiiilmm„„_.,. 
Najwł~kszywybór najpi~knłejszych 

rzecz7 I najtańsze cen~ na 

U BR A N I A :.:z!\-:.:::;: 
do li.omunh 
I dla cblopeów 

znajdzie kaMy w domu zakupna 

Całłlllann'a w Marxloh 
Prowłnc7alna ul. (Pr.ovlnzłalstr.) 17a 

H@&ff# 

darmo. (31.() 

Jed1n7 pobLł foto~ra:ft.1ta •• We~tfalł(' 
i 1'Rdre•r~ 

ST. PIE R SZK A LS KI, 
I„ zakład w Wattenselaełd. ul. Welaoiel 

(Freiheit-Strasse) 30. 

II. zakład w Wa•ne, ul. Karol& (Karl-Strasse) 1. 

P•lt'cam łaskawym Rodakom moje rai.ładv. znane 
na całą Westfalię i Nadrenię. wykonuję wszelkie zdj~· 
cia w każdym formacie pod gwa.rancyfle. Specyalność: 
dzieci i powiększenia. 

fł• PotograOe dla dzieci ~fi; 
prz„.t~pująeyeh do Jlomwntl św. pe eeaae• ZDa• 

eznłe zat••eyeh. . 
Także poleca• się Towarzylltwom kościelnym., ~piewackina i 

sokolim, jr~ko jedyny Polak fotot;raft1tta. lfykonujf wszelkie zdjęcia 
ped r;wa.rancy, dobrze i jak najtaniej 

Również polecam aojlł kalf5aralo w W atten11cheid boga· 
to zaopatrzona\ w rozmaite k.sht*ki •• aaM.ż~ń•t• a i bilłŻ· 
ki i obrazy pamilłtk(Jwe dla dzieci id\cych do komunii iw. 

Amat•r•• dobr~r;• e75ara zwraca• llw•r;• na 
moje odleżałe dobre pol1kie cygara i papierosy z pienrazon~dnyca 
pol11kich fabryk (323) 

Swoj de Mwese! •weJ de •wes• 

„~ ..... ~~~~~~11s11st1~~'-"i~~~ .... ~ 
~i!!!i'!! I 
d• ~!!!"!2!~-~ .•. I 
17-go roku. (324) 

Roman Paul, 
Herne, N owa. 11lica óO. ••• „ •• 
-Służąca polsKa 
umiejąca po niemiecku, 
a. k ~óra musiałaby też 
pomagać w interesie do 
domowej pracy, na za
sługi 18 mare lt mięsięcz
nie, może ltię zgłosić od 
15 kwietnia. lub od za
raz (825) 

Budzik p. dm'W'onek. l,ii ••: 
Zegarek :i-:~ 2,u Jak. 

Zegarek raeC:::;o 6,15 „ 
Cenniki około 2000 il..V• 

c11 .,,,... unio fi 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bł.-.areka •· (72 

Place bud.o'Wla zie 
w Hamborn, pny an~ybie IV ,,Deutaclt•r IaiHta 
w kaid.ej wielkości ma 11& sprzedaż przy bar0o 
aa.lej wpłacie. (.W} 

Albert Buss, 

na Oberhausen I okolł 
Dnia 1-10 loteco r. b. otwieram 

w Oberhausen Stickmannstr. 
(Htary Brnek) 

handel mebli, 
W)'praw\ pleców kuciu~ 
oych, rozn)'ch sprz~tó 
domow7ch, wózłków dl 
dzieci, jako też trumłe 

Kochanym Rodakom zaręczamy,· 
b~dzie naszem staraniem zadość uczyni 
wszelkim wymagnniom i cenami prsys~1 
nemi ich zadowolić. Wszystkie towa 
sprzedawać będziemy tak za gotó"ię j1 
i na dogodn~ odpłatę. 1 

Swój do swego! 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewi~ 
Biuro obrony prawnej ! u~~1~-:z::& 
sprawack pralł'tl., karnych, opiekuicsycA, rru 
wye.h., teat&aentowyclt, 1padkowych •bupiccee ' 
od nieszcz~śliwyci. wypadków, inwalidzlcfoi., w 
p&dkaci. u. 1taro'ó itd., jako też wylconjt wllli 
kie prace piśmienne Włfłcznie r.klaaacye podali 
we, prace pi6aieD11.e w polski• j•111k• i łleaa 
a.i& aa nie•i.cłie i pol1łie. Poleca• 1it taU. 
loiuania wssellich. pezaqdowycll należ,.toiti 
u.jnetelniejszych w&nnkach. Gok przei pt!. 
1-12 i po poł od 2-7. lr aiedziel• od 10 i• I 

pd& Ing. Zipplies. 
110 

Essen, Steelerstr. 1 (napneei 
ratusza). 

:aaczDośćl 
Kto pragnie mie~ 

SDła"zne perli' 
z Polski, niech się zgłosi do 

.J. Halna, Bochum-Hofste•e, 
Grummerstr. 26. 

• S Do Wielkanocy! Przy za
kupnłe ponad 20 marek elegancki 
kapelusz darmo, niżej to marek I 
półkoszulek, kołnierzyk l krawat I 
- P. 8ell.,-••wskł, 

Dellw1g, Zielona .i. ~5. HA.)( BO 11 N, Gottliebstr. nr. 25. 
~~~~~~~~~~~~~~~~---:;;;ii 

a „ 
Skład obuwia pod firmą: 

Sehnhhaus n. SA 1'I SO IW 
BochumJ Bongardstrasse 11. 

:==.:==::= Najlepsze i najtańsze zródło zakupna ::::=::::::=:= 
obuwia wszelkieso rodzaju. ::S 

li 
Obuwie do przqj~cla mr. 4,25 , ł,60, 5,90, 7,iO. 

W niedzielę skład aój jest etwkia•y do 1•dld•J 7 wieczorem. 

·~· ~--Za druk, nakład l redakcyc odpo wied~ial A 11 t o n i 
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Rodzice oolsc:v! Uczcie diłecf swe 
m6wł~. czytać „ i ·pisać po polsku! Nie 
łtst P"łakfem, kto potomstwu swemu 
niemczyć się pozwoli! 

$U 

Były nadprokurator św. synodu Po
. biedonoscew zmarł w Petersburgu. 

a 

Pobiedonoscew, który przez laf 
25' był nadprokuratorem św. synodu, 
wywieral prze~ długie Iata rozstrzyga
jący wpływ w kierunku ~stecznym na 
bieg spraw państwowych w Rosyi. . 

Rucll zarobkowy w przemyśle tka~kim 
w .Miachen-Gladbach zakończył się po-

,•Yślnie dla robotników tkackicł!. 
1'abrykanci wyp'Owiedzieli j;uż byli 

praice 10 tysiącom robotników; układy 
doprowadziły jednakże do porozumie
nia i robotnicy otrzymają pięcioprocen
towe podwyższenie _płacy. 

l(aacferz Rzeszy niemieckiej, ksią~ę 
Billow spotka się w Rapallo we Wło
szecll z włoskim 'ministrem soraw za- · 

granicznych Tittonim. 
Pan Biilow udał sie do Rapallo na 

.wypoczynek. a Tittoni odwłedzi go 
tamże. 

Prasa wloska zaznacza. że odwie
dziny będą tylkO' aktem grzeczności 
bez wszelkiego znaczenia. 

Pogromy w Romanii~ 
Pog,romy żydów w Rumunii przy„ 

brały rozmiary bardzo wielkie, zągra
iając katastrofą żywiołową krąjpwi ca 
łemu. 

Korespondent „Nowej Reformy" 

Żydzi uciekają tlumnie na Bukowi
nę, R"łówniie do Czerniowiec. 

Ban~y chłopskie liczą po kilka tysię
c~ ludzi. Rząd rumuński stara się stlu 
m1~ rozruchy w drodze administracyj ... 
ne1, a zarazem zapowiedział w izbie 
reformę rolną i ostre środki zaradcze 
przeciw trustom dzierżawców rolnych. 

Do _Czerniewiec donoszą, jeszcze z 
powiatów granicznych, że rozmchy w 
Rumunji wzrastają coraz bardziej, prze 
ważnie w całej pólnocnej Mołdawii. 
Miejscowość Burdużeni, granicząca z 
Ickanami, jest zniSizczona. Żydzi ucie
kali do Austryi, do Ickan. Razem przy
było ich do 3,000. W miejscowościach 
rumuńsldch, graniczących z miejscowo 
ścią Synawa, powiatu sereckiego, o 20 
kilometrów od granicy, rozruchy dalej 
trwają. Chłopi. mniej wi(;;cej w liczbie 
2,000 maszerują na Mihaleni i lada chwi 
Ja . może przyjść do gwałtów. Zbiego
wie, głównie kobiety i dzieci, również 
i tutaj vrzekraczają granicę i chronią 
się na stronę austryacką. 

Chłopi, zebrani w tysiączne groma
dy, uzbrojeni w najrozmaitszy sposób, 
pr.zeciągaią od wsi do wsi, od miastecz 
ka do miasteczka, niszcząc i bijąc wy
lącznie żydów. Jest to ruch rolńy, ale 
ma wybitne piętno ruchu przeciwży-

dowsldego. Chłopi żądają podziału 
Kruntów i wyrzucenia żydów ze wsi 
i miasteczek, pomawia]AC ich o wyzysk 
i lichwę'" 

Rozruchy szerzą s.ie z żywiołową 
silą w Jasach, Botuszana.ch i okolicy, w 
Paszkanaich, Turgal, Prlvalarie i doty
czących powiatach. Do Botuszan zbie
gli żydzi z kiku miast. Ickany i Sucza
wa, po stronie austrya1ckiej, zapełnione 
są zbiegami, którzy opłakują utracony 
dobytek. a nawet członków rodziny. 
W niektórych miejscowościach przy
szło do starć miedzy napastnikami a 
wojskiem. W innych zaś miejscowo
ściach wojsko odmówilo .posłuszeń
stwa. 

~;~syla z Czer-niowi~ list następują- Centrowi „przyjaciółka" robotników. 
OJ.} niedzieli szerzą się w północnej Bochumska 1centrowa „Weśtfalische 

Mołdawii i nad granicą bukowińską Volkszeitung", zamieścjła w numerze 
Wielkie 1rozruchy chłopskie. Objęly one czwartkowym z zeszłego tygodnia na
już, prócz miast Jass i Botuszan, liozne stępujące ogloszenie: 
okoliczne miejscowości: Paszkany, Tar Poszukuje się od zaraz 4-500 ro 
gul, Privolare, Rugiinossa, Podul Ilvie botników do Hamburga do pracy 
- i szerzą się coraz dale1 aż po Su- przy ładowaniu i wyładowywaniu 
~zawe. okretów oraz do ładowania węgli 
. Rozruchy są skierowane przeciw ży i podobnych prac okrętowych. 
dom. Chłopi spalil~ kilka dworów ży- Dzienna zaplata za 9cio godzinny 
dowskich, a w miastach, jak Jassy, Bo- czas pracy wynosi 5 marek, za 
tuszany, Paszkany, spladrowały bandy 1J1adgodziny 1 markę. Podróż, mie 
chłopskie sklepy 1 domy żydowskie... szkanie i stolowanie bemJlatnę. Ro 
Przyszło nawet do starcia kilkakrot- botnicy, którzy na warunki te re 
ne~o z wojskiem. które nie chce dopu- flektują. w.inni sie zaraz zgłosić z 
ścić chłopstwa do miast i wstrzymuje papierami swoj~mi do Ge1senkir-
Po~romy. W Jassach zmobilizowano chen, Schalkerstrasse 48. 
korpus wojska i rezerwę. Ta okoliczność, że „Westfaliche 

Chlopi żądają podziiału gruntów i Volkszeitun_g" mogła zamieścić powyż
\Vypędzenia żydów ze wsi ornz miast sze ogloszenie, rzuca nader ciekawe 
rumuńskich. Chłopi żalą się,., że 1u- światło na ,centrową przychylność dla 
Qność włościańska popągla w niesly- robotników. 
chaną nędzę. Jaik wiadomo wybuchla w Ham-

dziele i święta. Robotnicy portowi w 
Hamburgu odmówili jednakże służby 
nocne.U niedzielnej, wskutek tego wła
ściciele okrętów.., na których czele stoi 
jeneralny dyrektor Ballin od towarzy
stwa akcyjnego „lfamburg- Amerika 
Linie", wydalili robotników i s1prowa
dzają teraz robotników tysiącami z za
granicy i poszukują w całych Niem
czech lamistreików. 

Centrowa „Westfalische Volkszei 
tung", która jest p_ółurzędowym orga 
nem centrowych. czyli tak zwanych 
chrześcijańskich związków zawodo
wych, pomaga teraz panu BalHnowi i 
milionowym właścicielom okretów w 
poszukiwaniu łamistreików. 

Takimi to przyjaciółmi robotników 
są panowie ce:ntrow~y ! 

Ciekawi jesteśmy czy „Bergknap
I!e" i „Górni~ Polski" też w tej sprawie 
głos zabiorą. 

Polacy na obczyźnie. 

„Górnik Polski" od esseńskiego 
„gewerkferainu" dostał sie obecnie w 
bardzo przykre położenie. 

Jak wiadomo, ogłosił pewien ro
dak z AJversdorfu, który do niedawna 
był mężem zaufania w centrowym „ge 
werkferainie' ', w jaki to sposób prze
konał się o nieuczciwei tarktyce „ge
werkferajnu' '. 

Jeden z przywódzców centrowe
go ,~gewerkferajnu" odpowiedział bo
wiem rodakowi naszemu na zapytanie, 
dlaczego organy związków c..:ntrowych 
tak ujadają na Polaków, że to leży w 
intresie centrowców. Rodak ów wystą
pił naturalnie oburzony natychmiast ze 
związku centrowego, przekonawszy 
~ię z ust przywódzcy związku, że cen
trowcom me chodzi wcale o prawdt; aini 
o zasady, lecz że napadają tylko i na
padać będą na Polaków, bo w tern ma
m interes. 

„Górnik Polski", który, jak to już 
wczoraj wy kazaliśmy ani mądrością, 
ani zn;czmością nie grzeszy, prawi te
raz w odpowiedzi na koresoondency~ 
owego rodaka „o robotnikach uwiedzio 
nych hasłiami narodowemi". - Tak da
leko wiec zaszedł już redaktor „Górni 
ka Polskiego" pan Aleksy Buchner. Da 
wniej był on w „Zjednoczeniu zawodo 
wem polskiem. Pod wpływem groszy 
centrowych pan Buchner przemienił się 
tak, że o społeczeństwie, z którego po
chodzi. mówi, iż uwiedziono je hasłami 
narodowemi ! 

Milość do sprawy polskiej, do oj
czyzny, do braci swoich obrona naiświę 
tszych skarbów, to wszystko w oczach. 
pana Buchnera g:łupstwo, z którego on 
sobie teraz kpi za pieniądze centrowe. 
Za to, co społeczeństwo polskie szanuje 
niczego sobie przecież kupić nie moż
na, a za pieni.adze centrowe otrzyma 
się dobrego „Bekumera"', któr-ego to je„ 
den z przywódzców centrowych tak 
bardzo lubił, że mu nawet często 1atar 
nie na ulicach zawadzały. 

Robotnicy polscy jednak ani tego 
grosza centrow~go nie pragną1 ani też 
tej „mądrości u centrowej, za pomocą 
której oan Buchner uznał robotników 
polskich jako „uwiedzionych hasłami na 
rodowemi''. 

Podżegaczami do buntów mają być burgu walka zarobkowa pomiędzy wla 
rosyjscy studenci z uniwersytetu w Jas ścilcielami okrętów a robotnikami. Nie
sach. Ruchy rewolucyjne w Besarabii mieckie towarzystwa okrętowe w in
do.lały oliwy do ognia i zachę_cily wlo- teresie swojej kieszeni. a mianowicie, 
ścian rumuńskich do pogmmów, które by jaknajwięcej prześcigna_ć konkuren
skierowały się przeciw znienawidzo- cyę zagrarniczną~ pędzili robotników do 
itl.Ym żydom. pracy we dnie i w nocy oraz w nłe-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~s*' 

Oz1tanle 
jest w dzisiejszych czasach najgłó
wniejszą dźwignią kultury, cywilizacyi 
postępu jednem słowem: dźwigną ca
łego życia duchownego ludzkości. 

Gdyby w jednej1 chwili odebrano lu
dziom umiejętność czytania, życie . 
duchowe musiałoby zamrzeć, ludzie 
cofn1<1iby sie do stanu barbarzyństwa. 

Z tego wniosek oczywisty, że każdv 
człowiek, chcący wznieść się nad po
ziom barbarzyństwa, iść z postępem 
czasu i brać udział w życiu ducho
wiem z obowiązku czytać powinien. 

Od obowiązku czytania nikt zwol
nionym być nie może. Czytać powinni 
tak mężczyźni, którzy biorą udział w 
życiu pub Uczn em, iako i niewiasty~ 
których polem działania jest tylko dom 
i rodzi.na. 

Czytać 1powinni tak samo ludzie· 
zamożni, wybrańcy losu, jako i ci, dla 
których życie przynosi w ~ana-drzu 
tylko wyczer1pującą pracę, niedostatek 
i przymusową wstrzemięźliwość od u
ciech życiowych. Czytać vowinni tak 
samo ludzie starsi, jako i ci, co w ży
cie dopiero wstępują. 

A oo czytać? 
Kto chce, aby umysł jego z czyta

nia korzyść odnosił, nieraz zapewne za
daje sobie powyższe pytanie a różnie 
na to pytanie sobie odpowiadają: 

Są ludzie, którzy czytają. jedynie tyl 
ko gazety w przypuszczeniu, że im one 
codziennie podadzą te wiadomości, któ 
rych im w życiu potrzeba - są znów 
tacy, którzy gazet wcale nie ~zytają„ 
bo według ich zdania tylko w książkach 
może byś mądrość prawdziwa. . 

Co ® książek zaś także dla nieje ... 
dnego wybór jest trudny, nieraz tak bar: 
dzo trudny, że w obawie, aby nie prze
czytać zlej książki, woli nie czytać ża
dnej. 

Otóż posłuchajmy, co w tej sprawie 
wypowiedział pewien uczony angieJskł 
historyk Tomasz Carlyl. Kiedy go pe
wien młodzieniec zanytał jak fua so
bie radzić w wyborze książek, Tomasz 
CarlY.1 odpisał mu, co następuje: 

„Przedewszystkiem mlody przy
jacielu rndzę ci, abyś wytrwał w nalo
gu czytania. 

Każda książka dobra, każda książka 
mądrzej,sza od nas. zawsze nas czel!oś 
nauczy, a nawet naprowadzi myśl na
szę na przedmioty o jakich w książce 
wprost 111.ic nie wspomiano. 

Zdaniem Johnrnna: „Czytaj każdą 
książkę do jakiej cie neci wlasna chęć i 
szfachetna c· ekawość" - uważam za 
ba1rdw zclrov.re i g-0dne ogólnegi zasto
sowania. 

Czytaiac, staraj się pomiędzy przed 
miotami godnemi twej uwagi zgł~biać 
rzeczy najlepsze, najpiękniejsze, najgo
dniejsze zachwytu. 

I(ieruja1c się stałe tą zasadą, po li
cznych doświadczeniach wyrobi się 

w duszy pewna miara, poznasz co 
rzeczywiście zasługuje na uwagę. 

Wszystkie książki są niczem innem 
tylko historyą ludzi, którzy żyli, histo
ryą ich myśli, ich czynów: każde czy
tanie do Poznania tych historyi p-rowa 
dzq_ Na tej zas?dzie J}()dstawą jakiego 
kolwiek kształcenia sie przez czytanie 
powinny być dzieła historyczne, one 
porwinny zapewnić nam korzyści jakie 
osiągnąć możemy ze wszystkich ksią-



zeł\.. Niech więc każdy młody czytel
nik - młodzieniec czy dviewica - za
cznie od czytania historyi przeszłości, 
a głównie historyi swe~o kra~u. Niecq 
z gorliwością odda się temu czytaniu,. 
a wkrótce ujrzy wyrastające, jak ga
łt:zie z .pnia drzewa, w swej Rło:wie nie
~liczone szeregi wiadomości. Będzie 
ito niejako zdobyciem pozycji na wynio 
słej górze, zkąd rozpatru~.~c się doko
~a można· wybrać miejsce. na którem 
będzie nam najwygodniej, najzdr.owiej, 
najrozkiosznie.:. się rozgościć. 

Tylko przy spelnfeniu warunku wv
trwania w pracy bezustannej ludzie mo 
gą postępować i dochodzić do doskona
łości. Fizycznie nasz chód ozemże jest 
z 1początku Jest naj1przód pełzaniem, 
przewracaniem się, wyisilkiem utrzy
mania się na nogach, wysiłkiem powsta 
nia z ziiemi, stąpania o własnych sitach, 
trzymania się pro'Sto„ .. aż do zdobycia 
umiejętności śmiałe~o stawiania nog- na 
dobrej drodze: ta ~izyczna praca jest o
brazem wszystkich naszy.ch o-•.ac przed 
siębranych w życiu a zatem i czytania. 

Sto1gniowo dochodzimy do tego, że 
czytanie staj.e się dla· nas nietylko roz
tY'Wką ale i źródłem doskonalenia się_. 

Kończąc ten list przypominam ci 
młody przyjaoielu, abyś obok czvtania, 
starał się przedewszystkiem spełnić 
skrupulatnie swe obowiązki, bez wzglę 
du na jakiem jesteś stanowisku. Maisz 
wyznaozoną placówkę, p1rzyjąłeś ją, 
ih'ł!dź je1j wiernym, jak żołnierz. Poły
kaj w skrytości zmartwienia, od jakich 
nikt z ludzi 1t1ie jest wolnym. 

W ogólności wierzę, że ludzie doj-
1rzewają t,ak samo pir:zez pracę„ przez 
obowiązek, przez troskę jak i przez 
czy.tanie. I dopiero takiego 1c.zło·wieka 
·nazwę sihnym, który spełniając gorli
wie i odważnie wszystko, co od t11ie.go 
wymaga chwila obecna. równocześnie 
przygotowuje się przez ukształcenie do 
s1pelnicnia dziel, jakie mu przy·szłość 
vrzedistawi.'' 

Zdanie to uczonego angielskiego, 
ogłosz-one przed kilku laty w :pismach 
angielskich iako wskazówka dla ksztat 
cącej się młodzieży, może być zastp
sowa.ne do wszystkich czasów i naro
dów, do wszystkich, co przez czytanie 
pragną kształcić umysł i doskonalić du-
szę. „Głos L." 

Kilka stów o naszych towarzystwach 
śpiewackich. 

Piszą nam: 

Nasze towarzystwa śpiewackie, głównie za 
J)rzykladem towarzystw śpiewackich w Niem
czech piel~gnują tylko śpiew czterogłosowy. 
Nie ma wątp~.wości ie śpiew takt jest b.ardzo 
plęk·nY i że głównie na to wstaify nasze towa
rzystwa zało.tone, aby w popisach i występach 
publ1c1.nych budzić Interes dla piękrna śpiewu. 
Wyistęp:t· publłcz'Ile to ich cel. 

Tymczasem w naszych stosunkach powin
niśmy 1~le zapominać, że należy pracować nle
tylko dla publiczności polskiej, lecz także dla 

Fafalna omyłka. 
i3) PowiegĆ ~ francu'3kicgo. 

Była złamana i btzsilna. Ponie-
waż znaczną liczbę rannych z Baumont 
wyprawiono do Sedanu. Madelor wy
szecU wieczorem, aby zwiedzić szpital 
i ambulanse. 

P.otrzebaby jednak jakief.{oś cudu 
Opatrznoś ci, aby -wśród tei ciżby ludzi 
mógł mu ktoś udzielić jak·iei wiadomo
ści o Jerzvm. 

Zresztą już się nawet nie łudził. 
Prawdopodobnie nigdy już nie zdarzy 
mu s · ę taka sposobn.ość, jak w Beau
mont, z której, jednak Pan Bói nie <lo
zwolil mu skorzystać. 

Bądź co bądź jedinak, chodził, sta
rnł się, rozpytywał, posłuszny do os'tat
ka k~ryśnej woli córki, przewidując z 
trwogą rozpacz, w jakąby wpadła, ~dy 
by jej ozinajmił, że trzeba porzucić na 
zawsze wszelką nadzieję _ zobaczenia 
się z Jerzym. 

Gdy wrócił do hotelu, była i1uż pe
wnie. ipółnoc. W mieście panował 
zgiełk i wrzawa a w dali słychać było 
tq_rkot toczących się wozów z amunicyą 
i armatami, tupot konnicy i miarowy od 
głos maszerującej piechoty. 
. Przez plac przeszli saperzy z od
działem wojskowych inżynierów. Go-

domu polskiego. Spłewy czterogłosDWe mo
żemy wykonywać tylko wówczas ~dy jesteśmy 
wszyscy razem 

Cóż iednak ·za pożytek ma z towarzystwa 
człouek posreze.gólny, który np. uczył sie dru
giego lub trzeciego głosu? jest on członkiem 
towarzystwa może iuż od dawna a przecież 
on sam, dom Jego, rodzina nie ma ztąd poży. 
tku żadnesw. 

Wych<>dząc z te20 załOŻenfa. że w naszych 
towa~zystwach powinniśmy pamiętać 0 domu 
J>Ołsk1m w każdej naszej pracy, niechaj nasze 
towarzystwa u<:zynią coś dla domu i uczą człon 
ków swoich obok pleśni cztero2fosowich, je. 
także mełodyi dieśni„ aby nietylko na wystę
pach publiczny.eh. ale także w domu było znać 
prace towarzl'stw. 

Któż u nas ma zająć sie rozszerzaniem z,na
jomości nowych pieśni polskich? Otóż naiłb· 
twieJ uczynić to m-oże towarzystwo, , gdzie 
Jest dyrygent, kt6ry z pewnością bez trudu 
mógłby .co lekcyę nauczyć wszystkich jednej 
nowej pteśni po:łsk1ieJ. 

Pracę taką ułatwi 1mu istnieJą•ce od ołeda
wn~ nowe Wydawnictwo polskie „Spiewak" 
umieszczający w każdym numerze wybór śli
~znych i małoznanych pieśni polskich, oraz wy 
1ątków z oper swojskich 1 zagr.aniczqych i pfe 
ścł cz1terogłosowych _ {„Śpiewnik" wychodzi w 
P~znanłu przy ulicy Fryderyk.owskiej 9 i kosz
tu.te mailikę na kwartał franko ood opaską do 
domu.) 

.Ja·kiż Pożytek posiada z takiej nowej pieśni 
ogół? 

Otóż członek towarzystwa idzie z oreśnią 
do domu, tam ją zaśpiew.a swoim najbliższym 
którzy wkrótce piosenki i tekstu oołskie~o na~ 
uczą się na pamięć. Ody członek maidzle się 
w więks~em gronie, naprzykład na uroczystości 
roid~ln~eJ, sł~·cha J.!oO wiele. osób, śpiewający 
znajdzie w-dzlieczność za. to. że uraczył zebra
nych piękną pieśnią. Spiewaj.ącego pvtaJą sie 
gdzie się nauczył pieśni. na pytanie t()-odpowl~ 
da, że w towarzystwie w kt6rem Jako nowość 
zaprowadzono naukę iednodosowych nowych 
pieśni p-0lskich. 

Nie ma wątpliwości. że tvm sposobem zro
bi towarzystwu reklamę. bo inni zechcą taikże 
popisywać s~e znajomością nowych pięknych 
cieśni, więc •Qrzystaoią do Towarzystw.a. To
wa1f'IZystwo zaś posiadając co lekcye liczne jl;ro 
no ćwiczących, będzie mogło lepiej wykonywać 
utwory cztero~rosowe I tym sposobem cel swój 
osiefl!:nie. 

Radztmv wszystkim naszym Towarzystwom 
:uobić oróbe, a mogą to uczynić także i Inne 
towarzystwa mające na celu nauke i rozrywke. 
Nowe vieśni zwabią t<>warzystwu licznych 
członków 1 przyczynia słe do ożvwie-
11ra naszych towarzystw śnlewackich. również 
wyśwlackzą oożadaną orzysługe domowi oot
skłemu, ~dzle pieśń oolska oowinna za,lać oo
ci;esne mle}sce, nie iak dotąd miejsce kopciu
szka. 

u 

iiemie polskie. 
Z Prui Zacbod.nieh. Warmii i M~zcr. 

św. Wojciech. Robotnik Lippow, Uczący 
lat 60, obwiesil się na strychu do.mu, w którym 
mieszka!. Do saimobóis.twa rzekomo pop.chnę 
lo go to, że nie udzielono mu renty, o któfą 
się od pewnego ozasu jako niezdolny do pra 
cy staral. · 

Z l(oścłerskiego. Rodak ·nasz p. Antoni I(u
rnwski z Trzcińska pod Starogardem nabyl za 
staraniem posiedziciela p. fr. Schwoicha od 
Niemca Koochnitz.ke'go posia,dlość, obeimuijąca. 
50 mórg za 11 500 marek. Przyw.laszczenie już 
nastą;pifo w Glodowie, niegdyś wsi luterskiej; 
większa część mieszkańców skfada się teraz z 
Polaków. -

Z Wiei„ Kr Poznaiisldefltłr. 
Poznań. Bank Par·cetacyjny w Poznaniu od 

byt onegdaj walne zg;romadzenie. Czysty zysk 

dzinę temu byli wysłani zpoleceniem 
zniesienia mostu w Ba zailles. 

Zastali most zajęty przez Bawarów 
i ci śmiertelnym ogniem odparJ.i ich do 
Bazailles, strzeżonego iprzez 1piechotę 
marynarki. 

Madelor nie chciał się położyć. U
siadł zamyślony przy łóżku Maryi, któ 
ra rozdraźniona i niespokojna, nie mo
gła spać także. O czwartej godziinie 
rano, kiedy rozpoczęły się strzały, 
wstała z lóżka. Była bardzo blada 
i wargj jej drżały. 

- Dziecko drogie - rzekł Madelor. 
- O! ja się nie boję - rzekła, u-

siłując się uśmiechnąć. 
Zęby jej szczekały. ~otem jednak, 

w miarę, jak strzały stawały się coraz 
częstsze, uspokoiła się nieoo. Oswoiła 
już się_ z tą jednosta.jną wrzawą. 

O godzinie siódmej szmer głosów na 
ulicy zwrócił uwagę Madelora. Stanął 
przy oknie. 

Marya, grzejąc nogi przy ogniu_, 
gdyż trzęsła się z zimna pomimo go
rącego słońca, które jasno świeciło 
dnia tego. zapytała: 

- Go sie stało? 
- Narazie nic nie ·odpowiedział, po 

chwili jednak, rzekł głosem wzruszo
nym: 

- Marszałek Mac-Mah on raniony! 
Podniosła się i powolutku podeszła 

do okna, 

:na rok z. wynosi 120. 479 mk. 33 fen. Z tego 
pokryto •niedobór zeszloroczny, udotowano fun 
dusze specyalne kwotą 45.990 mk. 79 fen. i u
chwalono 10% dywidendy. W roku 1906 roz
parcelowano 3.669 morgów pomiedzy 62 osadni 
ków, czysty dochód z mor~a wvnosi 34~ ma
rek. fundusz rezerwowy. wynQsi 334.780 mk. 
20 flen . Czlonków liczy obecnie Ba1nk par
celacyjny 1587 z 5184 udzialami oo 50 marek 
to jest 259.200 mk i kwota gwarancyjną po 
200 mk. to iest 259.800 mk. Zarządowi uchwa 
lano absolutoryum, 

Gniezno. Ztute.iszego gimnazyum wyidalano 
dziś sekstanera Alekseli':o Pankowskiego z La
biszyna za to, że je!i':O mlodsze rodzeństwo bie
rze udział' w strejku szkolnym. 

P-0znań. Trzech „fanatyków" polskich -
~ak donosi „Pos. Tagbl." „wtargnęlo" w śro.
dę w poludnie o 12 na podwórze szkoly przy 
ulicy W. Berlińskiej nr 117, „zelżyli" nauczy
cieH wychodzący·ch ze szkoty i „odgrażalii się 
nożami. AresztowaH ich stójkowi. 

Pożąidanem byloby, pisze „Kur. Pozn." bliż 
sze wyjaśnienie powvższe~o zajścia, mianowi
cie przvczyn, które owych trzech robotników 
popchnę.ty do tzw. „fanatyz:rrm". 

P.oznań. Cz,eladnicy piekarscy zorganizo--
1wani w Polskim Związku Zawodowvm uchwa
lili na czwartkowem zebraniu natychmiasto
we rozpoczęcie streJku. Chodzi o mnieiw.ięceJ 
200 czeladników zatrudnionych w 112 piekar
·niach. Wvbrano komisyę, skfadaią;cą się z 20 
czeladników, która mia.la tego samego dnia 
wieczorem podiać dalsze rokowania z praco
dawcami w celu przyjęcia nowej taryfy. 

Ostrów. Wieść o napadzie mor.derczym roz 
zeszfa się wczoraj iotem blyskawicy no na
szem miasteczku Niedaleko miasta na ląkach 
znaleziono przystojnie ubranego mężczyznę we 
wicku 30 lat z kilkoma śmiertelnemi ranami 
zah:tego, Olbrahowano ze zegarka. lańcuszka i 
pieniędzy. OsOibistości nie· stwier·dzono jeszcze. 
lecz morderstwo popelniono zapewnie 17 b. m„ 
g.dyż z karteczki, którą mial w ki~szeni diomy
śt1ać się moiżna, że biedak z Bremenywracal' do 
Polski. Prokuratorya wdrożpta śledztwo. 

Ze Sl4zka ezylł Starop3!ski 
Pszczyna. Tutejsze towarzystwo wszech

nfomieckie zostafo rozwiazane. Natomiast ma 
tu być zalożony „ostmarkenfera-in". Zaznaczyć 
trzeba. że „ostmarkenfornjny" są teraz więcej 
w modzie u Niomcó-w. Iiakatyzm bowiem kwi 
tnie wszędzie i nawet u „ katolików" niemiec 
kich znajduje uznanie. 

W Raciborzu wodostan Odry ;wynosil w 
środę przed p0<Tudniem blisko pięć metrów, 
czy;l.i, że przewyższyl' o 1~ metr.a. brzegi Odry. 
która za.lala niziny. 

1 ~.. świata. 

Walka państwa z Kmkiofem w Prancyi 
Parlament fraw:l~sl-~1 odrzucil 378 gło 

sami prze ci \.V 15··1 \n i i sek Gayranda w 
sprawie przestrzegarna przepisów o 
wyznaniach. l.larya11d :zaznaczył, że 
pew.nemu·wikaremu, który został wez
wany przez rodzinę jednej z ofiar ka
tastr.ofy na „J en ie" .do umierającego, 
aby zaopatrzyć go ostatnimi sakramen 
tarni, rzekomo wzbroniono wstępu do 
szpitala. Minister marynarki oświaid 
cz_ył, że przestrzega się ściśle przepi
sów .i księży dopuszcza się do wszy
stkich, którzy ich żądają. Socyalista 
Jaures postawił wniosek ustanowienia 
komisyi z 22 członków celem zbadania J 
pa.pierów po nuncyuszu papieskim Mon 
tagninim pod względem ich znaiczenia 
politycznego. Mówca domagał się, 

_aby Izbie je_przedłożono jak naiprędzej. 

Na pla1cu ukazał się Mac-Mahon, 
który przez przedmieście Mesnm, wje
żdżał do Sedanu, raniony w nogę kulą 
armatnia. 

Był bardzo blady i osła;bio.ny wsku
tek wysiłku aby się utrzymać na koniu, 
po otrzymaniu rany, i wskutek upływu 
krwi. Siedział na mul.e; obie nogi miał 
oparte na grzbiecie zwierzęcia, ~ jedną 
owiązaną bandażami. Prawą rękę za
łożył na s1zyję chirurga, który go pod
trzymywał· 

Około godziny jedenastej, Marya, 
leżąc na fotelu, który pr.zyciągnięto do 
okna, wyglądała na ulicę i ba:cznre 
przyglądała sie wszystkiemu, co się 
tam działo. 

Nagle krzyknęła: 
- Ojcze! 
Ma<lelor przybiegł. 
- Co się stało? 
Ukazała mu grupę żołnierzy z pie

choty, którzy się zatrzymali na placu i 
zdawaH się nad czemś naradzać. Na 
czapkach mieli numer 58-go liniowego 
pułku. 

Madelor zbiegł szybko ze schodów, 
zbliżył się do nich i zac.zął i1c.h rozpy
tywać. 

WBeaumont poszli w rozsypkę. Nie 
tylkQ zgubili swój pułk. ale nie mogli 
trafić na 5-ty korpus. Teraz szli na los 
szczęścia. Nie wiedzieli o niczem, le
dwie ~oś niecoś odpowiadali na zapy„ 

Minister spraw zagranicznych Pichon, 
z~pr_zeczyl stanowczo, jakoby postą
.p1eme rządu z Montagninim, wywołało 
protesty dyplomacyi europejski.ej. Cle
!llence.~u, .prezydent ministrów, oświad 
czyt, IZ, rząd nie mi al 'Powodu szano
w~ć tw?rcy spisku, tylko dlatego że 
spiskowiec jest księdzem. Ostate~zni 
370. glosami przeciw 164 wchwalon~ 
wmosek Jauresa. 
, Parlamer:it wybrał już komisyę, któ 
ra zb~da papiery Mo.n_tagniniego; prze
wodmczącym komisyf wybra1no Pelle
tana. 

- !!BY!! 

Ze spraw robotnlczycb. 
Wiec „ZJednoczenia Zawodowe20 Polskl~o 

w Oladbec.lc. 
Prot~ól z wieca „Zjednoczenia Zawoct 

go P~llski·ego" z dnia 24 lutego 1907 owe. 
W1~c zostal O•twarty o gocfzinie '11.% 

Po.luidmu na sali pana I("' Przed 
dr_uh~ franciszika Mkhal~~e~a rf :az::k ~~~ata 
w1emem „Sz,część Boże"! Na sek re.tarza ;-0-
trano d_h. Franciszka Twardzik.a z Butendo~f-
a~tępme zabraJ gl~s druh Jan Korpus z BO: 

ch~m,k sekretarz „~J~dnoczenia. Zaw. Polskie
go ' tóry ·W dlugieJ mowie rozwodzi! się 
oibecnych sto..sunkach na kopalniach 0 sp 0 

wach . ~napszaftowych i t. d. z czego obe~~j 
:~r~how~e byli bardzo zadowoleni. Mowę za .. 

Ba~czyJ· druh Kor·pus haslem naszem Szc.,."'ś' oze!. ·- .,.,. c 

d· Do ,z_arzą·du mi_ejscowego zostali następujący 
ruhow1e wyb ram: ·delegatem Franciszek Mi

cha.rek. z Branek tterberstr. 18; zast. delegata 
Jan Cichosz z Buttendorf. Altelandstr. 88; se. 
kretarzem Pran. Twardzik z Butendorf. Hor
st~rstr. 83; zastępcą sekretarza L Mikol'aje. 
~1cz z Buttendorf, Ałtelandstr. 53; skarbni
kiem A. Br~oza z Buttendorf, Altelandstr. 52; 
za.st. sk~rbmka A. Jazy, Kibitzheide nr. 7; ·re
w1zoram1 k~sy L~dwik Walecki z Brauok, łfor
sterstr. 98 _1 Wmcenty Galiński, Ki'bitzheide 
nr. 1? rew1zo•rami kasy; fawnikami Adolf Wo· 
decki z Buttendorf ALtelandstr. 20 i Pawel Misia 
z Buttendorf. Steinstr. 9. 

Zebrani~ czlonków będą się zawsze odby
w~~ •co pierwszą. niedzielę w miesiącu o go
dz1me 4 po poludmu na sali p. Kiipera .w Olad
be~k. -;-- Zebranie w miesiacu marcu nie odbe-
dZ?e _ się Fr. Twardzik. sekretari. 

Z różnych stron. 
. Bocbu~. w_ kopalni „:Engelsburg" clootali 

się 2 górnicy m1ę.dzy ścianę sz.ybu i kosz. 0-
by~drwaj stracili obie nogi. Odstawiono ich do 
lazaretu „Bergmans.heil", gdzie jeden z nich u
legl już cierpieniom. 

Hombruch. Górnikowi Thons skra·dziono 
ksi~iikę zarobkowa na 46 marek. Gdy Th. 
chc1al przy kasie pienia:dze odebrać dowie
dzial się, że je już odebrano. 

~esse. Niedawno rozpoczęto budo•wę kolei 
ele~trycznej z Hcrten przez Resse, :Erie Mi -
de lich. 

Horde. Murarz Iienryk Beier spadl z ru· 
sztowania i tak sie pokałeczyl, iż trze·ba go by
lo umieścić w domu chorych. 

Hamborn. Kopalnia „Deutscher Kaiser" zbu 
dowala no!\vy szyb. 

Oberhausen. W kopalni „Koni~sberg" zo
star, okaleczony starszy knapszaftowy Brin" 
ke. 

Mooaster. Na dworcu w Hiltrop zderzyly 
się pociąg;i. Lokomotywa i 7 wagonów wyko· 
leily sie. 

Nłederneu~rund. (Saksonia). Pożar znisz
czy! tu zabu-dowania .rospodarskic oraz zabudo 
wania folwarku. 

tania Madelora i patrzyli na niego, 2dzi 
wieni jego n~1tarczywością. 

Czekali aż ich kto zawota, a ty.m-
. czasem posiadali na chodnikach ipomię 
dzv pakami i armatami idwóch, lub 
trzech pułków artyleryi, które stały tu 
w rezerwie. Kule armatrnie padały VI 
środek miasta, ale wielkich szkód nie 
wyrządzały. Cala uwaga nieprzyjacie 
la była zwrócona na zewnątrz, na Ba
zeilles, Givonne, la Garenne. la Mon· 
cJile, Daigny, Balan, Torey3 Floing i Il- ~l 
ly. Wtych też miejscowościach wrza-
ła najzaciętsza bitwa. n 

Madelor odszedł aż do ulicy Mesnil. ś 
Naprzeciw niego szła eskorta. Stanął w 
na brzegu chodnika. · k_ 

-Cesarz, -zwiedziwszy pole walki, tr 
zatrzymał się w Balan, poza pierwsze ly 
mi szeregami, a teraz wstępował do k( 
Sedanu w towarzystwie kilku genera- eł 
łów. Gromady żołnierzy, piechurów. ra 
żuawów i konnicy przebiegaly w obła# 
kanym nieładzie. Jedni. uciekalii prze- br 
rażeni kulami, które przelatywały po-

,nad miastem, inni biegł.i ukryć w jakitn 
ciemnym kącie zwątpienie i znięchę{:e- '1 
-nie, jakie ich opanowało. ~a 

Cesarz zatrzymał na chwilę swego ria 
białego konia, zwracał głowę w stronę b~ 
żołnier.zy i mówił: 

- Odwagi, .dzieci, odwagi! 
Wszystko id~ie dobrze! 



()desa. POdczas przedstawienia na cele do
tJroczYnne w hotelu St. Petersbur"' za1·,,,.ly · . . d d . . ... . „ su: 
Slłknie Je ~ev;o z z1ec1, które braly udziaJ w 
11rzedstaw1emu. W oka mgnieniu cal ł' Ar. ' • • b a scena 
sta1C<1a w ~4.01:mema.c . . W~zyscy potracili glo-
VIY'· 9 ~z~ec1 spahlo s1e i 10 odnioslo deżkie 
ranY· ~1lka matek z przerażenia <toc:.tafo _ 
Illieszama zmysłów. ~ PO 

tz Jl_, ___ _____ --~=--

Rozmaif ośct 
Pomnik dla Wl_'nalazcy maszyny do 

szycia. W . Paryzu stanie niebawem 
flOWY pommk. Poświęcony on będzie 
w~ala~cy i:naszyny do s·zycia. Bartlo
~1eJoW1 Thtmonnierowi, synowi . far
b1erza z Lugdunu_. w. r. b. _w~aiśnie przy 
,pada 50-ta roczmca Jego smierci· kt. 

t 
· . , orą 

P~ anow10n~ uczcić wzniesieniem pom 
n
1
1 \z~~~mma~emu wynalazcy, Wyna 

.aze l:r10rr1!1Iera datuje isię z r. 1829 
1 ma .swo1ą h1sto_ryę, ale bardzo smut
ną,. niety!ko bowiem, że nie było dane 
T~1m~nme~o:Wi wyciągnąć z wynala
z u . -~rz~sc1, ale jeszcze musiat dużo 
prze1sc,. mm wreszcie wynalazek uzna 
no. Ziomkowie \•mnalazcy . t d · k' "J , zamias 

po z1ę I, ;-vynagrodzili go szyderstem 
I .obelgami, ~d:y mianowicie Thimon
nter przed,st:~wtł s~ój wynalazek i pod 
dal ~o pro~te P_u?IIcznej, robotnicy fa
br~k1 kraw1eck1e1, gdzie odbywała się 
nrob.a, ~v o?awie konkurencyi, obnzucili 
k~~1emam1 mode!e. przyczem dostało 
się. I sam~mu ":'Ynalazcy. Wyśmiany ; 
0?ity, Thu!łonmer uciekł ledwie z ży
ciem, ale me dał za wy(J"raną z • 6 • maszy-
n~ swo1ą na plecaJch szedł od miasta do 
~1ais.ta, lee.z ws;Zędzie spotkał się z nie-
ow1erzamem I drwinami. Wreszcie 

zr.o,Zipac~ony~ sprzedał wynalazek po~ 
za g~anicam1 ojczyzny' ale nie docze
kał się nawet PO:dzięki, bo wkrótce po
~em ~marl. M?del tej pierwszej ma
~ZY~:\, .~ynalez1q~ej ~rzęz Thimonnie
ra.i istme1e do dz1s dma i ma być umie
szczony w Muzeum paryskiem. 

.Wypadki pozornej śmierci od dawn . 
m111ą u~wagę pow~z7chną. Od czasu d: czza~~ 
~~ha~ o przerazaJ1ących ~darzeniach poigrze
sto~~~ zydwcei,n lu·dzi dotkniętych letargiem. I-

~· 0 . me<lawna bylo trudno czasem roz
~~na~ śmierć rzeczyy.ristą od pozornej. Obe
~1: pisma fachowe dono.szą o od'kryciu a ra
c~e1 o spr~w~zeniu na łic.zinych przy.klada1ch 
s utecz11ośc1 niewątpliwej kilku metod Lek 
mars~lski, dr. karo, wyda.I świeżo k~iążkę a~ 
~!~~eJ 

1
°;Jasza W1:iniki kilkuletnich doświ~·d

od.n. nym ze srodków jest wstrzy.kiwanie 
~ sj~6rę rozczynu alkohol'icznego fluorescy
n~tru· est to produkt ~h~mi~z~1y bezwzględnie 
W iący , a nadzwyc~a1 s1lmc zabarwiający. 

4zrr~wadzony \':' organizm osoby żywej, roz.cho 
ob' sie we krwi po calem ciele i powoduJe 
sk~awy P~dobne do żóltaczki na oowierzchni 
b ?· a siliie zazielenienie gale'k ocznych Gdy 
nie at~ rg- na wet pociągną! ·za sobą wstr~yma
~aid0f 1 ~g-u k~wi, jest to zastój tyllL<r chwilowy: 

a eJ po kilku godzinach powraca obieg krwi 
a wtodv zaba rwienie ciala nastą pi tak że w 
Przec i ąrru 24 d · . • ' rz ' .., go zin mozn.a z cala newnością o-
w ~ czy chairy umar.r, lub tylko oÓRrążony jest 
wn e ta:~· lt;s~ t? zatem środek <lobry i pe
ie{ o.le W laSC!Wl e wymagający interwencyi 

100
arZ1. i: rzvstęp~y~1 każ·demu jes.t sposób 

0~: Wkrotce po sm1erci 11~stępuje w plucach 
tz 1cn mzklad chemiczny, wskutek czei;ro za-
~~~:~~ sie nose-: zmarre~o kwas 

u . Jeden żua·w szedł samotny za od-
zialem piechurów. Wzruszył ramio
~~~i, zakląt, nabil fuzyę i zaczął celo

ac do cesarza. 
~ Jakiś żuaw to spostrzegl i szybko 
urios~ w górę jego rękę z br·onią. Kula 
kwita w ramie iprzeciwlęglego okna. 

th Na plac ~alle .przybył batalion pie
le oty morskiej, powracającej z Bazeil-
s. ~iczył on blisko siedemset ludzi. 

ni ? ?dważni ti d~ielni żołnierze sta
tba 1 się ze zmęczenia, odurzeni p.ro
z em. Broń większej ich części byla 
~~ruchotaną przez kule. Pod'.7Jiurawio
śro tnund~ry opadały w strzępach. Po
l'a dku mch szedł żołnierz z obandażo
ks.z~ął głową i niósł coś wielkiego i bez
lrze a tne~~: długi .drąg, zlamany w 
ly eh n~1e1scach, odłamane c~śd by
kof°zwią.zane chustkami. a na jednym 
~ho cu z~1eszały się niebieskie strzępy 
ravYll gw1, którą kule bawarskie podziu 

1 Y na wszystkie stronv. 
Cesarz zdjął czapkę i rzekł: 

~r; Odwag:i dzieci, ws·zystko idzie do-

'lry~oł.nie~ze, rozdraźnieni i smutni, nie 
na

1111 
al.1 ~ni jednego okrzyku, nie zrobili 

naw ~1e1szego poruszenia, nie spojrzeli 
~Yta\1~a tego władcę, .którego votęga 

N 1ską upadku. 
. ur aooleon odbywał ·dale1 swoją po-
Zc ą o:z"chadzke wśród 1smutnych , 
zątkow rozbitego wojska. Przejeż 

~i~rkowodorowy. kżc i : pod nosem rzeczyv,·i
~c1e zmarlego trzymai1v •\awalek papieru napo
Jonego ~ozczynem o~ojetnego octanu olowiowe
go, papier szybko. się zaczernia. Zresztą, wy
starcza do odkrycia kwasu s iarkowodorowe o 
moneta srebrna lub miedziana któr . . g 
eh · t ż · . · eJ powierz-

ma. e s1~ z~c1emni, jeżeli tylko daszkiem 
~ pop.1eru sk1~ru1emy na nią prąd gazu wydo-
ywa1ącego s1e nosem zmarlcgo. 

Najstarsza .kob.teta w Niemczech Dnia 19 
b. m: obchodz1Ja w Spitzendorfie, wiosce mi
nyW1tzmannsberg, przy kolei Passau-Prey~ng 
uroczystość 119-ej rocznicy urodzin wdow , 
·dr~alu. Józefina Ederowa, najstarsza ko~i:i~ 
V: .1 er~1czech.. Staruszka mieszka u wnuczki 
~czą.ceJ obecme 38 lat. Żyje też jeszcze jej có; 

1 
a, licząca 86-ty r~k ~ycia. Ederowa o.wdowia 
a V: SO-tym roku zyc1a. Wzrok. sluch i· apetyt 
~osiada .dotychczas dobry, nie domagają jlJi 
i.ędna~ wlladze iei umyslowe. 

Poiedy~ek. Dnia 4-go b. m. odbyl się w 
Budapeszcie pojedynek między dziennikarzem 
Malaszc!11 .a dwoma studentami rumuńskimi. 
~apem 1 1(1sem. Poszlo o ostry artykul prze
ciw rumuno:n, ogloszony drukiem przez. Mala
~za: W po1edynku odnieśli ciężkie rany. Pape 
.1 1(1s; Malasz również nie wyszedł' bez szwan
ku. 

Wyp.rawa do _błeg~.ma południowego. Ja'k do· 
noszą pisma angielskie, w jesieni r. b. wyruszy 
nowa ~ypra~a do okolic bieguna polu.dniowe
go. ~1e~0twrnctwo 0ibją.l Shakleton, który jako 
trz.~c1 oficer na okręcie .,Discovery" dotarl z 
kap.1tanem Sco.ttem i dr. Wilisonem do najdal
szego punktu na poJu<lnie. Prócz psów pocią
gowyc~. ~Yprawa zabiera również male konie 
sy?ery1sk1e 1 samochód, przerobiony odpowie
dmo 90 P?r~szania się po śniegu. Wyprawa 
u~a s1e na1p1er·:v do nowej Zelandyi, przepędzi 
zimę w idawneJ kwaterze okrętu •. Discovery", 
~otc.~ za~ sankami będzie usifowala dotrzeć 
1akna1dale1 ·na potu.dnie 

. Temperatura słońca. Za pomocą specyal
me urządzonego teleskopu Perry i Millauch
chout dokonali szeregu badań tem_!)eratury tar
czy s.lonecznej. Badania czynione w czterech 
punktach pofoionych na rozmaitej wysokości 
150-4,810 metrów nad powierzchnią oceanu 
wykazaly temperaturę 4,820--5,560 stopni Cel
siusza. Następnie dokonano nadzwyczaj skompli 
kowanych obliczeń ilości ciepla pochlloinętego 
przez atm01sfory słońca i nasze~o gldbu. Sto
sując .obliczone w ten s.posób dodatki, okreśta,ją 
uczern temperaturę kuli sfonecznej na 5,888 do 
5,963 stopni Cesiusza. 

i~hiooteństwo poiskie, 
W kościele klasztornym w Bochum 

odprawia się co niedzielę i święto dwa razy 
polskie naboiżeństwo. 

1. O godzinie 011 Msza św. z polskim 
śpiewem i kazaniem: 

2. O godZ'i-nie ~3 po poludniu polskie nabo
żeńshvo 

Jest · o.bowiązkiem każdego rodaka z Bo
·chuJ'!l i okolicy uczestniczyć nie tylko we Mszy 
św., ale i w nabożeństwie po poJudniowem. 
U w a g a ! We wtorek, dnia 26 marca (nie 
jak po"Qrzednio oi;i;fo5zono w środę) odbędzie się 
w klasztorze w Bochum 
Nauka i nabożeńsiwo brackie dla młodz?eńców. 

Początek 20 minut przed 8-mą wieczorem. 
Stawo'ie się wszyscy do Jedneizo! Mężczy

źni mile widziani! 

Wiece Zjednoczenia zaw. polskiego 
Baczność Rodacy w Dortmund! 

Wielki wiec polski w Dortmund odbędzie 
·się w środe ·dnia 27 marca wieczorem o godzi
nie 8-mej w lokalu pana Ahlke, Oesterholzstr. 
nr. 34. Porządek obrad: 1 Pm.ca l(ofa pol
skiego w parl.amencie niemieckim. 2. Polożenie 
polaków pod zaborem pruskim. 3. W jaki 
.sposób mogą polacy na obczyźnie obronić swe 
skarby narodowe i religijne. 

aaA1111&11.-••-·------·"·-··---·-~~ ..... ~1111111!!!~1111!!11!1! 
dżając przed oddziałem kirasjerów, po
wtórzvl znowu: 

- Odwagi, dzieci, jeszcze nie wszy 
stko straicone ! 

Jeden pułkownik salutował szablą 
i zawołał: 
~ Niech żyje cesarz! 
Okrzyk ten pozostał bez echa; na

tomiast jakiś artylerzysta schwycił 
swój szyszak za kitę zakręcił z nim w 
·powietrzu i z całą siłą rzucił go w stro 
nę cesarza. 

Szyszak przeleciał kolo pyska ko 
nia, który stanął dęba. 

Napoleon zbladł bardzo, spuścił gło 
wę ·i pojechał dalej. do podprefektury. 

Kule nie przestawaly świszczeć i 
przelatywać ponad domami, a ze wszy 
stkich stron nadciągały zdziesiątkowa
ne pułki, rzucając ku niebiosom groźne 
słowo "zdrada", które jest odwiecz
nym wyrazem ulgi w ustach zwyciężo-
nych. 

Z gmachu podprefektury na spot-
kanie Napoleona, wyszło kilku genera
łów. Cesarz zatrzymał konia pod pom 
nikiem wielkiego Tureniusza i zacząf 
z nimi rozmawiać. 

W tej chwili spadł tam granat 
rozprysł się w kawatki... 

Koń cesarski znowu stanaf dęba. 
Nadbiegł jakiś mały chłopak, syn 

robotnika z fabryki, wyciągnął obie rę
ce, schwycił konia za uzd~ i z całei 

Wolna dyskusya: 
po-, Szano':''lli Rodacy! Jak z Powyższego 

t zą9ku dziennego widać, b<;'dą na tym w 
ta~le spra~ omaw~ane, które każ<le11:0 IJO 
z~mteresu1ą. Chodzi tu szczególnie o to 
s1e ~odacy .dowiedzieli, jak dzielnie broni~ 
slQw1~ polacy spraw robotniczych w Qa 
menc1e. Z powodu tego dążmy licznie na Wll 

ieca 
laka 
aby 
po-
~!a-
ee, 

a nikt tego nie pożaluie. 
Referenci: pan Antoni Breiski 

daktor „Wiarusa Polskiego" i p. Sosińsk.i, 
re-

pre-
zes „Ziedn. zaw. vol." 

pol-. Na wiec zostal też zaproszony jeden z 
sk1ch pos.lów. ZwołUAC y. 

Wlelki wlec „ZJednoczenla zawodowego Pol-

pol. 
sldego w Duisbur2-Hochleld 

odbędzi~ .się w niedziele wielkanocną po 
o 4 ł<!Odz1me w lokalu p. Berthram (dawn. l(lu 
Werthauserstr. · 

ge} 

Por zadek obrad: 
ach Obecne oolożenie robotników w zaklad 

fabrycznych w Duisburgu oraz liche zaro 
tychże i jakich środków użyć dla osiegnie 

hki 
cia 

poprawy. 
R.~ferent redaktor „Wiarusa Polskie~o· 

Antom Breiski i kasyer Jankowiak z Bochu 
„Z}ednoczenie zaw. oolskie". .-

'p. 
m. 

ego Szanownego Pana R.edaktora Antoni 
~rej.skiego, ~tóry .w zeszly wtorek opuścil rw 
z1eme p_rusk1e, wita i życzy Mu serdec 
Szczęść Boże w pracy okoJo oświaty wycho 

i~ 
zne 
dź-

twa polskiego 
Towarzystwo św. Stanisława K. w Suderwł eh. 

Je-W imieniu „Sokołów" i Towarzystwa 
dność" w Langendreer skladam Panu Ant~~ 
mu Brejskiemu podziękowanie za walkę prz.ec 
wrogom Pols.ki i cierpienie za sprawei narod 
wą i życzę Mu, by w jak .najdluższe lata 
skutkiem pra.cowal dla d.oibra ludu polskieg 

ie-
iw 
o-
ze 

°' i 
od niego wdzięczności idoznal. 

'lgnacy l(uder1skl. 

f 
ie-

Tow. św. Antoniego w Oelsenk.-Ueckendor 
podaje swyrn czlonkom do wiadomości iż m 
sieczne zebranie odbedzie sie w pierw~ze św 
to wielkanocne od w:t do 5 ~odziny po pol. Z 
raz po zebraniu obchodzimy uroczystą święc 
kę, na którą sie serdecznie czlonków i' go 

ię 
a-
on 
ści 
(1) zaprasza Zarząd. 

m Towarzystwo św. Andrzeja w Boćhu 
ozniajmi~ szanownym czlonkom, iż 
pierwsze święto wielkanocne przyst 
pujemy w klasztorze o godz. 8 ran 
ws_pólnie do Komunii św. Członkow 
winni się stawić w czapkach i ozn 
kach. O lkzny udział szanownyc 

w 
ę-

o 
ie 
a-
h 

członków uprasza sie. 
Uwaga dla chorużvch i asystentów 

Chorągiew nasz.; bierze udział w klas 
torze w następujących mszach św.: W 
pierwsze święto wielkanocne o g:0d 

. 
z 

z. 
ie 5 rano, o g .Jdz. 8 i o pół 11; w drug 

święto ty lko o pól do 11.- Zebram 
odbędzie się w pierwsze święto wielk 
nocne w zwykłym lokalu o godzini 
3 po południu. Po zebraniu wspóln 

e 
a 
e 
a 

święconka. (3) Zarząd. 

Baczność Druhowie w Hern ! 
Cwiczenia odbywają si,ę w każd 

wtorek i czwartek o godz. 08 wieczo 
rem. Lekcya śpiewu w piątek o go 
dzJnie 0 8 wieczorem. Dalsze lekcy 
śpiewu będą się odbywać w każdy po 
niedziałek o godz. ~8 wieczorem. O 
liczny udział się uprasza. Czołem! 

y 
-
-
e 
-

lgn. Bereszyński, naczeln 

sHy go wstrzymywał. W tej chwili spa
da drugi ~.ranat i odcina ręce dziecku. 

Cesarz rpuścil konia galopem i za
trzymał go dopiero 1przed bramą pre
fektury. Wtedy zrobiło mu się słabo i 
omdlał. 

Dwóch gwardzistów zbliżyło się do 
ni.ego, wzięło go wpół i jak dziecko u
nieśli z siodła. 

Przy ich pomocy doszedł do polo..
wy schodów, ponieważ jednak był ·bar 
dzo osłahinny i nie mógł iść dalej pr2y
niesion0 ;' u krzesło. lJsiadł i odpoczy
wał chwil kilka, podczas, gdy jeden z 
jego adjutantów skręcał mu wpierosa. 

W~palił papierosa, i czując się sil
niejszym, doszedł do końca schodów, 
usiadł na balkonie i rzucał naokół sie
bie niepewne spoj1rzenia. 

Przeoiągały jedne za drugiemi, sze 
regi żołnierzy. Od czasu do czasu da
wały się słyszeć okrzyki: 

- Niech żyje ·cesarz! 
- Podłość! podłość! zdrada! zdra-

da! 
A on machinalnie szeptał z cicha, 

jak gdyby ci biedacy mogli go usłyszeć 
- Odwagi dzieci, wszystko do

brze. 
Wszedł do sali ppdprefektury. O 

godzinie 3-ciej kazał wywiesić białą 
chorąglew nad szpitalem wojskowym. 
Wywieszono. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Najlepsze i najtańi;ze fródło zakupn& 

zegarków 347 

= I towarów ze złota = 
Louis Brand, 

zegarmistrz i dotnik, (311 
Oberkansea, Marktstrasse rn. 

• o ' Essen, 117ft 
al. Włełowa (Turmstr.) nr. 14. 

Największy i najstarszy pierwszonedny intel'eł 
krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uzna.ny jako najlep11zy„ 

TANI01 T&NIO! 

Ublor1 1 trwałeco towaru jut od 35 ma.rek. 

1Jblor7 11ok.olak.łe od 35 do 4:fl marek. 

Koszta podróży do dwóch marek zwracamy : -Ha. 

ałt.m naszem: 8wól do aweao. 

Tani chleb! 

r 
i3 

Dobry, poiywny chleb pade.ra
borakl po 1,25 mr. I po 85 fen. 
ównież westfalski chleb wiejsk (Ba.uern
tuten) po 100 mr. przesyła pospiesznio 
koleją przy odbiorze 4 bocheków franko 
f abryka chleba eloh. Dake Upsprung ~ 
. Sawkotten. ,(180Ó p 

rt'l 

l 

Zamawiać proszę w niemieckim j~
~ku i podać dokładny adres i stacyę ko 
eJową. Składy w Bochu~: J. Pollmeier, 
Moltkemarkt 15, J. Kra.h, Dontenerstr. 
P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Storrstr. 5. 
Lh. Lohoff, Maltheserstr. 5, G. Kirchner 
Lindenstr. 32, Ed. Welsrh, Konigstrasse . 

Chłopiec do pos„ lek 
k tóry b~dzłe miał także sposobność wy 
wiczyć się w polskim I niemieckim ję
yku, może sł~ zaraz zgłosić w godzi
acb od 8-12 i od 5 do 7-mei w biurze 

ć 

z 
n 

„Zjednoczenia zaw. polskiego" 
w BOCHUM, ul. Blilchera. nr. 1. 

Nadesłano 

lilionSo o 1' 

I 

I. 

zawitało w Pozna6skie 
w7bornJ'Ch papłerosówr 

lirm.7 Wulkan 

F. J. Komendziński w Dreżnłł 
w nader przystępnej cenie detalicznłeł 

sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do 10 
nabycia we wszystkich pdnośnych 

handlach. · 

Postbestellungs-Formular. 

eie 
lch bestelle hiennlt bei d.em Kaise • 

a Pos.tamt ein Exemplar der Zeit q
Wlant1 Polski" aus Bochum (Zeituni~ 

isliste 128) flir das II. Quartal 1907. 
d zahle an Abonnement und BesteU„ 
d 1.t92 Mk. . 

„ 
pre 
un 
gel 

- Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be

ckhtl~ • 
___ ..,,,..... ... -,=--~· 

• •••••• •••••• lfl.. " . 
Kałserllclln Postulł . ( 



B„czno•6 bo o•z•kuj29, poniewa~ !Przedają liche na•ladownic· 
twa z• prawaziwe I 

Nie pozwólcie się oszukiwać! 
-..~ Cała armia A.gentów chodzi po 

W estfallł I Nadrenii . 
wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Nohl1tSse i Otomaa Prawdziwe i najlepsze „NOBLESSE" i „KRYMSKIE" 
wyrabia tylko fabryka papierosów Handkle'ft łez I Sp. w Poznaniu, 

Prawdliwą Nalewajk~ i Nastójko z owocami, prawdziwą Sokołówkr, Karpatówk~, Pod
ktmarzank~ . Złotą wodę, prawdziwy Boiar, Szodon i likier bez alkoholu Druiba I Manru 

wyrabia tylko "ietka i znana firma B. Knspl'Olłie?z, Gniezno, Berlin, Hamburg. 

Powyższe te firmy zastępuje i poleca generalny reprezentant 

Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą z fab:ry 

Ganowicza & Wleklińskiego 
z P1znanla, 

gdyż tylko wtenczas Noblesse No. lSO i Otoman . k . h ~ _!ą prawdziwe i najlepsże • .._ Fr. Kra1ews I, Bac urn, Wszelkie wysyłki niżei 30 t1sl~ey uskutecznia si 
~ w największym interesie hurtownym 

Gnełsenaustr. nr. ~. Telefonu nr. 1758. lg Kwaśniewskiego 
Największy interes tego rodzaju na obczyźnie. w Bochum, ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. !t 
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I 

tofłe 
ie jeizerua odstawiam wa.gonami po ~OO do 300 eenłnar(ny do każdej stacyi kolejo"Wej. 
No. żyezenie wysełam próby. 192 

pięknych, jak perełki, pierwsze wagony już nadeszły. Dalsze wagony w 
drodze, a setki w kopcach czekają. ~przedaj~ tylko wagonami, 
dla tego nlesłyellanle tanio. Próby każdemu chętnie przysyłam. 
Zamawiać można listownie, osobiście w biurze i telefonem nr. 577. 

St. Waw1•zynlak, właściciel, Grodzisk (Grati i. Posen). 

Jan Kwiatkowski, 
Import kartofli, Interes kredytolVy, Kąt11a oszez~dnoieł 

Herne, Bahnhofstr. 50. ~ 

1Wajwł~ksz7w,bór najpi~knłejsz)"ch 
rzeczy i najtańsze ceny na. 

U B RA N I A !r.~z!~~dzieńe. do li.omunłł 
i dla· chłopców 

znajdzie ka.My w domu zakupna 

CallU1ann•a w Darxloh 
Prowłnc1alna ul. (Provlnzłalst1·.) t'fa 

· Stary interes, sprze-
dający towary na odpła
tę, poszukuje od zaraz 
pilnego i porządnego 

człowieka 
do łl aso-n·anla I 
8p1•zed~wańła. 

Mała kaucya potrzebna.. 
Zgłoszenia do Ekspedy
cyi ,,Wiarusa PolskiegoH 
ped nr. 861. 

Swieitt 

Kredvt dla każdego I 
llajlepsze 

źródło zakopna 
mebli i urządzeń mieszk. 

NA OD ')ŁATĘ 
meble na i pokój wpłata A ml:. 
meble na 2 pokoje wpłata 10 mk:. 
meble na a pokoje wplata e 11 mk. 
meble na 4 pokoje wpłata. 30 mk. 

Najlepsze dabersłrie, poznań,ki 

kartofle 
160 funtów :t,to mk. 

Gottfr~ Konen, 
Wattenscheid, 

WJ&Oka ul. (Hochstr.) 4 
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Święconka 
nadchodzi i każdy, kto się w najlep 

polską kiełbasę1 szynki iM, 
zaopatrzyć chce, powinien nabyć tylko 

Franciszka Zymyłki, 
naj lepezego rzeźnika polskiego ( 

Bruckbaqsen, ulica Albrechta 6 

Budzik gł. dzwonek. l,a1 
Zegarek ::~!~k. 2ł„ 
Zegarek .reC:!:;' 6,s5 
Cenni.kl" około 2000 il 

cJi "fr!•· łar11e 

M. Danecki, Poznl 
ul Rbmareka •· 

Otwarcie składu! 
Z dniem dzisiejszym otwieramy w B o c h u m przy 85! 

ul. Henryka (Heinrichstr.) 14 ==·~~ 
D!:i':~~=:i!J nasz loka.I wystawy i zapraszamy wszystkich do łaskawego zwiedzenia. 

Prosimy zażądać bezpłatnego wrQczenia spisu tych składów, które dają czerwone marki rabatowe „Phoenix", 
w naszych lokalach albo w tych składach, w których wywieszone są nasze plakaty. 

I. Nasze książeczki rabatowe zawierają • • =5 znaczków wolnych. 
II. Każdy, kto do końca kwietnia okaże książeczkę ze 150 czerwonymi .znaczkami "Phoenix", otrzyma dalszych 

30 znaczków gratis. 
III. Zamieniamy książeczki z 340, 500 i 1000 znaczkami. 
IV. Naszemi książeczkami można we wsz1stkleh składach, które wydawajfł czerwone znaczki „Phoenix", płacić a mianowicie ksi~żeczka z 1000 .znacJS· 

kami posiada wartość 8 marek. 

I 

oe 11- armar en· ese se a 
m. b. H. 

Bochum, Henryka ul. (Heinrichstr) 14 Essen Grabenstr. 38, 

I. 
Dortmund, Wissstr. 40, 

Witten, Ruhrstr. Il, lf iihlhe1m n. Ru• rą, Bacbstr.41 -Za druk, na.kład 1 reda.kcye odpowiedzialny A n to n i Brej ski w Bocłutm. Nak:laaem a czc1onk.ami Wyaa wrt1ctwą •• W1uu~a l-'01 w 1:1ocnu 

c 
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Rodzice polscy! Uczcie diiecł swe 
mówić. czytać i pisać po polsku! Nie 

lat P~akiem, kto potomstwu swemu 
11łemcgyć się pozwoli! 

z 

.Pisma lliemfockie rozpoczęły znów he
-tę przeciw Prancyi z powodu wypad

ków w Maroku. 
Jak inż wczoraj dooosiliśmy wy

syła Prancya ekspedycyę karną do 
Maroka. która zajmie miejscowość U
djida; l)'fawa do tego nie może nikt 
Pran cyi zaprzeczyć. Jednakże niemie
·ckie pisma kapitalistyczne rzecz przed 
stawiak tak, jakoby Francya chciala 
. zabrać zaraz cale Maroko dla siebie, a 
mają na nie, jak wiadomo, wielki ape
·tyt kapitaliści niemieccy. 

Ponieważ krajowcy marokańscy 

dopuścili się także wykroczeń wobec 
poddanyclt angielskich, więc prawdopo 
dobnie Anglia przyłączy .się do fran
-cusikiej ekspedycyi karnej. 

W Tllu~ w Szwajcaryi, toczy się obe 
-cnie przed s21dem przysięgłych proces 

~zeclw Tatianie Leontiewnie. 

M letnia dzie1wczyna pochodząca z 
wysokich sfer rosyjskich zastrzeliła 

niemieckiego kaipitalistę Miillera, któ
rego wzięła za. byłego rosyjskiego mi
nistra spraw wewnętrznych Durnowa. 
Do zabójstwa zdecydowała się z po
wodów politycznych. 

~o~yjska Duma państwowa występuje 
~hecale estro przeciw polowym ~dom 

wojennym. 
Wszyscy mówcy domagają się zinie 

sienia SĄdów polowych jako instytucyi 
nie~odnei. Wielu mówców oświad

-cza sic: przy tej sposobności za zupel
nern zniesieniem kary śmierci. 

Milko' nasze pieśni kościelne! 
Jedną ze spraw, na którą Polacy na 

obczyźnie za mało zwracają uwagi, to 
nasze pieśni kościelne. 

. Idźmy tylko na nabożeństwa pol
skie w różnych stronach obczyzny a z 
?~Iem serca przekonamy się, jak często 
Plew wspólny i<izie jll!kby z kamienia. 

Co tego głównym powodem? 
. Oto lud polski na obczyźnie składa 

~tę .z wychodźców z nairóżniejszych o
„ohc kraju naszego, bo nietylko z 
Wszystkich dzielnic zaboru pruskieto, lecz także z rozmaitych stron za-

oru rosyjskiego i austryaokiego. 
Wiemy zaś dobrze, że dla wielkiej 

c6z~ścipieśni naszych kościelnych w 
r znych dyecezyach różne są w użyciu 
rnetodve. 

Gdyby jednak przynajmniej pocho
·1zdący z jednej dyecezyi mieli jedną me 
·' 0 Yę ! Ale gdzietam ! 

Melodye pieśni naszyc
0

h przechodzi 
ły. z pokolenia na pokolenie i w ciągu 
w1ekow w poszczególnych parafiach 
staly się znacznie od siebie odmienne. 
Zdarza się, że w dwóch sąsiadujących 
z~ ~obą parafiach jednę i tę samą 
pie~~ na zupełnie inną albo przynaj
rnmeJ na tak zmienioną śpiewają melo
dyę, _że gd~ ina odpuście lub przy innej 
okazy1 ludz.1e 2 parafii znaidą. sie w 
jednym kościele, razem tej lub owej pie 
śn_i śpiewa~ nie mogą i jedna część 
milczeć zmewolona, nie chcąc wywo
łać dysharmonii w śpiewie. 

Gdy weźmiemy na uwagę podane 
okoliczności, wtedy pewnie nikt dzi
wić się nie będzie tak czesto bez
h~um.onijnemu śpiewowi, jaki spotyka 
się meraz podczas nabożeństw w stro
nach tutejszych. 

A jakie są skutki takiego stanu 
rzeczy? 

Rzecz jasna, że dobrych' skutków 
SJ}Odziewać się nie można: niknie za
miłowanie do pieśni kościelnych wo
góle. 

Z tego oowodu wszelkiemi silami 
starać się trzeba o szerzenie znajomo
ści naszych pieśni kościelnych i zamiło 
wania do nich. Razem. oowiem ze za
mii owaniem ku pieśni kościelnej znika 
z domów naszych znana star~polska 
pobożność, co w czasach dzisiejszej 

niewiairy i dzisiejszego zepsucia po
dwójnie staje się niebezpiecznem. 

Nie tylko więc w tym celu pielęgno 
wać winniśmy śpiew kościelny by po
dnieść nasze nabożeństwa kościelne, 
lecz także by przez to utrzymać i roz 
budzić jeszcze bardziej ducha religijne 
go w naszych ogniskach domowych, 
tej najsilniejszej fortecy wobec wszy
stkich zakusów apostołów przewrotu. 

Szukajmy zatem środków i dróg, 
przy pomocy których cele wskazane 
zdołalibyśmy osięgnąć. 

Chętnie udzielimy gościnności w 
lamach pisma naszego koresponden
cyom Szanownych naszych Czytelni
ków, którzyby sprawy te pragnęli o
mówić i wskazać środki. jakie wedlug 

ich zdania przyczynićby się mogly 
do podniesienia naszego śpiewu kościel 
nego i religijnego śpiewu domowego. 

Uwagi nasze w tym względzie, wy 
powiemy w artykule następnym. 

Polacy na obezyźnieQ 

Nowe „)(otu śpiewu" w Oladbeck. Wiec 'fi 

Oladbeck, który sie odbyl w niedzielę, dnia 24 
marca w celu xaloźenia kota śpiewu, zagail p. 
Wawrzyn Bilasiewicz, który wYiaśnil zgroma
dzonym cel kól śpiewackich. Dalej zabierali 
glos Antoni Zolędziewski z Buer, Józef Weiss 
Wattenscheid, Jan Kaczmarek z Herne, Józef 
Witecki z Gla<lbeck, Ludwik Mikolaiewic~- z 
Olaid.beck. 

Mówcy przeds.tawiali ważność i donioslość 
pieśni po1Jskiej, zachęcając tern samem do zalo
żenLa ko.la śpiewackiei;ro, co też nastąpilo. Na 
czlorrków zapisalo się 29 Rodaków W !.klad 
Zarządu wchodzą: Wawrzyn Bilasiewicz. jako 
przewodniczący, Ludwik Mikolaiewicz ~tp. 
Józef Weiss sekretarz, Franciszek Jamry za
stępca, Wojciech Cichosz skarbnik, Pr. Szlafka 
zas.tp. fr. Parzonka bibliotekarz. Jan Matu
~zewski zastp. Jan Paszkowiak i Walenty Kę
dziora lawnicy. 

Mlodzież, której w Oladbeck nie brak, pro
simy, ażeby się i;rarnęla do pielęgnowania pie
śni pols.kiej, bo w niej odzwierciadla się cale na 
~e życie. Zebra.nie odbędzie sie 7 kwietnia na 

P.ol.ti~ Bochnm. - Telefon nr. 1414 

sali p. Wilhelma, Norpoth, zaraz po nabożeń
stwie. Cześć pieśni polskiej! 

.Józef Weiss. sekretarz. 

Konstanty Pobiedonoscew. 
o którego śmierci donieśliśmy onegdaj 
urodził sie w roku 1827 w Moskwie, 
w r. ~846 uko11czyl kursy prawne, na
stępme został urzędnikiem w moskie
wskich departamentach Senatu. 

Miedzy rokiem 1860 do 1865 był pro 
fesorem prawa cywilnego w. uniwersy 
tecie moskiewskim. 

W r. 1860 wykladal prawo wielkim 
książętom, między innymi pózniejsze
mu cesarzowi Aleksandrowi III. 

W r. 1865 osiadł w Petersburgu, 
gdzie zostal członkiem rady ministra 
sprawiedliwości, następnie senatorem 
a w r. 1880 nadorokuraterem Synodu. 

Pobiedonoscew w ciągu lat pr~e
szlo dwudziestu od początku panowa-

nia Aleksandra III. miał stanowczy 
wrpływ na poliitykę wewnętrzną w Ro
syi i zachował Jo wpływowe znacze
nie przy teraźniejszem panowaniu aż 
do chwili objęcia steru rządów przez 
hr. Wittego po traktacie iportsmu
ckim, gdy zaczęta się doba nowych 
reform, których P{)biedonoscew byt 
zdecydowanym przeciwnikiem, repre
zentującym do końca życia dążenia 
krań·cono ws t e c z n e. W ciągu karyerv 
slużbowei Pobiedonoscewa uczyniono 
kilka zamachów na jego życie. Je-· 
dnym z powodów jego ustąpienia i usu 
nięcia się w zacisze życia1 domowego 
był projekt zwołania soboru cerkiew
neg<>, do które~o Pobiedonoscew nie 
chciał dopuścić i istotnie pierwsze za. 
miary, czynione w tym kierunku hy-
~v unicestwione. ' ' 

Prawoslawie i desl'Qtyzm byly 
podstawą jego działalności spolecznej 
i państwowej. Ws'...:utek tego byl za
wziętym wrogiem Polaków i katolicy 
zmu Prześladował Polaków na każdym 
kroku, po prostu tropił i ścigat Karta 
jego historyi będzie iedną z wielu czar 
ny.eh plam w dziejach państwa rosyj
skiego. 

·- flEZ 

liemłe polskłeo 
Z Pro~ Zat.hocJ:ni„h. Warmii i M~zur. 

Oddsk. l(a<lunia tu ogromnie wezbrala i 
wod~ jej pocz~aią wylewać i dochodzić miej
scami do budY.Jlków. 

Sf~~· W ~biegly_ wtorek znaleźli Z POWO
du wtelk1ego wichru na morzu śmierć rybacy 
Ra<lmaan i Zenkle z Ko.lobrzegu 

.or~zlądz. Redaktora pana Stanislawa Pa 
s~h~sk1ego skazano znów na trzy tygodnie wit: 
z1enLa. 

Z Wiei. Kr Pozodskiege. 
. Poznań. W zeszlyr_n ty~odniu toczył sie tu

taj przed sądem przys1~~lvch ciekawy proces 
o morderstwo przeciw bradom: kowalowi fran 
ciszkowi i rybakowi Janowi Kramerom z 
Chojna pod Wronkami, oskarżonym o rozmy
ślne zamordowanie leśniczeS!O J(iaua z leśniczów 
ki Pfaffemhof ( ?) pod Chojnem. Zawezwano 13 
świadków, pomiędzy nim.i w<lowc oo zamordo
wanym, brata te~oż i kilku rzeczoznawców. 

Na pytanie, czy jest winnym zarzuconej mu 
zbrodni oświadczyl fr. Kr.: Zastrzelilem leśni
czego Kiaua, ale uczyniłem to sam. Oskarżony 
Jan Kr. czuje się n;ewinnvm i nie wie kto te!
niczego zamordawal. - Komisya są<lo~a. która 
na mie.tsce zbrodni zjechala, obdukowala trupa 
znaliezionesro na drodze prowadzącej do leśni-

czówki z dwoma ranami od strzalów. na szyi i 
lewym lokciu. Ponad i;r;fową leżala chustka, 
któr_ęj, zdaje się, zamordowany użyl do zata
mowania krwi Notes w piersio.wej kieszeni 
tkwiący, mial śjad od strzalów. Stad krwi wiÓdl 
na 16 metrów do zagajenia, gdzie w wielkiej i
lości drzewek galęzie w wysokości piersi byly 
-oblamane. Znaleziono tam również kofo zabi
tego, a w pobliżu ślady obuwia podbitego 
gwoździami. Na <lrągu od telegrafu i kilku drze 
wkach spostrzeżono znaki od kul a na z.iemi kil
ka blaszek od patron. 

Pierwotnie Franciszek Kramer zeznawal 
inaczej a mianowicie, że brat jego Jan przyszedl 
za nim nad jezioro-: tam opowiedzial bra!ll. iż 
w drodze mial z leśniczym sprzeczke, w trak
cie której Kiau mu grozil, że go zastrzeli. Jaa 
mu d-0radzil, aby urzędnika sprzątnąl i uwalnil 
sie tym sposobem od ciąglych n~abywa1\. W, 
krótce potem strzelili obaj z róż.nych stanowisk 
na przeieżdżająceg-o na kole leśniczego, raniąc 
go wramie; trzeci strzal z flinty Jana :6Walil go 
wreszcie z ko.la. Przekonawszy sie, że rann_y 
jeszcze żyje, dobil go franciszek czwartym cel
nym strzaJem. 

Oskarżony twierdzi, że zeimania powyżstLe 
poczynU: wbrew swel!o uświadomienia: slowa te 
kladziono mu formalnie w usta, a on wszYStk:ic 
mu tylko przytakiwal . 

Oskarżony wyrazil sie, że maaac Klllm. za 
waryata, chcial ustawic·mym prześladowaniem 
koni.ee poloi-yć i uprzątną.ć si;o z drogi. 

Na odnośne pytanie prokuratora oświadcza 
oskarżony, że na odległość 120 do 150 metrów 
bardzo~ celnie strzela i że w obecnym przypad
ku chcial Kiaua z tylu WProst w serce trafić. 

Po kJlkodniowym procesie są.<1 skazal fru 
cisz.ka Kramera na śmierć a Jana za p~oc w 
zbrodni na 8 lat domu karnego. 

W ałne zebranie Towarzystwa czytebll łudo 
wycb odbylo sie w czwartek na sali pala.ca 
Dzialyńskich w Poznaniu. 

Z sprawozdania kasyera p. ·dr. Kapuściń
skieg-0 wynika, że Towarzystwo mialo następ
ny dochód: 

Remanent z roku 1906 702,23 mr: --
Roczne sklad·kl 10 231,10 mr. 

Dochód nad:iwycza}ny 25 790,47 mr. 
Razem 36 724,10 mr. 

Rozchód wYnosil 35 252,56 rnr. 
Pozostaje na rok 1907 1 471~54 mr. 
Majątek Towarzystwa WYDOSi 45 866.45 mr. 

Dlugi Towarzystwa z dniem 31 grudnia 1906 r. 
wynosily 1378 mk.. a obecnie sa już splacone. 

Obszerne sprawozidanie Wal bibliotekarz 
Towarzvstwa, p. dr. Michalski. Nowych czy
telni zaic:Yżono w_ roku ubieglym 80. czytelni już 
istniejących uzupelniono 585. Książek do ksiego
zbiorów czytelni wzeslano 20 791. książek do 
rozdania. jako to: podreczników do nauki re
ligii, elementarzy itd. rozeslano 166. z końcem r. 1906 bylo 1370 czytelni. Spra
wo7Jdania te byly niestety niedokJadne, tak że 
nie bylo można podać ani ogólnej liczby książek 
zawartych w c_zytelniach, ani ogólnej lic~Y 
wypoży~ei1, ani sób z czytelni korzysta9ą-
cych. 

W Szamotułach po raz pierwszy w tym 
roku po sejmiku powiatoWYm - jak dcmosi ,.Dz 
Pozn." - nie bylO wspólnego obiadu. ZwYkle 
obiadowali Polacy ra-zem z N_iemcami 

Poznań. „Dz. Pc)Z.n." donoszą z Berlina, ie 
w tamtejszych kolach świa<lomych rze-cZ.J' 
wymieniają dwóch kandydatów ra tro11 arcy-
biskupi w Poznaniu. 

Obydwóch kandydatów zdaniem „Dzien. 
Pozn." nopiera nasz przeciwnik polityc:iny ks. 
kard. K®n. Już po śmierci śp. ks. arcybiskupa 
Stablewsklego wy-mieniano jako glównego kan 
dydata ksi~dza kanonika Zdralka z Wrajawia. 
a teraz W)'.JTiieniają poola centrowego ks O\o-
watz.kieS!O· 

W dopelnien·u tci wiadomości dodajemy, 
że ks. Zdralka z Wroclawia jeszcze r.a C7~sów 
pożycia ks. arcybiskupa Stablewskiego w-y ,nie
niano jako kandvdata na stolicę ~w. \Vojci~ha. 
z ks. kard. Kopoem lącza go wię?:y przyjaźni 
Jesz,cze z Monasteru. . 

Drur;ri kandvdat. znan.' centrowiec hakaty-
sta. ks. Glowatzki ws1aw'! sic zeszle::o roku 
-podcza~ a~itacyi wyborczej w bvtomsk?-tar
no11:6rs.kiem tern. że na wiecu w Król. Hucie za
wolal do Polaków: .. Czekaicie: nrzyjdzie dla 
was Q."OOZina zapfaty! Rz:i.d i miarodawcz.e czYn 
niki o to się postaraia ! 

z I ~zk "§\:i 

Bytom. W oon:e<lzialek w oofudnie :•re
sztowano w Szarleiu morderce:. którym jest jak 
tuż <1onosiono niejaki Liberka z •1 Rvcerskiei 
, Bytomia. Morderca przyznał s) już do zbro 



(\ni i sam powiedział, i.c wykonal już 4 morder 
Shl«t. Zamorctowal'.: .:1 jest nicjakt Bruner z 
Szarleia. który u Liberki lożowal i z nim s.!ę 
JtOklócil. 

ł(ioltyka i Liberka zamordowali wspólnie 
Br1ł'll'flera. Zona Liberki byla przy tej zbrodni 
obecną. Oddalila się dopiero z domu, ~dy mia
no trupa poćwiartować. ToPór • .którym zbro
dni~ pQPelniono, nie zostal jeszcze odnalezio
nym. W kuchni Liberki. w której Brunera za
mordowano, wykryto na ścianie ślady krwi. -
DaleJ przyznail Liberka i l(ioltyka, że z.amor-
4:\owanego Kapice zwabiłi ku koJ>alni tteinitz.a. 
gdzie go strzałami i pchnięciami nożem pozba
wiono życia, poczem .zo zawló.kli do kanalu. U
.r~owo skonstatowano także, że Liberka i Kiol 
~ka zamierzali leszcze czwartego mężczyzn~ 
usunąć z <lrogi. Mialo sie to stać, skow Liberka 
wróci :a więzjenia. W tym samym dniu_, w któ
rym ten czfowiek mial zostać zabitym, zosiat 
p_rzez Liberkową ostrzeżony, wskutek czego u
l1lL~ pewnej śmierci. Nazwiska owego meż
-czyzµy wfadz.a jeszcze nie wydala. - Dom 
prey ulicy RYcerskiej, w którym morderstwo 
vopelaiono, to mala, jednopietrawa, brzydka 
chalapa z dwoma oknami na vrzedzie i z ma
Jem podwórzem. Caly dom jest bardzo za
niedbany. Ponieważ tylko Liberkowie w nim 
:mieszkali, wiec iest obecnie zamkniętym. 

Z łnnyeh dzielnic Pols~ł. 
Wielki Czwartek na .las.ei Górze. Corocz

Jlie na Jasnej Górze we Wielki Czwartek z 
uderzeniem godziny 4 rnno odbywa się zmia
na 8Ukienki na cudownym obrazie Najśw. Pan
ay. Tej uroczystości i wiekami uświę.conej ce
.rem<mii dapeł'nia1ą OO. Paulini przy zamknię
tych drzwiach świątyni i bram ·klasztornych, 
rnz aby uniknąć natfoku ludu naplywaiiącego 
na aroczystości wielkoczwartkowe, powtóre 
ze względu na szczuplość mieisca, w którem 
ta ceremonia się odbywa. Jeszcze zwykle ciem 
lł-0 ~dy na lrorytarzach pojawiają się Ojcowie 
Pa'ulini, spieszą ku zakrystyi, otwierają skar
biec i <ląż.ą po schodach ku maJej celce, przyle
_gatiącej z tylu do górnej części o.ltarza Przenai
~vwiętszej Matki Zbawiciela. Przyklękają wszy 
scy. poczem dwóch PauHnów przybranych w 
komie i stuly wyjmuje obraz z oltarza, sklada
jąc go na stole p!"Zy'branym w obrus, przy świe 
tle świec ustawionych \V ~órnej stronie cudo
wnego obrazu Zakonnicy rozpoczynają modli
łwY pod przewodnictwem przeora. Po ukończe
ahl których zdeimuia korone i sukienkc: drogo
-cenną r odnosza ją <lo skarbca, skad przynoszą 
drugą. w jej miejsce. Po przybraniu obraz~ 
1>rzeor odmawia litanie <lo Najświętszej ~a~y1 
pa;nuy, po którei ukor1czeniu dwóch zakoonikow 
-wstawia obraz do o.Itarza. 

__ zg 

Wiadomośd ze świata. 
De 1ejmu pruskiego i parlamentu nie-

mieckiego 
wystosow.ał główny zarząd „ostmar.
ken ferajn u" prnśbę o tak zwane „ost
markenzulagi' '~ 

W petycyi do sejmu proszą hakaty-
ści z wyłuszczeniem JJ{}W.odów, żeby 
sejm zechciał uchwalić udzielen_ie „cu 
lagów'' d-0 myta dla nauczycieli oraz 
dlai średnich urzędników kancelaryj
nych i urzędników podrzędnych w roz 
maitych powiatach Prus Zachodnich, 
na Górnym ~lązku oraz w Południo
wej prowincyi wschodnio...,pruskiei. Od
wołalność „culav;ów" ma być zniesio
ną, to znaczy. że kto raz otrzyma „cu 

Fatalna omyłka. 
•3 J Powieść z francuskiego. 

- Sama rozpacz nie wystarczy -
rzekl Ryszard - jeść trzeba. Mam pu 
stki w.. żołądku. 

Ja także bardzo jestem głodny 
rzekł Jerzy, zacieśniając swój pas i pa 
trza.c na Józefa. 

Kapralu Miiller ! 
-Co? 
- żebyśmy tak co przetrącili? .. · 
- Niczego więcej nie pra~ę !... 

Zróbmy wyprawę na półFysep. 
Może tam rozdają żywność naszym to
w.:arzyszom. 

- O! taka tam żywność, widziałem 
przed chwila, iaik turkosi zajadali .tra
wę i korzenie. Ja mam coś lepszego ... 

- No?! 
_:_Tak, przeczuwałem, co to będzie 

i zabezpieczyłem się. 
- Masz chleb? 
- Ależ nie, przepraszam, ja nie mó I 

wiłem, że mam chleb, ja tego nie mó-
mówilem.·. 

- A więc słoninę, suchary? l 
- Ani słoniny. 

. - A zatem co? ... może kuraka ... I 
Józef Milller rozpiął torbę i wyciągnął ~ 
mały pakiecik, owinięty starannie w ga f 
z etę. ~ 

- Patrzcie! - zawołał z wesołym 
uśmiechem. f 

I rozłożył przed towarzyszami ka-

lagę", ma zawsze do niej mieć prawo, • 
dalej ma zostać dla nauczycieli przy 
byłych do prowincyi wschodnich z in
nych cześci monarchii tak zwany czas 
czekania zostać obniżony z 5 lat na l 
rok dla tych nauczycieli, którzy więcej 
jak 10 lat pełnili be'.lJnagannie służbę 
państwową. W petycyi do pa.rlamen
tu proszą hakatyści. by w prowin
cyach, zamieszkałych przez ludność 
,,dwujęzyczną'', urzędnikom państwo
wym udzielono tych samych „cula
gówu, co innym urzędnikom równej 
kateg-oryi. -

Z kolonii 

Putkownik Deimlin2:, który w osta 
tnich miesiacach stal na czele wojsk 
niemieckich walczących przeciw mu
rzynom w Zach. Afryce niemieckiej 
został odwołany z pola walki i miano
wany ienerat-majorem. Dowództw-0 
po nim objął podpułkownik von Es
torff. 

Nowy dyrektor urzędu kolonialne
go wyjeżdża wkrótce do Afryki. 

Rzad rumuński wobec rozruchów wło
ściańskich. 

Król rumuński. który JJ{}chodzi z 
katolickiej linii łfohenzollernów, powo 
lał nowe ministeryum liberalne. Przy 
jął też deputacyę obywateli z Jass 
która przybyła prosić go o piekę. Król 
-oświadozył deputacyi, że dąży jak naj
usilniej do przywrócenia porządku w 
Motdawii. Całemu temu nieszczęściu 
rozruchów winna jest polityika, przez 
którą administracya kraju, d-0skonale 
działa1ąca przed laty 30-tu, została 
zdem-0ralizowana i nie stoi obecnie na 
wysokości zadania. Politycy powinni 
dqać przedewszystkiem o rozwiązanie 
kwestyi rolnej i żydowskiej. 

a _&&L: 

Ze spraw robotatczyobł 
Z spraw knapszaitowycb. Stars.zy knavszaf 

tawy Iieberrnann zlożyl w d. 25 III. swój urząd 
iako starszy knapszaftowy. Z dniem 25 marca 
objąl urzą<l ten jei;i:o zastępca. Kasper Blum z 
Weitmar, ul. Roonstr. nr. 80 po zdaniu egza
minu. 

Obwód ten obejmuje z ~miny Weitmar 
część pólnocną kolei z Dahlhausein do Weitmar 
oraz pólnocną i wschodnią część ul. Wodnej z 
wykluczeniem wsi Weitmar, Barendorfu i Frie
drichshauserr. 

Hildesheim. W tutejszej fabryce pieców 
firmy Senkin wybuchlot bezrobocie. Do tego 
czasu stre\ikuie stolarnia i lejarnia. Nie wiado
mo jeszcze jaki cala ·sprawa obrót weźmie . Być 
może, iż oprócz tych dwóch oddzialów będą 
zmuszone i inne od:dziaty prace zJożyć, jeżeli 
ctyrekcya życzeń robotników nie uwzględni. 

Robotnicy rafineryi także dyrekcyi cen
nik przedlożyH. Czas do od'Oowiedzi zosta1wio
no <lo drugiego święta Wielkanocy. Ody do te
go czasu nie przy}dzie przychy-lna odpowiedź, 
wtenczas robotnicy zamierzają pracę z.lożyć. 
;ag „.„ -- ~-

wałek końskiego mięsa i pół suchara. 
Jerzy i Ryszard zaczęli się śmiać i 
wyciąg1nęli do niego ręce. 

- Bodaj tego Milllera ! - rzekł 
Ryszard - on zawsze myśli o wszy
stkiem. Obfite pożywienie. Dzielni 
żołnierze! 

Wysunęli kilka czerwonych węgli 
na brzeg ogniska, położyli na nim de
likatnie i z nadzwyczajną ostrożn-0ścią 
kawalek mięsa, poczem podzieli się 

sucharem, który roztłukli kamieniem. 
- Mam trochę wody w miarce -

rzekł Ryszard - nie brak nam nicze
go. 

- T-0 prawdziwe gody weselne. 
Józef, z wielką powagą ukucnął 

przy ogniu. patrzał uważnie na mięso, 
leżące na węglach, i próbowa~ go dre
wnianym pręcikiem. Od czasu do cza 
su pocbylal się niespokojnie, od suwał 
zagasły jakiś węgielek, zastępowal go 
innym, żarzącym, zgarniał gorący po
piół i układał naokoło kawałka mięsa. 
ażeby żar nie był za silny; jednem sio 
wem, czuwał nad wszystkiem z ma
cierzyńską troskliwością. 

Ryszard wszedł na skałę. aby ro
zejrzeć się naokoło i zobaczyć, co się 
dzieje na półwyspie. Wszędzie leżeli 
w nieladzie ludzie. otuleni w płaszcze. 
Wszedł na. sam półwysep. 

Większość żołnierzy, nie mając co f 
do ust włożyć, pokładła się spać. Inni 
pomi:no ci~mności nocy, szukali czego ! 
do z1edzerua. i' 

Tu i owdzie rozpal·ono ogniska, któ ~ 

Gdyby wrbuchto bezrobocie w rafineryi 
wtcncz:as i fabryka chemiczna amoniaku musia 
faby za-strejkować z powodu braku wody, którą 
dostaje raiinerya. 

Oprócz wymienionych, także w innych fa
brykach i zakla<iach zaru>si sie na bezrobocie. 
Up.rasza się Rodaków, aby do czasu, aż się 
ruch robotni.czy ukończy, tudotą<l <io pracy nie 
przyjeżdżali. Robotnik. 

Dahlhausen. Szanowna Redakcyę Wia 
rusa Polskiego" upraszam uprzejmie o laskawe 
zamieszczenie kilku slów z naszej miejscowości 
W Dahlhausen istnieje fabry.ka brykietów. Pra
cują w nłei przeważnie Polacy. Zarobki są zbyt 
marne. Zarabiają tu robotnicy po 35 do 37 
feny'f{ów na godzinę czyli 3,50 do 3,70 mr. na 
~cht~. 

Praca trwa tutaj 10 gadzin bez orzer'WY od 
6 raioo do 4 godz. po polu<lniu, a potem jeszcze 
kaiidy robi od 4 <lo u olO godziny wieczorem. 
Dii-eie się to prawie c-odzie1mie. Gdyby który 
z robotników tak dlu11:0 nie pracowal to na dru
g~ dzień czeka ~o ladne przywitanie: polączone 
nieraz z najgorszymi wyzwiskami. 

Praca we fa.bryce brykietów ies.t jedną z 
nakie.tszych i najniezdrowszych. Smola wgry 
za si~ w cialo i jak slońce w lecie J)a!!i, to bó! 
od smoly jest nie do WJrtrzymania. Skóra na 
cz1owieku pęka. i schodzi. Jest rzeczą prarwie 
nie -do uwierzenia, żeby w tei pracy mógl 16 
godzin bez wytchnienia przepracować, a jedna
kO!Wo-l: tak się dzieje. 

Na· owej fabryce istnieją, ogromne niepo
rządki, szczególnie w umywa·lni, która raz w 
miesiącu zaledwie bywa czyszczoną. to też 
lgnie się w blacie i papierach starych po ko
bm.a. Okna w umywalni powybijane, tylko pla
tami i papierem pozatykane. · W entylacye nie 
fu.nkcyonuia,. Woda leci zimna jak lód i tytko 
kilka kropli wychodzi wody cieplej. Zapytać 
s.ię należy, czy tam <lo tei fabryki nie uczeszćza 
:itnspektor procederowy, i czy jemu nic nie wia
domo o· tych nieporzą-0.kach _ _? 

Na tuteis.zych robotników s-pa<la tak
że wielka wina W zesz.lym rnku zarabiano 
tutaj 40 fenyg-ów na R"odzinę. 

Robotnicy się wcale qie pytali, czy zara
biają Jako tako, tyLko robili w tygodniu 
trzy razy po 20 godzin bez wypoczynku. Zda
rzalo się nawet, że ci, którzy <lo dru1?:iei w nocy 

1 
pra.~owali, a mieli trochę dalej do domu, już 
wcale nie opuścili fabryki, tylko robiLi bez przer 
wY i kazali sobie jedzenie do fabryki przynieść. 
Przerwy trwają tutaj 15 minut na śniadanie i 
-podwieczorek a obiad 20 minut. 

Jeszcze nilkt nie slysza!. aby robotnicy w 
ten sposób dali się wyzyskiwać i tyle godzin 
pracowali. Przecież nawet kań i wól ma w 
Polsce więceii wolności, Jak my tu na te.i fabry
ce. Cza·s największy, aby się sprawą za.Jęto i 
by tu inne stosunki z.apanowaly. 

Pawinniśmmy się wszyscy zorganizować 
i potem przedstawić żądania o zaprowadzenie 
lepszych zarobków i lepsz_ych porz.ądków na 
fabryce brykietów. Robotnik. 

Schonnebeck. Na odbytym w Schonne
becku wiecu, dnia 10 lute.iw zostali wybrani do 
miejscowego zarządu: deleg-atem Jan Sosińs1ki, 
ul. Friedrich-Str. 54, zastepca Marceli Solecki, 
Rotthausenerstr. 12., sekretarzem Adam Kapala 
ul. Mittelstr. 84, zastępca Ignacy Kasperski ul. 
Schillerstr. 11; kasyerern Wladysilaw Józefo
wicz, ul. Priedrichstr. 8; zastepca Józef Torcha
Ja, ul. Mi:ttelstr 92: rewizor. kasy M. Karbow 
ski, ul. Mittelstr 170 i W. Walczaik. ul. Mittelstr. 
m. 67, lawnikami M. Karmoliński i P. Skrzyp
czak. Mężami zaufania wYbrani zostali na ul.: 
Saatbruch i Kaldenkirche dhdh. Antoini Dcbo
wiecki, ul Rottha.usenerstr. 12, na ut. friedrj.ch
Orund i Mittelstr. dh. Marceli Solecki·, ul. Rott
haru-senerstr, 12, na ul. Kleinbmch-Ophof, Mittel 
str. -dh. Maciej Micz.ek, ul. Mittelstr. 92, na caly 
Schonnebeck-Berg- dh. Jakób Lemańczyk. 

re rzucały blade i niepewne światł-0 ną. 
jakiegoś turkosa, siedzącego na koniu 
bez siodła. Bie~al tam i na powrót, 
sam nie wiedząc g-dzie i po co; od cza
su tlo czasu wydawał przytlumiqny 
okrzyk. Po drugiej stronie Maas mo
żna było dostrzec ognie forpoczt n;e
miockich. 

Ryszard powrócił na skalę. Roz
mawiał po cichu sam ze soba: 

- Nie pozwolę dłużej Niemcem -
mówił - aby mnie tak trzymali na 
uwięzi. Wymknę sie Prusakom i na
wet się z nimi pożegnam. 

Jerzy poloży ł się na powrót blisko 
ogniska. Nie spał jednak. Wzrok u
tkwił w masie kamieni. którą miał 
przed oczami i zamyślil się. O czem 
on myślał? 

Myślał o tern dziwnem spotkaniu 
tam, w Beaumont, na placu lx>iu. 

Madelor więc szukał go wraz z Ma
ryą, Maryą chorą, która chciała sję z 
nim widzieć i prosić go, prawdopodob
nie, żeby wrócił po skończonej bitwie 
do ttaut Butte... Ona wie dobrze, że 
on nie zdola oprzeć się jej łzom i gorą 
cym prośbom, ta droga Marya, którą 
kocha zawsze hezgraniczna miłością, 
p_elną smutku i rozpaczy. Czy nie za
winił względem niej. gdy ją tak porzu
cił, bez słowa nadziei. lecz. owszem, 
zapewniając, że to okrutne roztac-zenie 
ma być bezpowrotne? .Czy mógł po
zwolić, aby umarła z tern przekona 
niem? 

Zebrania czfonków odbywać się b~d~ w koc 
zdą czwartą niedziele miesiąca o godz. 4 119 pol 
w lokalu p. Winkelhofera. Na zebran.i-acłl wy~ 
placa się wsparcie chorym czlonkam. 

Szczęść Boże! Adam l(ap~ se.kr. 

Praca nad polepszeniem doli r~ 
a socyaliścl. 

Z Mors nad Renem piszą: W MOtii IC1byl 
si~ 10 bm. wspólny wiec górniików a ~i 
„Rheinpreussen" w sali p. Wessel. 

Przewodniczyl wiecowi 'Cih. Pietcr;ak od 
„Z. Z. P." Jako referenci prz.ybyli o4 „ZJedn. 
zaw. poł." dh. Korpus, od „ferbancllł" Pit• f/kg. 
mann z Bochum i Tuszyńs~i z Bottropa „ 9' .~e 
werkferainu" p. Tobek z EJberfel<lu 

Po przemówieniu rzeczowem trzeca $Jtfch 
referentów, za1bral glos p. Tuszyński i u~ u
prawiać agitacyc: na rzecz .,fenbandu'._ co 111>rz.c 
ciwiailo się wyraźnie uchwale zebrani.a. aby 
spraw, mogących wywołać polemik~ lai~ JJO
.ruszano. 

Prz.ewod:niczący zebrania, dh. Piotrult 110-
wnlal p. Tuszyńskiego do porządku wQ"Ylł'c 
go, aby się trzymal porządku obrad a 11io ta
mal solidarności robotniczej. P. Tuszyaik:i wi
dząc swą niedolężność, ustąpiJ z mów-nicr. 

Wklzimy znów, że gdy chodzi Q 'W'J1WQ1-
cz.enie czegoś dla robotnika.. wtedy t)()q"aliśici 
lamią solid·amość, aby robotnik nprapi~• 
cel/u nie osięgną.l. 

Rodacy! Precz z taki~ organizacy(. bo Olla 
nas zdradza a wstępujmy tylko do nauci w&ni 
z.acyi polskiej, do „Ziedn. zaw. polski~e"„ lt• 
tu jest tylko miedsce dla Pola·ka. ieżcłi. eh.ce 
swój byt polepszyć 

Niemieckie „ferbandy" bez •• Zi~ia 
zaw. pol." same zdzialać nic .nie m~ą. b'lb 
muszą się liczyć z nami, stara:.imy sio pt-zeło, 
a!by „Ziedn. zaw. pol." pierwsze zajęilo midscc 
w pośród innyc.h organizacyi. Poal.n.
wiam także Szanownych czytelników .Wiaru
sa Polskiego" i prosze. aby sie Rod.act' prgy
czynili do rozwoju „Wiarusa Połskiego"„ be 
ma on tak samo licanych wrogów, łak „lled. 
zaw. pol." Sifa i jedna myśl tylko do rnrrci~
stwa .oos doprowadzić moie. 

Szczęść Boże! Wi~łk. 

Wiec w Ess-en. 
Dnia 10 bm. odibyl się tu ·wiec ..Z. rz.. P." 

Przewodniczy( wiecowi delegat A. Prąbyla.. 
Jako refernnt przybyl prezes naszej or"•i&ł.CYi 
dh. Wojciech Sosiński z Bochum. 

Meżami zaufania zostali obrani drahme: 
Andrzej Bielawny, ul. StoppenbergerW-. li; 
St. l(wapi!Sz.ewski, ul Schulstr. 2, i Teofil Szy
mański, ul. Se~erothstr. 51 a. Dalej Zlł.Ol&ezyl 
druh A. Przybyla iż od zalegających zo ikfadh 
druhów, gdy za.cho-rują, nie wolno meżom a.ufa 
inia odbierać ·skladek. Na czlanków dato sit 
zapisać kilku -Rodaków. Nai przysxlem zebmniu 
które się odbedzie w pierwszą niedzielo ktwiet
niai, będą bardro waiżne sprawy zalałlwianc, 
przeto wszyscy druhowie są Poia.dani. 

W. Sos.nowski. se.kr. wi-eca. 

Wlec w Dalhausen 
zwoJany z poręki „Z .Z. P." odbyl sie tłft. prze 
wodnictwem del~ata dh. Jana Biejoty. Jako 
referent przybyl <lh. Trzebniak. W dyskusyi 
zaibieraili glos dhdh. Jóźkowiak. Baier, ~·ta~
czak, Poniecki, Tomaszewski. Domiinik, Orał i 
N-ow.atk. Do wvdzialu na Dahlhausen rostati o
brani: Jan Biejota prezesem, I~n. Poniecki ria
steDcą, Ja..~ Graj, sekretarzem. Tomas~ Rataj
czak zastępcą, Antoni Graj skarbni1kiom.. St. 
Komosiński, Józef PrusinQ!Wski i Idzi 01Ul:dccki 
rewizorami kas.y. 

12'.n. Poniecki. sekretarz. 

Wlec w Dorstfeld. Sprawoz.danie ,; wieca 
dnia 17 marca 1907. Wiec zaS?:ait del~a.t. W 
sprarwie organizacyi przemawiali dhdh. f1raci
szek Walczak i Andrzej Szukalski. O. WY· 

Rozrzewniało go wspomnienie bla
dej i słodkiej twarzyczki dziewczęcia. 
A prze ież nie wiedział, co ona prze- . 
cierpiała. Nie znał dziwnego i ponure 
go dramatu, jaki się rozegrał w grocie 
Lessy. 

Potem przed wyobraźnia jego. sta
nęla wstrętna twarz Madelora, 11 z nią 
cały krwawy szereg wspomnień z dzie 
ciństwa. Matka· męczennica, niewin
na ofiara tego człowieka. Czy lata u
płynione zmieniły w czemkolwiek o
braz tej okrutnej śmierci? 

Przy widzeniu sie. z Madelorem w 
Beaumont, gdy się od niego dowiedział 
o obecności Maryi, uczuł sie zwyciężo 
nym. Nie mógł oprzeć się rozpaczY 
dziewczęcia. TyLlrn zdała od niej byt 
silnym. Bitwa. która wybuchła, jak 
piorun, opóźniła ich sp-otkanie. Marya 
z pewnościa dążyła śladem wojska~ 
w Mouzon byla jeszcze. Słyszat jeJ 
krzyk: „J erzy ! Jerzy!" w chwili, gdy 
statek się zanurzal. Od·powiedziaf na~ 
instynktownie. To był-0. jakby naiW1~ 
sze i ostatnie wyznanie ich nieszcięśh 
y·ej miłości. wypowiedziane w chwili. 
grożącej mu śmierci. Czy też ona. była 
w Sedanie? 

Podczas dnia szukał jej w mieście, 
zanim poszedł z całą fala żotnierzy, 
którą pchano na półwysep. Wiedz21,~, 
że jest tak blisko. pragnął koniecznie 
z nią się zobaczyć! \V szelkie ;ednak 
poszukiwania !Jyly daremne. 

t) 
(Ciąg dalszy nastąpi). 



a·ialU zGStti!i \\')·brani: Józef Wakzak, dele
~te111; M. Ko!ek zastępcą; Stefan Jakubowski 
~~eIIJ ~11fama; Bernard Laskowski zastępcą; 
~azlniierz Wo.Jniewicz sekretarzem: Maks. Ko
k, ~$łepcą. PaweI Adamski skarbnikiem; Ka 

Ie! M:tcfrzeje\.\rs-ki i Feliks Meller fawnikami. 
!1.l Drnh Franciszek Szkudlarek podziękowat 

lłl°~ rewizora kasy. W jego miej
:3e ZoSta-1 wYbrnny Stefan Jakubowski. - Dh. 
~·cłniewkz stawi[ wniosek. ażeby zebrania się 
odb~J}· co 4 niedziele w miesiącu, uchwal-0no 
ie<\n~. łt zebrnnia mają się co 1 niedzielę \.V 

· ieSi:t<-1l odbvwać. 
111 Drtth Szukalski stawi.l wniosek. a.żeby 
·sp21cie poócz.ais chorobv Już o<l 8 dni było 

" pfacaue. - Druh Wolniewicz sbwi.l wnio
~~ ićhY organ „Zjednoczenie„ rwychodzU' we 
,i;ks:nrrtt formacie. Wnioski zostaty przy~te. 
~a<fmlcPłć trzeba, że c:rJlonkmi;•ie sie wymawiali 
od p~ia. urz.ędów i tylko z trudem mógll zo 
rać ,,ydz;at wybrany. 

5 Kazimierz Wolnlmcz, sekr. 
- - - .. !31!!!1t& §_IJ.. _ _(._]_ _._@L ___ _ 

Z różnych stron. 
~ dotychczasowy czytelnik „Wiarusa 

polskiei!G" powinien na przyszły kwarta! zdo
być "'1J'Dadmlliej iedne~o noweg:o abonenta. 

Jlocllnm. Centralne wiezieinie w Bochum 
jtsf tak przepelnione, iż zamierzają je powięk 
szył.. Sm•tinY to znak czasu. , 

Rlkłinfhausen. Górnicy, zatrudnieni P'l"ZY 
bici• ll(JWego szybu kopalni „Pluto" zastrei
kowtłł ~ p01wodu niepornzurniet'1 względem za 

robk•· 
l8SCli Pas.tor luterski Buchholz zostal ra-

zonY pddczas .wygfaszania kazania i padł na 
ir.ieJscl iruipem. . 

AlłeJJ.essell. Ksią<lz kapela:n Priem opus.z
eza ,,arafie Serca Jezusowego a jego miejsce 
1.ajmie ks. wikary Prenken z Rellin~haiusen. 
~en. W kościólku OO. Franciszkanów 

odprawił prymicye O . Ubald Mich els z Bo
(hum. 

W Lagendreer założyli krawcy samodzielni 
Towa-rz-rstwo, w celu podniesienia zawodu kra 
'Wicek~ oraz wYtepienia nieuczciwej kanlm
'eilCJł i wzajemne.i nienawiści. Zebrania odby
wają si~ ·zpoczątku co 14 dni, później odbywać 
sie bf;~ co 4 tys.rodnie w Langendreer-Dorf w 
lokalu p. Jerzego Otto. Towarz. nasi nazwę: 
Towarzystwo s,amodzielnych krawców na Lan 
~endreer. Werne i okolice. 

Na zebraniu 4 marca zostafv ustawy prze
czyłae i ied:noidośnie przyjęte . Na czlonków 
zapisafo sie 32 krawców. 

Dortmund. Trupa polączcmego teatru w 
Dorblmlld i Essen, sklada s.ie wraz z persona
tem uomocniczym z 398 osób. 

lbt·xloh. Robotnik Maurycy Wriick ob
"i!!il ~ie w swem mieszkaniu. 

M&-5 Górnik Simons zostar zabity w ko
~ „Rheinpreussen". 

W Berlinie ma w roku 1913 ws.tac urzą
dUl!b wYStawa wszechświatowa. 
LJL _ .. ___ _zz_L&L 

Ro.zmailoścl 
&lk11łęcie milionera. Wladze poli

~yjne kalifornijskie bardzo żywo zajmu 
ia się tajemniczem zniknięciem znane
go miliardera Pryder. Weyerhausera. 
Jechał on do Los Angelos, modnego 
obecnie miejsca kąpielowego w Kali
!ornii· Między stacyami Jrnlejowemi 
Santa Barbara i Los Angelos milioner 
znikną! w tajemniczy sposób z wago-
nu. Policya przedsjewzięla energicz
e kroki i przeszukała cala okolicę. Mi 
o to dotychczas nie znaleziono żadne 
o §ładu. Przypuszczają, że milioner 
ostaJ uprowadzony przez jakąś zorg;a 
izowaną bandę opryszków. która chce 

sić za niego z_naczny okup. 
Wybuch lokomotywy. Na stacyi 

" en w Belgii nastąpił wybuch kotła 
okomo,tywy pociągu towarowego. Od 
atnki kotł~ zabiły maszynistę i dwie 
nne 'Osoby. Palacz i 15 innych_ osób 
. niosło rainy ciężkie. Ciała wszyst-
ich są okropnie poparzone. przez WY
ucbaJącą z kotła parę. 

1 ,,Zjednoczenia zawad. !Polskiego" 
i Baczność Merbeck W miejsce M. N01Wic
ex~ ZOstal obrany druh Marcin Nowaik, któ
tlle9tka w Merbeck, Cofonla K. 6. W miej 

.: Prążyńskiego zostal lawnikiem druh Kucz.-: 
. ~~ ~:fi 

, ~~t-Laar. Donosi sie czł'onkom, iż 
'~cia chorym wyplaca sie co dru~ą nie
~ Od ~otlz. 1-3 w domu delegata. ttiitten-

1. 

1~f!1erbeck. Wsparcia chorym wyplaca sie 
~c ~ ~-1 w miesiącu przed pofodniem w domu 

ira1111., ul. Weststr. 21. 
•• Zjednoczenie zaw. poi." 

~)'! 

fl~hoteńsfwo polskie. 
W Baczn<>ść Polacy w Frintrop. 

·i ~tr Soh?tę dnia 30 marca, przybędzie .do 
ti , ~.ksiądz polski. Soosobność do spow1e
• \\r 'l~ kanocncj o godzinie 3 po poJudniu tak
:lleńP~wsze) drugie święto wielkanocne. Na 
'.U~i s . o. z Polski em kaza1niem odbędzie sie w 
2"1tce sw1ęto. o której godzinie będzie oglo-

z ambony. 

Na~żeństwo t'Olsidc w Altenboclmm. Spo
sobn06c do sp<.;wj.edzi "· ;clkanocnej \\ \\l'icl.ką 
soł:l tę po pel. od ~odz. J i w picrn-sze święto 
rano Kazanie zara.z. po pierwszej Mszy św. o 
gcdz. 7, dru~ie kazanie po sumie o i;codz. 11-ej. 
... „al. EL ser !!!_ M. -!! 

Tow. św . .Jana Chrzciciela w Altenessen 
donosi swym członkom. iż święconka odbędzie 
dzinie 3 po południu na sali pana Saala świe
conke. Zaraz.em sie oznajmia szanownym Ro 
<lakom, i± ci, którzy mają chęć sobie z domu 
co dać poowJęcić muszą .s..K: stawić w S<>botę o 
godzinie 3 po poludniu na sali pana Saala 

( l) St. Kriywiźniak, sek r. 

TowarzyStw-0 św. Marcina w Dente 
obchodzi w pierwsze świeto wielkanocne po 
poludniu o godzinie 3 świeconke. Uprasza sie 
wszystkich cz.lonków z rodzinami, aby się jak: 
najlkzniej stawili. Goście mile widziani (2) 

L Kosmala, sekr. 

Towarzystwo św •• Jadwisd w Gerthe 
podaje SwYm czlonkom do wiadomośd, iż świę 
conkę wię1kanocną obchodzimy w pierwsze 
świeto o godz~nie 4 po poludniu na sali pana 
Brusta, na którą się wszystkich członków z 
rodzinami zawasza. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmundzie 
don-0sJ swvm czlonkom, iż zebranie odbędzie się 
w niedzielę. dnia 7 kwietnia o godzinie 5 po 
polu<lniu w lokalu pana Vossa, ulica Reńska 127 
O liczne i punktualne stawienie uora~za się, po 
nieważ przyjdą bardzo ważne sprawy, tyczące 
się towarzystwa pod obrady. Goście mi!e wi
dziani (1) Antoni Lemiesz, pnew. 

Tow. św. Wojciecha w Wetter nad RulU'ą 
donos.i swym czJonkom z Wetter, lie.rdecke i 
okolicy, iż nasze Towarzvstwo obchodzi w 
pierwsze święto wielikanocne o s.':odzmie 2 PD 
poCud'!liu na górnej saH pana Overbecka wspól
ną święconke. Uprasza się Szanownych cuon
ków, ażeby się jak najliczniej stawili z żona-
mi i dziećmi (1) Zarząd. 

Tow.arzystwo św. Au2ustyna w Rotthause.n 
podaje do wiadomości Sxanownvm czlonkom~ 
iż święconka odbędzie się jak po inne lata w 
,pierwsze świeto wielkanocne o 11:odzinie 5 p<> 
uolu-dniu. $więcenie potraw oob.e.<lzie się w so
botę o godzinie 3 po poJ'udniu na sali vana Rohl 
O liczne przybycie up~sza sie. 

Uwaga: Towariystwo przyste'Duie w lsze 
świeto rano do wspólnej Komunii św.. S"!lo
sol>ność do soowiedzi św. w sobote od godziny 
5 po poiludniu i rano w pierwsze święto. O 
liczne stawienie się Szanownych czf ornków w 
odznakach uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św_ Woicieclia w Hochlarm.ark 
<l.onosi swym czlonkom. ii w pierwsze święto 
wielkanocne obchodzimy świeconke. O liczny 
udziar czlonków z rodzinami urosi Zarząd_. 

Uwa1ta: W Wielki Czwartek nd si:odztlfl~ 
6 do 7ei po pol. godzina nieustającej Adoracyt 
przenaiśw. Sakramentu. W Wjelki Piątek od 
srodzinv S do 6 po pol. Droga l(rzyżowa d!a 
Polaków w łfochlarmar'k i Stuckenbusc~._ Swię 
cenie potraw w wie~ką sobot.e o ~z11111e. pól 
4 po poludnlu (1) W. Okomewsk1. 

Towarzystwo Serca JezusoweJ!'.O w Ham~ 
prz.ystępuje do Komunii św. w pierwsze św~ę~o 
Wielkanocy w kościele klasztornym o ~z1me 
8 rano. Spowiedź w sobotę po ooJudmu„ W 
pierwsze świeto wielkanocne obchodzi Towa
rzystwo wspólną święcoukę o ~odz. 5 po pot. 
O liczny udziaI prosi (1) Zarząd. 

Tow. św_ Jana Chrzciciela w Ueckendor~ 
oobędzie swe miesieczne zebranre w oierwsze 
święto wielkanocne o ~odzinie pól do 4 PO P?'· 
Wspólna święconka o srodzinie 5 po połud~1~. 
~w.iecenie potraw w Wielką Sobot~ o godz1~1e 
10 przed po.ludniem w kościele. O hcxny udziaJ 
prosi (1) Zan~ 

Towarzystwo św. Czesława w Bułmke 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
w Bulmke. iż we wielki piątek po poludniu (_go 
dzina b~zie jeszcze OS?:loszona przed kościo
lem, będą śpiew. „Gorzkie żale". W sobo_tę zaś 
po voludniu o godzinie drugiej Q.e<lą .świec.one 
votrawY ua sali pana Reik<L W drugie św1~to 
wielkanocne obchodzi tow. uroczystość śWJ~
cQnki Q godzinie 5 po poludniu. Uprasz~ SI~ 
cuonków. aby sie jak najliczniej z rodz11'.am1 

· ~romadziH, ponieważ będa przedsta\Vlione 
świetlane obrazy. Rodacv z Bulmke. którz.y 
nie są, w towariystwie, nłe mają wstępu, abbo 
s..ię muszą zapisać dać -O.o Towarzystwa. O 
liczny u<lzial czl!onków prosi (1) 

Zanad 

Tow.arzystwo ~w . .Michała w I_łecklilli[b~·S. 
podaje swym c"l1onkom do w1a<lomośc1, Jz To-
wa:rzystwo obchodzi teRoroczną ś:Vięcor;ke. w 
pierwsze świeto ZmartW'rchwstama Pan~k1ego 
po .!)Oludniu o godz. 4 w lokalu ~o~arzys~1rn, n.a 
którą to święconkę zaprasza s1e aak naJU?rze1.
miej wszystkich Czlonków wra.z. z rodz1~~1?11. 
Czlonkowie winni sie zaopatrzyć w czapki t o
!7maki towarzyskie. O liczny udzial Rodaków o-
raz Roda~zek uprasza (I) Zarząd .. 

Uwal[a. Czlonkowie zarz'ł:du ze~hcą s1ę 
stawić zaraz po polskiem nabozeństw1e .. Obe~
ność wszystkich czionków zarza~u kon;eczme 
pożądana O punktualne przybycie prosi 

St. Tomczak. przewodn. 

Towarzystwo św. Barbarv ~ ~berhau~ 
donosi swvm cz.tonkom oraz niewiastom,. 1z w 
wielką sobotę beda święcone P?traw~ wielka
nocne u pana Allckota przy kościele Naiśw: Ser
ca Jezusowego, od 11 do pól 12 w pofudme. W 
pierwsze świeto wielkanocne urządza Towa
rzystwo wspólna święconke. o god~ .. 4 po po.I'. u 
pa.na Webra przy ulicy Dmsbursk1eJ, na którą 

sic wszystkich zlonkó "li.' z żonami i dziećmi 
wprasza. Tak samo S!~cie, którzy mają chęć 
wpisać się na czlonków, m<>',!ą w obchodzie 
wziąć udzial. 

Uwaga. W vierv:sze. dru rie i trzecie świę 
fo odprawiane bed-zie wieczne nabożeństwo 
przed Najświętszym Sakramentem. Godzina dla 
Polaków jest od 1-ej do 2-ej w każdy dzień. O 
jak najlicz.nie}szy udziaf w nabożeilstwie i świę-
~once uprzejmie prosi (I) Zarząd. 

Towarz..vstwo św. f1oryana w 1\te.rkUnde 
B0vłn2hausen 

podaje SwYm -czlonkom oraz Rodakom do wia
domości. iż obchodzi święconkę <inia 31 mar
ca o godzinie 3 po poludniu na sali pana Th. 
Giilkera w MerkHnde. na którą wszystkich czfon 
:ków i Rodaków zaprasza (2) Zarząd. 

Uwar. : Potrawy bedzie ksiądz święcil w 
sobotę. dnia 30 ma rea. o ~odz. 3 i pól po pol. 
na sali p. Th. Giilkera w Merk!inde. 

Towarzystwo loteryjne „.Jedność" w Duisburg 
.Meidericb 

urz~za 1.abawe zamknieta dnia 7 kwietnia o 
godztnie 5 po pol Mnzyke dostawi pan Pode-
szwa z Alstaden. (2) Zarząd. 

7owarz}'stwo św. Józefo w Altenboobum 
donosi swym czlonkom. iż Tow. t>rzystępuje w 
pierwsze świeto na pierwszej Msz.y św. do 
wspólnej Komunii św. Przedtem procesya.. w 
której także Tow. u<lziaI bierze. Czlonkowie 
winni się stawić w czapkach i odznakach. 
Święconkę obchodzi Towarzystwo w "Pierwsze 
święto Po pol. o godz. 4-ci Czlonkowie; powin 
ni osobiście świeoonke odebrać z wyjątkiem 
tych, którzy pracują. O jak najliczniejszy u
dzial szan. cztooków z rodzinami jako też i ro
daków, chcacych sie wpisać do towarzystwa 
uprasza (2) Zarząd. 

Towarzystwo idmn. „Sokół" Il. w Oberhausen 
podaje <lo wia<lomości wszystkim druhom, iż 
święconka odbe-dzie sie w pierwsze święto wiel 
kanocne, na którą sie wszystkich druhów z ro
dzinami jak najuprzejmiej zaiprasz.a. Początek o 
godz. 2 po Poluooiu. (2) 

Uwa2a. W drugie święto wielkanocne u
rządzamy ·na sali p. Weber 

- wielką zabawę staroJ>Ołską -
na którą wszystkich druhów oraz wszystkich 
Rodaków i Rodaczki z Oberhausen jak naiu
przeJm1eu zapraszamy. Zabawa będzie połą
czona z ćwiczeniami gimn., strzelaniem do tar
czy o nagrody z rozmaitemi grami tow. Począ 
tek zabawy o l{odzinie 4 po pol. Zabawę urzą
dzamy z powodu tego, aby nasza rnlodzież nie 
potrzcbowal'a sie po obcych zabawach rozbiiać 
tylko wspólnie w swem ~ronie sie ucieszyć. 

Czolem \ Wydział. 
-.... _„.„.„„~--. ...... , 

Towarzystwo św. AłojzeS(o w l(ottenburg 
donosi wszystkim Rodakom, iż w siobotę po po
ludniu o godzinie pól do 3 na sali pana Zeibiga 
święcone będą potrawy. Rodaczki raczą sie 
punktualnie stawić. Zarazem donosze Szan. 
CzJonkom, iż wspólna święconka Towarzystwa 
nas.zego odbędzie sie w pierwsze śwjęto o go
<lzinie 4 po poJ.udniu, na którą Szan. Ozlonków 
z rodzinami jak najuprzejmiej zaprasza. i życzy 
wszystkim Rodakom i Ro.daczk<ml wesoJych 
świąt (1) Zarząd. 

Tow.airzy.stwo św • .fó:r.efa w Dahlhausen 
donosi wszystkim cz.tonkom. iż w p.ierwsze świe 
to wielkanocne, po poludniu o godz. 4 ( cho
dz.imy święconkę, na którą wszyscy c71onkowie 
winni sie z rodzinami stawić. (2) Zarząd, 

Towarzystwo św. Józefa w Włtten 
podaje swym czlonkom {)o wia,domości, iż świę
conka odbedzie sie w pierwsze święto o godzi
nie 4 po po.ludniu. na którą wszystkich członków 
z rodzinami zaprasza ( 1) Zarząd. 

Na deputacyę do .Rzymu złożono: Towarz.y 
stwo św. Wojciecha w liontroo 10 mr., z Dahl
hausen nadeslal pan W. Sta'llek 10 mr., Tow. 
św. W~ncentel{o w liochheide 10 mr., Tow. św. 
Wojciecha w Glad'beck 10 mr .• Tow. św. St. 
w lieiine 20 mr., Tow. ,,Jedność" pod opieką 
św. Stainislawa B. w .Essen JO mr , Cz/on.kawie 
tegoż Towarzystwa: Adamczak St. 50 fen., M. 
Szcz.ęsny 50 fen .• J. Wiśniewski 50 fen., Ginter 
W. 50 fen„ f'r. Karlikowski 50 fen. St. Jasiński 
50 fen., J. Przybylski 50 fen .. M. Minta 50 fen., 
A. Nmvak ~O fen„ W. Kański 50 fen • J. Kluj 50 
f., Pr. h ·., · :: li ~en., St Smetek 50 fen., M. Sie
racki 50 i. il., Stef. Luczak 50 fen. Fr. Toma
szewski 50 fon„ f'r. Chruszczyński 50 fen .• rnz
zem 8,50 mr., Towarzystwo św. Józefa w Dell 
wig IO mr., Tow. św. Piotra w Steele 10 m1 ., 
I(olo śpiewu „Gwiaroa Jedności" w 0-
sterfeld 10 mr„ Tow. św. Barbary w Oberhau
sen 15 mr., razem 123 mr. 50 fen. 

Szanowne Towarzystwa uprasza sie. aże
by w jak najkrótszym czasie zechcialy się ui
ścić ze skladek, ~dyż sprawa jest bardzo wa
żna i na~la. Uwiadamiam. iż deputacyi do 
Rzymu będzie przewodniczy] pewien kaplan z 
Polsh Proszę Szainawne Towarzystwa ko
ściellne, śpiewackie isokolskie. ażeby się wszy 
stkie datkiem sw·ym przyczynilv do przepro
wadzenia tak ważnej sprawY. Proszę także 
formularze z podpisemi nadsylać jak najspiesz
niej, gdyż one nam są bardzo potrzebne. 

Dalsze skla<lki prnsze nadsylać pod adre
sem Tomasz Kubiak. Oberhausen. Falkensteinstr 
nr. 307 

Uwa~a. Gdyby które Tawarzystwo na
deslalp pieniądze a nie bylo jeszcze pokwitowa
ne, prosze mi o tern donieść. 

T Kubiak. 
Na cele wybQrcze ztożvli jeszcze z Watten

scheid pp. Biafos 5 mr. i ~olarz St. Wojtkowiak. 

Tow.arzystwo św. Woiciecba w ~ilu 
donosi wszy tkim czlonkom, jż święconkę ob
chodzić b~zie w pierwsze świeto wiel}"an -
ne po południu o irodzinie 4 na wielkie4 sali u 
pana Serbrucha. O jak najliczniejszy udziat 
>VSzystkicb czlonkó z rodzinami prosi Ot 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Woiclecka w Sch~k 
podaje do wiadomości swoim cz./onkom, ii 
święconka od~dzie sie w pierwsze świ~to wiel 
kanocne o godzinie 4 po południu. Za.razem 
Poda.ie do wiadomości, iż Gorzkie żale odbę
dą się w piątek o godzinie 3 po pohl<iniu Swi,.. 
cenie potraw w Wjelka Sobotę o ~odzinie -4 p<; 
ipoludniu w kościele oarafialnym w Schanne
beck. Uprasza sie o liczny udzial czlonk6w 
z rodzinami, wdów po ~rlych czlonkach itd. 

(2) _ J~ Sosiński. przewodnic7ĄiC:';' 

Tow. ~w. Józefa w Wattenscheid 
don<Jsi swym ·cz.tonkom, iż świeconka odbędzie 
sie w porządku następującym. W pierwsze: 
święto wielkanocne na salt pana Biena dla cdOJ1 
ków z Stareg-o miasta, od kościola św. Gertnidy 
W <lrugie święto na sali pana Waltra dla człon
ków od kościola św. Józefa. Początek o go-
dzinie 4-tej Zacząd. 

Uwaga: Potrawy wielkanocne be<lą świę
cone w wielką sobotę o Rodzinie 4 na sati p. 
Biena i na probostwie przy kościele św. Józe
fa. Uprasza się wszystkich Rodaków, ażeby 
tego tak pięknego zwyczaju nie zaniecha.Ii. 

Towarzystwo św_ Wojciecha w Rohlinghausu 
podaje swym czlonkorn i wszystkim Rodak0t11 
do wia<lomości, iż dnia 30 marca. we wiełka 
sobotę o godzinie 3 po poludniu na sali pan:) 
Wilh. funke odbędzie sie poświecenie patra"\· 
wielkanocnych. Rodaków uprasza sie, by pu·n
ktualnie świeconke s.wą przynieśli. 

Uwa~a: Podzial wspólnej świeconki Tow. 
św. Wojciecha odbędzie się w pierwsze śwlęt< 
wielkanocne po J>Qtudniu o R"Odzinie 5ei, na sali 
pana Wilh. Punke. O liczny udzial się uprasza. 

(2) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława Kostki w Suderwicll 
oznajmia swym czfonkom, iż święconka od
będzie się w pierwsze święto wielkanocne po 
potudniu o godzinie 4 na wielkiej sali u pan:.:i 
Tigcsa. O liczne z-gromadzenie sie prosi 

( 1 ) Zuzą.I. 

Baczność Bru eh! 
Jasiu: Dzień dobry Stasiu! 
Stasiu: A, -dzień dobry, dzień dobry. Jasiu 

Powiedz mi, g<lzie się tak spieszysz, aż ci pot 
2l czola .kipi? 

Jasiu: Gdzie sie tak spiesze - nie mam 
w.iele czasu do opowiadania. ll:dYż mam iesz
sze dużo do zalatwienia. bo ml\ia żona jest 
chora; boli ją noga. wiec idę iei kupić wy
godne trzewiki. 

Sta-siu: A ~dzie też i<lziesz kupić te wy
godne trzewiki? 

Jasi•: W dzisiejszych czasach śmiesz sie 
jeszcze pytać, ~dzie sie kupuje? czy myślisz~ 
żem Jest jesz.cze taki ciemny, jak tabaka w ro~ 
~u? Ja się trzymam hasla „Swój do swego", i 
do Janka Breborowicza, szewca polskiego spi~ 
sze. 

Stasiu: Co, do Janka Klziesz tu w te str o~ 
nę? Przecież on mieszka przy uLicy Maryai1-
skieJ, a ty idz.iesz tu na ulice Bochumską. 

Ja siu: Widać. że sic mal o zajmujesz spra
wami polskiemi, jeżeli nie wiesz. że Br~boro~ 
włcz zaloży! dru~i skład przy ulicy Bochum
skiej nr. 127. a przy ulicy Maryańskiej sprze<l'.1 
ie tylko do Wiełkanocy. potem przeniesie s ·· ~ 
ze wszystkiem. a także i z warsz.tatem. 

Stasiu: A, to co innego, kiedy tak, to p(, · -
de z tobą i kupię też par~ trzewików, a c:.._ 
to dal~ko? 

Jasiu: Widzisz. tu, tu, zaraz ten drugi do,t' 
Stasiu: Ten jest Janka s.klad, przecież to 

jest na.twi~kszy z. calego Bruchu. No, jeżeli te
raz jeszcze pQwiedzą. że niema wszystkiego 
na skla<lzie, to chyba tacy, co nie chcą, od nie
go kupić. 

Jasiu: A co tam tego, a jakie toi Patrz, Jt 
·lią biale. tam czarne, tu żólte. tam czerwo„-:- ~ 
sa znów szadronowe. tam ~urnowe. A patrz.i.i 
tam do góry: tam wiszą sokolskie dJugie i lo 
ćwiczeń. 

Stasiu. A nlech go też, co on tego wszys t
kiego nawYstawial. Czempre-clzej muszę clb 
mesro Stasia kupić pare trzewików do ćwicz d1. 

Janek: A ja kupię oto z tych miałkich k 
be-clą żonce wygodne, a jak się noga zagoi t,, 
kupi_e -Ola niej te biale. A ł to pójdzie Mazur! 

Stasiu: A ja kupie i te białe 
Jasiu: To ja jeszcze te czerwone, bo Ja-

11ek też jest bialo-czerwonv. A że on do.ść 
figli nam już wyplata!. przeto podan:iY go d<? 
„Wiarusa Polskiego". i podpiszemy ste Jasiu 1 

Stasiu, a Janek zaplaci. . 
Stasin: To dooiero zrobi Breboros1u 

oczy gdy mu „Wiarus Polski" p-rzy-
śle ' rachunek z.a ~Ioszenie. Ale on 
go chętnie zaplaci. bo jest przyjacielem „Wia
rusa„ za jego starania okolo dobra wychodttwa. 
nasze!lo; zresztą Bręborosiu bedzie mial 2 oglo 
szenia tego wielki zysk i bedzie nam wdz.i~zny 
za rekfamc:. 

Jasiu: A n.aturaLnief 
~~~--------~----~ 

lladesłano. 

1'1ilion So . oł 
zawitało w Pozna'ńs\ie 

I wyborn ·eh )ftJtłero ~ów 
lirmy Wulkan 

I. F . .J. Komendziń. ki w Dreżnł 
w nader przystępnej cenie detalicznie) 
10 sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do. 

nabycia we wszystkich odnośnych 
handlach. 

( „ ---:;;: ....... ,~ 



s~a:aow•i Rodacy! 
Zapraszam \\ as do mego dobrze 11aopair1Jo•ege 

składu czapek i kapeluszy. 
Ponieważ zaopatr~yłem skład mój w świety i dobry towar, 

p1·zeto mam nadzieję, iż Rodacy „ tego skorzystają i swe po· 
trzeby najłatwic,j i najtaniej u mnie .zaspokoić mogą. Osobliwie 
polecam dla Rodziców, których dzieci przystępować będą d0 
piorwM;;ej Komunii św., 

kapelusze, rękawiczki, krawatki i wszelką bieliznę. 
Nie wątpię, że Roclacy swego poprą a szczególnie przed· 

mio*r do pierwszej Komunii św. w moim składzie zakupią, w 
.:lamian sa co przyrzekam skorą usługę i tanie ceny. 328 

W tenty Kroako ""~ a11:~ 
R„eklłn1J1ausen•8ii.d, Maryań.ska ul. 7. 

•• „„„„„„„ ... „„„„im cm„„„„, I 
IW ajwi~kszy wybór naj pi~knie.J szych 

rzeczy i najtańsze ceny na 

U B , A N I A :.:z!!:;,dzłefae· 
do Homunh 

· i dla chłopców 
znajdiie każdy w domu zakupna 

C .łl1nann'a w Darx «•ł 
Prowłnc1alna ul. (Provlnzłalstr.) "~a 

e a ,A •• _„ 
Piękne 

karty pocztowe 
na 

poleca 

we wielkim wyborze 

ludęgarnla 

· w Bocham. 

Wojna 
nie będzie w Ro h 1 i n g ha us e n, lecz polski kr1o
wiec Józef Hadryau sie od 1-go kwietnia prze
prowadza z warsztatem i mieszkanłem z domu 
przy ulicy M.oltkestra. 17 do domu przy ulicy 
Bockumsldej nr. 36 w blizkości gościnne~o Pe
tersa. (338) 

Prosz~ Szan. odbiorców oraz Rodaków z 
Ro h l i n g h a 11 s e n i okolicy i tam o mnie pamię-
tać. U~1uga skora. krój najnowszy. Za dobre 
leżenie ubiorów gwarantuje. Ceny bardzo tanie 

Z szacunkiem 338 

Józef Hadryan, 
krawiec polski. 

-Poszukuję dla m;go interesu towarów ma.nuf. 
- Do Wielkanoe1! Przy za- i konfekcyi od zaraz lub pó:tniej kitka 359 

kupnie ponad ~O marek elegancki U cz e D D j c 
kapelusz darmo, niżej ~o marek z porz,dnyeh rodzin pod korzystnymi warunkami. 

półkoszulek, kolnie1•zyk I krawat I J. Salamona, Reck.11nghausen-Siid 

•da•r•m_.o·„ ......... „ ... „...,„_.<3•1•4) -~-~~ei;··· .,,.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. .....______ a WP?Milł 

Tani chleb! Dziewczynę 

I. Kredyt dla każdego! 
Najlepsze ~ 

źródło zakopna 
mebli i urządzeń mieszk. 

MA oo ·~;lATĘ 
meble na 1 pokój wpłat& 5 m.k. 
meble na 2 pokoje wpłata 1 O mk. 
meble na 3 pokoje wpłata • •» mk. 
meble na 4: pokoje wpłata 30 mlc. 

1 ubranie wpłata .il mk. 
1 ubranie wpłata 6 mk. 

b . 1 ubranie wpłata 8 mk. 
Dolłr7, pożywny chleb padem- potrze UJe zaraz 353 I ubranie wpłata IO mk. 

bor•kt po 1,25 JIU". 1 po s5 ten. A. Tingehoff, 1 ubranko chrop1ęce a mk., wpt • mk 
również westfalski chleb wiejsk (Bauern- I ubranko chłopięce :U! mk., wpł. ~ mk 
-3tuten) po 100 mr. przesyła pospiesznie Boehum, Klarastr. 6 l ubranko chłopięce ł& mk., wpł. 3 mk 

kolej~ przy odbiorze 4 bocheków franko Dwa dobrze zapro- Wttzy11łko na kredyt? 

rabryka chleba Joh. Hake Upsprung' ... adzone i elegancko u- J. Schwarzhoff, 
1' • Salzkotten. (1800 rządzone 

Zamawiać proszę w niemieckim ję· 11klady Recklinghausen-Sii.d (Broch). 
-~~ku i podać dokładny adres i stacyę.ko tow kolonialnych ul. Doehumska (Bochumerstr.) 
leJOWf\. Składy w Bochum: J. Pollmeier, 1 nr. ID~ (w pobliżunpoczty i apte.ki.) 
Moltkemarkt 15 J. Krab, Dorstenerstr. są • z powodu chorob„ 
P W b R ' 51 p • S tl>ruo do nabycia. Zpo- • 

. e er, ottstr. ' enmg, torrstr. 5. l szenia do Ekspedyeyi 11 t . f 
Lh. Lohof~ Maltheserstr. 5, G. Kirchner Wiama Pos[kiego" o wor~ODJ. 
Lindenstr. 32, Ed. WelsC'h, Konigstrasse. : ~ : pod nr. sat. : : : • •. , 

Najlepsze daberskie, poznańskie 

ka rtof Ie 349 

150 funtów 5,20 mk. 

Gottfrt Konen, 
Wattenscheid, 

Wrsoka ul. (Hochstr.) 42. 

:Place bud.o-w-lal :nie 
w Hamborn, przy szybie IV „Deutscher Kaisera 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpł.acie. (•o 

Albert Bu.as, 
H A. M BO lt N, Gottliebstr. nr. 25. 

Najlepsze i najtańsze źródło zakupna 

zegarków 3ł7 

=i towarów ze złota = 
Louis Brand, 

zegarmistrz i dotnik, (317 
Oberkausen, Marktstrasse 19. 

Korzystne kupno dla swoich na
stępujących majątków: 50 mórg, 60 
mórg, 90, 100, 200, 220, 264, 275, 280, 
300,360,400,485,600,830, rycerskie do 
bra z gorzelniami i bez, oberze, restau• 
racye, hotele i kamienice w mieście 
(z małą zaliczką i pod dogodnemi wa
runkami) ma na sprzedaż (354) 

Rudolf Zawadzki, 
- Lubawa. (Lobau WPr.) --

Moje ładnie położone 361> 

Briickstr. U. 

Jaja 
na święta wielka. 
nocne specyalnie ta. 
nio, o czem iię k&t. 
dy przekonać Rloi:c, 
Polecam dopóki aa. 
pas starczy p•d glta. 
ranvyą ładne, iwicże 

j łłja ~ 
do pida i ł•te1, 
tuzin 70, 65 60 f. 

bardzo dnże 71 l 

Przy odbior~e 100 --------jaj łaniej. 

Spec. skład jaj 

Joachim Sas~, 
Briickstr. 11. 

Stary intereil, '1111· 
dający towary na odp4 
tę, poszukuje od Mni 
pilnego i porządnege 

człowieka 
do i. asowanł1 I 

sprzedawa•ia. 
Hala kaucya. potneaci. 
Zgłoszenia do Bbpedy 
cyi „Wiarusa Pol.aki.eci' 
pad nr. 351. 

Poszukuję (a~ 
9 lub 3 ezelaQI. 
kow krawl~el. 
na sta.łe zatrudnienie 1 

wysoką płac,. !ab 

DOZDI& 
od uraz lub późnif4 

Fr. Tała••m)k1 
Bottrop, ul. Prospera 

d t Od zaraz lu\ Ili • Gospo ars w·o kwietnia poszui.1j• 
rządnej, /pilnej 11 

nad szos~. wo wsi kościelnej, obejmujące 264 a.órg dz1· ewczynJ 
roli, łąk z torfem, lasem, z budyakami, żywym i 
martwym inwentarzem sprzedam zaraz pod bt.r~o do wszystkich robót e 
korzystnemi warunkami. mowych 

J K h I 
.J. Kewa1•1d, a n fZYC , l[iihlheim-Ruhr-8 

RadawnUz Kr. Fla10ft We1iltpreu1111. . Miihlheimerstr. łł. 

Polska służąca 
potrzebna. od 1 kwietnia 
lub od 15 kwietnia 

Jan Chudziński, 
piwiarz polski, 

lttarxloh, llittelstr. 
nr. 11. 355 

Służąca polsKa 
umiej,ca po niemiecku, 
a która musiałaby też 
pomagać vr interesie do 
domowej pracy, na za.· 
slugi 18 marek mi4=Bięcr;
nie, może się zgfoeić od 
15 kwietnia lub od za
raz (325) 
P. Oehyhowskl, 

Ddlwig, Zielona ul. 65. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich besteHe łriermlt bei dem Kaised 

"Ben Pos.tamt ein Exemplarr der leia. 
„ Wiarus Polski" au Bochun1 (Zeimne. 
preisliste 128) filr das Il. Quartal 1~ 
und zahle an Abonnement und Best 
geld 1.92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu habe•, b 
dlmict. 

• • • • • • • I. • • „ • 

A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

a.a;duje się 

wa Gel eAki:rche:a. • Hullen, ul. W annerstr. 243. 

SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. 
Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gllt6~ kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

Lutro z szafką. Lóiko z materaca.mi Krzesełko Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fantazyjnem 



Nr. 74: Bochum, na piątek, dnia 29 go m rea 1907. Rok 17 • 

• • 

od:deJme pismo l1dow1 dla Pclak6w n1 obii7źnte poświęion. . oś oraz spr rodowy po lity .zny i zarobk li' ~ ya. 
~E'!Wlallf•~••nr.ir.i::~w•: 111m-..:a.tl91r.tm1~~-----.m1111111111a11111lm'i::llUIRm111B11aS!mra-.1S1J11m11mJJ11._lllBl_.IUlll„llllill._.1„ ... „ ... „ ...... ._„_. ... „ ... „ ... lllEl„„Sl"ll~--• --... --. • wa 
Wychod.zi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz-
11yoh. Przedplata kwartalna na wczcie i u listowych 
wr1osi l JBC. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 
92 fe9 „ Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

towym pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 
W Imię Boże za Wiarę I OJczvznę I 

Za inserąty placi sie za miejsce rzadka drobnego dra„ 
ku 15 f. osrloszenie, zamieszczone orzed inseratami ~· 
fen. Kto często o~asza otrzyma rabat. - Listy d"' 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać 1li1 
nich dokladny adres piszącego_ Rekop, nie zwracamJ 

~~~41. • ..._._..._•._....~.~ ......... ...,~..c ••"et:cr:·m.._ .i ''"M;!tlt.:-„łl!""'...t.,;.ao:::.~~~-....~ ~·~~l.:M&& »sw-& ____ ut:rtJ.IMMllmt _ _________________ „_ 
Tfo~.a:\':ya, Drn.'lnu·ma 1 Ksiggamia ~n11.j<l.trjc !Si~~ ' Bochum, prgy v.il.foy M:Mthelieiii\ l'l. - A.drem: v"Wie.:n.1~ Po ·" Bochum. - Telefon r. 1414 

~-------'±±!!.__ _____ ??l~EEL____ a~ ____ ME" .___;!__ w• _. _ _ _.!!__ w w 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

m6wić. czytać i pisać po polsku! Nie 

łut P('llakiem, kto potomstwu swemu 
1alemczyć słe pozwoli 1 

Spotk~nie się króla angiel_skiego Ed
wards w Kartagenie z królem hi~zpań: 
skim Alfonsem posiada doniosłe zna-

czenie polityczne. 
W l(artagenie spotka się eska-dra 

floty anirielskiej z oddziałem floty hisz 
pańskiej. Z królem Alfonsem przyb~-

1 dzie do Kar'tageny prawdopodobnie 
także jego matka celem powitania kró
lowej angielskiej Aleksandry. 

Cesarz niemiecki Wilhelm II ma się 

wkrótce spotkać z cesarzem austryac
ki111 Franciszkiem Józefem. 

Svotlrnnie nastąpić ma w Pradze, 
dokąd cesarz Franciszek Józef przy
będzie 10 lub 11-~o kwietnia i gdzie za 
bawi okolo 12 dni. 

Rzlłd francuski oświadczył w· parla
•encie, że z całą stanowczością do
•agać się będzie zadośćuczynienia od 
rządu marokańskiego za zamordowa-

•ie lekarza Mauchampa. 
W'Ojska friancuskie zajęly już miej

scowość marokań.ska Udjda potowną 
na granicy marokańsko- algierskiej. 

W roku ubiegłym wywędrowały z Nie 
111iec 31074 osoby. 

Liczbę powyższą podaje „Statist. 
Vierteljahrshefte fiir l 90T '. których 
Pierwszy zeszyt ukazał się właśnie. 
Jest ona nieco wyższa. jak w zeszłych 
dwóch latach, lecz niższa, jak w ro
ku 1902 i 1903, w których to latach. 
\Vywedrowało z Niemiec 32 odnośnie 
36 tysiecy osób· Stosunkowo najwię 
cej Wywędrowafo osób z Prus Zachod 
nich i W. Ks. Poznańskiego. Wycl;lodź 
two z Niemiec jest mniejsze. jak we 
Wszystkich innych wielkich państwach 
Europy z wyjątkiem Prancyi. 

Sprawa robotnicza 
a spełeczeństwo polskie. 

. Cgraz głośniej odzywają się w pra 
s~c POiskiej i na wiecach. a mianowi
~ie z kół robotniczych głosy, wskaJzu
J~ce na wielki jeszcze brak zrozumie
nia dla spraw socyalnych w polskiem 
społeczeństwie. Sprawami spotecz
~erni i sprawą robotniczą zajmuje si~ 
k~iarus PolskiH najwięcej ze wszyst-
Ich pism polskich zaboru pruskiego 

stając w obronie interesów robotni
ka i rzemieślnika polskiego. Kto więc 
r.ragnie, by zrozumienie .dla ~pra":'" spo 
ecznych powiększyło s1e 1akna1w1ę-

cej i obrona interesów 1-iobotnika i rze
mieślnika polskiego byla jaknajskutecz 
niejsza, niechaj stara się o rozszerze
nie pisma naszego i zjednanie mu jak
naiwiększej liczby nowych czytelników 
Robotnicy Polacy! bierzcie sobie przy 
kl~d . z tego, jak robotnicy niemieccy 
ag1tu~ą. za. swoją prasą polityczną, i 
staria1c1e się również o jaknajwiększą 
liczbe czytelników dla organu naszego! @'__________ __ -

.Polaey na obezyźnie. 
-

Z życia Polaków z Hombruch-Barop. 
Mamy trzy towarzystwa polskie. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół'' 
dosyć pomyślnie się rozwija. Drugie 
t~warzystwo natomiast, tj. „Kolo śpie
wu Dzwon Zygmunta'• mato tylko oka 
zuje życia. To źle, bo śpiew kształci i 
uszlachetnia czlowieka. 

Najstarszem ]est Tow. św. Jana 
Nep. Rozwija się ono wprawdzie jako 
tako, ale z powodu niesnasek cierpi 
bardzo dużo jego praca. Sądzę, że 
członkowie osobiste urazy winni po
zostawić w domu a w towarzystwie 
starać się tylko o wspó1ne dobrlo czlon 
ków i o pomyślny rozwój towarzyst
wa. 

Prócz tego ma Towarzystwo św. 
fana wielkie trudności ze strony poli
cyi. Prezes' miał różne procesy z te
go powodu. Gdy towarzystwo chce u
rządzić zabawę. to bratnich towa
rzxstw nie wolno mu zaorosić. Przed
stawienia teatralnego też uriządzić mu 
nie wolno. · 

Gdy umarła żona członka Tow. św 
Jana Nep. członkowie zebrali się na 
pogrzeb w cza.pkach towarzyskich i 
przypięli też oznaki towarzystwa. W 
dniu pogrzebu przed lokalem towarzy
stwa wręcza niespodzianie policyant 
jednemu z członków zarządu pismo 
podpisane przez wójta i zaopatrzone w 
pieczęć policyi. Policya donosiła w tern 
piśmie, iż Tow. ŚW· Jana Nev. nie wol
no nosić żadnych narodowo-polskich 
oznaków. Na zapytanie prezesa odpo
wiedziano, iż chodzi o czapki towarzy 
skie. 

Wo.be~ tego musieli czlonkowie 
czapki towarzyskie zostawić a wziąć 
kapelusze. W końcu orszaku pogrze
bowe~o szło· czterech członków w 
czapkach towarzyskich. Policya zo
baczywszy ich, zabroniła im brać u
działu w pogrzebie w czapkach towa
rzvskich. 

Dziwna rzecz! Towarzystwo ŚW· 
fana Nep. przez 18 lat używalo owych 
czapek bez przeszkody, a teraz naraz 
się ich boją. Jestto tern więcej dziwne, 
że „polskiemi" są owe czapki chyba 
dla tego, że używają je Polacy! 

Mialbym jeszcze dużo do pisania, 
ale na pierwszy raz niech to wystar
czy, bo gdyby korespondencya była 
zbyt długa, mogłaby jeszcze powędro 
wać do kosza·. Prawdomówny. 

· Buer. Przykro mi, że muszę wy
stąpić z naganą dla niektórych Pola
ków z Buer i Beckhausen, którzy pod 
czas wyborów do parlamentu pozwo
lili się zbałamucić i agitowali wśród 
Polaków za kandydatem niemieckim. 

Jest to tern smutniejsze, że owi Po 
lacy ze względu na swe wśród tutej
szej Polonii stanowisko, złym świecąc 
przykładem, wielką krzywdę wyrzą
dzają sprawie naszej. 

Nie dziw tedy, że w Buer padło na 
Polaka tylko 32, a w Beckhausen tyl
ko 26 glosów. 

Jak tak dalej pójdzie, to zginie
my bez śladu, tonąc bezpowrotnie w 
morzu niemczyzny. 

Rodacy! Ocknijmy s1e z letargu i 
budźmy z calą energią ducha narodo
wego, rozszerzajmy nrzy obecnej W1ia 
nie kwartału „Wiarusa PolskiegoH i 
popierajmy gorliwie nasze polskie or
s;ranizacye, a z czasem i !Jl.pod wzglę
dem naraodowym lepsze""'Tras_taną sto
sunki. Daj to Panie Boże! 

Narodowiec. 
Liitgendortmund.· Będąc na posie

dzeniu pewnego towarzystwa~ słysza
łem, jak tam niektórzy członkowie 
się wzaiemnie krytykowali. Krytyka 
to rzecz nieraz pożyjeczna i konieczna, 
ale gdy członkowie osobiste obrachun
ki chq~ zatatwić w towarzystwie, to 
na to nigdy nie należy pozwalać, bo to 
szkodzi towarzystwQm, a owym oso
bom też ani zaszczytu, ani korzyści nie 
przynosi. Więcej też niektórzy mieć 
winny na oku dobro ogólu. Stronią 
oni od towarzystw i znajdują je dopiero 
wtenczas. gdy spodziewają się z tego 
odnieść jakaś dla siebie korzyść. 

Sądzę, że każdy Polak ma Otbowią 
zek popierać nasze organizacye, choć
by one nie we wszystkiem b_yły po-
dlug jego myśli. · Sokół. 

Herne. Mamy wreszcie i w Herne 
Towarzystwo Polek. Potrzebne one 
bardzo bo w życiu społeczeństwa ko
bieta, matka wielką odgrywa rolę, że 
słusznie powiadamy: Jakie matki, ta~ 
kie SPoleczeństvro! 

Rodaczkom, które się zajęly zwo
łaniem wieca i założeniem Tow. Polek 
„Wanda", należy się szczere umanie
Teraz tylko pracować nad tern trzeba, 
by nowe towarzystwo też działało ze 
skutkiem w wytkniętym w ustawach 
kierunku. . 

Dziś nasz naród ogniowe Q.rzecho
dzi próby. Redaktorowie pism pol
skich i księża zapełniają wiezienia pru
skie„ język nasz tępią na każdym kro
ku, dzieci polskie hiia. za to. ie chcą się 
uczyć po polsku religii. Słowem, na
ród polski ciężką stacza walkę, stając 
w obronie swoich najdroższych skar
bów. 

J eże1i zawsze gazety polskie by
ły nam potrzebne, bo szerzyty oświa
te, pobudzały nas do gorliwego spel; 
niania naszych obowiązków, to w cza 
sie obecnym popelniai dężki grzech na 
rodowy, kto stroni od pism polskich, 
kto pism tych nie popiera. 

MY Polki także w tym kierunku 
działać możemy. Wychowajrriy też 
dzieci nasze na dzielnych Polaków, 
wpajając w ich młode serduszka miłość 
gorącą ku mowie ojczystej. 

Pamiętajmy zawsze o tern, co mó 
'wi poeta: 
Kto swej mowy nie szanuje, 
Ten sam sobie wrós.!, 
Własną duszę w więzy kuje, 
Niszczy, co dal Bóg! 

.Jedna z uczestulczek wieca. 

Qornap. Przy wyborach P,o parła 
mentu otrzymał w Dornap-łlannen
furth kandydat polski 58 głosów. M-0-· 
glibyśmy zebrać 200 głosów, gdyby 
byto więcej poczucia narodowego. . 

Ubolewać trzeba. że nawet nie
którzy z tych Rodaków glosowali na 
niemca, których możnaby już za u
świadomionych uważać. 

Potrzebny byłby u nas wiec poli
tyczny. Może „Związek Polaków" 
sprawą takiego wieca się zechce zająć. 

Wyborca. 
.&-------·--·-------·-· !!!!!'!\ 

Czas najwyższy 
odnowić przedpłatę na 

5, Wiarusa Polskiego" 
na drugi kwartał, czyli na kwiecieił, 
maj i czerwiec. 

Kto nie dał pieniędzy listowemu w 
czasie od 15 do 25 marca, winien te
raz zaraz udać $.i~ na P.QCZ · • ć 
sobie „Wiarusa Polskiego". 

Na cały kwartał kosztuje 
„Wiarus Polski" 

wraz z bezpłatnym tygodnikiem reli
gijno-powieściowym pt.: 

„Posłaniec l(atolicki" 
tylko 

I markę 50 t enygów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. wi~
cej, czyli razem 1,92 mr. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego" organ ludu volskiego na ob„ 
czyźnie. 

Z param Homber2 nad Renem. 
Hochheide. Komitet dla spraw o

pieki duchownej z parafii Homber", 
przedłożył ks. proboszczowi van de 
Loo życzenia Polaków, ale bez skutku. 

Ksiądz proboszcz oświadczył, że 
co Wielkanoc przybędzie polski spo
wiednik, ale o spełnieniu innych ży
czeń Polacy ani marzyć nie mają. 

Taka odpowiedź bardzo nas za
smuciła. bo takie macosze traktowa
nie Polaków, przynosi kości ołowi wiei 
kie szkody~ -· r . r „-. 

Gdy pol ki spowiednik ma przy
być, należy to, .!)fzynajmniej wcześnie 
rozglosić. aby każdy się o tern dowie
dział. a u· c jak dotąd. że dopiero po 
przybyciu :.;powiednika, zaczęto szukać 
Polaków oo domach. · 

Odpowiedzią księdza J)roboszcza 
nie moj;emy się zadowolić pod żadnym 
warunkiem.! 

Grono varafiaa. -
Z Bractwa RóżańCOWefZO. 

Oiinnigfeld. Dnia 15 listo[)ada 1905 
roku bylo w kasie 43.35 mr. od dnia lS 
listopada 1905 roku aż do 25 lutego 1907: 
roku wpłynęło do kaśy z wpisowego 
składki miesięcznej i dobrowolnej skład 
ki na chorągiew 464,80 mr. za 172 kart 
,po 50 fen 86,00 mr. za 124 kart po 30 
fen37 ,20 mr. dobrowolnei składki na 
chorągiew podczas uroczystości po
' więcenia chorągwi 20,27 mr. Razem 
dochód wynosił 651,62 mr.. Rozchó~ 



wynu~ i l: za choqgiew 500 marek, na 
M~zc ŚW· 12,75 rnr., za 6 egzemplarzy 
tajemnic 1,20 mr. 90 kopert do tajem
nic 90 fen. za wydrukowanie kart 
wstęp-u 6,00 mr. za Jlasek do chorągwi 
9 marek, za karty J)Ocztowe, portoryum 
od listów i od pieniędzy 2.85 mr .• inne 
wydatki 71,44 mr. Razem wynosił mz
chód 604,14 mr .. Pozostaje 47,48 mr. 
2 tych znajduje się w kasie oszczęd
no_ści 30, a u nadzelątorki 17,48 mr. 

W imieniu Bractwa Różańcowego 
P-0lek Nadzelatorka. 
tLE- . --- -

Ziemie polskie. 
Z Pru ·~ Zachodni.eh, Warmii i Ms..zur. 

Gdańsk. Uczeń niższej _prymy 
Ziehm, syn właściciela hotelu „Mono
pol ", zastrzeli! się z tego powodu, że 
. nie otrzymał promo~yi. 

Radzyn. Pan Józef Paszotta z 
Plemiąt sprzedał majatek swój, przesz 
ło 1000 mórg wybornej pszennej ziemi, 
Gziki pod Radzynem za cenę 380,000 
mk. Polakowi panu J. Wojciechowskie
mu z Rywałdu pod Starogardem. 

Wąbrzeźno. Syn posiedzicielski. 
Hermann Schonfeld z Ben~walde (?)i 
liczący 38 lat, wystrzelil sobie z re
wolweru w glowę. Kula utkwiła w 
mózgu. Smiertelnie zranionego prze
wieziono do tutejszego domu chorych, 
gdzie niebawem skonał. Co go do sa
mobójstwa popchnęło, nie wiadomo· 

Z Chełmińskiesw. Dobra koloniza
-..yjne Obory podzielono na 31 parcel, 
które kol.oniści obeimuia ju~ na wio
snę. 

Toruń. Na przedmieściu Jakób
:skiem zna lazł stróż nocny przy ulicy 
Lubieckiej zwloki jakiejś niewiasty. 
Poznano w niej oddaną pijaństwu wdo
wę Józefinę Wiśniewska. 

Kaliszki. Dobra rycerskie Kalisz
ki w powiecie jasnoborskim w połu
dniowej części Prus Wschodnich -
jak donosi Pos. TagebI. - przeszły w 
ręce Dolskie. Dobra te obejmują 4 100 
mórg obszaru. Nazwiska nowonabyw
cy Pos. Tagebl. nie wymienia. 

Ze SlĄzka ezyU Starop3!r ki. 
Gliwice. Wielkie nieszczęście zda

rzyło się tutaj we czwartek wieczorem 
Na narożniku ulic Wieżowej i Górnowa 
lowej blacharze :Emil Szendzielorz i Ka 
rol Rydel spadli z dachu kilkupiętro
wego domu, g-dzie byli za1ęci pracą. 
Upadli na trotoar. Bezprzytomnych od 
stawiono do lazaretu, gdzie obaj nie
bawem zmarli. Obaj byli żonaci. 
Pierwszy z wymienionych pozostawia 
wdowę z 2 dziećmi, drugi wdowę z 8 
dziećmi. 

Szarlej. Ofiarą bezrozumnego za
kładu 1oadł 23-letni robotnik Mokrus. 
Założył się on, że wypije litr gorzałki. 
I wypił ją, Skutki wypicia tak wiel
kiej ilości trucizny były bardzo smu
tne. Po dwóch godzinach po wyipiciu 
był Mokrus już wstanie bezprzytom
nym. Odwieziono go w nocy do laza
retu do Bytomia. W lazarecie zrobio
no wszystko, co było możliwe, aby ura 
tować życie. Ale wszyst~o bylo darem 
ne. Nieszczęśliwy był w krótkim cza
sie trupem. 

Z innych dzielnic Polski. 
Warszawa. W Ciechanowie zmarł 

w kwiecie wieku wybitny działacz spo 
teczny p. Stanisław Chekhowski. 

Dziennikowi Lwowskiemu odebra
no debit pocztowy w Niemczech na 
przeciąg 2 lat, ponieważ w jednym ro
ku uległ dwukrotnej konfiskacie za rze 
komo podburzające artykuły. 
· Również tygodnikowi warszaw
skiemu Biesiada Literacka, jak dono
szą, odmówiono z rozporządzenia kan
clerza rzeszy na lat dwa debitu w 
Niemczech. 

~~iadomości ze świata~ 
Z senatu francuskiego. 

Na ·posiedzeniu senatu francuskiego 
przyszła pod obrady interpelacya De
lahaye, o zniesienie na monetach napi
su „Dieu protege la France". (Boże 
strzeż Francyę.) Minister skarbu, Cai
llaux, odpowiedział, że chodzi tutaj o 
administracyjne rozporządzenie m!nt-

Z rosyjskiej Dumy państwowej. • musimy, że „Górnik Polski'" stawia 
Zaproszony przez prezydyum Du- posła Skarżyflskiego obok l\ir. 

my profesor Bielelubskiei obejrzał dorfa, znanego ze swoich wstecz. 
gmacti pałacu taurydzkiego i znalazł nych poglądów wroga robotników 
go zupełnie bezpiecznym i trwałym. „Qómik Polski" widocznie obawia się 
zdolnym przetrwać jeszcze wieki. Przy teraz, by na tej nieuczciwości nie p0• 

badaniu materyałów budowlanych - w znali się ·czytelnicy, bo wdaje obecnie 
laboratoryum okazało się, że belki z pism rpolskich słuszne zreszbt, skar. 

sklepienia trzymają dziesięć razy wię- gi robotników polskich na niektórych 
ksze ciśnienie, niż wymaga tego wyli- właścicieli ziemskich Polaków i tlóma. 
cze.nie techniczne gmachu. czy się, że nie miał na myśli posła Ska 

Komisya administracyjna podzieliła rżyńskiego osobiście, lecz tylk.e całą 
miejsca w sali posiedzer1 Dumy w pa- kategoryę panów, do których .I>P. Skar. 
lacu taurydzkim w porządku n..astępują żyński i Kirdorf należą. 
cym: ze strony lewej do prawej 69 Następnie zaś pisze „Górnik PoJ. 
miejsc socyalnych demokratów, 41 ski": 
miejsc socyalnych rewolucyonistów 19 nLecz to porównanie wlaśnie da. 
miejsc socyalistów ludowców, 16 ukra- ło ,.Wiarusowi" powód do napaści na 
ińców, 80 trudowików. 21 kozaków, 38 nas do twierdzenia. że nam chodzi 0 
muzulman, 46 Polaków, 88 kadetów „zohydzenie wszystkiego, oo p0J. 
(konstytucyjnych demokratów) i bez- skie", chociaż już powyższe skargi 
partyjnych skłaniających się kadetom, przytoczone za „Lechem" i „Postę . 
dalej 42 październikowców i 60 monar- pem'" pokazują, że mamy zupełną ra. 
chistów. Podzia ·ł miejsc wywołuje na- cyę. To więc pokazu1e znowtt, że 
rzekania kadetów, którzy są niezado- „WiarusH w.schodzi tylko na okła. 
woleni, że grupy narodowe oddzieliły mywanie robotników polskich, na 
ich od trudowików, których znaczna mydlenie im oczu, gdy chodzi o wy. 
część głosowała z kadetami. Kadeci są zyskiwacza polskiego." 
odrzuceni zupe?nie na .prawo. Tutaj nagle wywrócił ,,Górnik Poi 

Wojna w Ameryce Środkowej. ski" kozła kapitalnego, bo ieszcze 
przed rokiem wraz z innemi oismam: 

Z Managuy donasza, że wojsko ni- napadał „Górnik Polski" na „Wiarusa 
karagiuaf1skie zajęlo miasto Cholutku, Polskiego" i nazywał go ipismem so. 
bronióne przez wojsko liondurasu· i cyalistycznem, bo „Wiarus Polski" za 
San Salvadoru. Prezydent Hondura- bardzo krytykował panów i „panków·· 
su, jenerał Bolilla. uciekl .na okręcie. W Dziś powiada „Górnik Polski" cos 
pościg za nim wysłano parowiec. wręcz przeciwnego. Pochodzi to ztą~. 

Przyczyną wojny jest kwestya spor że „Górnikowi Polskiemu" inie chodn 
na o kilka set kilometrów ziemi leśnej ani o prawdę ani o zasady, lecz ty!. 
i pogranicznej; od 1883 r. trwa ten spór ko, by w 1akibądź sposób zohydzić Po
graniczny, w którym nie idzie o żadne laków. Ponieważ przytem, jak już wy. 
bogactwa, ale o poczucie sprawiedli- kazaliśmy ani mądrością, ani zręczno
wości. ścią nie grzeszy, więc pląta się w sid!a, 

Stany Honduras obecnie ipobite są, które -innym zastawił i wvada w dołk~ 
niemal że całe zajęte przesz wojska które dla innych wykopał. 
Nikaraguy, ale sąsiedzi naibliżci wda.ją „Wiarus Polski" właśnie wystą
się w tę sprawę. Stany Salvador, Gua pil ·przed kilkoma tygodniami przeciw 
temala i Porto-Rico biora stronę lion- fQOSłowi Skarżyflskiemu, że w swojej 
duras i organizują związek zaczepno- mowie w sejmie pruskim nie zażąda/ 
odpor.ny do zwalczenia Nikara. prawa koalicyjnego dla robotników rol· 

Do pokoju wszakże rychłego zapro- nych. 
wadzi walczących obawa o wmiesza- „Wiarus Polski" zawsze stawa! 
nie się Stanów Zjednoczonych. energicznie w obronie robotników Po

~"~ -~fot "1r Pff·~llfhli&k/.egei0 steryum skarbu, do którego nie potrze 
ba uchwały parlamentu. Po odpowieJz1 

Środa. Ostrowieczko, dotychcza- tej senat przes.l'Jl Cu porządku dzie ;:~e Ze spraw robotoiczvob 
sową własność p. hr. Żółtowskiej z go 201 głosami przeciwko 34, czem ' • 

laków, i za to właśnie „Górnik Polski" 
i różni inni ludzie powiedzieli, że „Wia· 
rus Polski" jest pismem soGyalistycz· 
nem. 

Jarogniewic, obejmującą 1000 mórg ob dowiódł, że zgadza się na podobne roz „Górnik Polski"' od tak zwanego 
szaru nabył p. Michał Jasiecki z porządzenie. chrześcianskiego „gewerkferajnu". 
środv. który to ma według własnego oświad-

Ostrów- K~iędza proboszcza Ja- Z Watykanu. czenia interes w tern, by napadać na 
domskiego z Kotłowa skazała w sobo- z I~zymu donoszą, że postanowil:. ·1 e Polaków, posta·wit swego czasu posła 
te tutejsza izba karna za rzekome wzy rządu francuskiego, a?~ ogłosić doku- j Sk1~;żyńs.kiego .obok .Ki.rdo~fa. Wyk".l
wanie do strejku szkolnego na podsta- menty msg. Montag-mmego, wywołało za11smy 1asno i dob1trne, ze „Oormk 
wie paragrafu 110 kodeksu karnego na I tam zrozumiale zaniepokojenie. Wpra I Polski" uczynił to dlatego, by wobec 
200 marek. wdzie twierdzą organa watykańskie. czytelników swoich zohydzić polskość. 

Dolsk. Z Dolska donasza do ~,Pos. że wśród dokumentów tych niema nic · bo to jest jego celem i w tern ma inte-
···Tagebh ttu': że regencya odebrała ·za- kompromitującego Watykan, ale z in- res centroyvy ,.gewerkferajn". 
pomogi szkolne następującym gminom nej strony utrzymują, że narażeni są J akkolwiek bowiem nie we wszy
katolickim : Dolsk 4650 mk., Mszczy- na komprgmitacye w_ysoko stojący po- stkiem godzimy się na poglądy posła 
czyn 300 mr.. Lubiatowo 300 mk, Kno litycy francuscy umiarkowanego kie- Skarżyńskiego i przed kilkoma tygod
wo 4~0 mk. W Małachowie i Kunowie runku, jak, Doumer, Rouvier i inni. niami wystaoiliśmy przeciw temu. że 
zbudowane zostaną nowe szkoły z Msg. Montagnini, któremu zarzucają w swojej mowie sejmowej nie zażąda ł 

, większą liczbą nauczycieli - oczywi- lekkomyślność i nieoględność, popadł prawa koalicyjnego dla robotników rol 
.ście na koszt gmin. zupełnie w niełaskę. nych, jednakże nieuczciwością nazwać 

66) J'"wic~, ć z francm·.kiego. 

Wtedy pomyślał sobie: Madelor l 
Marya zdecydowali się widocznie po
wrócić do Haut-Butte. Ta wioska jest 
-oddalona o kilka mil za ledwie od Se
<lanu. Gdybym s ię wymknął potajem
nie, zanim się połączymy z jakimkol- l 
wiek oddziałem wojska, mógłbym po
biedz do ttaut-Butte zobaczyć się z 
.Maryą. Ukrył twarz w dłoniach i za
stanawiał się nad tym zamiarem. 

Ryszard wszedł do groty, która im 
służyła za schronienie. Jerzy nie sły
szał tego. Nagle Józef Miiller west
chnął głęboko, a w tern westchnieniu 
przebijała zadowolona duma. oraz wiel 
ki apetyt. Poklepał Jerze go po ramie
niu. 

- Pieczyste gotowe - r:zekł. 

Podzielili się mizernym kawalkiem 
mięsa , jak przedtem sucharem. Uczta 
nie trwała długo. W kilka sekund nic 
już z niej nie zostało. 

Przykucnęli w milczeniu kolo ogni
ska i machinalnie grzeli sobie ręce . . 

Cały świat przykrych myśli ogarnął 
umysł tych trzech młodzie11ców, któ
rzy' od sameP-o voczątku wojny znosili 
okropne trudy, którzy się bili jak lwy 
i którch w koi1cu los wojny ubezwla
dnH. Należeli do tych dzielnych żoł
nierzy którzy podtrzymywali bitwę do 
ostatk~ do poczetu tych bohaterów któ 
rzy -odebrali wrogowi Ęalan w ostat
nim wysilku beznadziejnej rozpaczy. 
Tyle krwi przelanej, tyle prób ciężkich 
cierpień i trudów miato za ostateczny 
rezultat nieszczęsnej katastrofy pod 
Sedanem! Mtodziei1cy nie śmieli wy
jawić sobie swych myśli, ale ich po
nure spojrzenia, ich przygnębienie, mó 
w ity dosyć o zniechęceniu, jakie opa
nowało ich serca. 

- Położę się spać - rzekł Miil
ler, wyciągając się na gołej ziemj i 
otulajac sobie nogi płaszczem. 

- · Ja także - rzekt Ryszard. -
Nic mamy nic lepszeS?;o do roboty. 

- Dobranoc, drodzy przyjaciele 
- rzekt Jerzy, który został sam przy 
o~nisku, rozdmuchiwał je i dorzucał 
od czasu do czasu kilka zielonych ga
tązek, utamanych z rosnącej w pobliżu 
jabłoni. 

- - Nie chce ci się spać? 

- Nie. 
W kilka chwil potem obaj żołnierze 

leżeli nieruchomi i, jak się zdawało. po 
grążeni w głębokim śnie. 

Noc by la ciągle bardzo ciemna; 
czarne chmury pędziły po niebie, a wi
cher świszczał ponuro, pomiędzy ga
łęziami drzew małego lasku, rosnącego 
blisko skalistego brzeg·u rzeki· 

Jerzy podniósł sie cichutko, żeby 
·nie obudzić.. śpiących towarzyszy i wy 
szedł. 

Przesunat sie ostrożnie koło szere
gów śpiących żołnierzy i ścieżką, prze 
rzynającą maly lasek, doszedł do rze
ki Maas. Tam usiadł na chwilę i pa
trzat na czerwone plamy ognisk, palą
cych się w pruskim obozie, po drugiej 
stronie rzeki. 

Przed sobą miał wioskę Saint-Men 
ges, której domy pogrążone były w 
ciemnosciach nocy, 

Chodziło głównie o to, aby przebyć 
Maas, nie będąc spostrzeżosym 
przez rozstawione tuż nad brze
giem rzekiniemieckie warty. Potem 
już brzegiem rzeki dojdzie do małego 
lasku, złożonego z drzew bukowych i 
sosnowych, a następnie przez Flieg
neaux i las ardeński do granicy bel-

Ale jeżeli centrowe ipiśmidl~ 
najgorszgo gatunku jak „Górnik Polski' 
posła· Skarżyi.l.skiego .postawi obok Kir· 
dorfa i nazwie go wyzyskiwaczem 
skim, to każdy Polak się oburzy na io 
bo wie dobrze, w jakim to czyni cel 
„Górnik Polski". Boć tego, że jede 
z posłów centrowych wystąpił nieda· 
wno publicznie przeciwko powszechne 
mu, równemu i tajnemu prawu wybor 
czemu, „Górnik Pol." nie ogfosi; co si 
dzieje w kopalniach hr. Ballestrem 
i innych panów centrowych o tern „O' 
nik Polski" ani nie pi śnie_, ani też o te 
że hr. Ballestrem kazal ag-itatoró~ 
polski po „pysku" bić· Ci panowie 1 

przecież centrowcy, a z groszy ce1 
trowyc_b „Górnik Polski'' się utrzym 

gijskiej. Idąc dalej brzegiem rzeki, d 
trze do wzgórz wioski Montherme, 
stamtąd do ttaute-Butte już tylko ki 
kr.oków. 

Jedyna więc trudność polegała r 
tern, aby ominąć czujność niemieckr 
szyldwachów i prześliznąć się nie . 
strzeżenie przez szeregi nieprzyjac1 

skiego wojska. 
Gdyby mó~d zmienić ubranie; b) 

loby mniej o jedną przeszkodę; a.le 
dzień bitwy przybył do Sedanu bar~· 
późno, nie miał więc czasu starać s_ię 
jakie przebrnnie. Musiał pozostac. 
mundurze pieszego żołnierza, to ie_ 
w niebieskim płaszczu i czenvonJ'· 
spodniach. . 

Ponieważ płaszcz krępowałby ie 
ruchy i przeszkadzałby mu płY11 fi 
zwinął go i przywiązał mocno na

1
P. 

cach; włożywszy w środek rewo'\ 
o sześciu nabojach, który znalazł na. 
lu bitwy. Poczem zaczął zstęVo" 
na urwisty brzeg rzeki. 

Nagle usłyszał za sobą. odgto~ kt 
ków, które zbliżały się ku niemu 1 5 

w tę samą stronę. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

-----



je i za grosz: centrowe im on napa
.<lać na Polakow, bo to Jeży w interesie 
„gewerkferajnu", jak to publicznie 
oświadczył przywódca „gewerkferajni 
.stów'" w łielmstecie. 
ez 

Z różnych stron. 
~ ~w~u urzęd?wego święta luterskieio 

" Wielki Piątek „Wiairus Polski" wyjdzie do
pii;r? na pierwsze święto w p~wóinej obję
tosc1. 

Przedostatnim jest numer niniejszy w blc
iącym kwartale. Kto zatem dotąd nie z1abo-
11owal ,,Wia·rusa Połskiego" na drugi kwartał 
winien to uczynić niezwfocznie, aby otrzymać 
ws1~ilcie numery gazety od początku kwar
tatu. 

Barmen. Pewna panna pad1a nieżywa ra
iona paraliżem w chwili, g<ly wychodzil'a z 
<lomu. by sie udać do urzędu stanu cywilnego. 

Oetsenk·lrchen. W rzęce I:mscher 1z.nale
ziono zwloki robotnika Brohminga z Wam1c. 
Czy 2Jachodzi nieszczęśliwy wypadek, czy sa
mobójstwo. dotąd onie stwierdzono 

Rotttbausen. Kopalnia „Dahlbusch" bu
duje dużo w celu powiększenia przedsiębior
stwa. Z tego powodu górnicy III szybu od 
czwartku .począwszy, mnszą świętować. Będą 
mieli w ten sposób wprawdzie dużo świąt ale 
wielki uszczerbek w zarobku. \Vedlug siusz
llości, J}O'\Vinnaby kopalnia za <lni przymuso
wego świętowania za~iacić górnikom jak gdy
by .oracowali. 

Wattenschei.d. W kopalni „liollan<l" został 
okaleczony górnik Waleuty Obszy(1ski. 

' Eppendocf. Dwaj górnicy Grabach i Cicho-
ska. którzy w kopalni „Engelsburg" okalecze
ni zostali, umarli w „Bergrnannsheil" skutkiem 
odniesionych ran. 

Borheck i ł"rintrop prag1ui się poJączyć 
z miastem :Essen w jedną gminę. 

Herne. Radny miasta Bósser zostail napa
dniętym na ulicy i znacznie por::miony. 

Westhofon. Żona robotnika Omansieck 
przerznę.fa sobie gardfo. Mąż wróciwszy od 
pracv, znalaz.f dei trupa w lóżku. 

Z San francisko donoszą, że proku
ratorya tamtejsza wdrożyła śledztwo 
przeciw kilku urzędnikum miejskim z 
powodu przekupstwa. Prokuratorya 

zapowiada, że śledztwo będzie roz
.szęfzone iże w sprawę tę są wmięsza
ni bardzo wybitni obywatele i znani 
milionerzy miasta. 

Drugi burmistrz miasta uciekł do 
'Europy zabrawszy 400 tys. marek. 

Osłalnie wiadomości. 
- !{ z y m. Minister Titton.i, który miał od

wiedzić księcia Biilowa, odłożył swoją wizytę 
wskutek nagłego zasłabni~cia. - Nieprzyjem
nv to bądź ·CO badź dla kslecia Biiłowa wypa
dek. 

B e r I .i n. Zaprzeczają obecnie wiadomoś
-ci. według które~ Wlilhelm Il spotkać się miał 
z cesarzem austryackim FranciszkJem ,Józefem 

P e t e r s b u r g. Gdy orezes ministrów 
Stołyoln w środę chciał w Dumie zabrać głos. 
prezydent Dumy Gołowin nie udzielił mu gło
su, wobec tcj?:o. iak donoozą urzędowo. wysto
sował Stołyoin do Oołow;na Ust. w którym 
ośw.fadcza, źe ministrowie według prawa prze 
mawiać mo?:ą w Dumie, kiedy chcą. Stołypitt 
zwraca Golowinowi na fo uwage. by prze
szkodzić możliwym nieporozumieniom. 

M o s k w a. Naczelny retlaktQr ._._Rosyj
skich Wiadomości" dr • .Tolos. czło:nok stronni
ctwa ł\ndetów, zDstzr za-strzelony przez nieia
. kiego Torot<nva, cz1onka zwiazku „prawdzi
wych rosyjsk:ch ludzi". 

W i e d e ń Donosz~ tu.dotąd, że nowsta
n:e wf()Śclan w Rumunii szerzy s.l.r- coraz wie
cej. Stołka Bukareszt przygotowuje się do 
obron.v. 

P ? r y ż. Król Siamu uda1 sic w dr~ę do 
'f'rancyi. 

C h er b o u r 1.?;. Na pokładzie łodzi toroe
d{)Wej 147 P.astao"ła eksolo.zya wskutek c~o 
kilka osób odniosło deżkie obrażenia. · 

Od Ekspedycyi. 
W kilka stron. Ustawy wykonamy za

raz po świętach i wyślemy. 
Do Ueckendorfu. Rodacy, którzy dotąd 

odbiern.li .,Wiarusa P01skiei:?:o" od pana Gra
bowskiego. zechcą sobie pismo nasze zapisać 
na przyszly kwarta! na DOczcie_ 
~~~-·-•-•.m_• ___ .... _ ... ..-„ ... .-. ... 11a1.-i•.•~ 

J.i''t~~.tf}oteiisfwo polskie 
Essen. W pierwsze i drugie święto wielka 

nocne odorawia się adoracya Naiśw. Sakra· 
mentu w kościele św. Gertrudy. Godzina dla 
~olaków jest od 1-ej do 2-ej po poJu<lniu. O 
liczny m:lziat w nabożeństwie uprasza się. 

Misya eolska w WattePscheid 
1ldbvwać się bedzie od dnia 8 kwietnia do dnia 
15 kwietn:a Dziennie bę<la si1~ odbywać dwa 
kazania. Rano i po po!udniu. Bliższe szcz.egó
ry_~ędą jeszcze oigloszone. 

''f<lw. p0lsko-kat. „Jedność" w Robftt11?:hausen 
d~nosi swym czfonkom, iż w pierwsze święto 
Wielkanocne urzą<lza święconkę o godzinie 4 
J>o PoTu<lniu. R.o<lacy, nie będący w towarzy
~twie, a chca.cy wziąć udziaT w święconce, 
llloQ:a sie dać na cz.ranków zapisać. Rodacv. 
'którzy z ·dalszyćh stron przyiada w od\viedzi
~Y do krewnych, a są w towarzystwie będą 
Jako goście mile widziani. O liczny udzia.I prosi 

(1) Zarząd. 

Tow: Serca .łt!Zi!SCW.-:~ o w Reck~..,,2'.hausen 
donosi. s.wym 1.:z.lonkorn. iż we W ielkt Piątek 
o godz:me 2 po P?ł~<ini~ odbędzie si~ procesya w. srob~tę ? god~m1e pól do 3 poświ~cenie po
t! a\\.~ łi1llerhe1de u pana Mecklinl{hoffa a o 
godzmie 3. w sali p. ~ressela w l(ecklinghau
~en. ~ n1erwsze święto o godzirne pól 4-tej 
w sah p. Bressela WS2.ókna święconka. na któ
rą szan. cztonków z rodzinami uprzejmie za-
prasza (1) Zarząd 

T~warzystwo św. StanJsława w Herne 
do~os1 sz~no\vnym s.wym czlonkom, że w &ba 
św:1ęta wielkanocne będzie się. odbywać 40 go
dzmne, nab?żeń.stwo w naszym kościele. Dla 
Tow. sw. Stamslawa i Rodaków jest l{Odzina 
~a~naczo~a po pol. od irodz. 3-4. W pierwsze 
sw:1eto wielkan?cne, u:raz po naboi.eiistwie po! 
s~iem obchod.z.imy śwH,:conke u Tow. św. Sta
ms~a~a. na wielkie.i sali w Domu czeladzi ka
tohckiei przy N?wej ulicy, na którą się sza
qownych czfonkow z rodzinami mile zaQ.rasza. 
Rodacx którzy. mają chęć do To:..:arzystwa 
\\~stą,p1c mogą $1ę na powyższem zebraniu za
P sa1.:. Jako czJonkowie odbiorą święconkę dar
mo. O jak najliczniejszy udzia1 prosi 

(l) Zarząd. 

Tow. „Ognisko" w Millheim nad Renem 
urz~~za w drugie święto wielkanocne o godz. 
7 wieczorem schadzkę familiną na sali zwy
klych posiedzeń, na którą Rodaków z Miil
heim i okolicy zaprasza jak najuprzeimie 
(1) Zarząd. 

T.owarzystwo św Marcina w Kray 
donosi cz.lankom, iż w pierwsze święto wiel-
krun~c~1e obchodzimy wspólnie święconkę 0 

godzm1e 4 po po.I. na sali p. W. Kefenhćirstera. 
Wszystkich czJlonków z rodzinami serdecznie 
zaprasza (1) ZaTZąd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym czlonkom do wiadomooci· iż świę 
conka odbędzie się w pierwsze święto o godz. 
4 w lokalu posiedzeii. O liczny udziar czfon
ków z rodzinami uprasza Zarząd. ( 1) 

Towarzystwo św . .lacka w Bismarck 
podaje swym czfonkom do wiadomości, iż świę 
conkai odbędzie się w pierwsze święto wiel
kanocne o godz. 4 po pot. Liczny udziaT po-
żąda•ny. (1) Zarząd. 

Uwa~a: W sobotę po poludniu o godz. 2 
będą po,trawy święcoQ1e. 

Towarzystwo św. I~nac~o w Oberhausen 
de-nosi szain. czfonkom i· wszvstkim Rodakom 
w parafii Najśw. Maryi Panny, iż we Wielki 
Piątek odbędą się Gorzkie Zale po poludniu o 
3:h godziit1ie. W sobotę po potudniu odbędzie 
się poświęcenie potraw wielkanocnych o<l 1 do 
3 u czTonJka Tow. naszego Ignacego Krzyżań
skiego I(irchweg 114, Franciszka Mąki, Ka
sernenstr. 23 i M. Marciniaka, Nordstr. 36, o 
3 godz. na sali poisiedzeń u p. Ulenbroich. -
$wicconka dla Tow. św_ lg.nacego 01dbędzie się 
w pierwsze święto wielkanocne na sali pana 
I(oltera o godz. 4 po pot. Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwhd w Menl!ede 
podaije ·do wiadomości swym czlonkom, iż w 
pierwsze święto wielkanocne odbędzie się 

wspólna świ-ęconka, na którą zapraszamy 
czfonków z rodzinami. $więconka odbędzie 
~ię na sali p. Vog-ta o godz. 4 po po.f. O liczny 
udziaI prosi ( 1) Zarząd. 

Uwav.a: Ktoby sobie chcial dać potrawy 
poświęcić niecha.i przvn:esie do panów Wal
cxaoków; tam ksiądz przybędzie i poeiwięci 
w sobotę po południu o godz. 3. 

Tow. śś. Piotra i Pawia w Bruckhausen 
urządza święconkę w pierwsze święto po p0J. 
o 4 godzinie na sali pana Brinka. Potrawy be 
dą święcone w sobotę po oofodniu o godz. 4 
na sali posiedzeń u p. Buss1. Zarząd. ( 1) 

Towarzystwo J:::imn. „Sokćł" w Alstaden 
podaje do wiadomości, iż w <lrugie święto wiel 
kanocne o godz. 3 po poJuclniu obchodzimy 
uroczystość święconki, na która zaprasza się 
wszystkich druhów. Upras.za sie także tych 
Rodaków, którzy ieszcz.e w Sokole nie są a 
mieliby chęć w szeregi sokolskie wstąpić, aby 
przybyli i dali się zapisać, a każdy będzie 
mile przyjęty. Cz otem! (1) Wydział'. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
podaje szan. czfonkom oraz Rodakom do wia
domości, iż w sobotę, dnia 29 marca, przybę
.az:e do Resse polski ksiadz. Sposobność do spo 
wiedzi św. wielkanocnej będzie w sobotę od 
godz. 7 rana aż do wtorku 2 kwietnia. Szano
wnych czfonków uprasza się, ażeby o ile m.o:
żnooci spowiedź św. w S'.)botę od.oraw1h. 
W niedzielę o godz. 08 rano przystępuje To
warzystwo wspólnie dr> Komunii św. pod sztan 
darem. Czfonkowie winni się stawić w czap
kach i odznakach. 

Uwaga: Szanownym c71onkom i Roda-
kom poda:ie się do wiadomości, iż Tow.arzys~
wo nasze obchodzi świeconke w drugie św1~ 
to wielkanocne po pol. o 4 godz. w lokalu p. 
Wilana. O liczny udzial prosi Zarząd. (1) -----
T-0warzystwo św. Szczeoana w Z. Rsmarck 
donosi swym cz.tonkom i Rodakom iż wspólna 
święconka odbędzie się w drugie święto wiel 
kanoeone o ~odz:. 4 po pol Goście mile wi-
<lziani. (1) Zarząd. 

Uwa2a: Zarazem uwiadamiam szan. cz.ton 
ków i wszystkich Rodaków, iż potrawy . bę
da święcone w Wielką Sobotę po poludmu o 
4 godz. w kościele na Zach. Bismarcku. 

Wojciech Wildaczyk, przew. 

Towarzystwo v.imn. „Sokół" w Ober-Styru!'1 
oznajmia· swym druhom, iż przvszle zebran~e 
odbędzie się w dru~ie świcto. d1~ia 1 kwietn~~ 
o godz. 5 po po.1. Poża.danem iest, a?v ~1e 
druhowie jak .nailiczniei stawili. Goście m•le 
widziani. Czo.tern! Wydział. 

Towarzystwo św. AntolL:Cito z Padv."}' w 
Neumiihl 

podaje do wiadomości, iż święconkę obchodzić 
będzie w drugie świeto wielkanocne o godz. 12 
zaraz po .nabożeństwie na sali posiedzeń u p. 
Bócheima. Uprasza sie wszystkich czlonków 
oraz Rodaków. aby sic jak najliczniej stawili. 

(1) ZarUld. 

Towarzystwo a:łmn. „Sokór' w Hamborn 
Donosi sie szan. druhom i wszystkim Ro

~a~om w_ liamborn, iż urz4dzamy w drugie 
sw~eto wielkanocne wieczorek familijny na 
sah pana Thomasa w Harnborn ul. Meiderich
§tr. Zatem uprasza się szan. gości, aby nas 
ra.czyłi licznie odwiedzić. Początek o godz. 6 
wieczorem Wstep wolny dla każdego (I) 

Prezes. 

To:warzystwo św. Idziego w Gilnnii.?fold 
podaie .cz.l?nkom .do wiadomości. iż ~wie..:•nt!(;L 
odbęd~ie się w pierwsze święto o godz. 4 po 
~o.lu~n.1u. Cz.l~nkowie winni sie stawić jak nat 
hczniei z rodzmami w czapkach i oznakach 
Tow.. (1) 

Uwa2a. !:'.;wieccnic potraw wielkanocnych 
w sobotę po południ.u o ~odz. 3 na sali p. J. 
Da.renrec~ta, na co s1e zwraca uwagę także ro 
dakom 1'1enalcżąc:rm do towarzystwa 

W. SzymyśUk, przew. 

To.warzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi czfonkom, iż w pierwsze święto wielka
nocne po poł'udniu o godz. 4 na sali pana Ma
rego u~ządzamy wspólną święconkę, na któ
r~ ~rosimy czlonków z ro<lzinam. O jak naHicz-
meoszy udzial prosi Zarząd. 

Uwaga_. Potrawy wielka.nocne będą świę 
cone 'Y Wielka Sobotę po poJ'udnlu o g-odz. 4 
1;a _saLt p. ~arcp:o Pr~simy szanownych Ro
cakó"'.'.', ktorzy chcą mieć ootrnwy święcone. 
aby s1e na oznaczony czas punktualnie stawili 
J?al~J do~osi!'IlY: iż Drng-a ~rzyżowa odbędzie 
się w W1el.k1 Piątek po po.tudniu o godz. 2. na 
która prosimy szan-0wnych czfonków i wszv 
stkich Rodaków. (I) Zarząd. · 

T~warzvstwo św. Wacława w Unden 
donosi S'\vym cz.tonkom, iż walne posictlzenic 
o<lbędzie się w pierwsze święto wielkan'.)cne 
po. J?Ol. o godz. 4-ej. Zebranie za rzą 1 lt o l!O
dz1me 11 przed poJudniem zaraz P') wic1.<iem 
1,ia~ożeństwie. Zarazem hędzie11y ')b..:1111.lt.!ć 
sw1ęconkę. O liczne stawienie się prosi 

(I) Zarząd • ·----
Towarzystwo św. Maciofa w Jfo. ~lerhausen 

podaje do wiadomości swv''!'l ::.~tonkom, iż w 
pierwsze święto wielk::u1·> ;.1e n godzinie 3 po 
poludniu obchodzimy św1c.::011h~. na którą się 
wszystkich członków scr,k ~z:1ie zaprasza. 

(1) 7.arząd. 

Towarzystwo św. lzy,bn w tterne 
donosi wszystkim cuton!< 1 n iż ohhod1i111v 
wspólną święco.nkę w ··11~:ws„~ 5więb wielka·
nocne po po[udniu o godz ' na sali nos1cJz.ei1. 
Prosimy cz.l'.onków, aże'lY s:e stawili z rodz.i
nami. Goście mi1le widr,; rni. (O Zarząd. 

Towarzystwo św. W,1wrzv1Jc.1 w Kastrco 
podaje do wiadomości .nz l5i.k"n czl1mkon1. iż 
w pierwsze święto wielk.'.tr1·Jo'..:ne no p.)fui:!nin o 
godzinie 3 na sali p. Siudra obchodzimy wspól
na święconkę, na którą .>:w.-:1sz:imv czfonków 
wraz z rodzinami. Członkowie w:nni T'' zytyć 
w maciejówkach i oznalrn ~h Towarzvstwa oraz 
legitymować musza sie 1;st,l\\'a. Oościc poza 
miejscowi miele widziani. : l) lnrzall. 

Uwa~a.. Święcenie j,tj wid\n:~a::1rvch w 
sobotę po pofudniu o O.:lhlz 5 11a sali p Th. Sin-
dra. .HeJtt•JWicz, p • 7C\\'. 

Ma.rxloh. Donosi siG w~ZV'>ti.\im R<•dakom, 
iż w .sobotę o godz. 3 no n')ruJ:1iu w lok:llu p . 
Rosenthala odbędzie się świG.:enic potrnw. O 
liczny udziat uprasza ">ię 

Towarzystwo św. Barbarv w Bochum: 
W pierwsze świeto wielkanocne o godz. 

8 rnno nrzvstepuja czfonkowie . To,warzystwa 
d.o wsoólnej Komunii świctej Po pofudcniu o 
godzinie 4 święconka. na którą się c7lonków z 
rodzinami zaprasza (1) Zarząd. 

Bac10.ość Holsterhausen ! 
Do·1wsi sie Roda kom w łiolsterhausen, iż 

potrawv wielkanocne uoświeci ks. wikarv iuz 
w sobotę 0 Q'.odz. 7 rano. Kti by sobie życzvt 
potrnwy mieć poświęcone. ·ten na nowyżei 
11n11cir.zonv r.7::is do kościofa z potrawami sta-
wić sir D<1'\\'1!1 Jf'TI. (I) 

7arz~'1 Towarzvstwa św. Macieja. ----·----
Tr św. Wniciecha w Kaman 

d<rnnsi S\V\'m czfonkom i wszvst.kim Rmhkmyt. 
i?. w soh0te no no.tudniu o godz. 6 będzie 11::ts1. 
ksiarl.z świed uotrawv na świeta wielkanoc
ne. Rod.acv ! Pamietci.imv i zach()WUimv ten 
nnsz starv iwvczHi. ażeby w każclvm pol~kim 
d<1fl1U bvfa świe<:onka na stole W nie<liiele i 
p()IJ1icdzialek wielkanl'l'Cny heMie sif" Nlnrawiać 
wi<'C'7..na adnracvn. Dh Polaków jest Q'no<lzina 
nr;r.ezn:;i.czon::i ,;; ()h~. dni nil . . 1_5 oo oo!ud:m1. 
O liczny u dz i at prosi ( 1) 

W. Bvrowczvk, Jr\:!.%. 

Tow~rzystwo św. Rodzinv w Scherl~heck 
ohchoo.zi w Pif"rwsze świeto wiel'<ar: -:..:·1c 
~\"iPc:0n.ke o (1N1Z. ;; f)1 "lf'J.t:td11L1, !i:l 1(-•ńrą 
r.7fntt1<-ń\ir i vri~C: 1.1n~117.a Z:a.·nuJ 

TlwnP'.H. \V wie .ka S"hr.k " c 1J~. )I) nrnd 
notudnicm h,,,da ~wi~c '>.1" n.1t!';1 wv w 'r i :l!u 
r.ehraii up. Bergera. {1) .\ nochnia!1. <:rJn. 

Tow~rzv!'łwo św. Tadet•sza w lfoich~mmer:ch 
pocl.aic swvm, cz.fo'11k m ·!o 'Vi i-i. 1•:11'1ś:.:i. i?. w 
n:r.rw~?:e Ś"'iet0 wi~lki:in )~~1e ,., l!'1'i'7.i:1ie 4 no 
poTudniu oclhęd.zie sic \va:ne 7ebr:i.ni"..". (1) 

larzad, 
~ Uwa<>'a. Snosn1'rn~ć h s;1"lwicdzi wielka-

nocnej bedzie s. 6 i 7 kwietni;\ rh. 

Podziekowanie! 
Towarzystwu św. ~ tanislawa i tym wszy

stkim, którzy wziełi u<.lzial w pCJ'6rzebie 
śp. JANA KA1 'IfWSKIEGO 

z łfolsterhausen skladaia serdeczne B6K za. 
płać! żona i ojclec. 
P. -D. Kaniewski, t. Kaniewski. L. Kaniev."Slci. 

A t. 'owicki. (361) 

Podziękowanie! 
Wszystkim tym, którzv wzieli udzia.l '\\ 

POitrzebie 
śp. JANA LUPY. 

~ mianav.icie Ta\...arzyst\\'U św. Jana Chrzc 
1 Bract~u różai1ca św. z Ueckendorfu oraŻ 
wszystkim krewnym serdeczne staropolskie 
Bog zapłać! (369) 

W smutku p09:rąiona Anna Lupowa. -
Towarzystwo św. Antooie20 w Reckllngha115e11 

Siid 
podaje swrm czlonkom oraz wszystkim Rooa
kom do wiadomości, iż w tlrugie święto wielka 
nocne o g-oozinie pól do 7 rano odbędzie sie 
Msza .św. z polskim śpiewem w kościele Ś\Y 
Antomego. Obowiązkiem jest każdego czlonki 
oraz ~odaka i ~odaczki uczestniczyć w tej 
i'.V\SZY_ ,sw., aby me powiedziano, iż my Polacy 
~ą<lahs~y :v _jedno św. wielkanocne Mszy św. 
z polskim sp1ewem, a na nabCYi.ei1stwo to nie 
\VSZYSCY poszliśmy. 

Uwag~. Zarazem <lonosi się szanownym 
cz.tonkom 1 Rodakom, iż po Wielkanocy w~ 
\~torek. o godzinie pól do 8-ej rano odbędzie 
się takze Msza św. z polskim śpiewem na . in
tency~ n~sz~i;°'. Towarzystwa jako w J-cią 
roczmcę- istm~ma. Chorążowie i asystenci win
ni ~ię stawić o ~odzinie 7 do chorągwi, ponie
waz we wtorek na tej Mszy św. chorągiev.· 
n:a asystować O liczny udzial czlon.ków pro-
si J. Berger, przewodniczący. (l) . 

~j 
T?warzystwo św. Barbary w Herted 

Po?a1~ s':vym czlonkorn do wiadomości, iż w 
W~elk1 P1ąte.k. oobędzie się procesya PO po.lu
dnn~ o gQdz1111e 2. Czlonkowie zechcą się zc
brac przed kościolem kwadrans przed 2-gą: 
tak .·samo ch~rążo\vie od obydwóch chorągwi. 
O hcz:ny udz!al uprasza Zarząd. 

Wspólna święconka Tow. św. Wawrzyńca w 
Recklinghausen W schód, 

odbędzie się w pierwsze święto po poludniu o 
godzinie pól 5-ej. z~· razem donoszę czlonkom i 
Ro~akom z. Recklinghausen (Wschód), iż świę 
ce~ue po tra~. odbędzie się w sobotę po polu-
dnm o, godzm1e 3 u pana Jiirgensa. (1) . 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jakuba w Sodln2en 
ob.chodzi swą święconkę w pierwsze święto 
w1elkanocn.e na s~li p. Th .. Nothe. po nieszpo
rach polskich. L1cznv udz1aI czlonków, p<Y.lm
?a:n~· Goście pozamiejscowi. którzy są w go
scime u czlo11ków mile widziani 
(I) · Zarząd. . , 

Baczność! Poświęcanie potraw dla Pola
ków w Sodingen i Bornig odbędzie się w Wiei 
ką Sobotę o godz. 4 w lokalu towarzystw;.i, 

Towarzystwo św. Antoniego w Recklill1l;hausen 
Sued . 

podaje ~wym czlonkom do wiadomości, iż śwk 
conka odbedzie się w pierwsze święto wielk" -
noc!1e po P?ludniu o ~odzinie 4 na sali 1 pa i 1 

Klema. Poządanem jest, aby wszyscy cz.foni>11 
wie stawili sic w czapkach. Cz.tonk owie ol· ",_ 
z.ać się muszą ustawami. O Licznv udziat czlo.1i 
.Ków z ro~z\nami prosi Przewodnicząc. ·, 

. Zarazem donosi sic cztonkom oraz wszy$t
k1m rodakom i I~oda.czkom, iż potrawy będ3 
święcone w Wielką Sobotę po potu<lnitt w Iia
stępujących miejscach: Naiorzód w kościele 
św. Antoniego o godzinie pól do 3, pOtcm u 
Jakuba Jerzego, ul. Ludwika nr. 58, u Antonie
go M1odzińskiego, Szkolna ul. nr. 128 u Ant.i-
niego Kalka, ul. Orillo nr. 8. ' i··· 

W Rollin2hause11: u Stanis.tawa Majorc / : 
ka, ul. ttenryka nr. 66-1. u Maksm. łfauowicz::i 
Brucher ul nr. 123, u Walentego Grnt'kowskie 
go, ul. Brucher nr. 10, u Ignacego Matuszew
skiego, ul. Nieder nr. 112, u Wojciecha J211i
ckiego, ul. Ortles nr. 101 u Walentego Karp11·1-

, skile?o~ ul. Ortles nr. 43-14 

UWAGA! 
Zwracam uwagę temu Panu, który na ze

braniu Delegatów Kół śpiewackich, odbytem 
w Gelsenkirchen d. 24 bm. w lokalu p. Lo
becka kapelusz zamienił aby w przecią~u 3 
dni piśmiennie albo osobiście do Teod<>ra Dahl
kego w Gelsenkirchen. Rini:!str 16. się zglosić 
zechcial. (372) Teodor Dahlke. 

Postbestellun~s-Formular. 
Ich bestelle hie:mit bei dem Kaise?t " 

tlien Postamt ein Exemplar der ZeitlJ 
„Właru!l Połskł" a.us Boc.hu.l (Zeltun.'l 
preisliste 128) fiir das II. Quartal 190']. 
und zahle an Abonnement und BestelJ
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be ... 
1ctiełalct. 

• • • • • • •I. • • • • • L 

S:11Mrllcll" Po1taał • „ • " 
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1 Aby piC mniej, najlepsze i droższe, prosze1°idalprawnie zatwierdzonych: 

Bezalkohołowycł!_: Mmrn -=-nruźby - Azy - napój ludowy Biesiada. 

· • ~:~ ~-Prawdziwych Nalewajek z owocami: Wiśniowej, Sliwkowej, Borówkowej, Dereniowej i t. d • 
.,, -a..--a • 4 

~at „~ - www 

__ ,..,,........_._,,., i astójk i z owoea1n i: Nalewajek krystalizowanych jak: 

-------- Jat ząbkowej, IPornarańczowej i t. d. Opatówki, Podkomorzanki, Zagłoby, S~odonu, Jeremiówki, Gnesnanii, Dewajtis, 
811'łatnla nasro•• 
H.r&)ż zaslusł 

w Bremenłe. 

~~~~-~~- "'„ 
" . .1t~;. „-. i ·-:}. 1· . Sokołówki i t. d. 
„ ;·l:r:.~ ... r"""a ~ ... „ o. 

9rygłnalnyeh likierów deserow1eh: La Prunelle, Refektorium. Abrikotyny, Curagao orange, Curagao start, 
~.queur de la. Carthoose, Pepermjnt, Creme de mente glaciale, Maraschino, Creme de Chocolat, Creme de Mocca, Creme 
_-....~·~- :: de Cafe, Creme de Rose, Cherry .Brandy, BlackLeny Brandy i t. d. 

--•-----~----·-----S-p~e-c~7 . ._...a-.-ln-:y-ch-rosyjskich: Bojara, Staraji W6dld, Wódki No. 25, Rebinówki, Sapekanki, Zubrówki, Zielonaji miatnaji. I Koniaków Kasprowlc•za 11 gatunków z win Hampańsklch własnej gorzelni. 

Berlin. B. KASPROWICZ, GNIEZNO. Hamburg. 
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Pa bryka Gorze lola 'tfytłocznla. 
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łłowo otworzony pierwszy ------
w Reekł.·Siid czyli Broch . 
ulica Maryańska. naprzeciw Nowej ulicy, bHzko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, księgarza. 

Polecam wszystkim Rodakom i całej PublicŹności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlarnark, Stockenbusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
----- rozmaitego wyboru ----

czapek, szelek, krawatów I wszelkiej bie
lizny dla m~żez7zn, maciejówek ł lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejscowym, iż posiadać będę w krótkim czasie wszelk\c towarzy
t'!kie czapki, a które by na składzie nie były, będą podług życzenia 
i w.zoru spiesznie wykonane. 

I Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiscie 
życzenia załatwić. Rówmeż dostawiam cylindry na weso~a i wszeł· 
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wsrz;ystkim rodakom podzi~kowanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po
parcie i względy 

-:I -en ... -· • „ -• a. 

Swieio 
K redyl dla kaid ego I 

Najlepsze 

źródło zakupna 
mebli i urządzeń mieszk. 
~A OD PŁATĘ 

meble na. 1 pokój wpłata 5 mk. 
meble na 2 pokoje wpłata IO mk. 
meble na 3 pokoje wpłata ~ ~ł mk . 
meble na 4 pokoje wpłata 30 mk. 

1 ubranie wpłata ,,& mk • 
1 ubranie wpłata 8 rok. 
1 ubranie wpłata 8 mk. „ 1 ubranie wpłata ł.0 rok. 

. ! 1 ubranko chłopięce G mk., wpt ł. mk 
• 1 ubranko chłopięce ł2 mk., wpł. • mk 
C'O 1 ubranko chłopięce ta mk., wpł. 3 1nk -&: W&zystko na kredyt? 

I! J. Schwarzhoff, 

I 
Recklingbausen·Siid (Bruch), 

ul. Do •!humska (Bochumerstr.) 
. nr. 19= (w pobliżunpoczty i apteii.) 

Najle gsze daberskie, poznański& 

ka rt of I e . ·j~ 
łaO funtów a,~o mk. 

Gottf r. Konen, 
W at te n s che id, 

Wysoka ul. (Hochstr.] '41. 
Najlepsze i najtańsze źródło zakupna 

zegarków m 

= i towa1•ów ze złota = 
Louis Brand, 

zegarmistrz i dotnik, (SH 
Oberkansen, Marktstrasse lt. 

Baczność Rodacy w Wanne i okolic~! 
Donoszę Szan. Rodakom, iż od l~ 

marca otworzyłem 

I żak ład f of ograficznv· 
przy ul. Gelseaklrchen Il\'. Ił 

Z wysokiem poważaniem li Walenty l\lrozkowiak 
======w Bruchu.====== 

• . I otworzony! 

• z i!,!~!!! ia~!!:!Z na· 

Polecam się szan. Rodakom do wy· 
konywania 21djęć fotograficznych, grup 
weselnych, familijnych i towarzyskich oraz 
sokolich w mundurach po cenach prz7itęp· 
nych. Z szacunkiem 

J. Gruba, 
I ~ ' ~·' ' 

~ . ) . 
główku poleca Wanne, Gelsenkirchenerstr. 14 (2 miauty „„„„„„„„ ... „ ........ Ksluarnla ,, Wiarusa Polskle10", Bocku& od dworca). . 81~ 

Werden 

Dla pań. 
tJuknle takietowe i Bolero mr. 100°-.taoo 
U~aletot7 czarne dla m~tatek „ 1000- @ooo 
/Zakłeq czarne i kolorowe „ 675_680o 
n.•1aszcze od kurzu „ 8 50-2800 

Dla dzieei 
i dziewł'Zł\t. 

SuknJe, żakiety, bluzkł 
i spódnłezkł 

w każdej cenie i w katdej "ielko3ci. 

I 

e r. ID S O · St aele 
Her n e naprzeciwko kościoła katolickiego. 

1Ylater1e na suknie I 
cz~rne i kolorowe w wszystkich rodzajach 

przędzy. 

1Ylaterye na bluzki 
w ełn i an e, a ks a mi tn e i j ed wa bne. 

Gotowe: 
00000000000000000000000000 

Spódnice : Bluzki 

A a 

Dla panów. 
Ubranie jupowe mr. 950-.j:fJ00 

Spodnie w katdym gatunku „ 35{}-t&00 

Iiamłzelkl, jednokolorowe 
i wi~crjkolorowe 

" 

Dla chlopcó·w. 

195 do 55°0 mr. ~ 150 do 52°0 mr. Ubrania bluzkowe " 550-1800 I czarne i k ·lorowe o J>iękne nowości Ub1•ania do szkoły mr. 9 25-50() 

~~T·~~k~o~na·~Dl~ep~sze~f~~ab~ry~ka~ty
1

.~~~I ~··c~en~y ~be~zk~on~ku~re
1

n~cy~1n~ie~n~~k~i,~. ~· Wsz~~e w~ltoś~ ubra~ zaw~e na s~ad~t 
~·---------·-------- I . Zam1ejsrowym zwraea się koszta podrl>!y. 

__!!~===============::=====:==~~~===~~~=========================~~~~-===~=====::::::::::~~~~~~~~~~::::-
Za dr~ nakład 1 redakCYt od,o wiedzialny A n t o n i B r e j s k i w Buc•••· NU:łactem ł czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa E.ol," w Bochua 



Nr. 75. Roehum, na niedziel~, dnia S l·go m ca 1907. · Rok 7. 

• 

leddenne IJismo ltdowa dla Poiak611 na ob r, · tnłłł oś wt oraz spr 
f 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
nych. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
wYnosi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
9z ~n „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

towym pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

:a 

W ln1lę Boże za Wiarę I Ojczyzn J 

-

• 

do wy polityczny i zarobk~ 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego dru. 
ku 15 f. oizloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Lisły do 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i oodat W: 
nich dokladny adres piszącego_ Rękoo. nie AJWracam~ 

_._.. ,_,,~-....,...,. "'">t'·~~·-T-~7!:1!.J=!::"ll!:llml!!.ll~r'll'W'l~-.J~~_,~'llr.rl-~"""-!l!_;:.IGIO........, ___________ --=,.,_,---· 
Iio<lilltkeya, Drukarnia i KsiQgamii m~-:j i' ~·.J:1 l;fo '('I l~:cb":'-m, .!- 1;:1 - 1·-1 

r&_ i _ __ ;sąg_. 4!MU:Waą J ~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!~~~!'~~~~~~~! 

Rodzice polscy! Uczcie ddecl swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~tł P(\lakiem, kto potomstwu swemu 
11lemczyć sie pozwoli! 

li lfMf5i#N!fMitj li 

I W szysikim Przyj acio-1 
• łom i Cz.ytelnikom pisma • 
_ naszego zyczy _ 

I_ Wesołego Alleluja! ~ 
• 1 Redakcya. I • 
li li 

Rrząd pruski stosuje w dalszym ci~gu 
dołyebczasowe środki przeciw oporowi 
dzłecl polskich przeciw .nauce-. rellail. 

Z rozporządzenia ministra odebrano 
niektórym gminom zapomogę rządową 
na ~zkoły ludowe. 

Wnioski niektórych gimnazyastów 
Polaków wydalonych z szkół pruskich 
z powodu ~trejku szkolnego o przyję
cie ich do gimnazyów bawarskich zo
stały odrzl!cone. 

Hiszpania popiera żądania Francył wy
stosowane do rządu marokańskiego. 

Rząd hiszpański poWiadomil już o 
tern sułtana. 

Francuska ekspedycya karna do 
Maroka stoi pod dowództwem jenerała 
Lyautey. 

~uch zarobkowy pomiędzy robotnika· 
mł ujawnia się z coraz większą siłą. 

W Szwajcaryi organizacye robotni
cze ogfosily strejk jeneralny. 

W Stanach Zjednoczonych zanosi 
się na wielki strejk kolejowy. 

Z Bremy nadchodzi wiadomość, że 
wiaściciele warsztatów okrętowych 
okrętowych „Weser" wydalili około 
'4000 robotników wskutek zatargu z 
kowalami ; w Hamburgu walka murob
k-0wa pomiędzy właścicielami okrętów 
a robotnikami portowymi dotąd nie u
kończona. 

Z różnych miejscowości nadchodzą 
Wiadomości o mniejszych zatargach 
zaro-bkowych. 

~ząd rumuński zapewnia~ że w kilku 
tiulach ruck włościan zostanie uśmie-

rzony 

Rumuńska izba poselska przyjęta 
ju~ ustawę, która ma poprawić byt 
Włościan. ~ 

Na posiedzeniu rady ministrów oce
niał minister finansów szkody wyrzą
dzone przez pożary na 100 milionów 
franków. 

Tatianę Leontiewne skazano na 4 lata 

do domu kar.aego. 

Tatiana Leontiewna zwbiła, jak wia 
domo kapitalistę Karola Miillera, które 
go wzięła za byłego ministra ro~yjskie
go Dur.nowa. Sędziom przysjęgłym 

orzedstawiono następujące trzy pyta
nia: 1) Czy osk:airżona jest winna ro:r 
myślnego morderstwa. 2) Czy przyj~ć 
!l.ą.leży, że w chwili popelnienia zbro
dni nie była w pełni o.osiadania wszel
kich wladz duchowych. 3) Czy przy
znać jej należy lagodząice okoliczności. 

Na wszystkie trzy 1pytania s~dzio
wie przysięgli odpowiedzieli twier
dząco. 

lacy na obczyźnie. 

Nowy 1>roces. 
Jak już dono~iliśmy, czeka redak

tora „Wiarusa Polskiego" pana Anto
niego Brei.skiego nowy proces. W czo
raj otrzymał pan Antoni Brej
ski zapozew na termin, który się od
będzie dnia 1 Hw kwietnia. 

spotkał „Sokoła' ·. Musieliśmy &Zuka 
~chronienia poza' granicami Boltropu_ 
Druhowie! Zbierajmy się stale na h'i
czenia i zebrania. -
-~Habinghorst. N. b. p. J. Chr.! U 
nas w ttabinghorst nie lepiej się dziejeia 
jak gdzie indziej, bo wielka liczba Ro-· 
daków zamiast gazety polskiej abonuje· 
szwabskie „Tremonie", „ancajgry" · 
Alboż to nie mamy dość gazet naszych. 

Dajmy Prusakom Jtokwitowanie ! w Polsce, alboż to nie mamy w Bochu
mie „Wiarusa Polskiego", którego re-

Kateruber2. Znów nowy kwartał, dakor co dopiero wrócil z więzienia, do 
każdy odnawia przedpłatę na pisma, którego wtrącono go za s.orawę pol~ką. 
które abonuje. Jestem pewny, iż ka„ Rodacy! Wyrzućmy z dQJlJÓW na 
żdy czytelnik „Wiarusa Polskiego" po- szych pisma hakatystyczne a „Wiaru.• 
zostanie wierny swemu pismu i w przy sowi Pol." zjednajmy licznych nowych: 
sztym kwartale. czytelników. 

To jednak nie wystarcza. Lud poi- Tak samo dużo Rodaków w Habin~ 
ski winien koniecznie dać pokwita- horst zamiast do polskich, należy d0i 
wanie za owe dwa miesiąQ.e w.i~- niemieckich towarzystw, w których o-

Ostatnim zienia, jakie .p. A. Brejski spędzić mu- bojętnieją dla spraw polskich, a przej--
jest numer dzisiejszy w bieżącym kwar siał w centralnem więzieniu w Bo- mują się duchem niemieckim. 

chum. 
tale, przeto czas najwyższy odao~~W!f~tJ~~:~-:tt""ll'ft8~-„~~lf.it:~~~r"~i~·:!:~~~~~!1~~~~~~~~1!~~~1 
przedofafę na iwartał następny. tern już pisali różni koreSI>ondeiici. razy w miesiącu, ale tylko po południu. 

Chrystus zmartwychwsfan jest l 

Tak zaśpiewamy jutro przepełnieni 
radością, obchodząc rocznicę dnia, w 
którym Syn Boży zwyciężywszy pie
kielne siły powstał z grobu, w którym 
przebył trzy dni. Dzień Zmartwych
yvstania Pańskiego jest dla całego świa 
ta katolickiego dniem najwiekszej rado
ści, nie bugzi on jednak w żadnem spo
łeczeństwie tak wzniosłych uczuć jak 
u ludu polsko-katolickiegp. 

Jakże mogłoby też być inaczej, kie
dy Zmartwychwstanie Syna Bożego o
znacza zwycięstwo dobrego nad złem, 
sprawiedliwości nad gwaiłtem i bez
pfawiem nadziei nad zwątpieniem i roz 
Qaczą, życia nad śmiercią. 

W dniu tym nam Polakom nam „za
bitej matki dzieciom" nowa wiara., nowa otucha wstępuje do :serc 
w okropnej naszej doli i oko 
błyska radosną nadzieją, że i dla 
narodu naszego zawita kiedyś dzień 
tryumfu dobrego nad ziem i sprawie
dliwośoi nad bezprawiem i gwałtem. 
„Pozywamy na sąd wrogia, - Bo dzień 
sądu w piersiach nosim. - I ufamy, że 
wyprosim - To co Boskiem jest - u 
Boga!" 

Dla tego też _w radosnem uniesieniu 
modly nasze do Boga zanosimy i śpie
wamy: „Chrystus zmartwychstan jest, 
nam na przykład dan Jest" bo ten przy
kład Chrystusowy siłę i odwagę w na~ 
utrzymuje do dalszej świętej walki o 
prawdę i sprawiedliwość. Dzień Zmar
twychwstania Pańskigo uprzytomnia 
nam, że i dla. narodu naszego po tej 
„próbie grobu", jaką przebywamy za
wita kiedyś radosna chwila zmartwyc)t 
wstania. „Bośmy w żadnej zgonu chwi
li - Ducha nigdy nie stracili. - Próbę 
grobu my odbyli. - Prawem na~zem 
- Zma.rtwychwstanie ! - Dziś lub ju-
tro, dasz je, Panie!" · 

Uważamy to słusznie za krzvwdę, bo 
Oto pokwitowaniem ma być zdobycie według słuszności powinniśmy mieć 
„Wiarusowi PoJskiemu" 10 tysięcy no przed południem co niedzielę i święto 
wych abonentów na 1 kwietnia. 

Skorzystajmy ze świąt i agitujmy kazanie polskie i śpiew polski podczas 
za naszym organem, aby pokwitowa- Mszy św. 
nie to bylo zupełne. Czy to odwie- Jak dawniej, tak i obecnie jeszcze 
dzając we święta krewnych lub zna- niektórzy księża niemieccy nienawidzą 
jomych czy też zebrawszy się w celu ·~Wiarusa Polskigo". Pewien ks· wi
spożycilai wspólnie święconego w towa kary, umiejący cokolwiek PO polsku 

· był razu pewnego w domu polskiej ro
rzystwach naszych polskich, wszędzie dziny. Zobaczywszy tam „Tremonię" 
pamiętajmy, że lud polski na ob~zyź- h 1 qie ma obowiazek rozszerza~ jak naj- c wa ił ją bardzo i kazał ją nadal uttzy 

mywać. 
więcej ,,Wiarusa Polskiego'•, popiera- Mówił też, że inne gazety polskie 
jąc tern samem oświatę wśród Roda-
ków, bo tylko przy pomocy oświaty może czytać, byle nie „Wiarusa Pol-
narodowej zdołają Polacy ną obczyź- skigo", który krytykuje nieraz katoli-

ków niemieckich. O tak. o tern my 
nie oprzeć się giermanizacyi, jaka im wiemy, że centrowe filary pragnęłyby 
ze wszystkich stron grozi. co rychlej zniszczyć „Wiarusa Pol

_D_łu_2oletni czytelnik. skiego' ', aby potem mieć wolne ręce r 
Gerresheim· Wszed.tie rozbrzmie

wa hasło „Swój do swego", ale nie
stety dotąd tylko nikła część podług 
niego postępuję. · Nastąpić powinna w 
tym względzie corychlej zupełna zmia 
na. Dla czego mamy grosz nasz cie
żko zapracowany ~anosić obcym, kie
dy Rodaka mamy? Precz z zazdro
ścią, precz z niechęcią ku własnym Ro 
<lakom, a wtedy i praca narodowa ra-
źniej nam pójdzie. Polak. 

(Reszta korespondencyi nie nadaje 
się do ogłoszenia, bo spraw prywat
nych nie można w gazecie omawiać. 
Prosimy o częst~ze ogólnego znp.czenia 
wiadomości, a chętnie je zamieścimy. 
Red.) 

Resse p. Buer. Jesteśmy niepo-
prawni. Niemcy nas prześladują, a 

niektórzy z naszych wysługują · si~ im 
ze szkodą spraiwy polskiej. Tak było i 
podczas ostatnich wYborów do parla
mentu. Znaleźli się tu tacy, którzy 
nawet z kartkami niemieckiemi ~tali 
przed lokalem. Nie dziw, że Niemcy 
takich ludzi uwaiżają za swe bydło wy
borcze. Czyż lepsze stosunki nigdy 
nie zapanują? 

Kilku z pomiędzy wielu. 

Z Bottropu. 
W centrowym BottroPie od lat 

już Polacy nie mają dla swych towa
rzy!tw dachu nad 2łową. Ten ~am los 

bez przeszkody uprawiać niemczeni• 
Polaków. 

Jak się znów coś nowego zdarzy, to 
doniosę Szan. Rdakcyi. 

Czytelnik „ Wiarusa Polskiego.'' 

Lontrop. Jak już „Wiarus Polski'~ 
donosil, zalożyliśmy 24 lutego na wie
cu w Sinsen „Sokoła'' i zaraz 23 dru
hów pozyskaliśmy. Rodaków z Sinsen„ 
Lontrop i okoliicy zachGcam, aby gorli
wie popierali to młode towarzyst ro. 

Czołem! 
Druh S:>ostrzegacz. 

Z podróiy. \\ przejeździe do Pol~ki, za
trzyrnafom sie prlcz !d!ka tlni w Berlinie, aże
by się or1:yslu.:11.1ć obradom w varlamencie i 
poznać bli„~j ~to.sunki i życie berlif1skich Po
laków. Chętn ie też skorz~· stalem z zapr~zc
nia <hu h:1 l(r1:gera i poszc<Uem na posiedzenie 
berliiiskicgo „Soko.la", który ma ~wój lokal 
zebra1i przy ulicy Gr. f'rankfurterstr„ Zebra
nie to mialo przebieg następujący. Po :.ialatwie 
niu r62nych ~_praw towarzystwa. udzielil prn 
wodnicza,cy glos dh Langemu, który llie rCYL
wiódl @ wply_wie gimnastyki na organa oddech() 
we, a tern samem i na nasze zdrowie. Wyklad 
ten byl bardzo pouczający. Mówca potrOlciJ 
także o alkohol ale tylko z lekka. 

W dyskusyi zabral glos P- dr. St. opisaJ 
~erce cz.lowieka i jego znaczenie w ustroju cia
la. Nastepnie zabralem w dyskusyi i ja głos., 
Pozdrowiwszy berlii1skkh Polaków od Roda~ 
ków z nad rzeki Rury i Renu jako i też od dru
żyny Sokolskiej, wyjaśnilem. z iakiemi tru<lno
ściami o sal~ musi _ .Sokół" w Marxloh wal-
czyć. · 

Następnie wskazalem. jakie szkody wyrzą„ 
dza alkohol ludzkości i jak si~ mści na naT'~ 



dach. Jeżeli chcemv ~ie osta6 w cz;asi-e. w 
l. ;:r)n'm nam się wsz\'Stko zk na 11:lowe wali, 
musim:v ruc11 wstr.t.:eii1ie.2li\.vości szerzyć, aby 
rnic-.: potrzebne si!y do walki odpornej, jaką 
~mtc,;ać zmuszeni jesteśmy. 

Teraz nastąpila oży'""\Viona dyskusya. Z\.vo
lenu· cy alkoholu pocz~i opowia<l:ać. że konia
~zka i lrnielek piwka mo.lna \Vypić. czyniq to i 
lekarie i profesorowie. a inne narody przepi-
1aią wiecei. niż my. 

Zabralem glos i odpawiedzialem. że gdy
byśmy życie obywatelskie w ten sposób chcie 
li pojmować. daicie nam piwka, dajcie nam roz 
kosze itp. to byśmy daleko nie zaszli. Kto tak 
pojmuje życic sooJleczne ten niech pije, niech 
.~ię zapije, a spof eczeństwo pozbędzie. się P~e
dzei czJ'owieka. który dla nicR"o nic 111e zdz1a-
lat dobrego, tylko mu szkodzil. . . 

Prr.vstaie inny Rodak i opowiada ze k~
'f<a i herbata sa szkodliwsze. niż piwo, a w pi
wie znajdują się niektóre części pożywt11e. 

Na to znowu ja zabieram glos i tłumaczę, 
że ludzie tak polubili alkohol. że star_aia si~ mu 
na<lać jakieś zalety. których wcale me posiada. 
Dziesięć szklanek piwa posiadają tyle poż~w
nYcli częśoi, co okruszyna chleba lub ly.z.k::i, 
t\var0gu. Wypiwszy 10 sz,klanek piwa, wpr.o 
v.'a{'zamy do żoJ'ą<lka wielka ilość alkohoLu m
s;,c, <>.cego 7..drowie. Kto bv chcial w tym przy 
pa.d~. tt uważać piwo za -p.tynny pokarm, t~n 
bv t.::;i mógl twierdzić, że i<lac krok naprzod 
a· d'.va wstecz, postepuje naprzód . 

Tuta.i powstaje orzewo<lniczący i opo1w1ada. 
że • .Sokóf" berl. przy ćwiczeniach ta~ż~ pije 
we-Je. Dalej opowiada., że lekarze zap1suią al
ko~ ·• )! jako lek. 

Zglosikm si.e wobec tego znów _do g.to~u .• 
Hic pan przewodniczący 11ie oozwol•I m1 iuz 
pi·.-. mawiać Uómacz.ąc. że późna już pora. 

Zebranie dozorowa.to 2 policyantów a za
k1 ,·,cz1J1o fo o goid'Z. wpól do vierwszej w n?~Y

Ze zachowa11ia si.e Rodaków w Berhn:e, 
1" o::' n1. by wywnioskować. ~e wiele . j~sz.c~~ 
" ·<, 1 ,. uplvnie. zan m tu z.alozą ,Wyzwo,erne . 

Przyszłość nasza! L O. 

na 48 okręgów jest tylko 34 starostów. '' Prn 
sach Zachodnich na 32 okręgi tylko 9. a na 
$Jąsku na 43 okręgi 35 starostów którzy je
dnak mało dają znakó\v życia. Reszty okręgów 
nie m<Y2na było zorga11izować. Wieców urz:; 
dzita „Straż" 12 w Wielk. Księstwie, 14 w Pni 
sach Zachoon:ch. 10 na wvchod7.twie, l dla 
~ląska pruskiego, ale już na tery toryum ausu.ra 
ck iem. 

P. Teska,. redaktor ,Lech~". siawil py
tanie, ilu jest czlonków otac;icych? Pon'ewai: 
zarząd nie mógl dać na to wyjaśnienia, przeto 
zaznaczy/ p. dr. Maryan Seyda, że orS{anizacra 
dotychczasowa jest wadliwa. 

Wreszcie zdal sprawe p. dr . .Jawon;ki jak1i 

przewodniczący b:ura „Straży". Dziennik biu 
ra wykazuje 4560 listów i odpowiedzi. a oko~o 
4000 osób zwiedzilo w roku ubiegłym biuro 
Obywatelstwo udaje się wte11cz:.is tylko dn 
,Straży". kiedy iei potrzebuje. zreszta usu'' a 
się oo pracy. 

Wreszcie orzystąpiono <lo zm:anv statutu 
wedle uchwal walnego zebrania z <lnia 27 lute 
11:0 br. i prezydyum dnia 10 marca rb. Roz 
chodzito sie tu o decentralizacyc. Większ.ością 
glosów postanowiono, aby częściow!! decen-· 
tralizacvę już teraz przeprnwadz'ć. a z biegiem 
czasu dążyć do dalszej decentraliuicyi. Two
rzo1ne być mają kółka .,Straży" miejscowe, 
które wvbiorą komis8.rzy, ci zaś wybierać ma
ja starostów. Odzie n'ema onranizacvi. tam 
11'.lówny zarząd mianuje staroste. a ten komi
_sa.rzy. Uchwala odnośna op iewa. abv dotych
czasowy § 5 ustaw odipowiednie zmieniono. 

Za,rzą·d .,Straży" skladać sie bę{fzie w 
orzysz.lości tvlko z 5 czfonków. Reszta czton
ków dotvchczasowvch zarządu stanowić hę-dzir, 
tak 7.'.\'ra;iy wyd:zia.f doradczy. (Wedlu':!: Dz. P.) 

_4?0CU& - - ·- -- !"' 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zfi~5tGitnkh, Warmii i Mi'.zur. 

Walne zebranie „Straży· ·. 
l\a sali Baząrowei w Poz,naniu odbyło s~~ ł 

w lliedziele dnia 24 bm. trzecie walne zeb:-a:111e I 
„Straży" które zag-ail prezes p Józef Kosciel
ski. 

Gdai1sk: Izba karna skazała we 
wtorek 47-letniego krawca Jana Pio
trowskiego z Orunii na rok domu kar· 
nego za to, że 26 lutego, chciał pewnej 
pani w Oliwie 1po~czas targu na świ
nie wyciągnąć z kieszeni portmonetkę 
z pieniędzmi. Piotrowski, począwszy 
od 21 roku życia swego przesiedział do 
tąd w domu karhYm 22 lat~~ a we wię
zieniu również kilka lat. 

Na marsza.tka zeb1·ania w.vbrano przez a
kl<unacye pana Lyskowskiego z Inowrool:awia, 
Ni..J.«tępnie poworano kilku vanów ja~o lawn1-
ku\,. a sekretarstwo przyjci! na siebie p. mec. 
Drw'ęski. Po takiem u1konstytuowaniu ~ię bi~ 
r~ , u<lzielit p. marszalek gtosu p. mccet~asow1 
C'trza..novls.kiemu, aby zdal sprawę z dz1ahl110 
śc: sek{;yi kulturalnej. 

P mecenas Chrzanowski w dluższej prze~ 
1 ilo\1. i~ dal pogląd na dotychczasową czyrn1()'ść 
„Straży" w kierunku kulturalnym. Sekcya ~ul
tmaln.a rozdata 3000 e~zemplarzy !polskich. 
c ' JOO e!o!Zemplarzy his.tory i polskiei. a książek 
ir:i•vch ludowych także 3000. Po zatem s~kcya 
ktt.lturatna przyspasahia wydawnictwa urne, 

11 p. wyklad o Staszicu. o Kościuszce, m<.?WY 
ks. pralata Laubitza, ks. prafata Stychla itd., 
ktore wkrótce opuszczą prasę. Sekcya wys.la 
L , też 45 ch.lopców, aby zwiedzili z,iemie oj
czyste; \V)'nik kulturalny środka_ tego choć po
łączonego z kosztami znacznenu. byl bardzo 
dodatni. Sprawiono też 2 skioptykony za 1000 
n.arek. ]\~· 

Następ11ie zabral glos p. mecenas dr. 11ecz 
ko v„ ski (w zastępstwie p rzewodnicząccgo sek 
cyi prawno-politycznej) i zd~J spraw~ ~ dzi~·::i_l 
11 ;ści tejże sekc.Yi. v..r obron :e wolnosc1 zeb1 an 
\'. SJHaW3.ch osadniczych i tyczących sie na
Z\\ isk i imion polskich i woi.;óle w sprawa~h 
publiczne.i wagi praco·wa..l'.o. -..v m!eście P~zn~nm 
5 a\l.wokatów. w Wielk. Ks1estw1e Poznanslnem 
12 w Prusach Zachodnich 7. a kilku także i 1:a 
$1;.sku. Sprawy rent inwalidzkich. lu!10 111e 
mai" pubhczncg:o, narodowego znaczenia, za
~ ~L'\\' iafa .,Straż" takie, przez zaangażo:v-ane.go 
na ten cel doradzcę ludowego pana .Jas1elsk~
~o Razem załatwiono w~zy~tkic!1 spr~w tej 
sckcyi 650 piśmiennie, 500 ustmc. Z sądow pn
lubowvcl1 korzysta.to niewielu. 

Z sekcyi ekonomicznej przemawiaJ p. dr. 
Kubacki z Pleszewa (w zastcpstwie przę_wo
ll.11iczącego). Sekcya ta pracowafa w kierunku 
poµ rawy bvtu lud11ości polskiej, wskazuJą.c też 
wakujące posady dla różnych zawodowych 
p , ;·.cowników i urzędników. Rezultat tych z:.i.
bie~ów byl zad'.l.walniającv. ZgJtl.szaJących o 
pomoc ma.teryalną. byfa liczba tak w;elka, że 
~'1rostać ternu wszystkiemu nie bylo można. 
Pro:..zo.no o setki tysięcy marek, gdy dochód 
rocr,ny cafogo to\varzystwa , Str8.7:y" na\\'ct i 
dziesiątej nie wvnosif c:ześci ! 

W <lyskusyi nastcpnej zab ierali glos pp. 
Pl11 ciński. Suv}ski, dr. Scvcta. Milew~ki. (lór
ski. Prun Plucil1s.ki zwracał uwage iż „Straż'' 
sama zawin;Ia, jeżeli teraz tak wielkie stawia
ją do niej prctC11sye, ho obietnice w pierw
szych od-ezwa.ch byty rzeczywiście bardzo wiel 
kie. P. Sugajski ialil się. że intelig-encya nie 
1Fzestrzc«a hasła „Swój do swego", s.prowa
d.zajac sobie tow?.r r Paryża. a krawców i 
krawcowe z Wiednia. Nicktórzv adwokaci 
Polacy: nicchęt11em też patrza okiem, skoro się 
cio n'<::h ktoś 7.?;losi z małą spr?wą. Tak j -
den adwokat 'W}"Pędz't i11terese11ta. bo rzecz 
rozchodziła sie tylko o 16 mr. P. Milewski py
t a,!' się, j:> kże chio-p ma iść „swój d() sw~o ". 
skoro p_2.nowie id.a -d.o '\nQ;lii i Francyi? 

Pan Pfitzner iako skarbnik zdat ze sta
l'!! kasy sprawozdanie. 

Prz,·chód OC1'.61nv w r. 1906 wynosił' 23 6S7 
nu:irek, w której to sumie ;est inź remanent p17r 
i ~' t'; z r~k11 190.i (ti. 8600 nu.) Z sumy tei 
'-'\'(lano P.onn mr hk 7e ohecnv sta11 b .sv wy 
nosi okoh I l.300 mk. Po zh'.l.daniu kcisO\\·ości 
przez kom'sve rewiz\·ina. udzielilo zebranie p:l
n t1 Pfitz1H'rowi n0kwitowania. 

Pan K0~ciclsld znnacZ\'f (7 sekcvi nrg-111i-
7.acvjnei). że czkmków liczy .,Straż" ohecnk 
22894. Wystapilo ze „Straży ogóle111 
?OO osób \V Wiclkicm KsiP5t"-:e Po;:maiiskic;;, 

Tczew. Kierownik pociągu Schie„ 
weck w Bydgoszczy, przechodząc 
przez relsy, uchwycony z.ostał przer, 
maszynę pociągu i natychmiast zaJbity. 

Kośc~erzyna. W poniedziatek ro
zeszła się tu wiadomość. iż tu obok go
ścińca, wiodącego do Poldersee ( ?) 
znaleziono zvvłoki kolonistów Zielke'go 
i łforna. K·omisya sądowa i prokura
tor z Gdańska udali się na miejsce nie
szczęścia·, 11ie stwierdzono jednak, czy 
zachodzi nieszczęśliwy wypadek, czy 
morderstwo. Oba.i koloniści wieczo
rem dnia poprzedniego byli w oberży 
w Poldersee, zkąd udali się później do 
domu w towarzystwie kolonisty Gie
sego. W drodze rozłączyli się i Giese 
poszedł sam do swej gospody. Na gło
wach n:esz;częśliwych zauważono śla
dy krwi. Sledztwo prawdopodobnie 
sprawę wyjaśni. 

''/.. Wiei. f(r Pczimnski:eu„. 
Pila. Napływ robotników z Króle·· 

stwa1 Polskiego jest w tym roku bar
dzo wielki. Każdy pociąg osobowy pro 
wadzi kilka wagonów z robotnikami, 
a nawet osobne nadchodzą pociągi. 
Przeważnie udaje się Jud polski na ro
boty rolne do Niemiec. 
Inowrocław. Wiec w sprawie wstrzc 

mięźliwości odbył się w poniedziałek 
w Inowrocławiu. Przemawiali p. dr. 
OcH1tkowski. i ks. Niesiołowski. Po wie 
cu zalożonD Tow. wstrzemięźliwości, 
do którego zapisało się według „Dz. 
Kuj. 57 osób. Prezesem jest p. Józef 
Królak. 

Poznań. Kilkadniowystrejk pieka
rzy został zakończony. Sąd proce
derowy, p-rzy którym brali udział 
panowie Ignatowicz i 2dwókat Pła
czek jako ławnicy, doprowadzili 
do zgody. Pierwszy czeladnik ma 
otrzymać tygodniowo 27 rrn~1rek, drugi 
25 marek,. W piekarniach. gdzie pra
cuje mniej jak 4 czeladników, 24 marki. 
Za stancyę i jedzenie odciąga sobie maj 
~te1: 12 marek tygodniowo. Żonatym 
pomocnikom stoi do wyboru. czy chca 
u malstra. lub w domu się stołować. W 
niedz.ie!e i święta rozpoczyna się praca 
o godzinie 9 wieczorem. Taryfa ta o
bowięzuje obię strony na rok. Strejk 
ten przeprowadził ;,Polski związek za
\vodo.wv''. 

Zil Sla.zka er.yU Stnropr,l~k1. 

Katowice. Nieostrożne obchodze
nie się z bronią spowodowało śmierć 

tutejszego oby\\~atcla Ortha. Ody poJ'J 
:wieczór powróci! do domu w wybor
nym humorze, bawił się wesolo w to
warzystwie żony i przyjaciela. ;.fa.~hi
nalnie prc,1wie siQgnął po leżą~\' in 
szafie rewolwer, spuszczał lrnre.;;:, La.
wiąc się próżnyin stukiem t(!goż. Na
raz rozległ się huk: strzal padł i ugo
dził nieszczęśliwego w czoło, powala
jąc go omd.lalego na ziemię. Nic nie po-
111QRli lekarze i po d\vóch dniach wyzio 
na! ducha· 

Laurahuta. Na kopalni „Richtcr
schacht" zasypały obrywające się wę
~le kruszaka Franciszka Pacha z Sie
mianowic i taczkarza Cz~rnera z Mi
chafaowic. Czernera, który liczył za-, 
ledwie 22 lat, wydobyto jako trupa. 
Pach zaś krótko oo umieszczeniu go w 
lecznicy zmarł. Pach osierocił żonę i 5 
drobnych dzieci. 

Bytom. Rozmaite spółki akcyjne 
dla wielkiego przemysłu posiadają na 
Górnym Sląsku wiele tak zwanych pól 
kopalnianych. gdzie z czasem nowe ko 
palnie węgla powstaną. Sama spółka 
akcy1na księcia łfohenlohego posiada 
7 takich pól, które razem obejmują ob
szar 3 milionów metrów kwadrato
wych. Podobnie inne spółki górnicze 
1posia<lają liczne obszary pól ko11alnia-1 
nych, a może najwięcej ich ma fiskus. 
Z czasem według potrzeby, coraz to ł 
nowe kopalnie powstawać będą na Q. ~ 
Sląsku, nawet w takich oko1icacł1, gdzie 
dotąd kopah1 niema. 

Głogów· Sąd przysięgłych ska.zal 
tu 23-letniego Gustawa Tschachera z 
Doms, powiatu żegańskiego za za-

mordowanie swej kochanki Augusty 
I Nitschke, na śmierć i pozbawienie praw I honorowych na zawsze. : ;:;;i · 

I Z inny~h diielnic Pols~ i. 
l(ościół św. Anny we Lwowie. W 

roku bieżącym upływa jubileusz 500-
letni istnienia kościoła św. Anny we 
Lwowie. Kościół ten wystawiony zo
stał na pamiątkę„. strejku czeladzi kra 
wieckiej. Strejk ten, coprawda, wy
glądał nieco inaczej niż obecnie .. ,Kro
nika Lwowa" Zubrzyckiego opisuje go 
jak następuje: 

„Spiknęła się czeladz i chłopcy 

rzemiosła krawieckiego przeciwko swo 
im mistrzom, zapewne o małą zaptatę 
lub też o złe z soba obchodzenie się i 
zebrawszy się w nocy, opuściła miasto 
chcąc udać się w inne strony. Straż 
miejska nocna, w cepy żelazem okute 
uzbrojona, zauważyła ich w tern miej
scu, gdzie teraz kościół tenże stoi, i 
chciała zatrzymać. Przyszło do oporu i 
walki„ w której kilku czeladzi cepami 
zabito i tu w tern miejscu pogrzcb_9-DO. 
Gdy później czeladnicy, którzy w tej 
wake udział brali, na majstrów wy
szli, pamiętając na owo zdarzenie, a 
chcąc podziękować Panu Bogu, że ich 
przy życiu zachował, postanowili na 
oobojowisku i mogiłach S\1.rych kole
gów, kościół postawić. Do czego, gdy 
im rada miejska drzewa udzielila, zbu
dowano kościół z drzewa, a gdy w ro
ku 1509 przez wołochów spalony zo
stał, wymurowano później z cegły. 

Wiadnmo.śd z~ świata. 
.Mowa posła Nowodworskiego w rosyj

~kiei Dumie. 

Ze spraw buł~arskich. 

„Sobranje" na· posiedzeniu P-OUineni 
po bardzo żywych protestach ze stro. 
ny opozycyi, uchwalilo \Ve fabryce fran 
cuskiej Scłme=dra w Creuzot zamówić 
~a 25 milionów franków materya?ó\', 
wojennych. Kota rządowe oswiadczaią 
iż uchwalę powyższą powzięto Pod 
przymusem, g-dyż, w razie jej nieucb. 
wz11enia pożyczka bułgarska nie była. 
by notowan<i na giełdzie paryskiej. 

.leszcze nie zap6ź1w 
odnowić przedpłatę na 

,, Wiarusa Polsl'iego" 
na drugi kwartał, czyli na k\viccieii, 
maj i czerwice. 

Kto nie dał pieniędzy listowemu w 
czasie od 15 do 25 marca, w inien te
raz zaraz udać się na pocztę i zapisać 
sobie „Wiarusa PolskieS!o". 

Na cały kwartał kosztu.ie 

„W~arus Polski'· 

wraz z bezpłatnym tygodnikiem reli
gijno-po\vieściowym pt.: 

„Posłaniec I(a tolicki'' 
tylko 

I markę 50 f enygów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. wie
cej, czyli razem 1,92 mr. · 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego" organ ludu polskiego. na ob. 
czyźnie. 

-~--lf 

Z różnyoh stron. 
l(to się spóźnił z zapisaniem „W 1arnsi 

Polskiego", powinien 11atychmiast udać s:ę ni 
pocztę i zaabonować pismo nasze na kwiecie::, 
maj i czerwiec. 

Aby sobie zapew11ić odb:ór wszystkich nu 
merów, trzeba zażądać na poczcie „PoJnisch, 
Zeitung: Wiarus Po·~ki" aus Bochum mit Nad· 
liderung". Za dostarczenie wszystkich nume· 
rów należy <lopfacić 10 fenygów. 

Bochum. Rzeźnik Emil Stratman i'. \\len; 
został skazany na 3 miesiące wiezic"11fa . .-ponic 
waż sprzedawał zepsute mięso. Szczególni 
trudnił en się wyrobem kiełbas z mięsa ze' 
psutego, wp_rost cuchnąceJlQ: roztoczoneg11 

orzez robactwo. Ody mu zwrócouo mięso lui 
kieiba,sy jc..ko n:edobre. na nowo orzerabial ' 
na kielbasy, dodając dużo kc,rzeni. 

Ga.zety niemieckie donoszą. że (akie ,Jie' 
basy·· sprzedawal Stratman Polakom jako 
„Polenwgrst". · A więc „kulturnik". 

Bochum. W drug-ie święto Wielkanoi;r od 
orawi w kościele św. Józefa swe. prymicye 
ks. Beulke. 

Gazeta polska w lu1żdym domu 
znajdować s · ę powinna. Oto starać 
się, to obowiązek każdego Polaka. 

Eickel. · 50 robotników kokso\vlll 
należącej do kopalni ,,Shamrolc za· 
strejkowało, ponieważ nie uwzględni' 
no ich żądania, dotyczącego podwyż· 
szenia za1robk11. Koksowania sprowa· 
dziła już innych robotników. 

Praca na koksowniach jest długa, 
niezdrowa i ciężka a mało pfatna. S~· 
dzimy, że organizacye górn[cze ma:ą 
obowiązek zająć się smutnym los~11 

robotników koks121rskich. Naturalnie 
że robotnicy winni wszyscy się zorga· 
nlzować. jeżeli pragną byt swój votep· 
szyć. 

Essen. Izby handlowe westfaJskc· 
nadreflskiego obwodu przemysłowe· 
go poczyniły kroki u sekretarza skar· 
bowości Rzeszy, by zaczęto bić no\\: 
rodzaj monety zdawkowej, a mi.ano\\ 
cie dwudz:estopięciofenygówki. . 

1 Wattenscheid. Chłopiec szko m 
Jan Schnattmainn szedł po torze ko.le· 
jowyrn, szukając 2 zaginionych owiei 
swego ojca. Hiedmr chłopiec ni'e za· 
uważvł zbliżającego s ·ę pociągu. po: 
s.piesznego, który go przejechał l za 
b:J. na miej.scu . . d 

Liitcrendortmund. W kopalrn „Bru 
~ . yw 

strasse" spadł górnik Brand z w ·ó,
1 

kości 10 metrów, przyczem odn1 • 

Podczas rozpraw w Dumie nad są
cfami polowemi, poseł Nowodworski 
przemawial w imieniu wszystkich 46 
nosłów polskich z Królestwa i krajów 
zabranych. Mówca solidaryzował się 
zupełnię z wnioskiem. żądającym bez
zwłocznego zniesienia są'Clów polo
wych. Nad calem Królestwem Pol~ 
skiem ciąży stan wojenny - na Króle
stwo przypada też największa ilość eg
zekucyi. Polacy odczuwaja boleśnie 
całą okropność sądów polowych. Poseł 
przytaczał trzy wypadki nie 1"udzących 
żadnej wątpliwości omyłek sądowych. 
Sądy polowe nie dają żadnej gwaran
cyi wymiaru sprawiedliwości. obraża
ia oojęcia zasadnicze rozdziału władzy 
s4dDwej i administracyjnej oraz nieza
leżność sędziów. Jest to system gwał
tów, organizowany przez rząd - a 
przecież sam prezes ministrów oświad 
czył, że potępia samowole. Mówca 
przytaczai słowa Iheringa. że z gwał
tu g\valt się tylko rodzi. Sądy polowe 
winny być zniesione jaknajprędzej. 

niebezbieczne rany. . r· 
HoJzwJckede. Syn wtaści~tela ~1 

rzelni (hma Wulf w Werl) 1adą\. 
towarzystwie kilka panów aut.~mo O' 

Jem naiechał na drzewo w pobłtzU ~,~ 
ści11ca ttesselmanna. Trzej z jada~5v 
zostali niebezpiecznie Pokaleczeei. ki• 

Essen. Kościelne gminy r.e~torsf\fr 
św. Engelherta. św. Barbarv 1 sw. 



chala, wstały wyni~~ione do· rządu sa
niodz.ielnych par!(:fo. Parafie mia
sta Essen tworzyć będą teraz osobny 
dekanat· DziekaH~m dekanatu miej
skiego został ks. prob. Reyners. 

flbedełd. Panna Roosevelt. kuzynka prc
z,·dcata S ta~1ów L.Jednoczonych \Yysti:;pow~ć 
bę,rlzie \\' t11tejszym teatrze jako ~picwaczka 

ukończeniu studyów ·w Paryżu. 
Po Kastrcp. Sztygar maszynowy Helier Zl!.1-

Iazl śmiet·ć w kopalni „Erin". \V tejże ko;pal1ti 
zosta1 okaleczony górnik Luc->!. 

~vi~:ha.usen. W kopalni „ZoHern" zna
!ad śmierć górnik Wieland z Merklin<le. 

Hocstmar. żo:na pe\.vneS?:o robotnika tak 
.,.ielką ilość wódki pochJoncfa. iż urnarfa skut 
kiem zatrucia alkoholem . - I'recz z g\>rzał-

ka! \\' . d . . . Rl b ffamm. sąs1e 111ei WJO!Sce ... iynern o -
wiesil się robotnik Sieberg- z obawy przed ka
ra jaka p:o czekala za popelnienie kradzieży. 
·· J.».o:enherJ?. Gminy Lani;!enberg Nierenho•f 

JiattingeH, Stee:le Niederbonsfel<l. Ueberruhr, 
Kapferdech i Byfang, zostać mają polączone 
orzez kołej elektryczna. 
- Kotoatia. Policya kryminalna OO.kryla tu 
jaskinie hazardową i aresztowa.J'a znaczną licz
bę z oośród 40 przydybanych graczy. 

ReckUnghausen. Towarzystwo k11apszafto 
we w Bochum uzyskało pozwolenie rządowe 
na otwarcie apteki w knaipszaftO\\"Ym domu 
ch orych w Recklinghausen. 

Osterfeld. W chwili, 1r<lv żandarm Lange 
chcial aresztować górnika J~edlich·a. zaczą.r 
górnik .I ans en rzucać k~rnie1!iaimi. \V ystrz~
lem z rewoiweru P1HOzyl zandarm J~nscn a 
trupem na miejscu. Ludzie sobie w rozmaity ~po 
sób wypa<tek ten t!óma.cza 

1 Wiedeń. Strejk szw~ ,czek został 
ukończony. 

Dunkierka. 1200 robotników, zatrn 
dniowvch w warsztatach okr.etowyclt 
zastreikowało z powodu, iż przedsię
biorcy nie chcieli podwyższyć zarob- i 
~ów. · 
~~:::.-... ~~- -·· · - - . 

lło.zmaitoścL 
Pies detektywem. Od pewnego 

czasu policya różnych krajów używa 
do tropienia zbrodniarzów specyalnie 
w tym celu tresowanych psów. No
wość ta , okazała się w praktyce bar
dzo vomocną. Niedawno w jednym z 
hotelów w Lubece wybuchnął w no
cy pożar z podpaleniem. Poszukiwa
n[a zarządzone przez policyę, natrafi- I 
hr na ślady w śniegu obok hotelu! , 
Sprowadzono więc psa pol~cyinego i I 
kat.ano mu tropić. Pies pob1e~l, obwą ! 
chując pozostałe na śniegu śla1dy; .. 7< 1 
mieijsca, gdzie się one ko1kzyły_, wr6- i 
cit tą samą drogą do hotelu i tutaj, :a
trzymat się przy iednytrt Z kelnero\1\·. 
Powtórzono jeszcze dwukrotnie do
świadczenie, i zawsze z tym samym 
skutkiem. Kelner, wzięty w krzyżo
wy ogiet'1 pytań, przyznał się do po·
pełnienia zbrodni; podając, że popchnę 
ła g;o do 11.iej z.emsta za doznaną od w'ta-

ścicie ! a krzywde. 
Po amerykańsku. W Chicago po

licya aresztowała f~icharda ttoops'a, 
studenta uni\versytetu, pod oskarze-
11iem obrabow ~:nia rezydencyi boga
teg-o obywatela w Lake Forest. Hoo~s 
zakradł się do jego domu i skradt ro
żne bifoterve oS?:ólnej wartości 30 tys. 
franków. Aresztowano go. gdy chciał 
zastawić biżutcryę. W jego mieszka
niu znaleziono pełny kufer różnych 
skradz:onych rzeczy. Przy badaniu 
nie umiał dać odpowiedzi. dła czego 
kradł. 

W przystępie obłąkania. Do je
w tych dniach wytwornic ubrana ko
bieta~ P.;rnsząc o wolny pokój. <?trzy
mawszy pokój na czwartem piętrze, 
zapisała się w liście hotelowej, jako 
pani Phil lip z Berlina· O koto godziny 
3 z rana usłyszano nagle z pokoju jej 
przeraźliwe krzyki. gdy zaś służba ho 
telow.a pobiegła na pomoc, okazało się. 
że drzwi były zamknięte na klucz. 
Nieszczęśliwa kobieta biegała po poko 
iu • krzycząc wciąż i wzywając porno 
cy przed dyabłem. który ją ściga. W 
koilcu {)tworzyła okno i zupełnie u

brana usiadła na gzymsie, wołając 
Wciąż jeszcze o pomoc. Przechodnie 
uliczni z.aićllarmowali straż ogniową, 
która z.jawiła się w sam czas, gdyż ko
bieta wisiała już u okna. uczepiona o 
ramię. Zaledwie zdołano rozciągnąć 
Płachtę ratunkową, gdy spadłai już na 
{fót, na szczęście wpadła wprost na 
Płachtę, tak. że odniosła tylko niezna 
czne uszkodr,cnia. W szpitalu Charite 
Wróciła do zupełnej przytomności. O 
zajści ::i <::h nocnych zdaje się nic mieć 
najmniejszego pojęcia, nie odpowiada 
również na za.pytania o mieszkanie i 
rodzine. 

Zniesienie domów gry w Brukseli. 

z. pow~u energiczneRo stanowiska, ja · 
ki za1ął burmistrz brukselski Vaals 
\~·obec domów Rry, postanowili wlaści 
c~ele zwinąć je w Brukseli a przenieść 
s:ę do Spaa, gdzie rozpoczęli już w tym 
kierunku przygotowania. · 

Pretendenci do tronów. Żaden chy
ba z pretendentów nowoczesnych nie 
bronil praw swoich do tronu z taką u
oorczywością, jak ks. Kumberlandzki 
praw swoich do odebranej mu przez 
Prusy korony banowerskieL Nawet 
bowiem za cenę księstwa Brunświc
kie~;o nie chce podpisać aktu zrzecze
nia się raz na zawsze pretensyi do tego 
co uważa za dziedzictwo swoje. 

Uparty ten książr, nie jest jednak 
jedynym w Europie pretendentem lek 
ceważonyrn orzez mocarstwa. Prócz 
niego. bowiem istnieje taki hr- Caserty. 
brat 1 spadkobierca ostatnie~o króla 
Neapolu, dotychczas nie uznający 
Włoch zjednoczonych i króla ich Wi
ktora Emanuela. Dalej {)on Carlos, ks. 
Madrytu, uważają,cy siebie za prawne 
go władcę Hiszpanii i wymagający na 
wet od rodz:nv holdów królewskich 
Poza tern, będąc glową najstarszej Ii
niiBurbonów, Don Carlos ma również 
pretensyę do korony francyi i nie 
chce uznać za oretendenta do niejks. 
Or_Icat'1skiego, fstnieją jeszcze książę 
ta Parmy i Toskanii - - pierwszy z ro
du Habsburgów, drugi z rodu Burbo
nów - - obaj pozbawieni kraików swo
ich, gdy Wiochy zaczęły dzieło zjedno 
czenia. Nie należy wreszcie zapom
nieć o Wiktorze Napoleonie ks. Bona
partem, który, jak powiadają, czeka 
tylko na śmierć b. cesarzowej Eugenii, 
aby upomnieć się energicznie o koro
nę cesarską. wydartą Napoleonowi lII 
przez rzeczpaspolita. 

Telefon bez drutu. Dokonano przed paru 
dniami w Nowym Jorku proby z telefonem bez 
drutu, system doktora <le for est, daly wy
borne rezultaty Licznie zgroma<lzona w sali. 
publiczność dokla<inie styszala tony orkiestry 
odleglego o kilkaset metr6w music hallu, po
lączone~o z aparatem d-ra f oretto. Przy roz
mowie tym telefonem próbujący sł'yszeli glo
sy swych partnerów tak dokładnie. iatk gdyr-

1 by rozmowa toczyfa si11 z sobą w tejże sali. 
Telev.raf bez drutu systemu tegoż wynalazcy 
został jut zastosowany przez rzą:d amerykań-1 
~k\ 1 \ daie również dobrn rez\1ltB.tv. 

Dramaty tyskie. .'Riecz" zamieszcza w 
dalszym ciągu odkrycia ·dotyczace znęcania się 
nad więźniami w Rvdze. Autor korcsponden
cyi \Vymienia przedewszystkicm nazwis~a 16-tu 
o~ób, które stawaly przed sądem polowym. 
Osoby te są następujące: f erdynand Griining, 
W~.lery Żurawski, Piotr Ruman. Pawet La1n<l
ma:n. Jan Krumin. Jan Lus. Piotr Peglis. Wil
helm Mucienek, Piotr Brenkus. Edward Rei
ning. Ja.n Miiller. Al;s Snikcr. Adolf Jordan i 
Jan Luk. Z tvch dziesięciu rozstrzelano.trzech 
skazano na roboty cieikie. Następnie pisze ko
respoodent: 

„Rumana bito nahajkami a gdy na ciele 
jego zia wily się rany, Dosypano je solą, okryto 
szmatą i - bito dalej. Kiedy zaś' mimo to nie 
dawaf zeznań, rzucono· \!O na podiogę i kopano 
nogami. Peltza (nazwisko l)artyjne jednego r. 
podsądnych) katowano również w poidobny 
sposób, a nadto wyrywa.no mu wfosv z glo
wy i brody pasami. Jordanowi wvbito dwa zę
by Snikerowi na ciele p;aszono popierosy i q·
gara... Oprócz tych specyalnych tortur pod
są<lnych b'to bez mifosier<lzia naha..ikami, tak, 
że nic mogli a.ni siedz[eć ani leżeć ... Prawie do 
wszystki ch stosowano cnastcpuiaca t11etodę: 
na dwa lub trzy dni przed torturami przestawa 
no im dawać chleb i wode. natomiast karmio
no śledziem i sosem od śledzi. Kara ta, wedlug 
zdania wielu podsntlnvch. jest naici ęisza ze 
wszelkich tortur. Ositę (nazwa partyjna) tak 
zbito nahajkami, nie oszczędzając żadnej czę
ści je~o ciala że nastepnie nie móRI oddawać 
moczu. Kied; po skazaniu go do ciężkich ro
bót wypa<:llo ir.o skierować do więzienia centr~! 
ne1ro, .należalo O pozostawić na dwa tygodnie 
w lazarecie gdyż niepodobieństwem byfo prze 
nosić go w 'takim stanie. W iednvm z li.?t~ do 
rodzinv O. prosi aby dan-0 mu &_l)Osobnośc ode 
brania sobie życia. :;::dyż nie może znieść dlu
żcj męczarni. Nawiasem do9ać należy, iż pod
czas „badania" jeden z ajentów wetkmil' w usta 
Osity oaczkę prokhmacyi, dodają~,; „Masz:. 
przeczyta.i teraz; twoje proklama.eye. 

Pod0bnych "rvpa<lków wecania sie _nad 
więźniami podają pisma rnsv.łskic wielka lrci-
be. 

Ostatnie wiadomości. 
B u k a r e s z t. W niektórych miejsco

wościach odmawiała żołnłer:te p<>SM;i:eń
stw.a I P'!"7.Yłą.czają słe do zbwtowanych włoś-
śclan. 

p r a g a z powodtt zatar~u 1.arobkzyweJr;o 
zam!erz.aią f abrykaoci tkaccv p&inocno-cxesłcJe 
17.o obwodu przemysłowego wydalić wsr.ystklch 
•robotników zaraz po śwlęta<::b. 

Lipsk. Pracodawcy przemysłu drze~
nego wvdałaią na Hto kw'ietnia 4500 ZQil"sram
zowanych w socyalłstycznym związku robotni· 
ków z powodu zatarJZLl zarobkowe20. 

Colton. (Kallforna). PocJąg z New Orteans 
cJo San francisco wykoleił się. 26 osób zabi
tych około 100 o.sób ra1tnych. 

Od Redakcyi. 
Panu Pamiętaiowi w Heeren. Pro

simy podać swój dokładn:)• adres. a za
mieścimy korr3pDmk:i~7~ 

Wiarusowi z ulicy Arnolda w Bo
chum. Nadesłaną korespondencyę za
mieścimy, skoro pan poda nam swe n.l 
zwisko. Niepodpisanych koresponden
cyi żadna gazeta nie zamieszcza. 

Narodowcowi w Osterfeld. Prosi
my podać nam dokładny adres a chęt
nie nadesla·ną korespondencyę zamie
ścimy. 

i:~aboteństwo polski~ 
Baczn-0ść f rintrop ! 

. \Y niedzielę wielkanocną wspólna koom-
111a sw. dla niewiast i caly dzień sposobność 
do spowiedzi. W Ponicdzialek wielkanocnv 
wspólna komunia św. dla Towarzystwa św. 
Jana Nepomucena. W 9011iedzialek wie czór o 
godz. pól 8 kazanie polskie z 11abożci1stwem. 
~~~1Wo?!l!l!.~~'lr421W~~l:r:CI!'. 

Towarzystwo robotników polskich z Prus Zach. 
pod OJ>ieką św. Jana Chrzciciela w Dortmun-

dzie 
podaje clo wiadomości, iż w drugie święto wiei 
kanocnc odbędzie swe posiedzenie po południu 
o go<lz. 6 u p. Trotta, Osterhalzstr. n'r. 60. (I) 

Gajd7liński, sckr. 

Towarzystwo „Zl,!oda" pod wezwaniem św. 
Stanisława B. w Elberfeldzte 

obchodzi Ś\~ięconkę w pierwsze święto o godz. 
S po poludrnu. na którą wszystkich czlonków z 
rodzinami i s;ości zaprasza (1) Zarząd. · 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
oznajmia swym czfankom, iż świeconka odbę
dzie się w drugie święto wielkanocne po polu~ 
dniu o i;;odzinie 4, na którą. wszyscy cztonko-
wie winni się z rodz•nami stawić! (l) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Walente~o w Wanne 
P?-dajc swym szanownym czlonkom i wszyst
kun rodakom w Wanne do wiadomości. iż w 
druRie święto wielkanocne na sali p. Unter
schema ~1rządza wspólna święconkę, poil'ą
czo11ą z p i ęknym teatrem o ~odz 4 po poludniu 
O ja;k najliczniejszy udziar rodakó'' z rodzina
mi uprasza. 

(1) Zarząd. 
...... ... ~-----

BACZNOŚC!!! 
Towarzystwo Przemysłowców Polskich w 

Essen 
urzą<lza w niedzielę dn . 7 kwietn\a rb. na wiei~ 
kie.i sali Alfredushaus przy ulicy Frohnhauser
str. nr. 19. 

- OBCHÓD ROCZNICY. -

Program: Koncert. Cześć urzędowa. Przed 
stawienie amatorskie ,J(inematograf" ezyli 
„Moskal w .Essen". Krotochwila w 3 aktach 
orzez. O. B. i O. K. Zwracamy uprze1imie u
wa.~ę. iż przedstawienie rozpocznie się punkt. 

· o i;1;o<lz. 8 wieczorem. Po przedstawieniu za
bawa z ta11cami. Początek o godz. 5 po polu-
dniu (3) Zarząd. 

Uwaga: Dzieciom szkolnym wstęp na 
salę wzbroniony. 

Towarzystwo .• Jedność" pod opiek.ą św. Bar
bary w Lontroo. 

W pierwsze święto Wielkanocy, dnia 31 
marca o i;1;odz. 4 po pol'udniu odbędzie się w 
sali p, Hoffckannt wspólna św'ęconka. O licz-
ny u<l,zia.ł' prosi (1) Zarząd. 

TQwarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 
cł.aie do wiadomości, iż w pierwsze święto wiei 
kanocne po poludniu o· gocl.z. 4 na sali zwy
kłych posiedzeń obchodzi Tow. w~pólną świę
conkę. Pożąda.nem jest, aby czJ rnkowie z 
rodzinami się jak najlicz:niej stawili. (1) 

Starnsław Rataici ::k sekretarz. 

Tow. św. Józefa w Herten 
oznajmia swym czlonkom. iż święcon
ka odbędzie się w drugie święto wielka 
n<>cne p0 południu o godz.ife 4-ej, na któ
rą wszystkich członków z rodzinami 
się zaprasza. (I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Woiciecba w Scbonnebeck 
podaje do wiadomości nwoim czlonkom, i7. 
święconka odbędzie się w pierwsze święto w iei 
ka.nocne o godzinie 4 po poludniu. Zarazem 
podaję do wiadomości. iż Gorzkie Żale odbę
dą się w piątek o S(odzinie 3 oo poludniu Swie 
cenie potraw w Wielka Sohote o godzinie 4 po 
t>oludniu w kościele varafiałnym w Schonne
beck. Uprasza sie o licznv udzial czlonków 
z rodzinami, wdów po zmarlych cz.lenkach itd. 

(2) .Jan Sosiński, przewodnicZ!!CY 

Towarzystwo św. Wojciecha w RoblinJthausen 
podaje swym cz!onkom i wszystkim R.odakom 
do wiadomości, ii dnia 30 marca, we wiełką 
sobotę o ~odzinie 3 Po pclu-dniu na sali pana 
Wilh. Punke odbędzie się poświęcenie potraw 
wielkanocnych. Rodaków uprasza się, by pun
ktualnie święcookę s.wą przynieśli. 

Uwaga: Podziat wspólnej święconki T?w. 
św. Wojciecha odbędzie się w pierwsze święto 
wielkanocne po pofudniu o godzinie Sei, na sali 
pana Wilh. Funke. O Fcinv ndzial sie uprasza. I 

(2) Zarząd. 

Towarzy~two św. Jadwł2i w Gcrtlte 
dono5i $\',-_-m zalonkom, i ż spodobało się P u 
Bogu zabrać z te~o Ś\\ iata dnia 29 marca 1 •• at
kę i teściową złonków naszych Stani lawa 
Ziętka i • tichala Kamrafa. 

śp. Franciszkę Ziętkowa 

Pogrzeb o<lb~dzic się w drugie świeto. 
Czlo0nko\vie wiMi się stawić na sali pana Bru 
sta \\. czapkach i odznakach o godz. 2X po pol. 
O liczn:r udzial '\" pog-rzebic uprasza 

Zarząd. -Tow. św. Walente20 w Wanne 
podaje swym szanownym członkom i 
wszystkim Rodakom w Wanne do wia 
domości, iż w drugie święto wielkanoc
ne na sali pana Unterschemana urządza 
wspólną święconkę, połączoną z pięk
nym teatrem o godzinie 4 po południu. 
O jak najliczniejszy udział rodaków z 
rodzinami uprasza (I) Zarząd. 

Tow. „Zgoda" pod wezwaniem św. 
Stanisława B. w ElberfeldzJe 

obchodzi święconkę w pierwsze świę
to o godzinie 5 po południu. na którą 
wszystkich członków i gości z rodzi-
nami się zaprasza ( 1) Zarząd. 

Tow. rob. polskich z Prus Zachodnich 
pod op. św. Jana Chrzc. w Dortmund 
podaje do wiadomości, iż w drugie świę 
to wielkanocne odbędzie swe posiedze
nie po południu o ,godzinie 6 u pana 
Trotta. Osterholzstr. Nr. 60 (I) 

Gajdzińki, sekr. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli 
:ben Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum fiir das 
II. Óuartal 1907 u. zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 1\1k.. erhalten zu hahen. he„ 

&ehedgt. 

. . . . • . . d. 190.„ 

Postbestellungs-Formular. 
kh bestelle hie;mit bei dem , ~1~ „ .:)_ 

ken Postamt ein Exemplar de r Zeitu 
,, Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitu nr.~ 
preisliste 128) fi.ir das II. Quartal 1907 
und zahle an Abonnement und BesteU
geld 1,92 Mk. .· 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be„ 
tcimiit. 

' . • • 4 • • tł . .J ' ł • • r i -w 

Rekłamacya gazet. 

Skoro poczta1 nie dostarczy jakiego 
numeru gazety, trzeba się zaraz upo
mnieć o brakujące numery na poczcie, 
Można to uczynić tak ustnie jak listo
wnie. Poniżej zamieszczamy formu
larze, który w razie potrzeby należy 
wypełnić i wręczyć na PDCZcie, na któ 
rej gazeta jest zapisana. 

Zeitungs-Reklamation. 

l(aiserllches Postamt 

in . 

No. . .. · •• 
der von mir bestellten Zeitun~ 

,,,Wiarus Po Isk i" 

aus Bochum habe ich nicht erhalten 
und bitte urn kostenfreie Nachlieferung 
der fehlenden Nummer. 

Meine Adresse: 
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Straszna okropność! Jaka? 
Udowodnionem przecież, że nadużywanie alkoholi, a temwięcej łanich i lichych straszne skutki 

wywiera, a pomimo tego tak wielu kupuje wódki, gdzie dostanie dużo i łanio, a przecież najlep sy 

I najczysłszv towar tanim być nie może. 

2) Poprawcie sie, pijcie mniej, najlepsze i droższe, a chcecie mieć pewność, że to dostaniecie. iądajcie wszędzie 

sławnych likierów, koniaków i bezalkoholowych napoi B. KASPROWICZA. 

3) Kupujcie w oryginalnych butelkach, zamkniętych, nalepionych 
d1ą oszukańcze nadużycia i w butelkach odemnie pochodzących, 

na szyjca banderolami na krzyż, bo zacho. 
choć to karygodnem, sprzedają Wam innt ii· 

che n1ślądcwnldwa .za moje. 

Hamburg. B. KASPROWICZ, Gniezno. Berlin. 

a~!!!!!~~~11&:11!!!!~,~·~~~~~_. 

... I Weso ego Alleluja! 
No"'Y ski id polski 

na Obe1•ł1ausen i oliolic~ • 
Dnia I-go lnte~o rb. otworzyliśmy 

· Jest najzdrowsza 

w Oberhausen StOckmannstr. 88 

1 .8 wszystkim n~;;;; Rodaczkom asi B hańsdil 
8

ffi"Bbli jes. naj epsza. 1m1 
,,~ i Rodakom tu na obczyźnie. ~ i ' --·-------------..i 

r ~ t Wypra'v~ pieCÓW kuchen• OhełH wyrz,dzon~ 
~ Piotr Poćwiardowski i Antoni Landowski nych, różnych sprz~tów P· li.a~yi łlalecnej cofa-domow,,-eh wózłków dla my 1 Jlł przepraszamy. 

a d I • j k' t • t • i I M. li a cie j •w i ka 

Swój do swego! 
Szanownym Rodakom w Ger

resheim i okolicy polecam m~j . I we firmie z ec1, a o ez I um en. 383 w. 1laciej1wska. 

A. LANDOWSH.I &! Uo. Kochanym Rodakom zaręczamy, iż 
będzie naszem staraniem zadość uczynić Obelgę, 

La n gen dr ee r - S lid, ulica Cesa1 ~ka 173. wszelkim wymaganiom i cenami przy stęp-

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. w~gli i 

i Polskt. skład towarów lokeiowyeh, I nemi ich zadowolić. Wszystkie towary 
1arderohy Dl~zkłej, konlekeJł dam•ki~j sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak 

i dla dzłeeł. i na dogodną odpłatę. 100 

------------ Swój do swego? a 'CCD 11111•a:>'111111m11111•----a A. Dytkiewicz & J. Miśkiewicz. 

którą rzuciłem na pana 
Józefa Olejniczaka 
w Hamborn, odwołuję i 
go przepraszam. 384 

Antoni Zaworski. 

drogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed· 

siębiorstwa. (135) 

.Y. Radzicki, 
Gerreshełm. Neunhauserstr. lb. 

·--······••4t••• * Wszystkim moim Szan. Od- : 
: biorcom i wogóle wszystkim • 
• Polakom na obczyźnie .tyczę • 

i Wesołego Alleluja! ! 
~ St. Lukowcz1k, • 
• kra wiec polski. 385 • 

• Druek.hausen, • 
• Zielona ul. (GrUnstr.) 10. • 

---·-········-·· li- li 
. ·• . . . ·. Wszystkim . ·. . . . . I 

. ·. Rodakom i Rodaczkom .. 

życzy 

wesołego Alleluja! 
Fr. Janowski, 

Bru eh, 382 

H •n r y k a u 1 i c a. 2. 

Wszystkim moim Szano
wnym długoletnim Odbiorcom 
i wszystkim Rodakom tyczę 
wesołego i szcz~śliwego 

A.lleloj ~! 
Walenty Mrozkowiak 

1kład hwarów 
kolonialnych, ka.pelu•zy, bielizny itd. 

Herne, 
M a. r y a ń s k a. ul. 7. 

Fonografy. 
Polskie płyty 

zawsze w największym wyborze. 313 

ltlax Selłgmann, Wanne'II 
Dworcowa ul. 97. 

W. Lewkowitz, Bottrop, 
Telefon 98. Pferdemarkt 1. 

Oddział: Biuro prawnicze, 
polieca się do wykonywania skarg, podań do 
Wlladz. kontraktów, reklamacyi podatkowy<:h, 
oraz wszelkich prac piśmiennych za niezkiem 
wynagrodzeniem, rzeczywiście biednym za 

darmo. Mówi sam po polsku. 
Na dobrowolną licytacyę przyjmuje meble 

i towary wszelkiego rodzaju . 
Oddzial: Sprawy 2runtowe: 

Mam na sprzedaż mniejsze iwieksze domy 
mieszkalne, domy z lokalami do interesów, 
place budowlane, w miejscu i okolicy dla 
robotników przy malej wplacie na wlasny i cu
dzy rachunek. Udzielam informacyi i dopo
magam każdemu Polakowi do nabycia dobre
go i taniego domu mieszkalne17:0; niechaj ka
ż.dy się pospieszy, gdyż domy podrożeją. 

Oddzial: Sprawy hipoteczne kas oszczę
dności i banków. 

Mającym zamiar budować, dostarczam .na
tychmiast pieniędzy na I. i II. hipotekę. 

Oddział zabezpieczeń: 
Przyjmuję podania o zabezpieczenie od o

g>nia do To~. zabezpieczeń od ognia w Berlinie, 
domów i mebli każdego czasu i przy nizkieJ 
cenie. 

Tani chleb! 

Szan. Rodakom w Bochum i ókolicy po· 
lecam moją (810 

pracownię stolarską 
oraz dobrze zaopatrzon7 

• skład mebli -
speeyaln e całkowitych wypraw. 

Ludwik Kruszewski, 
Bo eh u m, Johannitterstr. 22 

Za r;otówll.ę. IW a odpllatt:, 

···-····-··--·= enhumska fabryka s 
: wyrobów papierowych • 
• H. Jakisch, (982 • 
• ul. Schillera 3 Telefon 676 .• 
• dostarcza po najLlł Nzyeh eenaeh tl 
• - . .- ako. • 

• tytki I torby ~eza~::, i • 
• papier perr;amlnow7 " rolkach • 

• 
i paczkach, papier do margar)'• • 
n7, kliłłł\żkl kontowe, t1tld li do eyr;ar, tytki do lunwy, k8łł\· • 

• żeezkł rabato•e itd. itd. • ••• .„ •••••••• 

Baczność Br uch! 
Jasiu: Dzień dobry Stasiu t 
Stasiu: A. dzień dobry. dzień dobry. J 

Powiedz mi, gdzie sie tak spieszysz, aa tł 
:a czola kivi? 

Jasiu: Gdzie sie tak spieszę - nie 
wJele czasu do 01>owiadania, ll:dYż mam j 
sze dużo do zalatwienia, bo mooa żona · 
chora; boli ją noga, wiec ide iej kupić •i 
.godne trzewiki. 

Stasiu: A idzie też idziesz kupić te l1 
~odne trzewiki? 

Jasiu: W dzisiejszych czasach śmi11&2 · 
jeszcze pytać, ll:dzie sie kupuje? c~y m:t!~ 
żem jest jeszcze taki cierrmy. jak tabaka w r 
gu? Ja sie trzymam hasla „Swój do swfio"\ 
do Janka Bręborowicza, szewca polskiei<> s 
sze. 

Stasiu: Co, do Janka idziesz tu w it !Ir 
ne? Przecież on mieszka przy nliicy .MafY1i 
skiej, a ty idziesz tu na ulice Bochumską. 

Jasiu: Widać, że sie mal o zajmujesz IJlll" 
wami 1>olskiemi, Jeżeli nie wiesz. że Br 
włcz zalożyl druid gkład 1>rzy ulicy 0oc•a 
sklej Jlł'. 127, a przy ulicy Maryańskiej ap.r 
je tylko do Wi~lkanocy, votem vrzeniestt · 
ze wszystkiern, a także i z warsztatem. 

Stasiu: A, to co innego, kiedy tak, i> 
de z tobą i ku1>ie też pare trzewik6w, a 
to daleko? 

Jasiu: Widzisz tu, tu, zaraź ten tłrttt!. 
Stasiu: Teo jest Janka sklad, p~ec1t,1 

jest najwi~kszy z ca.lego Bruchu. No, jaź~el 
raz jeszcze pgwiedzą, że niema mzysi.- 1! 
na skladzie, to chyba tacy, co nie chcą od'' 
go kupić. 

Jasiu: A co tam tcl!ro, a jakie toi Pa~ 
są biale, tam czarne, tu żólte. tam czer„~ 
Są znów szadronowe, tam gumowe. A ~al~ l 
tam do góry: tam wiszą sokolskie d1ug1e 1 

ćwiczeń. 

Bl'uro obrony prawnej" ł, Ud:_i.el!mszyps~rk.i~dcyh Stasiu. A niech 20 też, co on tego 
" " ~ kiego nawy~tawial. Czernprędzei musz~ 

sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grnnto· me~o Stasia kupić pare trzewików do. ~Wk!cb 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia Janek: A ja kupie oto z tych mial 1 ~ 

Dehrv, pohwnv chleb paden- od nieszcz~śhwych wypadków, inwalidzkich, w ~- beda. żonce wygodne, a jak sie no~a zai...,1 
J „, J pad.kach na. starość itd, J'ako tei wykonuJ'ę wszel- k · dl ·e· t"" bi.ale Al to pó1"d" 1e Ma•· 

bor.kl po 1„25 mr. I po 85 fen. !lP~ a m J „ · · ... 
k 

ltie prace piśmienne włącznie reltlamacye podatko· Stasiu: A ja kupie i te biale J 
również westfalski chleb wiejs (Banem- we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze- Jasiu: To ja jeszcze te czerw.one, bod 
stuten) po 1 OO mr. przesyła pospiesznfo nia na. niemieckie i polskie. Polecam si!J także na nek też je5t bialo-czerwony. A ze OB 0 
koleJ· Ili. przy odbiorze 4 bocheków franko '.ciągania. wszelkich pGzasądowych należytości do figli nam już wyplata!, przeto podan;Y g tJ 

""' n&J·rzetelaieJ·szych warunkach. Godz. prze~ poł. od W p l k' " · d · •1<l Ja.' 
fabr„ka chlebn Jt~h. Hake Upsprung, „ iarusa os iego , i po p15zemy „ • „ .... • 8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 1 k l · 

S lzk 
i tte · (1800 dz 1 14A2 Stasiu, a ane zao ac1. bor~ 

P· a o ,n, go • w po • '2; I Stasiu: To dopiero zrobi Br~, „r1f' 
Zamawiać proszę w niemieckim ję- oczy, gdy mu „Wiarus Polski r • 

9-yku i podać dokładny adres i stacyę ko A g z1· i· śle rachunek za oS(loszenie.. Ale~ 
ejowĄ. Składy w Bochum: J. Pollmeier~ U 1 • . pp 108, go chętnie zaplaci, bo iest przyjac1ele~odt· 
\foltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenerstr. rusa" za jego starania okolo dobra wY~ i 
P. Weber' Rot

tstr. 51, Pennig, Storrstr. 5. naszego; zresztą Bręborosiu bedzie m1 Ani ~ Es & en ' Ste elerstr. . 1 (naprzeciw szenia tego wielki zysk i będzie nam WUP 
Lh. Lohof~ Maltheserstr. n, G. Kirchner, za rekliamę. 
Lin<le.nP.tr. 32. E<ll. Wrl~rb. Konie:strasse. ratnsza). Jasiu: A natnratnie! _-/ --------

Z a druk, nakład i redakcyę odpo w1edzialny A n to n i Br e J s k 1 w hocll••· Nakłade• ł czcionkaml Wyda wnlctwa ....._Wiarusa Eol,'' w Bochum.. 



Dodatek .do nr. 75 ,,Wiarusa Polskiego". 
To Matka Twoja! 

To Matka Twoja o dziecię boleści! 
To 111atkaTwoja! Na krzyżową drogę 
Cóź pozostawić droższego wam mogę, 
OdY w słowie „Matka" już wszystko 

~lę mieści? 

" 
To Matka Twoja!'' Nie, tyś już nie 

~arna 

Bied»a sieroto od ludzi wzgardzona -
oto przed Tobą szczęścia stoi brama 
Tafn u stóp Moryi, u Matki twej łona. 

To Matka Twoja!" Ty co dziś bez 
" chleba. 
Bez domu -- w zimnie umierasz wśród 

Redzy -
O wznieś twe oczy z ufnością do nieba~ 
Matka z pomocą pospieszy najprędzej. 

,.To Matka Twoja! " Ty co w wierze 
świata 

Straciłeś miłość, nadzieję i wiarę -
Ty coś wśród szału młode spędzał lata, 
Zatrutiil jadem wypił błędu czarę. 

To Matka twoja o źlemio niedoli! 
To Matka twoja! Na Golgoty szczycie 
Stoi tak mężna, pełna silnej woli, 
Choć z życiem Syna upływa Jej życie . . 

To Matka twoja! O idź za Jej śladem, 
Choćbyś twe stopy krwawił o ciernie, 
Miłością serce twe napój - nie jadem 
Z Maryą przebacz i ufaj bezmiernie. 

(S. w „Gł. L.") 

śmigus, śmigust, śmigurst, dyngus. 

Stary zwyczaj w calej Polsce wza
jemnego oblewania się wodą w drugim 
dniu świąt Wielkiejnocy, 1powszechny 
zarówno u ludu wiejskiego jak u mie
szczań i szlachty. Niegdyś w ponie
działek wielkanocny mężczyźni oble
wali niewiasty, a we wtorek. nazajutrz, 
niewiasty mężczyzn, co dotąd w nie
kt(>rych okolicach lud kujawski zacho
wał. .Francuz Beauplan w opisie Ukra 
iny za Władysława IV. o tym zwycza
ju oblewania się wodą wspomina na 
'Rusi Z Haura widzimy, że w XVU 
wieku w Polsce, kawaler damie po 
śmiguście różą przysłużyć się może. 
Początek tego zwyczaju sięgać musi 
czasów bardzo dawnych, skoro widzi
my go zarówno w Azyi, u kolebki lu
,dów aryjskich jak i nad Wisłą. Major 
angielski Symes, w relacyi z podróży 
odbytej roku 1795 z Bengalu do króla 
Birmanów w Pegu, powiada, że Bu
daizm tamtejszy, około 10 kwietnia 
obchodzi trzydniową uroczystość naj
weselszą zakończenie starego roku. 
Drugiego dnia tych świąt - pisze Sy
mes - Birmanowie mają zwyczaj 
.„obmywania się z grzechów starego 
roku". przez oblewanie wzajemne wo 
dą. Nikt się od tego wymówić nie 
może, nie wyłączając w_ice-króla, a 

V{ody leją się niespodziewanie z okien, 
·dach(>w i wszęd~ie na głowy przecho
rjniów. W pałacu wice-króla po od
bytej poważnej ceremonii i oddaleniu 
s1~ tegoż, goście zostawieni byli na pa 
stw~ 30-tu panien dworu. które wpadł
szy na salę z konewkami i sika
wkami, zaczęły niemiłosiernie oble
Wać. Oddawaliśmy im za swoje -:-
Powiada Anglik - aż i wody zabrakło, 
a!e przemokliśmy do nitki. Oczywiś
cie zwyczaj ten u chrześcian musiał się 
Prz.Ywiązać do jakiegoś wiosennego 

, ~'YI~ta chrześciańskiego, więc u Pola
ow do drugiego świąt wielkanocnych. 

Lud _wielkopolski w Z\yyczaju śmigusa 
~Ymprzechowal jeszcze wyraźne śla-
Y PJerwotnego obmywania. Parobek 

bowiem wyłazi tam na dach karczmy 
Wśród wioski, z miednicą w ręku i po
br~ękując w takową obwołuje dziewki 
\V1ei1skłe, które nazajutrz będą 
Oblewane. p;zyczem zapowiada ż.ar
i0bihyie, ile dla której potrzeba będzie 
u~ piasku do jej szorowania. perzu na 
~~echcie, grac do skrobania. ile ku

?W wody i mydliska· Zarówno w 
\\!~elko- jak Malopolsce parobcy w 
Qz1eń śm~g115u łapią dziewoje wiejskie, 

ciągną pod żuraw do studni, gdzie ku
b~a!Ili wody oblewają, a nieraz całą za 
nurzają w rzece lub sadzawce. Dzie
wczęta nawzajem, zmówiwszy się na 
padają znienacka na parobka i odpła
cają mu równie sowitą kąpielą z wia
der i dzbanów. Dyngusem i śmigu
sem nazywa się także podarek, dawa
ny małym chłopcom, którzy w drugi 
dzień Wielkiejnocy chodzą od domu do 
domu „po dyngusie" czyli włóczeb
nem i śpiewają piosnki dyngusowe z 
.powinszowaniem świąt uroczystych i 
przymówiskiem o poczęstne. Nazwy 
dyngus i śmigus nie mają pochodzenia 
polskiego. Wyraz Dtinn-guss jest czy 
sto niemiecki, oznacza cienkusz, pole
wkę wodnistą... wreszcie chlust wody 
ną kogoś wylany. „Dyngusem" na
zywali także Polacy polewkę czyli zu
pę owsianą postną, którei resztki w 
wielkim poście na W'ielkanoc wylewa
no z garnków. W Niemczech i w Ser 
bii istniał zabobonny zwyczaj oblewa
nia wodą dziewczyny podczas suszy, 
w mniemaniu. że to deszcz pożądany 
sprowadzi, lub że zabezpieczy od po
srnohy w ciągu lata. Z tern wszystkiem 
nazwa nie dowodzi wcale. żeby Pola
cy mieli przejąć zwyczaj od Niemców. 
l)roga bowiem od wspólnej aryjskiej 
kolebki nie prow.aidziła przez Ren 
do Wisty, ale raczej przez Wisłę do 
Renu. Nazwa dowodzi tylko, że stary 
zwyczaj mógł być wspólny obu naro
dom, lub że Niemcy średniowieczni, o
siadający licznie w miastach polskich, 
przejmując miejscowy zwyczaj od Po
laków, nazwę mu swoją narzucili, co 
dziafo się nieraz przy skłonności Pola 
ków do nadawania rzeczom swojskim 
nazw z języków obcych. Oblewanie 
dziewcząt wodą 1Podczas suszy ma 
związek z polskim zwyczajem oble

wania przodownicy, niosącej z pola 
wieniec dożynkowy. . --

Mati męczennicy. 

Oczy wszystkich Polaków. rozsia
dlych na wielkich przestrzenia{;h „od
morza do morza". zwrócone sana nie
wielki skrawek ziemi. odwieczną ko
lebkę Lechitów, nad brzegi Warty i 
Noteci, -- gdzie w chwili obecnej to
czy sie zawzięty bój na śmierć i życie 
pomiędzy garstką dzieci polskich zale
dwie odrosłych -0d ziemi, bosych, w 
białych koszulina1ch, prze11asanych kraj 
ką, nieumiejących czytać i pisać, a z 
licznym ludem, zbrpjnym od stóp do 
glów w zbroje nowoczesne, głoszącym 
„urbi et orbi" iż on to jest właśnie 
chorążym wykwitu kultury tegocze
snei. 

Bój to niezwykły! Z jednej stro
ny garść dzieci - ufna w prawa przy
rodzone do języka ojczystego, - z dru 
giej zaś - potężne państwo - naje
żone milionami bagnetów, - zabezpie 
czone paroma tysiącami rozwartych 
paszcz armatnich, gotowych każdej 
chwili zionąć ogniem i milionami fun 
tów pocisków, - stają do walki ze 
sobą! · 

A świat cywilizowany jest zdumio
ny tym widokiem! I jedni i drudzy 
zrywają się do zapasów śmiertelnych 
w imię haseł kulturalnych, w imię za
sad - różnych sobie treścią! 

Vae victis! wołają jedni. Prawa 
natury.! odpowiadają maluczcy! I nu
że chwytać się za bary! Padają cio
sy... Chylą się ku ziemi główki dzte
ciece, wyprężają się wpółzgięte grzbie 
ty, sypią się na nie razy a w odpowie
dzi na to rozlega się głos modlitw) 
Pańskiej„. „Ojcze nasz, któryś jest w. 
niebie"... · 

Ze szkoły spieszy zastęp dzieci 
pr.zed oltarz Pan:a nad Panów, aby tam 
przed obliczem Bo~a wylać swe skar 
gi i bóle pieśnL. „Boga rodzico... lub 
Serdeczna Matko„." 

Im n.adsk jest silniejszy - tem o
pór jest potężniejszy!... 

Za dziećmi zrywają się ojcowie 
matki!... 

Ale cóż mogą oni biedni.-. 

Na rekach i nogach głucho dzwo-
nią im kajdany... . 

To niewolnicy t To nedzarze, wy
dani na pastwe losów i nieprawości 
germańskich ... 

Dla nich nie ma ratunku - dla nich 
nie ma nadziel„ i· l I 

Ale cicho... Idzie jakiś głuchy po
szept zdała.·. zmartwiałe społeczeń
stwo ludzkie na wszystko co szczytne 
i szlachetne - poczyna sie z lekka po
ruszać na łożu. zasłanem .dobrobytem 
i użyciem.„ 

Budzi sie ludzkość ... a duch zwąt
pienia poczyna zmartwychwstawać 
„w paf1stwie boiaźni Bożej i silnej pię
ści ... '' 

To sumienie„-
1 cicho, zwolna przemawia... Azali 

1 
nie zawiele sobie pozwalacie? 

I od Atlantyku po brzegi Prosny 
coraz wyraźniej. coraz dokładniej, co
raz silniej wiatr niesie głosy. To mę
czennicy ... 

O<i mroźnego Nord-Capu po jasne, 
sloneczne Sorrento, --- leci poszum wia 
tru i n'. esie na wsze strony wyrazy 
oburzenia·„ 

- To zbrodnia ... 
Z wielkiego cmentarzyska chrześ 

ciailstwa, ze starożytnej' Romy - za 
pośrednictwem spadkobiercy pryma

sów wielkiego p.a(1stwa - rozlega się 
głos błogosławieństwa i zachęty dla 
ma1ych męczenników idei narodo
wych ... 

-- Cierpcie... wytrwajcie... a Bóg . , z wami.„. 
Szaremi chmurami pokryty nasz 

widnokrąg.„ Żywi nie tracą nadziei... 
Wyleliśmy morze ~rwi - rzeki tez.„ 
i żviemy. 

Odwagi... cierliwości... wytrwar-
nia„. 

Now.ai jutrznia niedaJeko.·. 
Po ciemnej nocy następuje jasny po 

godny dzień... · · 
Bóg, Wiara. Ojczyzna!.,. 

(„Słowiańszczyzna\•). 

Ukojenie. -
Ody do mej duszy smutek się wkrada 
J cleń bolesny serce me rani. 
Z światowych wirów metnej otchłani 
Idę, gdzie płynie szeptów kaskada 
I widzę kornie splecione ręce 
W świątyni mroku ... Idę w te ciszę, 
Tam wzrok utkwiwszy .na Be ·;ej męce 
Czarem modlitwy duszę kołysz~„· 

I płyną ku mnie tJkojeń moce 
Promienną falą w serca . głębiny„. 
Jak w słońca blaskach tają lawiny, 
Tak mrocznych myśli znikają moce ... 
Więc pełną piersią czerpię z tej fali 
Kojących wrażeń ożywcze tchnienia 
I już się z piersi nie rwą westchnienia. 
Niech życie chłoszcze !·„ - Lecz On 

ocali !.„ 
Janusz Tarczyc. 

Najgorszy djabeł. 
Najgorszy gyabeł to wróg Boga l 

wróg czlowieka. Ale jednak zdarza 
się „Wódką" zowie, nie wydaje się lu
Najgorszy podobno ten, któremu na i-
mię: wódka. Panuje on i dokazuje 

w niejednym domu, ba, naw.et w nie 
jednej wsi. Najgorszy on dla tego, że 
nigdy nie idzie sam, lecz włóczy sic; 
za nim cała hałastra dyabłów, a co je
den to brzydszy. Każdemu widnieje 
na czole jego nazwisko: jeden nazy
wa się: Lenistwo, drugi: Kłótnia, trze 
ci: Procesy, czwarty: Nędza. piąty: 
Choroba, szósty: Zbrodnia, siódmy: 
więzienie. 

Dziwna rzecz, że ten dyabeł, który 
się często, że jeden gorszy od drugiego. 
dziom, zwłaszcza w początkach swo
jego panowania, niebezpiecznym. Ma
łyten dyabełek uśmiecha sie z kielisz-_; !I 

ka wódki bardzo po przyjacielsku d . 
swojej ofiary. Później, cr<ly ją już ma: 
w swoich szponach, coraz częściej łe
chce jej język i oodniebienie. Ma om: 
swoją służbę, niesumiennych handla
rzy, co wódke wlewają nieszcześliwe
mu w gardziel, i pijaczyny, którzy bi 
daka ustawicznie do picia zach~J'l. 
Swoje końskie kopyto umie taki dya
belek ukryć znakomicie. Jeden kieli
szek - mówi - cóż to może zaszko
dzić. Naturalnie, zawsze sie pije tyl
ko po jednym. Ale ile się zbierze ra
zem! Dosyć, że ten dyabeł wypróż
nia nieznacznie kieszeń człowiekowi. 
odbiera mu chęć do pracy, burzy szczQ 
ście rodzinne, grzebie spokój domowy 
i miłość malżeńską,.,. rozdwaja rodziców 
z dziećmi, zabija dusze i cialo. 

Są tacy nierosądni, którzy tego dya: 
bla mają ustawicznie u siebie w domu; 
we flaszce wstawiają go do szafy. 
Codzień rano dyabełęk odzywa się, że 
to będzie pokrzepieniem serca od sa
mego rana. Ale tak samo dowodzi 
przed południem i w poludnie i po po
łudniu i wieczorem. ba, na wet o półno 
cy krzyczy. żeby go wziąść do po
duszki. 

Odzywa się wtedy jeszcze głos su
mienia: Wyrzuć dyabła z szafy, wy
pędź go z domu. nie idź za nim do kar
czmy! Ale dy a belek zna swoich. U
mie on używać takich pięknych słó
wek, aż biedaka usidli zupełnie. Wte
dy dopiero swojem kopytem końskiem 
tąpie po całym domu, po podwórzu, po 
wsi nawet, śmiało i zuchwale. Pie
niądz i majątek. honor i szcz~ści~ 
wszystko najprawdziwiej idzie do dy
abła. 

A więc strzeżcie się tego najgor
szego dyabła, co się z wódką Qoku
mal ! Od razu, gdy się pokaże na pro
gu domu, wygnać go kijem i wypędzić 
za dziesiątą granice! Bo on nigdy sam 
nie przychodzi - lecz ciągnie za sobą 
cały o~on dyabłów. z których Jeden 
gorszy od drugie~O· · 

(,,Oł. L/') 

Fatalna omyłka„ 
a1) Powieść :z francuskiego. 

Jakiś żołnierz zatrzymał ' się na 
brzegu i z uwagą rozglądał si~ na 
wszystkie strony, chcąc rozróżnić o- · 
bóz nieprzyjacielski. Poczem poszedł 
pr-OSto do Jerzego. 

- Miałem taką samą myśl jak i ty 
- rzekł. 

Był to Ryszard. jerzy zapytał go 
o Józefa Miillera. 

- Zostawiłem go śpiącego -
rzekl Rysza1rd. 

Rozmowę ich przerwał wybuch tłu 
mionego śmiechu i jakiś r.rłos odezwar 
sie za nim. 

- Trzeba było powiedzieć odrazu, 
że ma się zamiar uciekać! ... 

Alzatczyk zbliżył się do nich z tor
bą na plecach, z rękami w kieszeniach. 

Uścisnęli się za ręce, wymawiając 
sobie nawzajem, że ukrywali przed so-
bą swoje zamiary. -

- Nie trzeba czekać świtu - rzekł 
MilJler - korzystajmy z teRo, że noc 
jest dvabeJnie czarna. 

- Tak rzekł Ryszard, - aby tylko 
dostać się na brzeg przeciwny. Tam 
już damy sobie radę. · 

Ryszard, za przykładem Jerzego, 
porzucił torbę i zwinął płaszcz. Alzat
czyk, przeciwnie, owinał staranie swo 
ją torbę plaszc7.em i zaczął schodz ić 
ku rzece. 

- Kapralu, to niebezpieczna prze
szkoda rzekl Jerzy - a zwłaszcza zu
pelnie bezużyteczna i niepotrzebna. 

- Niepotrzebna! bezużyteczna -
powtórzył Miiller, przedrzeźniając i 
kiwając głową - zobaczymy to pó
źniej. zobaczymy ! 

V. 
W kilka chwil potem, płynęli ostro

żnie ku prawemu brzegowi rzeki. 
Sprzyjała im ciemność nocy. 



Jerzy płynął na przedzie. • 
Posuwali się cichutko.bez szelestu, t' 

z oaami utk\'!ionemi przed siebie po
~wala]ąc unosić się prądowi, który 'miał 
ich doprowadzić do małej kępy drzew 
·.; dd:donL:j o sto metrów, która mog!~ 
osłouić ich ucieczkę. 

Dopłynęli tak do środka rzeki bez 
żaducj przeszkody i nic zwróciwszy 
niczyjej uwagi. . 

Nagle .Tóief Miiller zawalał na Je
rzego. Jerzy zaczekał. aż Alzatczyk 
się z nim złączy, gdy tymczasem Ry
szard płynął dalej, ślizgając się po wo 
dzie j 1k węgórz. 

- Czy nic nie spostrzegasz? -
rzekł Miiller, płynąc dalej przy boku 
Jerzego. 

- W której stronie? 
- Tam ... patrz .. W kierunku mo-

jej reki... 
I podtrzymując się na wodzie jed

ną rt,,;ką, drugą ukazywał jakiś punkt 
Na wvbrzeżu. 

Jerzy rozpatrywał się długo. 
- Nie, nic nie widzę, - rzekł. 

. --:-. ~atrzysz za daleko. to znacz
me bltze1, rzekl Mtiller - tam, na polu, 
przvdrzewie· 

Jerzy milczał przez chwilę. 
Płynęli dalej. Ryszard był tyle nie 

ro ~~ t1 opny, że wyprzedził ich nie zwra
C<lJąc uwagi na przestrzeń iaka go od 
uich dzieliła. ' 

Jerzy szepnął: 
- Tak, widzę teraz, to szyldwach. 

_. . --:- A za k~pą.drze~, na prawo, po
llll ęd~y galęz1am1, gdzie przed chwilą 
me me byto widać? 

- To ognisko warty. 
- Niepodobna uciekać w tę stro-

- Nie bądź głupim rzekł Jóezf Miil l 
ler. i 

Już byli blisko brzegu. Ogrom~a ł 
kępa kr~ewów zap_uścit.a korzenie aż I 
w wodę i mogła na chv.·1lę posłużyć im 
za schronienie. 

?ki.erowali się 'Y t" stronę i wydo
stah się z wody. Odchylili ostrożnie 
g~łęz~e i w nich się przyczaili. Był 
wielki czas na odpoczynek. Tchu za
czynało im iuż brakować. 

. Odpocz~ali chwilę. Alzatczyk . 
zd1~ł z piecow torbę,' nasiąkniętą wo- I 
dą I zaczął mruczeć pod swoim jasno j 
blond wąsem: ł 

- Combredel znieważał niedawno 
m~ją torbę. Pokażę rnn. że ona wię- i 
ce1 warta od niego„. 

Oddarl szeroki bandaż od koszuli i 
owiązał nim mocno ramię Ryszarda. 

- Z tern na jakiś czas spokój - ł 
rzekł. - Można teraz czekać godzinę 
albo i dwie nawet. ' 

Jerzy, pełzając, wdrapał się na sam 
szczyt wybrzeża. które w tern miejscu 
było na szczęście bardzo urwiste 
strome. Z tam tąd badał okolicę. 

Na ws.zystkich. wzgórzach błysz
czały ?gme. pruskie. N.a każdym kro
ku mozna się było natknąć na nieprzy 
jacielskie forpoczty. 

. Położe~ie. było bardzo krytyczne. 
N1emcv mieh rozkaz strzelać bez par
donu do wszystkich jeńców którzy 
chcieli umknać. ' 

ne. 

Za jakąbądź cenę, zanim dzietl. 
rozjaśni. wzgórza, muszą się znajdować 
w bezpiecznem jakiem miejscu, daleko 
od Ma~s. Inaczc] Prusacy odkryją nie 
chybme ich ucicczke. W tej chwili 
mogła być godzina jedenasta, lub dwu 
~iasta w nocy. Pozostawało im więc 

Zaczeli wołać: Jeszcze cztery do pięciu godzin czasu 
- Ryszardzie! Ryszardzie!... a?v c?ś postanowić i odetchnąć bez~ 

, . w. _ob~wi_e ~e~nak, żeby się nie v1eczme na swobodzie. 
z~radz1~, me sm1eh podnieść ~łosu żoł . Rozm~wiali ?O c1dl!I, powi:)Lrnjąc 
rnerz me słyszał ich i plynął dalej' ńie sob~e wza1em kazdy plan, który im na 
przeczuwając niebezpieczeństwa. ' mys~ przychodził; rozważali go i oma-

~tedy nastąpiła chwila straszne- wia.lt ws~ystkie widoki poW•)dlcnia, 
go mepokoju._ Żołnierz pruski, stojący zanim cos postanowili. 
do~ychczas meruchomie, oddalił się od ~najdowali się· obecnie przy ujściu 
pma drzewa, z którym dotychczas sta wą,skrego strumyka, który wił się iak 
IIOwil jakby jedność i zbliżyt się do wstęga, pośród grusz i jabłoni i ~r~e-
brze~u: . plywat przez Saint-Menges i Pleigneux 
.. . Wldoczme zwr?cila jego uwagę ~trumyk prz~z całą długość swe-
głowa Ryszarda. ktora wystawała nad I· ~0, b.tegu po bagnistym gruncie byt za-
wada· 1 i o.sniętv po brzegach gęstcmi krzaka-

, - f~yszardzie ! J~yszardzie ! - po· mi. ... , , . , 
\'vtorzył Jerzy - baczność! Zanurz eostanow11I lSC 3eg-o sladem. Rozpa 
sic! trzywszy przedtem dobrze kierunek. 

Prusak podniósł bro11 i celował. By!, t? najlep~zy sposób przebycia tej 
B_łysnąl ogień i na mgnienie oka prze- częsc.1 pola bitwy, żeby nie być spo-
crnt ~lębokie ciemności. strzezonym przez Prusaków. 

!(ula zaświszczała w powietrzu Udali się w drogę, brnąc po kola-
w~· ua~ąg. ~łuchy dźwięk, właściwy pr~ na w wodzie, przygarb~eni, pod osłoną 
_"_knu lghcowkom. gęstych splotow gałęzi. 
\ Rvsza.rd znikhął pod wo.dą bez ie- I . Od czasu do czasu zatrzymywali 
dnego krzyku· się dl~ narad~, lub odpoczynku, a Jerzy 

- Zabity - rzekł Alzatczyk, które lu? Jozef Mu.Her: wsuwali głowy po
rego wzruszenie pozbawiło krwi zi- ~iędzy gałęzie, ze~~ zobaczyć, czy 
nrnej, zaklął i w tern przekleństwie mema .k?go W. pobhzu. 

\~yraził całą swoją nienawiść, wyrzu- „ MteJ$Canu, przy s_amym ~rzegu le
w przytem z ust duży strumiefl wody zały stosy trupow, ktorych me było je-
. Jerzy, zaraz po wystrzale, skryt szcze ~zasu uprzą.t11ać. 

się pod wodę, lecz niebawem ukazał Bitwa była krwawa. Z całą zaja
sie na powierzchni. Nie był sam. Przy dłością. wydzierano sobie ten nędzny 
nirn płynął Rvszard. . k.awal~k błotnistej wody, którego po-

Kula trama go w ramię. Prusak s1":dame zostało okupione życiem setek 
dobrze wycelował. dzielnych ludzi. 

. Widzą~. że jest raniony, młodzie- Tu i owdzie leżały porozrzucane 
11icc zanurzył się i dążyt ku towarzy- strzelby, helmy, torby. W jednem 
szom, ażeby im ułatwić i przyspieszyć n:iie.iscu armata wraz z łożem stoczyła 
ratun~k. \!ynąt z wielkim trudem. się do r0wu i utworzyła na nim rodzaj 

Muller 1 Jerzy podtrzymywali go mostu. 
po kolei. Zawrócili i ptyndi teraz pod Musieli się wdrapać na brzeg · ' 
W?~ę, cb~ąc, zejść z oczu szyldwacho I obejść przeszkodę, narażając się na ni~ 
\~ '. t wys~ąśc :rn brz~gu w miejscu, w bezp.ieczef1stwo ściągnięcia na siebie u
ktorem ~1e mogl?y 1~1~ ?ostrzedz. ~agi nieprzyjaciela i w razie, gdyby 

r ~SZy :CY trzeJ byh JUZ ~a_rdzo zmę-:: ic~ spostrzeżono, udaremnienia W jed-

l
czem ... Kr~w płyn~ła obficie z rany ne1 chwili nadzwyczajnych dotychcza
~vszat da r zabarwiała naokoło nich sowych wysHków. 
w ode. C . . Alzatczyk szedł naprzód· wycią 
na pólwv~~P .~hcesz, z~y~1rt_Y wrócili gną! szyję._ nadstawił ucha i baczni~ 

0
"" - . · z~py .a ei zv_. . rozg-lądat się naokoło, zatrzymując · I ~ ,; tv szard odpow1edz1al z wsc1ekto- za najmniejszem szelestem · 1·ak' s si~ sc .ą. . t . • 1 pra 

_ Nie · · 
1 

w1a1 wiatr pomiędzy liśćmi· 
. me. me. z . 

Alzatczyk obstawał przy powrocie a lll1:J post~powal Ryszard tro-
Wraz z Jerzym nie bali się.wcale 

0 
si~ ~hę .blady i oslab10ny wskutek upływu 

bie, ~le o rannego towarzysza. rWl~ . ale podtrzymywany jakąś dziką 
Bieda!~ 7:rozumiat ich obawy. ener_, ią. , , 
- Jezeh chcec1·e rzekł Na koucu szedł Jerzy, czuwa1·ąc . - "' poryw- ·1 . „ ·b . 1 .. 

czo - wracajcie sami! Co d · Pl me, ze Y ie I kto me zaskoczył z 

l 
"-<. . o mme, .!Yłu 

wo ę 1:::-..c na dno rzelo. aniieli ujrzeć się · . znów w niewoli. · Wy1ął ~ p!aszcza rewolwer, które-
I usiłowat im się wyrwać. Przy- go ~WQ~a me zd?lala d?sięgnąć przez 

trzvma~i go. szczelme zamkmetv skorzanv futcraI. 
Szedł odważnie z brania nabita w rę-

ku. Mając jednak zamiar. użvć jej tyl
ko w ostateczności, gdyż wiedział do
brze, ~e najmniejszy vopłoch, najmniej
sza meroztropność może być dla nich 
z~ubną. Od czasu do czasu, gdy krza
ki po. o~u brzegach stawały się .~ęściej 
~ze. i. me byto potrzeba zachowywać 
~akie~ nadzwyczajnej ostrożności, zbli
zał ,s1.ę d? 13yszarda, żeby go podtrzy
mac r ulzyc mu troche. 
, . Nagle, mając już wychodzić z zaro 
s.l1, . Józef Miiller zatrzymał się, pochy
hł, I cofn~l ku towarzyszom, których 
wvorzedztl o kiika kroków. 

- Wpadliśmy w sam środek for
poczty - szepnął. 

Zamilkł. Tamci tkże wstrzymali 
oddech. Mogli słyszeć wyraźnie bicie 
serc w!asnvcll- · · 

W tej stanowczej chw~ii zdawało 
im si~, jakby wszystkie zmysły nabra
ły większej czułości i wraźliwości. 

Podnieśli głowy i ujrzeli o kilka 
metró.w przed sobą spiczasty czubek 
kaszkietu saskiego żołnierza, który star 
oparty o gruszę. 

Trochę dalej paliło się jasne ognis
ko dokoła k.tórego, leżeli Niemcy; o
gromne ich nogi tworzyły naokoło og
nia, jakby czarną obręcz. 

Ryszard pocl1ylil s i ę do uch a, J erzc
go. 

- To szyldwach, który m·nic ra
nił! 

W samej rzeczy, była to ta sama· 
kępa drzew i placówka, która widzieli 
gdy płynęli przez Maas. ' 

Myśleli, że idą teraz w przeciw
nym kierunku od tego miejsca. 

yY prawdzie na chwilę oddalili się 
og mego, ale strumyk doprowadzil ich 
tam ngpowrót.„ 

~rzyczaili się w zaroślach, przy
kryci gałęziami, które rozłożyły się na 
brzegu, jak nogi olbrzymiego ua·]ąka. 

Zaczęli się naradzać. -
, O ,co!nięciu się wstecz nie. było co I 

n;iyslec. Znaczyloby to, powrócić na 
meszczęsny półwysep. I 

. ~eżeli _pójda naprzód, to pomimo 
n~1więks.ze~ ostro~ności. zdradzą się ~ 
mewątpllw1e, gdyz strumyk płynie da- l 
lej po nagiej równinie. li 

Gaik, w którym stał szyldwach, I 
był oddalony zaledwie o sto metrów- ~ 
Tr~eba ~ylo jednak zdecydować się na ~ 
coskolwrek szybko i stanowczo. I 

- Co robić? - spytał Ryszard. · 
Alzatczyk nic nie odpowiedział· 

z~myślil się zafrasowany. Był to czło~ 
w1ek czynu przedewszystkiem · wszel
kie myślenie sprawiało mu s~czegól
niejszy kłopot. 

Pi~rwszy Jerzy otrząsnął się z za 
dumy 1 przerwał milczenie. 

- Trzeb~ usunąć żołnierza, stają
cesw na warcie - rzekt - Placówki 
nie potrzebujemy się bardzo obawiać 
gdyż nas nie zobaczy. Zanim się zrobi 
al~rm, dobiegniemy do pierwSZY-Ch do- I 
mow Fleigneux. I 

- Usunąć szyldwacha, doskonale · 
jestem tego samego zdania - rzeki 
Ryszard - to rzecz najważniejsza ale 
w jaki sposób go usunąć? ' 

- Zabić go? - zapytal Józef 
Miiller. 

. - ~Y nie jest~śmy przecież rozbój
nikami, a taka mespodziana napaść na 
człowieka i zabicie go, równałyby się 
morderstwu. 

- A zatem? 
- Musimy go tylko pochwycić. 
- I zrobić i2:0 naszym więźnie.rn? 
- No, tak, naturalnie. 
- Będziemy z nim mieli kłopot. 
- Uprowadzimy go z sobą. 
- A jeżeli b~dzie krzyczal i za-

alarmuje placówkę? 
- Przestrzeżemy go, że za naj

slabszy krzyk roztrzaskamy mu gło
wę. 

- Na co on nam się może przy
dać? 

. - . Zabierając go, przejdziemy bez 
p1eczrne calą przestrzeń. W Flegneux 
prawdopodobnie przyda nam sie tak
że, gdyż wioska ~ pewnością jest· zaję
tą prze . .z Pr.usakow.; obejdziemy ją, 
trzyma1ąc się od mej w pewnej odle
głości. 

. Noc cie!1111~ dopomoże nam przejść 
mepostrzezeme obok nieprzyjaciel
skich szeregów. 

- Wszystko to pięknie. Skoro tyl
k? :.vyślizgni.e171y się z . rąk tych potG
p1encow, pusc1my naszego poczciwca 
na .wolność; Ale w tej chwili sprze-
daJernv skorę na niedźwiedziu. 

-:- To prawda._ Zani~ jednak 00 , 
nowimy, co zrobimy pozniej z r> t 
k' . b b rusa 
• 1 ~m'. moze. Y ylo pożyteczniej Po .1, 

1 ac s19. wpierw v.o po chwycić. la. 
. - I o trudniejsze Z:;łf~:-utie, 0 i4e , 

się zdaje. · ·ni. 
- RLeLz to niebezpieczn a. 

przeczę. ni 
- - A zatem, przedstaw nam S\\·' 

plan Jer Z)' . 01 
- Oto jest· Rvszard, który z z 

pow_odu rany, J1ie mógł się bronić z 
stam~ tutaj ukryty w krzakach, w'zi~k 
wytęzy w stronę szyldwacha i Por 
szy gałęzie w taki sposób, ażeby i uh \\ 
szelest zwróci I uwagę żołnierza. c ·n 
, . ~ A~e . do iicha - rzekł Rrzard 
srnieJąc się - gotujesz dla mnie dru ,' 
kulę. Czy sądzi sz, że jedna to za mat;~ 

- Kulę? to m~ło praiwdopodobn~ 
~ r~ekł J e~zy - Zolnierz nie domy. 
sh. s1~ przec1cz od ~·azu, ~e w tym stru 
n:1enm o c~wa kroki od mego, kryje si" 
t1 zech zbiegłych je(iców. Szelest . \~ s 
ki usł · · • Ja. 
. i :v_sz~r , me .za111e~okoi go. ałe w ka 
z~ym I az1e zaciekawi dostatecznie aby 
się do nas zbliżył. ' 

- Zaczynam pojmować. 

zie. 
- Będziesz go śledził przez g~ Ję-

-:--- Dobrz?: a jeż eli zobaczę , że ma 
za1111 ar :V,} pahc, schylam głowę j bastu 
, · - I ak, . ale, gdybyś widz iał, :i.e 
się z~trzymuJe w dro?ze_, że si_ę waha, 
be~z1esz w de1lszym ciągu poruszał ga· c 
~ezie. Trzeba konieczn ie, żeby się zbl: c 
zył do samych zarośli. 

. - Miejmy nadzieję, że nie przvj. 
dz1e. i:nu fantazya iść po prostu zaw.ia
d_Qmtc o tern placówkę. 

- Jeżeliby mu to przyszło do glo 
wy,. to z·naczyloby, że nas spostrzegł. 
Musimy zatem dobrze s i ę ukryć. 

- A gdy już bedzie blisko? 
r - Twoja rola na tern sie k011czy. 
feraz kole.i na mnie i na Józefa Milllcra 

-: Ja dobrze tego wszystki e~ o nic 
rozumiem - rzekł Alzatczyk. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
~xe.--.~~~M_ili..J!..!f~lll'..!!:~~~W! 

Okruchy świąteczne. 

Ki~dy Kościół katolicki obcliodził 
uroczY'.'sc1e pam_i~tkę Męki i Zrnartwyclt 
w_starna Z?a w1ciela; gdy po świąty
n~ach obnarlone stoją ołj:arze, a od Wiel 
kiego czwartku umilkły organy i dzwo
ny: w całej Polsce budził się ruch nie
zwykły, og;arniają;cy wszystkie war
stwy ludności. W XVI. XVII i p:erw
szeJ połowie XVIII wieku, przygotywa 
1:0 się wc~eśnie do misteryów pobo
z~1ych. ~a1ących na celu przyporrrnie-
111e Męki Pał1skiej i radosne~o Zmart
wychwstan'.a. Młodzież szkolna, przy 
po.mocy wyrostków miejskich lub wiei 
sk1ch, najprzód w kościele, 21 \ V cza
sach późniejszych w plebanii lub w do
mos~wie oddz;elnem, urządza ła te wi~ 
dow1~ka,. które zwykle zaczynały się 
~ W1ełk1 czwartek i ciągnęły s ię prze1. 
kll~a !ygodni. Lud, pełen prostoty po, 
bozn.e1, ~ł~kał, patrzac na żywe obra
zy c1erp1en Chrystusa, g-orącern i łzami 
oblewał śm;erć niewinna i grób Jego. 
wybuc.hał zaś okrzykiem rados11ym, 
gdy ~Jrzał Zmartwychwstającego, ze 
~wyc1ęzką chorągwią w ręce , otw:cra 
1ącego wrota: piekielne, ukazująceO"O się 
Mance Swej i Apostołom. Wr~szcie 
wstępującego w niebiosa. · 

Ody misterya owe z~romadzalr 
Hum~ ciekawych widzów, gospodynie 
PD~s~1e zajmo\vały się przez cały ty
dzien Wielki przyrządzaniem święco
nego, a głównie pieczeniem ciast u
przywilejowanych na te święta, , ' jaik: 
b~ek, P.lacków i Mazurków. ~racę ich 
uw1ecz!1 ło 11'.nvct przysfowie, wyraża 
n~ p~rowna1 ; 1Cill: ,„Ma więcej roboty, 
111c piece na \Vielkanoc". 

.A tymcza em po kościotzch przy
stra1ano Groby, które pobożni tłumnie 
zwiedzali pfzez ostatnie dwa dni Wiel
k:ego tygodnia. W Wielka Sobotę, 
przy zmro.ku wiccz~rnym, odbywał się 
prz~d koś~iołarni obrzęd religijny świe 
cema ogma. Na dany znak gaszono \1/ 
kościele świece i lampy, następnie ka* 
pł~n zapała! je płomieniem nowo pOŚ* 
\\'1ęcoąvm. 

Zbliża się wreszcie uroczysta chW~ 
la Resurekcyi. Ody kaptan wychodZI 
od Grobu Chrystusa Pana niosac Prze
najświętszy Sakrament, 'wszvstko LI# 



. derza kornie czołem, a następnie uro
sa, ·zrsta procesya okrąża trzykrotnie ko 
sta ~c;ól przy wt orze pieśni: „W esoly 

J
am dziś dzie11 nastał. . _Ą l1-? 1uja ! „ 0-

1 N ., . 
'lt , •. :.:>1:'!':. ~:· '_·:i, ·::; · 1 a1sw:ęt-

szYn1 Sakr~mentcm pod Baldachimem 
nic niosą krzyz, stułą czerwoną przepasa

nY i figurę Chrystusa Zmartwychwsta 
\Ój ie~o, z chorągiew~ą. w r:ęku -:- godle1.n 

zwycięstwa: na~ ~n:i1erc1ą. R?\~noczes-
z nie z wesołą p,esrną „:\-1l~lu1a , rozlc

~- galY się strza~y z mozdz1erzy, armat. 
·ok Jub ręcznej broni. Odzie kwaterowało 
ru- wojsko l(zeczypospolitej, ono wypel
lch . niało ten zwyczaj strzelania; gdzie go 

nie było, czeladź rzemieślnicza i pa
rd, robcy do strzelania się brali; ponie
gą waż zaś, nie Posiadając wprawy, czy
o? nili to niezgrzibnie, stąd powstało przy-
1ne słowie, na wzgardę niedołężnych my-
1y. śliwców: .~trzela jak na Resurekcyi". 
:ru Pobożni nasi ojlcowie_ większą część 
si~ nocy, z Wielkiej soboty na niedzielę 
ia~ świąteczną, spędzali w kościele na mo 
ka dlitwie, a po krótkim wypoczynku wy
by słuchawszy na1bożet'1stwa porannego, 

zasiadali do suto zastawionych świę
conem stołów. Tu miejsce naczelne 

tę- zajmował baranek pieczony z chorą-
giewką, jako godłem religijnem uroczy 

na stości obchodzonej. Obok niego piętrzy 
;ta ty się baby, placki i ma12urki, pomię-
że dzy którerni o-dznaczały się przypra
ia, wne szafranem, owym ulubionym spe
a- cyałem dawnej kuchni polskiej; stcr
bli czaty stosy laj na twardo gotowa-

nych, szynek z dzików i swojskich prf) 
rj. siąt pieczonych, domowego ptactwa. 
a- Wielkie knieje dostarczały wszel-

ldei zwierzyny, bo ziemianie myśliw
ło scy (a któż w owe czasy łowcem nie 
;t był) od świtu do nocy opędzali się w 

ogromnych borach i puszczach zai dzi-
czyiną. Stąd też stoły w ubogim na-

y. wet dworku, uginały się od 1pieczeni lo
ra si, sarn i szynek z d4ika. Łby dzicze, 
ie polyskujące biatemi kłami - tak stra 

sznemi w kniei dla myśliwca, że wolal 
zapasy z niedźwiedziem niż z dzikiem 
bo wedle przysłowia. „Kiedy idziesz 

'Ił! na niedźwiedzia, gotuj łoże, a gdy na 
dzika mary" - były ozdoba święco
nego. Ciasto i wszelkie mięsiwo przy 
strnyano w zielone gałązki bukszpanu 
a przygotowaną zastawę kapłani po

;il świ~cali w Wielką sobotę. 
:II Panowie polscy przesadzali się 
r- wystawnem święconem. Za Wlady
el sława IV, na całą Polskę i Litwę za
J- slynęło święcone wojewody wileńskie 
;- go Sap·echy. Na samym środku ogrom 
r- nych stołów tego magnata umieszcza 

no baranka z chorągiewką, wyobrażają 
'a cego Agnus Dei, z samych marcypa-
)- nów i cukrów; specyał ten był przy-
~- stępny tylko dla pat'l, senatorów, dyg
t- nitarzy i duchownych. Ustawia'J).O na 
y owych stoład1 czterech „przeogrom
ej 
l

)· 

nych" dzikóvv, tj. tyle, ile jest pór w 
roku. W każdym dziku znajdowały się 
szynki, prosięta, kielbasy. Kuchmistrz 

i· nadworny wojewody dokazał sztuk 
ę niela.da, piekąc tych odyńców całkowi 

:7. cie. Dwan?lście jeleni, wyobrażająicych 
i- dwana~cie mie,sięcy roku, również 
t- kuchmistrz upiekł całkowicie, przytem 
1i nadział je zającami cietrzewiami, dro
J, Piami, pardwami i kuropatwami, a ro-
1, gi gałęzi21ste suto wyzłocił. Dokoła sto 
e lu ustawiono 52 ogromne placki, wyo
a ?rażające tygodnie roku, 12rzeplecione 
ę Jeszcze mazurkami i pierogami żmuj-
e dzkiemi. Dal ei 365 bab imitowało dni 

rotzne; wszystkie były ozdobnie lukro 
y Wane, nosiły rozmaite dowcipne napi-
e sy, 

Co do napojów - tych również by 
1- l~ u ~ama w-0jewo<ly wileńsl\iego ob-
1- fiJość. Stały tedy cztery puhary (po

r~ roku) staroświ-eokie. sr,ebrne, napel 
Il nłone winem z czasów jeszcze Batore
a g?; obok 12 konewek srebrnych (mie

siące roku( z winem po królu Zyg-
~uncie III; 25 baryłki srebrne (tygod

·- nie roku) z winem cypryjskiem, hisz.µa(1 
e s(ki~m i włoskiem; dalej. 365 .gąsiorów 
I- dni roku) z winem węg1ersk1em; wre 
~. Sztie dla czeladzi dworskiej, 8760 
ę kwarty m:odu syconego w Berezie tj. 
ę tyle, ile rok liczy godzin. 
v Goście zaproszeni ucztowali caly 

t~dziei'i. Po naboże11stwłe porannem ob 
,- siadali stolv, q poczęstunek z małemi 

Przerwami: trwał do nocy. Młodzież 
rj ~asata niezmordow2 111ie, starzy, gawę
:i ząc_ przy gąsiorach węgrzyna. przy

~0l11mal.i sobie świetne czasy Batorego 
1 Pełne zawichrze11 burzliwych Zyg-

munta III. W czerstwem jeszcze zdro 
wiu żyli towarzysze z pod buławy Ja- ~ 
na, Zamoyskiego. Chodkiewicza, Zół- I 
kiewskicgo i Lubomirskiego. Więk- I 
szość zebranych uczestniczyła w sław J 
nej wyprawie chocimskiej, kiedy Pol- i 
ska sama własną piersią, zastawiła Eu- I 
ropę od najazdu bisurmanów; nieje- l 
den miał się czem pochlubić, bo nosił 
ciężkie blizny, odniesione w krwawych 
walkach z Turczynem. 

I~oziłos tego Swięconego poszedł 
po wszystkiej ziemi Rzeczypospolitej, 
dyaryusze domowe i t. zw. „silva re
rum'' zapisały je jako osobliwość nie
zwykłą, a przechowane dług,o w ży
wem słowie podanie, bywało w poga
wędkach szlachty celem Podziwu. 

Na dowód, jak wielkie wtedy było 
zebranie gości u Sapiechy, dość n;aid
mienić, że w ciągu tygodnia cale Swię
cone spożyto, a także wypróżniono 
puhary, gąsiorki, konewki i baryłki z 
winem. 

W rękopisie wspókzesnym czyta 
my, że pan Jacek Jarzyna, Mazur, 
dzielny wojownik, cieszący się osobli
wym afektem Sapiechy, zjednał on o
wo święcone z żoną. Po kilku dni1ach 
ochoty, zasłabł, a lekarz nadworny, 
Niemiec, zabronił mu pić wina. Opuś
cił smutnie glowę podgoloną pan Ja
cek i wciąż tęskne oczy zwracał na ł 
zapleśniałe gąsiorki węgrzyna. Wno
sz0>no różne przezdrowia, pan J ~.cek ! 
jeno wzdychał; ale gdy zaiczęto pić I 
zdrowie woj1ewody, - i jemu przynie
siono puhar. Troskliwa małżonka za- I 
ciągnęła go pod okno sali i widząc, żę 
w gwarze nikt na nich nie zwraca uwa ~ 
gi, szepndai: 

- Wylej, Jacusiu to wino, a nikt 
nie wbaczy. 

- Moja dzieweczko - odoarl sta 
ry husarz - wina takiego się nie wy
lewa i zdrowia takiego się nie pomija. 

- Przecież nikt nie widzi - na
legała jejmość. 

- Ale Bóg widzi - rzekł uroczy 
ście .pan J a:cek, poczem gromkim gło
sem zawoławszy: 

- Zdrowie pana wojewody, me
go osobliwego dobrodzieja! - wychy
lił kielich do ostatniej kropli. 

Pono kielich ten go odrazu uzdro
wił - tak przynajmniej zapewnia sta
ry raptularz. 

życie społeczne w dawnych cza
szd1 ogniskowato się nie w miastach, 
lecz - jako w narodzie rolniczym -
po dworach szlachty, zamkach i pała
cach magnatów. Miasta zwabiały szla 
chtę jedynie na sejmiki, sejmy lub fair
mairki- Prawdziwy karmazyn miał za 
ha11bę opuszczenie gniazda rodzinnego 
dla osiedlenia się w mieście. 

Ze wszystkich świąt Wielkanoc 
obchodzono w Polsce najuroczyściej; 
boć w nie~ łączyły się wielkie pamiąt
ki chrześcijaństwa i zia1razem zdarza
ła się sposobność okazania wrodzonej \ 
Polakom cnoty gościnności. Całe ro- I 
dziny zbierały się w j.edno grono u n~j
starszych \Viekiem i powagą. Krewma
cy nav.ret z odległych okolic, z żonami 
i dziećmi, wystawnie czy ubogo zaje
ch'a;li jednakie~o doznawali przyjęcia 
u g-o~spodarstwa, którzy w,cześnie dla 
zakątek. Obszerne domy i ofkyny po
mieszczały wszystkkh. Z dalszych 
stron nadjeżdżała rodzina na parę ty
godni przed świętami, wtedy niewia
sty; poma~a~y go~podyni w ur~ądzaniu 
święconego i zajęciach codziennych, 
a krewniacy towarzyszyli do knei go
spodarzowi. sami też zajmowaJi się po
łowem ryb w stawach i jeziorach na 
ostatni(} dni postu. 

W Wielki Piątek cał·e grono męs
kie trzymało się nai us~roniu, bo w_ tym 
dniu kończyło się pieczywo ciasta. 
Ody się udało, radość z ko1~ niewieś
ciego udzielała się wszystkim; gdy 
przeciwnje - frasunek znać było na 
każdem czole. Ale wypadki nieudaq1e
go wypieku były bardzo rzadkie, przy 
znanej troskliwości i gorliwvm starun-_ 
ku naszych prababek. . . 

Bo ra·nnem nabożeństwie. zbierali 
się wszys.cy w jeden wieniec. Wte?Y'. 
gospodarshvo oboje, obchodzą.c. g.osc1 
swoich kolejno z pokrajanem JaJk1em, 
częstowali każdego, winszując „Weso
leg-o alleluja"! i życząc, aby przez dlu 
gie la~21 mogli sobie wzajemnie to sa
mo powtarzać. , . ~ . , , 

Niemni1eijsza radosć I g-oscmnosc 
ność bywała w chatach wieśniaczych, 

f!""I fi;:::;-
~-..;- ~ ____ ___, __ 

chociaż przy nieporównanie kromn~e-1 
szem Swięconem. . a toład1 kmie
cych bab ani mazurko\v .:i:" byto, na· 
tomiast zdobiły je placki i 'tarodawne 
ne kolacze, przy jajach, kielbasach i 
prosiakach pieczonych. Dawniej u każ 
dego kmiecia stal dzban syconego mio 
du z wlasnej pasieki, nie brakło też wy 
bornego piwa z licznych browarów -
ale z biegiem czasu trunki te wyrugo
wała Żabójcza s:i:orzałka. 

W dwóch ostatnich wieh1ch zmie
niła Polska do niepoznania i swoją po 
stać zewnętrzną. Puszcze i olbrzymie 
lasy padły p-od siekierą, przewazmc 
zmarnowane, a z niemi znikły też knic 
je z grubym zwierzem. Odzie łosie, je 
lenie. sarny i dziki swobodnie bujały 
dziś pustka, lub rzadko rozrzucone wio 
ski. Obszerne domy modrzewiowe, 
świadki długoletnie życia, praojców i 
ich gościnności, rozsypały się prcchem 
lub zgorzaly w pożarach. Przy nich w 
gruzy poszly obronne zamki i wspania 
le pałace dawnych magnatów. Wszy
stko jednak przetrwał zwyczaj serde
czny obchodu świąt wielkanocnych i 
zastrJWy SwiQconego. Tradycyę tę ro-
dziny polskie wiernie przechowują. 

Kiedy wiarusi nasi walczyli w ttisz 
panii za Napoleona I, i wówczas, pie
lęg1nuj(!!c obyczaj ojczysty, z:r-stawili 
Swięcone, które im przypominało od
dafona Polskę, niemało m:eli trudności, 
zanim skłonili księży tamtejszych do 
poświęcenia przygotowanych stołów, 
bo duchowief1stwo hiszpafo~kie nie po
siadało po temu w swych księgach 
przepisanego obrządku. Zaproszeni 
Hiszpanie chętnie uczestniczyli w Swię 
eonem, im nieznanem, podziwiając po
bożność i gościnność Polaków. 

Cnota serdecznej goŚiCiinności nie wy 
gasła w domach !2.0lskich- Obecn'.e, 
chociaż w mniejszych kółkach, groma
dzą się rndziny, aby dni uroczyste spo
tem przepędzić, pomni na sJ,owa poety: 

- Życie w domowych ściainach się 
zamknęto, dziś się krew wszystka do ro 
dziny zbiega niby do serca, skąd się ży 
cie wzięło. I z tego serca mlaJ się ro
zejść ciepło po wszystkiem ciele, gdy 
boleść przeminie i przy tym cichym, 
ojczystym kominie, ma s\ę znów ogrzać 
oo w życiu zakrzepło. 

(K. W. W. w ,,Bies.iadzie lit." 

Swiętojózafacie. 

Na chrzcinach u p. Tom. Wawrzyniaka w 
łierine Tow. Wawrzyniak z żona 2 mr.. nowona 
rodzoni synowie (bliźnieta) Józef i Antoni l 
mr„ starsze dzieci Jan 10 fen., St. 10 fen_, Ma
ryapna 10 Marta p. Wawrzyniaka 50 f„ St. Woj 
ciechowski z ż. 1 mr., ich dzieci Ja,n 10 fen., 
Agnieszka 10 fen , Pelagia 10 fen„ M 'eh. Flu
der z ż. 1 mr., syn Ludwik 10 fen .• fr. Pacho! 
ski z żoną lmr„ ich dzieci Jau 10 fen., Walenty 
10 feu„ franciszek 10 fen„ fr. Kozlowski z ż. 
l mr .. córka Maryanna 10 fen., Józ. Pacholski 
z ż. 1,50 mr., ich dzieci f'ran. 10 fen • Helena 10 
fen., Matka żony Pacholskieg-o 50 fen. - Wrę 
czyl p. Józ. Pacholski razem 10,80 mr. 

Na chrzcinach u p, Jana Matuszczaka w 
łiorsthausen: Jan Matuszczak z żoną 1 mr_, 
uowonarodzony syn Józef 1 mr.. St. Kwiaś z ż. 
1 mr., .J\1. Naskręt l mr„ Ant. Maciejak 1 mr., 
J. Banasel 50 fen_, fr. Wojtkowiak 50 fen. J. 
Pietruszka 1 rur., J. Misiek 1 mr., fr. Tom
czak 50 fen., lg-11. Sz:vniai!ski 1 mr.. J. Zyber z 
żona 1 mr 

Nadcsrar i zaplacit porto p. fa11 Jvlatuszczak 
razem 10 50 mr. 

Na chrzc;nach u p. \Vichlacza w Neumiihl 
J. Wichl.acz z żona 1 mr.. nawunarodzona cór
ka Maryanna 10 fen., Jak. Wichlacz 1 mr., Joz. 
Wichlacz 1 mr. chrzestny Józ. Przymus z ż. 
l mr., chrzestna Jadwiga J\'lcller z męż.em 1 
mr., Fr. Drobnik z 2011a 1 mr. Nadeslat i za
placi.I porto p. Ja11 .i\idkr razem 7.00 m. 

Na chrzcinach u p. Jana Blażejczaka w 
Brambci.uer: chrzestny Mar. .Jasiński 2 mr„ 
chrzestna Maryanna Napierała 50 fen., Paw. 
Toporowicz z żoną I 111r. ich córka Joanna 19 
fen., Fr. Bfażejczak 1 mr.. Jan Bfażejczak z żo-
11ą 1 mr., ich dzieci Pelasia 10 fen. Rozełka 10 
fen. Marynka 10 fen„ Józiu 10 fen., Józia 10 
fen„ 11ow-0narodzonv syn Jan Bfażejczak 20 
fon. .Jan Dworczak z ż-ona 30 fen.. Maryanna 
Majszak 10 fen Nad i porto 7,aplacil p. Paw. 
P01porowicz razem 6,90 mr. 

· Na chrzcinach u p. Józ. l(waprsza w Wit
ten: Józ. Kwapisz z żona 1 mr .• nowonarodze 
ni synowie (bliźnięta) Leon i Józei 1 mr„ Mar. 
.Ta.siczak (krawiec polski) z żona 1 mr .. Aug. 
Lisiecki z żoną 2 mr„ Jul Jabczyński 50 fen„ 
.Jaowiga J(waoisz 50 fen„ Ant. Kwapi~ 50 fen .. 
Wl. Jabczvl1ski 50 fen., Alf. Jabczlyńsk1 5-0 fen., 
Walentyna .labczv11ska 50 fen.. Mar. Ma
ciejews.ki 50 fen, Win. Staniszewski 50 fen .. 
(na porto odchodzi 30 fen.) nadesfal p. Mar. 
Ja iczak rnem 8.70 _mr. 

Na chrzcinach u p. Ign. t11czaka w fre1sen 
bruchu 11R.deslal i porto zaplacil p. Istn. Luczak 
razem 3.50 mr. 

Na chrzcinach u p. 1\1.. Reski w łiorster
mark: M Reska z ioną 1 mr. nowonarodzo 

ny syn 20 ten„ A. , , amuh. - L i. !I ~ -o ie , .. 
Kuchłiński z żoną 5U ll. ". K ~·; 
50 ien., J. '\ . ·~ ., .-1. t(CS 
z żoną 60 ie:; f U • ~~c ka n 50 l~ll . • J. l )t: k , ( 
50 f n., li. M.ikolaJcz\ k 20 Ln. , 'a\leslal i p • -
to zaplacil p. J_ Klimkowski razem 5,90 • 

a chrzcinach u p, Jana l..al!"ódki w Ober
hausen: J. Lagódl·a z ż011, I mr., now n J.ro
dzo~}· !):) ~iek Józef 50 fen • Lud\ i k 20 fen., Jan 
20 ten., St. lagód.ka !. mr., fr Szczesn:>' z 
żoną 1 mr .• W. Hądzlik z żoną i mr. Pr. W i
śniewski z żoną 50 fen., ich córka -Francisz
ka 20 fen., 't. Jankowiak z żona 50 ien. ich 
córka Julianna 20 reu .. J. Kużawa z ż~1ą I 
mr., ich synek i córka po IO fen .• M Jaku
bowski z żoną l mr. i 'adeslal i porto· zapla
cil p. W. ttą<lzlik razem 9,50 nar. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. 'tani la
wa Kostki z Katernbcri.r nadesłał p. M. Len
gDwski razem 9,00 111r. 

Na chrzciuach u p . .t' r . Las:ckiego w Pe!)
se: f'r. Lasicki z żoną l mr., ich dzieci: uo
wonaro<lzony syn Józef 20 fen .• Ludwik lU i .. 
Józefa 10 fen., chrzestni Oolebecki z żouą 50 
fen.. Cecylia l raskret 50 fen.. M. Naskręt /. 
ż<?ną 50 fen., .J. Za12atka z żoną 80 fen., pani 
N1edbala 50 Ien. Nadeslal i porto zaplaciI p. 
J. R.oczczynowski razem ·i,30 ntr. 

Na chrzcinach u p . .Józefa c;awrockicg'> 
w Iiattingen: W. Ziclii1ski z żona l rur., .I . • a
wrocki z żoną 70 fon • J. f':nvlicki z żouą SU 
fen .• J. Zielirłski z swg narzeczoną l mr., S t. 
Zieli1iski 50 fe11 .• .M. Piaskowski l .5U mr .. (2 zua 
czki po 10 fc11. w liście). Nadcsfał (na porto od 
chodzi 20 fen.) P. W. 7. ielillski z Lange1:tlrecr 
razem 5,20 mr. 

Ze skarl.Jonki Towarz\ st\\'a Ś\\. Józefa z 
łierten. Na<lesfal p. W. Skopo\\"Ski 9,00 mr. 

Na chrzcinach u p. lv;11. Olejniczaka v.: 
Schoenebcck-BorlH::ck: lgn_ Olein-iczak z żo11ą 
i .3 córkami l mr_ uowouarollzonv syn ł'ranci
szok 50 fon., chrzestni f'. B. z żona 1 mr., Ka
tarzyna Kaczmarek 1 mr. dzieci Fr. Bogdai"1-
skie1rn: Józef, Jadwil.!a, Maryanna i Lm!wiś 
po 10 fen., J. Krzyżaniak /, żoną 1 mr„ ich 
dzieci Franek 50 fen .. Pagia 50 fen_, Jan 15 
fen„ fr. łiyldebrandt z żon;.i 50 ie11., W. L1ra
gon I mr. Nadestat i porto zapfacit p. fr. Bo
gdai1ski razemm 7,50 mr. 

Na chrzcinach u p. r·r Boguszczaka w 
Bruckhausen: fr. B~uszczak zż0114 l l'lir., 
M. Boguszczak z żOłlii 50 fen., Adam Stoma 
krawiec polski z Brnckhauseu 1 mr., fr. frąc 
kowiak 50 fen., chrzestny W. Oficrt l mr .. 
Ign Maoh z żoną 50 fen .. A. Moch 50 fen., A. 
Nowaczyk z żorni. 50 fen. Nadesłał i porto za 
pfa.cit p. Fr. Frąckowiak razem 5,50 mr. 

Na chrzcinach u p. \V. Wachowiaka w Hol
hauscn przy Ocrthc: \V. Wachowiak z ż o11ą 
I mr., n0iwonarodz:.;1'.1 córka Zosia 20 fc11 .• An 
toś 10 fen., Wosiu IO fen. St. \Voiiczak 2 mr., 
Fr. Radojewski zżo114 2 mr .. ich dzleci Józef 
20 fen .. Franciszek 10 icn. Marvanna O fen, 
Feliks IO fen., J. Ciesielski z \Vaune z %u11a 
I mr., córka Wladzb 20 fen., J Radojewski 2 
mr., Pr. Sobc1.vl1ski z żona 1 mr .. P. Lisiecki 
z żoną 1 mr., ich dz'.eci Pa.wet 10 fen .. Antoś 
10 fen„ Arma 10 fon., [~11 Wachowi:lk 2 mr., 
chrzestna Anna Radoje\i.;ska 50 fen. St. Skr.
wroński 1,50 mr., J .Wachowiak I rnr„ pol
ski piwiarz złiolthause.u 50 fen. Nadeslal i za-
pladl porto p. \V. Wachowilk 17,l() mr 

Na1 chrzcinach u p. St. Olwii1skic~o w 
Schalke: Olwi1iski z żoną l mr .• ich dzieci l!n
wonarodzony svn 20 fen„ córka 20 fen„ chrze 
stnj' St. Siejek z żoną. l mr., Cecylia 20 ie!l., 
Leoś 20 fe11. chrzestna Julianna \Vieli(1sk:1 z 
mężem 1 mr., córka 20 fe11. Leon Więcek 50 
fen., St. Więcek 1 mr. Nade~fał i port°' zapfa
cit u. J. Wicli11ski z Sodingen razem 5 5-0 mr. 

Na chrzcinach u p_ Fr. Lagódki " . Oher
h;i.usen: nowo narodzony svnek .J ózcf z Oiccm 
i Matką 50 fen , chrzest!l~' A. Oóźdź z ż.o.n~ 
:SO fen . .1 chrzestna M. Kluczyl1ska 7 mecże111 
50 fen., B. Maik z żnna 50 fen .. wd. J. (io.ź<lź 
.:;o fen .. J. Twardowski z żona :SO fen .. T P :t 
zola 16 fen. Ncidesrar i z<1.ptacif Qorto p. fr. Klu 
czv11ski razem 110 mr. 

· Dziś zebra11110. 133,lO mr. 
v.,,r kasie z dnia 12 marca: 1.148,64 mr. 

Ro1chód: 132.00 mr. 
W kasie: 1349)4 mr. 

Rozchód. 
P. O. z M. 100.00 ll1r. 
St. R. z B. 32.00 mr. 

Panie Boże nofa.ć ! Nadmienia s:ę, ii 
Msze św. odpra.wiają się za ŻV' -ych i un·ar
lych Ofiarodawców 

Bochum-Hoistede. dnia 26 marca 1907. 
Orummerstr . .!6. .Tózei HaiTI. 

POSTBESTELLlJNGSfORMULAR. 

Ich bestelłe hiermit bei dem T(aise rf 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitu· "'! 

„Przyjaciel" aus Thom fiir das li. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 1.24 1.k. 

Obige 1,24 Mk. erhalten zu haben, be-
1chein!f1t. 

Cl I • • I • • d. • • t • • 1 

Kalserlłches Postam.t . • • , 



of ego Alleluja! 
Jan Kwiatkowski 

Interes kl"edJ to wy. 
tlkla• w Bruebu, 

Bochamska. ul. 121. 
Biuro w Herne, 

Dworcowa ul. 5~. 

Kierownik p. Fr. J:;nowski. 

Banll Lodowy " Śremie 
Spółka zapisana z nieograniczoną oddowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca. się Rodakc,m na obczyźnie jako instytucya, w które njaJpewnłeJ 
sli.ladae mogą ciężko zapracowane swe os:r;ezędnośeł. 

1łank płaci od dP pozytów za wypowiedzeniem : 

IO·dnłowem 3 procent. 
li. wartalnem • " 

:lłoione u nas depoz„ta I oszezędnoścł wynosiły na Nowy 
Rok blisko ~ I pól mlllona marek. 

:Fundusze rezerwowe ł udziały członków ca. 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 'lllajątkami swymi 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Jlank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorezej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

N•mer telefonu 59. Adres : 107 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sel1rlllllll (Po11en) 

:a.da.cy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszy• Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht. 

:naclalłńskł. IV. Kueluarskł. Dutkłe'1'iez. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zakład art)'sty~zny 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, zatem 
towarzystwa, które mają zamiar chorą
giew sprawić, a chcą tanią i piękną cho-

. · · niech sią z całem zaufaniem 
339 

który służy wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 

Książki do nabożeństwa 
można nabywać w KsiQgarni ,,Wiarusa Polskiego" w Bochum, 

Maltheserstr. 17. 

~~~41;~~~11a11a11:..._~~~~~ 

przemysł 
Jedyny polski fotografista na Westfalię 

Nadrenię 

ST. P I E R S Z K A L S K I, 
I. zakład w Watte:i111cheld, ni. Wolności 

(Freiheit-Strasse) 30. 
II. zakład w Wanne, ul. Karola (Karl-Strasse) 1. 

Polecam łaskawym Rodakom moje układy, znane 
na. całą Westfalię i Nadrenię. wykonuję wszelkie zdję· 
cia w każdym formacie pod gwarancyą. Specyalność: 
dzieci . i powiększenia. 

•• Potografie dla dzleol. *~ 
prz7t11t~pującyeh do Jlomunil św. po cenach zna· 

ciznle zniżonych. 

Także polecam się Towarzystwom· kościel~ym, śpie_wack_im. i 
i:1 kolim, jako jedyny Polak fotografista. WykonUJO wszelkie zd3ęc1a 

1„ ,,f gwarancyą dobrze i jak najtaniej 

Również polecam moją li.slłgarnł\' w "!attenscheid. b~g~
t" nopatrzoną w rozmaite kslątki do nabozeńMt• a i ks1ąz
}u i obrazy pamiątkCJwe dla dzieci idących do komunii św. 

Amatorom dobrego eygara zwracam uwagę na 
n.r ··> odleżałe dobre polahie cygara i papierosy z pierwszorzednych 
p i .i -.dch fabryk (323) 
!!j, \ oj do swego! 8 vój do swego 

aaas11a11a11aaas 

1• w m
Osiodliłam się 

w Wiemelhausen 
przy ul. Marktstr. 15 

jako akuszerka 
378 Becker. --

Mam na sprzedaż z 
powodu innego przedsię
biorstwa 

skład towarów 
kolonialnych 

i krotkich 
pod korzystnymi wal"lłn
kami. Jedyny w miejscu. 
Zgłoszenia. przyjmuje 
Eksp. „ Wiarusa Polsk." 
pod nr. 3'•· 

Dwa dobrze zapro
.vadzone i elegancko u
rządzone 

sił lady 

tow. kolonialnych 
są z powodu choroby 
t&nio do nabyaia. Zgło
szenia do Ekspedycyi 

„ Wiarusa Poslkiego" 
: : : pod nr. S57. : : : 

Najlepszą i najzdrowszą 

tabakę 
do zażywania, 
tabakę na oez1·, 
koweńską, kaeh· 
linkę poleca (1692) 

11pec7alna 
fabryka tabaki 

do zażywania 

E. Sommerfeld, 
Grudziądz (Gra ud en.z W pr 

wyśm. holender 

Ser ski, mięki iłatw 
. dający siękraj~ 

w kaw. po 10 I. 
pa.czka pocz- 3 90 m 
towa franko ' 1 

„oh. Stegehnann, 
N eumiineteri.H70. (1726) 

Polska służąca 
potrzebna zaraz lub 
od 1-go 1wietnia. 

Miedziński, 
Herne, N oustr. 24:. 

Potrzebna od 1 kwietn. 

dziewczyna 
do dzieci od 14·go do 
17-go roku. {324) 

Roman Paul, 
Herne, Nowa ulica 50. 

Służąca polSKa 
umiejąca po niemiecku, 
a k tóra musiałaby też 
pomagać w interesie do 
domowej pracy, na za
sł11gi 18 marek mięsięcz
nie, może się zgłosić od 
15 kwietnia lub od za
raz (325) 
P. Oeh.,..bo,~skł, 

Dellwig, Zielona uL 65. 

__.... --- ~ 

Kartofle 
do jedzerua odstawiam wagonami po •oo do 300 eentnarinYdo każdej stacyi kc> lejowej 
Na ży~zenie wysełam próby. ~ I St. Wawrzyniak, właśc'ciel, Grodzisk (Griitz i. Posen). 

--~„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •• „„„„„ek@ll'::lm#!lllllllll•APiati~lbl 
Wielki s~lad 

gotowej garderob f męz .iej, 
dla ehlope.ów i roboczej. 

Skład sukna. Pracownia podług miary. 

W. We" na, Hochemmerich, 
I 

=============:=:====Atropstr. •· ================== 
Tanie i rzete5ne źródło zakupna. lł79 

.· M'& ft 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

t . Na!~~!!zd~ k!!!!~:?~V l Poszukuj, 

f "" ~ w Westfalii 1 

~ 
I pod długoletnią gtt arancyą l 

2 czeladników 
krawieckie~ 

na stałe rimtndnienii 
zaraz lub pe Witlki&j· 
nocy. 281 • od 60 mąrek. ..... J 

• Katalog darmo. J 
f Dransfeld & Stawiński . .) 
L Recklinghausen-SUd. 1798 r 

Ignacy Miedzł6sk1 
krawieo, 

Oberhaasea, 
Nordstr. '7. 

~~~~~~~~~~~~~~~~r 

Na święta wielkanocne polecam 

najlepsze polskie pod w6jne 
likiery: 

NALEWKĘ i 

STEPÓWKĘ. 

340 

Dalej polecam t><>dwóiną miętówkę, wani
liówke. kminkówkę, imbierówke i haniburski 
likier w 1

/1, 
1 /e, 1/i butelkach po cenach nai

tańszych. 

Frłed1·ieh Bosser 
w Bochum, ul. Bessemerstr. 29-31. 

_jPERKI 
do jedzenia i sadzenia poleca 

Ja.- wagonami "91 

Jan Kwiatkowski, 
import kartofli, 

Berna, Bahnhofstr. nr. 5c. 
Telefon nr. 577. 

Przy ładowaniu każdego wa
gonu jest mój zastępca, więc 
gwarantujQ za czystość i dobre 
przebranie. (118) 

• OC 
' Essen, 1179 

aL Wlełowa (Turmstr.) nr.~14. 
Najwi~k.szy i najstarszy pierwszorzędny intern 

.krawiecki na Essen i okolic~. 
Krój nowomodny uznany jako najlepił.ZJ' .• 

T.&NIO t TANIO 1 

Ubiory z trwałego towarn już od 35 marek. 

1Jbłor7 11okol11kłe od 3ó do 4~ marek. 

Koszta podróży do dwóch marek zwracamy: -Ha 

słt.m naszem: Swój do awełlO· 

Place bud.o'7Vla 12.e 
w Hamborn, pr.zy szybie IV ,,Dent.scher Kaisera 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bardzo 
małej wpłacie. ( łO 

Albert Bu.as, 
HA.MB O lt N, Gottliebstr. nr. 25. 

M. Mledzlńs~I, 
w llE.RNE 

ul. N owa (N eustrasse) 2ł 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiec~i 
w którym wykonuje się 
wszystko p 0dług miary 
z dobrych materyi po ce· 
nach tanich. 

Zwracam takte uwagię na móf 

skład D1ebli 
które takie tanio sprzeda1e. 

Swój do swego! Swój do swepl 

Towarzystwo św. Floryana w Merklhwle 
Bóvłn2hausen 

podaje SwYm -c7Jonkom oraz Rodakom do wia· 
domości. iż obchodzi świeconke dnia 31 mar· 
ca o godz.i'flie 3 po południu na sali pa.na Th. 
Oiilkera w Merkliooe, na którą wszystkich crloo 
1ków i Rodaków zaprasza (2) Zarząd. 

Uwaga: PotrawY będzie ksiądz święcil w 
sobotę, <inia 30 marca, o godz. 3 i pól po pol. 
na sali p. Th. Oillkera w MerkJi.nde. 

Towarzystw<> św. Józefa w Altabochwn 

-donosi swym czlonkom, iż Tow. przystępuje w 
pierwsze świet<> na pierwszej Msz.y św. do 
wspólnej Kmnunii św. Przedtem procesya, ~ 
której także Tow. udzial bierze. Czlonkow1e 
winni sie stawić w czapkach i ocbnakach. 
Swięoonkę obchodzi Towarzystwo w pierws~ 
święto po pol. o godz. 4-ej Czlonkowie poWID 
1I1i osobiście święconke odebrać z wyjątkietll 
tych, którzy pracują. O jak najliczniejszy u· 
dzial szan. członków z rodzinami ja.ko tei i ro
daków, chcących się wPisać do towarzYStwa 
uprasza (2) Zarzącl 

Towarzystwo idmn. „Sokół" II. w Oberhd' 
podaje do wiadomości wszystkim dr11hom, .ii 
święconka odbędzie sie w pierwsze święto WI~ 
kanocne, na którą się wszystkich druhów z ro
dzinami jak najuprzejmiej zaiorasza. p~tek 0 

godz . 2 po poludniu. •11 

Uwaga_ W drugie świeto wielkanoc.ne 11• 
rządzamy ·na sali p. Weber 

- wielką zabawę sta-ropolską -

tk' h na którą wszystkich druhów oraz wszYS J. 
Rodaków i Rodaczki z Oberhausen Ja~ , 
przejmie.i zapraszamy~ Zabawa będzie pol~. 
czona z ćwiczeniami gimn., strzelaniem do~ 
czy o na~rody z rozmaiterni grami tow. P za· 
tek zabawY o godzinie 4 po Pol. Zabaw~ ~r je 
dzamy z powodu tego, aby nasza mlodz1ez 11ać 
pótrzebowara sie po obcych zabawach rozblJ 
tylk0 wspólnie w swern gronie sie ucies.zyć. 

Czolem ! Wydtfat. 





sli jest niemccm. niech zostanie niern
cem a nawet hakatystą; iedn~że 
niech będzie otwartym wobec Pola
rków. 

Tych słów kilka oostanowitem skre 
śhić w obce najnowszego wystąpienia 
rpana Stanisława Hoffmanna w r.adzie 
miejskiej, do której wybrany został 
własnymi zabiegami.'' 

Ziet ie polskie. 
Z fru ' l i; tu: rmh. Warmii i Mumr 

Pelplin. Przesiedleni zostali: ks. 
admin~strator Doering z Szombruku ja 
ko wikary do Radowisk, ks. wikary 
Brettschneider z Waldowa do Bzowa, 
ks. wikary Lipir1ski ze Skórcza do Łą
żyna, ks. wikary Włoszczy(1ski z Lu
zina do Lopusza. 

Lub!chowo. Piękne gospodarstwo 
z rąk niemieckich wyknRił rodak nasz 
flJ· Połom ze Szlachty, 120 mórg obsza
ru za 42 tysięcy marek. 

Z Złotowslde~o. Ks. proboszcz P a-
zki z Sławianowa nadesłat jak dono 

szą gazety niemieckie, fil}! hakatysty~z 
111e0'0 ,Ostmarkenferajnu w Złotowie 
list '~ któ rym zaznacza, że strej~u 
s zkólnego wywołanego .przez polskie 
~azety nodburzające ( !) nic popiera1. 

Szczytno. Skoro postanowiono bu-
dowę wielkie go kanału mazursk!'.e~o 
rozpoczęła się też spekulacya na zie
mię. I tak we wrześniu 1906 roku na
bvła firma Kowalski z Tylży majątek 
r ycerski Mauenw.aMe, wynoszący 1200 
morgów , a teraz siprzedała dob:a te 
majątkarzowi Stenzlowi z Torunia za 
243,000 marek. CzQścl majątk~ tego, 
leżące~o w powiecie gierdawskin:i, n~u 
5i fiskus odkupić za dobrą rozumie się 
zapłatę od pana Stenzla. 

z w; ~t. Kc PGLU:::ttsk2el{@ri 

Nakło. Robotnik T.hews, wracając 
póino do domu, P.otknął ~~ę ~a . scho
dach i spad! tak n. eszic.zęshw1e, ze zła
mał kręgi. Smierć nastąpiła na miej
scu. 

Trzemeszno. Krawiec Piechocki po 
· ~mierci swojej 18-letniei córki zdradzał 
objawy nienormailnego stanu umysło
wego. We wtorek znaleziono jego 
:zwłoki oól nagie i str.aisznie pokaleczo-
111e w tutejszym jeziorze. Prokurato
rva wytoczyła śledztwo. 
· Gniezno. Na 2 tygodnie więzienia 

skazany został przez gnieźniel1ską izbę 
karną odpowiedzialny redaktor „Le
cha'' p. Skworz za potępienie trzech 
Polaków, że wstąpili do „Kriegerver
einu" w Kaźmierzu. 

Gniezno. W\eś rycerską Przyboro
wo pod Gnieznem z przyległościami, 
obszaru około 1000 mórg, dotychcza
sową własność aptekarza p. Piotra Urn 
breita z P oznania, nabyła' drogą kupna 

}" t a.lila omyłka. 
68) ,,._ . l\.Jwiesć ~ francuskiego. 

- Zaraz rozumiesz, kapralu. Ja 
zaczaję się z tej strony zarośli, ty przej 
dziesz na dr,ug~. Położymy się na 
brzuchu w wodzfo, aby nas n'.1e bylo wi 
dać z brzegu. 

- Doskonale. 
- Gdy szyldwach będzie już bli-

sko strumienia, Rysz21rd wymówił glo
ś110, tak, abyśmy go słyszel1i: „Alza 
cya !". Wtedy, nie tracąc chwili cza
su, wyskoczymy na brzeg i rzucimy 
.się na wartownika. Ty schwycisz go 
za gardło, ażeby nie mógl krzyczeć, 
ja za strzelbę, żeby nie mógł wystrze
lić. Potem ściągniemy go do rowu, a 
dalej co Bóg da! 

- Zrozumiałem i zgoda - rzekł 
Józef Miiller. - Czy trzeba go przy
<lusić? 

- Nie. 
- A jeżeli będzie slę bronił? Jeżeli 

będzie krzyczał? 
- Nie będzie się bronił, nie będzie 

krzyczat 
- Przecież to nie baran. Ja na 

jego miejscu użyłbym dobrze nóg i pię
ści. 

- O co chodzi - rzekł Ryszard, 
który dotychczas się nie odzywał -
masz tęgą rączkę, kapralu, jeżeli szyld 

pani Rozalia z Kowalskich Pawłowska 
z Torunia. 

Poznań· 1(1ierownik lokomotywy 
pociągu pospiesznego z Berlina nie za
uważył sygnału naktl!zującego „Stój !" 
Skutkiem tego obie lokomotywy pocią 
gu pospiesznego zderzyły się z loko-
motywą rnnżerującą i wjechały for

malnie jedna w drugą. Kllerownik lo
komotywy pociągu .oospiesznego Lipiń 
ski ze Zbączynia poranił się ciężko, a 
dwaj palacze lekko. Pasażerowie od
n.~śli tylko lekkie rany. Persona1ł ma
szyny ranżerującej uniknął wypadku 
p1:zez zeskoczenie w krytycznej chwi
li. Wagon bydlęcy pociąg_µ ranżerują
cego oraz tender i wóz pocztowy po
cią_gu pospiesznego są zdruzgotane. 
R.yk poranionych krów był wstrząsa
jąicy. Lip'.ński uległ już okaleczeniom. 
Qbyd wie lokomotywy są prawie do
szczętnie zniszczone. W wagonie by
dlęcym znajdowało si~ jedenaście sztuk 
bydła rog.a tego, z których 1 O musiano 
dobić. 

Poznań. Kow al Franc;i szek Kra
mer z Chojna, skazany przez sąd przy 
s ięgłych \V Poznaniu na śmierć za skry 
tobój9ze zamordowanie leśniczego 
Klaua, zalożył rewizyę. Również za
łoży! rewizyę brat jego Jan, rybak, ska 
zany za pomoc w zbrodni na 8 lat do
mu karnego. 

PÓznań. Ze w szystkich stron Księ
stwa i sąsiednich prowincyti donoszą o 
wzroście wody w rzekach. 

Urzędowe wiadomości kościelne. 
Archidyecezya poznat'1ska. Administra 
tor dyecezyi poznal1skiej ksiądz biskup 
dr. U1kowski mianował dnia 24 lutego 
rb. ks. Manickiego, plebana w Nekli, 
prodziekanem dekanatu kostrzyt'iskie
go, a dnia 14 mar,ca rb. księdza Adam
czeiw·skiego, pleb.:ma w Mokronosie, 
prodziekanem dekanatu koźmińsikiego. 

Kanoniczną 'instytucyę otrzymał 18 
marca rb. ks· Górski, mansyonarz w 
Zbąszyniu, na beneficyum w Gościeszy 
nie. 

Komendy udzielono: ks. prodzieka
nowi Manickiemu w Nekli na benefi
cyum w Kostrzyn[e cum facultate sub
stituendi ks. J ęsieka, wikaryuszai tamże 
ks. prodziekanowi Adamczewskiemu w 
Mokranosie na beneficyum w Lutognie 
wie cum facultate substituendi ks. To
bolskiego w :karyusza w Koźminie i ks. 
Megerowi, administratorowi w Wierz
bnie, na be;neficyum w Góraju. 

Administracyę parafii w Siedlcu, de 
kainatu kostrzyńskięgo, powierzono ks. 
Nowakowi wikaryuszowi w Goście
szynie. 

Kapelanie II w klasztorze pofilipiń-
skim w Gostyniu powierzono ks. ka
pelainowii Wesołowskiemu z Michorze
wa. 

Na wikaryata pow olano: ks. Włó
darczyka, administratora i w~karyusza 
do Zb.aszynia a ks. Olejnika do Owif1sk. 

wach okaże się nie~rzecznym, obrót 
1 ęką i„. chrup!. .. 

- Chrup!... - rzekł Alzatczyk ze 
znaczącem skrzywieniem ust. 

Pełzając i czołgając s.'.ę na kola
nach, każdy z młodzie11ców zajął swe 
stanowisko: ukryli się starannie za 
krzakami, jak to czynili od samego po
czątku. 

Ryszard pozostał w krzakach. W su 
nął głowę pomiędzy gałęzie, oczy ut
kwił w małej szQarze, utworzonej 
przez dwa pączki zeslych liści i nie 
spuszczał wzroku z szyldwacha, któ
ry stał oparty o drzewo ze strzelbą na 
rnrnieniu, z prawą ręką na kolbie, nie
ruchomy, jak uosąg. 

Czarny jego płaiszcz zlewał się z 
ciemnością nocy; czasem tylko, gdy 
wiatr rozpędził chmury i rozjaśnił nie 
bo, z gwiazdki, która wtedy zamigo
tała, spadał promyczek światła na 
szpic miedzianego szyszaka, który 
błvszczał chwil parę. 

Ryszard wsunął rękę pomiędzy li
ście i potrząsnął gałęzie. Szyldwach 
widocznie tego nie zauważył. Mło
dzieniec potrząsnął gałęziami po raz 
drugi. Szelest liści na zesłych gałę
ziach bylo teraz słychać bardzo wy
raźnie. 

Sas ruchem miarowym spuścił broń 
z ramienia, opad kolbe o zl.emię i od
wrócił głowę; widocznie usłyszał. 

Ryszard poruszył gałęzią poraz 
trzeci, ale trochę dalej. Cofnął się o 

I(rotoszyn. Podoficer Anders tuteJ
szeigo pułku piechoty odebrał sobie ży
cie wystrzałem. 

Szamotuły. Nieszczęśliwy wypa
dek zdarzył się w tych dniach mularzo
w li F. f rancisizkowi Krzecce w Zt::icho
wie. Przy rozbieraniu stajni wywraca 
jąca się ściana przygniotla go tak nie 
sZJczęśliwie, że wyzionął ducha na miej 
scu. 

Ze Sla:.zka ezyH Starop~ls:d. 

Wrocław. Pierwsza 1izba kama 
skazała tu młodego czeladnika szew
skiego Henryka Qrossa za liczne kra
dziere i oszustwa na 10 lat domu ka1r;
ITTego. 

Wrocław. Kolegom, mającym za
miar udać się na studya do Wrocławia 
udzielai wszelkich informacyi pan Wa
leryan Cieplik, Wrocławł Sadowastr. 
18 ptr. - Inne gazety uprasza się o ła
skawe powtórzenie niniejszej notatki. 

Racibórz. Pisarek 15-letn;i Józef 
Szołtvs z Brzezia, odwiedzając pewne 
go kolegę w kotlarni fabryki Preissa, 
tamże i wpadł do basenu wrzącej wo
dy. Nieszczęśliwy odniósł takie oię
żkie poparzenia, że zmarł w środę osta 
tniąw lazarecie raciborskim. 

Z innych dzialnio Pots ·.i. 
Lwów. Namiestnik Galf,1cyi, An

drzej hr. Potocki, otrzymał order „Zło 
tego Runai'' od cesarza austryackiego. 
Order Złotego Runu jest na~wyższym 
orderem w Austryi. 

Warszawa. W urzędowym Warsz. 
Dni ew. czytamy: „Przez czas ruchu 
rewolucyjnego w latach 1905 i 1906 
w Królestwie Polskiem zabito i z.marto 
od ran wojskowych, żandarmów, poli
cyantów r innych 864 osoby,; wyp~ad-' 
ków wybuchu bomb i pocisków wybu
chowych w celach przestępnych było 
129, ucierp =aty od wybuchów 142 oso
by. 
lW!$l@i!A ._ zw 

Na kongresie opieki nad dziećmi w 
Wiedniu 

podniósł nadworny adwokat dr. Hof
mokl sprawę .obchodzenia się z dziećmi 
polskiemi w szkołach pruskich i oma
wiał nasze stosunk1i szkolne wśród 
długotrwałyich oklasków zgromadzonej 
publiczności. Wicemarszałek kongresu 
Zabusch. nie dopuścił iedn.?(kże do dys
kli~vi. twierdząc= :7:e A u~trva niema nra 
wri. m:eszania sie do spraw we-vvnętrz
nych ościennego państwa. 

Proces Tatiany Leontiewny. 

Jak już donosiliśmy rozgrywał się 
w szwajcarskiem miasteczku Thun w 

dwa, lub trzy kroki w stronę, w któ
rej był ukryty kapral. 

Sas uniósł strzelbę i zacząl celo
wać. Nastąpiła chwila niespokojnego 
·oczekiwania. W wielkiej ciszy, jaka 
teraz zaipanowała, gardłowy głos rzu
cił dwa slowa. 

- Kto tam? 
Nie wystrzelił jednak; opuścił ka

rabin i szedł ku strumykowi. Jerzy 
miał ,słuszność. 

Wtedy Ryszard poruszył gałęzie 
poraz ostatni. 

Niemiec, z bronia na ramieniu, go
tową do strzału, zbliżył się jeszcze bar 
dzie~. Gdyby postąpił jeszcze krok 
jeden, byłby niechybnie, pomimo cie
mności, spostrzegł Jerzego i Miillera, 
leżących na brzuchu w bagnie. 

Al~ on już tego kroku nie zrobił. U
spokojony wi.do~znie ciszą, odwrócił 
się i broll zarzucił na plecy. Wtem 
głos jakiś zawołał: 

- Alzacya! 
Sas krzyknął, ale krzyk jego zo

stał w jednej chwili stłumiony. Dwa 
cienie wyskoczyły na brzeg i rzuci
ły się na niego. Wyrwano mu strzel
be, zanim zdążył chwycić za cyngiel, a -dziesięć żelaznych paków otoczyło 
jego gardło i rzuciło go nawpół zdu
szone~o na trawę. 

- Do strumien;a - szepnąl Jerzy 
- gdvby się tam obudzili na posterun-
ku, zginęlibyśmy. Spieszmy sję ! 

Alzatczyk przyciągnął Sasa do brze 

i)'Ch dn'ach proces przeciw rosyjskiej 
anarchistce, pannie Tantjanie Leoatie
wnie, oskarżonej o morderst"\VO. Dnia I 
wrześni.ai 1906 roku w hotelu w Inter
Iaken w Szwajcaryi zastrzeliła ona pa
ryskiego kaipitalistę Karola Muellera, 
siedzącego w rzeczowm hotelu przy 
st-Ole. Nieszczęśliwy Mueller byl po
dołmy do byłego rosyjskiego ministra 
spraw wewnętrz·ffych Durnowa; amr
chistka strzelając do Muellera, byfa 
pr1zekonaną, że strzela do Dur.nowa. 
Później dopiero wykazała się pol)lylka. 
- Tatjanru Leontiewna jest cór:ką rosyj 
skiego generała Leontiewa, byłe~o gu
bernatora petersburskHego, który przez 
swoją córkę stracił urząd i majątek. 
Urodziła się w roku 1883 i była na nau
kach w Szwajcaryi. Powróciwszy do 
Petersburga, bvła obecną przy znainej 
rzezi robotników, prowad_zon_ych dnia 
22 stycznia 1905 r. przez Gapona do pa
łacu ~arskiego. Ta rzeź robotn~ków 
zrobiła takie wrażenie na Tatjanie, że 
przystąpiła do rewolucyonistów, tai ci 
zobowi_ązali ją do zamordowania ów
czesne~o mirn:stra Durnowa. 

Prokurator w przemówieniu swo
jem żądał zasądzenia Leontjewny za 
morderstwo, podnosząc, że jeszcze w 
Petersburgu uprawiała ona podwójną 
grę: byw:3fa u dworn, a równocześnie 
nozostawała w stosunkach z komite
tem re\volucyjny m. Dla sprawy rewolu 
cyi pozyskała ona 2 córki Trep_ow a, któ 
r:e zgodziły - się zabić własnego ojca, 
ale gdy zblliżala się chwila, kiedy we
dle rozk:a1Zu komitetu miały tego doko
nać, wolały one raczej otruć się, niż oj 
ca po·zbawić życia. Leantjewna ma na 
sumieniu także życie tych dwu d,ziew
cząt - winna wiec być zasadzonĄ. 

Jak wiadomo skazano Centkw.me nai 
4 lata do domu karnego. 

- - L?._ 

Z różnyoh stron. 
Jeszcze teraz zapisać można „Wia· 

rusa Polskiego". Niech wi ęc Szan. ~o
dacy nie ustawają w agitacyi, mad~cej 
na celu pozyskamie najliczniejsr;ych 
nowych abonentów dla „Wiarusa Pol
skiego." 

EsEen. Młodzież kup~· ecka, która 
przez energiczne starania wywalczyla 
że obecnie - z wyjątkiem kilku nie
dziel przed świętami - składy bywa
j(l zamykane o ~odz. 8 w!Jeczorem, o
becnie zaqyna rozwijać agitacyę za 
zamykaniem składów o godz. 7 wieczo 
rem. Rzecz jasna, że to bez trudności · 
możnaby zaprowadzić. 

Altenesscn. W kopalni „Neu-
Essen" został zabity górn~ik Lebning. 

Marxloh. Handlarz piwem Johann 
van den Sanden, obwiesił się. - Pie
karzowi Jankowiakowi skradziono 20 
butelek w'.na czerwonego i za 25 mr. -
czekolady. 

' gu, poczem zepchnął go do strumienia. 
-=.Teraz - rzekł - nie trzeba dłu 

go gadać. Pochylił s:ę do ucha wię
inia, który tak był oszołomiony, że 
nie myślał nawet o obronie: 

- Słuchaj, mały - szepm-tl po nie
miecku - i uważaj dobrze, co ci po
wiem, żebym nie potrzebował powta
rzać. My ciebie n:e zabijemy, uspo
kój się; <powrócimy ci nawet wolno~ć! 
jak tylko sami będziemy już bezp1e~ 
c~ni. Dobrze zatem wyjdziesz, jeżeł1 

będziesz postępował podług pewnych 
wskazówek . jakich ci udzielę. Ale 
biada ci, jeżeli zrobisz najmniejsze po
ruszenie, rtasz znak jaki, jeżeli wydasz 
najmniejszy okrzyk, jednem słowem, 
jeżeli z twojej przyczyny będzie na:n 
gro.vić .ni~ebezpieczeństwo wpadnięcia 
w ręce twoich towarzyszów, - wtedy 
bij się w piersi i żałuj za grzechy, b~ 
kar:k ci ukręcę, o ile mnie nie uprzedzi 
który z moich przyjaciół i inie roz trza 
ska ci głowy. Czy dobrze mnje zro
zumiałeś? 

Sas potoczył naokoło prZlerażonYJ11 
wzrokiem i zatrzymał go kolejno na 
każdym z trzech żołnierzy. 

- Tak - odp0wiedziat dchym 
głosem. 

- Doskonale. Jesteś roztropnyrn 
chfopaczkiem. Teraz w drogę! , , 

- Ale - rzekt Jerzy - ostrożnosc 
nakazuje związać mu ręce. 

- Masz słuszność. J i 
- Ale skąd wziąść sznurów?. " 



Kolegom, mającym zamic:1r' przy
. ~ i początkiem P.rzyszlego ~em~stru 
\tonachium, udzielą wszelkich mfor 
1 ri : fjJarski, leka_rz-dcntys~a, Wal 
~Str. 1110 i L. M1chalowsk1, kand. 
eh Gostyń (via Po'znań). 
c Kolegom, przybywającym na stu
. do Lipska udziel.a1 w_szelkiich infor
~yi Towarzystwo. 1:1arod?w~j' mlo
~ ir unhversyteckiq „Umtas (Karo 
ienstr. 5) albo osobiście: Antoni ldź-
1~vskL Wroclaw~ka ~7. . 

Kolegom wyb1era1ącym się na stu
, do wyższych zakładów nauko
~ h w Berlin·e i Charlottenbur,gu u
'·cra wszeliki1ch informacyi: A. Jan
~~ski słuch. inż. Charlottenburg, 
chliltterstr. 70. II~. , . . " . 
· Stowarzyszeme „SpC?Jl11a w ~1p-

udziel.a wszelkich mformacy1 w 
~awach tycz~cyc.h się uniwersvtett~ 
skiego i wyzsze1 szkoły, handloweJ 
wtania prosimy nadsylac pod ad_r~: 
m: Polnischer Verein ,.Conc?rd1a 
·pziO' Emilieinstr. 12 z załączernem 10 

e1 ,., d . d' n znaczka na o powie z. 
-~_.:""iJ'~ą:~~.,,,~~~~=~ 

Rozmaitości~ 
Hrabianka i „pry~asH cyga.nów. Ty 

ii dniami odbyły się_ w Sapro1 (~lden~ 
urg) na Węgrzech ~aręrc.zyny p1~e1 
rabianki Ilony .Fost1c~ ze skrzyipkrem 
vgai1skirn, R~d~ Nya1n m. Ma on lat 2~ 
jest kierowmk1em (l?'f~-~asem) kaipeh 
rgańskiej w tern r:rnesc1e. Odbywał 
n ,Journes" za granicą, a w Mona
liium poznał s'ię ze swą przyszłą narze 
zoną. . . k 

Panna Ilona jest po oicu węgrer ą, 
o matce niemką. Jest córką hr. Pa~ła 
zony jego z I ma~żef1stwa, Maryi z 
riebeisów Fischerowej, lir. Marya, 
lyima swego czasu ip~ękn~ść,. wiedeń
ka rozwiodła się z m~zem t mieszka te 
az stale w stolicy naddunajskiej. łira
ia Pestetics ożenił się powtórnie tak
e z wdową, Elzą Fekete, z domu hr. 
essewfy. Przyszła żona muzyka~ta 
ygai1skiego. hrabianka Ilona (Jult ·~) 
1a lat 24· Wy;chowała się w konwikcie 
eSacre-Coeur, w Wiedniu. Po rnzwo
zie matki uzupełniała nauki w jednym 
pensyonatów w Monachium. Używa

a tam wfole swobody. 
Raz ujrzała afisz_! zapowiadają~y 

·011cert kapeli cygańskiej z Saproma. 
,dało się jej być na tym koncercie (w 
otelu Savo~). Tu nadmienić n:afoży, 
e hr. Ilona miała niebawem wrócić do 
'raju ij oddać rę,kę oficerowi gwardyj
Kłemu, Zygmuntowi hr. Sprezzi,.z któ 
Ym byla zaręczoną. Na koncercie z~-
ochała sie w cyganie. Bywała1 co w1e 
zora w .Savov-hotel" !2.0znała się z 
yarim; ;-okocliali się ob~je na z~b.ój. 
!Pela wróciła do Sapronrn. Ny.an Je-
n~ł w wagonie salonowym w towa
zystwie hrabianki. 

- Poczekajc:e trochę, Józ>ef Mi.iller 
tworzyl torbę, wyiął z niej pęk sznu
ów i skrępował niemi ręce jeńca. 
- Widzicie - szepnął z lekkim u

niie1chem - że moja torb.a nie jest bez 
ŻYteczną. · 
Przeszli Saint-Menges; strumyk te

a~ stał s~ę tak wązkim, że nie mogli 
uz się w nim ukrywać, szli więc przez 
1twartą równinę i starali się dojść do 
asku, ciągnąiee~o się poza Fleigneu~. 
Przyśpieszyli kroku, gdyż noc mrn 

a się już ku S'chyl'kowi. W dali, ponad 
rzewami ukazywało się szare świa-
0. 

Saint-Menges i Fleigneux było pel-
o Niemców. żeby ominąć pierwszą 
tYich w ;osek nasi młodzieńcy musieli 
ą.okrążać zd~leka i przez to nadłożyli 

1~,l~ drogi. Nie mogli także się ł~
~1c,ze im się uda przejść niepostrzeze 
te Przez drogę. 
Alzatczyk rozpytywat jeńca o nie

rzyiac!elskie placówki· Sas odpowia 
ał z uległością, pokornie i wskazywał 
.alcern, w których miejscach mogły 
ię 211ajdować szyldwachy i warty. . 

Nareszcie, po przejściu małej dol~
Y., któt:a się ciągnie za wiosk~ F!er
eux. <!otarli do małego lasku, ktory 

\°ch?ctzi aż do czarnej granicy lasów 
rdenskich. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
~~-·-

·('! „6 

. Zaręczyny z p~::ucznikicm gwar- I tylko lzydorkowi - odpowiedział przy I! 
dy1 odwołano. Natorr::ast w p.21łacu ma 1· tomny Maciej . 
cochy Ilony odbyly się dziewoslęby Tym dowcipem rozbroil księcia, któ 
hrabiank1i z prymasem. Wszyscy oko- ry też i Izydorowi darował plagi! 
liczni cyganie otrzymali zaproszenie na '1!teill!*_ ~~~~:s~-~~-~!!!_!!!!!!...~!!!'1-!!!_!l!!!!!!_!!l!!_!!!!_!!!...,!J!ll_!!!L~-
u roczystość. Rodzina Festeticów nie 
mogla sprzeciwić się maryażowJ, gdyż 
hrabianka właśnie tymi dniami została 
uznaną za pełnoletni_ą. 

Ojciec bawił wówczas w Buda
peszcie był przeciwnym temu związ
kowi, ale wobec litery prawai nie mógł 
nic zdziałać. Hrabia proponował cy{!a
nowi 200000 koron ,.odstępnego''; lecz 
Rudi odparrl propozycy~ „z oburze
njem". Slub Ilony z prymąscm cyga
nów odbył sję już przed niedawnem. 
Narzeczona przepisała już na 
imię Rudi Nyari'e20 pałac swój w Wie 
dniu (przy Millergasse), przedstawiają
cy wartość 300000 koron. Romans hra 
bianki z cyganem jest dziś „en vogue" 
w \Viedniu i Budapeszcie. Sceptycy 
przepowiadają, w tym wypadku powto 
rzą 'Się dramaty,czne dzieje nieszczęś
liwej miłości księżny Chimay i pryma
sa Riv ... 0. 

Skarby szacha. Oddzi·ectziczone i 
zbierane przez zmatrłego szacha Ma
zuffer-'Eddina klejnoty ,poddano inwen
taryzacyi i oceniono je na 240 milionów 
koron. W zbiorze tvm znajdują się ba
jeczne szafiry, szmaragdy, rubiny, tur
kusy i brylanty. Stara korona perskich 
władców zdobna jest niezrównanym ru 
bi nem wielkości jaja kurzego. Jeden 
pas, wysad'zany tylko brylantami wa
ży 18 funtów Srebrna waza nabita jest 
100 szmaragdami, między któremi je
den tak duży, że zmarły szach kazał 
na nim wyryć pełne swoje nazwisko. 
Miecz, ozdobiony brylantam1, osza'CO
wany został na 6 milionów koron. Najo 
ryginalniejszym przedmiotem w skarb 
cu jest więlki sześcian z najczystszego 
krvsztalu, mierzący 400 cali kubicz
ny-eh; legenda mówi, że spadł on z nie
ba za czasów Mahometa. 

Wykopaliska w Paryżu. Inżynie
rowie, kierujący robotami przy rozsze 
rzeniu sieci kolejek podziemnych w Pa 
ryżu, robią ciągle ciekaiwe odkrycia, 
które mogą znacznie przyczynić się do 
wyświetlenia dz:ejów geologicznych i 
paleontologicznych brzegów Sekwany. 
Taik w ·okolicy dworca kolei ws.chDd- . 
niej natrafiono na grube pokłady ala
bastu, w innych dzielnicach znajdowa
no siiatTkę, grips .itd. Najciekawsze jed
nad odkrycie zrobiono przy kopaniu ol 
brzymich gale,ryi pod placem Opery i 
bulwarem Saint-Germain. Znaleziono 
tu-wielką Hość potężnych, znacznie wię 
kszych, niż dzisiejsze kłów i innych 
szczątków słoni przedhistorycznyc~. 
Wszystkie kości zakonserwował~ ~1ę 
wybom!e. Zdobycz oddano do zb10row 
szkoły górników i do muzeum nauk 
przyrodniczych. 

W csoly llącili. 
Ślusarz zawinił.„ 

Książę Radziwiłł, wojewoda wileń 
ski, „Panie Kochanku" zwany, miał 
dwóch hajduków· 

Jednemu było imię Maciej, drugie-
mu Izydor. · 

Obaj byli przeznaczeni do osobist~j 
posługi księcia, chodzili więc na pokoJe 
ile razy im się żywnie podobało. . . 

Razu pewnego, książę zobaczył, iz 
jego fujarka szklanna stłucz.ona; wpadl 
przeto w największy gniew, a że Ma: 
ciej mu się nawinął. w żadne tedy tlo. 
maczenie nie wchodząc, kazał m1:1 od
liczyć na kobiercu plagi. 

Pokazało się potem, że to Izydor 
~robił szkodę. Maciej zatem oburzony 
niesprawiedliwym względem niego. uo 
stępkiem, dziękuje ksi_ęciu za słuzbę: 
Książę zawstydzony z ~wodu swe1 
porywczości, mówi mu cicho: . 

Panie Kochanku. nie opuszcza1 
mnie, iż zbyt gorąco z waścią postą
piłem. Ale za to, jak kiedy .conabro
isz to za ciebie Izydor zostame ukarany: a tak pokwitujemy się, bracie. Pa-
miętaj! . . . 

Maciej mówi na to. kiwa1ąc gtow:ą. 
_ o ty durniu f .•• I tobie być. k51ę-

ciem Księciem z takimi sadami? Ty 
cymbale jeden! . . 

- Co to jest - zerwał sie ks1ązę 
w uniesieniu. - Dajcie mu 50 bizunów! 
ttola ! . . 

- Za pozwoleniem, ale me mnie, 

W'iadomośoi rterackie. 

- l(s. Jan Piotrowicz z Gniezna. 
Pod po wyż. na.Pi sem wydał p. J. Choci 
szewski pocztówkę z portretem tego 
kapłana. Rysy twarzy są wiernie od
dane wedle naijnowszej foto~rafii. Są
dzimy, że ta wiadomość będz.: e pożąda 
ną ·nietylko parafianom w Gnieźnie, ale 
także w Poznaniu, w Skalmierzycach 
i innych miejscowości. Cena pocztów 
ki 5 fen., z przesyłką franko 10 fen., 5 
sztuk franko za :-30 fen. - 55 różnych z 
pocztówką ks. Piotrowiczru za 1,55 mk. 
franko. Zamawiać pod adresem: 

J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

W kościele klasztornym w Bochum 
odprawia się co uiedziclę i święto dwa razy 
polskie naboieństwo. 

1. O godzinie H 11 .Msza św. z polskim 
śpiewem i kazaniem: 

2. O godzinie %3 po polu<lniu polskie nabo
że(Jstwo 

Jest obowiązkiem każdego rodaka z Bo
chum i okolicy uczestniczyć nie ty lko we Mszy 
św„ ale i w nabCYżeństwie oo poJ'udniowem. 
U w a g a ! We wtorek. dnia 26 marca (nie 
jak poprzednio ogłoszono w środe) odbcdzie sic 
w klasztorze w Bochnm 
Nauka i nabożeństwo brackie dla młodzieńców. 

Początek 20 minut przed 8-mą wieczorem. 
Stawdle się wszyscy do jedne~o! Mężczy

źni mile widziani t 

Steele. Sposobność do spowiedzi 
św. wielkanocnej dn. 6 kwietnia po pot 
7-ego i 8-go. Kazanie polskie 8-go o go 
dzinie 6-ej po poł. 

Stoppenber1!. W sobotę dn. 13-go 
kwietnia po pol. i 14-go rano sposo
bność do spowiedzi wielkanocnej. Ka
zanie polskie 14-go po poł. 

Essen. -W sobotę_, dn. 20 kwietnia 
oo połudnu i 21-go ranD s1posobność do 
sipowiedzi św. w kościele św. Jana 
(Miinsterkirche). Kazanie polskie o ~ 
na 5 po poł. w tym samym kościele .. 

Altenessen. Sposobność do spow1e 
dzi wielkanocne} w sobotę 27-go kw~e
tnia po poł. i 28-.;i:o rano Kazanie ipo pot 

Baczność Eickel ! 
W piątek, 5 kwietnia po pot o godz. 

6 nabożeństwo polskie w kośeiele pa
raffaJnym. W sobotę i w niedzielę spo
sobność do spowiedzi wielkanocnej. W 
niedzielę przewodnią kazanie pol~kie 
po sumie {) godz. 11 przed połudn1~ em. 
Dalszy porz_g_dek ogłosi się w kościele. 

Tow. Polek „Wanda', w Herne 
odbędzie swe zebranie w niedziel~„ dn. 
7 kwietnia o godz. 4 tej po połudmu na 
sali p. Stember~ga~ Dworcowa1 ul. ob~l~ 
kofolnła katolickJego. Z powodu, IZ 
je.st wiele ważnych spraw do omówie
nia i wszyscy członkowie swych ustaw 
jeszcze nie ode_pra}j, prosimy o j~k 
najliczn'.ejsze i punktualne przybycie 

Zapraszamy jak naj1uprzejm/iej wszy 
stkie rodaczki do zapisywania się do 
naszego Towarzystwa„ gdyż im więk
sza sita, tern lepsze pole do działaITTia. 

(2) Zarząd. 

Baczność Kastrop ! 
l(oło śpiewu „Halka" w l(astropie 

uwiadamia szan. członków, ·iż w nie
dzielę, dP. 7 kwietnia, o godiz. 6 po poł. 
urządza l·; ,,.to • 

zan.1kniętą zabawę z tanc~em . 
u gościnnego pana Sin dra~ na. ktor~ s1ę 
wszystkich członków z rodzmam1 za
prasza~ Rodacy, chcąc? wziąć. ~dz.Jiał, 
muszą mieć ząproszeme. W cłz1e~ zaba 
wy można się wpisać na członkow. O 
liczny udzial uprasza się. . . 

Uwaga. Zebranie odbędzi: e się w 
ten sam dzień, o godz. 5 po pol. (1) 

Antoniewicz, prezes. 

Tow. św. Michała Arcbn. w Rath pod 
Dyseldorłem 

Zebranie miesięczne odbędzie się 
w niedzielę dnia 7 kwietnia o godz. 3 
po połuqniu w lokalu pani łiil~en, ul'i
ca Cesarska w Rath. Uprasza s1ę wszy 
stkich czlonków o liczny udział. takż.e 
tych, którzy się zeszłą razą. da!1 ~ap1-
s:a'Ć do Tow. Oośc;e mile w1dz1an1 (1) 

Zarząd. 

Soóźnione !} 
W pierwsze ~więto wielkanocne 

rozstała się z tym światem teściowa 
członka naszeio 

śp. Dorota Rybka 

w 85-ym roku życia. Pogrzeb odbę
dzie się w środę. 3 kwietnia o godzinie 
8 rano z domu żałoby przy ulicy Bo
chumskiej 32. O liczny udział w po
grzebie uprasza 
Tow. św. Wojciecha w Wattenscheid. 

Wielkanoc. 

Towarzystwo św. Jana Ewang. w (jef. 
senkirchen-Htilłen 

ży_gzy w dniu zaręczyn swemu czlo!1- . 
kowi 

JOZEPOWI SZEMROWICZOWI 

oraz naszej dzielnej amatórce 
ST ANISLA WIE OSIŃSl(IEJ 

szczęścia i błogosławietistwa św. Mło
da Para niech żyje, aż się echo z liiillen 
o mury stolicy Lecha odbije! 

Zarząd. 

~~~~~~'!"~~~~~~~~ 

Walne zebranie Towarzystwa św. Win 
centego a Paulo w Grohn 

odbędzie się w niedzielę, dnia 7 kwie
tnia na sali pana Schmidta o godz. 2 
po poludnilu. O liczny udział człon
ków upra:sza się. (1) 

Zarz21d. 

Tow. św. Jana Nepom. w Hombr_uch-
Barop 

podaje szan. członkom oraz ~szyst~i~ 
rodakom ti rodaczkom do w1adomosc1, 

1iż w piątek, dnia 5-go kwietnia, przybę- "' 
dzie tu do Hombruch polski ksiądz. 
Sposobność do spow,iedzi wielkanocnej 
og piątku do poludnia aż do iponiedziat 
ku 8-go kwietnia. Szainownych człon
ków uprasza się, ażeby o ile moiiności 
spowiedź św. w sobotę odprawili. W 
niedzielę o godz. pół do 7-ej rano przy
stępuje Tow. św. J. Nep. wspólnie do 
Komunii św. pod chorągwią. ,Członko
wie winni się stawić w czapkach i od
znakach towarzyskich. 

Uwaga. Kwartalne walne zebralllie 
odbędzie się w njedzielę, dnia· 14 kwie
tnia, o godz. 4 po południu na sali zwy 
kłych posiedzeń. 

(1) Zarząd. 

Nadesłano 
DG. 0 onSo . . ołó ' . 

zawitało w Poznańskie 
i WJ1born)'ch paple1·osó"· 

firm.,. Wulkan 

I. F. ]. Komendziński w Dreżni ~. 
w nader przystępnej cenie detalicznle1 
IO sztuk 15 fen. W~rto sprawdzić. De 

nabycia we wszystkich .odnośnych 
handlach. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem KaiserH 
chen Postamt e.in fxemplar der Zeitun, 

" 
W iarus Polski" aus Bochum flir das 

II. óuartal 1907 u. zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erbałte.n zu haben, be 7 

tche'tinttvt. 

• • • . . . . a. . • . • • 19& •• 
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Jedyna polska fabryka chleba 
w Westfalii l 1'"adrenlł 

w Wattensoheld, ul. Vorstadtstr. 48 
.Ażeby podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem w Watten

sche1d labr)'kę paro'u\. - Służę więc każdemll i dostarczam 
ehl~b ł pleezy."·o, k:óre jest bardzo smaczne i tanie, jakiego 
u nłkog3 w okolicy tnfaJ dostać u obcego nie można.. 

Moje wozr 
prz~jeż<lżaj~ w p1 niedziałek i czwartek: Wattenscbeid, 

Le1tbe, WestenfelJ, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 
'Tie utor„k. ł w płąteJł1 

Ueckendorf, Gelsenkfrchen, Hilllen, Schalke, Bulmke. 
W lirodę ł w 8obotę1 

Bismarck, W vnne, Rohlinghausen i Giinnigfeld. 

~raei~ Rodacy, któ~y do wyże~ ~mienionych miejscowości przybędą., 
:p.ko i tych, którzy Jeszcze wspieraJą obcych, proszę o podanie adresu 

na pocitówce, a natychmiast przy,1adę. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o łaskawe poparcie. -
Popieraj.my sweso ł Jedzmy ehleb po-l'ld. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski 

w Wattenscheid, I 
Vontadt!!it"I". 48 (27) • Vorstadtstr. ~ 

- ~,-...A.,;A._A_ 
,_ ·-~ '. . ·._' . t' 

Baezno~ć ! 

Nie pozwólcie sią oszukiwać! 
Rodacy w Herne i okolicy 

Uala armia ~gentów chodzi po 
Westfalii i Nadrenii 

wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Noblesse i Otoman. 

P<.:.soam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza i 
maszyn . 

do gotowania, szycia, pranis. l wy!diymanii 
oru 

wszelkich sprzęt6w kuchen~ 
Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą 

Ganowicza & Wleklińsklego 
z Poznania, 

z fabryki nych 
po cemgch Jak najtańszye.h. (4a 

280 
Zaku-plone ?I.leczy odat.awlam frfl.Ilko do dom.n. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

gdyż tylko wtrnczas Noblesse No. 50 i Otoman 
_... są prawdziwe i najlępsze. ·~ 

Wszelkie wysyłki niżei 30 tysł~ey uskutecznia 
w największym interesie hurtownym 

si~ 

Pieeyki do 
Stanisław 

• ogrzewania. 
J a n k o _w i a k, 

HEBNE,. Neustr. 35. 

lg K waśoiew~ki11go 
w Bochum, ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. 44. 

Telefon 7 43. 

.m: -..c:rmz-.rw =~~ 

Swieżo-
. - au1ua11• 1,:aw:am~•1t•1••• 

l
i Kredyt dla każdego! 1·. 

Najlepsze ~ 

I źródło zakopna 
mebli i urządzeń mieszk. 

NA 01> "I.ATĘ 
meble na 1 pokój wpłata 6 mk. 
meble na 2 pokoje wpłata 10 mk. 
meble na. 3 pokoje wpłata = i t mk. 
@.t}~le ąa ~ iiokoje wpła~ 3łł mk. 

1 uhranłe wpłata. ił UJIL 
1 ubranie •płata e m1L 
i tibril.fill\ '1plata. 8 mk. 
1 ubranie wpłata IO mk. I 

Baczność Br uch! 

Jasiu: Dzień dobry Stasiu! 
~tasiu:. A, d.zie~ dobry, dzień dobry, Jasiu 

Powiedz m1, gdzie su~ tak spieszysz aż ci pot 
z czola kipi? ' 

. Jasiu: Odzie się tak spieszę - nie mam · 
waele C;UlSU do opo~iadania. gdyż mam jesz
sze dozo do zalatw1enia, bo moja żona jest 
chora; boli j.ą noga, więc ide iej kupić wy
godne trzewiki. 

Stasiu: A gdzie też i<iziesz kupić ie wy
godne trzewiki? 

Jasiu: W <iz.isiejszych czasach śmiesz się 
Jesz.cze pytać, ~dzie sie kupuje? czy myślisz 
żem jest jesz.cze taki ciemny, jak tabaka w ro: 
gu? Ja sie trzyman: hasła •• Swój do sweg-0", ł 
<lo Janka lkęborow1cza, szewca polskiego spie 
s.zc:. 

Stasiu: Co, do Janka idziesz tu w tę stro
m:? Przecież on mieszka przy uLicy Maryań
skf ej, a ty idziesz tu na ulice Bochumską. 

Jasiu: Widać, że sie mal o zajmujesz spra
wami polskie-mi, jeżeli nie wiesz, ie Bręboro
wicz zal{)żyl drugi skład przy uUcy Boćhuui· 
sklei nr. 121. a przy ulky Maryańskiej sprzeda 
je tyłko do Wi~lkarlóCY, Potem przeniesie się 
ze wszystkletn, a także i z warsztatem. 

-
FonOgrafy. 

Pol11kłe płyty 
zawsze w największym wyborze. 313 

Max Seligmann, W anne II 
ul. Dworcowa 97. 

Najlepszym środkiem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy-
1;hawicy, duszności, kurczom żo
łf\dka, tasiemcowi, błlom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest H.. Buehowskłtoso 
objek 4"Ukal,płu8o"Y• 
Tysiące ludzi, którzy uiywali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł· 
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 
się w butelk.a.ch po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po· 
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

B.. BUOBOWSl.I, 

i 

Tanie czeskie pierze 
1 lun t6w: now~ dobre 8 tt 

. ~ . ~"°' "v; i?s~er.,1 2~~.~1~~:ż:~po:, tt• „ -:..._ kwapowate 25 mr., 3 mr. p 
syłka za zaliczką franko i wolaa od cła. 
miana i odbiór za zwróconiem kosztów pries 
ki dozwolone. 361 
Dened,.-kł Saehsel, Lobes llO 

poczta Pilsen (Bohmen). l 

dla dzieci uc;qey~t! n~9 ~t 
szkole tylko ;:o Ith;miN:f!~ 

Jeet.to najlep&ey elemtinta.rz, . l!i.ł: 
4oi,chczu 11oaui.ł wydany, dl11. t•g• 
powinien lma,juow~ ~1ę '" r~-ku \„.i 
dego dmecka pol~kfogo rai. l•(,l~l(/ ~l 1 lt. 

Elero.tintarz wyk,)L;.my je:it iA!·,1„ 
gtistownk. o~dobiony !le n~m! ohr·r.r 
lu.mi, a ało.tony ł,t-lt1 ~ei dy, :o:• l.\- rJ \1.11, \ ~„ 
j'ce ~ytaó po nkmie<·ku, łii two fl;\ t 

nauca1 po poltl.k.u. 
Omo 80 /en., • przeay,k!ł 40 f f't> ., 

Adres: Włał"UA P-obsł-d 
Dueh.n1n. 

• 
Essen, 111 

111. Wleiowa (Turmstr.) nr. 14, 
NtjwiC)kszy i najstarszy pierwszorzędny interu 

krawiecki na Essen i okolicę. 
Krój nowomodny uznany jako najlepiłzf„ 

TA.NI• ! TA.5111 

Ubiory 11 trwałego towaru jnż od 35 marek. 

łJbłory 1Jokol111de od 25 do 4:6 marek. 

Koszta. podróży do dwóch marek 11W?acamy: -

ałt.m naszem: Swój do 1nwe10. 

Place 
w Hamborn, prsy szybie IV ,,Deutscher X:aise 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy b 
małej wpłacie. (40 

Albert Buss, 
H A.MB O lt N, Gottliebstr. nr. 25. 

Służąca polsKa 
umiejąca po niemiecku, 
a która musiałaby td 
pomagać w interesie do 
domowej pracy, na za· 
słngi 18 marek mi~sięcz
nie, może się zgłosić od 
15 kwietnia lub od za
raz (325) 
P. Oeh ,.-bowskł, 

Dellwig, Zielona ul 65. 

Dwa dobrze zapro
Nadzone i elegancko u
rządzone 

81.lady 

2 czel. krawiHt, 
na duże i jednrrt 
na małe sztuki pot1zuka~ 
od każdego CJSar.m p!i 

.Jan liaezmard, 
mistrz bawieckil 

,., Baukau przy Hertr, 
Bismarka ulica nr. Il 

-------
Mam na sprzedai,i 

powodu innego przedBl~ 
biorstwa 

tow. kolonialnych skład towarów 
kolonialnych 

i krotkich 
są z powodu choroby 
t1mio do nabycia. Zgło
szenia do Ekspedycyi 

„ Wiarusa. Poslkiego" 
1 ubranko chłop1ece 8 mk., wpł. • m k 
1 ubranko chłopi~ce 12 mk., wpł. = rnk 
1 ubranko chłopięce I& mk., wpł. 3 mk 

\1f MZJ'iłłko na kred)'d 

Stasiu: A, to co inn~o. kiedy tak, to pój
dę z tobą i kupię też par_e trzewików, a czy 
to daleko? 

: : : pod nr. S&7. : : : 
fabryka. chemiczno farmaceut.ycznych wyrobów w 

pod korzystnymi ~a.ra 
kami. Jedyny w m1~1sci. 
Zgłoszenia przyJlll\ 
Eksp. „ Wiarusa Pols~. 

J. Schwarzhoff, 
Recklinghausen·Siid lBruch), 

ul. Boehumska (Bochumerstr.) 
nr. tD• (w pobliżuopoczty i apte.11i.) 

Jasiu: Widzisz. tu, tu, zaraz ten drugi d001 
Stasiu: Ten jest Janka sklad, przecież to 

jest najwiekszy z caJ:esw Bruchu. No, jeżeli te
raz jeszcze P.QWiedzą. że niema wszystkiego 
na skladzie, to chyba ta<;y, co nie chcą. od nie
go kupić. 

Jasiu: A co tam tego, a iakie tot Patrz, tu 
s_ą biale, tam czarne. tu żólte, tam czerwone, 
sa znów. szadronowe, tam gumowe. A patrzno 
tam do góry: tam wisza sokolskie dJugie i QO 
ćwiczeń. 

Sta'.;iu. A niech go też, co on tego WS2JYSf
kiego nawystawial. Czempredzei muszę dla 
meirn Stasia kupić parę trzewików do ćwiczeń. 

Janek: A ja kupie oto z tych mialkich te 
nobry, pożywny chleb padern- będą żonce wygodne, a jak sie noga zagoi to 
tulnkl po 1-. ~5 mr. po 85 fen. kupi_ę dla niei te biale. A! to pójdzie Mazur! 

• Stasiu: A ja kupię i te bi ale 
1',jwnież westfalski chleb wiejsk (Bauem- Jasiu: To ja jeszcze te czerwone, bo Ja-

-J otwurw~on1! lj 
Tani cł1Jeb ! 

_t11ten) po l Ot i mr. prze8yła pospiesznit nek też jest bia.lo-czerwonv. A że on dość 
~ deja\ przy odbiorze 4 bocheków franko figli nam już wyplata!, przeto podamy go do 
1 u.bryka chleba .Jnb. Dake Upsprung, „Wiarusa Polskiego", i podpiszemy się Jasiu i 

S k ( 800 Stasiu, a Janek zaplaci, 
i · alz otten. 1 · · Stasiu: To do0iero zrobi Bręborosiu 

Zamawiać proszę w niemieckim ję- oczy, gdy mu · „Wiarus Polski" 1>rzy-
1yku i podać dokładny adres i stacyę ko- śle rachunek za ~foszenie. Ale on 
I ,jową. Składy w Bochum J. Pollmeier, go chętnie zaplaci, bo jest przyjacielem „Wia
•?o]tkemarkt 15, J. Krah, Dorstenerstr. rusa" za jego starania okolo dobra wYChodźtwa 
I'. Weber, Rott-str. 51, Pennig, Storrstr. 5 naszego; zresztą Breborosiu będzie mia.l z oglo 

P•=:~„ p!:::.~:::~:~:~n!: ::;!::i~~~·- . O be I gę 
111111H111111 którą rzuciłem na. p!na. 

pod nr. 3'2'3. 

wyśm. holendir 

Ser ski, mii:ki ila~. 

Szanownym Rodakom a szczególnie moim 
odbiorcom donoszę, iź dnia 19-Ko bm. wypu
szczono mnie z więzienia śledczetlo, do którego 
mnie wtrącono za mowę, wy2łoszooą na zebra
niu Sokol.ów w D<>rtmwidzie i polecam mój 

warsztat krawiecki 
w którym wykonywam ubrania, paletoty ltd. 

= X P. od ł u g mi ary. X = 
Skora 1 rzetelna usługa! 

Tanie ceny! = X Tanie ceny! 

Bernard Żmudziński 
krawiec polski 

w l(ASTROPIB. ulica Erlnstr. nr. l. 
krawiec polski 

Józefa Olejniczaka 
w Hamborn, odwołuję i 
go przepraszam. 384 

Antoni Zaworski. 

, dający si~kr0•li wkaw.poł 
paczka poez- 3 gum, 
towa. franko J 
.J"oh. Stese1JJl1111~ 
N eumiinster i.H70. (112• 

illłllfl•lll5•••-•fl
I Towarzvstwom 
11 polecamy 
li dla sekretarza, 

tll KSIĄŻKI bibliotekarza, ! 
" kasyera, książ- : 
il ======ki do zapisywa: = 

nia członków 1 " 

t. d. i t. d. 
Adres: 

,,Wła1·us Polski'' ~ 
Do eh u m Maltheserstrasse nr. 17· d 

l .h. Lohof~ Maltheserstr. f,, G. Kirchner, ~!e~i:k~;~.wielki zysk i bedzie nam wdzięczny 
i ,_1_nd_e_n_s_tr_._~_: 2_. __ ~_<l_l.~VV~e-ls_··_h_~_K_o_"n_i_g_s_1r_a_ss_e_.~~.....;.J_a~si~u_:_;..;..A naturamie? ~----~~~~~~--~----_...;:.:.:.;...;.....::.__;::,._;,_;.:.:....:.::::: 

Za druk, nakład i redakcyę odpo wiedzia1ny A n t o n i B r e j s k i w B <-K;~łl 

•. , •••• ~---
Wyaa ws.uctw• „Wiarusa Pol." w Bochae. 



Bochum, na ezwartek, dnia 4: go kwietnia 1907. Rok 17 

• • • 

ltddenne pismo 11dow1 dla Polak6w na ob•17źnJe pośwł910111 ośw11 li oru spra !Uodowy polityczny ł zarobko · y „ • 

Wyohodzi eod.ziennie z WYfą,tkiem dni poświą,tecz- za insera.ty placi sie za miejsce rządka drobnego drw-
nyth. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych w Imię Bo"e za Wiarę I Ojczyznę I ku 15 f. oirloszenie, zamieszczone orzed inseratami «ł 
wyinosi l 111r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. L fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy d<J 
P2 fen "Wianas Polski" zapisany Jest w cenniku pocz „Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać ~ 

toWYm pod znakiem „L. polnisch nr. 123." nich dokladny adres pisząc~o- Rekop. nie zwracam11 

---~·--:::--:--:---~-:-~~~--~--.:...-------------~-~-------------------------...!.~::.~:::..:.;:.::..:.::::.:.:.:..:.:.:.::.:..:.:..:....;.~ 
Rerla~€!ys, Drulr..ar.nif\ i KaiągamiA rJU:1jó:1.j<" &i~ '1 Bochum, pra~' ul!o}' Maltbe1e~st. 17. - Ad.roi: .. \1 ; 1u~ Pol~k!" Bochum. - Tale fon nr. 1414 

Qi& .1___________ ------ . __ !,L___ 
--------- '5 - ----

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, ezytać i pisać po polsku! Nie 

1t1t Polakiem, kto potomstwa swemu 
11lemczyć się pozwoli! 

-
Z Duisburga odjechało do Hamburga 

200 łamistreików. 

Robotnicy ci zatrudnieni byli dotąd 
przy pracach portowych w Duisburgu. 

Jeśli półurzędowy organy związ

ków centrowych jak np. bochumska 
„Westfaelische Voikszt~" otwarcie 
werbują lamistrejków, zbyt dziwić si~ 
nie można, że robotnicy tu i owdzi{i 
pozwolą si_ę zbałamucić. 

W Czechach nastąpiły zapowiedziane 
wydalenia z pracy robotników w prze

myśle tkackim. 

30 wielkich fabryk wyd:aJiło 5 ty
sięcy robotników. 

Pod świętym Znakiem 
do świętego boju. 

O mającym nastCIJ?ić zjeździe dzien
nikarzy polskich w Warszawie pisze 
pod powyższym naglówkiem ,,Rola'': 

Pod świętym Znakiem zebrać się 
µiają w Warszawie polscy pisarze i 
dziennikarze katoliccy, ~ do świętego 
,boju się sposobią. Mają się ,pod jednem 
,haslem zespolić, przeglądu sil swoich 
dopełnić i siły te, dotychczas rozstrze 
lone, zjednoczyć, aby tern śmielej, je
śli już nie uderzać na wroga, to skute
czny odpór mu dawać. Wróg bo wszak 
ten nie śpi - a imi~ jego legion - i 
imię jego wszystko co podle, nizkie, 
male, co jako takie jest wrogie Wie
rze katoliQkiej, a przez to samo i Oj
czyźnie na:szej, bo niemasz Polski in
nej, jeno taka, jaka byla i jest od wie
kó}V': 

Polska - katolicka. 

czar, Biskup Przemyski, uznając i pod 
nosząc doniosłe znaczenie zjazdu, k01i
czy list swój słowami: 

„„„Przesyłam wszystkim przcdsta 
:yvicielom piśmiennictwa i dziennikar 
stwa katolickiego, na ziemiach pol
skich, którzy dnia 18 czerwca r. b. 
zbiorą się w Warszawie na wspólne 
narady - biskupie błogosławień
stwo, polecając wszystkich opiece 
Bożej''. 
Niemniej życzliwje i gorąco powi

tał myśl zjazdu Dostojny Administra
tor dyecezyi Sejnef1skiej, ks. 12rałat An
toniewli1cz, który, obok oznajmienia o 
wysł.an_iu do dyecezyi kurendy z za
chętą pisarzy duchownych do przyję
cia w zjeździe udziału. tak się o zjeź
dzie samym i o jego znaczeniu, na 
wstępie swego zacnego listu, wyraża: 

„Na dzisiejsze czasy bardzo właś
ciwem jest zwołanie pi~arzy i dzien 
nikarzy katolickich, dla w:spólnego 
porozumienia się, ku wynalezieniu 
najskuteczniejszych sposobów obro
ny spraw Bożych i Ojczyzny". 

przymiotami serca i umysłu. przytc 
jako gorącego pa:tryotę Rusina-Ukra
i_11ca. Pomiędzy Rusinami panuje ra
dość wielka z powodu tego postanowie 
nia Rzymu. 

Rusini są - jak wiadomo - obrząd 
ku grecko-katolickiego. Wychodźcy 
ruscy w Ameryce, poddani byli dotycłt 
czas biskupom rzymsko-katolickim ir
landzkiej lub niemieckiej narodowości~ 

Z powodu nieporozumień, powsta
lych na tle językowym 1 obrządko
wym, uwydatniał się pomiędzy Rusi-

nami amerykańskimi pewien prąd 
schizmatycki, zapoczątkowany i wy
zyskiwany przez władykę aleuckieg0< 
Mikołaja, podlegającego władzy św „ 
Synodu w Petersburgu. 

Obecnie sprawa1 rusińska w Amery
ce została załatwiona pomyślnie. No 
womianowany władyka otrzymał ty
tuł biskupa dawlijskiego, jest całkiem 
samoistnym biskupem, którego pieczy· 
powierzono wszystkich unitów-Rusi
nów w Stanach Zjednoczonych. 

Mimo urzędowych wiadomości o uspo
(, kojeniu sie włościan · n~dchodzą z Ru

munll wiadomości o nowych krwawych 

Madą się zgromadzić pisarze i dzien 
nikarze polscy, katolicy na narad~ 
wspólną, celem obmyślenia sposobów, 
nietylko wzmożonego krzewienia, ale 
i wzmożonej obrony zasad ukochanych 
za które Jrn7Jdy publicysta, dziennikarz 
katolicki, nie już waJczyć jest obowią
zany, ale i życie własne w potrzebie 
zł.ożyć. 

Tak przynajmniej śmiem mniemać. 

A pod listami temi Dostojników Ko
ścioła widzimy liczny już stosunkowo 
szeręg nazwisk pisarzy duchownych i 
świeck~ch, którzy udzial swóf w zae
ździe zapowiedzieli. Między innymi, 
w spisie tym widnieją nazwiska: Księ 
dza Aleksandra Kakowskiego, regensa 
Seminaryum Metropolitalnego w War 
sza wie; ks. prof. Kłopotowski, redakto 
ra „Polaka-K.aito1ika; Teodora Jeske
Choińskiego; ks. W esolińskiego, reda
ktora „Gazety niedziielnej" z Lwowa; 
hr. Cecyli Platerówny ks.!. O. Augusty
nika; Q. Bernarda Łubieńs' i ego; ks. 
fr. Bouczysa, prof. Akademii Ducho
wnej w PetersQurgu ·i w. in. 

Spodziewać się r.ależy, że podobnie 
pomy~lnie załatwiona zostanie sprawa 
biskupów polskich w Ameryce, kto 
rych wychodźcy polscy od szeregu 
lat żądają i z braku których Kościół 
św. już wielkie poniósł straty, przez. 
powstanie t. zw. narodowych kościo
łów, założonych przez odszczepień
ców i przez inne smutne skutki. 

81 
wypadkach. 

Jak ~ Czerniowiec donoszą, stoczy
ło wojsko w obwodzie Kalafat formal
ną . bitw' z wlościanami, których pole
gło iokoło 100. 

Zatarg zarobkowy pomiędzy praco
't dawcami a robotnikami w orzemyśle 

drzewnym zaostrza się coraz więcej. 

Z dniem 2-go kwietnia wydalono 
w dalszym cią~u od pracy robotników 
w Lipsku~ Dreznie, Hali, Barmen, Zgo
rzeHcach i Szpandawie. 

Pomiędzy strejkuJącymJ robotnikami 
Portowymi w Hamburgu a angielskimi 
łamistreikaml nastąpiło krwawe star-

cie. 
8 osób odniosło pono ciężkie okale

czenie„ a znaczna liczba lżejsze. 

I{osyjska Duma państwowa rozpoczę
!a obrady nad przedłożonem przez 
rząd zestawieniem dochodów i wydat„ 

ków państwa. 

Większość Dumy ostro krytykowa
ła zestawienie rządowe zarzucając mu 
niejasność. 

Poseł Struve s-tawił wniosek o ska
sowanie poselstw rosyjskich przy 
l1Uliejszych dworach niemieckich. 

Nad sprawą rolną obradować bę
dzie Duma co poniedziałek. W sprawie 
rolnej przemawiał w Dumfo prezes 
I<oła polskiego p-osel Dmowski, wyka
zując koniecrność uregulowanie spraw 
takiich w Królestwie p.olskiem przez 
krajoWY sejm polski. 

Obrona śrniala, wyraźna i rzekłbym 
nieustająca zasad katolickich w prasie 
katolickiej jest dzisiaj koniecznością ta
ką, j'a'k samo prasy tej - istnienie. 

DzJisiaj szczególnie, gdy wśród po
wszechnego zamętu, Jaki kraj nasz w 
dławiącym uścisku swoim trzyma), na 
arenę publiczną wypełza moc gadzin z 
dążnością iście szatańską podryw~nia 
powagi Kościoła i wyrywanl:a z tysię
cy serc Wiary. 

W chwili więc takiej zadanie zja~du 
staje się tern bardziej donioslem, a i 
owocnem n~esłychanie być może. 

I widocznie. godnej najszczerszego 
uznania Jnicyatywie redaktora ~.Wia
ry", Rogera hr. Łubi.eńskiego, który, 
jak już wi.aJdomo, w porozumieniu z re
dakcyami paru innych czasooism kato
lickich wychodzących w Warszawie, 
zjazd zwołuje, - pomoc Boża sprzyja1 
skoro już dzisiaj o powodzeniu przed
sięwzięcia tęgo wątpić prawie nie mo
żna. 

Zaledwie bowiem zaoowiedź zjaz
du ogtoszoną została. a już w ostatnim 
numerze „Wiary" widnieje szereg li
stów - Dostojników duchownych. wj
tających .myśl podjętą życzliwie, na
wet radośnie, i darzacych ją Paster
skiem blógosławi eństwem. 

I oto Najdostojniejszy i Czci.najgod 
niejszej Arcypasterz, ks. Symon, obie
cując laska(Wie na zjazd Swe przyby
cie, kreśli, między innemi, przep1:ękne 
i na1s zwłaszcza. laików świeckich. na 
duchu n od-noszące słowa: 

- „Nauka Chrystusowa i plynące z 
niej zasady katolick'e nie mają być 
trzymane pod korcem, lecz powinny 
stać wysoko nru świeczniku i. przy
świecać nietylko w murach świątyń 
naszych, lecz także w każdym domu 
pnłskim. w każdei dnszv polski ei." 
Dalej, pelen nies12ożytych zasług w 

Pasterskiej swej pracy, J. E. Ks. Pel-

Nadto, jak się w ostatniej chwilli do 
wiaidujemy, udział swój w zjeźdźie za 
powiedział prof. Stanisław Smolka z 
Krakowa ; Brownsford z Poznania; 
dr. Lewo Id Caro; a i dalsze zgłosze
nia wybitnych pisarzy katolickich na
pływają z dniem każgym. 

Z dniem też każdym w sercach tych 
co około zwołania zjazdu się krzątają 
i powodzenia jego najgoręcej pragną, 
wzrasta btucha, 1że myśl katplicka, 
przez usta liczny,ch szermierzy swoich 
i wyra1Z1icieli przemówi głos_ęm pe
wnym: „Jestem!". Jestem w Naro
dzie Polskim - i w duszy jego żyję. 
Żyję i żyć będę, i stać będę na straży 
tych jego Ideałów, które mu jedynie 
- i silę i pomyślność, po zbyt długiej 
niedolri, zapewnić są w możności. 

I da Pan Bóg, że pod świętym Zna
kiem - wzmocnią się siły i Przywód
ców i prostych szeregowców armij 
Chrystusowej do świętego boju o pra 
wa Boże i o prawa Ojczyzny. 

.J. J. 

Biskuostwo ruskie w Ameryce. 
„Dilo" donosi, że z Rzymu nade

szła wieść pocieszająca, mianow1c1e, 
że ks. Soter Orty(1ski. były przełożony 
monasteru OO. Bazilianów w M:cha
łówce. został mianowany biskupem w 
Stanach Zjednoczonych Pólnocnej A
meryki. 

Radykalne gazety rusi(1skie przed
stawiają nowego władykę. jako czło
wieka. odznaczającego się wielkiemi 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec ~ólny w KaternberK 
odby~ sie dnia 24 marca. Wiec otworzyl p. 
Stni~aw Lutomski, wystąpił pólgodzinną mo 
wą p. Michal Lengowski z. Caterbergu. Mówca 
rozwJódl sie szeroko o historyi polskiej, wska
zywal na dzialalność przodków naszych. za
checal do abonowania gazet szczególnie „Wia 
rusa Polskiego" i· „Oazete Olsztyń~ki~". wy
kaz.ywal krzvwdy dzejące sie nam pod .van0>
waniem pru$kiem i zachecal do wytrwania 
przy polskości. Dru~im mówca byl p~n Ta
deusz Nowacki z Katernber~u. Następnie prze
mawiali I>I>. Bartlomiej Wilkowski z R.otthau
sen oraz Stelmaszyk. i Siekierski z Katernbergu. 

Franciszek Kukawka, sekretarz. 
&& "!! 

Wyrok uwalniający. 
Przed sądem ławniczy_m w Racibo

rzu na Gor.nym Śląsku odbyła si<; roz
prawa przeciwko kolporterowi panu 
Franciszkowi Z~ołowi z Brzezia i ro
botnikowi p. Pawłowi Sam z Płoni o 
przekroczenie pruskrej ustawy o ze
braniach i stowarzyszeniach z dnia 11 
marca 1850 r. O<..'karżenie zarzucalo 
podsąctuym, że dnia 18 listopada 1906 
r. br ~.Ii udz·ał w zebraniu nie zgłoszo
nem poprzednio do władzy policyjnej. 
P. 7.goł miał wedle prokuratoryi, zebra 
nie to zwołać, aby omawiąć na niem 
sprawy publiczne, jak n. p. wychowa
nie dzfoci w polskim języku, strejk 
szkolny w Poznańskiem. stanowisko 
Polaków do związków woj2ckkh itp.~ 
p. Salla zaś miał na zebraniu owem 
występować jako mówca. Po wysłu
chaniu dziesięciu świadków sąd uwol
nił obydwóch obwinionych od winy i 
kary, nakładając koszta postępow.?nia 
kasie oar1stwowej. Rozprawa sądo
wa wykazała bowiem, że p. Satla nie 
uczestniczył wcale w zebraniu, ai pan 



Zgol nie urządZlł zc~ra.i1ia, al~ zesze~ł 1 przez _iz.bę. karną .w Bydgoszczy za t ci ech K \\·iatko~vski z Koźmiu~ u!·~.to
sle z kilku osobami w mieszkamu p_rzewm1eme przeciw znanemu para-

1

! \val z naraiemem własnego zyc1ą 8-
sw_em, aby pożegnać znajomych i przy grafowi 110 na 300 marek kary lub letnią Peiagię Włodarczykównę od u-
jaciól przed wyjazdem do Westfalii. 100 dni więzienia. - Przed tą samą tonięcia. • 
Zebrani rozmawiali o spraw~h religij izbą karną skazano on~an'.istę p. Kaźmie I Pod dziewc.tec'.em zalamat się lód 
uych i polskich, Podziwiali hart dzieci rza~ Tomaszewskiego z Rynarzewa za ua tak zw. nr:ejskich glinkach i W. za
strejkujących, śpiewali polskie pieśni rozdawamie znanych karteczek na 50 częła tonąć. Na wołanie o pomoc nali 
kościelne i narodowe, zachęcali do marek kary lub IO dni więzienia. ' biegl K. i z bardzo wielkim trudem uda-

k?nsystorz: na pierws~vm za11i':e~v\v2 • 
m zostaną k'14rdynafam1 : Arystes Cąv. k 
Hari, patryarcha weneck;; Benectyk~ ,1 

Lorenzelli, by ly nuncyusz w Mona. 
11 

chium a potem w Paryżu; Piotr l\'laiii f· 
arcybiskup w Pisa, Alexander Lua.'.tj ~ 
arcybiskun. w Palermo; Desider Mer. 

11 
1cier, arcybiskup w Mechlinie i DrYnlil v 
belgjjski; Arystydes R·:naldini, nu

11
• z wstrzemięźliw-0ści, żegnając tym spo- Gruezno. Donosiliśmy, że do bawar ło mu się uratować tonące dziecko. 

sabem o. z.goła i umacniając się wza- ski~h gimnazyów nie przyjmują Pota
jemnie na duchu. - Przeciwko wyro- ków wydalonych z tutejszych ginma
ko\vfi uwalniadącemu prokuratorya nie zyów za to, że młodsze rodzeństwo 
założy la aipelacyi; wyrok jest więc już ,,strejkuje" podczas niemieckiej nauki 
prawomocny. religii. W iednym z listów. jak dowia 
ll'lllml~--1!1991-~~!!!l!=!l!l!!l!!!!!'l!'~!!l!'l!l!lll!l!!!~!!!I' duje się „Lech". wyraźnie zaznaczono~ 

z~ Sh-r.]Ę~ c.iyll StarcpolskL 
cyusz w Madrycie. P 

Buelow i Tittoni. l 

że odmowna odpowiedź nie zgaidza się 
Ziemie polskJt. z przekonaniem odnośnego kierownika 

bawarskiego gćmnazyum. 

Gliwice. W klasztorze Sióstr milo
siernych umarł tutaj dziekan i radca du 
chowny ks. Emanuel Russek, proboszcz 
z Rachowic, powiatu tutejszego, prze
żywszy lat 78 i pół. 

Lagiewn.iki. Na kopalni Redenblick 
dostał się. 16-letni robotnik OoduJa po
mi~y wozy podziemnego pociągu, 
które g_o zgniotły tak, że śmierć natych 
miast nastąpiła. Ciało jego bylo strasz 
nie poszarpane. 

O spotkaniu s.ię kanc!erza Rzesz\' 
księcia Buełowa z włoskim ministren1 
spraw z_a.graniczny Tittonim, które na. 
stąpilo w pierwsze święto wielkanocne 
zaręczają urzędowo, że osiągnięto we 2 
wszystkich sprawach polityki zagra 11: 

cznej zupełne poroz1,imienie. Z Pru Zaenodmeh. Warmij i M&Złlr. Czyżby więc pruskie ministerstwo 

Orudzłądz. 18-letnia Joannai Schar 
fenort, kierowniczka interesu pod fir
mą Scharfenort u. Richter w Grudzią
dzu, zginęła bez śl:adu. Przypuszcza-
ją, iż utopiła się we Wiśle. . 

Z Torµńskiego. Posiedzicie! Plii
mecke, Niemiec w Crapicach, sprze
da! swoje 140 morgowe gospodarstwo 
Polakowi p. Spiralskiemu z Pniewitego 
za 95,000 marek. 

Toruń. Przy ulicy Torul1skiej prze 
jech.a.l wóz 4-letniego synka ogrodnika 
J(orrintha i na miejscu go zabil. 

Toruń. Svrawa przeciw ułanowi 
Schultzowi, który zamordował w Ra
dlinie 60-letniego robotnika Izydorczy
ka. toczyć ~ię będzie przed wyższym 
sadem wojskowym w Toruniu dnia 4 
k~vietnia o godzinie 9 rano. Rozprawy 
toczyć się bedą w gmachu przy ulicy 
.fokóba. 

z Wiru. Kr P&zna1sWe~~ 
Bydgoszcz. Wystrzałem z karabi

nu odebrał sobie życie w piątek ż·oł
nierz-:-7 kompanii tutejszego pułku pie
choty. Powód miał być ten, że został 
skazany na trzy dni więzienia. 

Żnin. Młodzi robotnicy Stanisław 
Gradek i Jan Kujawa naipadli we wto
rnk wi:eczorem szewca Wiśniewskiego 
z Gąsawy, wracającego ze Żnina z pie 
niędzmi, które odebrał za swój towar. 
Zabrano mu nietylko pieniądze, lecz 
także zegarek. Dokona wszy na,padu, 
ucieklł sprawcy ni:e w stronę Żnina, 
lecz w stronę wioski Góry celem zmyle 
nia śladu. Mimo to udało się policyj 
przyłapać obu ptaszków w pe:_wnej o
berzy, gdzie przy podziale pien~ędzy 
sobie pQrządnie podchmielili. Większą 
część zdołano im odebrać. lecz zega
rek ukryli tak dobrze, że nie można go 
·odnaleźć. 

Z Barcina piszą do „Dz. Kuj.'', że 
obywatel tamtejszy, właściciel grun
tu o. Piotr Darszewski, skazany został 

: Fatalna omyłka. 
GO) Powieść z francuskiego. 

- Jeszcze trochę odwagi - rzekl 
Ryszard - a za kilka chwil będziemy 
ocaleni. 

Jerzy go zapytał: 
- Czy ręka bardzo cię boli? 
- Nie bardzo! Józef Mueller tak ją 

mocno ścisnął, że jest j.mkby zdrętwia
ła. 

J ednuakże zbladł coraz bardziej i kro 
ki jego stawały się coraz chwiejniejsze 

Jerzy przystąpił do niego. 
- Wesprzyj się na mojern ramieniu 

~rzekł. 
- Nie trzeba ... 
- No, no, porzuć te dumę, która w 

tej chwili jest nie na miejscu! 
- Kiedy upewniam cię Combredel. 
Jerzy przemocą ująl jego rękę, któ 

ra była zdrową i wsunął ją pod swoją 
raimię. 

- Mówię ci: oprzyj S:ę ! 
Wtedy mogli znowu przyspieszyć 

kroku. Od niejakiego bowiem czasu 
biedny Ryszard, sam o tern rfe wie
d0\C, opóźniał kh ucieczke. 
Wszvscv trzej byli przemoczeni od 
stóp do gJów i pokryci aż do połowy 
c;ała grubą warstwa czarnego błota. 
co im bardzo ciężyło i krępowało ru
chy. 

Ody już byli w lasku. Muelłer, któ
ry szedł naprzód z Sasem, odwrócił 
się raptem do towarzysza i dał im znak 
al:>_v s.lę zatrzymali. 

oświaty wywarło nacisk na minister
stwo bawarskie? 

Z imrn~h dzioh1ic Pots~ i. .. 

Niepol\oie w Maroku. 
Z Marakeszu donosza znów o obja. 

wach :nienawiści krajowców do cudzo- r 
ziem ców. 

Strejk w Wiedniu. 

Gniezno. Przed katedrą gnieźnl'.e11-
ską stanął wres~cie pomnik św. Wojcie 
cha, wykonany przez jednego z najle
pszych rzeźbiarzy naszych. Na cokó-
le, ozdobionym scenami śmierci fego Ludność m. Warszawy. Według 
świętego, zapanej mu przez Prusaków, wykazów policyjnych ogólna ticzba 

3500 krawców zastrejkowafo l PO· 
wodu zatargu zarobkowego. 

wznosi się naturai:ITTej wielkości statua ludności miejsk:ej Warszawy na po
z mannuru greckiego. W iedne} ręce czątku r. b. wynosiła ogółem 761,051 
trzyma pastorał, w drugiej księgę, na osób, z czego: katolików 446.031, .vra
której hymn Boga-Rodzica wyryty - wostawnych 32,708. staroobrzę?ow-
po niemiecku. - Smutne! ców 489 marjawitów 35, ewangehcko-

Edward Grev.r zmarł. 
W Pradze czeskiej umarł twórca i 

długoletni i:irzywódzica stronnictwa 
mtodoczeskiego. wielki wróg Niemców. 
pvseł Edward Gregr w 80 roku życia. 
W sejmie czeskim i w .parlamencie wie 
<leńskim zmarły sweg-o czasu wielką 
odgrywał rolę. 

Z pod Dolska piszą „Lechow'li": augsbur~kiego wyznania }5.160 i refor 
Jest pod Dolskiem, w powiecie śrem- mowanego 4.176, baptystow 68, meno-

1 
skim, wieś Nowiec. zamieszkala w zna nitów 1 mężczyzna, ormfan 194. ,żydów 
cznej części przez niemieckich koloni- ZSl.562, karaiimów 15. mahometo~ 408 
stów. sprowadzonych z Rosyi. W tej 1 i cyganów bawochwalców 209 osob. 

1!$Z7..__ __ .... : ___ .., ___ ··-------·~ --- ____ .$ ____ .. J!ii!! 

wsi wydarzył się nie tak dawno dzi- Śp. Albert Leon Głowacki. W Lubl~-
wny w:y1p,aidek, któr.y świadczy, że nie zmairł śp. Al:be.rt Leon Ołowack1, 

Z różnyob stron. 
nasz Bóg stary żyje i z wiernego lu- byty pedagog, ostatni członek Rządu 
du polsk11ego naigrawać się nie pozwa- Narndowego z lat 1861-1863 brat Ale
la. Oto jeden z onych kolonistów nie- ksandra mowackicgo (Bolesława Pru-
mieakich, natchniony nie· duchem Bo- ) 

Bochum. W marcu potrzebowa!y 
kopalnie d<0 przewozu wydobytych v.r"ę 
gli 575 tysięcy 450 wagonów, dostar
czono 521,871 wagonów, zatem bra
kło 55580 wagonów. 

żyrn, ale duchem hakatyzmu, wyst~pit ~ _ _.e. .~~.~-'"!'''?' 1 
wobec ludu polskiego jako prorok i po . ~ 

Bochum. Po niezwykle długiej i 
ostrej zimie, mieliśmy we święta vrs· 
borne wiosenne powietrze. wiedział te słowa: „Za lat .Pięć, mówię 

w.2m, nie będzie tu w okolicy już źa
dneg9 Polaka'' . I co się dzieje? W 
pięć godzin potem on fałszywy prorok 
paraliżem tknięty pada martwy na 
z·:emJę i leży już dziś w [robie. Nie 
doczekał się spełnienia S\vego proro
ctwa, które tak gorąco oglądać pra
gnął. 

Z Dolska donoszą o no:.wych środ
kach przeciwko strejkowi szkolnemu. 
Otóż odebrano rządowe zapomogi 
szkó1ne następującym gminom katolic
kim: J)ojsk 4650 m., Mszczyczyn 300 
m., Lubiiatowo 300 m., Kunow 0480 m. 
W Małachowie i Kunowie mają być wy 
budowane nowe budynki szkolne a licz 
ba nauczycieli ma być też powliększo
na. 

l(oźmin. Uratował od utonięcia. 
Mistrz kominiarski z Koźmina p. Woj-

- Hola! stójcie! - rzekł po cichu. 
Jerzy i Ryszard zbytiżyli się do nie 

go. 
- Zdaje się, że jest placówka w la

sku. 
- W które.i stron:e? 
- Jak Sas powiada, placówka ulo-

kowała się na drodze, wzdłuż strumie
nia Oivonny, który ujrzymy za kilka 
minut. 

- A szyldwachy? 
- Rozstawieni po całym lesie, jak 

zvvykle. 
-Do diabła! 
- Nadeszła chwila, że trzeba znów 

posuwać się na czworakach1 jeżeli chce 
my, żeby nas nie przyrcapali. 

- Dzie11 już blisko; placówki nie
dlug_o się pobudzą i zrobi sie ruch wszę 
d:LJie.- Najmniejsze wahan:e z naszej 
strony może nas zgubić. Czy radzicie 
wracać? 

- Nie, nie. do licha! 
- A więc na,przód! 
- Chwilkę jeszcze - rzekł Jerzy. 

- Proszę o małą chwilke zwłoki. 
-- Na co? 
- Zaraz zobaczycie. 
Wyszedł z lasku, rozejrzal się sta

r.annie naokoło. czy niema nikogo w 
pobti=żu, poczem podpełznął do gaiku, 
złożonego z pięciu czy sześciu drze
wek, które rosły oddzielnie pośrodku 
równiny, o kilka metrów od lasu. 

Leżaly tam trupy francuskich żol
n~ '. erzy; przy nich strzelby i torebki z 
nabojami, pelne je~zcze, nieszczęśliwi 
byli wid-oczn!e zaskoczeni znJenacka 
zaraz na początku bitwy i nie mieli na-

Zarobki górników w Niemczech. 

Podwyższenie zarobku g_?rników w 
kopalniach węgla Górnego Sląska wy
nosiło w r. 1906 nie całe 5 procent (4,87) 
Tak wykazują urzędowe spisy. Zaro
bek przeciętny wynosił 3,23 mk. w ~: 
1906, a 3,08 w r. 1905. W Westfalu 
(Dortmund) przeciętny zarobek docho
dził do 4,03 mk. w r. 1905. a ~o 4,37 m: 
w r. 1906. Z tego wynika, ze zarobki 
westfalsk'.ie są wyższe o około. jedi~ą 
markę. W obwodzie a<kw1zgran
skim (Aachen) są jeszGze wyższe. bo 
wynosiły 4,08 mk. i 4,41 mk. 

Z Watykanu. 

15-go kwietnia odprawi Ojciec ~w. 
tajny a. 18go publ'czny jako też tamy 

___ ]1~~·~~1!11_$ ·-·· ''!„ . . „. , . r;s "TA'!!!ł. 

W pokwltowanru składek na ,~świę 
tojózafacie" ma być Roguszczak • nie 
Boguszczak. 

,„Kupłec". Szanownym Czytehli· 
kom zwracamy uwagę na czasopismo 
„Kupiec", którego pr.ospekt dołączony 
do' dz,isiejszego numeru. Pismo to WY· 
chodzi od dwóch miesięcy w Poznaniu 
i treśc:ą swą bogatą niemałe uaszem 
knpiect\vu może oddać usługi. Jestto 
pierwszy organ fachowy kupiecki. W 
obec rozwoju naszego h.and~u postan!e 
pisma tak•iego jest bardzo na cza~ie. Po 
lecamy zatem pp. kupcom i przemy
sfowoom gorąco zaabonowanie powyż
szego pisma. ,;l<upca'' abonować mo· 
żna na każdej pgczcie i u listowych za 
1 markę kwartalnie. 

Herne. W kopalni „Mont Cenis'~ 
znalazł śmierć górnik Konrad Baltes. 

wet czasu b . ..ronić się i kazać sobie dro- Jerzy zaniósł Rysz.air<la do szałasu 
go zaiplacfć za życie. i położył go na stosie suchych i zwię-

J erzy podniósł trzy strzelby, odc ze dłych liści. 
nil ładunki i powrócił G!.o towarzyszy. - I niema ani kropli wódki - sze-
- --To dobra myśl! - rizeki Muelter pnął Jerzy. 

- Dobra! - rzekł Ryszard, kiwa- l .Mi.Dier zwrócił się do Sasa, wz'ął 
jąc smutnie głową i patrząc na swoją go za ramię, o.brócil nim, jak piórkiem 
rękę, wsuniętą w otwór płasz~za: , . i zrobił przegląd jego ubrania. 

- Jeżeli będziemy zmuszeni ·uzyc te] - Odz::e twoja manierka? 
broni - rzekł Jerzy - oprzesz strzel- - Niestety - odrzekł żołnierz --
bę o galęź jakiego drzewai i pocią- „ zostala w fleigenux. 
gniesz za kurek prawą ręką. . . Mueller stuknął się palcem w czo· 

Sas patrzał na nich w milczemu; ło. Przyszła mu mugle jakaś myśł dl} 
twarz jego kryla s:ę do polowy w gę- głowy. 
stych i twardych włosach rudej brody. - Jakiż ja głupi! - zawołał - za· 

Szli dalej ostrożnie. Po. uptywie pól pomnialem zupełnie. 
godziny napotkali rod~aj s~atasu, zbu- Zrzucił torbę z pleców. roztworzy! 
dowanego z drze\~a idanunv; stał na ł ją i wydoby.t mały flakonlk, napełnionY 
pochyłości gruntu i otoczony był wspa żóltaWYm płynem. Bvlo to wódka. 
rf alemi, olbrzymiem"i dęba~11 jakl~ ł Wlal kilka kropel R.Yszardowi w u
s potkać możn,a ty~ko w. lasach. Arde~1- sta. To go rozgrzało i otworzył cJ;,ZY· 
skich i za ktorem1 dwo1e ludzi . moze Przyszedł do siebie. 
się bezpiecznie ukryć idobrze się bro- - Gdzie u Lich2;. znalazłeś "'ódkę. 
nić. . . . . kapralu - zar.vtal ranny. . 

Ryszard tak JUZ osta.bł. ze Jerzy - W mojej torbie - odpowiedz.iał 
n'.ósł go prawie. . . .Mtiller. Combredel może jesz.cze bę-

Musiat strasznie ci~rpie~. gdyz, ~d dzie utrzymywał, że moja torba jest 
czasu do ozasu, ·~onumo iego .. woA_, bezużytec~nym sprzętem~ . . , 
kurcz nerwowy ściąg al mu kąciki ust Wszyscy trzej zaczęli się smiac. 
pobladłych i pot wyst~pował na czolo. Mueller po<lar flakonik R.y.szardowi. 
Przytem wstrząsały n~m dr~szc~e. Mo Jeszcze łyk jeden! Ale zostaw tr0· 
kre ubranie prz~lg~ęło do ~1ala J spr~- chę. Może ci być jeszcze potrzebna· 
wiado mu uczucie, 1akby 11:11al na sobie a nie w:em doprawdy. gdze i kiedy na
jakąś ciasną lodoV:rą 0;ponczę. Na~le potkamy jaką karczmę w tym djabel
.J erzy spostrzegł, ze biedny ~htopfec skim kraju. 
słabnie i omd1e';'a w _Jego ram10nach. Podczas gdy Ryszard wypoczy~a~: 

- Zatrzyma1n;~ się - rz~kł. dzień się już zrobił zupelny; ptaszki\\! 
Mueller odwroc1t gfowę 1 odgadł taty wes-otym szczebiotem i śpiewen~ 

wszystko. p~erwsze promienie wschodzącego stoli 
- Przeklęta rana - mruknął. ca. 



• BOChl!:n. Na tutejszym placu Molt-1 
k~go '(Jdb!r\\:a sis t~~o~m:z_n~ kiern_iasz 
wiełkano .... n:y. Cah n uck zastaw.ono 
11 ajróż.nicjszcmi budami z kinematogra 
farni itd. Zwracamy uwz.gę, na panora
Jilę fr. Mehrenkef.{o, w której widzieć 
rnoina tlrzcdstawicn'a najważniejszych 
wr11adkó1,v światowych, jak np. eksplo
zn~ roburytu w Anncn. katastrofę ko
pafoiami w Reden itd. Bliższe szczegó
(}' w wysta\vionych przed panor::imą 
plakatach po~<>kich. 

Oets.e-nkirchen. Górnicy kopaX\i 
pruto'', którzy zastrejkowali, znów 
~jęli p-racG. sk_?ro im oświad.czono, iź 

e zarobek pod \vyzszony zostanie. 

Dortmund. Tutejsi czeladnicy 
szewscy zarabiają tygodniowo przy 11 
godzinach pracy 16 do 17 marek, dla 
tego rozpoczę:.i starania w celu uzyska 
nia wyższej zaolatyA Majstrowie po
wiadają, że niektorzy czeladnicy zara
biają 24 do 28 mr.; stwierdzono jedmvk 
że ta tylko możliwe wtenczas, gdy cze
ladnicy pracują 16 do 18 godzin dzien
nie i jeszcze w niedzielę do południa. 

. Kray. Dwaj robot11icy chcieli przejść 
' przez tor kolejowy w chwili, gdy '.l)bli 

żal się pociąg. których przejechat Je-
• den z robotników padł na miejscu tru

pem, ~dyż kola ucięły mu głowę, drugi 
stracił obie nogi i także swą nieostróż
ność ,:rzyplaci życiem. 

U•na. Na dworcu tutejszym wyko
leiła się lokomotywa z 2 wa·~onami. Z 
ludzi ·na· szczęści_e nikt szkody nie po
niósl-. 
Kamł!n. Z tutejszego więzienia u

ciekf ośrnnastoletni Friedrich ttumbach 
który za różne złodziejstwa odsiady
wali karę. 

Kolonia. Dnia 2 bm. otwarty został 
. tu !J kongres murarzy Niemiec wobec

ności 284 delegatów. Przewod.J1iczą
cym ocinośnego Związku socyalistycz-

e nego Jest poseł socya:Qstyczny Bomel
burg, wybrany w Dortmundzie. Central 
ny związek murarzy posiada 193,000 
czlonków. 

Akwizgran. Żołn i erz Jansen, który 
- podczas Ś"\viąt bawił u swych rodziców 
1 w Bilendorf, umarł na~;le na tężec kar-
1 ku. 

leaensburi::. Na Dunaju orzewróci
ia się łódź, w której znaijdowato się 6 
osób. Trzy z nich utonęły. 

Avł~non. Kupiec Pernod jechał z 
4 osobami automobilem. Przy wiosce 
Miramas najechał na automobil pociąg 
pos·pieszny. Pernod został zabity, trzy 
inne osoby poranione. 

Petersburg. Na Newie jest jeszcze 
' pełno k ie r, które tamują ruch parowco

wy. 
'-

Jerzy, dla zabicia czasu, uiczął o
glądać karabiny. Próbował sprężyn, 
nabijał broń i wyjmował naboje. Nagle 
oodrrióst się żywo. 

- Ani jedna z tych strzelb nie jest 
zd.atna do użycia. Kurek n:e posuwa 
się, sztyfty przytępione, sprężyny po
rdzewiałe od wil~oci. Jeżeli będziemy 
zmuszenui bronić &:ę tr.ieba będzie li
czyć tylko na mój rewolwer. 

Mueller podniósl jedną strzelbę i 
obejrzał ją starannie. 

- To prawda - rzekł - trzeba je 
dobrze wytrzeć, rozebrać i oczyścić 
starannie. 

- Rozebr.aić ! la two to powiedzieć 
- rzekł Ryszard - ale bez odpowie 
d11ich przyborów, nie wiem, czy to bę
dzie możebne. 

„ Znowu Alzatczyk zrzucił na ziemię 
tDrbę z pleców i rozpiął ją. Wyciągnął 
z niej różne przybor~ do broni palnej. 

· Płubk~ dwa sztyfciki, szmaty, napo
Joną tłuszczem. 
. - Oto sa - rzekł - w mojej tor

„ b~e Wszystko się znajdzie. Dobry żoł
nierz nie rozstaje się nigdy z torbą! 

J dodał swoim łagodnym, powol
nym glosem: 
d - W Beaumont, podczas gdy ukła
ałem wojskowe przybory, wtedy, kie 

• ~:V to zostaldśmy tak znienacka zasko
~zenr, trzy kule podarły mi płaszcz, a 
Jedna strac·ła mi kępi. 

Ody strzelby były już doprowadzo
tte do !Jorządku i Ryswrd nabrał sił tro 
chę, frz.„eba bvło udać się w dalszą dro l 
t~. . 

(Ciąg dalszy nastąpi.) i, 
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Rozmaitości~ 
Ostatnią myśl. Przed kilku dniami 

odebral.a sobie życie w Paryżu wy
strzałem z rn-..volweru w serce młoda 
i bogata malarka amerykańska, Natalia 
Dolle Lathanówna. Zanim ;popełniła 
samobójstwo, ubrala sie w tualetę ba
:ową i kazała się ufryzować, następnie 
zaś napisała list, w którym te tylko 
znaddowaly się slowa: „Proszę bardzo, 
aby przy przenoszeniu moje[o trupa 
nie poburzono mi fryzury". 

Smierć cudotwórcy. W poblf.żu 
Chicago zmarł w 69-tym roku życi~ 
głośny swego czasu John Aeksander· 
.Qowi_ę_, pseudoprorok i cudotwórca, za 
łożyciel jednego z licznych kościołów 
amerykańskich. 

Bądź co bądź był to człowiek niepo 
spotiitej mocy charakteru i nieugiętej 
sity woli. Urodził się w Edynburgu, 
gdzie przez większą część życia trudnił 
się drobnym handlem. Dopiero w ro 
ku 1888, czyli w 50-tym mku swego 
życia miał jakoby objawienie, wsku
tek którego wyjechał do Ameryki. Wy 
lądował, nie posiadając żadnych środ
ków do życia, oprócz przyhranego ty
tułu pastora i głoszonej przez siebie 
wiary w cuda, które może tworzyć je
go modlitwa. Wystąpił ostro przeciw 
lekom 1i Iiekarzom, groiąc potępieniem 
wiecznem tym, którzy korzystają z po
mocy medy1oyny. Dzięki m:miętnym 
fanatycznym naukom i sprytnej rekla
mie urędko pozyskaf rozgłos i wzię
tość. Udawano się do nie~o w najró
żrod11iejszych wypadkach dolegliwości 
i kalectwa. Za modlitwy i błogosla
wier1stwa kazał sobie grubo płacić. 
WJelu nawróconych musiało długo cze 
kać na skutki modlitwy. Bywały atoli 
wypadki, że modlitwa skutkowała, i 
te umiejętnie wyzysktiwano. Tak je
dnocześnie rosła sława i fortuna cu
dotwórcy. To też gdy wyjechał. na 
brzeg jeziora Michigann i tu założył 
osadę Shiloh-ttouse, za1ezęli gromadnie 
zjeżdżać si· ę do niego adepci nowej wia 
ry. StawianD naokoło „przybytki zba
wienia" nie wystarczały i Dowie z.a~o 
żyt obok swej _psady nowe miasto Sion 
City. Miasto to, liczące obecnie 25,000 
mieszkańców podobne wogóJe jest do 
nowopowstałych miast amerykańskkh 
nie posiada jednak żadnego szynku, nie 
odbyw2~ą się tu teatry ani widowliska, 
nie bywa balów, ani zabaw, nie posia
da apteki, ani lekarzy, którym wzbro
niono tu wstępu, 

Stanąwszy u szcz_ytu władzy i sła
wy, wyrzekł s!ę Dowie swe~o nazwi 
ska i przybral tytuł „proroka Eliasza-
generalnego namiestnika Przedwiecz 

nego na ziemi". Odbyta następnie w ce 
lu propagandy podróż po Europie, skon 
czvła się zupelnem fiasko. To zna
CZJ1ie ostudziło zapał „syonistów", a 
coraa; wyraźniej występujące objay.ry 
choroby umysłowej cudotwórcy spo
wodowaly ,._zamach stanu". który usu 
nąf zupełnie „proroka Eliasza'" od wła 
dzy. Zami_ęszkał z „dyakonesą Joan
ną'', swą żoną i dzieóm i w ,.Sh!loh
House, gdzie pędził życie odoso,brrnne. 
Uma.rł zapomniany przez adeptow, po
wstawiajac jednak spadek w wysokoś 
ci 100 milionów franków. 
A . __ &_ . _TI L.2 __ 2 „ . L ( ·- A 

Od Ekspedycyi. 
Pania Antoninę Majewską w Oschers 

leben prosimy o podanie nam dokla
dnego swego .adresu, abyśmy się jej 
sprawą zająć mogli. 
A\!ł 2 . . ILE I il Lb --

Ze „Zjednoczenia zawod. polskiego" 
WIECE. 

odbędą się w niedzielę 7 kwietnia : 
W f reisenbruch po południu o 4 godz. 

w lokalu p. Oferbeck. 
W Weitmar Po południu o godz. 4 w to 

kału p. ttei,nemanna. . . 
W Unden w poniedziałek 8 kw1etma 

po południu o 4 godz. w lokalu pana 
Schillera. 

W Schonebeck przed południem o 11 
godz. w lokalu p. Pohmann .. 

W Stoppenberg przed południem o go
dzinie 11 i pól w lokalu p. Osenberga 
ul. Essenerstr .. 

W Oberhausen II. w południe o godz. 
12 w lokalu p. Jansen, uJ. Knappen-
strasse. tw. __ 

W Hochheide po połndrnu o 2 godz. w I 
okalu p. Vierbauma. Przed wiecem 

o J ':? i pół godz. odbędzie się konferen
cya mężów zaufania. 

\V Katernber~ dnia 8 kwietnia po poL 
o rrodz. 4 na sali p. W . Biir~era, Ka , 
stanienstr. 
Porządek dzienny: Referat z obec

nego ruchu zarobkowego, sprawozda
nie kasowe za I. kwartal. obór delega
ta na walne zebranie. wnioski czlon
ków. 
Oberhausen I. Konferencya mężów za 

ufania odbędzie s·ę dnia 7 k\vietnia 
po poł. o godz. 2 u ·o. Webera, Duis
burgerstr. 

W Rath pod Dyseldorfem odbędzie się 
wiec 7 kwietnia po południu o godz. 
4 na sali wdowy ttilden. Kaiserstr. 
przy kościele katol ickim. 

Baczność Rodacy w Heme ! 
Wielki wiec w Herne odbędzie się 

w poniedzialek. 8 kwietnia, PO połudn. 
o godz. 5 i pól \ V lokalu p. Nittki, ulica 
Nowa. 

ZEBRANIA CZŁONKÓW 
~!""----· OL-. __ -„.:-~· ... --~.-=- .„ h:-...:...1 -·~---w Gladbeck po południu o 4 godz. w 

lokalu p. Kilpera. 
W Weitmar PQ południu o 4 godz. w lo

kalu p. Heinemann. - Mężowde zau
fania wfoni się godz. prędzej stawić. 

W Ober-Marxloh po południu o 4 godz. 
w lokalu p. Minhorst. 

W Liitgendortmund po południu o 4-ej 
g. w ·okalu p. Spechta. 

W Diimpten po południu o godz. 5 w 
lokalu p. Eckharda. 

W f reisenbruch po południ'll o godz. 4 
w lokalu o. Oferbecka. 

W Altenbochum po .południu o godz. 4 
w lokalu p. Burgharot. 

W Bochum-Hofstede po południu o 4 
godz. w lokalu p. Walburga. 

W Kirchlinde po południu o godz. 1-ej 
w lokalu p. Schumachera. 

W Dorstfeld po południu o go<lz. 4 w 
lokalu p. Klinkhamer'a. 

Zebranie członków oddziału budowla-
nego w Habinghorst 

odbędziie się w sobotę6 dn. kwietnia wie 
czorem o 8 2odz. w lokalu p. Ketlinga. 
O liczny udział prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

OBWIESZCZENIE. 
Starszy knapszaftowy Schellenberg 

z Bochum IV obwód 7 a, zamieszkuje 
teraz na Schwarzb~chstr. numer 7. Na 
co si:ę zwraca uwagę. 

~~abo ii')~~stwo polskie~ · 
Gladbeck. Donosi się Rodakom, iż 

przybędz' e do Gladbeck ksiad2 polski. 
Sposobność do spowiedzi wielkanocneJ 
od soboty, 6 kwietnia od godz. 4 po poł. 
dQ poniedziałku 8 kwietnia. O liczny 
udzia1 uprasza sie. 

Baczność Gladbeck ! Czołem! 
W poniedziałek, 8 kwietna. zaraz po 

wielkiem nabożeństwie o godz. pół do 
12 odbędzie się zebranie w celu zało
żenia gniazda sokolego w Gladbeck na 
sali pana Jakuba Richardsa, przedtem 
Meyer, Hermannstr. ..Zur Erholung". 
Rodaków z Gladbeck i okoHcy oraz są 
siednie gniazda uprasza się u_przejmłe 
aby tu w miejscowości oomogll obu
dzić OfJl>alych i gnuśnych, by stworzyli 
tu w Oladbeck dzielny szereic sokolski. 

- - Komitet. 

Towarzystwo św • .Józefa w Dahlhausen 
donosi S\vym czlonkom, iż kwartalne 
wa}ne zebranie odb~dzie się w niedzie
lę, dnia 1-go kwietn:a, po @łudniu o g. 
4. Jak najliczniejszy udział pożądany; 
~oście mile wiadziani. - Posiedzen~e 
zarządu o godz. pót do 3. 

(3) Zarząd. 
!li 

Baczność Bruckhausen i okolica! 
Towarzystwo kat. ..Zgoda" z Bruck-

bausen-.l\tarxlob 
urządza zabawę, dnia 7 kwietnia z tea 
trem pod tytułem ,.,Awantura na przed 
mieścin", na którn ię wsiystkich roda 
.ków z BruĆkhausen i okolicy zaprasza. 
Muzykę dostawi nam p. J. Podeszwa z 
Altstaden. Początek zaba.wv o godz. 
4 po J>ołudniu. 

(2) Zarząd. 
7,ł l "._· 'f ":' .. ,_; .„. -- .. > l '. ~ •, - . , .. ,~, .. ~· -- - .... .--

Towarzystwo św. ~Józefa w Osterfołd. 
W piątek, dnia 5 kwietnia o godz. 

z rana, odbędzie się povzeb cz-łonka 
naszego 

śp. ANTONIEGO BOROWIAl(A. 
Członkowie zechcą się zebrać 

czapkach i oznakach w lokalu posie
dzeń o godz. 7 rano, zkąd udamy się do 
dómu żałoby przy ul. Pagórkowej (Hii
gelstr .) 12. O liczny udział prosi 

Bajer, rezes. 

Tow. głmnast. „Sokół" w Bochum. 
Szan. Druhom się donosi. iż zebra

nie odbędzie się w niedzielę, dnia 7 
bm., o godz. 5 po pot. w lokalu p. Schae 
fera· ul. Ringstr. Uprasza się Q liczny 
udział Druhów oraz Rodaków mają
cych zamiar wstąp : ć do Gniazda. 

Czołem! (3) Wydział. -----
Baczność Sokoli w Rauxel-Habłog

horst ! 
W niedzielę, 7 bm. o godz. 4 po pot. 

odbędzje się na sali wdowy p. Wessełs 
WIELl(l WIEC SOKOLSKI 

Rodacy! Wzywamy Was, abyście 
najlticzniej na wiec ten przybyli, bo cho 
dzi nam o zszere~owanie rodzików a 
szczególnie młodzież naszą w zastępy 
sokolskie i tworzenie przez to muru o
chronego przeciwko naporowi wsżelkiei 
germanizacyi. Podążcie wszyscy .na 
wiec, na który zaprosiliśmy naszego 
Redaktora p. Brejskiei;:ro, który to nje
dawno temu opuścit mury więzienia 
pru~kiego. - Zapraszamy również Wy 
dział okręgu IX i prosimy, aby przystał 
na nasz wiec mówców. którzyby po
trzebę organizowania się w drużyny so 
kolskie dobitnie wykazali. 

Komitet z 2rona sokole20. 

Wielki wiec „Związku Polaków 
odbędzie się dla miasta Bochum i okoli
cy w poniedziałek, 7 bm. po południu o 
godz. 4 na sali pana Walburga w Iiof
stede, Postrstr. Na wiecu będzie prze
mawia! jeden z szanownych panów po
slów do parlamentu. O liczny udział 
prosi 

Związek Polaków w Nłemczecl1. 

W' Ilamborn,· pr~y szybie IV „Dcufa1cher Kai~era 
w każdej wielkości ma na ~prze<laż przy bardzo 
małej wpłacie. (4f! 

Albert .:Susa, 
ll.AllBOlt:N, Gottliebstr. nr. 2o. 

• PLUSZE Z MEBLI czyści i po roz • 
pruciu farbuje oraz w piękne wzory wyci
ska f ARBIERNIA GALLUSCHl(E, PRA L„ 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

PUie: Hofstcde, Herne, Elckel, ROłlUn~
hausen. Linden, Hattinl?en. Lan2endr~r. J'll~r
ten, Castrop, Kamen, Dortmund. Oerthe. 

Nadesłano 

1'1ilion So old w 
zawitało w Pozna6sk.ie 

I wyborn1·ch papierosów 
firmy Wułłlan 

I. F. J. Komendziński w Dreżn11 
w nader przystf;pnej cenie detalicznie) 
10 sztuk IS fen. Warto sprawdzić. Do 

nabycia we wszystkich _pdnośnych 
handlach. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 
Ich besteJle hiermit bei dem Kaiserll 

chen Postamt cJn Exemplar der Zeitu111 
"Wiarus Polski" aus Bochum filr das 
II. Ouartal 1907 u. zahle an Abonnement 
und Bestełlgeld 192 Mk. 

Obige l,92 Mk. erha!teo zu llaben, b~ 

tche'tnllłt. 

• • • • • • • il. • • • 

• •••• łł 



A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

.znajduje się 

-w Gelsenkirchen.· Hiille~, ul. W annerstr. 243. 
Bnłet dęlłOwy. SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. Szyfonierka Szafa. do rzec.,.„ 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gató 1 kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Redaku 25 prnc. wpłaty. 

.r 
,r 

Lustro z szafką. :t6iko z materacami Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fal\,tazyjnem 

':... • - „ : ; •. ~ ~1..f . : . ~ . ,.. li 
Niech echo br2 ml daleko od ucha do ucha? 

1430 

Józef Wiśniewski, 
w Derne, Neustr. 61, w Bru"khausen, Kaiserstr. 71 

ma towar rzeczywiście dobr)'", trwalT I tani jako to: 

Maszyny do gotowania, emal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do 

prania i wyżdżymania. 
Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do najlep11z7eh. 

Za gotówk~I 

Baczność Rodacy? 

I ~~~!:!~L~m~ w ~~I~~~ 
z gwarancyą na 5 lat. 

. Przybory do takowych. 
I motory po·m·g życ_zenia. 

Na odpłat~! 

Swój do swego ! 

Kto eałk. urządzenie kuchen-1 Proszę tea ~nserat W'J• IKażdy, kto ten wycinek wrę-
ne kupi, otrzyma ładny po- ełl\e ! cq, otrzyma. 5 proc. rabatu 

darek. w towarze. 

Służąca polsKa 
umiejąca po niemiecku, 
a która musiałaby też 
pomagać w interesie do 
domowej pracy, na za
sługi 18 marek mięsięcz
nie, może się zgłosić od 
15 kwietnia lub od za
raz (325) 
P. Oehybowskl, 

Dellwig, Zielona ul. 66. 

I 2 czel. krawieck. 
na duże i .łednego 
na małe sztuki poszukuje 
od każdego czasu (387 

Jan Ił aezmarek, 
mistrz krawiecki! 

w :Baukau przy Herne, 
Bismarka ulica nr. Il. -----Elementarze 
wwielkim wyborze pole ca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk." 
,. Boehum. 

· Kcr.:unikacja bezpośrednia statk:mi poutowymi i pospiesznmyi 
Przewóz pasa.żerów 

do , 

wszystkich cześci Swiata 
1właszcza na 'linjach 

Hamburg-si~~~~~g:~n-New York 
Hamburg·Brazylja Hamburg-Portugntja 
Hamburg-La Plata H~mburg-Ameryka Srodk, 
Hamhur,i:·Azja Wschodnia Hamt-urg-Wenezuela 
Hamburg· Afryka Hamburg· Kolumbia 
Hamburg · Kanada Genua-New York 
Hamburg·lndje Zachodnie Genua-La Plata 
Hamburg·Meksyk Neapol-New York 
Hamburg-Kuba Neapol-Azja Wschodnia 
Hamburg. Francja Neapol-Egipt 
Hamburg-Anglja 
Z Antwerpji d~ Kanady, Brazyl jl, La Płaty, Jndyj 

Zachodnich, Kuby, Meksyku, Azyi Wschodniej. 
Z Havru doBrazylji, lndyj Zachodnich, Kuby Meksyku 

Ameryki ~rodkowej. ' ' 
Z Boulogne do New Yorku, Brazvljl, La Platy. 

1 
Statki parowe Hamburska· Amerykańskiej Linji . 

dostarczając nader wygodny przejazd zarówno w kajutach ' 
jak I w międzypokładzie, zapewniająpasa~rom wyśmienite ~\ 
utrzymanie. 

Jlorskie podróże spacerowe: ~ 
Podróże do lnd1•i Zachodnich; Podróże na Wschód -
Podróże po Sródziemnem Morzu; Podróże na Północ: 
Do Kielu podczas uroczystości morskich; Podróże nad 
Rivlerą,; Do lsl:mdjl, do Przylądka Północnego i do 
Szplcbergen; Podróże do słynnych miejscowości 

kąpielowych; Podróże do Egiptu. 
Informacyj szczegółowych udzielają AjenturyTowarzystwa 

jakoteż Oddział ruchu pasażerskiego • 
Abteilung Personenverkehr tJer 

Jf nmhnrn -Ameriko linie, Hambur~. 

lIS 

Zaf!tępca w Dortmund Max Wolf! w firmie S. Wolff; w Essen n. lt: 

Baczność 

H. Herbrueggen, Lindenallee 75. 856 e. 

Książki do nabożeństw 
można nabywać w KsiQgarni ,, Wiarusa Polskiego" w Boch 

Maltheserstr. 17. 

ł:~.~~--· - ... ~~J' - .~„ ... „.._.. 

:Ruhrort, Bruckhausen okolica! • 
1 

aj 

kupie dobJze lt:!łice gofowe ubran~e, proszę udać się tJłko do Jakóba Rotsehiłd8· -
Ubrania odrabia się podług własnych' wskazówek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramionach jak 
najdokhidniej odrobione z podkładką włosia, więc odróżniać ich prawie nie można od ubrań robionych na miarę. Opłac1 

się zamówić na próbę, próbujący staja się bowiem tałymi odbiorcami. ~ 

Jakób :Rotschild, :Ruhrort, 
ulica :Hrólewssa. (tiiin tgstraHe) li. 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny A n t o n i B r ej ski w B o~llim. Nakłaelem & czcionkaml Wy aa w111ciwa „Wiarllsa Pol." w Bochua 



'' 
Ty chcesz istnieć ziomku młody, 
racuj więc, nie będł głod)', 

\Vszak wiesz bracie, ie na ziemi 
yl~o praca w plon się pleni. 

A tyś ziomku jest w niedoli, 
Ciężkie masz warunki bytu 
Tobie braknie soli, roli 
I wolności bogactw szczytu. 

Więc do pracy w Imię Boże 
Stańmy razem w naszem kole. 
Bóg w tej pracy dopomoże 
l szczęśliw~ ześle dolę. 

,, 

Bez· pracy niema kołaczy. 

Cudze chwalicie - swego nie znacie 
Sami nie wiecie, - co posiadacie. 

W. Pol. 

~i~mo poświęcone sprawom rodzimego handlu i przemysłu. ~ $ , $ Organ Związku Towarzystw kupieckich na rzeszę niemiecką, 

Wszelkie przesyłki pocztowe i przekazy prosimy pod adresem „Kupiec" Posen, Postschliessfacb 177. 
" I • „ ~,p;.,_ \_ 'ł ""~„~. -' • 'ł • ' ' '' ' ._ ' ' • 

MANDEL I PRZEMYSŁ!POLSKI w OSTATNICH LAT n DZIESIĄTKACH WIELKIE ZROBIŁ POSTĘPY. 
Niedawne to jeszcze czasy, gdy w naszych miasteczkach prowin
cyonalnych wyłącznie tydowskie istniały firmy. Dzi~ wszędzie 

znajdziemy kupców Polaków, a dość Jiczne kominy fabryczne, 
rozrzucone po całym zaborze, ~wiadczą chlubnie o rozwoju prze
mysłu rodzimego. Społeczeństwu za§ przybyła nowa, dotąd prawie 
nieznana klasa ludzi, oddających się zawudowo handlowi i prze
mysłowi. Klasa ta z dnia na dzień staje się liczniejszą i zaso
bniejszą, lecz niestety rozwój jej w wielu względach jest niedosta
teczny. je2eli stan kupiecki ma pracować z po.żytkiem dla spo
łeczeństwa, jeteli nie chce się przeistoczyć na plutokracyę, naten
czas winien si~ bezustannie wznosi~ na coraz wy1..szy stopień 

rozwoju umysłowego i moralnego. Przebycie kilkuletniej nauki 
niedaje jeszcze kupcowi patentu na mistrza 'Ył swym zawodzie, 
zwłaszcza, że bodaj jaki inny zawód wymaga tak wszechstronnego 
wykształcenia jak kupiecki. Winien on ciągle kształcić się tak 
w kierunku zawodowym jak i ogólnym. Konieczno~ć tę pojęli 

już dawno kupcy innych narodów, a uważając jako najlepszy 
grodek do tego czasu pisma zawodowe, postarali się o nie 
zawczasu. Z podziwem patrzymy na te bogate w tregć i formę 

. . . 

wydawnictwa. A przecież i nas jest już dosyć, aby organ 
zawodowy mógł się ostać. W walce o byt ten zwycięża, kto 
silni~jszą włada bronią; najsilniejszą zag ze wszystkich jest 
o~wiata. Wiemy za~ wszyscy, że nasi konkurenci żydowsko

niemieccy włagnie dzięki tej broni na wielu polach nas pobijaj~. 

Nasz przemysł fabryczny i handel hurtowny, który walczyć 
mµsi nietylko z obcą konkurencyą, lecz także z niezyczliwo~cią 

rządu, a którego pole zbytu ogranicza się prawie wyłącznie na 
kupców polskich, musiał dotkliwie uczuwać brak organu, za po
mocą którego mógł trafić do naszych kupców, których z obc~j 

strony zarzucano wprost najrozmaitszemi ofertami. jak często 
kupiec Polak robił swe zamówienia u obcych dlatego, te nie wie
dział, it mote potrzebnego towaru nabyć u swoi c h ! 

Tym wszystkim niedomaganiom ma w przyszło§ci zaradzić 
„ KU P I EC"• Porusza on w swych łamach żywotne kwestye 
obchodzące całe kupiectwo polskie, podaje inicyatywy do nowych 
przedsiębiorstw, wskazuje nowe drogi zarobkowania naszemu ku
piectwu, informuje o konjunktura<;h i cenach wszystkich ważniej

szych artykułów handlowych, podaje najkorzystniejsze .tródła za
kupu z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie .tródeł polskich, 
jednem słowem stoi na straży interesów kupiectwa · p.olskiego. 

,KUPJEC'' zawiera w katdym numefze oryginalne artykuły z dziedziny handlu i przemysłu . porusza wszelkie bietące sprlwy obchodzące· 
asze kupiectwo, zamieszcza opisy przemysłu i handlu rodzimego z ilustracyami, podaje konjunktury i ceny artykułów handlowych, wyroki Sidowe 
· sprawach handlowych, wiadomości o konkursach, subhastach i submisyach, wiadomo~ci o powstaniu nowych przedsiębiorstw polskich, opisy i wiadomo~ci 
dtiedziny towaroznawstwa, wiadomo~ci o wolnych posadach, wskazuje miejscowo~ci nadaj~ce. si~ do osiedlania nowych przedsiębiorców. 

„K U P I E C" podaje stale wykaz fabryk i domów hurtownych polskich nadaj~cych się jako iródło zakupu dla detalistów. 
. „K U P I E C" zamieszcza skrzynkę zapytań w której każdy otrzymuje potrzebne informacye bezpłatnie. „K U P I E C" zatem informuje 
Jlepiej wszystkich kupców i przemysłowców w sprawach zawodowych i chroni ich tern samem od znacznych strat. 

„K U p I E C" powinien się znajdować w katdym składzie kupieckim i w każdym kantorze fabrycznym. 

„K U P I E 0" zapisany jest na poczcie i kosztuje tylko jednę markę kwartalnie. 

,,,I U P I E C" 
wychodzi 1 i 16 każdego miesiąca. W Poznaniu abonować można w następuj,cych firmach: 

M. DR OS TE (fabryka papierosów} w Bazarze, 
1 A Q U I LA (skład papieru) ~w. Marcin, ' 

T. Ł A O A N O W S K I (skład cygar) Chwaliszewo 2. 
•• poczoie zapi•anw je•t pod numerem U Abtheilung li ••chtrag IV. 



• „Oleńka" 
Najlepsze cygara - łagodne w 

iDO sztuk mk. 9,50 
poleca 

§a 
~ 

paleniu 

„H A V A• A" 
. Tełe_fop ?96. - Kazimierz Małecki - Poznań 

lAhca WrJhclmowsł<a 13 (Hotel francuski) i Pornati 6, ulica Jadwirri 2 
{naminik Rynku). "" 

HURTOWNIE! --=:==:::=::--- DETALICZNIE! 

dl. 4oltf orJDicz · 
Pozna,, św. Marcin· 13. 9000•••••••111eo 
Najtańsze źródło zakupu towarów 

kolonialnych, łakoci i win. 
Specyalność: Palone kawy i herbaty„ 

A.. ' 

Poznań. 

Treść ,,KUPCA'' numeru 1. 
Do naszych kupców. 
Od Redakcyi. 
Nieco o naszem kupiectwie. 
Oszukaństwo w mydle. 
Przemysł rodzimy Y' ilustracyach, zakład p. Br. Śnie- . 

. gockiego i p. Stanka. 
Lekomyślne etablowanie. 
Nieco · o reklamie. 
Znaczenie godła kupieckiego. 
Czy żale kupiectwa detalicznego Sfł uzasadnione. 
Rólnik w Poznaniu. 
Zasadniczy wyrok w sprawie miodu stoło\\•ego. 
Budżet domowy. 
Rozmaitości. 
Ważne wiadomości ze świata handlowego. 
Łamanie kontraktów przez pomocników handlowych. 
Polskie fabryki i domy hurtowne. 
Skrzynka do listów. 

Centralna Drogerya •., - , ~ c ZE. P C Z Y N S K I ~~"'. 
POZNAŃ, Stary Rynek 8„ ">~~ 

====== I / po eca po znanych tanich cenach 

. OliWJ do ma••rn· s ... arowidła 
na osie. Tłuszcze kons1stent• 
ne do maszyn„ Cal"bolineum. 

Fosforan wapna. 

•rdło i proszki do prania. 
Mqozko rpową. lllodre do 
b•eHsn„. Świece Motarda 

szczeciiuakie i Ha mani. 

Wody mineralne świetego na· 

lewu, sole, ługi i extrakła do 
kąplet„ Saletr9 chilifsk11. 

Kainit. 

Fabryka I' Do załozyć się mającego 

wielkiego 
hurtownego domu kolonialnego 

1 
tłusżczy spożywczych. 

Smalec, słonina, Daki. ' , 
..-: w Poznaniu -.. 

1

1 lrłlJB. ł. D ł. 1v wiol!<-im wyho,_ 
~ W AM& polecają hurto · 

F:, r1:.::.c:ri~~r J(ehriug ł feitge 
Telefon nr. 1573. 

SPECYALNOŚĆ: CYGARA MEKSJKAllSKIE. 

H. Dychtowicz 
Poznań, Stary Rynek Nr. 53-54 

~"Sł:<> róg ul. Jezuickiej. ~ ......................... 
Handel bławatów, płótna i stołowizny 

oraz. 

FABRYKA BIELIZNY. 
--• Ceny nizkie lecz stałe. --• 

MM1.-1MM..-ee4Mł„Mł.._ ... „ 

Wróblewski & Nowak 
Księgarnia· Poznańska, 

Rycerska 33. Ryceraka ~. 
~ poleca 

swój ouromny wybór nader ciekawych uowieści narodoWJtl 
w zeszytacil po 10 i 20 fan. jako tn: 

Żywcem pogrzebana, Marya Stuart, Garibaldi b 
hater włoski, Benhur, Piękna dziewczyna fabryczn 
Tajemnica żebraka czyli Leśna Różyczka, Niewinn' 

na stracenie skazana itd. itd. 

Kaid' powieść można tytko w zesz7tach nabyć; pr11 
odbiorze 10 zesQtów ruem WJSJłamy franko~ 

Wszelkiego rodzaju czasopisma iłustrowane, bele. 
· stryczne i zawodowe. 

I ~lody paryskie, WiedeńSkiB itd. ~ Karty Widol:o 
S K L A D P A P I E R U. 

Księgarnia Poznańska najwi~kszy ws:~~~.lportei'Ski 

-~~~~;~ 

.t!:nr1 Salo u de Coif f eur .,!: 
Wojciech Dupczyńskl . 

v~~:n~i:z~?~:~ ulica Wilhelmowska Nr. 21 ~~~s~f - ~~ -
Salon do fryzyerowanła panów . i pan 
wykonui" wszelkie wyroby z ~losów 

po umiarkowanych cenach, 

~ artykuły toaletowe w wielkim wyborz.e. 

O 
J. Oadebusc ronerya .:::~ej~!ar:k::;. D TelełGn ar. 1638. 

Poleca herbaty chińskie- świężego żniwa. ezekolady i Kak 
Mydła toaletowe i do prania. Swiece, naftę i okowitę do pal 
OUwy do machin. Smarowidło na osie. Wazelinę, tran i łój nasi 
Carbolłneum oraz wszelkie inne artykuły w zakres g0$poda 

Rzuka się jeszcze 3 udziałowców z ka-
pitałem co najn1niej 30000 marek, m„ = 

. M. Jezierski 
Poznal\, ul. Południowa 4. 

wchodzące po cenach konkurencyjnych. 

Adr. do telegr. IJBmjot". Telefon 470. 
Fabryka sławnego th1s1.czu spożywczego marka EmJot" 
Najtańsze źródło zakupu dla sprzedających z dru~iej r~kI. 

Oferty pod A 400 nKupiec" Poscn Postschl. 177. Chemiczna. fabryka 
"' ~~eeeeeete•••eeeeeeetttJ.~ 

~ryk~~z:~~l:-c:: ... ~K-0-u~r s<--a~~ Treść „K U P CA'' numeru 2. „HERMES" 
j bUffoWnJ Skład k8p8IUSZJ . h~ndt:>we wł~czni: stenografi, "Yałne zebranie Związku Towarzystw lfopieckich na wła~ciciel Stanisław Filipowski 

, . 1 p1sama na maszyme różnych 1-lesz~ niemiecką. · 
C. Adamski, Poznań - Bazar. systemów rozpoczyna;14 się Nasz prz~mysł fabryczny i handel hurtowny. Starołęka (Lulsenhain) pod Poznaniem. . 
~~>-< 4. 4. 07 r. Godziny pry- ~ank Zw1ązk~ Spółek Zarobkowych z ilustracyami. / 

Telesior Otm• ki. watne o kaidym czasie. K?nwencya memteckich fabrykantów zapałek. Fabrykaeya smarowideł na 
11 llDOWS Na1otka dla panien i panów osobna i Niebywałe . brudy przy fabrykacyi Cornedbeef. 

poleca swój hurtowny praktyczna i jaknajdokła- Przestroga dla zabezpieczających si~ na priypadek 0Sie j dO MISZJD. 
i cqstkowy handel nasion nleJ. kalectwa. 

J>Olnych łe§nych i ogrodowych. Samouczek stenografii pol- Pods-uwan!e innego towaru w miejsce żądanego. Pasta na obuwie .,Hermesin'' 
Pomań Wrocławska t 5. skiej mego wydania po t mk. O ile dopisek „ miejscem wykonania jest. •. ", umiesz-

l J1t ll
• cza ny na fakturach jest prawnie obowiązującym. oraz skład /' e IU o treści pofyWClej, morskich ryb. 

Polska Palarnia kawy • w S,Prawie nazwisk na godfach kupieckich. wszelkich kraiQ111VCb 
pędzona sił~ elektryczną W Poznaniu, U}. Wrocławska 20 Koniunktury. U 

0 

4 
St Wojniewicz Poznań . Szkoła mo1·a Rozmaitości. • i N R k Ważne wiadomości ze świata hand1ow0c1·0. I zagran eznveh ole1i1· 0~ yne 13 Tet~fon- 111. otw. od S rano do 10. wiecz. Polskie fabryki i domy hurtowne. · t';) 4 '-' • 

... ~ę ~ ~~*~~ ~~~~·-:;~~~>---<;~~- l~S~k;rz~.y:nl:ca~~do~lis:to:'w~··~-::----~~-------~~--l__J~~~~~~~~~~~~~~I 

damską, męzką i stołową 
poleca 

S''t: KOŻbIC?I~I Specyalność 

WY 'PRAWY. 
Koazula m9zkle. podług miarr. Plac Wilhelmowski 3. 

Zakład lotografl 
P. Odeczyk, 

z d. Eiłner, 
Gniezno, narołnik 

Homa i Nowel Ilf· 6 
Filia w Wrzełnl1 

Pocztowa 192, otw...
sobot, f niedriel~, ... 

W Helkłe now°"" 111.,.,..; 
powi,kuenfa artJStJ_., 

zaby1k6w kałtdtJ li' p 
li 



Treść „KUPgA" numeru 3. 
Po waJnem zebraniu w Kościanie. 
Potrzeba orgaolzicył kupieckich. 
3ank Prsemysłowc6w z lfustracyaml. 
Papiery na zlecenia. 
\1 nślarze oszu§cl. 
')lej or7"'Ch~w kokosowych iako §ro· 

dek spo!ywcsy. 
Jdy kio muy ~litad obejmie. 
laczno§ć w sprawach patentowych. 
N alne Zebranie Spółki Melioracyjnej. 
<onjanktury. 
~e S!ldów. 
)prawoidanle z handlu nasion. 
Watne wiador11oścl ze ~wiata han· 

dlowego. 

I '>ocziatkł nauki ksląłkowości. 
?olskie fabryki i domy hurtowne. 
~ozmaitoścL 

I Skrzynka do listów. 

lloPZs•łne „.. pp ......... „ ... I • e6w. 

J(altallm ł ujrzetehdaJsze f1idll zabpna. 
Wszystkie mof• zetuld 14 atamanie ob· 

ciwnl~ I na mJnuto ureplowue. Za kaidy 
teg'llrek c1alQ 5 lat pUmłeaq ~· 
Otiawy nle ma ładnej, bo to, coby lit po. 
~obać nie miało, priyjmuI~ 1 powrotem 
' zwracam pieniądze. 

Trzeba się konlecinle priekonad, a kto 
nie kupi, to trudno ten sam Sobie sttocld. 
Zamówienia i podziękowania codlieaałe 814· 

'- odrą. . 
Olbrz,mi w,b6P I 

Czysto srebrne naipiękn. zegarki 1 Matq 
Bos~ą z złoc. brzeg. I z nailepsi:. prima wet· 
kami na 10 kam. po 13, 14, 15, 18 I 28 mk. 
Najw~pan. z Matk'l Boski& zegarek, doc, litery, 
z na1ozdob. złoc. brzeg„ cięłkl, w srebrze 

HurtownaellJetaliczniefi z najłepsz. ua 10 kam. prima werk. tylko 
• .26 mk. Zegarka tero nikt jeszcze z pe

wnością nikt jeszcze nie widział. Zegarek nikl cyt. kluctyk &,40 I s mk. 
Zegarek posreb. kluczyk. 590 mk. Zegarek posreb. la prima na 6 bm. 
kluczyk., 7,76 mk. Zegarek czpto srebrny cyi. na 6 kam„ kluczyk. 
lub remont. z 2 złocon. brzeg. t prima werk IO mk. Ten sam na tO 
kam. po 12 mk. Lańcuszki po 25, 80, 50, 85 fen., lepsze niklowe po 
1,-, l 25, 1,50, 1,75. Cenniki bogate z 1500 ilustracyl na zegarki 
la6cuszki, bltuterye, także skrzypce, nety, klarnety harmoniki, note' 
brzytwr, portmonetki i rótne okoliczn. podarki wysyłam katdem~ 

t d 
• k--a 88888M graus fTanM. Danecki Poznań 

ara y . o proJe CYI i obrazki świetlane wraz z gotowemi odczytami (Posea, Błs;;~.t„. 3.) 

''
o A Marei: R A'' p~:~; ~~~~~~:~~r~n':°" ~Z~Ś jąż nie ,PDłrze~a. _stud~i kopać! 

(specyalne oferty na żądanie) wierc~ sit: rur~ że,azną w z1em1 i pompuje czystą wod~ 
In 1. d B. Hozakowski Toruń _ Thorn bezustannie. Tego rodzaju etudnie1 dla miast, cukrowni, 

Pl&rWSIJ specya f lała aparatów i ffZJbOr6w fotOlfaflnDJell. >+< • browarów, mączkami, mleczarni, podwórz I na najmniejsze 
f F A B R Y K A P R z 'E z R O C z y. gospodarstwa, jako i wszelkiego rodzaju wodoolatgi za.. 

S 
• k• · Hurtowny skład futer. ktadam na zupełnie własne ryzyko i pod dogodnemi wa-nlegoc I foznań, UJiea 9 gC8"Sk8 Ur. 88. kapeluszy i fabryka czapek. Polecam sl~kt~~~!atydo iwidrowania 

I' ,, W. Sulicki, Poznań, w celu odnalezieni• węgla. 
plac Wilhelmowski. J K k 

Gniezno - Inowrocław. • opec i w Poznaniu 
-~--~~=~~-----~--~·~------ ~icaP6wi~aka•~2L • 

l(~eeeeeeeeeee....11Hita•a9aNM••••••

1 
Filie pod własną firmą: 

1 
_ Ił fil e ~ . e.• . Osłrovo i. p., ul. Xoszarowa ZO. Osiek (Jfdzthal,)u1.lotejova. 
en. P90U18.til K . . k. k t . ł k ł b. 

. wszelkie re~aracye I Bei•g~~ot:: Po11.a.&Ai~ : s1ąz I o~ol~!~kol sp~!o2 y rurowe 
bk 

wykonuie „ • I Chank~;•2k~. Wykład popularny Buchalteryi amerykańskiej I ,,ff 8 R )f 8 $" f eon Xostrze\Vski 
uy o dobrze • tanio Y1Y -gie, 3,75• P .1. Pl Pi t 4 ' I - Buchalteryi pojedy6c:r:ej i podw6ine· s,oo pznan1 ac o ra • 

KA·STOR - Dyskonto \yeksli i Rachunki bietąc~, 2,00. I· s. kład papieru~ materyałów piśmiennych. 
- Ekonomia I Terminologia handlowe l 25 •alante j h k r h k 

• - Korespondencyi handlowej, 5,00. I. I • 8 ry nyc ' s orzanyc , rysun Oa 
. POZNAŃ I Mnotenłe symetryczne, 65 ten. * , wych I szkół oych. 
~ . I Wykład pop. rachunkowogci handlowej i finansowej wyd. ł · 
~ W1lhełlłłowska ot I 2

-gie, 
8
•
75

• ' ' - Domy udziałowe. Z rysunk., 10 plan. mieszkań l tabel11rt1i 
11 amortyzacyjnemł. Przewodnik dla osób cbc~cych mieć s I t-.• • , k. pa z. A. 

• . . własne mieszkanie, 2,50. 1..1tp1ns l 
Blizko narożnika 1 •ellin. Samouczek stenografii polskiej (syst. Stolze-Schrey) 1,00. : • ul. szk6lna 10 

-. św. Marcina I PMieod zkowald. O wekslu, ieio istocie i przepis. prawnych, 1,50.1 skład towarów kolonialn•oh 
' • o rtoanlk korespondencyi handlowej o 3 oo. " - Samouozki „ kó i • ' poleca na nadchodzące świ~ta Wielkanocne znaną ze swej 

I Ob J(łZ' •· <$- Słowniki. ' dobroci mąkę wiedel\ską, cesarską i d•amen• 

* 
... szerne katalog• k•i•żek i nut: ... f tową. · 

c ·. I Koszta przesyłki wynoszą to fen. od katdej marki ) Specyalno§6: P ALONB KA WY 

I ~ · począwszy od 3 mk. 26-50 fen. - stósownie dÓ Funt od 80 fen. pOCZllWSZY do 2 OO Mk 
~ odległości od Poznania. ' ' • 

· &e~~~.a9aae•eeeEeE~eeeeeeet1 

~-~~~~~2:~g!~i~r~1g1~~~P!ł.S&~m 

B. SZULCZEWSKI i· 
Poznań, ulica Włlhelmowska nr. 11. ·im fabryka 

1 Magazyn porcelany, fajansów ł szkła. ~ WJf0b6W g}Il88f8kich i kOilSffllkCJi ~8l8ZilJCh 
Lampy naftowe, gazowe elektryczne. \(g 
O' · tl · .' ~ we Wrześni (Księstwo Poznańskie). 

SW10 0Ill0 zarOW0. W1aściciel dyplomu Cesarstwa Austryackiego Mini~te~stwa Handlu 
Zastaw,. Wazony. oraz 

Lampy do gazu dawniejszych modeli wyprzedaję po znacznie j 
----. zni.tonych cenach. 

~~~~~~~~~~~~~3~~~~~~~~ 
Treść „K U P CA" numeru 4. I Pan Antoszkiewicz właściciel dro· 

et ta do przedpłaty I ::Z i komunlłcaty Zarządu Związku. 
0 Zarz'ldU. 
IYattystwa znaczk6w rabaf owych. 

~ł rodzimy w iłustracyach. Or. Roman May 
kl dJbryka bemłczna. 
e a detalistów. la; pracowników handlowych. 
~ D)tny si~. 
~zek wschodnio-niemieckich przemysłowców. 
"I ~ spółka fakturowll w Galicyi. 
b ~n tury. 
z~CZ1 ne ~głoszenie niepewnych pretensyi. 
1 

a to~ct. , 
Skle fabryki i dorny hurtowne. 
:nYekwladomo§cl ze świata handlowego. 

n a do listów. 

geryl w Krotoszynie donosi nam, że 
na anons w którym poszukiwał 

pomocnika zgłosiło się 19tu reflektantów 
przeto uznaje „KUPCA" za najodpowie

dniejszy organ przy poszukiwaniu , personału. 

Hurtownie. TowarY kolonialne. oetałicznie. 
Fa6'ryka likierów 

W. PIECHOCKI, Inowrocław · 
~,4Jfł .R@.~.!D ęoicinnym i Kramian.vm i. okolicy Inowrocławia, jako ko· 
_,,..~~zakupu. 

Srebrnego Medalu Panstwowego i innych zasług 

w1konuje 

J(a Xsięstwo Poznańskie i Prusg Zachodnie 
okratowania ko~cioł6w, cmentarzy, pałacy, domow, ogrodów, figur, 
pomników, ~obów i t. d. i t. d., bramy. furty, drzwi, s•·hody, 
balustrady, balkony, okienice całe żelazne do zabezpieczenia okien 
i jakie tylko zabezpieczenia zachodzą.r,e. Okna z kutego ż ~laza do 

kościołów, mieszkań, budynków gospodarczych i fabryk i t. p. oraz 

wszelkie wyroby ślusarskie do nowych kościołów. pała.cy i domów. 

Dostawa fco do staoyi kolei zamawiającego. 

Wiele wyrobów jest jut wykonanych do nowych kościołów, pałacy, 
gmachów rządowych i prywatnych, za które świadectwa rządowe, prywatne 
i książęce odebrane, z których jedno z ostatnich poniżej umieszczam. 

Poświadczam f\inieiszem, :ie Pan Stanisław Urbanowicz z Wrześni kraty 
gotyckie koło kościoła w Jabłonowie wykonał prawdziwie po mistrzowsku, umiał 
je tak zastosowa~ do stylu kościoła, źe Go uważa~ mołna nie za rzemieślnika, ale 
prawdziwego artyst~, ktdry pracy swej wlewa piękno i robi z monotonnego zwykle 
dla oka aspektu krat~ coś tak doskonałego i miłeio, ie z całl\ przyjemnołcill wzrok 
na nłel spoczywa. 

Jabłonowo, dnia 22 lutego 1904. . 

z Nariymsłdch ... ..,._~<n. 



· J. J•n'owaka, Wyrzysk, (Wirsitz.) 

Skład bławatów i towarów krótkich. 
Poleca w wielkim wyborze na sezon Jatowy, mu~llny, perkale, satynety, 

rnaterye wełniane i t. d. 

GaPderoba męzka i dziecięca. 
Kapelusze, r~kawiczki, krawatki, bielizna biała i kolorowa, parasole 

i wiele innych artykułów rnęzkich zawsze na składzie. 
. Derki do spania i do podr6łJ. 

• ~=~••=•••c•ooooc1 
Na wyroby nasze uzyskaliśmy w urzędzie pa-

tentowym znaczek ochronny Nr. 

.... 92880 --
Równocześnie donosimy 

Szanownej Klienteli, że tylko 
fabrykaty zaopatrzone w znaczek 

obok podany ~ pochodzą 
z naszej fabryki. 

Sobecki & Wrzesiński 
T. z. O. P. 

Fabryka asfaltu, tektury ogniotrwałej na dachy 
i przetworów smołowcowych # 

Biuro: ulica Berlińska Nr. 20. . 
11111111101110111101o•c•••=••=•oc.e1111010 

~ajWię}k~~y pol~ki 

hurtowny interes cygar i papierosów 
w ·Niemczech 

poleca. 

tysiąc sztuk cygar od 15,50 do 300 m. 
Olbrzymi wybór papierosów 

po cenach najtańszych. 
Samych „Noblesse" i „Otoman" z fa

bryki Ganowicza & Wleklińskiego z Poznania sprze
daje się za około 300 tysięcy marek rocznie. 

Ignacy Kwaśniewski 
Bochum, Bliicherstr. 44„ Tel. 1743. 

Najtańsze iródło zakupna 

tabaki do zażywania 
hurtownie i detalicznie 

L. Beyer, właść.: Leon Beyer 
Tel. 407. Poznań, Wodna 2. Tel. 407. 

(dawn. firma L. Kaniewski) 
hurtowny i detaliczny skład cygar, papierosów, 

tytuni i gilz. 

CZ. MALIŃSKI 
Ślusar~ia artystyezno -budowlana. 

Poznąl\ W. 3. Głogowska ul. 87 
Poleca się do wykony1Vania wszelkich 

X 
przykazań dla kupiectwa polskiego: 

•• Pamiotaj przed kałdym zakupem o „przemrśle 
swojskim", kt6ry nas wywieść ma z nędzy 

i ekonomicznej niewoli. 
li • 

Rie bodziesz chwalił i nabywał •Jrobów ob• 
cych, a ganił wyrób swojski, zwłaazcza gdy 

go nie znasz wcale. 
Ili. 

Otocz Sit' w domu WJrobami przemysłu awoj• 
akiego 1 a wyrzek„ij się szychu i blichtru na• 

rzuconego przez obcych. 

IV. 
Kochaj wsz,atko co pochodzi z kraju, wszrat• 
ko co śród ci9*kłch warunk6w wytwarza, -

nie ••Jdź, lecz radź i dopomagaj w pracy. 
v. 

Nie zabijaj szczerych chęci i usiłowań gorot• 
•zrch od ciebie, lecz o ile cię at•ć dopomóż 

zwroięatwu wap61nej dobrej sprawy. 
VI. 

Nie wprowadzaj w błąd swrch bliźnich, gdy 
domagają alt wyrobów swojskich mówiąc: 

że nie istnieją . 
VII. 

Nie kradnij opinii wyrobów swojskich, kryty
kując je z bezpodatawn11 zło•liwością. 

VIII. 
Nie wrzyskuj wlelkich haseł dla oaoblstego 
zysku I "nie kładź na towarach obcrch, markh 

„swojaki wrrób". 
IX. 

Nie łqdaj cen wrgórowanych za wrrób swojaki 
bo szkodząc sprawie, zaprzepa6ciaz I własny 

trud. 
x. 

lllie wrzyskuj ani producentłw1 ani konsumen• 
łów, ani kupc6w, nabywaj j reklamuj wyrobr 
swojskie, a prz1służ„sz się i sobie i ojcz7łnle. 

Od wgdawniehva! 
cY'a6tg!ń /;ole/de ftle w+izyM/Uch lff-zeeh 
z:a6011tack uf.;tta~zamg o la9kattte nadf}g· 

latde nam t>wyck cµe6ffl. ł «e móUeaid 

kUśz:Ó1tJ. do 1$łlu6lttowarda. {jµ9g le 
umłe6~6~ać ł;ędziemg pod ftU/»tgkq 
„J'ff$emgril "ochimg ft!. łłu9lff-aegach" 

B Ś 'J Kto potrzebuje towerów na aezno e założenie interesu kolon. 
cvgar i papierosów 

niech się zgłosi do firmy hurtownej 

Artur Oustowski 
OPALENICA. 

Telefon 15. Zalożon• 1900. 
Specyalność: 

zakl•~anie nowych interesów. 

K. Kużaj Poznal\, 
Szkólna ulica nr. 3. f 

;;;;;· 

Baczność Rodacy Wielichowa! 
Na nadchodzące Święta polecam wszelkie to. 

wary kolonialne, cygara i papiero••· 

Tewary krótkie i galanteryjne. 
Xsiąźki ao nabożeństwa, krzyże, kropielniaki, wa. 
zony Bo kwiatów, papier listowy i ·karty z poVla

szowaniem wielki wybór. 
Gotowe obrazy św. Pańskich i inne. 

Oprawa obrązów gustownie i tanto. 
Olbrzymi wybór ram. Szklenie okien w domu 

i po za domem. 
_. Rodacy popierajcie handel 

i przemysł polski. .._ 

Leon Dornowski 
• ••••• „ ••• „, •• „ 
I Jedyny polski 
I - skład sukna. -I Wszelkie nowości w materyach 

1 krajowych i zagranicznych 

I w WW ~boiikOWSkr 
I ulica Nowa Nr. 11 
; narożnik Starego Rynku. 

................ ! __ 

Karol Mroczkiewicz 

budowniczy I · T. I Stęszewie. 

J ako zastf;pca jednego z najlepszych banków hipo
tecznych w państwie niemieckim przyjmuj~ 

'R'Dioaki o pcm7011ls:i 
na wiejskie i miejskie posiadłości w obwodzie pro

wincyi Poznańskiej. 

Jan ?iaseeki kupiec v Pleszewie, (11uchen). 
\ > ~ - „· . 1, ·~) ~l • ~\ 1 • ' : ' 

Mam jeszcze około Atelier 

200 ctr. powideł 
dentystyczne. 
istniejąee od lat 16. 

Wprawianie 
~Jiwkowlch do oddania i fio- sztuczn•oh 
lecam ta owe wmniejszych Io- z9bów. §ciach po ll,&O do 13,00 M. 
(w iffkSze i małe kubełki). Przy prae m zakres śtusarstma mebodząegeb 

artystycznych 1 budowlanych. Fabryka garderoby męzklej i dla chło.pców. 
Prospekta i kosztorysy przesyła się darmo i opłacono. ~ 

PlombJ· . 
~ 

wicckszych odbiorach jeszcze atruwanie nerwów i leczetll 
taniej. chorych z~bów. i! 

Okuwanie drzwi i okien. ~ Hurtowny handel sukna. ~ -= lrłur Gus1owski J. Czerwiński 
Wykonanie rzetelne. Ceny umiarkowane. Adres: K1 Kużaj, Posen. 

Telefon 1906. 

~ 
Pozna6 iw. Marcin nr. =- Opalenłea. 

!°'"'' Dom ogrodowy I P· 
•owe kursa handlowe 

rozpoczynają si~ w moiej szkole handlowej dnia 4 kwietnia. Grun• 
townaf 11raktrczna nauka przez doświadczone i rutynowane siły 
nauczyc elskie. Czas trwania kursu trzy miesillce. Oaobnr kurs 
uzupelniaj11cr w stenografii i pisaniu maszyn~ dJa atenotr• 
piat6w do perfekcyi w pisaniu 100 zgłosek w minucie. Ośm pier
wszoklasowych masz'fJl do pisania rótnych systemów do dyspozycyi. 

Proapekty na żądanie. 
Praktyczne podrc;czniki o ksha~kowo§ci i wekslach w jcczyku polskim 

i niemieckim własnego nakładu. Wysyłka za zaliczką. 
Rewla!e I regulacre ksiąg handlowrch i goapo,d. 

Teofil Preis Dyrektor szkoły !'•ndlowej. 
Rewizor ka1ąg. 

Ulica ~w. Marcina 64, li pifftro. 
Zakład załoi. 1893 r. Telefon Nr. 1983. 

Zgłoszenia i prospekty takte ulica Nowa 7 w składzie. 

*********** * W olontaryusz * 
* z lepszem wykształceniem , * 

p o t r z e b n J' .a d z a r a z. * Artur Oustowski * 
* Opalenica. Telefon 15. * 

Wydawca „K U P C A". 

*********** 

„K U P C A" abonować można na każdej poczcie lub u listonosz6w. 

r 
B e s t e 1 I s c h e i n. 

Herr ....................................................................... „. •......... . . ......... aus ................ ············ · ···· · ···· · · ·· · · · · · · ·· ~··· ···· · ·· ··· · ·· ·········~ 

bestellt hiermit fiir die · Monate April; Mai, J u ni 1907 die in Posen zweimal 

monatlich erscheinende f achzeitschrift „ KUP 1· ~O'~ 
fiir 1,00 M. Die Zeitung ist eingetragen unter Abtheilung II u n ter U N achtrag IV. 

Obige ___ Pf. nebst - -··-- Pf. Bestellgeld sind he u te richtig beza hit worden 

- ··································································„··········· , den ..................... „...... .. . . . . . .. . . .. .. ........ 1 90 7 

Kaiser I. Post•mt __________ „ ................... „ •. „ ..•.•..............................•......... -

' 

Za wydawnictwo odpowiedzialny Artur Oustow111:1. w Opalenicy. - Drukiem J. Pt. Temauewskiero w Poznaniu, (wlaff. M. Biedenuann.) 



Nr.78 Bo.ehnm, na pią ek, dni 5 go.k •• 

• 

lodllenne pismo ładowi dla Polak6w 11 ob111tnte po•w191oa1 ••wlalf.1 oru sprawo• 1uodowya polltyeznya ł zarobkow„ J 
'9'1chodzl codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
aych. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
"\VYJJOSi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
pa fen „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz W Imię Boże za Wiarę I OJczyznc I 

Za insera.łY placi sie za miejsce rządka drobnego dr11„ 
ku 15 f. OJZloszenie, zamieszczone orzed inseratamł 4C9 
fen. l(to czesto oglasza otrzyma rabat. - Listy d(f 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać vra 
nich dokladny adres piszącego_ Rekov. nie zwracam• towrm pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

Redahcya, Drukarnia i Ksiqgarnia n ajdilje eią w Boehun:i, P?m1 ul!ay Malthcaeni. l'l. - Adt un: „W"iarn1 Po!Aki" Bochum. - Telefon nr. 141~ 

Rodzice polsc:vt Uczcie dzieci swe 
•ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
j11ł Polałdem. kto potomstwu swemu 
11lemczyć się pozwoli! 

Z · Jpadków dnia. 

Na kopalni „Preussen I." ood Oahmen 
poniosło śmierć 7 s;rórników. 

Nieszczęśliwi chcieli się wbrew prze 
pisom poliicyi górniczej spuścić przez 
tak zwany ślepy szyb windą używaną 
tylko do dobywania węgla. Lina się 

zerwala i wszyscy wpadli w gląb ko,.. 
palni; 4 poniosło śmierć na miejscu, 3 
zmarło w kilka chwil po wypadku. 
Nazwiska nieszczęśliwych brzmią iak 
następuje: Michał Brzózka z AI ten~ 
derne (20 lat), Ryszard Umlauf z Lii
nen-Siid (25 lat), Jan Racko z Liinen 
(24 lat), Herman Starke z Liinen-Stid 
(51 lat), Fryderyk Ulrich z Liinen (28 
lat), Wilhelm W-0rtmann z Horstmark 
(33 I.a.ta), Henryk Ledlick z Altenderne 
('l'/ lat). Ostatnich czterech było żona
jycb, sądząc z nazwiska jeden z zabi
tych był Polak!em. 

Rząd rosyjski rozesłał do mocarstw 
uwiadomienie w sprawie drugiej kon-

ferencyl pokojowej w Hadze. 
Konferencya rozpocząć ma obrady 

15-go czerwca. 

Walka zarobkowa w przemyśle kra
wieckim w Niemczech zaostrza się co„ 

raz więcej. 
Z Berlina donoszą, że pracodawcy 

Wydalili dotąd wskutek zatargu zarob
ko..wego 16-17 tysięcy czeladników. 

l{ząd rumuński ogłasza, że w całym 
kraju zapanował obecnie spokój. 
Z Czerniowiec nadchodzi wiado

mość, że areszt-O!Wano wszystkich 79 
marynarzy, którzy swego czasu na po
kładzie pancernika „Potemkfula" p-0d
dali się wladzom rumuńskim . 

.Aresztowanych odstawiono d-0 Bu
karesztu. 

PoUcya bytomska przypuszcza, że 
schwytany przez nią morderca Liber
ka zamordował takte w Chojnicach 

gimnazyastę Wintera. 
Popełnienie zbrodni na Winterze 

PrzyPisyWano swego czasu żydom. 
Liberka, 'o którego aresztowaniu 

lłrzez p9licyę bytomską donosiliśmy 
Przed kilkoma dniami, 'był rzeczywi
ście w latach 1900 i 1901 zatrudniony u 
rzeźnika Schuka w Chojnicach i miał 
stosunek z pewną dziewczyną; poJicya 
Przy,puszcza że Liberka zamordował 
Wintera z zazdrości. , P. • • . IJlX 

. ~: ~ ~'.· 

Rzym przemówił? 

Z zaboru pruskiego otrzymuje „Sło
wo Polskie'' taką informacyę: 

Deputacya grona obywatelstwa po 
znańskiego, wy~ł.ana do Rzymu dla 
wyjaśnienia papieżowi Piusowi X sto
sunków w zaborze pruskim i rozgory 
czenia ludności p.o1skiej wobec rozsza
Jalych zakusów hakatyzmu, według 
_wiadomości z Rzymu, może się po
szczycić pomyślnym rezultatem. 

Oświadczenie posła dr. Mizerskie
go w sejm!.ę pruskim podczas obrad 
na.d strejkiem szkolnym nie pozwala 
na żadną wątpliwość o stanowisku, ria
jętem w tej sprawie przez Watykan. 
Papież Pius X - według oświadczenia 
tego posla - pochwala dzielną obronę 
ipraw l(ościola, bło~osławi ludowi, pol
skiemu, jego męczeńskim dziatkom i 
tym wszystkim, którzy za te. sprawę 
~ierpią i ofiary Ponoszą. 

Ojciec św. nie zadowoli się jednak 
że Sqmem tern platoni1cznem oświad
czeniem, ale w bliskim czasie ma z wy 
sokości swego tronu papieskiego wy
głosić jasną i niczem zbić s·:ę nie daią
cą zasadę, że nauka relig-ii musi być 
udziela112J dzieciom w ich ojczystym 
ję.zyku. 

Jeżeli głowa I(ościola zajda tak ja
sne i stanowcze stanowisko. które mo
że być uważane za ostateczne slowo 
w tej sprawie, znaczy to dowodnie, że 
ostatecznie dobra sprawa zwyciężyła 
i ofiara dziatek polskich nie pQszla na 
marne ale owszem wydała 1plon obfity, 
bo poświęcenie dziatwy w Poznail.
skiem będzie miało i ten skutek, że na
uka religii nawet w dzieLniic.ach słabo 
lub wcale strejkiem nie objętych, jak 
na Górnym Slazku, będzie musiala być 
udzielana w języku polskim. 

Na nic się zatem zdała cała prze
wrotność kardynafa hakatysty, l(oppa. 
Watykan w sprawie polskiej podążył 
śladem Piusa IX i Leona XIII i stanął 
w obronie prawdy i sprawiedliiWości, 
potępiając zakusy biskupa-hakatysty. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!: · ~ 

Polacy a Rus!ni. 
„Rheinisch Westf. Ztg.", „Dortmun 

der Zeitung" i inne pisma hakatysty
czne nie przestają zajmować sięRusi
nami. Także w sejmie i parlamencie 
niemieckim posłowie hakatystyczni wy 
wlekli sprawę rusińską, twierdząc bez
czelnie, że język rusiński gorzej· jest 
uciskany w Oalicyi niż polski· w Pru
saich. Wobec tego przytaczamy poni
żej nieco ticzb i faktów w tej sprawie. 

Ludność polska w Oalicyi prze
wyi'sza ludność rusińską przeszło o mi 
lion głów. Szkól elementarnych z ję- · 
zykiem wykładowym polskim jest o
becnie, według sprawozdania rady 
szkólnej krajowej, 2 381, rusińskich 
zaś szkół jest 2 246- tylko o 135 szkól 
mn·iej niż p-0lskich. ' 

Nauki re14!ii udziela się w szkołach 
g.aJicyjskich dla młodzieży obrządku 
rzymsko-katolickiego w języku . po_l
skim. dla mlodzieży grecko kato1Ick1e 
P'O- obrządku w iezvku rusińskim. W 
-szkołach ludowych (elementarnych) 
udziela nauki religii w języku polskim 
1 617 duchownych, w języku rusiń
skim 1 855 duchownych . 

Oimnazyów z językiem wykłado
wym rusińskim jest dotychczas pięć, w 
Lwowie, w Przemyślu, Stanisławo
wie, Tarnopolu i l(olomyi. Nadto u-

tworzyla radai szko~na krajowa we 
Lwowie i w Brzeżanach przy polskich 
gimnazyach klasy równolegle z języ 
kiem wykładowym rusińskim. 

Wydawnictwo książek szkolnych 
rusińskich wspiera sejm stala subwen 
cyą 8 OOO koron rocznie. 

N.a uniwersytede lwowskim są na
stępujące katedry z wyki.a.darni w ję
zyku rusiI1skim: dla historyi powsze
chnej, dla języka i literatury rusińskiej, 
dla języka .staroslowiar1skiego (cerkie
wnego), dla teologii pastoralnej, dla ka 
techetyki i metodyki, dla austryackie
go prawa karnego i dla austryackiego 
prawa prywatnego, ogółem siedm ka
tedr-

Wszystkie władze rzadowe i auto 
nomiczne obowiązane sa przyjmować 
wszelkie poda111ia rusińskie tak samo 
jak i polskie, ponieważ język rusiński 
ma prawa języka krajowego. 

Na 1>0dania polskie. rusińskie i nie
mieckie wszystkie władze obowiązane 
są odpowiadać w tym języku, w jakim 
podania wniesiono.'' 

I to się nazywa hakata polską w 
Oalicyi ! I to sie porównywa z poli
tyką pruską w PoLsce zaboru pruskie
go! 

Osamotnienie Niemiec. 
Skargi na polityczne osa notnienie 

Niemiec odzywają się coraz głośiniej na 
lamach prasy niemieckiej. I tak 111p. 
dr. Albrecht Wirth, znany publicysta 
z obozu hakatystycznego, ogłasza w 
„Kreuzzeitung'' uwagi następujące: 

„Oto teraz Anglia idzie :z Rosyą rę
ka w rękę w Persyi, a niebawem pr.zyj 
dzie mi~dzy obu mocarstwami do ś~i 
slego porozumienia na calej linii inte 
resów wzajemnych. Anglia, już się u
godziła z Włochami, z francyą zaś po
zostaje w ścisłej przyjaźni. jeśli nie w 
sojuszu formalnym. Portugalia ulega 
najzupelniej jej wpływowi. a królowa 
Eugenia Wiktorya, ma.łżonka Alfonsa 
XIII, zacieśniła węzły między Anglią 
a Hiszpanią. Tego samego dokonały 
względem Danii i N-0rwegii królowa 
Aleksandra (angielska) i Matylda (.nor 
weska), tak, że wszyscy sąsiedzi Nie
miec 111a zachodzie północy, północnym 
wschodzie i południu skłaniają się na 
stronę w. Brytanii. J edynem braku
jącem ogniwem w łańcuchu angielskich 
sojuszników i przyjaciół dokoła Nie
iniec jest nasz sprzymierzeniec, Au
strva lc..;i jeden z u : lonków austrya
ck{ej izby panów pisze mi. że król Ed
w~ rd ostatnimi czasy rozpoczął swoje 
intrygi także na dworze wiedeńskim." 

„Qdstąpienie Austryi dokonaloby 
całkowitego osamotnienia Niemiec. 
Wśród tych okoJ:czności nowy pairla
ment 111iemiecki bedzie miał chyba 
przed sobą daleko ważniejsze zadania. 
niż cieszyć się zwyc:ęstwem nad klę
ską socyalnycn domokratów, lub 
czas tracić na drobnostkach wlityki 
wewnetrznej. Powiększenie armii i 
mary.narki niemieckiej stało się sprawą 
naglącej konieczności." 

- -- t&!.lł 

Ziemie polskie. 
Z PrJis Zaenodn1eh, Warmli i M~z r. 

Ch~fmińska dyecezya, Nowowyświęceai 17. 
z. m. księża ustanowieni zostali jako wikarzy: 
ks. Sylwester Frost w Tucholi. Wladyslaw 
I(rause w WielkimLęcku. Jan Lipkowski ~ 
Sw. Wojciechu, Brunon Sarnowski w Oda11-
sku przy św . BryS!icie, Marceli Strogulski v.: 
Skórczu, Jan Strużyna we Wałdowie. Leon 
Tychnowski w Chclmży. 

Przesiedleni zostali ks. administrator Doc
ring z Szombruku jako taki do Żolędowa, ks. 
wikary Kasprzycki z Chelmży jako a-dmini
strator do Pluskowęs, ks. a<lministrator Ka
miński z Bobrowa jako taki do R<Ylentala. ks. 
wikary Laski z Wiel. Lącka do Polskiego Ce
kcyna. 

Mianowani zostali: I(s. wikary ttoppc \V 
Gdal'1sku przy św. Brygicie jako administra
tor tamże. ks . wikary R.ucii1ski w Nieżywię
ciu jako administrator tamże. ks. wikary Wlo
szczyi1ski pozostaje w Luzinie. 

Ks. proboszcz Malicki w ZoJ'.ędowie umarl. 
dnia 30 marca. Niech odpoczyWa w pokoju! 

I(ościerzyna. Wiadomość o zamordowa
niu dwóch kolonistów w Podlesiu wy\varta tu. 
okropne wrażenie. O niczem prawie nie mó
wią, jeno o zamordowaniu dwóch kolonistów r
i P.Odejrzenie, że kolonis~a Giese a nie kto in
ny ich zamordował. nabiera coraz to wiGkszei 
pewności. $lady krwi wiodty do jego mic-· 
szkania, jak już pisaliśmy na v;lowie mial ra
nę, co do któreJ nie umial sie wyUomaczyć. 
Wvkazalo się dalej, że żyl z nieboźczykami w 
niezgodzie, i procesowal sie z nimi. Na miej 
scu zbrodni znaleziono szczątki flaszki z mo
cnego szkla, i galke od parasola, okutą me
talem 

K0szyn. Ofiarą wódki stal sie 19-letni ro
botnik Franciszek Żo.lnowskf. W sobotę 23 
lutego po otrzymaniu tygodniówki zakuoil 

wódki, i zaprosU na poczestunek robotnika O-· 
tońa Krefta ora1kilku innych robotników d?
minialnych. W toku piiaństwa zdawalo się 
nagle ZoJno\vskiemu, że ~o Kreft wobec wspól 
towarzyszy oczernia. Rzucił go wiec na łó
żko i zacz!l,t RO dlawić. Nie dość na. tern. 
Przyczail się na drodze i napadl ~drad~1ecke> 
na udającego się do domu ~refta t zraniwszy 
go nożem na ramieniu, począl leiąceS!O na zie
mi dlawić, i tak i{O poturbowal. że Kreft przei: 
caly tydzień byl nieroatny do pra~y. ,Są_d ska
zal za to Zolnowskiego na rok W1ęz1enia. 

Lubawa. Nowym dziekanem w mielsce 
ks Kloki którego twwolano jako ka.nonika do 
kościola katedraln~o w Pelplinie. obrano ks. 
prob. Derca z Prą,tnicy. 

Z Wiei. Kt PomańSldesfo~ 
Czerniejewo. W zeszly piątek ZĄJechaJa t~ 

taj komjsya sądowa z Gniezna w .celu obdukcy1 
zwlok dziecięcych, które znaleziono w tutci
szym grobowcu. Dziecko umarlo przez U<lu: 
szenie gdyż mialo usta zatkane platem. Owe1 
nieenci matki dziec.ka nie można bylo \\-yśie
dzić choć już kilka osób b~lo podeirz~nych. i 
przesluchiwanych. - Niejak1ś Grahlc (Sakson
czyk) sprzcdal swój 1100 morS(o~ folwark 
Vorth ( ?) p. Prabuckiemu z Poznania. - Apte 
karz Umbreit knµil przed 2 latv 854_ m~rg~e 
dobra rycerskie f'urstenau z rak menneck1ch 
za 249 000 marek, teraz mial on je wedl~S!" 
•. Posenerk1" sprzedać Pola~owi P Poralewsk1e 
111u z okoJ.i-cy InowroclaWia. za morRe placit 
378 mr. „Posenerka" dodaje że ·to wysoka 

cena. . ś . b 
Poznań. Jak wiadomo. w1ększo ć 1z y 

panów nie zgodzila. sie_ na c~nięc~e oskar.żem_a 
przeciwko p Józefowi Kośc1e~k1emu, . obw1-
nicmcmu o rzekomy zlot sokolski w swoun par 
ku Jl' ;loslawskim dnia 23 l}aździ ernika 190;; r . 
-· skutkiem cz~o proces odbyJ się w Wielk"' 
sobotę przed Rnieźn ie11ską izbą karną. Prokura 
tor wniósl o 50 marek kary. ale s.1<l uwolnil 
pana Kościelskiego tak samo. jak przed 
kitku miesiącami uwolnil k i-lkunastu wspóloskar 
żonych z p. l(ośc;elskim. . 

Jarocin. Nieszczęście z bronią pal 
ną. Mularz Michał Swiderski .znalazł 
przy budowie domu Jakubowskiego re 
wolwer, który zabrał ze soba do domu. 
Synek je~o czteroletni znalazł ten re
wolwer. zaczął się n:m bawić i wystrze 
m. traf(ajac swei.ro młodsze~o brata w 
gł-Owe, który wkrótce umarł. 



~ l(ościan. Sprzedawczyk. Kupiec 
tutejszy pan Ludwik Brzeziński sprze
dał swój dom przy ulicy Wrocławskiej 
Niemcowi panu .Eksnerowi za 27 tys~ ę
'CY marek. 

Rydzyna. l(siążę Sułkowski roz
pisał się w „Berl. Tagbl.'' o konieren
cyi pokojowej w Hadze. Z te~o powo
du ipisze „Dz. Beri.'': Trzeba Qrzyznać 
że- książę pan na Rydzynie ma jeszc~e 
dużo fantazyi. .Rydzyna wprawdzie 
przechodzi po nim w ręce fiskusa pru
skiego, sam po utracie dwóch synów 
urządził kolonizacyą w wła~nym do~u, 
ożeniwszy się z Niemką. Lmift na mm 
gaśnie i nie będzie już po nim ~,dzie
dzicznych członków izby panów", z ro 
dziny rydzyńskich Sułkowskich, lecz 
to mu nie psuje fant.azyi. Przemyśliwa 
nad tern, jakby zbawić hldzkość na kon 
ferencyi w Hadze. 

Trudno nie pisać satyry, bolesnej 
satyry! 

Z! Sh.:tia cz.tli Starup!)!S:!:.:. 

Gliwice. Ksiądz kapelan Mattem 
przeni~siony został do Laurahuty, jako 
kaipelan do Gliwic przychodzi wikary 
powiatowy ksiądz Piecha. 

Powiat bytomski wiejski Iiczyl pod 
czas zestawienia w listopadzie zesz
łego roku ogółem 170944 mieszkańców. 
Na. jeden kilometr kwadratowy przy
pada za.tern po 1700 mieszkańców, pod 
czas gdy średnio w calem państwie 
przYR._c:tda tylko po 98 mieszkańców na 
kilometr kwadratowy. 

Miechowice Podobną śmiercią, jak 
przed ośmiu laty jego ojciec z_zinął te
raz na kopalni ~e~źbiety" robotnik J ó
zef l(ozioł; przy pracy w pralni kO!Pal
nianej został pochwycony przez wat i 
poniósł śmierć na miejscu. 

l(rółewska Huta. Nadzwyczaj rzadki i 
ztą<l ciekawy wypadek fldarzy! s:ę w Królew
skiej liucie na Górnym Slasku. Zona pewne.go 
górnika powila jako dzies·ią,te ! ~eden~ste dzie
cko dwoje bliźniąt p,Jci męsk1eJ, ktore są z 
sobą zrośnięte. Jest to noworodek o dwóch 
ka<itubach a Jednej ~tow ie i dwóch twarzach. 
Dzieci leżą na boku: jedno spogląda w prawo, 
drugie w lewo. Dotąd żyją obydw~ i przy~mują 
pokarm. Ody jedno pracze, drugie . czym. to 
samo. Wyraz jest ten sam u Je<lne~o 1 drugiego 
Przypuszczają, że dzieci dlu~o żyć ni~ będą. 
Wszelako czynią się wszelkie s.tara.iu<l: ~by 
bl;źnięta utrzymać orzy życiu Jak. n~dJuz.ei. 
Obecnie znajdują się one w troskln.vei op1~
ce w lecznicy. Lekarzom chodzi o zbadanie 
tej igraszki natury. 

Bracia nasi w Oalicyi spieszą nam 

Zawc:dy sokołstwa polski-e~ w 190"7 r. Ko- ł 
m:tet \Vystawy przyrodniczo-le~arskiei i h~~ie
niczneJ X-go Ziazdu . ll'._karzy 1 p:zyrcdmków i 
polskich odni&s.ł sic <lo Suk~a .Mac1e~~Y .o pru i 
1oienie terminu uroczrstośct, urzą<lz!c sic m::- ~ 
jącrch w 40-tą rocznicę istnieni:.t Towarzystwa 
na koniec czerwca rb. 
. W·vdziat Sokola Macierzr w P'Jrozumie11iu 
z ()kregiem i Związkiem, czyniąc zadość te
mu życzeniu, przcfożyl uroczystość tę po.1.ą~Z-l~ 
n:i. z z.awo<lem wszystkich sokołów oolskci1 1 
~!otem okre~owym na dzieli 29 i 30 czerwca 
r~ku b. 1 

Zawody sokolstwa polskiego w 19(}7 roKU: 
skok o tycza w wYŻ (bez mostka); skok 
wdal z rozpędu (bez mostka); rzut oszczcr;em 
w dał w kierunku prostym; rzut kr<iżłoem 
(dyskiem); bieg plaski na 100 rn. 

Wiadomości ze świafa. 
Parlamentowi niemicc.tdemu 

z!ożono nowelę do prawa o aptekacll. 
Podług tego udzielać się b~dzie w ca
łych Niemczech tylko osob1st~'.'ch kon
cesyi na apteki. Państwom zw1ązokym 
zaś ma być pozostawiona swob.o<l~ y; 
uregulowaniu, względnie przemtememu 
aptek dotych.czasowych uprzywilejo
wanych tak zwanych „reallnych' ', na 
„osobist~". W tym cetu zaprowadza się 
osobne opodatkowanie aptek „o<l obro-
tu." . 

Ze w pa1łstw!e pruskiem tylko mem 
cy otrzymują konccsye osobiste ~a ap
tekJi, widzimy to po nowo powsta1ący~h 
~.ptekach na przedmieściach Poznama. 
i w Księstwie. A skoro Prusy będą 
miały prawo wykupowania aptek ,.r~
a ln1nch' ', to z pewnościa użyia. go n~J
pierw na wschodzie, gdzie kllk,adz1~
siąt aptek jeszcze w ręku Polakow się 
znajduje. 

Am:stryacka rodzina cesarska a język 
volski. 

Austryacki arcyksiążę Karol Stefan 
zamieszkujący w Żywcu, na pograni
czu Oalicyi i Śląska austryackiego, na
uczył się blegle po polsku, a językiem 
tym posługuje się zawsze i wyłącznie 
w stosunkach z ludnością. kraju. Obec
nie nawet, przebywając w jednej z 
miejscowo&ci w !stryj, arcyksiążę Ka
rol Stefan, potrzebując słownika dr. 
Oermana, zażądał tego od jednej z kra 
kowskich ks:.ęgarfl, depeszuląc o przy
słanie książ~i, po polsku. W Austr::yi 
mówią chętnie po po!1sku czlonkow1e 
cesarskiej rodziny. 

Rozruchy na Bałkanie. 
z pomocą. Komitet, któr,y niedaw~o _u- Jak każdej prawie wiosny, tak i te
tworzyl się w Krakowie celem mesie- go roku, poczyna niepokoić sfery dy
nia pomocy wydalonym gimnazyas~om nlomatvczne ruchawka band zbrojnych 
ogłasza drugą już odezwę wzyw~Jącą ~v Macedonii, które obecn=e rekrutują 
spo1eczeństwo polskie w Oa.l'.cy1 do sie. przeważnie w SerbH i . w Ore.cyi, 
zbierania składek i przesyłama ich na. podczas gdy dawniej glów111e oddziały 
ręce prof. Jordana.i w Krakowie. zbrojne bulgarskie wzniecały wrzen·e 

Akademickie Koło „Życie" w Kra rewolucyjne w tym kraju. Wskutek in
kowie ofiarowało 100 koron dla ofiar terwencyi mocarstw Bulgarya poskro
dotkn'.ętych strejkiem szkolnym. Sumę miła u siebie ruch powsta11czy, lecz 
tę z.lożono ~v admtnist[,acyi krakow- 1· gdyby współzawodnictwo Serbów i 
skieJ „NoweJ Reformy. . Qreków na spornem terytoryum w orę 
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~·'atalna om:ł łka. 
et' 

7 O) Powicsc z frfmcusk.iego. 

Opuścili szałas węglarza. Już byio 
zupełnie widno. 

Zeszli ze wzgórza. Las w tern miej 
scu był rzadki i można było zapuścić 
wzrok daleko. 

Nagle Jerzy zatrzymał się, schylił 
szybko i ukrył za dębem. Ryszard i 
Milller instynktownie Pochylili się tak
że. 

Jeden tylko Sass stal wyprostowa
ny, z rękama związane mi na plecach. 

O kilka kroków przed nimi, w krza 
kach, można: było rozróżnić szyszak i 
ciemną sylwetkę niemiec.kie~o żołnie
rza. 

Jerzy pokazał go Ryszardom pal
cem. Ranny w milczeniu kiwnał głową, 
na znak, że widzi. Co do Alzatczyka, 
ten bez namysłu zrobił ruch. jakby 
chciał do niego strzelić, Jerzy schwyc'l 
go za ręke. 

- Zglupialeś. kapralu - szepnąt 
Probmvali zawrócić do szalasu; o

b ró~ili sie twarzą do szyldwacha i co
fali się tykm, na kolanach. opierając 
ręce o rn 2ch i zeschniete ffścic. Jerzy 
rzekł głośno: 

- Spostrzeżono n3S, baczność! 

W tej chwili kula zaświszczala o 
cal zaledwie, powyżej jego ucha i u
tkwiła za n!m w pniu dęba. Więzie11 
skry! się za drze'\vo. 

- Wszystko się psuje - rzekł l(y
szard. 

- Wracajmy do szałasu. Tam bG
dziemy mogli przynajmniej siQ bronić! 

Powsta1i z kolan; już się nie ukry
wali, lc~z przyspieszyli kroku i, popy~ 
chojąc przed sobą Sasa, uciekali. 

Dru(J'a kula zaświszczała n.ad nimi; 
następńie trzeoia zadrasnęła ucho Al
zatczyka. Wtedy już nie wytrzymał: 
Przyklęknąl na jedno kolarno, wycelo
wał i 9-at ognia. Szyldwach padł mar
twy. 

Ale nadbiegli inni żołnierze placów
kt Kule płaszczyły sie o drzewo. R.oz 
poczęto się formalne oblężenie. 

VI. 
Przez kilka smutnych dni. jakie na 

stąpiły po bitwie, Ma<lelor i Marya nie 
opuszczali Sedanu. Zwiedzali razem 
szpitale i domy prywatne, dokąd przy 
lfloszo110 rannych i szukali wszędzie Je 
rzego, lecz narpróżno· 

Madelor otrzymał pozwo:enie od 
pru~ki ego dowódzcy udania s ie na pól 
wy~ep Iges. Lecz i tam wszelkie po
szukiwania okazały sie bezowocne. 2oł 
nierze. którzy pozostali jeszcze z 25-go 
linjowego pułku, i którz.v znali Jerze
go, stracili g-o z oczu zaraz na samym 

żnych starci:ich dalej sic toczy}o, zape
wne i Bułgarzy n:e pozostaliby bez 
czynnymi. 

Aby tedy zapobiedz niebezpiecz
nym dla pokoju konfnktom. zwróciły 
się rządy Austro-Węgier i Rosyi z przy 
jac[elskicm napomnieniem w drodze dy 
plomatycznej do rządu w Serbii. i w Gre 
cyi i zażądały, aby oba te pa(1stwa 
wpłynęty na zaniech~ ·nie podjazdowej 
wojny w Macedonii, g-dj'Ż utrudnia ona 
przepro,vadzenle reform. 

Obrazek z „Dumy". 

Rosyjskie p·smo .• Riecz" pisze: Po
seł Stachowicz chciał ndać się do loży 
dziennikarskiej, aby zobaczyć się z pe
wnym dziennikarzem. Strzegący je
dnak drzwi do tej loży kornet Popo
marjew oświadczył mu, że g-o nie pu
ści i że może do loży dziennil?arskiej 
dostać się tylko od ulicy. Stachowicz 
zapytał Popomaricwa, kto jest jego 
przełożonym. Ten odpowiedział, że 
StDłyp·n. Stachowicz poskarżył się 
prezydentowi izby, a w kilku dni pó
źniej. kiedy znowu przechodził kolo 
drzwi do loży dziennikarskiej, stojący 
tam Popomariew odpowiedział mu na 
prośbę, aby go puścil: 

„A ! to pan ten s:im, który się 
skarżył na mnie! Czy nie laska iść nao 
koło? Ja pana naucze. skarżyć się na 
mnie!'' Prezydyum izby jest zupełnie 
bezsilne w takich wypadkach. 

Niepokoje w Maroku. 

Jak inne mocarstwa patrzą na po
litykę niemiecką, wykazuie okoliicZ!J1ość 
że prasa zagraniczna posądza Niemcy, 
iż winn·e są wy_wołania nowych powi
klai'i w Maroku. Wobec tego zarzeka
ją s ; ę niemcy. że w interes.ie Niemiec 
leży, aby praca nad reformami w Ma
roku nie była przerywana przez zaj
ścia, utrudniające wykonanie planów 
zamierzonych. Co się tyczy uzasa<lnio
nych reklamacyi f rancyi, to będą po
parte przez caJe ciało dyplomatyczne 
w Tangerze. 

Z różnych stron. 
Rodaków upraszamy us!lnie, by ze 

chcieli nieustawać w zdobywaniu no
wych abonentów dla „Wiarusa Polskie 
go" na kwiecie11, ma.i i czerwiec. Do
pJaciwszy 10 fen. każdy otrzymać mo
że wszystkie numery gazety od począt 
ku kwartału. 

Krewnym w Polsce może każdy 
posylać „Wiarusa Polskiego". W tym 
celu potrzebuje tylko przystać 1,92 mr. 
i adres do ekspedycyi a ~azeta zosta
nie poczcie przekazana. 

Bochum. Naczelny prezes Westfal:i zn=ósJ 
rCYzpo rządzenie policyjne, według którego okna 
wystawne podczas 11abo~ef1stwa trzeba bylo 
zasla11iać. 

Bochum. w dnt~ie swicto odorawil w k<J 
ściele OO. Rc<lemptorystów pierwszą Msze 
Ś'.\' ·ks. Telesfor lioltforth. 

Bcttrop. I(s. prob Beclert o<l k ośc:ofa 

A! UAM k, _ „ .•.. ·-- ___ .!'!'!* ____ ·- ------- --~ 

początku bitwy i nie mo~di udzielić r, 
11im żadne.i wiadomości. 

\Vszelkie więc usiłowania były już 
odtąd daremne i Marya, ZRnębiona zu
pełnie, bardzo cltora i osłabiona, nie o
oierała się już woli ojca, RdY jej oznaj
mił. że trzeba wrncać <lo łfaut-Butte. 
9-go września udali się w drogę. Made
lor zaopatrzył się w kartę przejazdu, 
zapomocą której mógł przejeżdżać bez 
przeszkody koto pruskich forpoczt. 

Przed bramą przedmieścia Metnil, 
powóz musiał się zatrzymać z powodu 
wielkiego im.tłoku; gromady wojska i 
mieszkatl.cy Sedanu zapelnili ulice. Sta 
rzec zapytał o przyczynę tego zbiego
wiska. OdPowiedziano mu, że za chwi
lę będzie przechodził pierwszy konwój 
więźniów. Mieli tak wyruszać do Nie
miec codziennie. po dziesięć tysięcy, aż 
na pólwyspie nie bcdzie ani jednego żol 
nierza z calej francuskiej armii. 

Madelor musiał się cofnąć i cze
kać. Marya, która drzemała. przybita 
rozpaczą. otworzyła oczy. 

- francuscy żołnierze będą prze 
chodzić - objaśnił ją ojciec. 

Podniosla się, ja:kby jakaś ostatn.ia 
iskierka nadziei zabłysła w Jej duszy. 
Wychyliła się z powozu i patrzała. 

Niebawem rozpoczął się smutnv po
chód. Na czele każdego pułk.u szli ofi
cerowie; większa ich cześć niosła ró~ 
ne nieodzownie potrzebne przedmioty, 

Serca Jc1:usm\·e:~o obc •• odz~l sn.:brny lttb'iltirsz 
kapfaiiski. Ks. B. rodz.il sie w Bottropic, gdi.ic 
przez cale 25 łat zatrudniony jest w dos:r.pa_ 
~terstw.e. 

Gelsenkirchen. W tu teiszym kościcle pr0 _ 

boszczowskim odprawi! w drugie świ~o prv-
micye ks. Jan Schwan. · 

Oberhausen. No·WY kana1 z ttcrne do RCJ:it 
ma na gran.cy Oberhausen zostać przepro\1111-
dzooy. Ra<ini miejscy pragną, by przerzynil 
miasto, gdyż tylko wtedy Ouerhausen mialobr 
z niego korzyści. Odnośne wnioski odeslru1e ze. 
staną do rządu. 

Hattingen. W święta wielkanocne 
widziano w kilku miejscach oożar la
sów, jak np. w Linden. D~hlhausen i 
Niederwenigern. W ostatniej miejsco
wości spaliło się n.aiwet dziecko, znaj
dujące sie w lesie. 

Liidenscheid. W części górsko-ro! 
niczej Westfalii zwanej „Sauerlandem" 
jest zwyczaj, iż w pierwsze święto wie 
czarem palą na szczytach wzgórz „og
nie wi efkanocne". J estto bardzo stary 
zwyczaj, który m:eszkańcy „Sauerlan
du" we wielkiem mają posz2111owaniu. 

Sofłngen. W Wippernue nad Wu
perą, rozbierając stary dom, znalezio
no 2000 marek w fałszowane.i monecie. 
Były tam głównie dziesięciomarkówki. 

Dorsten. Pomiędzy stacyami Dcr
sten a Bismarck przejechał pociąg pe
wną niewiastę, która na miefa1cu zabitą 
zostafa. 

Meiderich. Pożar zniszczył dwa 
hektary lasu, należącego do firmy Ha 
nici· 

Soest. Z dniem 1 kwietnia podro
żało tu m!:eko o 1-2 fenygów. Taksa
mo ceny piwa podskoczyly. Dawniej za 
15 fenygów otrzymało się pół litra pi
w.a„ teraz tylko 4/

10 litra. 
l(olonia. Znów załamało s i ę tu ru 

sztowanie przy budowli i dwaj rnura
rie znaleźli śmierć. Potrzebna lep
sza kontrola rusztowań! 

Ber~. Socyaliści utworzyli nowy zwi<1-
zek metalowców pod nazwą. „freier Verband 
der Metallarbeiter Deut~>Chlands." 

Bertcn. Aby ulatwić wikaremu kościol'a N. 
M. Panny przyjęC:e dzieci do pierwszej E{JO
wiedzi w języku polskim, po.starano się w teJ 
gminie o prywatną naukc katechizmu QJ.a dzie
ci, które są w tym wieku, że powinny być przy 
sp_osobio11c do I-szoj spowiedzi i komw1ii św. 

O tej nau.ce wiedział wikary, a nawet 
ksiądz prob. Jedcr. Udziela! jej z pon~ki kil
ku gorliwych obywateli, pos;ada}ący patent na
uczvcielski p. Staniszewski w mieszkaniu ~ze\\ 
ca o. Celichowskieg-o. 

·Nie długo trwafa ta''" n:ijczystszej intencyi 
podięta nauka katechizmu. aż tu policya d(l
wiedziala sie o tern i nuż przysyiać „taJuych" 
do mieszkania owego obywatela który dat 
gościnę dziec '.om na te naukę. W każ.dem in· 
nem państwie kulturnem s.potkafob,· za ten do
bry uczynek p, Celichowskiego uznanie. w P~u 
soch uchodzi to za zbrodnie. Na CeliclK,wsk1~ 
go nafożyla po!'cya kare 50 marek. Nawet nic 
które pisma niemieckie oburzają się na Ó\Y ukaz 
policyjny. 

Hanover. Policya kryminalna <.
resztowała tu ściganego listami g011-
czymi złodzieja. który swego czasu 
włamał siG na probostwie w okolicy 
Nordhausen. 

Berlin. Zorganizowani w ,.Deut
scher Metallarbeiterverban<l' robotni· 
cy i robotnice przemysłu druda,rskiego 
postanowir.i dnia 3 kwietnia zastrejko-

żywność; chleb glównie; wszystko to 
mieli w chustkach, związanych za czte 
ry rogi. Niektórzy opierali się na la
skach. 

Pułki przeciągafv przez ulice dłu
gim szeregiem, konwoiowane przez i;d 

działy n:emieckich żołnierzy. które szły 
w odstępa-ch dwóch metrów jeden od 
drugiego. . 

f rancuzi o<lcltodzili smutni i m+ 
czący. Na całej długiej przestrzeni, któ 
rą przeby\val ten smutny orszak, usta
wili sje mieszkal1cy Sedanu na progach 
domów. inni w oknach lub na b.ailko
nach i rzucali pelnemi garściami owoce 
żywność. niektórzy pi.eniądze, a nawet 
cale czterohrn towe bochenki chleba. 
które chwytali w powietrzu żołnierze. 
a nawet sami oficerowie. 

Czasami, gdy bochenek chleba O· 
pB<ll na bruk ulicy. jeden z żołni~r~~ 
podbiegał i schylał sii;. aby go podn1cs1.1 

\Vtedy szyldwach pruski kopal go 
obcasem buta w głowę i wymyślał: 

- Schwein. 
Przyprowadzano szereg do porz.1d 

ku i orszak ruszył dalej. Niemcy s:.11 

ciężkim, miarowym krokiem. z kar~ ,1
1
: 

nami na ni.mionach; na plecach mes.r 
zwiniQte płaszcze. przymocowane pa· 
sami. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
~! „ 



~·ać, albowiem tylko 6 pracodawców 
przy}ęlo nowe ~.d~nia taryfowe. 

Lfpsk. TuteJSl krawcy ucłrwaliii 
bY od 3 i 4 kwietnia zaprzestać pracy j 
w ten sposób uprzedzić uchwalone 
przez pracodawców \.vydalenie ich z 
pracy. 

Offenbach. Podczas przejazLlżki 
/odzlą na Men·e ·wpadły 4 osoby do wo 
dY z których jedna utonęła. Trzy inne 
0wbY zdołano ocalić. 

Hamburg. Z powodu strejku robot 
ników portowych, przeds.ebiorcy spro 
wadzają z caligo śwjata lamistrcjków, 
co wyw ofoj e częste bójki oomiędzy ro
botnikami· · 

Na Schauml;mrgu starli się robotni 
cy włoscy z niemieckimi, przyczem 2 
robotnicy tak niebezpiecznie zostali oo
kalecieni, iż trzeba ich bylo umieścić 
w domu chorych. W Wilhelmsburgu 
pobili się robotnicy polscy z angielski
mi. .Ośmiu rn1nnych robotników odsta
wiono <lo domu chorych. 

Wiedeń. W Ne~oi schwycili chlo 
oi dzierżawcę Pavier'a ukrzyżowali go 
żywcem, a potem 0<kęll mu glowę. 

rłozmaiłoścL 

Od Ekspedrcri. l Zebrani~ członków od.działu budowla· . 

.. Tow. św. Antoniego z P. w Neu- ! , , . ~~~o. w Habtnih~rs~ . . 
muhl prosimy 0 podanie adresu b r. _ ł o:1bGdz e się w solJ.otę6 dn. kw1et 11~ wie 
my m_p~:i zamówione ustawy w~r:ł J._s I czo:em o ~odz. w _lokalu p. Kcthnga. i „. =- '! · -' ac. O hczny udz1al prosi ł 

_!14 „Zjednoczenie_ z:~· odo we polskie." f 
b <>atos'lenla ł rekł<.1my rcd~kcya -. 0 • 

OBWIESZCZENIE. I 
'!t~ PMhłh::rno~cJ al~ Odpowiada. Starszy knapszaftOW)' Schelienberg 
'?!!W• z Bochum IV. ob\vód 7 a. zamieszkuje 

W kościele klasztornym w Bochum 

odpra_wia SiG co n'iedzielę i świeto dwa razy 
P-Olsk1c naboi.ei1stwo.. 

I o d . . IL , . · ~o zime 7 2 l l Msza sw. z polskim 
śpiewem i kazaniem; 
. _2. O godxinie ~3 po poludniu polskie nabo
~enstwo 

Je~t . o.l~wiązkiem każdego rodaka z Bo
ch~łm t o.kołtcy uc~e~tnic_zyć nie tylko we Mszy 
ś" ., ale 1 w nabozcnstw1e po poludniowem. 

Gladb~ck. D-0nosi się Rodakom, iż 
przybędz ~-do Gladbeck ksiądz polski. 
Sposobnosc do spowiedzi wielkanocnej 
od sob~ty,? kwietnia od godz. 4 po poł. 
do !->0medz1ałku 8 kwietnia. O liczny 
udział uprasza s:e. 

Ze „Zjednoczenia zawod. polskiego" 

teraz na Schwarzbachstr. numer 7. Na 
co ~ę zwraca mvas;ę. 

Obwiesz.czenie. 
't.arszy lrnapszaitowy· Rcis.se z 

obwód 2, mieszka obccrr· e przr ulicy 
strasse 9 I 
il! 

ttordd 
fob len-

064~ 

ZEBRANIE „GŁÓWNEGO KOMITE
TU WYBORCZEGO POLSI(IEOO 
DLA WESTf ALII. NADRENII I SĄ-

SIEDNICH PROWINCYI" 

odbędzie się w Poniedziałek, 8 kwie
tnia o godz. 3 po południu w sali „Ger
mania". ul. Arminstr. 14. 

w O EL SE N KIRCH EN. 

Qd·powiedzialność za szkody. We- w I E c E. 
dlug paragrafu 833 kodeksu cywilJ1ego 

Wszyscy członkowie „Głównego 
komitetu" koniecznłe przybyć winni 
gdyż chodzi o nadzwyczaj ważne sipr~ 
wy. 

właściciel jakiegobądź zwierzęd1a jest odbędą się w niedzielę 7 kwietnia: Apolinary Wojczyński, przewodn. 

K . ·~ie,. u „· .'ra'· r ObelhaUSł;u 
U\\ ia.da..11ia .l.i 11. Cbłvn Ć\ , :i p iedzeme ad-
będ7Jc ~ ię w nicdzid " .11ia i kwiem . .i. o g -
d7~n c l l i póf na :iii p iedzci1. h; y : ~fa~ ,\ 
zarządu o godz JO 1 pf)I. (J) 

Prze · odntc-~c,>. 

'{ ow. li,.imn. • Sokól" w 0}'Sełdorf'-e 
l~osi~en~c nasZt "'O Oni:!.zda cc!będ:z1e s; ~ 

w TU(,'<iz1e.ę, , bm. o ~odz. 2 oo pol. w iok::t.ln 
p. Tocpla, ul. l olof1ska. Li zny udział cz.fen-
ków i ~ości pożądan ·. Cz łcm ! ( J) 

W>'d:l:ał. 

BACZ. OśC !1! 
Towarz~.: two Przemysłowców Pol kich "' 

Essen 
uriądza w niedziele dn. 7 kwietn!a rb. na w: J
kiei sali Aifrcdushaus przy ulicy frołmb· n · ·r
str. nr. 19. 

- OBCHÓD ROCZNICY. -
Program: Koncert. Część urzędowa. Pr:r.eu 

stawienie amatorskie „J(fncmatoJtrar' czrłi 
„Moskal w Essen". Krotochwila w 3 aktad1 
orzez. O_ B. i O. K. Zwracamy uprre;mie u
wagG. iż przedstawienie rozpocz:nie sie punkt. 
o S{o<lz. 8 wieczorem. Po przedstawicnju za
ba\\'a z ta1'icami. Początek o ~o<lz. 5 po połu-
dniu (3) Zarząd. 

Uwaga: Dzieciom szkoln:rm wstęµ :!a 
salę wzbroniony. 

Tow. ginmast. „Sokół" w Bochum. 
Szan. Druhom się donosi, iż zebra

nie odbędzie siG w niccL~'.cl~. dn:a 7 
bm., o godz. 5 po pot w lokalu p. Schae 
fera· ul. Ringstr. Uprasza się Q liczny 
udział Druhów oraz RD<laków mają
cych zamiar wst~p·ć do Gniazda. 

Czolem ! (3) Wydział. 

odpowiedziaI•ny za wszelkie --szkody W Freisenbruch po polu dniu o 4 godz. ~-'IPl!'Dl""" - ..:. - • •· e+? - --~~~- ~:<llllDl-c 
jakie jego zwierzę .innym osobom wy'- w lokalu p. Oferbeck. 

d 
· Kt \V W •t Towarzystwo św. Barbary w Uinen-Siid 

rzą,J Z1. ... o ma mwrzy.klad psa, a pies eJ mar po poludniu o godz. 4 w Io podaje swym członkom i wszystkim Rouakorn 
len kogo ugryzie, wtedy właściciel osa kału p. Hei.nemanna. do wiadomości, iż polski spowiednik przybGdzic 
może ~yć sądo~nie zmuszony do po- W Linden w poniedziałek 8 kwietnia w sobotę po P.ofudniu i będzie sluchal spowie-
noszem~ wszelki:Ch kosztów. leczenia po południu o 4 godz. w lokalu pana dzi wielkanocnej. Uprasza się, aby wszyscy 

k 
· b I S h'll z tej sposobności skorzystali. Nieszpory od-

11 ąsoone1 oso y i do wynarrrodzeni·a c 1 era. h"A ~ W S „~,ą się w niedzielę po poludniu: 11:odzina bG-

Towarzystwo św. Józefa w Dahłhausen 
f donosi swym członkom. iż kwartalne 
! wałne zebranie odbędzie sic w niedzie

lę, dnia 7-go kwi et n: a, po p_ołudniu o g. 
4. J Jk najliczniejszy udział pożądany; 
goście mile wiadziani. - Posiedzenie 

tejże ~so?ie wszelkicl? ~nnycłi szkód i I cboneb~ck przed polu<lniem o 11 dz1e z ambony zapowiedziana. Po nieszporach 
strat, 1ak1e powstały JeJ wskutek tego godz. w lokalu p. Pohmann. walne zebranie kwartalne, na które się czion 
właśnie ukąszenia. Lecz jest jeden ty]- W S~oppen~erf;[ przed południem 0 go- ków Jak 11ajllczniei zaprasza. (l) 
ko wyj~tek. mianoW1ic1·e 1'ez·e11· w•as'r~1·- dz1me 11 1 pól w lokalu p, Osenberga Uwaia. Zarzą<l i rewizorowie kasy raczq 1 - się stawić po sumie dla porachunku. 
ciel psa udowodni, że ukąszenie zosta- ul. :Essenerstr.. Przewodniczący. 
I? ~a~ini-0ne jedynie przez ukąszonego W Oberhausen 11. w południe o go<lz. -- ----·-- -
(J~zeh ukąszony n. p. draźnił psa zupel 12 w lokalu p. Jamen. ul. Knappen- Towarzystwo św. JÓ1..efa w Stcrkrade 
nte bezpotrzebni_et wtedy lecz tylko strasse. <lonosi swym cz.Jonkom, iż w niedzielę dnia 
wt.edy, r(e jest właściciel J}Sa odpowie W Hochheide. po południu 0 2 godz. w 7 kwietnia o godz. J t przed p0Ii1dnicm 'oubę-
d I k - k ru V b p dzie się zebranie, na które si ę wszyscy sta-
zta ny za1 u ąszenie. -- Ale ten wyją a ~ p. ier auma. rzed wiecem wić winni, ponieważ przyjdzie po<l obrady spra 

!e~ i~szc_ze ma drob1.1e wyjątki, jak np. O 12 l pól .~odz. odbę.dzie się konferen- wa _u:ządz.euia o~ch0<iu roc:inicy. - Zarząd 
iezeh dziecko małe 1 bezrozumne dra- cya męzow zaufania. \ pow1111en się gollzmę prę<l7.Lj sta'' !6 
źni psa, a pies je ukąsi, to w takim przy W Katernberj! dnia 8 kwietnia po pot (l) Zarząd. 
~dku.':'laścic'.el psa jes7Jcze jest odpo- o f!O_dz. 4 na sali p. W. BU~era, Ka·, l 
w1edz1amy .za szkodę przez psa wvrzn stafll'enstr. Towarzystwo św. Piotra w Steele d j o.t Obe h I K f donosi swym członkom, iż kwartaln~ walne 
zoną. r ausen · „ on erencya mężów za zebranie odbędzie sie s k\,-ietnia o godzinie 

Mafoa-7Xodziej. Policya paryska areszto-
11:a.ra w tych dniach człowieka, który przed kil
k!lku miesiącami zbieg.I z wiezienia. Na ramie 
mu aresztowanego siedziala niewielka malpa. 
\Y komisarjacic polic}inym z\vierzątko stafo 
się przedmiotem o-gólneg_o zajęcia. ZwJaszcza 
ko1msar?.. baw~t się z niem i obsypywal je pie
szczotami. N:iglc malpka się<!ncla ruchem 
blysk<-nvkz t~ m do kieszeni urzędnika, wycią
~afią~ z niej portmonetkG i podaJa ją chyl.Jdern 
swo1emu panu. .fa\: się następnie okazafo. byJ':i 
\\'Ytresowana spccvalnie do kra~zi~zy. Wo~ec I 
tcl!o ma1pkę cx~d.,·1:0 do Tow. op1ek1 n~d zw1c
rzę~ami, wlaściciela zaś jej zatrzymano w are
szcie. 

1 
Zam~'>rdowanie Polaka. Z Go·ldfieldu, tery 

1 ~rrur:1 Nevady. donoszą aJenci Reutera, że 
11 e1ak1 kapitan Iiines, podający się za ołicera 
~nl{ielskiego~ z.astrzcEJ w resturacyi Polaka. 
ir. PodO"wskie~o. ( ?) łiines i jego żon.:i. mieli 
~<>znać hrabi~o w r. 1905 w Nome. Kapitan o
S\b"''.":'lcza, że zastrzel!t Po<lowskiego, ponieważ 
u lizyl ic.s:ro fonie. . 

p żv~;v-r~trzela~w. Dziennik moskie\vski ' 
,. arus opowiada mezwykly wypadek z dzia
lalnooci sadów polowych i \vypraw karnych. 

, Zdarzyla się rzecz nadzwyczaj.na! 
, Zmartwychwstal rozstrzelany, t. j. ściśle 

i0Jiąc,_ nic tyle zmartwychwstaI. ile byl „nie-
~ _aidruc'· rozstrzelany. Stalo sic to z wloś
~1anm.em Antoninem Lustcm, z powiatu wezen-1 

2
ersk1cgo, "\V prawincya.ch n.adb::i.rtyckich, który 

1 
Halazf się w sferze \\'nraw karnych gen. Or
owa w grudniu 1905 r. 

s.i I<cnstrzelano 11:0 razem z innymi, rozumie 
n~ .bez sądu i śledztwa. Rozstrzelano i rzucono 
k~ Jedną -~pe cial. ~rzyszli krewni, aby zw~o 
~ Zabrac 1 pochowac. Straży w owym czasie 
Le byt?. I kiody pod stosem cial znaleziono 
n usta, Jesz-cze kol'atalo w nim życie. Wykczo 
i 0 IW i i!,amierz.ano wysiać zai [ranice. czeka
~c 1t~l~o na 7.lloelne przyjście do sit Jednakże 
ta a ezlt sic dobroayl1cy i donieśli komu na 

111 za.!efalo. 
Po tąW_l~.<tza zaniepokoifa się. Jakże teraz 
si s JJ:c Z jednej strony należałoby zalaiwić 
nię ostatecznie z Lustigiem i „po-prawić" gdyż 
StePodotma p0nvolić na to. aby cuowiek roz
lll:zetonv chodzif, oddychal r zajmo\\ral się swe 
zr1 Spr~\\·ami; z drugiej jednak - jakoś nie-
10 ęc~nie„. Skoro go oszczę-dzila kula karna, 
mo;11echajby ;;d sobie ... Ale na właSiności nie ł 

· 7..na, Prr.cek-;: to przestęp-ca polityczny. 

110 
I Wyhr:i.nn dro~ę pośrednią: nie poprawio- , 

l o' lec7. i nie 1mszczono na cztery wiatry. tył- j 
ś ~S~<km ·1 {1.o wiezienia. Zawsze to co~ no- l 

spr niego. Niechaj sobie wyższa \Vtadza ł 
rawe te rozstrzyga. ,. 

kr Taka iest l~ika „karna" - ko1'icz~· :1:azetil, 
ora npowiada o tym n:ezwykfym epizodz.ic." 

ufania odbędzie s>:ę dnia 7 kwietnia 4 po poludniu. Uprasza sie szan. czfonków, 
po poł. o godz. 2 u p. Webera, Duis- abv sie jak najliczniej stawili. (1) 
burgerstr. Uwaga: Czfonkowie zarządu i rewizoro-

W Rath pod Dyseldorfem odbędzie s1·ę \.vie kasy powinni sic stawić o l!odz. 11 przed 
pcludnicm. Zarz~d. 

wiec 7 kwietnia po południu o godz. -----
4 na sali wdowy ttiJden, Kaiserstr. Wiec paraf.iałny w Ho-rsthausen 
przy kościele katolickim. odbędzie się w świeto Zwiastowania Naiśw. 
Porządek dzienny: Referat z obec- Marvi Panny, dnia 8-go kwietnia. po południ n 

h bk 
o godz. 4 na sali p, Korte){o. Uprasza się sza-

nego ruc u zaro owego. sprawozda- no\vnych Rodaków o jak nn.ilicznie}szy udział 
nie kasowe za I. kwartal obór delega- z po\rndu \\ ażnych spraw miejscowych. 
ta na walne zebranie, wnioski człon- Komitet. 
ków. - ------ ·--·· ·-· · 

Towarzystwo św. Wojcl~i1a w Hocblarmark 
donosi uprzeim:e swym członkom, ii, w nie
dzielę, 7 kwietnia, bierzemy udziaf w wpro
wadzeniu dzieci do pierwszej Komunii św 
Czfonkowie winni się stawić rano o godz. pól 
do 8 w lokalu towarzvskhn w czapkach i od
znakach. O na.Hicz!li~jsz:r udz '.aI 9rnsi 

Baczność Rodacy w Herne ! 
Wielki wiec w Herne odbędzie się 

w poniedziałek. 8 kwietnia. oo poludn. 
o godz. 5 i pól w lokalu p. Nittki. ulica 
Nowa. 

ZEBRANIA CZŁONKÓW 
W Glądbeck po południu o 50 godz. w 

lokalu p. Klipera. 
W Ober-Marxloh po południu o 4 godz. 

w lokalu p. Minhorst. 
W Liitgendortmund po południu o 4-ej 

g. w okaJu p. Spechta. 
W Diimpten po południu o godz. 5 w 

lokalu p. Eckharda. 
W Preisenbruch po poludnhl o godz. 4 

w lokalu p. Oferbecka. 
W Altenbochum po południu o godz. 4 

w lokalu p. Burg-hardt. 
W Bochum-Hoistede po południu o 4 

godz. w lokalu p. Walburga. 
W Kłrcblinde po południu o godz. 1-ej 

w loka1u p. Schumachera. 
W Dorstfeld po południu o godz. 4 w 

łokalu p, Klinkhamer'a. 
Wanne Il Zachód. Zebranie czlouków od

będzie slę w niedziele dnia 7 kwietnia po pol. 
o 11:odz. 5 i pól u p. Ocrdersmanna przy ulicy 
Iiofstr. WydziaI winien się stawić godzinę 
prcdzc.l. 

Wanne I. Unser Fritz. Zebranie czfonków 
odbę<izie sie w święto Matki Boskiej 8 kwiet
nia po po.łudniu o S!_odz. 4 n pana Lowe, Dor
stenerstr. 

Recklinghausen-miasto Zebranie cuon
ków cdbędzi_c sic w święto Matki Boskiej 81 
kwietnia. po oof. o g-odz. 4 u pana Ratkę przy 
Orossc Oelitstr. 

Alten-Essen. Zebraltic czJonków od.będzie I 
się w nietlzielę 7 kwietnia przed po!. o godz. 
11 i pól u p. Saala. 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antonie~o w Reddingh.-Siid 
poddaje do wiadomości swym czh n!\:om oraz 
wszystkim Rodakom i I~o<laczkrm. :ż w so
botę. d11ia 6 kwietnia, po poludnia od godz. 4 
będzie sposobuo.ść do spowiedzi ś w . w h:zyku 
ojc.zvstym. W niedzielę po pol'udniu przystę
pują czfonko\\ ie naszc~o Tmvarzystwa do spo
wiedzi św., a w poniedziafek. <l111 a 8 kwietnia 
to jest w święto Matki Boskiej o godz wpół do 
8 rano jes.t Msza św. z po!skim śpiewem n:i. 
intcncyG naszego Towarr.ntwa. ooclczas któ
rej przystępują członkowie '\-spólnfo do Komn- • 
nii św. Obowiazkiem jest każdego członka 
przystąpić do St01u Pańsk ! e~o. ponieważ to 
jest spowiedź wielkarn:icna. Sz::m°'vnc Siostry 
uprasza się, żeby w sobotę po południu i w nie 
<lzielę rano przvstępowa1v do spowiedzi św„ 
ponieważ w niedzielę po .uoJudniu będą slucha 
ni tylko cz:Ionkowie naszcS!O Towarzystwa. O 
Lictzny udziar cz.ronków w spowiedzi prosi 
( 1) Zarząd. 

Tow. Polek "Wanda', w Herne 
odbędzie swe zebranie w niedzielę, dn. 
7 kwietnia o godz. 4 tej po południu na 
sali p. Sternberga, Dworcowa ul. obok 
kościoła kato1ickiego. Z powodu, ii 
jest wiele ważnych spraw do omówie
nia i wszyscy czl9nkowie swych ustaw 
jeszcze nie odeprali, prosimy o jak 
najliczniejsze i punktualne przybycie 

Zapraszamy jak najuprzejm'.ej wszy 
stkie rodaczki do zapisywania się do 
naszego Towarzystwa, gdyż im więk
sza siła, tern Jepsze pole do działamia. 

(2) Zarząd. 

zarządu o ~odz. pół do 3. 
(3) Zarząd. 

Baczność Bruckhausen i okolica! 
Towarzystwo kat. "Zgoda" z Bruck-

hausen-Marxloh 
urządza zabawę, dni.a 7 kwietnia z tca 
trem pod tytułem .. A \Vantura na przed 
mieściu", n.ą którą się wszystkich roda 
ków z Bruckhausen i okolicy zaprasza. 
Muzykę dostawi nam p. J. Podeszwa z 
Altstaden. Początek zabJwy o godz. 
4 po J)Oludniu. 

(2) Zarząd. 

Baczność l(ottenbur~! 
WIELKI WIEC 

odbędzie się w niedzielę, dnia 7 kwietnia o ;::o 
dzinie ,4 po poludniu na sali p. Zeibiga. Nn. 
wiec ten zaprasza się wszystkich R.odakó\Y, 
ponieważ przyjdą ważne SDrawy tyczące się 
budowy kościola w Kottcnburgu ood obrud:r. 

· Zwołujący. 

Wielki wiec ,~wiązku .Polaków 
odbędzie się dla miasta Bochum i olwłi
cy w poniedziałek, 7 bm. po południu o 
godz. 4 na sali pana \Va:burga w Hof
stede, Postrstr. Na wiecu będzie prze
mawiał jeden z szanownych panów po
slów do parlamentu. O liczny udział 
prosi 

Z wh1zek Polaków w Niemczech. 

Baczność Sokoli w Rauxel-łlabing~ 
horst! 

W niedzielę, 7 bm. o godz. 4 po poi. 
odbędzie się na sali wdowy p. Wessełs 

WIELKI WIEC SOKOLSKI 
Rodacy! Wzywamy Was. abyście 

najłllczniej na wiec ten przybyli, bo cho 
dzi nam o zszeregowanie rodaków a 
szczególnie mlodzież nasza w zastępy 
sokolskie i twon..cn:e przez to muru o
chronego przeciwko naporowi wszelkiej 
germanizacyi. Podążcie wszyscy na 
wiec. na który zaprosiliśmy naszego 
Redaktora p. Brejskiego, który to nie
dawno temu opuścił mury wJęzienia 
pruskiego. - Zapraszamy również Wy 
dzial okręgu IX i prosimy, aby przysłał 
na nasz wiec mówców. którzyby po
trzebę organizowania się w drużyny so 
kolskie dobitnie wykazali. 

Komitet z grona sokolego~ 

. Nadesłano 
DilionS łó 

zawitało w Poznańskie 
I n1yborny~h p płe1·osón„ 

firmy 'Wulban 

I. F. J. Komendziński w Dreini• 
w nader przystępnej cenie detaliczniej 
10 sztuk 15 fen. Warto sprawdzić. Do 

nabycia we wszystkich pdnośnych 
handlach. 



Podzielcowaah t 
Towarz. św. Antoniego w Reckllngh.-Sild 

:sklada swemu dyry~entowi teatru. amatorom 
a amatorkom za ich trudv i mozoly, które 
JtOOieli podczas prób teatralnych i za tak pie
.lcłle od~ranie teatru serdeczne podzię.kowa
aie starooolskicm „Ból! zaplać ! " 

Bottrop_ 
W poniedziatck, dnia 8 kwietnia, po poi. 

o iocb. 5!/:i odbędzie sie walne zebranie Towa
rzis1wa św. Jacka z Bottropu na sali g. łlof
st~da w Dellwi~. Porządek obrad: 1) zagaje
.nie; 2) placenie skla<lek; 3) sprawozdanie se
kretarza: 4) sprawozdanie skarbnika; 5) 
obór nowego zarządu. Uprasza się szan. 
czlonków, by sie jak nailiczniei zebrali, gdyż 
przyjdą ważne sprawY pod obrndy. Zarazem 
.!łodajemy do wiadomości szan. c.z.lonkom, któ
.fYCh dziatki przystGpują. pora:z. pierwszy do 
.I(omuni św .• by się zglosili po ksią7)ki do na
Q.ożeńseya i po obrazki pamiatkowe do sekre
tarza p. Wincente1to Myśliwca sklad mebli, 
Prosper~tr. 62. ( 1) Zarz~d. 

.:oro śpiewackie „Wanda" w Kray. 
donosi .s:zanownym czlonkom. iż zebranie na
sze odb~zie się w niedzielę, dnia 7 kwietnia. 
o godz. Jl przed poludniem na sali p. W. Ke
fenhorstra. Z powodu ważnych spraw liczny u
dział czJonków pożądany. Goście mile widzia-
ni. ( 1) Zarząd. 

Tow. św_ Wincente20 a Paulo w Heeren 
donosi swym czlonkom. iż przyszle zebranie 
_odbeclaie się w niedziele. 7 kwietnia, w lokalu 
posledzefl u pana Schneidr'ą o 4 godzinie po 
Doiudnin. Czionkowie winni sie wszyscy sta-1 
wić. Goście mile widziani. (1) 
· francłszek Gorny, sekretarz. 

f: 
Towar:tystwo św . .Tanu Neo. w Frlntrop 

podaje wszystkim bratnim Towarzystwom do 
wiaidomości, iż obchodzimy w bieżącym roku 
uroczystość poświecenia chorą.~i. dnia 9-go 
czerwca. Dlatego sie uprasza, aby okoliczne 
Towarzystwa w ten dzień ża<lnych uroczystoś 
ci lnb zabaw nie urządzaly, ale raczyly swoją 
obecnością nasze Towarzystwo zaszczycić. 
Bliższe sx.ozególy co <lo naszej uroczysctości 
będą ogłoszone _oóźnieJ we „Wiarusie Pol-
skim." (1) 

Zan.ąd Tow. św . .f1ltla Nep. w Printrop. 

l(oło śQłewu „Harmonia" w Rotthausen 
podaje do wiadomości szanownym członkom. 
iż miesięczne posiedze11ie odbe<lzie się w iJ,ie
dzielę, dnia 7 kwietnia, o ~odz. 4 po pol. u p. 
Waldmanna. Brisenstr. O liczny udzial up~a 
my, 'J)Onieważ będą ważne sprawy omawiane. 

(2) Wronecki, przew. 

l 
Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 

donosi swym cuonkom, iż w niedzielę, dnia 7 
kwietnia, oo południu o i;1;odz. 4 odbędzie się 
kwartalne walne zebranie. na które prosimy 
wszystkich czfonków. O jak najliczniejszy u
dzial uprasza sie. Goście mile widziani_ (1) 

Zacząd 
Uwa23. Posiedzenie za·rządu odbędzie ~e 

te"o samego dnia po poludniu o godz. pól d~ 3 
na ·które wszystkich czlonków zarządu prost 

(1) Przewodniczący. 

Baczność Oberhausen! 
)(oto śpiewu ,,Micklewkz" 

urządza <ln. 7 kwietnia na sali p. Koltera przy 
NoWYm Rynku wielką zabawę z taócalnd. prze 
plataną, śpiewami i JllQ'l1ologami oraz strzela
niem do tarczy o nagrody. Prosimy wielce 
szanowne Towarzystwa, Rodaków i rodacz~d 
z Oberhausen i okolicy. aby ·nas swą obeci:ośc1ą 
zaszczycić raczyli i popierali śpiew polski, któ 
ry mm bard.ro votrzebnv. (2) 

Cześć pieśni polski ei! Zarząd. 
Uwaga. W czwartek wieczorem o _7-ej. 

lekcya śpiewu i w niedziele o_ll po naboz. 
Florczyk, prezes. 

Bractwo Ró-l:ańca św. w Ober-Styrum 
donosi SwYm Braciom i Siostrom i· tym, któ
rzy jeszcze nie sa w Bractwie, aby przybyli i 
dali się wvisa~. Różaniec odprawi sie dla 
wszystkich w niedzielę, 7 bm. o go<lzi~ie P<?l 
do4. Po odprawieniu Różańca odb~1e się 
zebranie kwartalne na sali Wolbenl;a. Uprasza 
sie wszystkich aby sie jak najliczniej stawili. 
gdyż będzie placenie skladek miesięcznych 
obór nowego chorą,że~o. (1) 

W. Wrzesiński. nadzelator. 

Towarzystwo św. Aotonie2'.o w Laar 
odbędzie swe walne zebrooie dnia 7 kwietnia o 
5 godz. po pol. (1) Zaimłd. 
Towarzystwo św. Michała w Reoklh.-S. Brucb 
donosi swym czlonkom uprzejmie, iż w niedzie 
lę. dnia 7 kwietnia, o ~odz. 4 po polu-dniu od
h~dzie sie nadzwyczaline walne zebranie, na 
którem obecność wszystkich iest pożądaną,. (1) 

Zarząd. 
Uwaga. Zebranie zarządu o zwyklym 

czasie Przewodniczący. 

Towarzystwo polsko-lcltot „Jedność•' 110tl opie-
ką św. Stattłsława w Esie:a 

donosi uprzejmie wszystkim czlonkom, iż w 
JJiedzielę, 7 kwietnia. po południa o godz. 5 
odbędzie się kwartalne walne zebranie. Na 
porzg<lku dziennym ważne sprawy oraz obór 
nowego sekretarz.a. Zebranie zarządu przed 
poludniem o 11 i pól godz. O liczny udzial sie 
yprasza. 

Zebrania od Hw kwietnia odbywać się 
będą raz w miesiącu i to co l niedziele każde
go miesiąca o 5 tej godzinie po poludniu. Uro 
czystość św. Stanislawa odbcdzic się 9 maja. 

Uwa~a. Zabawy urzadza Towarzystwo 2 
i to 29 czerwca i 15 września rocznicę 17 istnie 
nia To\\'arzystwa. (1) Pr. Karlikowski, przew 

Baczność Druhowie! 
Towarzystwo sdmn. „Sokół" w Herne 
Przyszla lekcya śpiewu odbe<lzie sie w 

piątek dnia 5 kwietnia o g:odz. 8 wieczorem • 
Cwiczenia odbywają się w każdy wtorek i 
czwartek o godz. 7 i pól wieczorem. Upra-
sza się o liczne i punktualne przybycie. (1) 

Czolem ! Naczelnik. 

Wielki wybó1· tapet 
Donoszę Szanown. Rodakom, iż z dniem 23·go 

marca o godz. 6 po poł. 'twieram 829 

wielki skład tapet 
i wszelkfch artykułów małars"-łch 

Baczność Rodacy! 
Pierwszy odbiorca w ten d:t.ień otrzyma w po

darunku najlepszą tapetę na stancyę, drugi odbiorca 
na sypialnię a trzeci na kuchnię. 

O łaskawe poparcie swegn pr~edsięb'orstwa. uprasza 

Fr ncłszek Ofierz1ń•kł, 
jedyny polski malarz na W a n n e i ok o lir~ 

ulica Karola nr. 5. 

Tanie ceny! rylko polska mługd 

aczynia emalj. ~ ... „„„„„ ....... „ 
kupuje się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Beelaum 
Dorstenerstr. a. 

Rolalłnghausen p. Wanne, 
Heinriehstr. 31. 

=== Tanie umywalld ! === 
Do budowy tramwajów elektrycznych 

w Królestwie Polskiem poszukuje się 

dozórcr 
grnntownie obeznanego z układaniem szyn 
rowkowych i całkowitych rozjazdów. 1Ny
magana znajomośc języka polskie;;o. 

Oferty pod Z. T, M. składać vależy 
w biurze technicznem (388 

Siemens Schuckertwerke, G. m. b. H. 
Essen-Ruhr, Markischestr. 38. 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „Wiar. 
Polskiego". 

_,derej ezeladn. 

krawieccy 
znajdą zaraz pracę przy 
wysokiej zapłacie 1,389 

Tomaszewski, 
Esssen, Grab,nsb'. 4:5 

Donoszę ninieiszem uprzejmie, że 
„SYBILLA LEC HOW A" 

wYidzie na pewno w końcu marca 1907 r„ tak 
że na początku kwietnia każdy, kto zapisal to 
dzielko odbierze. Oto spis niektórych r<Y.Ldzia
lów „Sybiolli". 

Do Ludu Polskiego w Westfalii, Nadrenii 
i w ogóle na obczyźnie. - W stęp. - Sybille i 
ich proroctwa. - Kościuszko o przyszłości 
Polski. - Deby Kościuszki na Litwie. - Dzi
wny znak na niebie 1654 r., w Częstochowie, 
zapowia<laiący klęski. które sie na Polske zwa
liły. - Cu<lowne widzenie. objawione dwom 
:Zakonnikom. - Proroctwa o upadku Polski x. 
Piotra Skargi, króla Jana Kazimierza i króla So
bieskiego. - Przepowiednia X. Karmelity Mar 
ka - Proroctwa o Polsce papieży Piusa IX. i 
Leon XIII. - Adam Mickiewicz jako prorok. -
Przepowiednie o odrodzeniu Polski, wygloszone 
przez Polaków i cudzoziemców (np. zachodzi 
tu Koszut, Garibaldi. Wiktor Hugo, Brodziński, 
Slowacki, Krasiński, Pol, Garczyński itd.) -
Przepowiednia cyganki o przys.z.lości Niemiec 
itd. 

Cena „Sybilli Lechowei" 30 feny2ów, z 1 
przesyłką 35 fen.. 10 sztuk za 3 marki franko. 
Sprzedającym z dru~łei reki rabat. 

Kto zapisze „Sybillę" i przyśle 70 fen. zna 
czkami pocz.towemi, lub 75 fen. przekazem, od
bierze następujące przedmioty: l) Elementa
rzy obrazkowY dla dzieci polskich z 30 obra
zkami 10 fen., z przesylka 15 fen • 2) Gra Niebo 
20 fen„ z przesylka 25 fen .• 3) Lech, gra na- ' 

Towar_zystwo „Jedność" pod oP. św. Barbary rodowa 20 fen., z przes. 25 fen. 4) Zwierzyniec 
w Lontrop . gra z 16 obrazkami 20 fen. 5) 10 pocztówek w 

donosi swym cuonkorn, iż w niedziele, dnia 7 czarnym druku i 5 kolor01WYch w cenie 60 fen. 
Im ietnia P.9 ool'u<lniu o godz. 4 odbedzie się Cena sklepowa tych przedmiotów 1,40 mr„ zni-
zebranie w gmińs~im lokalu u pana Osekam w żona 70 fen. Kto zatem nadeśle 70 fen _ znaczka 
LontroP. Goś-cie mile widziani. O liczne i pun mi pocztowemi lub 75 fen. przekazem odbierze 
ktualne przybycie uprasza sie. zaraz powyższe artykuly franko (z Sybilla Le-

(t) Za.rząd. chową 1,10 m.,) a oprócz tego zapisujący te 
Uwaj!a Zarazem <lor.osi sie uorzeJmie. gry i po<:ztówki Sibillę Lechowa nabiera pra-

i% towarzyski lokal znajduje sie w Lontrop w. wa do uzyskania nagród za rozwiązanie kilku 
rrrninsklm lokalu u p. O.sekam lamiS!'lówek. 

.Tau Lange, sekr. Jtnef Choci:szewsk1. Gniezno - Onesen. 

Wielki s~lad 

gotowej garderobJ męzkiej 
dla el1lopc.J)w i rot:oc.zej • 

Skład sukna. Praco·wnia podług miary. 
W Weyn.a, Hochemmerich, 

========== Atro1Htr. <I.. =========== I Tanie i rzete»ne źródło zakupna. ... „„„„„~młimi?ll!llllll„„„„„llli„mlllrB:mllllR'f-.lj 
Nie pozwólcie się oszukiwać! Służąca POISkł 

umiejąca po niemiec 
a. która musiałab1 ~ 
pomagać w interesie i 
domowej pracy, na 11 
słltgi 18 marek mięsięc 
nie, może się zgłvsi6 
15 kwietnia. lub '11. Il 

raz (ł!5 

Uala armia Agentów chodzi po 
W estfalłł i N adrenłi 

wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Noblesse i Otoman. P. Oclaybe•11k1. 
Dellwig, Zielona '1. 6! 

Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą z fabryki 

Ganowicza & Wleklińsklego 
z Poznania, 280 

2 ciel. krawiec~. 
na duże i .1 ed•e1 
na małe sztuki po~ku 
od każdegl) czasa (8~ 
Jan Iiaezmareki 

wtrnczas Noblesse No. 50 i Otoman mistrz krawiecki/ 
w Baukau prz;r R&rce 
Bismarka ulica lll'. u' i najlepsże. ~ 

Poszukuj~ zaraz (3~ 

Wszelkie wysyłld niżej 30 tysl~ey uskutecznia się <I. ezela•zl 

kra wiecklc~ w największym interesie hurtownym 
i uc1nla syna 1ciu 
wych rodzicó" u llłale 
utrudnienie lg. Kwaśniewskiego 

w Bochum ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. 44. 
.Jan 8z7rh, 

Bohlłns hau1e1 
Bochumerstr. 2!b. · ' Telefon 743. 

Zaproszenia tt 
At tt weselne 

w pięknem wykonaniu i na 
eleganckim kartonie oraz la

ne druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

lll. KaltheseratrasH 17. 

Biuro obrony prawnej I ud;~1~~zrs:~~ 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich. w wy
padkach na starość itd., jako też wykonuj~ wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
nia na niemieckie i polskie. Polecam się także na 
~iągania wszelkich pozasądowych należytości do 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przeli poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Aug. Zipplies, 
Es & en, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

Polski 

Elementarz 
dla dzieci uczącyeh się w 
szkole tylko po niemiecku. 

J esłto rajlepegy elementarz, jaki 
dotych~aa został wydany, dla t"'go 
powblien majdować się w ręku kd
dego dsłecka polskiego '18 obczyłnie. 

Elementarz wykonany jest bardzo 
gustownie. ozdobiony llcmymi obraz. 
kami, a ułołony tak, te dziecko umie
~ uytaó po ~mieek11, łatwo Bit 
naucą po polaku. 

O... BO fm., • przurlkq IO fm., 

Adres: Właro1 Polaki, 
Bochum. 

• o§Opoaoodo 00000000000. 

0 Jedyny polski skład 
o kapeluszy damskielt 
a =- na Wanne i okolicę!== 
O Szanownym Rodakom z Wanne i 

okolicy podaję do wiadomości, iż z 
dniem 91 marea 0tworzyłam 
skład kapelusz,..damslll<' h 
i dzlei-ł~eyeh wdonów, 

•

wianków ślubnyc-h 1 wian· 
ków dla dzleet, prz,a1t:pU· 

j~eyeh do plenwHej 
Ii.omuntł Ś'łT. 

Prosząc o łasKawe poparcie mego 
interesu, przyrzekam skorą i rzeteln1t 
usług~ i kreśl~ 33-0 

Z poważaniem 

1 Pe~.~~. ~~~~!ń~ka, 
o Tanio. Wielki '"'1hór. O 

.oąą c ś@o aOOOOOOoocol 

Tani chleb! 
Dobry, poływny chleb pad-en 
borskl po 1,25 mr. I po 85 fe 
również westfalski chleb wiejsk (Bauern 
atuten) po lOU mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bocheków franko 
fabryka chleba Joh. Dake Upsprung. 
p. Salzkotten. (18~ 

Zamawiać prosz~ w niemieckim j 
zyku i podać dokładny adres i etacyę ko-
1„Jową. Składy w Bochum : J. Pollmeier. 
M:oltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenefj;. 
P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Stomtr.11 
Lh. Lobo~ Maltheserstr. 6, G. K.ircluler 
Liadenatr. '12, Edl. Welseh, Konigstr-

MEBLE WYSCIBLANE oczyszcza f 
wnie z molów i czyści chemicznie f ARB U 
NIA GALLUSCHl(f, PRALNIA W BOCH 
Tel nr. 911. 

filie: łlofstede, Heme, Eil!kel, R~kłi1' 
hausen. I.loden, Hattin2en, Lanil'eodreer. M~1 

ten,_ CastroQi l(amen, DoctmlUld, Gert 
Sprockbovel. 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR· 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser 

cnen Postanlt ein Exemplar der Zei 
„ Wiarus Polski" aus Bochum filr d 
II. óuartal 1907 u. zahle an Abonnetn 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 .Mk. erhalten zw bben, b91 

ICherunftct. 

• • • • • • • a. • • • 

lblłerltclrn Patmd 
·~~~~~------~--~~~--------------~-----

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny A n t o n i B r ej s k i w B •l . · 1.1·io11kamł Wyda waictwa „Wiarusa Pol." w Boch„. 



Nr. 79 .. Bochum, na sobot~ dni Rok -go kwietni& 11 907. • 

• • 

l14deue płsae ltdoye dla Polak6w Da eb111tn11 pog1fit•••• 9'wł11ł1 010 aprawoa 1uodowya polltycz•ya I zarobko "„ 
Wychadd eodztcmftłe & wmłkłem 4ai ~wiątecz-
1Ydl- Pa.edplata kwartalna aa poczcie i u tistQVJa 
W'Ylłosl 1 a. SG łe11 .• a z odnoszenim do dom• I mr. 
f3 ft.li .wn.rue Polski" zapisany test w cennik• p~3 

..,_ ,pecl aakiem „L polni&cll ar. 123." 
W Imię l1ż1 za llarc I OJczyzngJ 

Za łnser~ty plac.i sie za miejsce rzadka drobego ... 
k1l 15 f. Oirloszenie. zamieszczooe przed inseratami 4& 
fen. Kto często og:lasza otrzyma rabat. - UsW *' 
.,Wiarusa Polskiego" należv frankować i J)Oftć W 
nich dokladny adres pisząceio_ Rekoo. nie zwncaq 

u.-•1--·~~--··•-•-••----..-.... ,... ____________ mNIW_,,~.w<~..._,~r.~~~~-~~--------m•~.H~•lllalM. m:cu .... -.-._.~cz•.aw_..a•wwwnaanamm1111za-.maw•:xmuw~•S1&&lllmlllll'lBI ____________________ ._._. ... .._ _____ ~~--~ 

li.-odakcya._ Drukarnia i Xsieiarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy 8.altke~erstr. 17„ -Adres ~Wiarus Polski0 Bochum. -Te 1efonnr.1414. 
6@.@JdPfiYIM'n'.!!!!! _____ _;t..!@@! ___ l!!"=n-., *' 

'Rodzke polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytąć i pisać po polsku! Nie 
Jeał Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemczyć się DOZWOii ! 

„ . • ..., 

Z wypadków dole.. 
Program konferencyi pokojowej w Ha

dze prawdopodobnie obejmowaf nie 
będzie sprawy rozbrojenia. 

Sprzeciwiają s~ temu głównie 
Niemcy, a ze względu na nie zajmują, 
stanowisko wyczekujące Austrya 
Włochy. Inne państwa oświadczyły 
się wszystkie za ograniczeniem zbro
jeń. 

Socyariści w sprawozdaniu swojem 
stwłerdzai& że liczba członków w so-
cyalistycznych związkach zawodo

wych wzroSta do 1800 OOO. 
Tyle czlonków posiadać miaJy or

ganizaicye socyalistyczne z końcem 
rnku 1906, podcz~s g9.y w roku 1905 
~_pdano tylko 1 429 303. 

l(anclerz Rzeszy niemieckiej książę Bil 
low ma się wkrótce spotkać z austry
ackfm mhdstrem spraw zagranicznych 

Aerenthałem. 

Jeżeli wiadomość powyższa się spra 
wdzi, nle ulega wątpHwości,że prócz 
politykj zagranicznej obydwaj ministra 
wie rozprawiać także bedą nad sprawą 
polską, a mianowicie nad sprawą wy
stanieniaPolaków zaboru austryao.kie
go przeciw trójprzymierzu. 
z 

OIQżllle czasy 
Przechodzi obecnie społeczeństwo na
sze, a już żadne instytucye tak ci~żkich 
nie przechodzą chwil jak ~azety pol
skie. Pomiędzv ga~etami polskiemi je
dną z najtrudnieiszych placówek zaj
muje .,Wiarus Polski" i dla tego tern 
Więcej wskazany jest na poparcie czy
telników. 

Prosimy zatem gorąco Czytelników 
naszych. by nie ustayvali w a~:itacyi za 
,,Wiarusem Polskim" i zach~cali dó 
zapisywania sobie „Wiarusa Polskie
go" załączamy dziś raz jeszcze i prosi
kWiecień, maj i czerwiec „Wiarusa Pol 
S~iego" sobie zapisywać można, więc 
niechaj Czytelnicy nasi zwrócą się ze 
słowami zachęty do tych rodakóy;. któ 
i;Y. „Wiarusa Polskiego" nie czytają. 
!\Wtt do zapisania „Wiarusa Polskie-
go" zał~czamy dziś raz jeszcz i pros; ... 
łlly z niego skorzystać. Im więcej Czy 
~elnicy „Wiarusa Polskiego" starają 
się<> Dowiększenie liczby czytelników, 

b~ ~em więcej i „Wiarus Pol'sk~" dla nich 
1 dla całego SJ>Ołeczeństwa naszego 
Zdziałać może. 
""!!!' 

~odacy ! Co tylko motemy, Jmpuł· 
tny u l>Olskłch kupc6w I przemysłow· 
t6w. 

Rozwój · „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego". 

W ostatnim numerze swojego or
ganu oglosilo „Zjednoczenie Zawodo
we Polskie" obrachunek rocz.ny, z któ 
rego powtarzamy niektóre liczby: 
Składki przyniosły 177 984,55 m·; 
wstepne 3 078,50 m.; 
kwitaryusze 678,85 rn.; 
inseraty 166,00 m.; 
przedpłata „Zjednocz.'' 46,01 m.; 
zwró.~ne zaliczki 7 5,85 m. ; 
w miejscach pfatniczych 

pozostalo 
broszury 
pozostało w kasie z roku 

7 215,05 m.; 
8,75 m.; 

1905 873,73 m.; 
w Banku było 55 000,00 m.; 
:proc. od powyż. pi en. 2 994,35 m.; 

Stan czynny przedstawia Pokaźną S.U 
mę 248 tysięcy 121 marek 64 fen. 

Wydatki przedstawiają się jak na
stfa)uje: 
Na wsparcie podczas cho-

roby wydano 44 162,50 m.; 
na wsparcie podczas bezro-

bocia 6 584,30 m.; 
na wsparcie podczas 

braku pracy I 241,70 m.; 
na wsparcie na ipodróże 148,00 m.; 
na wsparcie pośmiertne 5 990,00 m.; 
na agitacyę ogólną 4 378,90 m.; 
na ol)ronę prawną 3 808,47 m.; 
na druk ,,Zjednoczenia" 5 148,00 m·; 
na kwitaryusze, ustawy , 

wszelkie inne druki 4 241,35 m.; 
na pisma ulotne 1 369,20 m.; 
na wydatki admin. 1 667 ,25 m.; 
.na komorne, opał, światło i 

czyszczenie 
na pensye urzędników 
na ekspedycyę i inne 

iportorya 
na wybory knapszaftowe 

i sady procederowe 
na sprzęty i bibliotekę 
na roczme zebranie Wydz. 

i komisyi · 
na wyna.grodzenie miejsc 

678,92 m.; 
5 650,00 m.; 

1528,37 m.; 

134J ~ m. ~ 
340,50 m.; 

788,8.1 m-; 

iplatniczych 22 34.1,25 m. 
Majątek „Zjedoocze:t· a Zawod.1we

~o Polsk:ego'' orzedsta wia sJę, jak na
stepuJe: 
Z_roku 1905 55 noo oo m.; 
z roku 1906 72 700 OO m.; 
sprzęty 1327 ,70 m.; 
p_rocent 2 994 3S 11;.; 

u kasyera 922 23 m. 
Majatek wynosił więc na 1-~o sty

cznia 1907 roku 132 944 mr. i 28 fen., 
obecnie posiada już „Zjednoczenie Za
wodowe Polskie'' jak się dowiadujemy 
około 160 tysięcy marek majątku. 

Liczby powyższe wYkazuja. że ,.Zie 
dnoczenie Zawodowe Polsk1e" jest 

najsilniejszą polską organizacyą. 
,.Zjednoczenie Zawodowe Polskie" jak
kolwi•ek w niem składki sa znacznie 
niższe jak w organizacyach n;emiec
kich, jednakże daleko lepiej ~ospodarzy 
Jak organizacye niemieck!e. Jak pisze 
~Zjednoczenie" zaoszczędził w roku 
ubiegłym socyalistyczny tak zwany 
,,stRry ferband górniczy" tylko 26 ty
sięcy marek, a !~ewerkferain" na CZY 
sto tylko 62 tysiące marek. czyli, że · 
obydwa wielkie związki razem n~e wie 
le więcej oszczędziły jak samo r.Zje
dnocze.nie Zawodowe Polskie". 

_ _M _ - · -~ ... 

Tak gospodarzą robotnicy p-0lscy; kich jest wszak w samem Królcstwł~ 
z ich gospodarki polskiej społeczer1- Polskiem około miliona a w aa.me~ 
stwo nJ!sze dumne być może. Warszawie do trzystu tysięcy. 
~!!ri·= "=!E!!L ---·~:a·M __ -1!.~.M __ _a Tym faktorem dławiącym Polskc;" 

- w postaci miliona istot żyjąc~b et• 
Robotniku polski! ratuj siebie przed wnie z cudzej krzywdy ludzkiej - 1esc: 

żyd. 

zgubą 8 kf8j SWÓj przed ruiną! Do n~eg~ też trafił c?ci\\_'Y ~a dobro 

I nasze N1em1ec, a gdy się N1em1ec z ży· 
W warszawskiej „l(oli" znajdu- \ dem spomknął i gdy sobie przybrali 

jemy artykul, który z pewnością czy- do pomocy gromady wyrzutków m!ej
telników naszych wielce zainteresuje, I scowych, po różnych norach się kryją 
dla tego podajemy go w całej rozciąg- cych, - wówczas to rozpoczęła się u: 
łości. Brzmi on jak następu}e: nE.s robota niszczycielska. 

My tu w tej biednej Polsce naszej, Niemiec slał pieniądze na opłacanie 
już og lat dwóch z okładem wodzimy agitatorów, żyd w tej robocie fakto
się zai lby, tępimy się, mordujemy, upu rował, a robotnik polski słuchając po
szczamy sobie krwi i tracimy sily aż dlych tych i podstępnych obietnic, ~-· 
do zupelnego omdle_Qia, a tam ktoś z pewnień i opowiadań o przyszłej szczę 
boku stoi i patrząc na te nasze wysił- śliwości swojej, po którą jeno schylić· 
ki samobójcze, uśmiecha się, zaciera rę się trzeba, - strejkowal.-. strejkowat" 
ce, nawet podry~uje z radości. aż do ogładzenia same~o siebie i do 

I nietylko się cieszy, ale i myśli nad zrujnowania krajowego przemysłu. 
te!Il, ażeby nieszczęśliwe hasło: ruj- N. z taką pieklielną zawziętością 
nujmy sami siebie! rozle~ato się iak Niemiec z Żydem, prowadzili oną, ro-
naidłużei, na naszei ziemi Polskiei. bot~ ruinuią,cą, tak straszliwie potrafili 

Kto zaś jest tym ktosiem? oni robotnika polskiego obalamucić, że 
Przypatrz się czytelniku jego oso- gdy dziś nawet w Rosyi, pomimo .. ru

bie wypasionej, jego minie butnej i za- chu rewolucyjnego" wszystkie fabry
dowolonej z siebie, a poznasz go od ki są już w qiegu, a w wielu z nich ro-
razu. botnicy praicują na dwie albo trzy Dnia 

To prusak-hakatysta. ny, - u nas w Królestwie rozpaczliwy 
Przv. słabym stanie przemysłu fa- tęn stan rzeczy w stosunkach robotni

brycznego w Rosyi i na Wschodzie czych nietyłko nie zmienia się na le
Dalekim, a ogromie potrzeb tamtej- psze, ale owszem ku gorszemu idzie. 
szych, przemysł nasz polski miał je I smutne to i bolesne i straszne f 
szcze do niedawna takle olbrzymie wf„ czem się to skończy!? Bo nie mó
doki powodzenia~ że gdyby się cały wiąc już o lokaucie łódzkim. który sto
kraj zamienił był w jedne wielką fa- tysjęcy ludzi - liczac z rodzinami -
brykę, miał.aby ona przy łatv. Jści zby- eto nędzy doprowadził głodowej, -
tu na rynkach rosyjskich roboty tyle, wciąż jeszcze, już to większe Już m•iei
żeby jej padołać ,nie byla w możności. sze fabryki, a~bo ulegaja zamknięciu„ 

Ale Niemiec w raQhubach swych albo zmniejszaią liczbę robotnikóVL, -
przebiegły, zrozumiał od razu, że im a coraz większa liczba ludzi pozostaje 
silniej przemysł polski rozwijać się bę- bez ipracy, bez chleba, bez zarobku„ 
dzie, tern gorzej dla nie~o i jego Va~er bez środków do życia. 
landu być musi; wiec dalejże J;>rzemy- Powiesz mi może czytelniku mół, 
śłiwać, ja!kby przemysłowi naszemu że opowiadanie o Żydacb_. Niemcach i 
nogę podstawić i powalić go tak, aże- o ich robocie jest sobie ovowiadaniem 
by przez czas dlugi podźwignąć się nie na wiatr, nie ppartem na niczem. Po
zdolal. nieważ i Ja czczej gadaniny nie lubię" 

I nie czekal nawet długo prusak-ha- więc zanim skończę, przywi-0de ci 
katysta na sposobność po temu, bo sko przed oczy falda, którym nikt z:;prr,e
ro tylko „rewolucyjny ruch rosyjski" czyć nie jest wstan:e, gdyż są one wyt 
i na naszą lJ'edną ziemie, przez ludzi jawne, a .powszechnie znane i stwfer-
jakby na zgubę jeii czyhających, zo- dzone. A wiec: · 
stal przeniesionym i skoro pier;wsze Paktem jest, że sam Bebel, przy
tep;o ,.ruchu" obcego pojawily się zna wódca socyalistów niemieckich, za v
ki_. Niemiec wydal okrzyk radosny: tany. czy można strejkować w Niem
teraz będzie nasza - hakatystów - czech, odrzckl oburzony: 
wygrana! Zrujnujemy przemysł pol- - Co! U nas streik powszechny ? 
ski, a sami na tym interesie zarobimy Nigdy! A tóż byłaby to ruina nas~eio, 
grubo! n· e n.ieckie~o przemysłu! Niech strei-

Trzeba tylko umiejętnie zabrać si~ h~„ głupi polacy, ku czemu my int po
do rzeczy, - trzeba więc najpierw możemy, ale nigdy strejkować nie ~
tym glup_im, latwowiernym polakom dziemy my Niemcy! 
tak w głowach poprzewracać, ażeby Paktem jest. że na podtrzymywanie 
tam ani odrobiny ładu nie zostało i , t r~)ków w Polsce szły. jak już ~ek
trzeba u nich zrobić socyalizm, nie ta- lem wyżej. pieniądze z Niemiec, gdyt 
ki jaki jest u nas, w Niemczech i w oglaszają o tern najwyraźniej pisma 
całej :Europie. ale socyalizm. przy po- niemiecl<ie socyalistyczne. podaj_ąc l'\a
mocy którego, oni sami zn·szczyliby wet sumy pieniężne na ten cel wydane. 
fabryki i warsztaty - i stali się nę- Paktem jest, że już w pierwszym 
dzarzami, z którymi co kto chce zrobić roku nastania u nas strejków nieszcz~ 
potem może. snych, to jest w roku 1905. - N:emcyp 

Jak rzekł Niemiec - tak sie stało. pomimo zastoju w handlu. wYSłały to
Ale on sam. z daleka dokonać by warów swoich do Królestwa Polskiego 

tego nie potrafił, a w każdym raz"e nie i do Rosyi trzy razy więcej niż w roku 
:przyszloby mu to z łatwością. Od cze poprzednim. a fakt ten ~twierdz.8 .ją wy 
goż jednak są faktorzy zawsze do kazy sporzg,dzone przez komory cel
w~zy~tkie::o itotowi; a faktor6 ne. 1 



Faktem jest. że w roku ub'cglym l 
1906 przywóz towaró·v.r nic:11 ·ee kich do ł 
nas wzm6gt się jeszcze w d\\"Ójnasób; ' 
a przemysł niemiecki, jak się z tem 
prusacy-hakatyści przechwalają publi
cznie, v.,r cią~ru tych lat ostatnich do
.szedł do t~kego stopnia roz\l:oju i 
wielkości, na jakim go do tychczas nie 
widziano. I jest to rzecza na wet dla. 
dziecka zrozumiałą. Potrzeby ludzkie 
jstnieją za wsze. Qrh' przeto fabryki 
nasze potrzeb tych zasnokoić nie mo
gły i nie mogą przyjmować zamówień, 
nie m.ając pewności, czy, wobec strej
ków nieustających, roboty w tennin:e 
zostaną wykonane; - fabryki niemie 
ckie dzie11 i noc byty i są czynne. Tam 
robotnik zrozumia?, że chwila to dla 
polepszenia jego bytu najbardziej odpo
wiednia - szczęśliwa i ani pomyślał 
o strejkach. 

Biada nam, biada naszemu bratu 
bez oświaty! Nie dosyć. 

Paktem dalej jest, że przy zwię
kszonych kosztach produkcyi, ceny 
towarów naszych n:e mogą w ża
den sposób, pomimo opłaty da, wytrzy 
mać konkurencyi z cenami towarów 
niernieckich, tak że nawet buty spro
wadzane z z.::i,granicy są dzisiaj taf1sze, 
n:z nasz wyrób miejscowy. Nakonieci 

faktem jest, że towary niemiecko
żydowskie zalewają coraz bardziej 
kraj nasz cały i wszystkie rynki Ro
syi. a przed setkami tysięcy rodzin ro
botniczych polskich otwiera się praw
dz:wa otchłałl nędzy!... 

Cóż więc wobec tych faktów? Wo
hcc tych faktów, ja, oiszący te stov.'a, 
ani właściciel fabryki. ani ,,burżuj", a 
wi,ęc 11ie zainteresowany osobiśc:e, pra 
gnę odwołać się, bracie robociarzu, 
do twojej duszy polskiej i twego ro
zumu. 

Tak jest: -do twojej duszy polskiej, 
bo niechaj •co chcą mówią, ja wierzę. 
że dusza ta, choć chwilowo zbłąkana, 
oszukana, okłama111a, - polską zawsze 
zostanie w robotniku polskim. Ty się, 
bracie, nie wyprzeż ani Wiary swych 
ojcówL. ani swojej Ojczyzny, która lza 1 
mi b6~ru i żalu wota wszak dziś do cie 1 
bie: nie krzywdź mnie, synu mój, i tak. t 
już - i bez ciebie, b.ez twojej pomocy. ł 
-- . ciężko i boleśnie krzywdzonej! 

·A rozum co ci, bracie, powie? Ro 
zum, gdy naprawdę wez\viesz go na 
_pomoc. o z pod żydowsko-niemiecko- I 
agitatorskiej wyzvyolisz komendy, po
wie ci nie1..<1wodnie komu masz uw!e
rzyć i komu ufać: Czy tym, 1co nao
biecywawszy robotnikowi naszemu 
dobrobytu, dostatków i wszelkiej 
szczęśliwości po uszy, zniknęli gdzieś 
teraz, pozostawiając g,o samemu sobie 
i na ·pastwe nedzy, - czy ufać tym. 
co niedolę Twą. bracie, i nieszczęścia 
kraju ojczyste·go odczuwając żywo, wo 

71) Powie8ć z francueltieg-o. 

(Ciąg dalszy). 

Rozchylone poly mundurów odsła
niały czarne ·spodnie i rogowe cybuchy 
fajek, które się o-c;:ieraty i mazaty o gro
chowe kiełbasy, wyglądające z czer
wonych chustek. 

Nagle powstal jakiś zgiełk i zamie
szanl'.e w szeregach jcrków; żolnierzc 
niemie0cy spuścili karabiny. Jeden z 
żołnierzy francuskich wyskoczył z sze 
regu, wyoiągnął ręce do Maryi i wo
łal z wielk.a_raid-ością: 

- Maryo ! Maryo ! to ja Jerzy ... 
Dziewczę go spostrzegło. Ona tak

~:e, poznawszy młodzieńca, zaczęła 
krzY'czeć i wołać na nie~o, jak szalona. 
Wychyliła się z powozu, wyciągnęta 
do niego ręce, jakby ~o chciała pochwy 
cić, przytulić do serca, uprowad~ć, za
brać ze sobą i byłabv wypadła na uli
CG. gdyby jej Madelor przemocą nic 
trzymal. 

Spojrzcn·a ich sic skrzyżowały i 
błyszczały ogniem gorącego i głębo
kiego uczucia. Była to db nich chwila 
szalonego szczęścia. w której zapo
mnieli o przebytych cierp:eniach i nie 
myŚłeli o wa;ikach, jakie ich jeszcze 
czekają w przyszłości. Jerzy, z jakąś 

1ają ~o Ciebie z~głębi duszy i bratniego ! 
serc~: l 

Robotniku polski! ratuj ~Jebie przed t 
zgubą, a kraj swój przed ruiną! ł 
Komu ufać? _ Niechaj wlas:ty zdro- . 

w:r rozum i rozsądek Ci powie. Ja jliż ~ 

~;~:~ó~~~~z:G-~~~~~;·~ l 
w nasze sprawy I 

Z kilku stron żalą s!ę Rodacy. iż pe; 
wne wplywowe osoby narodowości I 
niemieckiej starają się o to, by z towa- • 
rzystw polskich usunLeto Polaków, któ- ! 
rzy i!Il są niewygodni ze względu na 
SWlt dziafalność po za obrębem odno
śnego towarzystwa. 

Wobec takich zachcianek mają to
warzystwa obowiązek za:zma1czyć nie 
tylko wyraźnie swa· n:ezależność od 
wv!ywów Judzi nam obcych, lecz win
ny także tej niezależności bronić z n3-
leżytą powagą i stanowczością. 

„Nie pozwolić mieszać s'.<ę obcym · 
w naisze sprawy" - to zasada. której 
zawsze i wszędzie ściśle przestrzegać 
należy. 

niepohamowaną złością odtrą~at ramio 
na, które go c·ągnc;ly i chciały upro
wadzić; stał jak przykuty do miejsca 
i ani krokiem nie chciał się ruszyć. 

Pochód został wstrzymany... Pru
sacy rzucili s1:ę do J crzQgo i poczęli 
okładać go kolbami. 

Wtedy przybiegł do niego jeden z 
jeńców, uniósł w objęoiach, jak dzie
cko, postawił \v szere7,u i rzekł z gn·e 
wem: 

Oszalałeś, Combredel, czy 
chcesz, żeby cię zabili. jak jakie zwie
rzę. 

Był to nasz Alzatczyk, Józef Nlilller. 
Szereg' wróciły do porządku, zapa 

nowało milczenie i reszta żołnierzy 58 
łin'.bwego pułku zniknęła na zakręcie u
Ucy. Tymczasem Marya stała jeszcze 
wyichylona z powozu, z szeroko roz
wartem i źrenicami z nawpół otwartemi 
ustami i us~fowała rozróżnić ukochane
go wśród obdartych i chorycłł żotnie
rzy. 

Jakim sposobem Jerzy i Józef Mill 
ter znaleźli się pomiędzy jeńcami? 

Na odglos strzału szyldwacha pla
cówk<i, która stala przy strumieniu 
Oivorme, opuściła stanowisko, rzucila 
się do lasu i biegnąc od drzewa do drze
wa, dotarła do mict<;ca, na którern wi
n·ren się znajdować szyldwach. Dopro
wadził ich dym ze strzelby, którą Jó
zef Mii1ler zabił Prusaka. 

Pomiędzy Niemcami była chwila 

ksza część dzieci, które brały udział 'v I po\viadamy - \\" raz:e jak: eh nk.pc .rno 
strejku szkolnym, nic dostała się do śc, lub wątpliwości postaramy ~ię o de-. 
wyższej klasy. Niektóre dzieci nawet cydujące rozstrzygnienia naj\vyższych 
zostaly „przesadzone" - ale do niższe: I instrncyi. Pomocy i porady u'dz'e!a-
h.Iasy. . . I my także służbie, czeiadnikom. rzem·e 

Pakość. Dobra \Viel~>w:•2 :. około śln:kom. 
1400 mórg, nalciące do p. S 1.u1.1ta, o- Adres: Sekretaryat Robo ta ~czy 
trzymały 11az\'rę kuiturnieL':~:.i ,Gu- Dolsk - Dolzig, Kr. Schrimm. 
stssburg" i sam orzą i ~mrny La :~CZ?-!O 
leniem uzędu obwod·j\Vego v: Bydgo
szczy. 

W Wirach, wsi oddalonej 2 mile od 
Poznania, na nO\vej \i,.-·;.Janialej sali oa
rafialnej, odbył się w >! ru.~,e 5więto 
wiec szko!ny, przez k-.;[ę;Jza dziel~~ma 
Seichtera Z\\ o tany, .~:..: : c.:1 omówicn ·a 
miejscowych stosun'<ó•.v ~'.Zfrnl.1yci1. 

\Viecownicy .1~h·~1alili zanieść pro 
test do mi:1:stra OŚ'.V't;~~~!lid r]r. ~-:~:h.ll:.l. 
przeciw n'.e3łuszne::nu Jdehraniu sd1-
wencyi rządowej i pr JsJi.; , · zw<'l ;11c1iie 

ze szkoty dzieci l·ł ietnkt. za:1zyma 
llj'Ch na rok dals ~j' 1a r 1,~k·.n1v "trc1k 
szko!ny. I'ismo do :rtt<1[,~t;\l p•>Jp:-;ali 
wszyscy J,;' c..; J ww~'~'· 

W Swar!.t!•!z11 w~z~>Lli w J1 "!t.Hli1ie 
zastrzelił i;;ię kamc:'1'"z ns1H w 11w.:.'.srn 
ustępowern ratuszu. Bsill był żonaty i 
pozostawił 4 drobne dzieci. Powodem 
samobójstwa miały być defraudacye, 
które wykryto przy nadzwyczajnej re
wizyi kasy. 

Ostrowo. Roki sądu przysięgłych 
w Ostrowie rozpoczną się 2 kwietn·a. 
Jako sędziowie przysięgli za.siadywać 
będą następu.ltCY Polacy: pp. Robii1-
ski Czestaw z Krotoszyna, Rakowski 
Andrzej z Torzenic, dr. Grabski z Rze
tn '. „ Marweg Stefan z Ostrzeszowa, 
Grafistein Włodzimierz z Kuźnicy sta
rej. Bogacki Antoni Stanislaw z Mora
wina. 

Z l\rotoszyna donoszą. do „Pos. N. 
Naichr.' ', że w lesie konarzewskim kolo 
nista lfarbat z Konarzewa z pięciu sy
nam: napadł myśHwego Stiirmcra z 
Krotoszyna, odebrał mu fuzyę i koło
wiec. Mocno poranionego, gdy ucie
kał. obrzucono jeszcze ka.mieniami. 

Z Noskowa pod Jarocinem złożone 
z urzęduczJonka dozoru szkolnego go
spodarza Antoniego Szpitalniaka, któ
rego dz·eci strejkuja. Odebrano także 
gminie zapomogę rządową w kwocie 
700 marek. 

Jarocin. Przed tutejszym sądem 
ławniczym zas·'adał na ławie oskarw
nych w czwartek dnia 27 marca rb. ro
botnik Wawrzyn Kulka z Komorza pod 
Żerkowem. Akt oskarżenia zarzucał 
mu obrazę nauczyclela. Sad skaza.ł go 
za to na trzy miesiące ;, tydzieł1 wię
zienia. 

Sekretaryat robotniczy w Dolsku 
otwiera ks. Michalski i ogłasza, co na
stępuje: 

Od I-go kwietnia rb. otwieram więc 
biuro sekretaryatu robotn·iczego w Dol
sku na wikaryacie. Przyjmu)ny co
dziennie od godziny 1 do 2 po południu. 

Na piśmienne zapytani~ zaraz od-

niepewności, gdyż nie mieli pojęcia o 
lic~b·e na'Pastników. 

Ryszard i Jerzy skorzystali z tej 
zwloki i rzucili się za olbrzymie dęby, 
otaczające sza las, i pod kh osloąą roz 
poczęli wściekłą strzelaninę do N·em
ców, których ciemne mundury były wi
doczne na tle zielonych liści. 

Ryszard klęczał strzelbę opairł po
między dwiema gałęz:ami rosnącej o
bok leszczyny. Jerzy strzelał stojąc. 

Alzatczyk zaś 1przez parę sekund za 
jęty byf szczegó:ną czynnością. Wpro
wadził Sasa do szała:su, rzuie:~ go na 
stos suchych 1iści i mocno skrępował 
mu nogi. Ody skończył, rzekl: 

- Widzisz, chlopcze, ja ciebie o
sznurowatem tak sZipagatem, gdyż nie 
chcę, żebyś mnie pozbawił swego to
warzystwa. 

I?_óźniej w ścian·e szałasu. utwo
rzone!\ z ziemi i iałęzi, zrobił cztery, 
czy pięć otworów, któreby mogły slu
żyć za strzelnicę, ażeby, broniąc się, 
n;e potrzebowali wystawlać s'e na wi
dok. Załatwiwszy to wszystko, poszedł 
połączyć się z towarzys.zamL 

Ponieważ straż niemiecka nie byla 
liczna, walka mogłaby się ciągnąć do
syć długo, nie \\T_yrządzafąc. w·elkiej 
szkody a.ni zbiegom, ani Sasom. Jerzy 
to rozumial. 

-Trzeba - rzekf. - żebyśmy się 
zagłębiali w las coraz dalej, cofając się 
od drzewa do drzewa. Niemcom sprzy 

Wrocław. Dnia 28 z. m. znale2'0110 
właściciela i rendanta kasy kościelnej 
Kleina z Schmiedebergu we własnym 
domu nieżywego. Na głowie i ciele wi 
dniały straszne ciosy za.dane s1ekierą. 
Prawdopodobnie Kleina zabito a nastę 
·pnie obrabowano. Na razie oo spraw
cy nie ma śladu. 

Z Wrocławia piszą do „Dz. Pozn.": 
We Wrocławiu - uws.żan_ym dotąd je
szcze za Mekę przez wielu Polaków, 
szukających porady Iekarsk'.ej - przed 
kilku dn·ami tokarz S. z todzi zglosił 
się do kliniki uniwersyteckiej z powQdu 
cierpień ócz. Gdy przy badaniu cho
rych, przyszła kole:\ na S. i tenże, nie 
w!adając dosyć rncmieckh1 językiem. 
prosił innego chorego, żeby był jeg1) 

Homaczem, lekarz ordynujący rozgnie 
w::i.ny, kazal mu się wynosić ze sfo\va
mi: „Najprzód po niemiecku się nau
czyć, a potem przyjść!" Ten wybryk 
lekarza uniwersyteck:ego jaskrawie ce 
chuje, do jakich moralnych wYŻYn nad
kultura hakatystyczna może Pr<Y'Wadzić 
nawet stan tak szlachetny, jakim jest 
lekarski. 

Kon2res anarchistów 

od.byl się w św: ęto wielkanocne w .Man 
haJmie. Policya bad.eńska aresztQwata. 
7 rosyjskich anarchistów poszukhva
nych za różne napady i zamachy. 
Międzynarodowy kongres tiórników 

który odbyć się miał w Zielone $wiątk~ 
odbędzie się dopiero w jesieni w Salz
burgu. 

Strejk górników w Praucyi. 

Z Mons donoszą, że w oiJwoiz:e 
\vęg1owym w północnej Francy; wybu
chło bezrobocie w kilku kopalniach. 

W rosyjskiej Dumie państwowej 

obradowano w dalszym c:ągu nad bud 
żetem paflst\vowym. Z Kola polsk1ego 
przemawiało dwóch posłów, wykazu
jąc konieczność zalatwienia spraw 
.Królestwa .polskiego przez krajowy 
sejm polski. Minister finansów odpo
wiadał posłom polskim w sposób ostry. 
oświadcza.\1c, że rząd rosyjski bardzo 
dużo zrob'l dla Polaków! 

Z Watykanu. 
Ojiciec św. rozporządził. by zwłoki 

zmarłego Papieża Leo.na XIII ,przenie-

kszy się w końcu taki pośoig. A gdy
by sfę zanadto rozzuchwalUi. w takim 
razie postaramy się, ich powstrzymać. 

P.rzerwaly mu mowę strzały, jakie: 
usłyszeli. nagle tuż za sobą, Na pomoc· 
placówce przybywał oddział z Pleig
neux. Wzięto ich teraz we dwa ogrnie. 

Pelzając na hr.zuchach, schronili 
się do szałasu. Przy otworach, j:1h.ir~ 

.porobił Mtiller, mogli wytfzyrr.ać rzas. 
jakiś ogiei'1 Prusa!<.) •.r, h :ó:-v .:11 },ule 
_grzęzły w ścian·e, utW[):·z1@:j z wilgut 
.nej ziemi i poszczepia·l /l'11 gałęzi. 

Niemcy, chcąic się pr .lvnatrzyć 1c1 
schronicniti. wyszli z za drz~w i odsło
n'di się. Wtedy z sz.a.łasu padły :rzv 
strzaty i trzech niemieckich .~ Jłrne11:y 
padło martwych. Niemcy prze:i~:iii stne 
lać. 

- Ile macie jeszcze naboilhv? -
zapytał Jerzy. 

- Z dziesięć - odpowiedLhł Miił' 
Jer. 

- I ja tyleż - rzekł R'vszanl. 
- A wiec oszczędzafmy strza!ó\V~ 
- Tak, jedna kula na każdego c:dl'.», 

w" eka. 
- Aha, dobry rachunek. moum~· 

się na niego spuszczać,. fezeli nas we'l
mą - rzekł Rvszard~ 

- Właśnie. 

( Cia~ datsz-v nast.ąph} 

.. :. r·~~, ------



e zostały w kwietn:u do b~ay'iki 
-ai'1skiej. i iast~p.: to wśród wie!-
·' '" , . ;vr h urcczys~osc1. J..-1sza żalobn~ od-
i ie siG 9rzy asyśc'c \Vszystkich kar 
alór:, wszystldch ks:GiY, wszyst
h p0stó\v pai':stw curo_rieiskch i in 
:h. 

spraWJrOtUltmtt .„ZJCb. 
przepisy dla osób zajmujących się 
zorowaniem i czyszczeniem lamp 
Jczycb. 
9 J. Nadzór nad robotnikami, któ-

1 JamPY czyszczą, nadzór nad wyda 
·10jem i odbicrnniem lamp oraz nad 
npami sa;nemi ma ?ozórca lamp, 
łmpenamseher ). Dozorca ten odipo
ida pod każdym wzglę.dem za nale
:y stan v.:ydanych pod je~o nadzo-
11 lamp, za porządek w izbie lamp 
ampenstu1be), oraz za stósowanie się 
poniższyich przepisów. 
s 2. Lampy należy po każ<lym u

du otworzyć, rozebrać starannie wy 
vscić, zbadać i zamknąć. Przede
;zystkiem należy na to baczyć: 

a) aby każda lampa została pod
przepisu zamknięta; 
b) aby szkło lampy nie było pęk-

te; 
c) r.by druciany koszyk był na-

·ycie \\'VCzyszczony i nie uszkodzo-

' d) aby p0szczegóine części ściś:e 
siebie przystawały. co zbadać mo-

1, gdy się lampę zapali i dmucha we 
zy~tk;ch miejscach, g-dzie różne 1czę
ląmPY się ląi;zą; 
e) aby przyrząd wewnętrzny do 

Jalania lampy należycie działał i 
mr do zapaleni.a bvł dosyć dlugi. 
Po wyczyszcze11iu należy każdą 
pę m;tawić w przeznaczonym dla 
jmiejscu, które wyznaczone jest nu
rem l-:;rmpy. 
9 3. Przy lampach benzynowych 

leży zważać, aby tylko tyle benzyny 
lamRY n<:ilano, ile w znajdującą się 

laITTP.ie watę wsiąk·nąć zdoła. Resztę 
eba w damym razie wylać. 
~ 4! Lampy wyczyszczone i zam

:ęte należyicie winien górnikowi wrę 
,'ć przed wjazdem do kopalni przy o 
ku izby lamp dozórca lamp 11llb je
pomocnicy. 
~ s. Wszystkie lampy muszą zo

c zapłsane. do osobnej książki, z po-
1iem JJumeru lampy, oraz nazwiska 
~nika, który lampG otrzymał. 
W książce tej winno być zaz.naczo 

.,kt&re larr1py winny być zaopatrzo-
w podwójny druciany koszyk 
!miaPkę h~ należy wpisać z poda
m daty na mocy piśmiennej wska
wki urzędników, majacych nadzór 
J kopalnią ( Grubenaufsichtsbeam
), a można \VZrniankę skreślić tylko 
piśmienny rozkaz owych urzędni-

9 6. Każdy górnik powinien za'\\'
, tę samą lampę otr,zymać, Gdyby 
ryz górników, z jakiegobądź powo
, przejścil{)WO otrzymał · nną lampę, 
edv na~eży to zapisać. 
Naleiy bac·zyć, aby każdy górnik 
ąJam.pę osobiście odbierat 
~ 7. G<lyby w czasie pracy zaga

ne lub uszkodzone lampy zostały 
. iezione z kopalni, wtedy winien ie 
~.rea lamp natychmiast odebrać, zba 
· 1i rt21prawić, zapalić i zamknąć. 
~ 8. Po wyjeździe górników z 

alni, powinien dozórca lampy pood 
rać, winien przytem zważać, czy 
·PY są zamknięte i nieuszkodzone. 
Y~y dozórca zauważył że który z 
r~ików starat się lam:vę us:z;kodzić, 
,1ą otworzył lub staral sie ją otwo
ć, .wtedy winien zaraz d_onieść o 
kierown 'kowi kopalni, przedkłada
~u równocześnie lampę w takim 

nie, w jakim ją -otrzymal od odnoś
o iórnika. 
~ 9. Dozórca lamp winien piLnie 
~ać, aby mu oddano wszystkie lam . 
:n. tóre wydał przed wjazdem do ko
~· Skoroby która z lamp nie zost~
daną, winien o tern donieść pehną 
§ służbę sztygarowi. 
ać IO. Usvkodzone lampy należy 

1 
blachni~rzowi do naprawy, za

~ ich numery. 
~ ll. W izbie lamp winny zawsze 
~ać_ oorzą<lek i czystość. 

ab zorca lamp nie powi•nien dozwo 
~ górnicy wchodzili do izby lamp 

two zapalne płaty, t1żywane do 

czys.zczeni~. !a11.1p, należy tak schować, 
?Y ,51,G ~apa.i1.,: me moj!ly, a ;\;e \ niększej 
Il?sc1 1e powinny ~i~ one nigdy w iz
bie hmp znajdować! 
,_, ~a1cży o i!e możnoś~i unikać sprzę 
LO\':', 1 matcryalów, które sie mogq za
pahc. 
. , Przy lampach benzynowych zmie

mac sznury, zapalające (Ziind-streifen) 
ni~ na:e~~~r nrzy tym samym stole, przy 
ktorym si~ _Jam]Jy n_apełnja b.encyną al
ho w pob!JLu naczynia z bencyną, tyl
ko. prz_y osobnym stole, o ile moonoś~ 
\\' innej izbie. 

Co się tyczy obchodzenia się z ben
cyną, używaną do oświetlenia. należv 
prz~st~·ze~ać. odnośne rozporządzenia 
ool1cy1 gormczej. 

Z różnyob stro 
, ~cbum. O wystawie wloskici, która od

byc ~1c, J'!1iał; w B:>chum, 11adchcdz~ sensacyj
ne w1esc~. I rofesor Rosa, który zajmnwal sic 
~1rz<!,dzemcm wystawy, nic jest pono wcale pro
tc~nr~m, lecz oszustem, który potrafił różnych 
w1~lk,1ch przemy s-lowców ob w od.u tutejszc~o 
W"t1ąc na k<.w2.l. Rosa zhicgl od kilku dni a 
rncm z nim po·dziafy si<~ gllzie:ś znaczniejsze 
sumy pieniężne. 

~ olrnllcy B<>chum piszą nam.: TeraY. ~dy 
ua \\'1clkanoc dużo chJ'opców polskich opuś.~il() 
sz.kofę, zwrócić chcialbym rcllzicom polskim 
uwagę, by dawali dzieci swe w naukę do 
rzemieślników i knpcÓ\\'. Tu na obczyźnie np. 
hrak wiel.d polskich czeladników krawieckich. 
W Polsce też brak uczni w kupiectwie i rze
miośle, chociaż w tych zawodach można so
bie dobry byt zapewnić. 

1\loże te kitka slów zwrócą. uwa~c; Ro
daków na tak ważn:i dl::t nas sprn.wc;. 

Przemysłowiec. 

Bochum. Kopalnia „Julius Pllilipp", w :, tó 
re.i pracę przed kiliku latv zawieszono. zostanie 
znów w nich wprorwa.c1zona. l(ierownil.:icm 
tO'iże kopalni zosta.1 nadsztygar Raniwm:n z 
kopalni „Prinzregent'·. }(opalnia ,,Julius Phi
liop" zatrudniafa w styczniu 1903 roku 1058 i;rór 
ników i dwoma sz:yhami wydobywara w re ku 
225130 ton węgli. 

B-Ochum. Dnia 3 bm. wydalono tu z pfa
cy 400 nmnocników malarskich. Liczba wyda
lonych z. pracy malarzy wynosi w wcstfalsko
nadreńskim obwo<lzie przemystowym przesz.In 
3000. 

Bochum. Niemieckie towarzv~two „Volks
vcrc·n fiir d.as katholische Deutschland" liczyło 
w d.niu 1 stycznia 1907 r. 542, 139 czlonkó\\'. 

Bochum. \.Vestfalia liczy 2776 katolickich 
nauczycieli a 1438 nauczycielek i 28 poVviato
\\TCh inspekt'lrÓ\V szkolnych. 

Ałtenbocl:mm. Pewien tutciszv gościnn~·, 
którv ma dużo i/:OŚci Pobk(rnr. oodobnn się 
wstydzi abonować .polską gazetę, chociaż 
chw;,i.li oolskic towarzystwa, że ma z nich naj
więcej kor:r.yści. Rodą_cy powinni· .nakfo.nić go, 
ahv sobie kilka gazet polskich 1...apisal, a gdy 
go_ przyprze się do muru. to b~dzie m}1sia.t to 
uczvnić. 

Powinniśmy też baczyć, nbv kupcy, res.Ł.ln 
ratorzy i przemyslowc\' t<1k polscy, iak nie
micccv mieli na sklaclzie wyrobv polskie, o 
ile 011C tStnieja. bG orzez to popr?.emy przernyst 
polski i nas.zvch braci robotników w Polsce 
srdvż przcmyst nasz potrzebować będzie wię
cci sit rohn.tniczvch. l(to chce. abvśmv go po
pierali, powinien wiedzieć, że obowiązki.cm ku 
JJow;ić z polskich fabryk. 

Wszed<>bylski. 
Wanne Ro<lak nasz p. Ignacy Rzepa ku

pir tu od 1iiemca sklad koloni~lny: więc spo
dziewam się, iż Rodacy go pop1erac będą. Ma
my tu z.naczną liczbę lrnpc?w i przemysfo\v
ców polskich ale niestety me wszyscy doz.~
ją nalcżytc~o poparcia. To jednak b~rdzo zle, 
bo hasto - .,Swói do swego - - powmno nam 
prze.iść w krew. . Pol~: 

Wattenscheid. Sekretarz Wyc.lz1atu m1e1s-co 
wc·.ro „Z. z. P." nazywa się St. Matyjasik. a 
nie. Matysiak. Zast. nazywa się zaś Ignacy Fa
sccki a nie Franciszek. 

Gelsenkirchen l(s. kapelan Becker od tu-
teisze~o kościoła: · proboszczowskiego z?sta.t 
przesiedlony d:). Bielefeldu .. - Nowo wyśw1ęco
nv ks. Schwan zost:>.l mianowany kapelanem 
w Iiemmcrde. 

M~ Z dniem 1-~o mała zostaną ,~·~gony 
4 klasy zaprowadzone takż~ w Alzacy1 1 Lo
taryn~ii. gdzie ich dotąd 111e znano. Z te,go 
p<JWod.u l)Otrzeba tam 250 no'\vych wagonow 

tejże klasv. · A l 
Essen. Brazyliiski minister womv rge 0 

zwied.zil w towarzvstwie 3 ofice~ów zakJ'a<ly 
f?.bryczne I(ruppa. z Essen u·dal się A. do Ko-
Joni·i. · · t · k w'1ec Essen. Zor~anizowani ma.is rmv1e , ra 
cy wvd8lili dotad okola 120 czeladni'1rnw .. 

, Hor~I. Starszy knapsurlt~ Reiss; 
(()hwód Il). mieszka obecnie przy nhcy Mlyn-

skiei nr. 9. r ś .. l . a 
l.iit~endortmund. l(onic w~ c1cie a mrm~ -

nek Piosa'a rozbiegtr si~ woź.mcy ł'.~tte. kto.
rv .dostar s.ie ood wóz i takie odmo~ ran-y. 
ii lekarz n.~kazaf, by ~o umieszczono w domu 

chorvch. _, . • t r'T"(f 

Huckarde. Chcemy tu zd>l.ozyc ~'""J -
snvo loteryjnę. do którego będzie m1af ka-
7,dv wstep. ·kto na teżv do tutejszych ~owa
rzYstw polskich. Innych osób . nie ~ się do 
tow:uzystwa lDteryJne~o przy1mowa~atłr. 

Dortmund posiada ewam;ielickie gimna
zvmn. a z nowvm rokiem sikolnvm ot"".'arte 
zostanie nowe królewskie parytctyczm~ l{m~na 
zvum. W pierwszej szkole wynosi szkolne _10 
marek, a w nowem ty\ko 130 marek. 

Do-•• m1d. :-~.r .. ri P< r}.; ,} ,.a L ru ztowa 1 
11i. i zl .11< l p, a ·a . o~ę. l 

~ chwerte. łl s. H. KnostnJann odpra'\\„l tu 
swe pryrni :\ e. 

B:;.ukau. 'ow \\ ~ _ ~ ięc ny k . rr. 'chf -
i r O<ip:-~ ·r tu w dru ie v. '.ęt prymi:yc. 

Hagen. U dzie-ka. które zrnarl w tu
te;szym domu chory.::h, stv. icrdzono h;żec kar 
ku. 

tt~ n. I~): icJzy l'ag n a Hohcn!i, 1burg 
zdcrzyr się au!e::nobil z \\.ozem mcbl')w.rm. 
Automobii został zupelnic zdruzJ,!ota!ly. Wszy
scy podrożai zostali cicżko porani ni, 2 z nich 
śmiertelnie. 

Moers. \V powiecie Mocrs w jednym ty
~o<lniu stwicr<lzono 5 wypadków choroby na 
tęi.ec karku i jeden wypadek śmierci 

Iseri:>hn. Tutejsi czcbdnicy dachars.cy 
uzyskali podwyższenie zarobku na 55 fen. na 
go:!zinc-. Ody jednak zażądano, aby robotni
kom pomocniczym podwyi,~zono zarnbek o 5 
fen. na godzinc. rozbił\' siG c:ilc ukrady, Ohoc 
nic rozvoczęto n~'rnw:i.nia na nowo. 

H?.la. Pożar zniszczy I szyb „Scebcn". z 
J.:tóre~o wc:gle brunatne wydoby\vano. Górni 
cy wyratowali sie przez S.lYb powietrzny. ::,zko 
da makrvalna jest znacz,114. 

Sanrbrucke11~ Mai tro\;rie kr"..wicccv oh
wod.u rzeki S:iar nos tan owili nie "vuab..: z 
pracy zor~anizowall~'ch pomocników. 

Frankhtrt n • .'\\. Z pomicdzv 51 orzeds!t:
hiorstw kra' •ieckicl1, '.?·l V\ llnlify S\\'. ·eh po
Ill' cników z pracv. 
· l(~rlsrnl:e. Tutejsi majstrowie krawieccy 
wydalili z pracy 200 p(}:noc:iik()\\'. bez wzg-lędu 
na to, C/.\' sa zoq.;<1niz<r.vani w 7.Wiązkn so
cv~listrcz11v::1, czy też chrz~~cii:.i.i1sl;irn. 
· Lcm"clrn: Z Sundcrl, · du dnnoszą. ż.c w sklc 

pach pcw11c~i;o instvtntu reli~r,ij110-socyalnego 
o<l::\rvto .10 tv~. 11::1.bojów knrabi11owych i 5000 
naho.iów rewolwerowych. które tamdotą<l minf 
sprow~\dzi6 jakiś tajcmnicz\' nicrnicc. 
~~~IQl!'Sill"'1'l~~'"'~=~l<O'l~· " --.„ .... . .,,,. .... ~. ·- h• ... ___ ~ „~ 

Ze ,,Zjednoczenia zawad polskiego". 
Zcbran',c członków w Kastrop 

odbędzie siG w niedziele. dnia 7 kwietnia przed 
południem o ste>dz. l 1 w lokalu p. Sindra. Z 
powcxlu ważnych spraw doty cząc:'ch walncg" 
zebr~l.11..ia, lic:.cny n<lziat czlonkfn.v 9ożądany. 

„Ziednocienie zawod-owe polskle". 

Dla Du:sburf!-Hochfeld. 
Do Wrdziatu mic..i~cowcgo należą: 
Woic. Górecki, delegat Linkstr. 21. 
Jan Matns:r.cwk. sckr. i mn;~ zauf. Wa.i1hci
merstr. 155. 
Jan !(ośdelrv. skarbnik. St-'<lanstr. 16. 

Jan f'torlczak, zast. i m. zauf. Kirch.str. 8. 
Rom.an Sztapi6stc'i, rew. kasy, I3liichcrstr. ·IO. 
Andrzej Stelmaszyk, rew. kasy Engelstr. 11. 

Anto:!i Cieślak. lawn. i m. zauf. Linkstr. :?l 
Ant Rynkowski. tawn. Rheinhauscnstr. 19 
Ant. Spychaj. m. 7,aufania Linkstr. 21. 
\Val. Kam~ol. m~ż wuf. Sic'herhausstr. 8. 

• Z]edno<:zenie zawad.owe oolskle" 

Bac~mość ! człookowie „Zjednoczenia Zawodo
wer.o połskieio" w W anne zachód! 
Zebrani m·esięcznc o<lbe<lzie się w niedzie 

lę, U.nia 7 bm. o godzinie 5 po poiudniu u pan~ 
Oerdesman11a przy ulicy Jiofstr. o czem donJs1 

( 1) W.ydział. 
Uwag~: Czfonkowie, naJc;;,acv do Wydzia 

lu, winni się stawić o godzihie 3-cici. 

Baczność rodacy w l(amen, Heeren, Alten
b()g~e i Rilntbet 

Wlec w Kamen odbędzie sic w niedziel!( 
dnia 7 kwietnia po poludniu o 4 srodznie w lo
kalu p. Gortz, ul. D\vorcowa. Z POIWodu \ 1-
ż11ych spraw liczny ud7,ial rodaków pożą.dany. 

„Ziedn<>czenłe zawodowe palsłde." 
11!!1911-ICll_l:lll __ ~' -- -- • . „---·- -~~Nl&•l--s:ml:--•-•. 

1~~~t"oz, .'i:l1St\YO iJOiSkiC2r. 
Baczność Oberhausen! 

W kościele Naiśw Maryi Panny odbędzie 
siG kazanie z naboże1łstwem lh>lskicm w nie
dziel«d przewodnią o Rodzinie 7 wieczorem. -
Sposobność do spowiedzi wielkanornej dopiero 
po kazaniu. - W poniedzialek, święto Zwia
stowania Najśw. Maryi Panny, ca!v dzień spe>
sobność do spowiedzi a po poluJniu naboi.eń
stwo z kazaniem. Dalszv porzą{ic.k ~rosi się 
podczas kazania w niedziele. 

•. ~-s-~:.J„--- ~•.;."!.„. J ,. u, „· ~Li-::··""„'' " ." ""/· ... -· tl-rtrr-i· 
Bractwo Różańcowe w Neumiihl 

donosi swym Siostrom i wszystkim Rodakom, 
iż w poniedzialek, dnia 8 kwietnia odbedzie się 
poświęcenie chorą~wi o godz 4 po pol. w ko
ściele w Schmi<lthorst. Na uroczystość zapra
szamy życzliwe nam Bractwa i towarzystwa z 
caiej okoljcy. 

O licz.11y ud-zral uprasxa (2) Prz.ełoiona. 

Baczność Oberhausen! 
Towarzystwo św. I~nac~o w Oberhausen 

donosi swym cz.tonkom i Rodakom. iż do pa
rafii NaJśw. M. Panny przybędzie ks. polski w 
niedzieli;, <ln. 7 kwietnia. Nabożef1shvo polskie 
odbęd1..ie się o godz. 7 wieczorem · 

Uwaga. Walne zebranie odbed.zie się o 
godz. 5 po pot. w sali posiedzeń. O godz. 7 
rano bierze towarzystwo udzial z chorąsrwią w 
uroczystości przyjęcia dzieci do pierwsi.ej Ko
munii św. 

O liczny udzial prosi ( 1) Zarząd. 

Koło śpiewu .,Cecylia w Neumtihl 
donosi swym czlonkom. iż dn1a 7 kwietnia o 
godzinie 11 przed polucl.uiem od-będzie się lek
c:va śpiewu, a o 11:odzinie pót 2 po pofudniu od
hi;,dzie się ćwierćrocznc walne zebranie Pro
simy wszystkich crlonków. aby \\-szyscy się 
stawili, poniewai. będa ważne spra\\-"Y do za-
latv,.ienia. ( 1) Zar~d. 

TcwarLl st ·o 'w. B<L"ba:r 
<lo1 o, i sw.::m czlouw„ • IL. 

k ietni , oierze 1 o\ . u 1 zi l 
U.<t._„_. tUŚCl pr.lj •tę O\\ nia llC\..I 

SZt!j komuuii Ś\\. Pvchód 'l.C S.1,ko oJ~k 
do k..>Ściola ajś\\ ięts;::ego • re J c:uuso L„o 
Chorążni i zlonko\\ ie winni się sta ,..; v.r 
czapkach i oz i ka .... n towarzyskich punt :.i .m·e 
o g-oJz. kw.-drans przed 7 na sali posiedz •:'•. li 
Ji:;u1y udzia.I i punktu:iln sic suv.·ienie c:rlon. 
uprzejmie prosi (I) Z:irz~d 

TcrwarZ}'Stwo gimn .• ,Sokół ' w Sterlirade 
podaje do wi:tdomości swym druhom i wsz:i -t
kim rodakom, iż pien ·sze zebranie nowo zafo
żoncgo ,,~okola'" odbędzie się w niedzielę. dnla 
7 kwictn·a, po potud.niu o godzinie 4 na sali il· 
Buscha, 1 loltenustr. O jak !lajlkz.nicjsze orzybv 
cie uprasza się Czatem! (2) \'ydu~·. 

Tow. gimn „Sokół" w Gelsenkircben-Bismurck 
po<.laie do wiadomości, iż miesieczne zebr ni.: 
odbędzie się \V nietlzicle, 7 kwietnia o godz;n;i: 
4 po poludniu w lokalu p. A. Lanzenscheid,:i 
ulica Bismarka. Goście mile widziani. O punktu 
alnc stawienie sic; WSZ}'Stkich druhów uprasza 
się. Czolcm ! ( l) Wydział. 

l\oło śr.icwu ,Biała Róża" w Wanne-Eicl\ ... l 
J)ll<lajc UO \Via.Jomo~ci $W)'l1l czfonkom, ii Z~'
bra11ie miesięczne odht:dzic sic w niedzidę, dn 
7 I. w ietnia, o godz. 4 po oo.luduiu na sali n. 
(". Mclcrwcrt, ulica Królewska, na które sic 
Druhów z \ 'armc i okolicy a mia·nowicic m! -
d.zici, zapr~ za. (J) Wrd.da'. 

Baczne~,(: Rodacy w Dcrne ! 
no11 1'>S7.ę wszystkim Szan. druhom. iż \\' r.ie 

dziel<:. d. 7 bm. otlbGd?ie się pólroczne wa!11.; 
zehn 11ie. lJpr~sza sic:. ;:.atcrn wsiys.tkich <lru -
h6w o liczne i punktualne prz rbycic. G0~ck 
mile \vidziani ( 1) Wydzl:al. 

Towarzystwo św. Wawrzvńca w Castror> 
d::mnsi wszystkim c~onkom. i:i, kwarta1ne z.c
hranie walne, odbędzie się w poniedziafck w 
święto Matki Boskiej, po ooh1dniu o godz.' .~ 
n~1 ~~di .zw1 !dych posicdzc1'i. Na porządku c.lz[c,1 
nym wiele ważnych ~praw. Liczny udzi:i.f 
c11onków bardzo pożądany. (1) 

Uwaga. Szanownych czlonków 1,;:uządu 
or~z. rewi'.;rnrów kasy 11prasza się na godzin..; 
2 i pól w ct:lu za.tatwie11ia ksiq.żck„ Pnewvdn. 

Tow. św. Antoniego w Padwy w Neumiihl 
donosi Szan. czlonkom oraz wszystkim R<x~a
kom, iż w Neurniihł będzie się odprawiać mi
sya. św. Zarazem dlx:rJl.Si sie, iż Towarzystwo 
przystępuje wspólnie do Komunii św. \V nie
dziele. 7 kwietn:a, o godzinie trzy kwadranse 
na 8~~· Uprasza sic szan. czConków aby sit; 
sta\\'rli jak najliczniej w czapkach i oz11:1k:lcl:. 

Uwa~a: W nicd·zie!ę. dnia 7 kwietnia o<l
hQdzic $ię k\vartah:e walne zebranie o godzinie 
12 w poludnie ua sali posiedzeń. G liczny udz.ia[ 
siG uprasza, po11icważ przy1dL\ ważne sprav 1 v 
pod obrady fr. Kleczewski, sckr. -

Tow. sw. Jana Chrzciciela w Me1der;ch 
dono.si swym cz.fonkom, iż kwartalne walne zc
brawe o<lhQ<lzic się w niedziele. dnia 7 hm .• 
o godzi11ie 2 a nic o ~odzi11ie -1. Uprasza sit; 
cz:lonków o liczny ud'ziaf. po-niewai mamy \Va
ż.nc sprawr do załatwienia. (I) Zarząd 

Tow. św. Andrzeja w Ober-1'1arxl-Ob 
donosi swym c7lonkom, oraz cz.tonkom tow: 1 -

rzystwa św \Vawrzy1ka w tej miejscowcx.~ci 
iż 1rd ~ do 10 kwietnia jest tutaj sposobność d~ 
,._ ielkanocnei spo\\'icdzl i Komunii św. u pol
skiego misyonarza. Obydwa Tmvarzystwa b<;
<lą orzystc;powaly do wsp6lnci Komunii św. W 
ponicdzia.: ek, dnia 8 kwietnia o godzinie pół , 
rano na zakupionej Mszy św. przez Tow. św. 
Andrzeja Czlonkowfo obu Towarzystw winni 
wziąć iak naHicznieiszy udziar. Kazania bę.(lą 
się odbyw<:>.ly co dzień od' 3 d0t 10 kwietnia n 
in<lzinie pó! 8 wieczorem Zarząd. 

Uwaga: W niedzielę rano · przystępui:i 
dzieci do pierwszej Komunii św„ Ka tę ur1)
czystość są obydwa Towarzvst\va z chorCJ
srwiami zaproszone. Chorążowie i asystenci will 
ni' się stawić o godzinie 6 ranQI w lokalu pooie-
dzeil. (I) St. W. sekretari~ 

Towarzystwo ~imn. „Sokół'' w KottenburJ(lt 
Zebranie gniazda 9dbędzie si~v niedzief<;, 

dnia 7 kwietnia.. o ROOZinie 1 po oorudniu w lo
kalu Z\vYklych posiedzef1. Szanownych dru
hów, oraz Rodakó,v, mających 1...amiar wstąpić 
do g-niazda., serdecznie sie zaprasza. (2) 

Czołem! Wydział. 

Towarzyst~·o ~w. Stanisława w Hernc 
poclaje swvm cz.tonkom do wiadomo.ki. iż ze
branie odbędzie s'<~ w niedziel~ 7 kwietnia o 
godzinie 4 po południu w domu czeladzi kato
Jickiej przy ulicy Nowej. O liczny udzia.f w 
zebraniu uprasza (1) Zar~d. 

Uwa~a: Zwraca się uwagę czfonkom. ldó
rzy od nr. l do 200 naletą do czlonka Bana
siewicza. micszkającc~o prz;y ulicy 11alden nr. 
40 iż w razie chorob r wyiei wymienione nu
mera tylko do czlonka Banasiewicza się zgfo-
się T110';(4. Wal. NaUterął.a, sekretarz. 

Towarzystwo itimn. „Sokór' w Gerthe 
dQnosi swym druhom. iż zebranie odbędzie się 
<In. 7-'l.O k""Vr;etnia o godz. 5 po poludniu na sali 
pana Schumachera w HiltroP. Liczny udziat 
druhów pożą<lany, poniewai przyjda ważne 
sprawv oqd obra<lv. Goście mHe widziani. 

Czolem! (1) Wyd~t 

l(ofo śpiewu „Lira" w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 7 kwietnia odbędzie się 

nadzwyczajne zebranie na sali pana Ulenbrucha 
Miihlheimerstr. 147. O liczne sta'\\-ienie się dra 
l16w Po lutni uprasza sie. - Cześć pieśni ooł-

kie:I !" ( 1) ZarząJI. 



Zakład art7styczn7 

Kmaltaefa bzpDŚradnla &tatłami pocz!o1111 R paipfesznymł 
Przewóz pasażerów 

do , 

wszystkich cześci Swiata 
zwłaszcu aa' llnjacll 

Hamburg-S:~:~0-NewYork 
Hambar:-Bruylla Hamburg-Portugal Ił 
Hamburg-La Plata Hamburg-Amerylta Srodk. 
Hamburg-Azja Wschodnia Hambure-W'eaeiucla 
Hamb11rg-Arryka Hamburg· Kolumbia 
Hamburg-Kanada Genua-New Yorii: 
Hambur1Hndfe Zachodnie Genua-La Plata 
Hamburg-Meksyk Neapol-New York: 
Hamburg-Kuba Neapol-Azja Wschodn!JI 
Hamburg-Francja Neapol-Egipt 
Hamburg-Anglja 
Z Antwerpjl do ICJlnady, Bruyljl, La Platy, lndyl 
Zachodnich, Kuby, Meksyku, Azyi Wschodniej. 
Z Havru do Brazyljl, ńlndyf Zachodnich, Kuby, 

Meksyku, Ameryki orodkowej. 
Z Boulogne do New Yorku, S.azylji, La Platy. 

Statkt parowe Hambursko-Amerykańskiel Llnji, 
dostarczając nader wygodny przejazd ur6wno w 
ka/utach jak i u• międzypoklad!ie, zapewnlalą. 
pasa;.erom wyfo" ~nite utrzymanie. 

1'1orflkie 1•odróże spacerowe: 
Podró~e do Indii Zachodnich; Podróże na Wschód; 

i Podróże po 1:1ródziernnem Morzu; Podróże na 
Północ; Do Kielu podczas uroczystości morskich; 
Podróże nad Rivierą. ; Do lsrandji, do Przy Ił(( ka 
Północnego I do Slpicbergcn; Podróże do slyaoycb 
mlefsc<>wo.ici k~piełowrch; Podróże do Egrpru. 

lnfurn1acyj szc?.egó!owrch udziela~ Ajentury 
Towan)•stwa, lakote~ Oddz.i.al ruchu pauterskiego 

Abteilung Personeriverkehr der 

Hnmburg-nmernm Unie, Homburg. 

Zegary 
przedmioty 

arehra 
alfenld7 

Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

3(\ Ewaldstr. 30. 
Reperae7e rze„ 
teinie ł tanio. 

1138 

Najlepeq i najzdrowsz' 

tabakę 
do za.żywanła, 
tabak~ na oez)'
lłeweńllkł\, kaeh· 
Halu~ p-0leca. (1692. 

11pee7alna 
lahr7ka tahald 

do zaił.)"wanła 

li 
Niech ecbu brzmi daleko ad ucha da uc~a ! 

że 1410 

Józef Wiśniewski, 
w Herne, Neustr. 61, w Bruekhausen, Kaiserstr. 7l 

ma towa.r rzeczywiście dobr7, trwały ł tani jako to: 

. Maszy.n~ do gotowania.. emal~ I Maszyny do szycia 
garnki ltd. oraz całkowite urzą z najlepsze~o fabrykatu, .., każdej c~ 
dzenia kuchenne, maszyny do I z r;w&r&DCYlł n& 5 lat. -

prania i wyźdiymania. I Przybory do takowycll. 
Kot0!!8d!~!~.!!.~!h~arek mot o ry p Od'iUg życzenia, 

Za gotówk~! Na odpłat~? 

Baczność Rodacy? Swój do swego I 

c 

Prosz~ te•t Inserat wy• 

et"e ! 
Kaidy, kt• ien 'tTyciuek wi,
c,_y, etrzyi11a. ó proe. .,.,_. 

w towarze. 

Na is.w 

kredyt! 
Poje dyń cze 

meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UB I ORY. 

N owy skł id polski ' 
-.... -na Oberhausen i okolle( 

Dnia 1-go lutego rb. otworzył" 

w Oberhausen Stockmannstr. 
(Htar7 R1nek) 

handel mebli, 
wypraw, Jlłeców kuche 
nych, róznych sprz~U 
domowych, wózłków 
tlzłecl, jako też tru•le 

Kochanym Rodakom zar~cu.ay, 
będzie naszem staraniem zadość aet>7 ' 
wszelkim wymaganiom i cenami przya 
nemi ich zadowolić. Wszystkie łe" 
sprzedawać będziemy tak za. gotówkę' 
i na dogodną odpłatę. 1 s 

Swój do swego 1 
~peatw Dortmund Iax Wolff w firmie S. Wolff; "Essen n. R.: 
mfłi§~1J!i ~ H. Herbrueggen, Lindenallee 75. 356 b 

E. S o m mar fe Id, 1 lll ~ 
Grudsi.,.ls(GrawlemWp?) I ! 

Niedościgły 

wybór! A. Dytkiewicz & J. Miśkiewi 

-
OC 

' Essen 117S 
w.I. Wlełewa (Turmstr~) nr. 14. 

Na~ i najatarszr pi6ł"W"szorzęiny intwu 
krawi&cki u Eae:n i okoli~. 

~ neyoaod.ay 1IZnallf' jako u.jlep.niy •• 

TA.IIe l TA108 .l 

WW., • lrnłep tri-ll"&n jU eł '5 mank. 

1J'WcN7 ••łi..el.ilk.łe ~ 85 do 4li marek. 

a:o.tia podńtir' de d'rieh marek zw~: -Ha 

' •• a&RM1: 8w4'J da @wefd;e. • -

-Swój do swego 1 
Szanownym Rodakom w Ger

rest.eim i okolicy polecam m .)j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogerJę. 
Prosr.ę o poparcie mego pI"Eed„ 

siębiorstwa. (135) 

J. Rałhlekł, li Gerreshelm. Nennhauserstr. Ut. -
Papier listo11łry 

z innymi na}i.sami iao wierszykami~::..;;;_ 
~łówku poleca 

Ksłęgarnbł ,, Wiarusa Polsldeico"; Boclutm. 

Dom kredytowy 
mebli i towarów 
mebli i towarów 
najstarszy i najwi~kszr 

na miejscu. 

N.Fuchs. 
Ostenhellweg 41. -

W. Lewkowitz, Bottrop, ' 
Telef<>11 98. Pferde11Włd ł. 

Oddział: Biuro )N'awnicze. 
poleca się do wykonywania skar1e. peiu 
wladz. kontraktów, reklamacyj podatki ~ 
oraz wszelkick prac piśmiennych za air.ik' 
wynagrodzenieru, rzeczywiście bledur:m 

darmo. Mówi &am po polsku. 
Na dobrowoln~ licytacYQ przyJm1le at 

i towa.ry wszelkieiro rodzaju. 
O<idzial: Sprawy gruntowe: 

Mam na sprzedaż mniejsze iwieksze 4 
mieszkalne, dorny r; lokalami do i•terOIÓf 
via.ce budowłace, w miejscu i okołicr 
robotników przy malej wpłacie na wlas1r I 
dzy rachunek. Udzielam informacyj l 
magam każdemu Polakowi do nabycia 4 
go i taniego dom• mieszkalnego: wcx:hai kl 
żdy si~ pospieszy, gdyż dorny podroiei•· 

Oddzial: Sprawy llb>oteczU ku __. 
ft<>ścl l buków. 

Maj4cym zamiar budować. dostarcwn 11 
tychmiast pieniedzy aa I. i II. hipotekc. 

Oddział ubezvleczd: 
Przyjrn11ję podania o zabezpieczeeie ee!. 

~ia do Tow. zabezpieczeń od ~ia w ~~ 
domów i mebli każdego czasa i prą lllJllll" 

cenie. 

:Baczność Ruhrort, :Sruckhauseil i okolica! 

kupić dobrze:;· ldace gctc.we ubranie, prosz~ udać się tylko do Jakóha Rotschiłda. 

Ubra1'ia odrabia się podług własnych wskazńwek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramionach jak 
najdokła'dniej odrobione z_ podkładką "łosia, więc · odróżniać ich prawie nie można . od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

się zamówić na próbę. próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami. . ~ 

·--------------------------------------·--------------------------------------------------------.... ---------------Jakób Rctschild, · Bub.rort, 
uliea Królewska (Hon gstrasse) ~. 

Za druk. nakład i redakcye odpowiedzialny: A n t o n i B r e i ' k i w Bochum. NakJadem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Pol." w Bochum. 



Nr. 80~ Bochum, na niedzielo dnia 'i·go kwietnia 1907. &k 17. 

lodlłenne płsao . ltdowe dla .Polak6w na ob111tnł1 pogwft•••• ,gyf11ł1 oru spraw a 1arodowya polityczny• i zarobko wra 
w,elltdd c00ziennk9 2 wyją.tldem 4ni poświ~łecz
łfcll· Pued'plata kwartalna na poczcie i u listowycla 
fYJlQSl l •· 50 fea •• a z odnoszeniem do don111 1 mr. 
'2 Id „lt'ianle Polski" zapisany jest w cenniku ~ W Imię Boże za Wiarę I Ojczyzn 1 J 

Za inser(\ty placi sie za miejsce rzą<fka drobnego 4nl. 
ku 15 f. oirloszenie, zamieszczone orzed inseratalltf 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy d• 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać W 
nich dokladny a<lres piszącego_ Rekop. nie zwra.ca'm9 t.w~ pod znakiem • .L. polnisch nr. 123." .„ 

1'od.akcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telef o n nr. 1414. 

Rodzice polscy t ~czci dzieci swe 
1ówić, czytać i pisa~ po Isku! Nie 
jest Polalde~ kto potomstwu swemu 
zniemczyć się 90zwolJ ! 

!! 

z wypadków dni::.. 
W Petersburgu utrzymuje się pogłoska, 
że ·rząd rosyjski rozwiąże Dumę. 

Zafogę w Petersburgu wzmocnio
no znacznie, wszędzie widać patrole 
kozackie. 
Związek „prawdziwych rosyjskich 

ludzi"" czyni wielkie starania, by przy
gotować rozw:ązanie Dumy. 

Stronnictwo konstytucyjnych de
mokratów czyli tak zwanych kadetów 
widzi niebezpieczeństwo rozwiązania 

, Dumy i dla tego stara się uniknąć o-
1 itrzejszych zatargów z rządem; Du

ma prawdopodobnie. llc;hwali budżet 
paftstwo:wy. 

Rqd pruski pracuje. zawsze jeszcze 
•ad nową ustwą wyjątkową przeciw 

Polakom. 

t. „Vossische Ze!tung" dowiaduje sie 
ie nowa ustawa nie będzie zawierała 
Prawa wywłaszczenia, na które we 
w/asnyrn interesie nie godzą się kon
ierwatyśc~ ; natomiast zabezpieczy u
i!awa komisyi kolonizacyjnej prawo 
~rzedk:upna. 

kl 

~Ha qda koniecznie, by spraw~ o-
1ranfczeuia zbrojeń zajęła sie druKa 
kollłerencya pokojowa w Hadze. 
Stanowcz_e ~danie Anglii skiero-

lł~e Jest jedynie przec~.w polityce nie
:rueckiej. 
"!!t_s:_ą 

WJchoditwo polskie w Westfalii 
i Nadrenii~ 

a Z natury rzeczy trudno stwierdzić, 
1°kładnie liczbę Polaków rozproszo
-~~~cb w w :·elkim i gęsto zaludnionym 

e1szym obwodzie przemysłowym. 
Jest jeb jednak z pewnością znacz

\lłl~iej, niż to niektórzy nasi politycy 
raJU przypuszczają. 

k ~~ieżo ukazal si~ w tej sprawie ar: 
ró u Maksa Broosikego w czasopiśmie 
zę~ewsk~ prusk ego statystycznego u-

u kraJowego. 
· i Podczas urzędowego liczenia ludno
. Podało język Polski :ako język oj
.~~t§ w Nadrenii i Westfalii w 1890 
1%s 1761 osób, w 1900 roku 127157 w 
·i w roku 188 471 osób. Polacy tworzy
lośc·roku 1890: 0,54 procent ogółu lud-
:rxi01. obydwóch prowincyi. w roku 
roc ' 1,47 procent a w roku 1905: 1,95 

ent 

· i:ol~cy mieszkają głównie w obwo
ers r.ejen_cyjnym arnsberskim, mona
Zrok~tn, t dyseJdorfskim; liczba ich 
eJen s ~odr. 1890do1905 w obwodzie 

:::;.-" C}1\!hym arnsberskim z 20131 dusz 

··, 1 ·' 

do 97703, w obwodzie rejencyjnym mo
nasterskim z 5490 do 40723, w obwo
dzie rej encyjnym . dyseldorfskim z 4672 
do 45623, na Qpwód reiency}ny koloń
ski i inne ob:wody przypada 4438 Pola
ków. 

W tutejszym obwodzie przemysło
wym - obejmującym obwody rejen
cyjne arnsberski, monasterski', dyse1-
dorfski i koloński - mieszkają ogółem 
4494534 osoby, z których 772059 osób 
czyli 17 ,16 ·procent nie rodziło się ani 
w Westfalii ani' w NaidrenLl. Z owych 
772059 pochodziło 549175 czyli 12,2 .pro 
cent z innych prowincyj, należących do 
Prus. 115138 czyli 2,56 procent z innych 
państw związkowych i 107315 czyli 
2.39 procent z zagranicy. Z ł:czby 
549175 przybylo do tutejszego obwodu 
przemyslowego z Prus Wschodnich 
156259 osób, czyli 3,48 procent, z 
Prus Zachodnich 51183 czyli 1,14 pro
cent, z Poznańskiego 78288 czyli 1,74 
procent, ze Sląska 60970 czyli 1,36 pro
cent. 
9!!1!""!'_ :SS 

Polacy ~a obezyźnie. 
PielępuJmy śpiew DOiski t 

O b er li a u s e n. ~i.1'1J1''11i Bn1cfa Rn· 
dacy ! U nas w Oberhausen, w p8ł'afił Naiśw. 
Maryi Panny, istnieje już ośm lat Koło śpiewu, 
iednak<>woź przyznać musimy wszyscy, a zwła 
szcza my druhowie po lutni, którzy się tą spra. 
wą zajmowaliśmy, że nie wiele zdzi$lliśm) ~ 
Zk.ąd to pochodzi? • 

Oto po płerwsz.e z braku dyry2enta_ Octy 
cz.asami mieliśmy dyrygenta, pleśni były Po 
większej części ćwiczone na cztery 2tosv. By
liśmy niemal zmuszani, chcąc być w kole człoo 
kami czynnymi, do śjjiewu czterOłłosowego. 
Nt;emając dobreizo słuchu lub czystego głosu, 
nie mo~liśmy wszyscy wspólnie ś.uiewać, a to 
tak nieraz zrażało braci naszych. zwłaszcza 
111.lodych PoSiadającycb mniej oświaty, :ż.e s~ 
obawfali wstąpić do .,l(oła" śpiewu z tą wy
mówką, że śpiewać nie potrafią. Przez te 8 lat 
wyrzuciliśmy sporo grosza na dyrygenta, }edna 
Jrowoż mało korzyści oslępęllśmy. 

Od czasu zjazdu Kół śpiewa<:kkll. 
który się odbył w Rołthausen 29-go lip
ca 1966 r. można powiedzieć, Iż Koło nas1.0 dla 
braku dyryeenta i zarazem z oJfl,eszatoścl człoa 
k~ś~! . 

Szanowni Brada Rodacy! Komu zalezy aa 
tem, aby piękne melodye pleśni polskich •le 
umiłkly, komu zależy na tern, abv pozostawić 
pieśń eolską naszemu młodszemu Pokoleniu 
tako spuściznę, niech przybędzie w niedzielę 
dola 7 kwietnia o godzinie 11 i pół n.a o~edze
ale Koła śpiewu .,Lira" do lokalu p. Ulenbroid1 
dawniej Hacke, Miihlhe'imska ulica nr. 274. 

Proszę jeszcze raz bardzo Korz.eimie, 11io 
tylko tych. którzy Już są członkami „J(ct.'.la" aa• 
szer.o ale -wszystka młodzież z wyżej wymie
nion~j param, aby przybyli na zebranie i dali 
sie na członków zapisać, by potem wsoól•le 
radzić nad tern, jale by można rozbudzić życie 
w l(ole ś1)iewu . 

Przysłuchać sie bardzo czesto mozna. u 
ar<>czystościacb familijnych, jak mtodzieź a 
czasami i starsze osoby, posługują si~ nieode
cldiemi „Udrami". 

Szaoowni Bracia Rodacv! Hańbą bvłob~ 
dla nas tu w Oberhausen a zwła~zcz.a w na~zeJ 
oarafii P.:dvbvśmY nie zdotnl byli d-0 rilelegno
warna oieśnl naszei. 

Cześć pieśni polskiej! 
Sp ie w a k. 

z Hamborn. Szamwni Rodacy! Czas ]ut 
bardzo krótki dzieli nas od dnia wyborów ko
§-cielnych. Ponieważ jesxcze dzień wvborów 
nie jest ogloszony, dlatęj.!O w zywam, żeby ~a
den Polak w tef gminie nie za'Pomnial o swoim 
obowiąz.ku wzuledem spraw kościelnych. Sza
rtQ!WTli Rodacvf Przed wvbo-ami odbędą .się 
tesuz.e w każdej miedscorwości tej gminv ~el
kie wiece, a więc jest z nas kMdy zob0W1ąza-

ny ile moż.ności na wiece te podążyć. Wiece 
będ<\ później ogloszone. Rodacy! Proszę was 
bardzo, ażeby każdy Polak gl~ swój oddal na 
polskich kandydatów. Glosować ma pra~v?, 
kto mieszka przynajmniej jeden rok w s;cmm1e 
łfamborn I skończy! 21 rok życia .J. R. 
@&fil _LE 

, Sokół" w Petersburgu. 
Obchód otwarcia r;>olsk:1ego Towa

rzystwa gimnastycznego „Sokół" w 
Petersburp:u oraz Poświęcenie jlego so
kolni w drugie święto wielkanocne stał 
się nieoczekiwaną dotychczas nigdy 
nad N ewą uroczystośc:·ą polsko narodo-
wą. . 

Po mszy św.~ odprawionej solennie 
na inteucyę „Sokoła" w kościele św. 
Katarzyny, odbyło się poświęcenie so
kolni w Zaułku StoJarnym. 

W sali teatralnej Pawłowej właś
ciwy obchód inauguracyjny zgr?ma
dził niebywałą w Petersburgu liczbę 
polaków- Obecni byl~ przedstawiciele 
wszystkich sfer ludności polskiei od 
arystokracyi do robotników wlącznie. 

Odczytywano adresy, wy.powiedzia 
no wiele mów, wYkonano szereg ćwi
czeń sokolich, w czem uczestniczyli 

sokoli, sokoliice i sokoleta. 
Sala byla przepełniona. 
Na scenie za.jęli miejsca: wydział 

„Sokola ", posłowie polscy do Dumy i 
rady państwa. przedstawiciele i dele
gaci innych P.olskich korporacyi gim
nastycznych i sportowYch. 

Obchód otwarcia „Sokoła" zagaił 
krótkiem przemówieniem prezes jego 
prof es or Ziemack i ~ które~o en er ii i 
pomocy materyalnej gniazdo petersbur 
skie zawdzięcza swo;e utworzenie. Na ... 
stąpily inne przemówienia i odczytanie 
adresów. 

Posiedzenia i pochody l)rzerywano 
okrzykami: „Czolew!" tudzież odśpie
waniem marsza Sokołów i innych pit:_
śni narodowvch. 

Cały obchód zajął czas od godz. 3 
po południu do 6 wieczorem. 

Z mów wyróżnily s :ę: pos!a Fran
ciszka Nowodworskiego.,.przemawiają
cego w imieniu Kola polskiego, oraz 
posła Dziurzyńskiego, robotnika naro
dowca z zagłębia dąbrowskiego! który 
!mieniem Kola gimnastycznegg w So
snówcu witał nowe gniazdo br..atnie, 
widząc w „Sokole" odrodzenie narodo 
we, gdyż ramię przy ramieniu stanęli 
w njm panięta z robotnikami. 

Mowy obydwu posłów oraz przemó 
w :enie przedstawiciela 60 OOO sokołów 
czeskich, wygłoszone po czesku, przy
jęto entuzyastycznie. 

W imieniu Związku sokoła warsza
wskiego przemawiał też z dużem po
wodzeniem prezes głównego zarządu. 
p. Lucyan Kobyłecki. 

o godz. 7 wieczorem zakończono 
obchód wsrr..ólną biesiadą, przy które-i 
wygłoszono w'eJe gorących przemó
wień i toastów. 

%iemle polskie. 
Z Praq Zaehcdnif.h. Warmii i M nr. 

Z pod Gdańska .Robotnik Ciskowski tran 
sportowal z. dworca kolejowego w Gdyni do 
Kolebek kilka lorek. W drodze spatll z woza. 
<1 że leke owiną.I sobie, na-Okolo riik. wi~ ko-

nie wlokly go ze sobą i nieszczęśliwy czlo vieW 
zostal tak strasznie pokaleczony, że jeszcze te
go samego wieczora zmarł. Nieszczęśli'!'Y osie 
rocil żonę i kilkoro dzieci. Podobno Cis'°'' sld 
byt nietrzeźwy. 

l(ościerzyna. Sekcya cia ł zamor<l ·a.ycii 
kolonistów z Podlesia wykazala. że obaj mietł 
czaszki zdruzl{otane. Trupów znaleziono oko
lu 150 metrów od miejsca, na którcm monler
stwa dokonano. Ciala celem zatarcia ' ta<lo" 
wrzucono do Wierzycy. Prawdopodobnie 
śmierć nastąpifa dopiero we wodzie. Kolonista 
Giese, którego, iak już donosiliśmy aresztowanQ 
jako podeirza.n~o o spelnicnie mordcrst' a, 
dotychczas wszelkiej winy sie wypiera 

Tczew. Tutejsi rzemieślnicy budowlani 
zastrejkowali Cieśle żądają podwyższenia za 
robku godzinne~o z 38 na 43 fen .• mularze z 40. 
na 45 fen. Jeden z pracodawców stawione m 11 
warunki przyiąl, wskutek czego prace u 11iegC> 
podjęto; inni przedsiebiorcy dotych czas m 11 
podwyższenie placy ~ie nie z~odzili. 

Inowrocław I(omi~ya kolonizacyjna roz
wija żarliwą czyMooć na l(u i awa~h . Po skolo 
nizowaniu większej cześci dóbr K-lk.niz&cYi
nych w Kobelnicy, Witowicach il(arsku. utwo
rzono przed dwoma miesiącami nowy ewangic 
licki dozór szkolny w Witowi ... ach i sprowadza 
ją. z dniem 1 kwietnia nauczyciela ewangicli ~ 
ckiego. Dotychczas uczeszczaly dzieci koloni
stów do katolickiej szkoly ludowej w Witowi
C!ach. 

Leszno. W s:tsiedniem miasteczku Swic;ci 
chowie natrafiono przy kopaniu studni na ślad 
murowanych wodociągów. W glebokości 1 l 
stóp pod powierzchnią znaleziono pierwsze 

plytykamienne. Znawcy sądzą, że to ruiny 
yodociągów rzymskich, tylko że historya nic: 
o tern nie wspQmfna, aby w tej okolicy Rzy
mianie kiedykolwiek przebywali 

Swarzędz. O samobójstwie kamclarza 
miejskiego Bsylla w Swarzędzu piszą do „Pos. 
Neueste Nachrichten: 

-Czlonkowie magistratu czesto uskarżali się 
przed reJencyą na nieprawidłowości w admini 
strac) i miejskiej ale na skargi te gluchy byl 
bunnistrz łloppmann. We wtorek po pol'udniu 
odbyli z polecenia rejencyi naglą rewizye rad
ca rejencvj.ny 1 sekretarz reiencyjny. Podcza~ 
rewizyi kasy miejskiej byli obecni radzcy miej
scy Otto Kluge Robert Liefke i Gustaw Les
ser. Urzednicy rejencyjni panom tym oświad
czyli, że rewizyę zarzctdzono na ~kutek cv:
stvch skarg. Kamclarzowi Bsylowi odebrano 
klucze i rozpoczęla sie rewizya. W tejże chwil i 
li przeprosil B$Yll komisyę rewizyjną. te na 
chwile odchodzi. ale natychmiast wraca. Na 
kurytarzu spotkal jeszcze pewnego cz.lonka ma 
gistratu, którego pozdrowil l spiesznie uda.l sic: 
do miej_sca ustepowe~o. i;i;dzie niebawem wy
strzalem z rewolweru pozbawil sie życia. Gdy 
sie o tern dowieiizieli rzlonkowie komisri, me 
mieli jeszcze obrazka o defraudacrach. 

Poznań_ W „Dz. Pozn." czytamy: Pran 
hakatystvczna już przed kilku tygodniami ~o
sila, że liczba strcjkuiących dzieci .szko:nych 
polskich zmniejszyla sie hli s.ko o polowe. Nie
które gaze ty ni emie~kie nawet wmawialy ..,,, 
swoich czyte!nik:iw. :i:e tvlko tu i owdzie ie
szcze s:i opcn•c d.d ed . nie chen.ce odma.wiać 
niemieckieg-o m· cil-r1~t i 11czj ć 5fC re ligii p 

. . I mem!c..'C rn . 
T<i, ie ; -0Jr1!·11e w·adomości okazaly r.ie 

nie łj ~a ·11 :;-\· '1t1 i. '.Ved!u11: informacyi t u et 
oo!"~ ich. .··1·; u'c pr.rns1l o 40,000 dzieci pol
skh:.'L ~:i.: 11 ':C" , że st reikowalo ~naclJl ie 
wi1~~„ -, ~· le '~ różn~·ch mi~jscowościach słJ'eik 
o !:- \f, skl'._{icm nacisku wywierane~o w naj
r6i:1 i"j' :n-eh formach. 

J~ ko charakterystycznv objaw ood:.iJemy 
to co nam donosza z 'aramowic wsi pod Po
znaniem. zamieszkalej przez samych gospoda ... 
rzy polskich - po za dominium. któ re i t w 
n~ia<lailu komisyi kolonizacyinei. Otóż sfrei 
kowaly tam doslownie w szystkie <lzjeci dość 
dlugo. Podczas silnych mrozów chodzily •• 
„Ergii.nzungsstun<ly" do Winiar. 00.dalonvcll od 
Naramowic kilka ki lometrów. Ostatecznie ie
dMk strejk s ie skończyl, a tylko córeczka p. 
Tomasza Bohna trwa w oporze i powzi~a sta 
nowcze postanowienie nieodpowiadania pod
czas niemieckiej nauki reli~ii. 

Dla czeio .strejk w Naramowicach upadr. 
zuoolnie jest 7.rozumialem Oto ro<lzice tam
tefsi nie mogli znieść nacisku na nich wywie
ra.et:e. 



i.fędowo. W Wielką Sobotę umarl nagle 
ks. Pranciszek Malicki, oroboszcz w Żolędo.
wie, w 63 roku życia a 36 kaplaństwa. Nie
bosz:;zyk urodziI sie w Salnie. 

Ze SI .złla czyli Staropolski. 
DobJy śtazk. Przed świętami ~ielkie nie

szc~cie _pożarne wydarzylo się w Oehmdorfie 
pod Lwówkiem na Dolnym $lązku. Późno wie 
czorem wybuchl tam u gosPodarza Bera pożar. 
W Oilli• znaleźli śmierć: żona Bera. czworo 
dzieci we wieku od ~do 6 lat. oraz służąca . 
Ta ostatnie zdolala się uratować, lecz chcąc 
coś jeszcze z pala.cego się domu uratować, po
biegla jeszcze do mieszkania i nie wr?cUa _wię
c6.l. - Ber podobno nie żyl w '1Jll:odZ~e z ~oną, 
więc ~tąd: nielktórzy podnoszą przeciw memu 
różne vodeirzenia. 

Stad mordercy Wintera? Sensacy)na wia
domość nadesrla z Bytomia na Górnym Slązku. 
!'lrzyaresztowano tam ~ieiak.iego Libarka, ~tó
ry oopelnil zbrodnie zupelme taka sam~ iaką 
popclniono w Chojnicach. Otóż wlaś'11le r<?k 
temn bo 6 kwietnia 1906 odkryto w Bytcmuu 
poĆ\.;iartowanc zwloki mlodeS?:O cuowiek~. 
Zbrodnia ta przypominala wówczas do dma 
dzisiejszego jeszcze oslonietą tajemnicą zibro
dnie w Chojnicach gdzie w roku ~900 z~rnor
daw ano w haniebny sposób 18-letmego g1mna
zya~te Wintera, syna przedsiębi?rcy budowli 
z Przechowy. Ponieważ zbrodma bytomska 
naizupelniej jest podobną do zbrodni choinic
kieL przypµszczają, że obydwie popelnil Libar 
ka. który w latach 1900/1901 12rzebywaI w 
Ch 0jnicach i pracowair Jako rzeźni~. Znaw~~ 
tw 'crdzili że jednę i drugą :zbrodmę P.Opclmc 
m<ig:l tylko rzeźni~( a twierdzenia swoje ovi~ra.li 
na ~.posobie, w jaki poćwiartowano zwloki gi
mnazyasty Wintera w Chojnicach i robotnika 
Józefa Brunnera w Bvtomiu. Libarka jest więc 
podejrzany, że zamordowal również Wintera . 
PoHcya bytomska skomunikowaJa się natyc~
mia:.>ł z policyą w ChoJnica:ch. śledztwo się 
toc.,y. 

Wedlug telegramu z Chojnic do .,Berliner 
Ta).."ebla,ttu", Libarka w czasie. gdy zamordo.
" ·8.110 Wintera, pracowal urzeźnika Schulza, 
który zabijal i sprzedawal konie. Swego cza
su zostal zasądzony na więzienie i aresztowano 
go na podwórzu żydowskiego rzeźnika. W 
chwilł aresztowania mial na gloiwie perukę. Po 
odsiedzeniu kary wyniósł się do Barwalde, 
gdzie mieszkal u żydowskieg:o rzeźnika Grii·~
tha 1a. W Chojnicach podczas zamordowama 
Wintera Libarka mieszka-t również u żydow
skiej rodziny Bergerów. 

Policya ch~nicka otrzymala telegram z 
Bvt.omia, w którym powiedziano, że Libarka 
zd:i,je się, mieszJkal u rzeźnika łfoffmanina, któ
ry_ Jak wiadom~ podejrzainy byl także Q 
wsp61udzial w zamo.rdowaniu Wintera. 

Niebawem zapewne sensacyjna wiadomość 
sir. -wyjaśni . 

Opole. , Prezes rejencyi opolskiej na Gór
nvm ~ląsku wydal rozporządzenie, zakazujące 
obcokraiowcom iakiegobądź udzialu w publicz
nvch zebraniach. Dozo1ruj~cy na zebraniach 
urzędnicy rnaia nakaz aresztowania obcokrajo
wc6w, jeśli ulkażą się na jakiemkolwiek zebra-
ni u. -
.Fatalna .omyłka. 
72) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

- Ba! - rzekł Alzatczyk - to je
szcze nie wiadomo! 

-Jerzy się roześm'.'ał. 
- Za ·przeproszeniem, kapralu, czy 

nie masz przypadkiem czego w swojej 
torbie, żeby nas z tej biedy wyciągnąć? 

- Ja myślę. 
- A co? jeżeli wolno zapytać? 
- Dobrze, żartujecie sobie, przyj-

dzie jednak czas, że się śmiać przesta
niede. 

- Ja sądzę, kaipralu, że jeżeli mamy 
sic uciekać o wmoc do two1ei torby, 
to~ chwila po temu już jest teraz lub ni
gdy. Na co czelmsz? 

~lzatczyk wzruszył ramionami. 
- Jesteście dzielni - rzekł - ale 

nje iesteście iprawdz:;wymi żołnierzami. 
- To nie odpowiedź. 
- Czekam chwili, gdy już ni~ bę-

dziemy mieli ani jednego naboju!... 
W tej chwili kule zaczęty znów odbi 

jać się o ścianę r zasy,pywaly naszych 
młodzieńców wilgotną ziemią. 

Odpowiadali, lecz nie spieszylil się; 
celowali powoli, z rozwagą i strzelali 
tylk-0 wtedy, gdy byli pewni, że nie 
chybią. Na szczęście, szałas, jak tq 
powiedzieliśmy iuż wyżej, stąt na po
chyłości wzgórza i górował nad tą 
cz~ścią lasu; tym sposobem zbiegi zaj
mowali bardzo korzystną dla1 siebie po
zyicyę. Las w tern miejscu byl przerze 
d;r,ony. co pozwalato im :widzieć na tle 
zielonego mchu il trawy, rozpostartych 
kilku trupów niemieckic]:l, z rozkrzy
żowanymi rekami. 

- Ile macie jeszcze nabojów - za 
pytał Alzatczyk, nie odwracając się. 

- Cztery - rzekl Jerzy. 

Ukaz ten jest niezawodnie nastepstwcm 
tego. że orzed dwoma miesia,cami w obchO<l'1zie 
dziesięciolecia „Sokola" w Katowicack bral 
udzial także goście z Królestwa i Galicyi. 

Z innych dzielnie Pols i. 
Henryk Sienkiewicz przeznaczyl cale swo

je honoraryum literackie za swą „Biesiadę" na 
dzieci robotników lódzkich. 

W strzemiężliwuść. Godną naśladowania 
uchwalę powzięli robotnicy fabryczni w Czę
stochowie: wobec niedostatku, wywolanego 
dlugiem bezrobociem postanowili nie pić wód
ki i nie palić tytoniu. Każdy, przekraczający 
to oostanowienlę, podlegą. karze .Pieniężnej do 
dwóch razy, za trzecim - ma być usuwany z 
grona towarzyszów. Oszczędnqść, t~ drogą 
uzyskana, w samej hucie „R.akOIW" stanowi 
przeszlo 100,000 rb rocznie. Za przykladem 
Częstochowian poszli robotnicy w wieL~ mieis·. 
cowościach kraju. 

W Łodzi narodowy chrześciań~<i Związek 
zawodowy „Jedność" wYPlacil dotąd 30 OOO ru
bli 'Zapomóg robotnikom, Pozbawionym pracy 
z powodu ostatniego p<Ylamykania fabryk. 

Wiadomości .ze świata., 
Wrzenie w woisku włoskiem. 

Prasa włoska omawia szeroko za
szły we Włoszech północnych fakt ma 
sowego nieposłuszeństwa podoficeró~ 
armii. W 11i.pcu roku zeszłego parla
ment uchwalił prawo, przyznające nie
które przywileje o·odof:icerom. Prawo 
to miało wejść w życie 1 stycznia rb. 
Minister wo)ny polecił stosować je do
piero od 1 kwietnia. Podoficerowie 
czekali c:rer:pliwie trzy miesiące, przed 
kilkoma jednak dniami minister roze
słał nowy cyrkularz, odraczający wpro 
wadzenie w życie tak oczekiwanych 
przepisów do dnia 1 lipca. Tego już 
byfo za wiele dla podoficerów, którzy 
nie mieli zresztą żadnej gwarancyi, że 
ich w lipcu nie odeślą do października. 

. W niedzielę wieczorem zebrało s:ę 
·około 150 podoficerów zatogi tury11-
skiej i ipo dłuższej naradzie wystano 
telegram z .Protestami do ministra wo:;_ 
ny i prezesa min'istrów. Podobne ze
brania odbyły się w Meffyolanie, Ales
sandryi i kilku innych miastaich. 

Kongres socyalistów francuskich. 
W Lyonie odbył s1e kongres fran

cuskich socyalistów. Uchwalono rezo
lucyę za powszechnym pokojem a prze 
ciw wojnie, z żądaniem stałej pracy ce 
Iem zmniejszenia ciężarów wojsko-

- Pięć - oznajmił Ryszard. 
Nastąpiła chw]a stanowcza. 
- Przestańcie strzelać! - rzekł ka

pral. 
Usłuchali. 
·Józef Mtiller przyczepił chustkę do 

lufy strzelby i zabierał się do wyjścia. 
- Co masz zamiar robić? - zapy

tał Jerzy. 
- Parlamentować. 
- Nie warto. Rozstrzelają nas. Le-

piej bronić się do ostatka kolbamli w 
braku nabo~iów i umrzeć w waLce. 

- Na to zawsze będziemy mieli 
dość czasu. 

Zwracał się po kolei to do Ryszar
da, to do Jerze go i pytał: 

- Czy garniron daje mi zupełne 
1pełnomocniGtwo? 

Uśm'echal się przytem swym pro
stodusznym, dziecinnym uśmiechem, 
który go ani na chwilę nie opuszczal. · 

-Tak. 
- A zatem rozpocznę układy z nie 

przyjacielem. 
W su.nąl lufę do strzelby w otwór 

st,rzelnicy i powiewał chustką, wwiąza
ną na jej końcu. Następn·e wysze~.ł. 

Sasi ·przestali strzelać. -
Jerzy i Ryszard ujrzeli Miillera, i

dacego tak spokojnie, jakby na prze
gląd wo1ska, lub też !ieikby odbyWal żol 
nierską przechadzkę. 

Gdv już był w połowie wzgórza, 
na szczycie któreg-o stal szalas, z za 
drzewa wyszedł ukryty tam saski ofi
cer i czekał na n:ego. 

~lzatczyk salutował grzecznie, po 
wo1skowemu; ofice.r odpowiedział ta
kim samym ukłonem, zdz,iwiony tro
chę temi formalnościami. do jakich s;ę 
przymuszał poczciwy chłopiec. 

Józef. chcąc zyskać na czasie, na
myślić się, co powiedz:eć i nabrać pe
wności siebie, wstrząsnął ramionami 
w S}Jvsób właściwy każdemu żolnie
rzowi, któremu wskutek dlugiego mar 

wych we wszystkich kra1ach. W in
nej wyrażono zdanie; że ostatnie dąże
n:ia do wywołania generalnego strajku 
uważać należy za niebezpi_eczne. Ze 
względu na międzynarodowy chara
kter kapitalizmu i robotnicy muszą być 
międzynarodowi. 

Kongres uchwalił dalej uwzględnie
nie kobiet w sprawie powszechnego 
glosowania. 

Dżuma w Indyach. 
Z Indyi nadchodzą alarmujące wie

ści o szerzeniu się dżumy. W począt
kach marca zarejestrowano 38 566 wy
padków dżumy, z których 32 709 śmier 
te1nych, w połowie marca było 49 743, 
z nich 41 667 śmiertelnych. 

Praca dziec.i w Stanach Zjednoczonych. 

Biuro statystyczne Stanów Ziednoczooych 
oglosilo niedawno wyczerpujące sprawozdanie 
o pracy d'Zieci w państwach Unii. Wedle oota 
tniego obliczenia ludności licz,ba zarobkujących 
dzieci w wieku 10 do 15 lat wynosila 1,750,176 
Przeważna cześć dzieci byla zaJęta przy rolni 
ctwie, mianowicie pracowalo na wsi 1,054,446. 
Inne znajdowaly zarobek w slużbie domowej, 
jako roznosiciel_e, stróże i t. p., liczba ich wy
nosi.fa 126,617, w tern 17,059 ch1opców W za
kresie przemyslu pracują dzieci orzeważnie w 
przędzalniach bawetny. Liczba zarobkuią,cych 
dzieci z rodzin tubylczych jest znacznie mniej
sza, niż dzieci z rodzin wychod<źców. Z 23,657 
dzieci pracujących w wieku 10 do 14 lat 75,9 
proc. vpizostawalo przv rodzicach. 14 3 proc. 
9rzy matkach wdorwach. Aczkolwiek us.tawx 
Stanów Ziednoczonv_ch klada tamę pracy dz.ie
cieceJ, to jednak nie obowiazuia one już poza 
rokiem 14 żvcia lub o ile praca odbywa się za 
zQ.'odą rodzicó·w, i nie powoduje przeciążenia 
dziecka. 

Z różnych stron. 
Lepiej późno, niż ni!!dY zaabonQl\Vać sobie 

gazetę polską, to też wciąż powinni na
si Szainowni Czytelnicy zachęcać znajomych do 
zapisania „Wiarusa Polskiego" na kwiecień, 
maj i czerwiec. 

Następny numer z pO'Wodu przelożoncgo 
na poniedzialek święta Matki BoS1kiej, ukaże się 
dopiero w wtorek z datą na środę. · 

Her.ne tworzy obecnie samodzielny powiat 
miejski. 

Langendreer. Z nieznanych dotą.ct powo-
dów zastrzelil się 28 lat liczący, żonaty syn 
wfaściciela browaru Mlisera. Samobójca byl 
wspólnikiem browaru. 

Haerde. W przyszlą niedzielę przystąpi tu 
359 <izieci poraz pierwszy do Stolu Pańskiego. 

Osterfeld. Nowv proboszcz tutejszy na
zywa się ks. Strumann. 

Weltrop . Biskup mona,ster,s.1d ks. Her
mann Dingelstadt będzie tu 12 maja bierzmowal. 

szu osunęła się torba z pleców. a on 
ją chce przywrócić na dawne miejsce. 

Zresztą postawa jego była bez za
rzutu, no~j wyprostowane, ~edna przy 
drugiej, ręce przy szwach spodni, gło
wa do góry. Byl to z jego strony 
szczyt wys:~ku. 

Tylko kepi, pogniecione, s.padało mu 
na tyl glowy i odslanialo czoło, na któ 
rem od potu i błota przylepiały się 
jasno blond włosy, co nie odpowiadało 
warunkom przepisów wojskowych i 
dobrego ułożenia. 

Sas rzucif nieS1pokojne spojrzenie 
na karabin Alzatczyka, oparty o drze
wo. Mtiller to spostrzegł i rzekł po 
niemiecku: 

- Nie nabity, proszę się nie oba
wiac. Zresztą nie mam ze sobą ani 
pas.a, ani ładunku z nabo'.ami. Użyłem 
lufy mojej strzelby jako flagi parlamen 
tarnej, gdyż nie miałem nic innego pod 
ręk~. 

- Poddajecie się? 
- Tak. 
- Jesteśc'e je11cami, zbiegłymi z 

Sedanu 
-Tak. 
- Ilu was jest? 
- Za wielka ciekawość, jak na te-

raz - rzekł Milller wymija'.aco. Wkró
tce się pan o tern dowiesz. Mówmy, 
jeżeli łaska, -0 tern, co jest w tej chwi
li głównym przedmiotem naszezo spo
tkania. 

- Zdajcie s·ę na naszą laske i nie
łaskę? 

- Czyli innemi słowy, będziemy 
rozstrzelani prawdopodobnie ? 

- Nie wiem. 
- To znaczy: tak. Teraz posłu-

chaj mnie 'Pan uważnie. Patrząc na te 
trupy, które tu leżą, ~ które już nigdy 
nie ujrzą swej niemieckie; ojrczyzny, 
możesz pan osądzić, czy mamy oko pe
wne. Otóż, będziemy się brnnjć rozpa 
czliwi e, a mamy pełne ładunki nabo
jów. Jednakże, ponieważ jest wsze!-

Suderw1cb. W zesz?y tydzień :zdarzylo s~ 
nieszczęście nasxemu R.odakowi O~e:nui 
który byl zajęty praC<\ na koksowni. 1\0!~ 
u<ierzyla go tak s!.łnie, iż mu dwa żebra, zli
mala i tak mocno pokaleczyla, że musiau.0 gil 
odwieść do lazaretu w R.ecklinghausen. Pe. 
wnego niemca w ten sam dzień kolba uderzyli 
i na miejscu zabila. - W Wielki Piątek w no 
cy jacyś lobuzy potlukli dwa krzyże w Suder: 
wich, ieden wi.elki na cmentarzu pottttkll na 
drobne kawałki, drugi krzyż, który stal Przy 
uLicy i który byl caly z bmienia poUukli tak. 
że na drobne kawalki Wyśledzono jednakże 
zbrodniarzy i na drugi dzień już ich Bi~to i 
osadz0010 w areszcie. Jeden z nich aawet 
musial od pracy ze ziemi wyjechać. Sok(.G 

W Hairburgu umarl na tężec kar.ka pewien 
trzynastoletni clllopicc. 

Rathenow. Policya WYkryla ta buda~ 
szerzy pieniędzy_ 

Drezno. Związek przedsiębiorców Pł(ł. 
mysJ'.u drz.ewnego postanowil ener~icr.ac prze. 
prowa<lzenie wydalenia z pracy. Z.,ebrame pra. 
codawców uchwalifo pożv,czkę miliona marek 
na cel ten. Robotnicy niezorga.nizo. 
wani i hirszdunkiernwcy nie maj(\ zostać z pra 
cy wydaleni 

W Turyµie grasuje czarna ospa z którego 
to powoou wladze miejskie zarzą<dzil'y oe:ólne 
szczepienie ospy. 

Hamburg. Kilku krajowych roł>ottików 
portowych twierdzi, że umies'zczono icłt prze. 
ciw ich woli w koszarach okrętowych, z •ego 
powodu zamierzają \vytoczyć skargę • po. 
zba<wienie wolności. 

Hochst n. M. Ruch zarobkowy tuteiiszych 
piekarzy zostal w ten sposób zalatwiony, it 
strony przyjęty ukfad taryfowy, regułujĄcy za. 

. robki. 
Saalfeld. W tutejszych fabrykacł& drutu 

wypowiedzieli pracę wszyscy robotnicy i robot 
nic~ gdyż pragodawcy nie chcieli się cgocl'zić 
na podwyższenie taryfy zarobkowej i skrócenie 
cza~u pracy na 9 S?;o<1zin. 

Booonia. Pewien krawiec z ~oseathal 
wygral w loteryę 10 tysięcy marek. Gdy ie
dnak chelat je odebrać nie rnógl kw swemu 
przerażeniu zna~eźć losu. W reszcie zanvażyl, 
że jego uczeń przylepil los na drzwL Polic. 
waż losu bez uszkodzenia nie bylo moŻlla od· 
lepić, wziąl krawiec cale drzwi i Ułliósl do 
koJektora, który po stwierdzeniu los11 . WJ~ran~ 
sumę wYPlacil 

Berlin. Czwarty zjazd Zwiazku Katoli
ckich Robotników Polskich w Niemczech od
byl się w Berlinie w drugie święto Wielkanoc 
ne. 

Jak pisze .J)z. Ber!." stwierdzono. te re
prezentowanych bylo 38 Towarzystw ~wiązko 
wych przez 41 delegatów. Z berlińskich To
warzystw związkowych, których jest 9, prze
slafo delegatów 7 T~warzystw Ze s.prawoz
dania skarbnilka: wynika, że związek liczy o
ko.ro 2000 czlonków. Dochodu miat w roku 
1906 ogólem 2587 mr„ rozchodu 1573 mr„ po· 
zostalość z roku 1905 wynosiila 3846 mr. łak że 
na rok 1907 przesz.to 4996 mr. Wsparcia clla 
rodzin zmarly_ch czlonków związku WTPftCOKt 
1210 marek 

Londyii Powracających z Hamburga la
mistreików ludność robotnicza przyf~a bardzt 
nieprzychylnie. 

kie prawdoPodobieństwo. że w końcu 
nas weźmiecie, godzina wcześniej, go
dzina później, to już dla nas wszystko 
jedno, prq;yrzekamy więc poddać się 
wam zaraz, pod warunkiem, że nais po- 1 

zostawicie przy życiu. Zaprowadzicie 
nas do Sedanu. gdzie się połączymy t 1 

naszymi towarzyszami. Zgoda? 
- Nie. 
-- Dobrze. Tego s ·:ę spodr;iewa-

lem. Ale nie skończyłem jeszcze. Ma
my iprzy sobie, w szalasie. Sasa, któ
rego rpochwyciI:'śmy te;~ nocy i który , 
w tej chwili jest wię_cej umarły niż ży
wy, 

Oficer, pomimo całej swojej flegma 
tyczności nie mógł powstrzymać giestu 
wielk:~~o zdziwienia. 

- A więc, daje słowo żolnierskie, 
jeżeli nie przyjmiecie warunków, które 
wam rpoda~ę, jeżeli się Q.ie zgodz);;ie zo„ 
stawić przy życiu mnie i moich towa· 
rzyszy, zabiję naszego więźnia, jak psa· 
Jego życ:e za nasze. 

Oficer namyślał się. 
- Ilu was jest? - powtórzyl. 
- Tera.z mogę powiedzieć. Trzeba 

żebyście wiedzieli. Jest nas tyiko 
trzech. Wybieraj pan. 

Znowu zapanowało milczenie. 
- Oddajc'e broń! 
Alzatczyk sktonil głowę i spojrzał 

Sasowi prosto w oczy. 
- Darujcie życ:e mnie i moim to- z 

warzyszom. 
- Daję wam slowo rolnierza. 
MtiUer powrócił do szałasu i opo

w~dzial Jerzemu i Ryszardowi rezul- 1 

tat tych dziwnych układów. Tymcza- r 

sem zbliżyli si±: Sasi, którzy ich oble
gali, otoczyli ich i odebrali1 broń. 

Zaprowa<lzono naszych jeńców do 
fleigneux, następnie do Saint-Meuges, 
a w końcu do Sedanu. Oficer saski do
trzymał dane~o słowa. Nie zrob:Ono 
im nic złego. Ryszard został umiesz- , 
czony w ambulansie, a Jerzy i Muller 
znaleźli się napowrót na pólWYspie. 



Rozmaiłośct' 
Pr.asa polska na wystawie w Lizbonie. l(o

roiteł J(.asv warszawskiej literatów i dzicnnika
rtYProsi ~szystkie . cz~opisma. polskie oza
rnieszczerue następu1ą.ce1 odezwy.: 

stowarzyszenie dziennikarzy portugalskich 
w u~onie już od póltora roku zajmuje się urzą 
dtenieJil ~ tern mieście. ~sta~y mi~y na
rod<JW~j literatury, sztuki i pok<>JU, oraz orowa
dzi ior!ivre zabiegi, w Lelu z..iednani<A wspóJu
dZial• wlaściwych dzialaczów i •;tvw ;1~1yszc11 
wsnsłkich narodowości. Na czele honorowe
go k:omUetu miejscowego stoi p. Teofil Bra,~1, 
czlanik, An<ademii nauk, oraz kilka innych wY
bitDJ~1a osobistości: komitet zaś wykonawczy 
sklada'Ja: Magalnaes Lima, prezes stowarzysze 
nia dziennikarzy i pięciu .literatów z Lizbony. 
Dla 1tYorzenia oddzialu polskie1ro komitet ów 
zwróełf się do !(asy warszawskiej literatów i 
dzienniJ..arzy z prośbą o pośrednictwo w roz" 
pows.1echnieniu wiadomości o wYStawie wśród 
oisariJ i artystów polskich, co komitet ni
uiej!'jem czyrtl, nie przesądzając jej znaczenia, 
ani p0wodzenia ale uważając za pożądane 
wszelkie alatwienia w zapoznawal!liu obcych 
narodów z literaturą i sztuką polską Podlug re
gulamin• wystawy. każdy naród ma twq.rzyć 
osob•J' oddziaJl i skladać sję z 10 sekcyi: 1) 
historyi literatury, 2) historyi teatru, 3) sztuki 
k0obiecd . .of) historyi sztuki. 5) rysurików ory. 
glnabaych, karykatur, ilustracyi, itp., 6) muzy
ki, 7) dziennikarstwa, 8) pokoju powszechne
go, 9) sztuki stosowanei. i 10) historyi każ
dego .arodu. 

Komitet wystawy prosi o nadsyfanie oka
zów odpowiednich do kaiidej sekcyi, a zw1asz
cia książek, wydawnictw, czasopism obra
zów, rysanków reprodukcyi itd., przyczern usil 
nie zaleca, aby nadsyfane przedmioty, oraz fo
tografie autorów i artystó}.v byly zaopatrzone 
w podpi9 wlasnoręczny autora. Koszta przesyl
ki ok~zów pQllosi wysylający _ Adres sekreta
ryat11 wystawy, którzy przyjmuje wszystkie 
przedmioty i w razie pqtrzeby udzieli W}iaśnień 
brimi łat:\:: Lisbonne (Portugal) Calcado do 
Carmo Mr. Archer de Lima. Termin otwarcia 
wy5tawy nie )est dotychczas ustalony. 

Testament Rockefellera. Nowoiorski „He
rald" doaosi, że miliarder Rockefeller spisal 
już łe.!ła:ment, i że testament ten zadziwi caJy 
świat. Wiadomość o testamencie pochodzi od 
jednego, z przyjaciót Rockefellera, któremu mi
liarder pokazywal R"O Najbogatszy czlowiek 
w A••r.rce zapisuje podobno na cele użytecz
ności J!Ub!icznej i {fob.roczynne 800 milionów do 
larów Z sumy tej 200 milionów ma przypaść 
Nowemu Jorkowi na cele wycheiwa·nia i filan
tropijliłe. reszta zaś w odpowiednich częściach 
innym słanom Unii. 

~hlb m';Jlonerów na dachu. Budowany o
becnie w Nowvm Jorku przy ulicy Church dwa 
rzec kolei Hudson-Manhattan, ma być najwyż
szym ~machem na calej wyspie. Na 26 piętrze 
pon~d 1lic~ zostanie zalożony ov.ród na dachu 
urza<lzony z wyszukanym zbytkiem Tak zwa
ny .Railroaid Club, do którego należa najbogatsi 
ludzie w Nowym Jorku zaloty swoje kwatery 
na 11ajw:vższem piętrze„ a dach zami~ni na miej
sce rozrvwek i zabijania czasu po milionersku 
Na 21-ym pietrze olbrzymiego. vnachu mieścić 
się b~ restauracya klubowa i nQl'kO<.ie sypialne. 
Na 12 'ietrze będą kuchnie. śpiżarnie itd. a na 
dach ofhrzvmia hala w ksztalcie ogrodu dla 
r()'lrywki w porze letniej, Z 0<grodu tego roo
taczać si~ beslzie ·wspa-nialy widok. Szesnaście 
milionó"'' cel!iel zużyto na wystawienie tego 
gmachu i gdyby owe ceg:lv pofożyt kto na zie
mi1- iedn~ rirzv drą!l;iej - to sie~Jyby do 300 
1111 ' 

1'ewolucya ·i łosie. W Kurland'Yi. wskutek 
d~iala1nia e:romad rewolucyinvch, zmniejszyla 
s1~ słras.z.nie liczb losi. W wielkim okręgu pod 
DorNiem. przc '"'1'0o 800 sztuk tej zwierzyny za 
strzełiłł rewoJucvoniści, walesajacv sie po la
sach. W Tvmże okreQ.11. oorócz 80 sztuk mart
wvch stwierdzono zanik ok~o 100 sztuk losi, 

- ttóre, DOstrzelone. wvwedrnw~.lv stamtad. Trze 
a bedzie czekać dziesiątki lat. z<1nim stan loisi 

'Ir Kurlandyi oowróci do dawnej licz:bv sztuk 

Od Redakcyi. 
p n. Bułmke. Różni ludzie zaczepiają pana 
kra1ci~zka Lisowskiego z Bulmke z powodu 
or~SJJ<mdencyi. jakie swego czasu 1,ostaly we 

_ tWitrusle Polskim" zamieszczone. twierdząc, 
~ JJ, L. Jest ich autorem Wobec tego musimy 

• ~wt fa<lcT.Vć, że takie posadzanie p. Lisowskiego 
es l!ieslusz,11e. bo nieuzasadnione. 
k ~arto zaznaczyć. że owe ko.respondencye 
n~rc1ly różne zachcianki ludzi naszej sprawie 
~ZYchyłnych odn. wysluguJącycb się na
··riu wro~om. 

l~ t,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Zebranie członków w Kastrop 

~ie się w niedziele. dnia 7 kwietnia przed 
Po,, iem o ~odz. 11 w lokalu p. Sin<ira. Z 
teh odu waż.nych spraw dotyczących walnego 

rqfa, liczny udzial cz.Jonków vożądany. 
„Z.ietfrroczenie zawodowe polsk~e". 

Dla DuisburJt-Hochfełd. 

I~ ~ Wydzialu mie,iscowe~o naler.tą: 
't_oJc. Górecki, delegat Linkstr. 21. . 
HR Matuszczak. sekr. i maż zauf. Wa.nhe1-
merstr. 155. 

Ja.·~( I<ośdelny, skarbnik. Sedanstr. 16. 
~ Oftczak. zast. i m. zauf. Kirchstr. 8. 

, ~łn Szłaoiński. rew. kasy, Blilcherstr. 40. 
lej Stelmaszyk, rew. kasy Engelstr. 11. 
ilnton.ł Cleś1alc, lawn. i m. zauf. Linkstr. 21 
Ant Rvnkowski, lawn. Rheinhauserrstr. 19 
AWnt. Soych.a1, m. zaufania Linkstr. 21. 

at. I<:amsol. maż za uf. Sicherhausstr. 8. 
• Ziednoczenłe zawodowe połskle" 

1 Baczność! członkowie „Ziedooczenia Zawodo
wego połskie10" w W anne zachód! 
Zebranie miesieczne odbedzie sie w niedzie 

lę, dnia 7 bm. o godzinie 5 QO poJudniu u pana 
Gerdesmanna przy ulicy ttofstr. o czem dorl:>si. 

(1) Wydział. 
Uwaga: Czlonkowie, należący do \Vydzia 

lu, winni siG stawić o ~odzinie 3-ciej. 

· Baczność rodacy w l(ameo. Heeren. Alten
bOgge l ~iinthe 1 

Wiec w l(amen odbe<lzie sie w niedziele 
dnia 7 kwietnia oo poludniu o 4 rl:odznie w lo
kalu p. Gortz. ul. Dworcowa. Z powodu wa
żnych spraw liczny udz.ial rodaków pO'La,dany. 

„Zjednoczenie zawodowe palskie. u 

WIECE. 

odbędą się w niedzielę 7 kwietnia: 

W Freisenbruch po południu o 4 godz. 
w lokalu p. Oferbeck. 

W Weitmar po południu o godz. 4 w Io 
kału p. łiei,nemanna. 

W Linden w poniedziałek 8 kwietnia 
po poludniu o 4 godz. w lokalu pana 
Schillera. 

W Schonebeck przed południem o 11 
godz. w lokalu o. Pohmann. 

W Stoppcnberg przed południem o go
dzinie 11 i pół w lokalu p. Osenberga 
uJ. Essenerstr .. 

W Oberhausen II. w południe o godz. 
12 w lokalu p. Jansen, ul. Knappen
strasse. 

W Hochheide po południu o 2 godz. w 
okalu p. Vierbauma. Przed wiecem 

o 12 i pół godz. odbędzie się konferen-
cya mężów zaufania. , 

W Katernherg dnia 8 kwietnia po pot 
o r.:odz. 4 na sali p. W. Biir,gera, Ka~ 
stan1i enstr. 

Oberhausen I. Konferencya· mężów za 
ufania odbędzie s'ię dnia 7 kwietnia 
po pot o godz. 2 u p. Webera, Duis
burgerstr. 

W '.Rath pod Dyseldoriem odbędzie się 
wiec 7 kwietnia po południu o godz. 
4 na sali wdowy łiilden, Kaiserstr. 
przy kościele kat.olickim. 
Porządek dzienny: Referat z obec

nego ruchu zarobkowego, sprawozda
nie kasowe za I. kwartał. obór delega
ta na walne zebranie. wnioski człon
ków. 

Baczność Rodacy w Herne,? 
Wielki wiec w Herne odbędzie się 

w poniedziałek, 8 kwietnia. oo połudn. 
o godz. 5 i pół w lokalu p. Nittki, ulica 
Nowa. 

ZEBRANIA CZŁONKÓW 

W Gl-adbeck po południu o 5~ godz. w 
lokalu p. Kiipera. 

W Ober-Marxloh po południu o 4 godz. 
w lokalu p. Minhorst. 

W Liltgendortmund po południu o 4-ej 
g. wokalu p .. Spechta. 

W Diimpten po południu o godz. 5 w 
lokalu p. Eckharda. 

W f reisenbruch po południu o godz. 4 
w lokalu o. Oferbecka. 

W Altenbochum po południu o godz. 4 
w lokalu p. Burghardt. 

W Bochum-Hofstede po południu o 4 
godz. w lokalu p. Walburga. 

W Kirchlinde po południu o godz. 1-ej 
w lokalu p. Schumachera. 

W Dorstfeld po południu o godz. -ł w 
lokalu p. Klinkhamer'a. 

Wanne li Zachód. Zebranie czlooków od
będzie się w niedzielę dnia 7 kwietnia po ~ol. 
o godz. 5 i pól u p. Oerdersmanna przy ul~cy 
Hofstr. Wydzial winien się stawić godzmę 
prędzej. 

Wanne I. Unser Fritz. Zebranie czlonków 
odbędzie sie w świeto Matki Boskiet 8 kwiet
nia oo poludnju o irodz. 4 u pana Lowe, Dor
stenerstr. 

Z powodu odmówienia lokalu wiec w 
Recklinghausen się nie odbędzie. 

Alten-Essen. Zebranie czfo.nków odb~ie 
się w niedzielę 7 kwietnia przed pol. o god~ 
11 i pól u p. Saała. 

Zebranie członków oddziału budowla-
nego w Habinghors~ . . 

odbędzie się w sobote6 dn. kw1etma wie 
czorem o 8 godz. w lokalu p. Ketldnga. 
O liczny udział prosi 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie." 

W niedziele dnia Z8 kwietnia o god.złttie 10 
przed Południem w lokalu pana Zerbsł Oberbau 
sen, ul Marktstr. odbedzle się 

PORZADEK OBRAD: 
t) Zagajenie zebrania. 
2) Przeciytanie protokołu „Wydziału Ra

dy Nadzorczej. 
3. Sorawozdanie t>rezesa z rozwoju i CzYI 

n~cl „Zjed.n. Zaw. DOI." 
.ł) Przyjęcie bUansu za rok 1906. 
s) Referat o prołtramle przyszłej naszej 

pracy. 

6) Zmiana niektórych i;mnktów ustaw. 
i) Obór zarządu. 
) Obór Rady adrorczeJ_ 

9) Taktyka w'wevmętrznej agitacyi. 
10) Wome wnioski. 
I J) Zakończenie. 
i'1.łcjsca płatnicze wysyłają delegatów na 

walne zebranie Podług para~rału Ub od 50 do 
400 członków płatnych Jednego delegata. Po
nad 400 dwóch dełe11tatów. 

Miejscowości. liczące mniej członków. win 
ny się połączyć I wysłać delegata. 

Delegaci na walne zebranłe w.lllDi być wy
brane na zebranlu członków. Gdzie me in<>żna 
sali otrzymać, trzeba delegata wybrać o.a koe
ferencyl mężów zaufania l(ażda młejscowośt 
winna się postarać dla swego dele· 
stata o kartę łe~łtymacyjną, którą moi.na w na
szym biurze otrzymać. 

„Zjednoczenie zawodowe oołskie". 
Rada Nadzorcza. 

Bacm<>ść Oberhausen! 
W kościele Najśw Maryi Panny odbe<lzic 

sie kazanie z nabożeństwem polskiem w nie
dziele przewodnią o ~odzinie 7 wieczorem. -
Sposobność do spowiedzi wielkanocnej dopiero 
po kazaniu. - W ponicdzialek, święto Zwia
stowania Naiśw. Maryi Panny, calv dzień spo
sobność do spowiedzi a oo poludniu nabożeń
stwo z kazaniem. Dalszy porządek oglosi sic, 
podczas kazania w niedzielę. 

W kościele klasztornym w Bochum 

odprawia się co niedzielę i święto dwa razy 
polskie nabożellstwo. 

1. O godzinie 011 Msza św. z polskim 
śpiewem i kazaniem: 

2. O godzinie :l43 po potudniu polskie nabo
żeństwo. 

Jest obowiązkiem każdego rodaka z Bo
chum i okolicy uczestniczyć nie tylko we Mszy 

' św., ale i w nabożeństwie po oolu<lniowem. 
Oladbeck. Donosi się Rodakom, iż 

przybędzie do Gladbeck ksiadz polski. 
Sposobność do spowiedzi wielkanocnej 
od soboty, 6 kwietnia od s.!odz. 4 po pol. 
efo poniedziałku 8 kwietnia. O liczny 
udział uprasza się. 

ZEBRANI-E „GŁOWNEGO KOMITE
TU WYBORCZEGO POLSKIEGO 
DLA WESTFALII, NADRENII I SA· 

SIEDNICH PROWINCYI" . 
odbędzie się w poniedziałek, 8 kwie
tnia o godz. 3 po południu w sali „Ger
mania". ul. Arminstr. 14. 

w GE L S EN I( IRCH EN. 

Wszyscy członkowie „Głównego 
komitetu" koniecznie przybyć winni, 
gdyż chodzi o nadzwyczaj ważne spra 
wy. 

Apolinary Wojczyński, przewodn. 

Towarzystwo polsko-katolickie ood opieką N.aj 
świętszego Serca Jezusowego w Hamme 

donosi swym czlonkom, iż walne zebranie od
będz.ie sie w ponied'Zialek dnia 8 kwietnia, po 
południu o godz. 5 w lokalu posiedzeń . Czton
kowie winni się stawić w czapkach towarzy
skich i odznakach. O liczny udzial prosi (I) 

z~ ·ząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Kottenburgu 
Zebranie gniazda pdbę<lzie sie w niedzieł~. 

dnia 7 kwietnia, o godzinie 1 po ooludniu w lo
kalu zwyklych posiedzeń. Szanownych dru
hów, oraz Rodaków. mających zamiar wstąpić 
do gniazda, serdecznie sie zaprasza. (2) 

Ozol em! Wydział. 

Towarzystwo Przemysłowców Połskłcb w 
Essen 

urządza w niedzielę dn. 7 kwietnia rb. na wiel
kie.i sali Alfredushaus przy ulicy f rohnhauser
str. nr. 19. 

Obchód I rocznicv 
Program: Koncert. Część urzedowa. Przed 

stawienie amatorskie „l(inemato2rał" czyli 
Moskal w Essen". Krotochwifa w 3 aktach 
~rzez O B. i G. I(. Zwracamv upr:ieimie u
wagę, iż przedstawienie rozpocznie s!~ ~unkt. 
o godz. 8 wieczorem. Po przedstawieniu za
bawa z tańcami. Poczntck o godz. 5 po polu-
dniu (3) Zarząd. 

Uwa~a: Dziedom szkolnym wstęp na 
sale wzbroniony. ----

Towariystwo ginm. .,Sokół" w St~krade 
poda.ie do wiadomości swYm dru~om 1 W!.ZYSt
kim rodakom. iż pierwsze zebra01~ no~o zal<: 
żonego „Sokola" odbędzie sie V.: ~1edz1ele. ~ma 
7 kwietnia. po poludniu o ~~~m1~ .of na sah o. 
Buscha, Holtenerstr. O jak na1hc;n1eJsze o~bv 
cie uprasza się Czolem! L) Wydział'. 

Baczność Sokoli w Rauxel-Habing
horst ! 

W niedzielę, 7 bm. o godz. 4 po poł. 
odbędzie się na sali wdowy P· W essels 

WIELKI WIEC SOKOLSKI 

Rodacy! Wzywamy Was. abyście 
najlliczniej na wiec ten przybyli. bo cho 
dzi nam o zszeregowanie rodaków a 
szczególnie rnlodzież nasza w zastępy 
sokolskie i tworzenie przez to muru o
chronego przeciwko naporowi wszelkiej 

germanizacyi. Podąż ie wszyscy na 
wiec, na który zaprosiliśmy naszego 
Redaktora p. Brejskieg-0, który to n· c
dawno temu opuścił mury więzie1 ~ 
pruskiego. - Zapraszamy również Wy 
dział okręgu IX i prosimy~ aby przyslał 
na nasz wiec mówców, którzyby po
trzebę organizowania się w drużyny so 
kolskie dobitnie wykazali. 

- Komitet z 2rona sokolege. 

Wielki ~iec ogólny 
w Gertbe 

odbędzie się w uroczystość Matki Bo

skiej, w poniedziałek. dnia 8 kwietnia 

o godz. 4-ej po poł. w sali p. B r u s t a. 

Na wiecu omawianą będzie 
sprawa opieki duchownej 

w ję tyku polskim. 
Rodaczki. Rodacy! Komu zaleiy 

na tern, by mieć co niedziele i święto 
nabożeństwo z kazaniem I śpiewem poi 
skim, komu zależy na tern, by zbawić 
swą duszę i dzieci swe wychować na 
dobre dzieci Kościoła naszego święte
go, niech pospieszy na wiec i przypro
)Vadzi ze sobą swych sąsiadów: i sasiad 
ki, aby wspólnie się naradzić o na
szem upośledzeniu w kościele w Gerthe 

Kom Jte t. 

Baczność stypendyacl! 
I(to nie nadeśle świadectwa do 10 bm. tra

ci prawo do wsparcia. Laskawych Ofiarodaw 
ców uprasza się nadsylać skladki do skarl>nt 
ka J. Haina w Bochum. Szanowne Towarzy
stwa upraszamy, ażeby się raczyfy uiścić ze 
skla<lek na fundusz „Zelaznv" za rok 1906 i ·na. 
ręce przewodniczącego f rancis~a Matysiaka 
w Wattenscheid nadcslać. 

Zarząd komitetu „Swłętojózafacfa" 
Pr. Matysiak, przewocln. 

'""" w•zelldell ===== 
sprawach prawnych 

przy zażaleniach, podaniach, skargach it 1. 
proszę udać się z calem zaufaniem do mego 

biura praw1ticzego. 
dawn. Jul. Willecke teraz A. Meseberg. 
397 Bochum, Eriedrichstr. 38. 

w biurze mowł •łę p.- polsku. 

Henkel's 
Bleich·Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i bielenia, 
zast4pi xnpetnie bielenie na łące. 'I'ylko w 
paczkaeh z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnym „lwem". Do nabycia we w~zystkieh 
drogeryach, składach ·;,owa.rów kolonialnych i •Y" 
dła, (191) 

Z powodu innego pr.4.ed
siębiorstwa mam tanio 
na sprzeda.i Dom z 
ogrodem w Klonowie za
raz przy mieście Dobrzy
cy. powiat Krot.oschin p. 
Posen. St. Mielcarz Bi-
11mark, Robergetr. lł b. 
Gelsenkirchen. 4.0G 

Poszukuję zaraz (390 

.& ezeladzł 

krawieckich 
i ue1nla syna uczci
wych rodziców u Małe 
zatrudnienie 

.Ian 8zyrb, 
B6hlłnshau•en, 

Bochumerstr. 2~b. 

Plo•ł• eaeladnlk. 

krawieckich 
na duże ezt•kl ~
trub11je zaraz na młe 
zatrudnienie '404 

Jan Błoch, 
l:•lłł'n, Turmstr. lł. 

PotrzebujQ z a.raz 

polską 

służącą 
St. Stryk o w ski 
W anne, Stocbtr. 97. 

--Proszek do prania 

„Nlegedacht" 
jest najlepszym i w uży
ciu najtańszym w swieeie 
- Pierwsze. próba powo-

duje sta.łe używanie. 

Dó nabycia: 
w liarxloh: 

A.ug. Eggert, 
wdowa pet. Griimer, 
Otto lless Nachł. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Ang. łfułthaupt, 
Gu. t. Tjarb, 
.T. Htithmann 

w Bruckhausea: 
Hamb. Importh. „ Wenz", 
.1. Juszczak. 

w Neumuhl: 
All,. Hes3e. 

w Buschbausen: 
Hu~o Eggert. --Obelgę 
rzttco.alł na łouę p . .H.a
j etnna J.oryeha ~ 
Werat przed komts.
rsem niniejszem odwo
luję. 4:01 
lł'ojeleehli.ublak 



I 

Straszna okropność!· Jaka~ 
~Ą Udowodnionem przecież, że nadużywanie alkoholi, a temwięcej łanich i lichych straszne skutki 

wywiera. a pomimo te~o tak wielu kupuje wódki. gdzie dostanie dużo i łanio, a przecież najlepszy 

I najczystszy towar lan ~m bvć nie mo.że. 

2) Poprawcie się, pijcie mniej, najlepsze i droższe, a chcecie mieć pewność. że to dostaniecie. żądajcie' wszędzie 

sławnych likierów, koniaków i bezal~oholowych napoi B. KASPROWICZA. 
1· 

3) Kupujcie w oryginalnych butelkach, zamkniętych. nalepion~~~b na szyjca banderolami na krzyż. , bo zacho· 
dzą oszukańcze nadu.żvcia i w butelkach odemnie pochodzących, choć to karygodnem, sprzedają Wam inne li· 
che ni.śladawnklwa za moje. 'lil 

Hamburg. B. KASPROWICZ, Gniezno. 

~Tł\G;~JN!!;-;ac ~ ?sffi15C& ···~-·**••••••• • • • Baczność Rodacv • 

,~~«ł-~JK(~*~«H~~~~·~ 

A. Parysek, i 
Boehu1n, tałłea Henrłetty nr. ~~ ft 
peleea się Szanown~m Rodakom do wykonywania. ~ 

--~~~·- !~!~!!~L~d!~!~L I 
aaa'ieri l kraje wy eh ł zaara!Ułeznyeh po ce• ~ 

naeh prz1s~pn1c1t. if; 
Za mod~y krój, bez:n.aganne przyleganie i staranne 

odro bieuie każdego ubrania dajQ gwarancyę. 

l>resZ4() G łaskawe pop&rcie. kreśl~ 

z p-0ważaniem 409 

A. P ary s e k , krawiec potski 

s~ ;no;~• r::ee :::zej :;:;a;;r~ 

-
Wielkie partye 

okolicznościowe dobrego 

eleganckiego 

obuwia~ 
Szczególnie zwracam uwagę na następujące poz7e7e oko• 

lłez.noilel•we 1 

Parłt~.!!!6!!~~~.~.~~~~}~~am?fi~~~~x 5 60 
wartość 7,75 tylk.o mk. 

Partya trzewików dla chłopców n;~!- 5 75 

ekrącłe i splcaate ar. 86 do 39 tylko 

Partya bronzow. trzewików· Cheverett 735 

dl& pań pua. 

Bronzowe trzewiki dla dzieci ::a:;:ie;:ko:~~ 
Odłożone kamasze dla panów 3 °0 

para 

PB. GROSS, 
Bongardstr. 01·. :ł. 

1J9lu5a polMka? 1Jslusa poh1ka t 

" -<~~#""<~',16ł\".1~~~~A\~ .... ~~ 

~ """źf:.: . ~1 Najlepsze maszyny i 
:.: ~~~~:;7~:5;;'1 wysyłamy do każdej stacyi , 
' ;-:ielr-Jt.>· 1~!· - West#alił -. "'-:_ •. „."..'='/1.~·~ j „ li " 

,~;t~~~%i pod dlugoletDłę g" aranc1it 1 
-"~ '? • _... od 60 marek. ~ 1 

~,... . ,, ' Katalog darmo. J 
; Dransfeld & Stawiński. ~ 
• Recklinghausen-Siid. 1798 J 
„ ...,..,"'-'~ ................................ ..,.~.,.,,,,>-J~~ ~-,../I 

: w Lł•den I okolicy! : 

• Z dniem 7-go kwietnia otwie- • 
• ram (41·3) ~ 

: skład towarów kolonialn. : 
• k.rótkfob, u1in, ~ygar, pocztó· • 
• wek z widokami i kart z po· ~ 
e winszowaniem. • 
• Prosząc go.rąco szan. Rodaków • 
• o poparcie mego przcdsiQbi?r::itw~, ł 
• przyrzekam skol'ą usługę 1 tame ~ 
• ceny. • 
• Z szacunkiem • 

• Leon Nowak~• : •••••• „ .•..• : 
Tani chleb! 

Boh..,-, pożywa)" ehleh padem.· 
berskl po 1,25 mr. I po 85 fen. 
również westfalski chleb wiejsk (Bauern· 
!ituten) po 100 mr. przesyła. pospiesznie 
koleją przy odbiorze · 4 bocheków franko 
fabryka chleba Job. Bake Upsprung., 
p. Salzkotten. (1800 

Zamawiać proszę w niemieckim ję· 
;;yku i podać dokładny adres i sta.cyQ ko· 
11jową. Składy w Bochum: J. Pollcneier. 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dordtenerstr. 
P. \IV" eber, Rottstr. 51, Pennig, Storrstr. 5, 
Lh. Lohof~ Maltheserstr. 5, G. Kirchner, 
Lindenstr. a2, Edl. Welsrh, Konigstras&e. 

żeni sie Pan? 
Radzę Panu k.upió całe urządzenie 

mieszkania tylko w pierwszym. najwięk
szym i najznaczniejszym dom11. kred7to
wym w miejscu 

J. SobwarzbOff'a 

meble n& 1 pokój wpłata. 5 mk. 
meble na 2 pokoje wpłata 10 mk. 
meble na 3 pokoje wpłata • 4t mk. 
meble na 4 pokoje wplata. 30 mk. 

Wyprawa A.. odpłata. tygodn. ł,00 rok. 
Wyprawa B. ł,&o mk· 
Wyprawa C. „ •,&O mk. 
Wypr&w& D. " „ 3,00 mk. 

PojedyńC'le meble. jak: komody. łóżka, 
materace, szafy, bufety, szyfonierki, wó
ziki dla dzieci, lustra, kanapy już przy · 
wpłacie od 3-4 mr. Dlatego powinien 
każdy kupowa ó t1lko 

w olbrzymim ~omu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Reeklinghausen-Siid (Brucb), 
ul. Boehumska (Bochumerstr.) 

ur. u•• (w pobliżu poczty i apte)i.) 

---

il' Nowo&ć! New8'et 
Tylko u mnie do nab7eia ! 

Tanie zegarki narodowe, 
srebrne. zfot7 brzeg, 5 la.t (WlH'. 

p' 12, a. 16. 18. 20, 22, 25 mk, 
Dro8zld z sokQłem po ! ak. 
Aptlkt z eokole1* po 0,20 llk.. 
Guziki · do ma~~et z sołtł. 6 •· 
1'1eda.Uk do łańcucha z sok. 2 •· 
Łańcuszki z sokołem p8 a, 4, 

6t 8 ILk. 
llnlez7ki z so}rołem po 5 ak.. 
Płer& ir.lonki z sokołea i ak. 

M. 
10.0) 

Cenniki darmo. 

Szczepaniak, 
Krot~'&zyn 

(Krotosthin ). 

Jest najzdrowszaA· 

jes6 najlepsza. · 

Baczność Rodaoy! 
Wielki 

transport 

wózików dziecięcych 
w rozmaitych gatnnhcb.. jako to: 

sport0iiw'e, prom.en.ad.oW"e i t. l. 
sprowadziłem na porę witsenną, i polecam po ceJaca aizkielt. 

Jan· Barański 
· skład mebli oraz kompletnych wypraw 

w Wąnne, ulicn. Karola 3, naprzeciw kościoła katolickieg«>· 

--Potrzebna od 1 kwietn. 

dziewczyna 
do dzieci od 14·go do 
17·go roku. (395) 

Roman Paul, 
Herne, N owa ulica 50. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserłi 
chen Postamt eJn Exemplar der Zeituflł 

„Wiarus Polski" aus Bochum ffir daS 
II. Ouartal 1907 u. zahle an Abonnem.eni 
und Bestellgeld t92 Mk. 

Pożądną katolicką (, • 

Służącą Obige 1,92 Mk. t-'rbałten m htbein. b~ 
do domowej pracy i do • , ' ;, ) :j 
6 krów. płaca miesięczna I acli~ l .ó t \ai .. t·' " 
18 marek, potrzebuje od 
15 kwietnia (398 

P. Lrnnarz 
Roesberg p. Koln. Sta-

• • • • • • • i. • . . ,. . 1-.. 
cMya kolejowa i poczta w r-s-. - u„1.- .„....... . , 

erten. • 9'•~r~ ro ~ '" • " " 
~~~~~~~~~~~~~~~-----~--

Za druk, nakład i red1lkcyę od. powiedziałny: A n t o n i Br e; ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



Nr. SL Bochum, na środę dnia 10-go kwietnia 1907. Rok 17. 

• • 

QŚYł · i or pr wo l . polityczny i z robko 1 

~ychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
t!Ycb. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
..,y~osJ J rnr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
' 'fen .,Wiarus Polski'' zapisany jest w cenniku pacz 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyzn' I 
Za iaserąty placi sie za miejsce rzadka drobnego dl'a
ku 15 f. cy:loszeaie, zamieszczone przed inseratami 41 • 
fen. Kto często oilasza otrzYtna rabal - Listy d• 
„Wiarusa. Polskiego„ nałetv frankować ł podać w 

towym pod znakiem „L. polnisch nr. 123." • nich dokiadny adres piszącego. Rekop. nie zwracama 

~~~:'ICI\ "*""--------------··--·----~ ,„ 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. f7. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Telef o n nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
1est Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się t>~Zwoli ! 

Z wypadków dol;,, 

W czorai nastąpiło w Kartagenie w 
Hiszpanii spotkanie się króla hiszpań-
5kiego Alfonsa z królem angielslclm 

Edwardem. 

W chwili obecnei~ w której sprawa 
marokańska zajmuje znów umysly poli 
tyków wszystkich państw europej
skich, spotk~nie s:ę króla Altonsa z 
królem ;Edwardem p.osiada wielk: e zna 
czenie i jest dla Niemiec w~·elce nie
przyjemne. 

Król wioski odwiedził króla greckiego 
w Atenach. 

Spotkanie nastąpiło w poniedz:'ałek. 

Ponie:_waż w towarzystwie króla wło
skiego znajduje się minister spraw za
grankznyie]l Tittoni, więc ogólnie przy 
pisu j ą podróży tej wielkie znaczen:e 
P.olityczne w sprawie położenia rzeczy 
na Bałkanie. 

Straszny .wicher szalał w Stanach Zje
dnoczonych Północnej Ameryki. 
W stanach Louisiana. Mississipi i 

Alabama zginęło 25 osób, rany ciężkie 
odni-Osło SO. Trąba powiętrzna poczy
niła wielkie spustoszenia. 

W Lodzi bratobóicza walka trwa dalej 
Jak wiadomo bezrobocie robotni

ków w Łodzi zakończyło się klęską 
robotników. Gdy w niedzielę ~1e
czorem robotnicy, którzy zgłosili się 
do pracy w fabryce Po:zmańskiego, po

lVracali do domu.? zagrodziło im drogę 
około 40 uzbrojonych w rewolwery 
ludzi, którzy napadli na bezbronnych. 
W walce zabito 10 osób. raniono 10. 

Tron arcybiskupi dyecezyi 1:nieźnień
~ko-pozaańskłej na razie pozostanie 

nieobsadzony. 
Pi-Mna •iemleckie bl'zkie rządowi 

zaiznaczają, że rząd na razie postano
wił pozostawić stan rzeczy w dyece
zyi gnieźnieńsko ... poznańskiej takim, ja 
kim jest obecnie, gdyż mianowanie ar
cyb;skupa pochodzenia polskiego wy
\Vołalobv protesty ze strony niemie
ckiej, a a rcybiskup niemiec nie posia
oałby żadnego ;plywu w sprawie na
rodowościowej, gdyż 1n· e mógłby liczyć 
łla poparcie duchowieństwa ,polskiego. 

Dzień polski w rosyjskiej Dumie 
państwowej. 

W rozprawach nad budżetem czyll 
2estawieniem dochodów i wydatków 

pall.stwowych wystąpili w ubiegły 
czwartek 2 poslow:e polscy z progra
mowemi 1przemówieniami wygloszo
nemi imieniem wszystkich posłów pol
skkh w Dumie, tak z Królestwa kon
gresowego jak i z krajów zabranych. 
Mowy te, na które imieniem rządu od
·powiadal minister finansów Kokowcew 
wywołały wszędzie wielkie zaintereso 
wanie„ 

Imieniem 46 posłów polskich dowo 
dzil poseł SteckL że sprawa budżetu 
jest sprawą ogólnej polityki. Z punktu 
widzenia polskiego polityka ta jest pod 
każdym względem niezadawa.lnia:ąca. 
Sposób rządzenia. biurokratyczny jest 
wroiim rozwojowi kraju. Teraźniejsze 
położenie narogowości jest nie d-0 znie
sien~'a. Naród polski jest prześlado
wany i ciemiężony. Stoi on w pierw
szym rzędz~e narodowości pokrzyw
dzonych despotyczną polityką rusz
czenia i nie zaprzestanie walczyć, do
póki nie uzyska wolności i samQrządu. 

Budżet uwydatnia dosadnio lekce-
ważenie kulturalnych potrzeb pclskich 
na Litwie i Rusi, i prześladowania, któ
re tam są stosowane. Nam potrzeba 
równouprawnienia, samorządu& Polacy 
muszą wywalczyć powszec.hne zasady 
wolności i: sprawiedlriwości, ,dlatego też 
pójdą ręka w ręka z przedstawicielami 
grup przeciwnych rządowi. 

Samorząd Polski !est konieczny, 
jak również całkowite równ-0upraw
nienie narodowości na Litwie L Rusi. 
Polacy nie iavrzestaną d-0magać się 
tego. 

Najychmiast Steckiemu w imieniu 
rządu odpowiedział mini'ster skarbu 
Kokowcew. Mówil '>n, iż .xzd iwal 
zdania w sprawie budżetowej, a Stecki 
poprowadził dyskusyę w innym zupel 
nie kierunku, którego nie można pozo
stawić bez odpow:'edzi. Biukratyc.my 
sposób rządzenia posiada zaufartie ca
ra. Rząd - mówił Kokowcew - dużo 
wydctie na Król. Polskie, na rozwoJ 
żyda kulturalnego. Kresy polskie wy
magają wielkich nakladóy;, a mimo to 
panuje tam rewolucya i zabójstwa. 
Spray.ra samorządu n:e dotyczy porząd 
ku obrad dzisie:szych. Równoupraw
n: enie narodowości będzie rozważane 
w swoim czasie. Rząd zdecydowany 
jest sprawować władzę silną ręką. 
Następnie wszedł na trybunę Żukow 

ski i również przemawiał w imieniu 
wszystkich Polaków. Z początku zbi-
jał on twierdzenia ministra Kokow

cowa, że Polska wymaga doplat ze 
strony skarbu w finansach swoich, 
gdyż dzieje się wprost przeciwnie; na 
stepnie poddał krytyce sziczegółowej 
budżet. 

Mowa posła polskiego zwróciła, 
jak zaznaczają korespondenci pism 
warszawskich. powszechną uwagę, 
wielce się podobała i kilkakrotnie była 
oklaskiwana. 

Odpowiedź ministra była- slaba i 
przeszła bez wrażenia. 

Posiedzenie czwartkowe w Dum:e 
nazwano: „Dniem polskim.'' 

Polacy na obczyźniel 

Bochum. Sprawozdanie z. posiedzenia Pre 
zydyum oraz Ra<ly Nadzorczej „Związku Po
laków w Niemczech" na dniu 1 kwietnia 1907 

w Bochum. Posiedzeniu przewodniczyl prezes 
.Związku" P. Jan Skraburski. Uchwalono i za 

latwiono na zebraniu co następuje: 
1) Obrano komisyę rewizyjni\ z.lożoną z 3 

cuonków. 
2) Uchwalono, aby wszelkie kwity byly 

przedkladane prezesowi p, Skraburskiemu. W 
naglym razie mO'l:e podpisać jego I. zastępca. 

3) Na zapytanie wystósowane do zarządu 
,Straży'', czyby nic przyjęla obrony prawnei, 

od „Związku", odpowiedź hrztni:ua odmo\\ r.ie. 
4) Polecono postarać sie ile możności o 

mówców ze stron rodzi!11I1ych. 
5) Pisma polskie czytywane na obczyźnie, 

a przedewszystikiem „Wiarusa Polskii.:~t>' ' ~o
stainow'iono poprosić, aby i nadal popierały 
„Zwią'Zek PQ.laków." 

6) Obrano komisyę wiecową, skfadarlącą 
sie z trzech osób, i to panów: Matysiaka, Żniń
skiego i łiaina. 

7) Czlonkowie będą placić 50 fenygów ro
cznej skladki. 

Prezesem R.ady nadzorczej zosta.l obrany 
p. Jan Wilkowski z Bruchu, sekretarzem zo
stal nada\ p. Walenty Banaszak z Gelsenkir
chen-Ueckendorf. 

Jpzei Hain, sekretarz „Związku Polak1"1w." 

Elckel. Muszę choć późno wYrazić Roda
kom w .Eicklu mój szczery żal, iż w czasie wY
borów nie zajęli się nalejycie agitacyą , Przy 
lokalach nie byto n.iężów zaufani~ a ci. którzy 
rozdawali kartki przy niektórych lokalach, nie 
bardzo wywiązali sie ze sweg;o zadania, to też 
ledwie 70 glosów zdobyl tutaj ,nasz kandydat. 

Tak samo zganić muszę Rodaków w fi
klu, którzy wzięli udziat w „fakielcugu" pod
czas jakieS?:oś ta_rn „jublu". Na szczęście wię
kszość interesowanych trzymala się zdała. 

R.odacy! Zamiast -drzeć podeszwy, biorąc 
udzial w „fakielcu~ach", powinniśmy iść od 
domu do ct.omu polskiego, i starać się, by każdy 
Polak zapisal sobie nasz organ „Wiarusa Pol
skiego". którego redaktor co dopiero opuścil 
1kaźń pruska. 

Pozdrawiam Szan. Redakcyę i wszystkich 
Czytelników „Wiarusa Polskie~o" . 

Smutny. 

~Ontrop. W niedzielę. dnia 24-1tO marca 
odbyto się walne zebranie Towarzy twa uolsko 
katolickiego .,Jedność" pod a<pieką św. Barha;y 
w Lontrop Zebranie zagail prz.ewadniczący 
p. Józef Adamski. Na przeymdniczącego wal
nego zebrania powalano p. Stanislawa Kuncę z 
Bochum, sekretarza „Związku wzajemnej uo
pocy polskich towarzvstw <katolickich". 

Do nowego zarządu zostali obrani: Teodor 
Kikulski przewodniczącym, Jan Bu~sel zastęp
cą, Jan Lange sekretarzem, Stanislaw Bugsel 
-za$tępcą,. Józef Szymczak skarbnikiem, Szcze
pan Krawczyk :z.:astępcą, Tomasz Mikulski zi
b liotek a rz em. Jan S zym C7,a k zas te: pcą Stan i
sta w Muczyński i Jan Węckowski lawnikami. 

· Jan La1ur.e, sekretarz 

„Sokół" w Suderwkh. 
Po ciężkich trudach, uslaliśmy nowe gnia

zdo sokol~ie. Ponieważ jednak u nas sali dla 
„Sokola" nie mogliśmy uzyskać, musieliśmy 
szukać schronienia w Henrichenburgu. Jegt 
wobec tego spory kawal drogi na ćwiczenia. 
ale sądzę. iż to nikogo niepmvstrzyma od pil
nego uczeszczania na ćwiczenia 

Rodaków upraszam gorąco, by popierali 
nowe gniazdo, a pokażemy, że żadne trudności 
nie zdolne nas. powstrzymać od krzepienia cia· 
la nasze2'o przy pomocy ćwiczeń gimnastycz-
nych. Czol'em ! Sokół. 

Nowe I(oto śpiewu w Ewing. 
Dnia 24-go marca odbyl się wiec w Ewing 

w celu zalożenia Kola 'oicwu. Wiec za~ail p 
Roman Dydymsrd. Nn przewodniczącego po
walano p, Jana Jenscha, na sekretarza pana 
Franciszka Narożnego. Na czfonków Kola śpiE 
wu Zf(losilo się :H Rodaków. 

W drugie święto odbyfo się pierwsze po-· 
5iedzenie, na którem ustawy nrzyjęto. 

Do zarządu zostali obrani pp. R Dy<lym
ski prezesem: Stan. Skrzypczak sekretarzem; 
f'r Miś skarbnikiem: f'r. Narożny za5tcpca pre
ze~a. Micha1 Skrzypczak zastępcą sekretarza. 
Tomasz Zvbala zastępca skar.lmika; Pawer 
Chmurzvński hibliotekarzem: Pawel Borczykn
"M(d i )W.ef Gajewski la\rnikami: AnJ..stazy 
Roskowski i Aleksander Pietrykowski rewizo-
rami kasy. Cześć pieśni polskiej! 

Z ar z :t at. 

Duisburg-Meidericlt. Szanowna Redakcyo ! 
W miejscowości naszej zdobyliśmy 299 gle>
sów na p. Józefa Chociszewskiego! Centrn
wc ~azety podały tylko 50 glosów. dla 1,.amy„ 
dlenia oczu Polakom. 

Mamv w Meiderich 15 set Polaków doros
łych, więc glosów powinno być więcej_ ale 
komitet vryborczy zaspał gruszki w popiele. 

Ludu polski z Meiderich, otwórz o
czy i patrz na garstkę Sokołów. patrz i niech 
ci rnlodzież choć jeszcze nie doświadczona 
hedzie przykladem ! I(iedy bowięm komitet nic 
nLe czynil. wtenczas stanal do czynu Sokól 
mlody, ale czynny i skutkiem jego pracy zdo
byto 299 polskich glosów Uznanie Wam się 
za to należy dzielni Sokoli! 

Co do oświaty, to u więlkszej części na
szych Rodaków „anzaj~ery" z.dobia ściany. a 
„W.iarus Polski" tylk() tu i owdzie ~Je znajduje. 

Ludu ukochany polski na obczyźnie, czem 
byśmy byli gdyby „Wiarus Polski" nas nie 
byl prowadzil? Oto bląkalibyśmy się, jak owce 
bez pasterza. l(ażdy narodowo uświadamiony 
Polak na obczyźnie to Drzyznać musi bo ~
wet niemieckie blaty już nieraz pisaly, że gdy
by nie istnial „Wiarus Polski" toby przędzej 
mogli z polskim ludem postępować dowolnie. 
To jest najlepsze świadectwo dla „Wiarusa 
Polskiego", że dobrze i ze skutkiem pracu4e dla 
ludu. 

Dalej Bracia do czytania „Wiarusa Pol
ski~o", dalej do pracy dla sprawy narodoweJ 
wspólnej i rzetelnej, a nie: zginiemy. 

Przyd. „ 

„Sokół" w Sterkrade 
W Jliedzielę, dnia 24 marca odbyt się ta. 

wiec w celu zalożcnia nowego Gniazda , So--
kolowi•'. • 

Wiec zagail pochwaleniem Pana Boga: dh. 
Stanislaw Brudka, o.rzewodniczyl druh A. Stró 
ży11sJd, protokól visal dh. W. Szczepanłde
wicz. 

Jako referenci przybyli druhowie Kocho
wfoz z Bruckhausen i Jan Chudzińslki Ż Mar
xloh. 

Na czlonków zanisalo sie 22 Rodaków. 
Do Wydzialu zostali obrani nastepujący dh. 

<lh.: Andrzej Stróżyński prezesem, Stanislaw 
Stasik. sekretarzem, Kazimierz KrzyżanMV&ki 
skarbnikiem. 

Zebrania odbywać się będą. co czwartą nie 
dzielę w miesiącu w lokalu v. Buscha w Sterk
rade. ulica łiolten.str. o godzinie 4 oo poi 

Szanownych Rodaków z Sterkrade, Oster
feld i dkolicy upraszamy, ażeby w wyżej wy
mienione niedziele do nas licznie przybywali 
i na członków sie zapisywali. 

Gz.olem ! Wydział. 

SEL ~ 

Zabójstwo robotnika polskiego popeł
niona przez ułana ~ruskiego. 
Wvrok uwal.i iaiący sądu w·oiskow~o to

ruńskiego z dnia 21 2r11d;~a r. z. w procesie 
przeciw ułanowi Schulzowi 'Z 2 szwadt'Qntt 
oułku ł który to wyrok swesco czasu tyle roz
szłosu nabrał w pra-sie tak oolskłej jak i n'.e
mieck"ej, zmienił wyższy sąd torufisłd w C't'War 
tek w nrocesie apelac:\'·iu}'m o tyle, że oskarżo 
ne1?;0 Schulza ska~ za zabójstwo popełnione 
dnia 22 września r. z. na robotniku Izydorczy 
ku z S';ęgorza pod Mieszkowem na Jeden rok 
włe1.lcnia z od.liczeniem 2 m.'.eslęcy aresztu 
śledczego ł natychmiastowe uwiezienie. Po
wodem procesu było nastepują.ce 1.a ,iście: 

Vl powrOC.e z zeszłoroczny-eh manewTów 
stanął 2 szwadroo 4 r.ułku ułanów kwaterą we 
wsiach Radł"nic. Katach i miasteczku .Mies1· 
kowie powiatu jarocińskiego Dnia 22 wrze
śnia dzień wrooczynku użvli żotnlerze na u
bawy po oka!icz.nycb ~ościńcach. Oskarżony 
udał sie w towarzvstw:c dwóch k<>lc2ów Hen
łcego i l(lui;;cgo do lrnrczmy w Radłlnie. j?-Ozłe 
mocno sobie oodpUi W eczorem oo ~odzinłe 
10 w drodze do SWl'i kwatery w Katach naoot 
kalf 5 robotników: lzvdorczvka. Pater kę. Piet 
ke i 2 Kaczmarków f ~raci). Na moście °' oło 
5 metrów szerokim J'IO icdzv dwoma staw mi 
przyszło do starcia i rohotrrikamł. podczas któ 
rego 1.abito 62 lat lic1,ąccS?:o robotn~ lzydor
c~ka własnvm jey.o rydfeIQ. J<tóra stnma 
ws1częł2hijatykę. n c moi.na było nrzv obu
gtro nych snr1.e~mvch zeznanta~h ani uler
wszej. ani w apetacyj(leJ lnst~ncvt wypośrod
kować. Oskario11y l św"i3dek Hake twłer· 



tlzili, że ich robotnicy bez pawodu zaczepiłi. 
Scllułz otrzymawszy uderzenie przez plecy. po 
chwycił napastnika, który z suotnie wZJiieslo 
nym rydlem na niego na~ i nucił go na 
ziemię, Robotnik udef'zył 20 następnie w 
twarz, tak ·iż krwi~ się zalał; to wprawiło 20 
w taką wściekłość iż bezmyślnie bit bezbron
-.ie .Ra ziemi leż11ce1to Izydorczyka, a 2dy ry
del się złamał, bił dalej trzonem: dopiero z 
wielldm mozołem oderwał go Henke od oaary. 

neate Potwierdził te zez11ania i pow.ie
ihiał. że i og także zost~ mzez łedneio z ro
botników pochwycony na początku starcia, 

ale się wydarł mu, a napastnik uciekł. Reszta 
robotników zaraz z początku się ulotniła. 

Jbvełnie odmiennie orzedstawm sprawę 
rołOnłcy. Napotka vszy owych trzech płja
nycb żołnierzy trzyma}ą'Cych się pod ręce i 
prawie całą s.zerokość dr~i zaJmuJącycb, chcie 
U ich wyminąć, idąc obok nich jeden po dru
id•. Mimo to napadfi żołnierze 16-letniei;?o 
l(aczmarka, usiłując mu wydrzeć paczkę, któ
ra miał na ramieniu. SPokoinym tonem wy
prosili sobie to na_i!abywauie, poczem zaraz 
'żolnierze pochwycili Izydorczyka i Paterkę_ 

• Paterka wydarł się z rąk Henkemu uszedł'„ oo 
został tylko Izydorczyk w reku Schulza, który 
w swej zaciekłości obrabiał rydlem swą oilarę, 
a 2:dY ten się zł~mał blł trzonem dalej aż i ten 
sie potrzaskał. Ale i tego jeszcze było rozbe
st-wtionemu sołdatowi nie dosyć; rzucił się na 
martwego już prawie Izydorczyka i kolanami 
pałamal mu wszystkie żebra. które w siedmiu 
miejscach w wątrobę sie wbiły Trzydzieści i 
łlwa c~ężkie okaleczenia na calem ciele musia 
ły niechybnie spowodować śmierć stai.rea, któ
remu wszechstronnie jak nailevsze dają świa
ldectwa. 

Henke r.otwierdził swe zeznania w J(er
wszej fnstancyi, że gwałtem odrywał Schulza 
od robotnika aby sw powrzymać od ponie
wierania tegoż, ale on wciąż na nowo na swą 
cflare woadat. 

Sąd wojskowy uierwszej instancyi uzasa
<tnik wvrok uwalnłaiacy tern. że żołnierze na
padnięci przez robotników działali w obronie 
uprawnione], dopóki Izydorczyk nie p.ad)::. Gdv 
to nastąfi.ło, przekroczył wprawdzie Schulz 
granicę obrony, ale ból oochoduicy z okale
czenia warJ?: i brody oraz widok własnej krwi 
doprowadził 20 d-0 takiej wściekłości i wzbu
rzenia, że działał bez przytomoośol umysłu, 
tracąc panowanie nad soba. Obai lekarze 
rzeczoznawcy o-rzekli w pierwszej instancyi, że 
av tak v.wałtownv zapalczywości można stra
;cić uświadomienie i panowanie nad swą wolą. 

Pneciw owemu wyrokowi załmvł arbiter 
iwo)skowy apelacyę zaczepiając izo w całej 
rozciągłości. To też sąd w rozprawie badał 
wszelk'ie okoliczności zajścia i przesłuchał 
prócz 2 rzeczoznawców, jeszcze 18 świadków. 

Oskarżony względnie te2oż obrońca usi
łował wiarogodność robotników. jako świad
ków, w naJizorszem przedstawić świetle. ale 
iwykazało sie. że jedynie Paterka był przed 15 
łatv i to tylko trzema dniaml wiezieni-a karany 
r.za ~obrażenie, wszyscy inni świadkowie są zu
pełinłe n:e poszlakowani i dobrą sie ciesui o
vinłą. O świadku Paterce twierdził maior hr. 
Reichenbach. ie w dniu odnośnym był pijany 
i że słe ta.czai. Proboszcz ks. Oolskli zaś ze
znał, że po wypadku kHka godzin z Paterką 
przestawał i że tente zupełnie był trzeźwy.; 
co najwyżej byt wypadkiem tym zirytowany. 
co a u ni~o sam~o zachodzU.o: podr(econ_v 
ten stan tłomaczy sobie pan maior Jako skutek 
chodziły znaczne przeciwieństwa. 

Fatalna omyłka. 
7 3) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

vn. 
Madelor i Marya powrócili do wio

ski ttaut-Butte wieczorem teg.o same
go dnia, w którym Jerzy opus~czał Se
dan ze swymi t-0warzyszami niewoli. 

Kiedy powóz wjeżdżał na kamieni
stą drogę Pilletty, serce Mad opano
;wał niewypowiedziany smutek. 

Ki'lka miesięcy zaledwie ulynęlo od 
czasu, gdy Jerzy opuścił folwark la 
Cendriere~ a jej się zdawato, że prze
minęło niezliczone mnóstwo lat, peł
nych cierpień i goryczy. 

Niebo bylo pogodne i świeży wie
Irzyk powiewał w. gęstym lesie. Od 
!Czasu do czasu drzewa sJniej się zako 
łysały, gałęzie i liście głośniej zasze
leściły. i .nagle wiatr si~ usp_okajał i 
ząów panowała cisza, .przerywana tyl
ko oddalonem echem głosów, dochoqzą 
cych z wioski. 

Powóz przebyt Pillettę, przesunął 
się kolo młyna, wjechał na wzgórze, 
skręcił powoli, cicho na drogę. na któ
rej rosn~ca gęsta trawa .przygłuszała 
turkot kół i zatrzymał się przed dom 
kiem Pauliny Lantuame. 

Wieśniaczka była w domu. Usły
szawszy zatrzymujący się ·przed je:( 
drzwiami powóz, Paulina instynkto
wnie odgadła, że to Madelor i Maria 
iWracają. Otworzyła drzwi i wyszła na 
~rogę. -

Ody spostrzegła Marię, nie mia
ła siły przemówić. Chwyciłą ją tylko 
rw objęcia, przyicisnela mocno do serca 
i cal-Owała czule. Gdy pierwsze wzru
szenie przeminęło. rzekła: 

Oskarżyclet jest orzekonarua. że w danydl 
przypadku nie moł.e bvć mowy o braku śwfado 
mości i afekcie wolna wole wyłączają.cym u 
skarżo~o- W st.au ten zapamletałości wpra
wił się on sam. a motywem czynu była iedynie 
zemsta; wniósł w.ięc o cok w~ezienla. 

Obrońca oskarżone20 występuje przeciw 
nie20dzlwej prasie mianowicie oolskieJ( !~. któ
ra orzesadą w oplsłe wypadku szerzyła tylko 
rueufność w bezskuteczność sądu. Nie ut~a 
wątpliwości, że Je~o klient czyn w chorobłlwem 
usoasobłeołu umysłu VODełnlł. a dla łe1co JJO'Wi· 
nien być bez tadnych wątpliwości uwołill'ooy. 

Sąd przychylił sł ę cl-O wYWodów ł wolo· 
sku oskartyclela z.asa~ Schulza na jeden 
rok więzienia i natychmiastowe uwleuenłe. 

liemle polskie. 
Z Pru-1 Zachodnich. Warmii i M1tz11r. 

Wielkie Trąbki. W tutejszej parafii z.bie
rają podpisy o pomnożenie kazań niemieckich. 
Podobno petycyę podpisywali ludzie nie wie
dząc, co Dodoisują, nawet tacy, którzy slowa 
po niemiecku nie rozumieją. 

Z Kartuzkiego _ Za obrazę żandarma Ur
bana z Parchowa skazal sąd lawniczy w Kar
tuzach dzierżawcę Jak. Malka z M. Nowego
dworu na 3, a posiedziciela A. Poblockiego z 
Klodawy na 6 tvg-odni więzienia. 

Z świeckiego_ W Lubawie odbyt się ter
min sądowy w sprawie sprzeniewierzonych 
przez 1kasyera tamtejszego banku ludowego 
Pronobisa, pieniędzy, na który zawezwano te
legraficznie wszystkich tych. którzy zfożyli 
tamże swe oszczędności. Stawi.lo się pr.ze
szlo 400 osób Sprowadzono także P„ znaj
dującego się obecnie w śledztwie. Przy re
wizyi książek wykazaly się wiel1kie nieregular
ności, tak. iż rewizyi nie można bylo w jednym 
dniu ukończyć. Resztę materyafu zabrał sąd 
do Grudziądza celem zbadania te~oż. 

Toruń Robotnika fabrycznego Wilhelma 
Thiede'go z Berlina ska:z.al tutejszy sąd przy
się11:lych za zamordowanie żony na śmierć. 
Przeciwko wYrokowi temu zaloiyl T. rewizyę 
do są<lu rzeszy w Lipsku, którv jednakowoż 
wyroik pierwszej instancyi potwierdził 

Z Wiei. Kt Poznusldeao~ 

Wą~row~ec. Kasę drobnych oszczęJnoś
ci za.lożyl tutaj ks, wikaryusz Zielii1ski i to w 
ty.ITI cell!: ażeby ulatwić, zwlaszcza dzieciom i 
mlodz.ieży, odkladanie naidr0b 11ie}szych sum 
pieniężnych, począwszy od 5 fenygów i przez 
to uczyć oszczędności. Dzięki ruchliwości ks. 
Zielińskiego, który objąl kierownictwo kasy 
jest mię_dzy dziatwą zapal tak wielki, że w 
dwóch tygodniach złożono już przeszlo sto 
marek. 

W Gnieźnie przed sądem lawnicz.ym sta
wał odpowiedzialny redaktor „Lecha" pan 
Skworz o obraizę pana Schachta, nauczy
dela szkoły ~nieźnieńskiei. Pana Skworza 
skazat sąd na tydzień więzienia. 

Poznań Z wielu stron donoszą, że ze 
szko.ly nie ·zwolniono dzieci, biorących udzial 
w strejku, chociaż ukończyly 14 rok żyda. 

POoZIJań. Proces o sfalszowa11ie weksli, 
oszukat1stwo i namawianie do krzywoprxty
sięstwa toczyl się wczoraj w czwartek ,!,lrzed 
I izbą karną w Poznaniu przeciwko oberżvście 

- Myślałam, że cię już nigdy nie 
zobaczę ! Jakaś ty blada i mizerna ! 
Ile ty rprze~~ć musiałaś! 

ZaprowadzJa Marję do siebie, a 
Madelor poszedł tymczasem uprzedzić 
służącą, aby przygotowała jej pokój. 

Dziewczęta patrzały na siebie dłu 
go, przytulone do siebie. \Vielka radość 
błyszcz~ła w ich oczach. 

- Och! Marychno, jaka ja szczęś
liwa, że cię znów widzę - rzekła Pau 
lina. 

I do dala po chwili milczen:a: 
- · Czy mi już zupełnie przebaczy

łaś? 
-Tak. 
- Naprawdę? przebaczyłaś? Za-

pomniałaś o tej smutnej: sprawie 
- O niczem już nie pamiętam. 
Oczy Pauliny napełniły siię łzami. 

Sciskała gorąco ob:·e ręce Marii i mó
wiła: 

- Żebyś ty wiedziała, jaka ja by
łam o ciebie ni es.pok oj na, gdy. _się zqaj 
dowałaś w tych niebezpiecznych miej 
scach, jaką grozą napełniała mnie myśl 
o cierpien:u, którego bylam pNyczy
ną. Nie miałam jednej chwilki spoko
ju. Wyrzuty sumienia nie opus~czały 
mnie nawet oodczas spoczynku. Zwąt
pił.am zupełnie o twojej .przyjaźni; nie 
wierzyłam two:m za_oewnieniom, że 
mnie kochasz. Mówiłam sobie: „Czy 
podobna, aby ona zapomniała o niena
wiści, jaką jej okazywałam? Gdyby 

ciebie, Marjo, spotkało nieszczęście. 
jabymnie przeżyta te_go !... 

Dlugą chwilę milczały ob:e, trzyma 
une się za ręce i ściskając je gorąco, a 
oczy ich były zroszone łzami i uśmie
chały się jednocześnie. 

WreslXie Paulina odpowiedziała 
pytani'em na myśl, kryjącą się w sercu 
Marji. 

- Widziałaś go? - zapytała. 

Pawlawi Kramerowi z Chojna pod Wronkami 
ojcu ska~11ych w marcu na śmierć. względnie 
8 lat domu karneg:o Franciszka i Jana Krame
rów. 

Wobec tak obci~żaiących zeznai1, wniósł 
prokurator o 2 Jata domu karneg-o Sąd skazał 
oskarżonego razem na póltora rQl'.rn cl,omu kar
neg-o. 

Międzyrzecz. Bracia Zakrzewscy, którzy 
sprzedali 6400 mórg w J}OWiede międzyrzec
kim fiskusowi. są Niemcami Ojciec ich -
jaf.c czytamy w „Wielkapolaninie" - byl Po
l<hl<:iern z nazwiska, a synów taik wychowal 
że stali się Niemcami z przekonania. 

Z Wielenia donosz-ą do • Ostdeutsche 
Rundschau'', że streik szkolny trwa ta:m w ca 
lej pełni. Aby strejk stlumić, poczynila wla
dza już pierwsze krnki. So.l:tysa i wszystkich 
1lawnikóy.r da.wru szkoline~o z.lożono z urzędów 
Zapomogę. którą gmina otrzymala w sumie 
2000 ma"rek, rw.9 jej odebrał' Zastępcy sOifty
sa p, komisarzowi obwodmvemu Hohmeyerawi 
z Pilki musi gmina olacić 600 marek, choć 
staremu soltysowi pfacono za jego pracę tył 
ko 400 mk. Oprócz tego zamierza fiskus, jeżeli 
strejk szkolny nie ustanie, wszystkim dzierża·w 
com ląk fis!kalnych dzierżawę wypowiedzieć. 

Ze Sfazka czyli StaropDlaki. 
Mysłowice. Na komorze celnej przytrzy„ 

mata wfadza pruska niektóra polskie druki i 
manus.krypta, które po części już oddrukOl\Va
ne zost<clv i należą do rzeczy zakazanych _ 
Druki i skrypta te przewozi! pewien nauczy
ciel 1 Poznańskiego. pochodzą.cy z okolicy 
środy. 

W Zabrzu odbyt się podczas świąt zJazd 
talk zwanych „polskich" socyaUstów, na któ
rem żydek liaase z Sosnówca rej wodzit Chu
dzia·kom musi s.ię licho powodzić na Górnym 
Śląz.ku, bo mówcy wiecOl\Vi wyzywali, co ~ię 
z.mieścilo, na polskich narodowców, którzy o- . 
strzegają lud polski przed si<llami socyalisty
cz11ego smoka Uchwalono1 też o.tworzyć oso
bne wydzialy w mniejszych miejscowościach 
na Gór.nym Slązku jak w Miko.Zowie. Raci
borzu, Rvbniiku. Pszczynie, aby przyciągać o
balamuconych Polaczków do swe)/;o obozu. -
Daremne wysilki, bo lud polski nie w ciemię 
bity i padszeiptów czerwonych towarzy&zów 
sluchać nie będzie. Najlepiejby też socyaliści 
zrobili, gdyby się wynieśli, gdzie pieprz ro
śnie, bo wśród ludu .l)olsko-ka:totickiego powo 
dzenia mieć nie będą. 

Zabrze. Na kopalni „Królowej Ludwiki" 
dopuszczono nawet dizieci poniżej 16 lat d.o pra 
cy~ oczywiście tylko na powierzchni i za dnia . 

Bytom. Zbrodnia chołnicka jeszcze nie 'WY 
jaśniona. Przyareszt01Wany w Bytomiu Liber
ka orzy~al się przed sędzią śl„ .dczym do 
trzech zbrodni. które popelnil w pkoHcy 
Bytomia - z zemsty. Przyzinal się także, że 
chcial zamordować swego ~zwagra ale zamiar 
ten unicestwL!:o aresztowanie. Do zbrodni 
chojnickiej nie przvznal się dotąd. 

Pilchowi.ce Pomiędzy Nieborowicami a 
mł'ynem Birawką pewne przedsiębiorstwo z 
Westfalii bije dziury wiertnicze w ziemi, po
szukując węgla. Prawdopadobnie węgiel tam 
znaJ.Qą. 

Rodacy! Co tylko możemy, kupul· 
my u polskich kupców i przemysłow· 
ców. 

- Tak. dwa razy. 
- Rozmawiałaś z nim? 
- Nie. 
- Gdzie i jakim sposobem spotka-

liście się? 
Marja musiała opowiedzieć z naj

dwbn'.'ejszemi szcze~ółami całą tę nie 
ibeiz;pieczną podróż, jaką odbyła z Ma 
delorem. Zresztą opowiadanie o tych 
chwilach męczących trudów i gorącz 
kowego. niepokoju, sprawiała jlej przy
jemność. 

Gdy skońiczyla, Pau.lina rzekła: 
- Więc teraz już ci lepiei(? Nie bę

dziesz już rozpaczać, prawda? On cię 
kocha zawsze jednakowo czule i gorą
co. 

- Tak, odczułam to, skoro tylko 
go ujrzałam, gdy go uprowadzalL do 
niewoli. Kocha mnie, jestem tego pe
wna, ale ... 

- Co potem? 
Marya nie doko11czyła. Suchy ka· 

szel przerwał jej mowę. Uśmiechnęła 
się smutno i spojrzała na Paulinę, któ
ra patrzała na przyjaciółkę, przerażo
na jej osłabieni_ęm. Gdy kaszel się u
spokoił, Maria polożyła chudą rączkę 
na sercu wieśniaczki i zapytała: 

- Tak - odrzekła cichym głosem 
- Tak - odrzekła cichym głohem 

z rumieńcem na czole - to by! tyllro 
szal chwilowy; już się z niego wyle
czyłam. 

Znowu nastąpiła chwila milczen'.a. 
Patrzały cią~le na siebie i trzymały 
się za ręce. W reszcie Maria zapytała: 

- A tutaj, co się działo podczas na
szej nieobecności? 

Teraz na Paulinę przyszła kolej o
powiadania. 

- Było to sob'.e zwykle codzienne 
życie - mówiła - jednostajne i sp'J
ko:111e. Piequeur nie zjawił się już ani 

Wiadomości ze świa'fa„ l, 

Sąd Rzeszy w sprawie strejku szkoi„ 
ne20. 

Jak już swego czasu donosiliśmy 
stanął są<l Rzeszy po stronie słdów' 
które zasądzHy polskich redaktotow ~ 
sprawie strejku szkolnego. Obecnie 
nadeszło obszerne uzasadnienie 'fł'Yro. 
ku rądu Rzęszy, w którem sad R.Eeszy 
w każdym .punkc:e przyzna:je s1usz. 
ność niższym sadom. 

Wyrok sądu Rzeszy zaznacza z na. 
ciskiem, że kwestya języka wyklado. 
wego w szkole ludowei nie j~t tylko 
czysto religijną, naukową lub pędag0• 
giczną, lecz w :przeważne}, części spra. 
wą administracyjno państwpwą, a 
więc mającą także polityczne znacze
nie - a ręgulowanie tak'.iCh spraw na
leży jedynie do kompetencyi państwa. 

Papiery byłego nuncyusza papieskie. 
go ks. Montagniniego. 

Niektóre pisma francuskie ogłasza
ją obecnie wyciągi z papierów za.bra
nych swego czasu byłemu nuncyuszo
wi papiezkiemu ks. Montagniniemu. 
Papiery te zawierają ciekawe wynu
rzenia niektórych wybitnych osobi
stości, które tymże są bardzo nieprzy. 
jemne. 

O prezesie rrilnistrów Clemenceau 
pisal ks. Montagnini do kardynała Mer 
ry del Val, iż mu pi;zywódca ligi kato
Uckiej „Action Liberale'\ posel Piou 
opowiadał, że za pośrednictwem pe~ 
wnej amerykanki konfewwał z nim 
kilkakrotnie o związkach wyznanio
wych i że go przekonał o szkodliwości 
pro:~ktowanego prawa. Piou mial też 
oświadczyć, że za powa±ną, copr.awda, 
sumę, można będzie przektl!Pić Clemen 
ceau, wtedy katolicy zostaną przy 
wszystkich kościołach we Francyi. 

Naturalnie, wszyscy dotknięci od
kryciami dygnitarze zavrzeczaift gorą
co ich prawdzi:wości. 

Tajemniczy list. 

„Vossi~che Zeitung" donosi z Pe
tersburga, że przy rozbieraniu córki 
carskiej Tątiany znaleziono list p:'sany 
ręką kobiecą, a zaadresowany do caro
wej. Wliście tym wyrażona byla gro 
źba, że jeżeli sądy polowe nie zostaną 
zniesione, życie rodziny carskiej znaj-
duje się w niebezpieczeństwi'e. · 

Spisek na życie króla rumuńsk{ego. 
O spisku, ma;ącym na ·Celu pozba-

razu, może umarł w Belgii, w jakiej 
zabójce z kontrabandzistami; a jeżeli 
żyje, to widocznie zapomn'.al o zem
ście, o jakiej marzył, a -0 Rózi też nic 
pamięta. 

A J osillet? - zapytała Mary a. · 
Paulina zarumieniła się gwałtownie 

Córka Madelora z tego zakłopotania 
uśmiechnęła się ze smętnem sp-0jrze
n:em, które nadawało jej twarzyiezce 
wyraz niewypowiedzianie rzewnego 
smutku i anielskiej dobroci. 

- Co chcesz, żebym oi powiedziała 
o Josiliecie - odpowiedziała Paulina. 
Puściła ręce Marji i z wielkiem zaję
ciem zwij{łła i rozprostowywała róg 
niebieskiego płóciennego fartuszka. 
. . - On cię kochał, wiesz o tern prze
cie. 

- On kocha mnie jeszcze. 
- A tobie, czy oo się podoba? 
Paulina namyślała się rChwllę; na

gle, jakby powzięła iakieś postanowie-
nie, rzekła: -

- Słuchaj. Ja, widzisz, nie kocha
łam Jerze go. Jak ci już mówiłam 
przed chwila. to było jakieś podniece
nie, chw:Ia szału. 

- I Jasillet znalazł teraz łaskę u 
ciebie? 

- Zdaje mi się, że go kocham ... 
- Nie jesteś tego pewną? ... 
W.ieśniaczka Reszcze się trochę wa

hała; była blada i milczała; wreszcie 
głosem stanowczym powtórzy la: 

- Kocham go ... 
. ~ 1pieiisi jej wydobyło się westchnie 

me I stlumiło jei glos. Maria tego nie 
spostrzegła.!. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) ~i . ~ 



"·jenie życia króla rumufiskiego i człon j 
kó\V rządu, doniósł pierwszy „Adre
jjl''. .,lndepend. Romaine" zaprzeczył 
obiegającym pogłoskom. faktem jest 
jedn~"je od pa~u dni koł? zamku któ-

• iewsk1ego ustawiono straze wojskowe. 
(Jlłopów nie wpuszczaja do miasta. 

f)ąnoszą też, że stan zdrowia króla 
rurnitń!'k ego budzi poważne obawy. 

Do sejmu Finlandzkiego 

\\'ybrano na 200 posłów 20 kobiet, a 
między temi jedną służącą Nuinę Sillan 
paa •. kapdydatkę służby domowej. So
cya1Is~9w wybrano 81, otrzymali oni 
308.669 gł. na 830.356 gł. Starofinowie 
otrzymali 58 mandatów, mlodofinowie 
26. partya szwedzka 24, związek chłop 
ski 9, robotnicy chrześcia11scy 2. 
~ 

Ze sprawt:robotalozycb. 
URZĘDOWE SP'RA WO ZDANIE Z WIECA 

I JEGO Sl{UTl(I. 

O b e r lt a u s e n. W dniu 9 ~rudnia ro
ł;u ubieglego odbyJ się tu wiec „Zjed11oczenia 
Zawodowego Polskiego'" Na wiecu przema
wia! p. Sosir1ski z Bochum o wyborach star
szy knapszaftowych, które się odbyly w dniu 
24 listopada. Skrytykowawszy obtud.ną tak-
1ykę „ferbandów'' niemieckich. wskazal nast~ 
pnie na konieczność lączenia się Polaków w 
..Ziedno~zeniu Zawodo.wem Polskiem" W koń 
cu rozwódl się p. Sosii1ski <lość szeroko o ru
chu zarob.wwym pomiędzy górnikami. 

Do1zorujący zebranie urzędnik widocznie 
nie rozumiejąc dostatecznie po polsku napisał w 
swem sprawozdaniu, że p. Sosiński mówil iż 
Polacy ~ą rozrzuceni po całym świecie, ·ale 
maią pomiędzy _sobą zwiąpek, i tylko czekaią 
ch\y11! sto~owne;i, aby przeciw iniemcom wystą 
pić, a da:Jej, że. }V dniu wyborów mają Polacy 
rylko na polskiego kandydata ~losy swe od
dać. 

Tak. i podobnie przemówienie p. Sosińskiego 
urzędmk przedstawił. a treść rzekoma miala 
wykazać„ że p. Sosiński przez swą mowe pod
burr.al Polaków w Oberhausen do gwaltów. 

Prnkurator w<lrożyi przeciw panu Sosif1-
snemu śledztwo,, by następnie módz wyto
czyć proces o podburzanie do gwałtów Sle
dztwo skończyło się jednak na tern, iż w dniu 
22 marca br. nadeslal .prokurator p. Sosińskie 
mu oświadczenie. że śledztwo zostato um-0rzo-
11e. 

Najciekawszem jest to, iż urzędnik twier
dz~ w swym referacie, że pan Sosiński w 
dniu 9-gu grudnia r. z. mówa o wyborach 
do parlamentu, kiedy wtenczas parlament }e
sz~zew najlepsze obradowal i dopiero 13 gru
dnia zostaJ miiwiązany. 

To wykazuje <lobitnie, jak rnaJ'o niektórzy 
Hrz~nicy język polski znają, przez co mówców 
na niepotrzebne narażają nieprzyjemności. 

Z RUCHU ZA'ROBKOWEGO GÓRNll(ÓW 
W HOCHHEIDE-MOERS. 

. M e r b e c k Dnia 24 zm. odbył się wiec 
\Spólny górników kopabli „Rheinpreussen" 
DOłożooej oo lewej stronie RenlL 

„Z.iednocmn'.e Zawodowe Polskie" zastę
oowar druh Pietrzak z Moers, stary ,.ferband" 
0r·~ Si>anlot z Oberhausen a „1tewerkferajn" p. 
ilele z Oberhausen 

Nasamprzód prŻeczytanQ ł~t. nade~ianv 
Ptrze~ dyirekcyę kopalni. „'Rheinpreussen" tei 
reśc1, 

że dyrekcya opierając sie na oara$(rafie 26 
DOrządku roboczego, uznaje jedynie Wydziały 
ro6botn'~ze jako uprawnione do zastępOl\Vallia 
r lllików w obec zarządu kopalni. 

3 
P<i wygłoszeniu referatów przez zastępców 

titanizacyi, f)rzyięto 2 rezolucye określają.ce 
attowlsko górników. 

0 
W Pierwszej rezolucyi, zaZQaczywszy, że 

; Wiec~ są obecni 2ómic:v kopalni „Rheło
\' eussen•' w ł.!czb!e 8 do 9 set, żądaią wleco
l~cy le~zeJ och·ronv zdrowia i życia górni
' Przez zaprowadzenie kontrołerów z Po· 
~ód robotników, którzy by w tainem a:tosowa-
u na urząd ten po.wołani zostali. 

d.i! Potępiwszy ministra Delłbruecka, który w 

1 u 23 łute$to• przy omawh.aniu nieszczęścia w 
~~alnl ,,({eden". oświadczył się przeciw kon
~ er~ z po-śr_ód robotnlków, żą.da rezołucya 
~~isze1 zapłaty za J)ł'acę akordową, aby 1tór
,1~~og!i coś zarobić, zwaiając ściśle na 

~1e środki ostrożności. 
ię ~końcu wzywa rezołucya górników, aby 

szyscy zOf"ganizowall, by przez ro po
~ swe słuszne żądania wyrarone w rezo-

lirn W drugiej rezolucył zamaczaia zebrani 
lcy, iż nie uznają członków Wydziału ro
ó ze~~ za swych ocawdziwych zastępców, 

0
w nydzlat nłec ieszcze nie t.dżiaatł. Z 

Ylfzf0woo.u wzywaJą zebrani członków 
•a- ~. aby zlotyt.I swe urzędy. albowiem 
\\'y:ią łvlko członków wybranej komłsyi za 

7.astępców 
n~a Drzyoadek, iżby Wvdzłał urzędu swe
c~ złożył, wiecownlcy Polecłll komisyf, aby 
~I <>nków Wydziału wołyneła, by życmnla 
·tek oSk:l wtecowników Wvdzlał przedłorlył 

cy1 kopami. 
· ~dvby zaś Wydział ·robotntczv tego uczy

lt ch<:łał, wtedy zostanie :rwołanv pCMtO„ 
let;lec, bv się zastanowić co dalej czynić 

· Ili~ koncu wzywaja wiecownłcv starszych 
U u.3~· by w początkach kwietni~ nie zawle 

~iadów dotyczacvch akordu na do.tych
! k1Vt ·c~ warunkach, aby w czasie od l do 

ć etiiEa na wsoólnvm wiecu można się na
~Dst~ iakie stanowisko zająć nalety. Za na

a nieuwzględnienia przez dyrekcyę ko-

~alni • Rheinpreussen" życze1i górników byłaby 
ie Yn.e dyrekcya od!lowiedziałną. 

W imiereu „Komisył" 
A n 4 r z e j P i e t r z a k. 

Ostrzeżenie! 

Dys~!doń. : ~a tutejszej tnbr.n:e vo-d i1rm;l 
.• Penke dawme1 Busch, brak sil roo ltrn ~z•"'h 
przeto powyższa fira1a wysyla często ;.;~;1 (.\~ 
do_ stro~ n~zych rod~innych po nasz l~d pol
s~1, ob1ec~1ąc wysokie zarobki. (Wy jednak 
p~.z.ychoctz1 do wyplaty, to ów obi~y wyro
.ki za~obek okazuje sic: bardzo nizkim, bo wy
~taca1ą. po 3 m.r. 50 fen„ Wobec tutejszej dro
zyzny Jest_ taki za~ob~k o \viele za mal}·. 

. Obecme zanosi się na bezrobocie a od
d~1al ?1urarski iuż nie pracuje od 2 tj·godni 
me wiadomo co z tego wyniknie 

P.owyższa firma znów wysyla agenta do 
Pol.ski, zatem ostrzegamy Rodaków przed tem 
lapichlopstwem ! Owym agentem jesf niejakiś 
p. _St. I(upsdy I. Tutejsi druhowie z organi:za
cy1 polsk~ej z~vrócili mu na to uwa~ę. iprzy
r~ekf 011 ._1m, ze tego nie czyni, jcdnakowoŻ dał 
s1~ od memca orzekn~ić i pojechal by nasz 
ludek ~Pr?wadzić ze Sląska, z Prus' Zach. i z 
P_oz11ansk1ego narażając go przez to na wiel
lne straty. Zaznaczam w kof1cu. że nawet w 
gazetach polskich zamierza rohotnPków szukać 
zatem baczność! Druh. ' 

~ortmund. W niedzielę, dnia 3 marca od
byt s_1ę t~tai \V'.iec .~jednoczenia zawodawego 
PQlsJnego . W1ecow1 przewodniczy[ druh Mly 
narc~yk Na porządku d'ziennym byJ'o, utwo
~ze~1e ncrwe~o, delegactwa i omówienie polo
zema robotmkow w fabrykach. Przybyly jako 
referent druh Sosiński przedstawi~ nam cale 
nędzne polożenie robotników fabrycznych 
M?wca stwierdzil'. .że praca w fabrykach na~ 
lezy <lo prac najcięższych i nainiezdrowszych. 

. Praca przy wysokich piecach, we walco
wniach, ~ „tomaswenkach" i innvch pracach 
przy 0~~1~ trwa po 12 godzin, a zdarzają się 
wyoad'ln_ 1 to bardzo często. iż robotnicy są 
zmuszem nawet 24 do 36 ~od.zin bez przerwy 
pra~ować. . P~acując przy wysokich piecach, 
w Jedną me.dzielę robotnik pracuje 24 godzin. 
w dfuią wraca w niedzielę rano do domu. -

. Czy taka praca nie rumu.ie zdrowia robo
tnika? Czy taki robotnik ma cz.as. aby po pra 
cy pr~eczytać ~-a~etę lub pożyteczną książkę, 
aby się ksztalc1c 1 dowiedzieć, co się w świe
cie <lzieJe? 

. J ~~eli _robotnik z powodu zbyt wielkiego 
z~uzem~ me może w niedzielę do pra.cy 
się udac, wtenczas go się po prostu z pracy 
'".1'rzuca. Z tego powodu żąda „Zjednocze
nie zawodowe 0-0lskie" zaprowadzenia 8 go
dzinnej pracy dla wszystk~ch orwych rdbo
tników. 

Wywalczyć mogą sobie owi lroibotnricy 
skrócenie czasu pra-cy i podwyższenie zarob
ków, jeżeli się zorganizują, jeżeli ta/;{ będą 
solidarni, jak inni robotnicy, którzy .dziś 
już tylko podtug ukfadów taryfowych pracuią. 

Mówca zaznaczyl, że zapewne nie pDtrze
buie wyluszczać, dlaczego Polak tylko w 
„Zjednoczeniu zawodowem polskiern" orga:ni
ZCYWać się pawinien, a nie w obcych „ferban
dach". 

Wybory ostatnie dostatecznie nas nauczy
ły, jakie znaczenie mają, ~dy glosujemy na swe 
go. Jeszcze wię.ksze znaczenie zdobędą pol
scy robotnicy, gdy się skupią w swe.i wlasnej 
o.rganizacyi. 

W kor1cu mówca zawezwał' zebranych do 
wstąpienia jako czlonkowie do ,Zjednoczenia 
zaw polskieyo". 

Mo1wa ta zrobila dobre wrażenie na ze
branych, to też wielka liczba Rodaków na 
czJ'orfl{óW się z11:lo.sila. 

Ponieważ Dortmund jest miastem wielkiem 
z pawodu czego agitacya iest utrudtniona, dla 
te~o utworz0rno drugie delegactwo. 

Delegatem obrano druha Franciszka Dro
żniewskie};o (Osterholzstr. 107). Merami za
ufania Pawla Poradę (Robertstr. 29). Stani
srawa Borowego (Roberstr 38.) i Andrzeja 
Groszkowskiego (Diirnerstr. 8.) 

W dyskusvi przemawiali druhowie Ko
zlowski i Mlyna rczyk. 

Druhowie. mamy teraz pracę w Dortmun 
dzie ulatwiong., dalej więc tedy <Io pracy! 
Niech każde delei;rac~wo w SW!7'ffi obwodzie 
się z.a.jmie należycie agitacyą domową., a wnet 
sie uda wszystkich rodak.Qw zorganizować. 
Czas największy Rodacy, aby i u nas w Dort 
mundzie zapanowail większy zaipaJ dla organi
zacyi nasz.ej polskiej i robotniczei. Niech ka
ż>dy spelni swój obowią,zek, a skutek będzie 
niezawodny. Wlecowłb1c. 

V i e n e n b u r g. S?.anowna Redakcyo ! 
W numerze 70 „Wiarusa Polski~o" znajduję 
ustęp, z którego się dowiaduję, iż organ „ge
werkfera}nu", wydawany dla bałamuc.enła ro
bołolków p-Ołsklch w języku DOiskim .• Oórolk 
Polski" twierdzi, co następuje: 

„W innych obwodach, i;rdzłe oricanizacya 
śwido zaprowadzona i członkowie do płace
nia wyższych skil:adek Jeszcze nie przywykli, 
blei:~ ,,gewer1derain" 20 f eny2ów na tymlleń 
~ 50 fen na miesiąc." 

Po.wyższe twierdzenie •• Górnika Pol." ale 
zgadza się z prawdą, bo kiedy p. Oropp poka
zał się po raz pierwszy w Vlenenbursw I urzą
dz.lł „~adankę", to wyraźnie pawledzłał, że 
składkJ wynosza 20 fen. na tydzień a wstępne 
50 fen. I tak też jest wydrukowane na „aufna· 
meszain.ie" .• srewerkferainu". 

Dnia 3 marca, na zebraniu. urzadronem 
przez p. Grop11'a płacooo takież same składki 
i płacą fe członkowie I dziś, chociaż tu „ite 4 
werkferaJn" d00ierc1 świeżo zaprowadr.ono. 

Jakże w obec tego śmJe twierdzić „Oór· 
nik P". Iż składka wynosi 20 fen tygodniO'WO 
lub 50 fen. mleslecznie? 

Może obliczony na łapkhłOC>Stwo or~ 
„gewerkferajnu" zechce teraz sprawę tę WY· 
ijaśttić, gdyż skoroby tego rlie uczynił. musiał
bym przyouszczać, że rozmyślnie rozminął się 
z orawda czyli skłamał. 

Czekam teraz na wyiaśnienie! 
Pozostaję wiernym czytelnikiem „Wiarusa 

PolskJego„ i życzę Szan. RedakcY'1 naiJepsz~ 
powodzenia w l>ł'acy dla dobra nas robotnl-
Uw. Górnik. 

Z różnych stron . 
Ka.idy Polak uważać winien za swój obo

wiązek szerzenie oświaty wśród Rodaków 
malo narodowo uświadomionych, albowf.em 
bez tego uświadomienia tu na obczyźnie tru
dno ostać się pod względem narodowym. 

Gelsenkirchen. l(s. kapelan l(och z Biele 
lefeldu, zostal mianowany kapelanem przy ko
ściele proboszczowskim w Gelsenkirchen. 

Rotthausen. W szybie X. kopalni ,Dahl
bu~ch" nastąpU v.rybuch, przez który ~órnicy 
Chudziak, Pandliczak, Koczorowski i Schnei
dcrrad odnieśli tak ciężkie rany, iż nie wiele 
jest nadziei utrzymania ich przy życiu. Wszy 
stkich odwieziono do domu chorych w Uecken 
dorfie. 

i:vlng. Polacy tutejsi chcą zalożyć spółkę 
spozywcz'!_; dot<}d zglosilo się 30 chętnych o
sób. 
. Hochlarmark. Na kopalni , Reck

hnghausen II'' z os tal w sobotę 'okale
czony sekretarz Tow. św. Wojciecha 
w Hochlarmark p, W. Okoniewski. 
!!!!_ __ 

Rozmaitości~ 
E~idemi_a ·samobójstw w Wyborll;u. Jak 

donosi „Da1!~ Te.legraph" z wyborga, pow
stc:za tam epidemia samobójstw. W. ciągu 3 
d:i1 odebralo sobie życie 16 osób, rzuciwszy 
się w I?r~epaś~ wodospadu Imatra. Byly to 
przewazme dz1ewczeta. Zwloki porwala wo
d~ i uniosla daleko, kalecząc je do niepoizna
ma. Ostatnią samobójczynią byla pewna dzie
wczyna, która przybya z Moskwv do Wybor
ga, ażeby sobie w O.!)isany sposób życie ode
brać. Do.rożkarz, który zawiózl rosyankę do 
wodospadu, usilowal powstrzymać ją od sko
ku w orzepaść, ale samobójczyni wyrwala się 
z rąk jego i wykonala swój zanńar 

„Rycerski" oficer. W miasteczku Tarf 
w Szlezwigu przysz.lo niedawno do straszne
g~ z.tiścia, !którego bohatei:ęm byl „rycerski" 
oficer porucznik Pauli. , Bohater" ten, sie
dządz raz w restauracyiobok mechanika Dres
slera, zapytal go o nazwisko, g<ly zaś ten po-

dal mu karte wizytową, dzielnv porucznik 
zn~ial kartę i rzucił ją pod stóf, poczem powtó
rnie zapytal Dresslera o nazwisko, gdy zaś 
ten, podjąwszy zmięta kartę, podal mu ją, rzu
cil ia podporucznik znów uod stół' Obrażony 
robotnik oświadczyl_, że nie chce robić awantur 
w restauracyi, ale poczeka 11a niego na ulicv 
i tam się z nim ro.zmówi. Tymczasem obecni 
goście zalagodzili sprawę, gdy jednak Dress
ler odchodził, Pauli porwal szklankę i tak sil
nie rzucił nią Dresslera w twarz. że prawie 
zmiaż<lżyl mu prawą część glowy i pr1eciąl 
oko., które zupelnie wycieklo. C0i rrorsza bru
talny awanturnik w mundurze na dru!!i dzień 
wyziwal robotnika na p~edyneix. Sprawę roz
ważał niedaw110 sąd Pall.li brcmU się. tern, 
że czul się dotkniętym w swoim honorze ofi
cerskim, sad zaś wyznaczył mu tylko karę 10 
rocznego więzienia. przyjąwszy jako okoli
czność lagodzącą. „że falszywie zrozumial 
wszczepione mu przy wojsku zasady o honorze 
oficers.kirn !" 

SmJerć Polaka na oocz:vźnie. W Kandy. 
na wysoie Cejlon, xmarr w tych dniach dr. 
Gwido K raskowicz, utalentowamir botanik wie
deński, bawiący tam na studyach naukowych. 

Osłałnie wiadomości. 
H a m b u r g. Odpowiedzialnego 

redaktora satyrycznego pisma ilustro
wanego „Simplicissimus" Oulbransso. 
na skazał sąd ławniczy na trzy miesią
ce więzienia za obrazę właściciela o
krętów Wormanna. „Simpłicisslmus" 
chłostał Wormanna za to. że za wyso
ka jego zdaniem pobierał od rządu o
płatę za przewóz wojsk i przyborów 
_wojskowych do Afryki zachodniej. 

M a d r y t. l(ról hiszpański miano
wał króla angielskiego Edwarda bono 
rowym generał-kapitanem armil hisz
pańskiej. 

L 111 e. Wybuchło tutaj bezrobo
cie cieśli, które wkrótce ma się roz
szerzyć na całą północną Francyę. 

Ta n g er. Sułtan marokański do
niósł ludności o zajściu Udjidy przez 
w-ojska francuskie ł wzywa ludność 
do spokojnego zachowania się. Sułtan 
zaznacza, że. oburzenie f ran cyi jest słu 
szne. 

N o w y j o r k. W tutejszej centra 
li elektrycznej kolei miejskiej wybuchł 
pożar. Wskutek zawalenia się ściany 
poniosło śmierć 7 strażaków. 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Wie.c Zjednoczenia Z. P. w Dellwig 

odbędzie się w niedz:elę, 14 kwietnia 
przed poł. o 11 godz. w lokalu p. Hof
stadta. 

Zebrania czlonkó · w niedzielę 14 bm. 
W Wiemelbausen po rpoł. o 4 godz. u 

p. l(tikut. 
W Herne po ipoł. o 5.Yz u p, Nittki. 
W lleissen vrzed 1.>0ł. o 11 u Ił· Brunsa • 
W Marten przed pol. o 11.Yz u p. Korie. 
W Huckardc po pol. o 4 u p. Bayera. 
W Wanne po pol. o 4 gcxiz. u v~ Unter-

schemanna. 
W Bruckbausen po pot. o 2 u v. lfoniga. 
W Brochu po pol. o 4 u p. Móllera. 
W Meuselwitz no ·poł. o 3 u ~ Winkler 
W Linden-Hanower w sobotę 13 bm . 

wieczorem o 8 g. u p. Mathias. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

. ~otthausen. Na odbytym w Rotthausea 
w1~cu „Zjednoczenia Zawodowel!o Polskiego„ 
dn~a 24 marca tr. byl obrany następujący Wy
dz1al: Delegatem Michal Pospiech (ul. Hart
mannstr. 30), sekretarzem I!!naCy Sworowski. 
(Oucrstr. 9), s:rnrbnikiem Franciszek Stocki 
(Dilppelstr. 11). Mcżem zaufania w miejsce 
druha Michata Pos12iecha' został obrany dh 
f'ranciszck Glowacz (Querstr. 2). · 

:Szall<>W_~ym delC2atom i skarbnikom_przy
pom:r1amy, 1z o?rachunek za pierwszy kwartal 
nalezy w dru~1cj poiowie kwietnia do Biura 
nadeslać. Przed walnern zebraniem wirma ka
żda miejscowość nadesfać spis członków. 

Z ar z ą d. 
ZJEDNOCZENIE ZA WODO WE POLSl(IE. 

Od Ekspedycyi. 
Towarzystwo św. Wawrzyńca w 'Rec.ldłnc 

haus~-Ost. Ustawy są już gotowe. Prosi
my .ie odebrać, albo J>odać odres. abyśmy mo
gli Je Towarzystwu nadeslać. 

~~abotenst-wo polskie. 
Y' ~oścJele klasztornym w Bochu.m. 

odrwia się co niedzielę i co święto dwa razy 
polskie nabożeństwo. 

I) .o godz_ %11 Msza św. z .!)olskim śpie
wem i 'kazaniem: 
. 2) o 03 _po poludniu różaniec. nabożeństwo 
1 blogoslaw1eństwo Przenajśw. Sakrament. 

Sposobność do spowiedzi co dzień. 
Je~t powinnością każde!!o Polaka uczestni

czy~ me tylko we Mszy św .• ale i tw nabożeń
stwie po voludniowem. 

. U~aga: W środe. dnia IO kwietnia odb~
<lzie . s1e nauka i naibożeństwo dJa niewiast w 
kościele klasztornym: Kazanie zaczyna się o 
o _godz. 5 oo poludmu. Różaniec dwadzieścia 
rnmut prędzej - Udzial <lziewczyn wyklu
czony. 

-
Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 

Donosimy czlonkorn, iż żona członka na
SZCR'O p, Stanislawa Walczaka 

śp. MA R Y A N N A W A L C ZA I( 
z l(aspersJdcb 

urodz. 14 sierpnia 1872 we Wielkich Siekier
kach umarla dnia 7 kwietnia. 

Pogrzeb odbędzie sie w czwartek 11 bm. 
z <domu chorych w gecklinghausen o godz. 8 
z rana. Czl'onkowie winni się stawić w loka
lu posiedzeń o godz; 7 z rana. Olic:z.ny udzial 
prosi Zarząd. (1) -
~ 

W dzie1i ślubu, 9 kwietnia, zasyla
my Szan. Członkowi 

KAZIMIERZOWI CIEMNIĘJEW-
SKIEMU 

i jego dozgonnej towarzyszce życia 
pan. JÓZEFIE W ALKOWIAKÓWNIE 
w Mengede najserdeczniejsze życze
nia zdrowia, szczęściat blogosławieft
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności. 
y.; końcu wykrzykujemy: Ml oda Para 
niech żyje, niech żyje, niech żyje! 

Tego Wam życzy 

Towarzystwo św. floryana w Hessler. 
W czwartą niedziele kwietnia, dn .. 

28 o godz. 4 po pot odbędz!e się w lo
kalu p. fischera w Hess I er. ul. Kancle
rza (Kanzlerstr.) nr. 33 (obok wójto
stwa) PoSiedzenie, na które członkowie 
i inni Rodacy licznie zechcą się zebrać. 
(2) P. Prass. sekretarz. 

Baczność! 
Tow. gimn. ,,Sokół" w Essen 

urządza w niedzielę, dnia 14 kwietnia. 
na wielkiej sali p. Posta (Kaisersaal) 
w Essen-W est, przy ul. Altendorfskiej 
nr. 220 zabawę wiosenną, połączoną z 
ćwiczeniami gimnastycznemi i tańca
mi. Początek o godz .. 4 po pot -
Czołem! (4) Wydział. 

Uwaga: Dzieciom należacyrn <Io 
szko1y wstęp na salę wzbrol!iony. 



Ciif!aQf?eCHt»AQi~~ ~. ''.~"~,-~ I • ' •• 

BaeznoAć ! 
Rodac:r w Herne i okolicr 

P0~ ... cam 0zanownyir Rodako~ mćj 

sł\ład żelaza i 
maszyn 

oo gotowania: 11zycia, prania I wytdłymaru11 
oraz 

wszelkich sprzętfrw kuchen-
nych 

po cenaeh jak najta:ń8z7eh. (4s 

Zak:up!one rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S ł a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

F'ajlepsz)•m środkiem dom1nvym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy· 
1.;hawicy, duszności, kurczom żo
ł\dka, tasiemcowi, bł lom zębów 
jak: i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Bnehowsklf'5B 
olf'jek f"Ullal,płmmny. 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jale i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

Oleijek enkalyptn.sowy wyseła 
się w butelkach. po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4',00 m. Po· 
czą.wszy od 4,00 mk. franko. 

I.i BOOHOITSKI 
fabryka chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
Poznaniu.. Adres do zamówień: K. Buchowaki, che

misck pha1mazeutische Fabrik. Posen .&O. 

-··········-··· = enchumska fabryka c. 
I · wyrobów papierowych m 

Tani~ czeskie pierzel 
1 fnn tó1": nowe dobre 8 rok., 
lepsze 1 mr., białe kwapowa.te 
15 mr ., 2 mr., śnieżno białe 
kwapowate 25 mr., 3 mr. Prze

syłka za zaliczką franko i wolna od eta. Za
miana i odbiór za zwróconiem kosztów pr~esył· 
ki dozwolone. 361 

Dened7kt Saehsel, Lobelii 350, 
poczta Pilsen (Bohmen ). 

Tani chleb! 
Dobry, poźy·wny chleb paderD· 
borskl po 1,25 mr. i po 85 fea. 
również westfalski chleb wiejsk (Bauern
otuten) po 100 mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bocheków franko 
fabryka chleba Jnh. Ha~e Upsprung., 
p. Sa.lzkotten. (1800 

P ·zy zamów·~ 
niaeh prositny &a. 
cheea ó kupeo1 i 
p1 zemyslowc6 1 
aby zamieszczaij 
swoje oułosien11 
w naszem pi ~Dli~ 
Kupeom i prze. 
mysłoweom, kt~. 
rzy w naszej fl. 
zeeie ogłaszah. 
niech kupuj~c} 
powiedz~. że te 
ogłoszenie czyta. 
li, aby ogłaszaj~ 
ey wiedzieli, łt 
ogłoszenłeałc llli 
8k.Uttlk. --Dwa domy 

• H. Jakisch, (982 • 
BERNE, Ne1lstr. 05· • ul. Schillera 3 Telefon 676 .• . 

aawa„.l„1••-=-~ !tł dostarcz=~~-~1..~7.eb ~enaelt • 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
r.yku i podać dokładny adreo i st.acyę ko· 
lJjową. Sk1ady w Bochum: J. Pollcneier. 
M:oltkemarkt 15, J. Krah, Dorstenerstr. 
P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Storrstr. 5, 
Lh. Lohoff, Maltheserstr. 5, G. Kirchner, 
Lindenstr. o2, Edl. Welsrh, Konigstrasse. 

murowane nowe (l 
piątrowe) w Kościlrui 
obok Fary. Dla pode. 
szłego ,„ieku ma.111 na 
sprzedaż. 31! 

Nie pozwólcie się oszukiwać! 
M"' Uala armia A.ge~tów chodzi po 

W estfalłl i 1ł adrenłl 

wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Noblesse i Otoman. 
Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą z fabryki 

Ganowicza & Wleklińsklego 
z Poznania, 280 

gdyż tylko wtenczas Noblesse No. 50 i Otoman 

~ są prawdziwe i najlepsze. -.a 
Wszelkie wysyłki niżei 30 t1si~ł')1" uskutecznia się 

w największym interesie hurtownym 

lg. K wasniewskiego 
w Bochum. ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. 44. 

Telefon 7 43. 

1-;:;:iska i;;;ka ohl;'ba 
w Westfalii I Nadrenii 

· w 11attenscbeld, ul. Vorstadtstr. 48 
Aieby podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem „ Watten

selwid labr7k~ parOWI\• - Służę więc ka~emu i dos~rczam 
ehlell I pleezywo, które jest bardzo smaczne 1 tallle, Jakiego 
n nłkor;o w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

--- Moje wozy 
przejeżdżaj I\ w poniedziałek i czwarte~: W attenscheid, 

Leitbe, W esteBfeld, Hame, Hofstede, R1emke, Bochum. 
W" wtor~k. I w płl\telu 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
W 8rodt; I w sobotęa 

Bismarck, W anne, Rohlinghausen i Gilnnigfeld. 

Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości ?rzybędą, 
jako i tych, któr1y jeszcze wspierają. obcrch, pro~zę o podanie adresu 

na poc~tówce, a natyebnnast prąJadę. 

Proszę gor1tco Szan. Rodaków i Rodaczki o łaskawe poparcie. -
Popierajmy suege I Jedzmy eb.leb poi~kł. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski 

w Wattenscheid, 
Vonjadłstr. '8 (27) "Vorstadt•tr. 4.8. ... „ .... „~~----·-„„„„„ .... 
-Baczność Rodacy! 

Wielki 
transport 

ózików dziecięcych 
w rozmaitych gatunbch, jako to: 

· :: tytki i torby ~.d::. ' I 
fi papier pergaminowy w rolkach g 
• 

i paczkach, papier do IUargary- • 
07, ksłł\żki kontowe, t1tkl fi do eygar, tytki do k•nw7, ksłł\- • 

• żeezkł rabato,„e itd. itd. • 

•11•n••••••W1••••11 

o 
Essen, 

ni. Wieżowa (Turmstr„) nr. 
Na jwif)kszy i najstarszy pierwszorzędny intern 

krawiecki na Es.sen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlepiłzy .. 

T.&NIOl T.iL.,~Ot 

Ubiory z trwałego towaru jnż od '35 marek. 

Ubłor1· sok.ołl!llli.le od 35 do 45 marek. 

Koszta podróży do dwóch marek zwracamy: 

słt.m naszem: 8wóJ do swe10. 
----· 

Zaproszenia :t 
~ " weselne 

w piętn.em wykonaniu i na 
tllpnckim kartonie oraz ia· 

ne druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

'IL. Xalth11tratr&1st 17. 

Radzę Panu kupić całe urządzenie 
mieszkania tylko w pierwszym, najwięk
szym i najznaczniejszym domu kredyto
wym w miejscu 

J. SohwarzbOff'a 
'" Reeklłnr;hausen•S., 

Dostawiam każdemu (406 

na odpłatę: 
meble na 1 pokój wpłata 5 mk. 
meble na 2 pokoje wpłata IO mk. 
meble na 3 pokoje wpłata = łł mk. 
meble na 4: pokoje wpłata. ao mk. 

Wyprawa A. odpłata tygodn. t,00 mk. 
Wyprawa B. t,&O mk: 
Wypr11wa C. •,&O mlc. 
Wypri>wa D. „ 3,00 mk. 

Pojedyńeze meble, jak: komody, łóżka, 
materace, szafy, bufety, szyfonierki, wó
ziki dla dzieci, lustra, kanapy już przy 
wpłacie od 3-4 mt. Dlatego powinien 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Reeklingbausen-Siid (Broch), 
ni. Doehumska (Bochumerstr.) 

nr. ID• (w pobliżu poczty i apteii.) 
H 

Henkel's 
Ble ich-Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i bielenia., 
zastąpi zupełnie bielenie na łące. Tylko w 
paezkacl• z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnym ,,lwem". Do nabycia we w,zystkich 
drogeryach, składach towarów kolonialnych i my
dła, (191) 

~*•••••C.H•Hff• OJ,. • 

• Baczność Rodacy • • • w Li»den ł okolicy! 

: Z dniem 7-go kwietnia otwie- : 
• ram ( 4n3) • 

: skład towarów kolonialn. : 
4.ł krótkich, win, r.ygar, poeztó- • 
• wek z widokami i kart z po~ • 

P, Kaczorows~, 
Kościan, ulica Madaja. 

~ 

Elementlft1 
wwielkim. wyborze poleca 

Księgarnia 

„ Wiarusa Polsk,11 

w Doehum, 

wysm. nolendu 

Ser e~, mię~ila~w 1 daJący s1ękraiu 
wkaw.połOI, 

paczka pocz- 3 90 111 
towa franko t IM1 

Joh. Ste_gelmam, 
Neumiinsterl.H70. (172li 

Piękne narodowi 

pocztów~I 
poleca 

Księgarnia „ Wiar. 
Polskiego". 

2 czel. krawieu, 
na duże i j edne51 
na małe sztuki poeiuko1e 
od każdego czaeu (3!1 
Jan li aezmarekt 

mistrz krawi~ 
w Bauka u przy Heme, 
Bismarka ulica nr. 11. 

Poszukuję zanu: (3!0 
4 czeladzi 

kra wieckic~ 
i uct.nla syna uccd· 
wych rodzicó vr ne. stale 
zatrudnienie 

..Jan 8zyth1 
Boh llnr; hause»1 

Bochumerstr. 2th. 

Pl\'elu ezeladnllł· 

krawieckich 
na duie sztuki P" 
trzebnje zaraz na Ila~ 
zatrudnienie ł 

Jan Błoch, 
Elllsen, Tu""IDstr. H -------Potrzebna od 1 kwiell· 

• winszowaniem. • dziewczyna 
--------·------- • ._ do dzieci od 14·'°(a:l 

A ~ .IA Prosząc gorąco szan. Rodaków ~· 17-go roku. 

• p:;d;:~po~k:~~~~: i ~~~:;~~~mz.=~~rr:d1k~~~hi?'~~:~ f H.~~.m~.~. ~~ 
...&. A ..J szacun iem • 

Prawdziwe ~ • Pożlłdną katolick4 

•polskie wino weselne, ł • Leon lloS'ak~: do d.~!~~~~2,,i, 
9 jako t.eż polslde Iłkłer7 '3 • •ffe&(łłHł$O••••• 6 krów, placaro..i1lsiQ,c~ 

: ZAGŁD.BĘp}leo~ALEIKĘ: ===='We wszelkłeh==== :.~Jf;;:~ 
restau~ae;r• sprawach prawnych cya kolejowa 1 Po'"' 

Otto llltter, Bochum, przy zażaleniach, podaniach, skargach itd. Me;::rzebuj;;.; 

sp:•"l' t~~~'We, prcza.ell d.owe i t d Dorstenerstr.1. (1100 proszęudaćsięzcałemzaufaniemdomego · · l'I b• . polską 
,,.row•d;m •• 0por~ Bwiose:ri po~c .. na~ p:ckenach

1
• niz~clo. mra pra wmczego. . Sł u ż ą c~ 

„ „ ui ~ aawn. Jul. Willecke teraz A. Meseberg. W 
skład mebli oraz kompletnych wypraw (czyli stary papier) sprzedaje tanio 397 Bochum, Eriedrichstr. 38. St. Stryk o ws' 

w Wn.ane, ulica Ka.rola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. ,.Wlaru11 Polski" Boehom. W biurze mowł się pe pol~ku. Wanne~ Stoc~ 
Za druk. nakł.ad i redakcy~ odpowiedzialny: A n to n i B r ei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol. „ w Bochum. 



Boehnm, na czwartek dnia ll·go kwietnia 1907. R-Ok 1'1 • 

• • 

i~ 1tdlłenn1 płsao 11dow1 dla f olak6w •• ob11rtn11 polwł110•1 •'wł••l• oru spra o 1uodowym polłtyesnym ł zarobkowr• 

W/JChodzi codziennie z wyjątkiem dni pośwlątecz
l)'cll. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
fiYIJJOSi 1 mr. 50 fen., a z od·oosz.eniem do domu 1 mr. 
'2 feiD „ Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocz I Imię Boże za llarc I DJczyznc I 

Za mserątr placl sie za miejsce rzadka drobnego drw. 
ku 15 f. Q9:loszenie, zamleszaooe orzed inseratamj 4' 
fen. Kto czesto 011:lasza otrzyma rabat. - Listy „ 
„Wiarusa Polskiego" naletv frankować ł podać • 
nich dokladny adres piszącego_ Relrnp. nie zwracalllll rowym pod znakiem „L. Polnisch nr. 123." 

llli Redakcy.a~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te 1 ef o n r. 1414. 
& . ···-- ___ „__________ _ rrr= r ___ __ _ _ __ . _ -=s. __ __ ±&b -t 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
' mówi~ czytać . I · ułsać po polsku! Nie 

lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się nozwoll ! 

Z WJpadk6W dni;,, 

RosYiska Duma państwowa przekaza
ła budżet komisyl budżetowej. 

Uchwala nastąpiła wszystkimi gło
sami przeciw głosom socygłistycznym. 

Komisya budżetowa skreśliła j_uż z 
budżetu ministerstwa rwoltY 7 miTio 
nów rubli. 

Dziś w środę, rozpoczynają obrady par 
lament niemiecki I sejm pruski. 

Sesya w której parlament załatwić 
ma przedewszystkiem budżet, a sejm 
pruski prócz budżetu także nową usta
wę wyjątkową przeciw Polakom, P-O
trwa do Zielonych Swiąt. 

• Niemcy nie mogą ukryć niezadowołe· 
nia z powodu pomyślnych wyników o
siągniętych p_rzez króla an~łelskiego 

Edwarda VII w polityce zagranicznej. 

Spo~kanie się króla Edwarda VII z 
królem hiszpańsk im Alronsem XIII w 
Kartaganie będz:e mia.ło dla Niemiec 
skutki n:epomyślne pod względem poli 
tycznvm i pod względem ,przemyslo-
wo-hand!owym. 

Prasa niemiecka uderza z powodu 
tego ostro na. Edwarda VII. który po-

11, !rafii Niemcy zupełnie odosobnić w 
Euro.pie. -
W sprawie obowiązkowego zabez

~ pieczenia urzędników prywatnych, 

li· 

oo 

'J 

f). 

~;. 

którego domagają się ogólnie poLtycy 
społe~zni, wygotował cesarski urząd 
statystyczny ciekawy memoryał, który 
Prze~łano tymi dniami parlamentowi. 

Memoryal opiera się na danych 
statystycznych zebranych w paź<lz1ier
niku r. 1903. zaznaczając jednak, że da
ne Przyjmowa~ trzeba ostro:hnie i tylko 
w przybliżeniu zgadzają się one z rze
CZYWistością. 

Urzędnicy ·!1fywatni, należący do 
drugiej grupy (górnictwo, hutnictwo, 
Przemysł) tworza 62 procent ogółu urzę 
dników; urzędnicy handlowi, należący 
do . trze~iej grupy, 22 procent; są to 
~W!e najlic;:znie:i.5ze grupy. Personału 

1
zenskiego najliczniejszą grupą jest 
rz~cia (handlowa), tworząc 54 proc. 
ogołu. Z liczby 150 056 mają 72 030 
Urzędników ogółem 186 686 dz"eci, nie 
iaiących jeszcze 18 lat. czyli na je-
n~o o:.ca przypada przeciętnie 2.59 

iz1eci, na jednego urzędnika zaś 1,24. 
k;z~iętny doch0cf roczny urzędni
. 0w wynosi 2064.51 marek. personału 
Zeńskie2:o 1135,58 marek. 

Obok pensy: gotówką otrzymywa
ło 17,8 procent ogólu urzędników wol
ne llOtnieszkanie, 15,3 proc. opał, 2 pro 

cent dodatek na pomieszkanie, 3,6 proc 
wynagrodzenie w naturze, 4,4 proc. 
udział w zysku. 

Do państwowego zabezpieczenia 
na starość i rnemoc należato 58,12 proc 
ogólu urzędn:ków obowiazkowo, a 
10.,17 proc. dobrowolnie; z personału 
żeńskiego zaś 92,44 proc. obowiązko
wo, a 1.13 ,proc. dobrowo1nie. Urzędni
cy, którzy od 1 stycznia r. 1891 należą 
do państwowego zabezpieczenia, uzy
skali 1prawo do otrzymywania renty, 
wynoszącej .przeciętn'.e. 237 ,60 marek 
rocznie. Za1bezpiecizone zaś z perso
nału żeńskiego uzyskały prawo do o
trzymywania renty, wynoszącej 223,20 
marek rocznie. Po 35 latach za•bezpie
czenia otrzymaliby urzędnicy rentę, 
wynoszącą vrzeoiętn ie 366,60 marek 
rncznie; zabe.zipieczone zaś z persona
lu żeńskiego otrzymywałyby jako ren
tę 321 marek rocznie. 

W pry:_v.ratnych instytucyach jest za 
bezpieczonych na życie 28,2 pro~. ogó
łu urzędników; umowę, dotyczącą za 
bezpieczen~h 'emerytalnego, zawarło 

7,9 proc.; równ"eż 7,9 proc. zaw~rto u
mowę, dotyczącą zabezp1ieczenia 
wdów. Zabe~pieczyło slę od wypad
ków nieszczęśliwych w Towarzystwie 
prywatnem 26,l proc. 

Oprócz tego 9086 osób czyli 6,1 proc. 
należą do kas emerytalnych i kas dla 
wdów, założonych przez odnośne fir
my; z tej liczby płacą składki 7796, na 
każdego przypada rocznie ,przeciętnie 
66,30 mar_ek. Dla 2205 urzędników 
ipła~ą odnośne firmy składki zabezpie
czenia, wynoszące przeciętnie 83,67 
marek dla każcJego urzędn'tka. Składki 
zabezpieczenia podało w ankiecie 
34,077 urzędników czyli 22,71 proc., 

przec· ęt_na składka roczna wynosi 
136,22 marek. Największą liczbę, i to 
38,9 proc. zabez.ipieczonych tworzą n
rz~nicy w rolnictwie, 33,5 proc. zaś 
urzędnicy w dziennikarstwie i drukar
stwie, 31,6 proc. urzędnicy w górni
ctwie. hutnictwie i przemyśle, 13,8 proc 
personalu dla podrzędnych usług. 

Druga część memoryalu zalnuje 
się kosztami zabezip 'eczenia µrz_ędoi
ków prywartnych. Gdyby ich emery
turę oraz pensye dla wdów i. sierót -po 
nich uregulowano wedlug zasad mia
rodajnych dla urzt;:dników państwo
wyćh i oprócz tego zaprowadzono jesz 
cze procedurę leczm , czą według prze
p: sów ustawy o państwowem zabez
pieczeniu na starość i niemoc, naten
czas roczna składka musial~by wyn<>
sić 19 proc. pensyi przy uwzględnieniu 
podwyższania pensyi. Jeżeli s ' ę nie u 
względni podwyższenia 1pensyi, lecz 
obliczy emeryturę na podstawi~ . zaw
sze równej pensyi, natenczas ·bylaby 
potrzebna skladka roczna. wynosząca 
14 i pół proc. pensyi. Skoro według 
stwierdzenia w memoryale przec'ętna 
pensya wynosi 2100 marek rocznie, 
natenczas przecietna składka roczna 
wynosiłaby 304,50 m. Za te składkę 
mieliby urzędnicy opiekę lekarską we
dlug przepisów ustawy o państwowem 
zabezpieczeniu na starość i niemoc i 
otrzymywaliby następującą emerytu 
rę, odnośnie ich wdowy i sieroty po
bierałyby następującą ve!15Yę. Po 10 
lafach służby placonoby urzędnikowi 
525 marek pensyi inwalidzk:ej, wdowie 
po urzędniku zaś 210 marek i na każde 

dziecko 42 marki. Po 2D latach służby 
placonoby urzędnikowi 875 marek pen 
syi inwalidzkiej a wdow;e po nim 350 
mk. i na każde dziecko 70 mk. Po 30 
latach służby płaconoby urzędnikowi 
1225 marek pensyi inwalidzkiej a wdo
wie po n:m 490 marek i na każde dzie
cko 98 marek. Po' 40 latach służby pła 
conoby urzędnikowi 1575 marek pensyi 
inwalidzkiej a wdowie po nim 630 ma 
rek i na każde dziecko 126 marek. Gdy 
,by zaś pobierano tylko 150 mk. rocznej 
składki, natenczas pensya inwalidzka 
byłaby o 1polowę mniejszg, więc po 40 
latach służby wynosiłaby /80 marek 
wdowie po takim urzedniku zaś płaco
noby 315 mk. rocznie i na każde dzie
cko 63 mk. 

Pijcie piwo, wino, wódką! ... 
I. 

Nadużywanie napojów, zawierają
cych truciznę w postaci alkoholu przy
brało tak wielkie rozmiary, że przej
muje trwogą. 

Pon:żei wykazujemy przykładami i 
liczbami, jakie to szkody pod różnemi 
względami przynosi używanie i nadu-· 
żywanie napojów alkoholicznych, a 
więc piwa. wina i wódki. 

Ile osób piwo, wino i wódka zapro
wadziły do domu karnego I do więzie
nia? 

Statystyka, obejmująca 120 więzie1'J 
i domów karnych Niemiec wYkazała, 
iż pomiędzy 32 837 skazanymi, znaJlo 
walo sie 1przeszlo 41 procent, czyli 
13 706 osób.l które dopuśc:ły się wy
stępków pod wpływem alkrholu. 

Pomiędzy mężczyznami (30 041) 
było 54 procent pijaków okolicznościo
wy1ch a 56 procent pi.jaków nałogo
wych. Pomiędzy kobietami (2796) by 
ło 39 procent okolicznościowych a 61 
procent nałogowych pijaczek. 

Właśnie największe zbrodnie zosta 
ly speln'one pod wpływem napojów 
odurzających: piwa, wina łub wódki. 

W oólnocnej Ameryce %, a w An
gJii ~' w Szwecyi także ~ wszystkich 
zbrodni przypisIUją wpływom nadmier 
nego używania napojów alkoholo

wych. W Irlandy i n!emal każda zbro 
dnia ~st skutkiem bezpośredn :m pijań
stwa. 

'N Stanach Zjednoczonych Pólno
lOilej Ameryki pomiędzy 10 morderstwa 
mi jest 9, które spełnione wstaty skut
kiem pijaństwa. We Filadelfii l)Omię
m!ędzy 2421 więźniami było 2020 pi
jaków. 

W łfolandyi ~ wszystkich więź
niów skazanych za pobicie. a ~ skaza
nych za kradzież. zawdzięczało swój 
upadek pijaństwu. 

s - -· -- ·- . - - -

%iemłe polskie. 
z Pru1 Zachodnieh. Warmii i l'łłt-ZDr. 

W sprawie banku lubiewskiego, w 
którym kasyer Pronobis popełnil różne 
przeniewiers_twa. zapewnia ks. patron 
Wawrzyniak, iż żaden z deponentów 
nie straci fenyga , gdyż za _depozyta od 
powiadają członkowie calkow:tym ma
!ntkiem. 

NowemJasto. Na budowe nowego 

pow:'atowego domu chorych, który tli 
niebowem stanie wyznaczył powiat ~ 
kasy powiatowe~ 50 tysię9y marek. 

Z Chojnic donosza. teraz, że wie
lu mieszkańców tamtejszych, przy-po-. 
mina sobie dokładnie. że Liberka w la
tach 1900 L 1901 mieszkal u końskie
go rzeźnika Schultza. W roku 1901 a
resztowano go w Chojnicach. za jakieś 
dawniejsze przestępstwo. Inni twierdzą 
że Uberka mieszkał u żydowskiego rze· 
źnika Bergera, ni~daleko jeziora, przy 
którym znaleziono poćwiartowane zwk> 
ki: Wintera. Także sierżant policyjny .w 
Cho)licach przypomina sobie. że Liber
kę aresztował. Morderca urodził się w 
Siemia11owicach w obwodzie rejencyj 
nym opolskim i jest chrześcijaninem. 

Do „Berl. Tageblattu" donoszą, że 
Uberka dlatego nie został z Cho:inic po 
licyjnie odmeldowanym, ponieważ go. 
aresztowano. 

Olsztyn. Tutejszy sąd wojenny ska· 
zał drag_ona Dziszewskiego na rok wię 
zienia za to. że w celu uwolnienia się 
od służby wojskowe?1 uciał sobie pale~. 
Dziszewski oświadczył, że do rozpacz 
liwego czynu ~opchr.eto g:o ciii[łe nad 
użyc'. e ze strony_ przełożoo,ych. 

Z Prus W schodnlch donoszą do 
gazet niemieckich, że w rnku bieżącym 
niezwykle wi,elka liczba emi~rantów z 
Królestwa przechodzi Rranice pruską, 
pod Zitkiemami, Codziennie zauważyć 
można 60 do 80 os.ób płci obojga. W in
nych miejscach nadgranicznych panuje 
ruch także ożywiony. Wychodźcy, znai, 
dujący się bez wyjątku w kwiec:e wie
ku. udają się przeważnie do Ameryki„ 
a tylko mała część do Anglii. 

Z Wiei. Kt Poznaiskłe&ło 

Inowrocław. Tutejsza izba karna 
skazala red. „Dzien. Kuj." p. Jankow
skiego za rzekomą obraze rektorów i
nauczycieli obwodu regencyjnego byd
goskiego na 150 marek kary, a za obra
zę 1powiatowego inspektora szkolnego. 
Kempfa z Barcina na 6 tygodni więzie
nia. Ponieważ skazany nie mógł złożyć 
żądanej kaucyi' w kwocie 300 marek. 
zątrzymano go w areszcie. 

Gniezno. Właściciel dóbr rycerskich 
Zdziechowa radca ekonomii Wilhelm 
Wendorff, spadł nagle w sobotę pod
czas objeżdżan ia pól z konia i umarł na 
miejscu, rażony paraliżem. Był on jed
nym z glównych dz 'Rlaczv hakatysty
cznych i Uczył lat 66. 

Gniezno. W sobote toczy ly ę 
przed tutejszym sąrlem ław niczym dwa 
.procesy pri:c-.: ;w reda ktorowi ,,Lecha"' 
panu K. Skworzowi. W pierwszym ska. 
Z? ny 10 t:~ f Il '. l mies iąc Więzienia za 
obraze po. cyi ~nieźnieńskiej, Prokur „ 
stawił w11iosek o trzy miesiące więzie
nia - ze względu na obecne stosunki. 

W drugim procesie. w którym cho
dziło o obrazę nauczyciela pana BJocka 
z Mącznik. skazano pana Skworza na 
dwa tygodnie w iezienia. 

Swarzędz. Bójka kolonistów z ro
botnikami. Kompania kolonistów, ja
dąc do Sieki~rek, wstąpila po drodze 
do gośc i ńca. Gdy sobie koloniści mocno 
p~dpiJi , wdali się w bójke z robotnika
mi. podczas której zażgał jeden z kolo
nistów robotnika, który wkrótce potem 
zmarł. Niema to jak kultura! 

Poznań. Tow. dziennikarzy w po
ląiczen.i.P z Kołem śpiewackLem oraz wy 



bitnemi silami artystycznemi i amator- J Bytom. W środę po południu od
skietni urządza w niedzielę, dnia 28 bm. był się w mieszkaniu Liberki pierwszy 
na wielkiej sali bazarowej o godzinie 8 lokalny termin w obecności !Pierwszego 
wi~cwrem obchód ku ucoczeniu setne1 'Prokuratora, sędziego śledczego, urz~
rocznicy urodzin Karola Libelta. dników prokuratory_i, inspelctorą poli-

Poznań. W szkole elementarnej 1cyjnego, wachmistrza policyi, dwóch 
vrzy ulicy św. Marcina wszystkie dzie- policyantów krymlnalnych i wielu 
ci, tak chłopcy, jak i dziewczęta które świadków. Tłumy ludu obstąpiły no
nię odpowiadają na nauce ·religii po nie- rę rozbójniczą. Wygląd Liberki jest 
miecku, nie otrzymały 1Prornocyi do wy dosyć wstrętny. Morderca nie okaz.uje 
2szej klasy. Na odnośnych zaświadcze- także żadnego wzruszenia. WspÓlni1k 
niach szkolnych kilkakrotnie powód ten i jego, Kiołtyka, był bardw przygnE;- · 
zaznaczono. -- r biony. 

Krotoszyn. Kierownik lokomotywy I świetochłowlce. Robotn:k Ory
koleiki krotoszyńsko-- ipleszewsk:ej za- · nek chcial 1przejść szybko przez tor ko
łlobiegł w czwartek wielkiemu nieszczę : lejowy przed nadjeżdżającym pocią
.ściu. Pomiędzy stacyami Rozdrażewem giem pod baryerą. Przez nioostroż
!a Dzielicami zauważył on. że lokomo- ność uderzył się tak silnie o baryerę, 
ltywa popycha przed soba jakiś ciężki że upadł znienacka na ziemię. Pod mo-
1>.rzedmiot. Ody natychmiast wstrzyma- stem kolejowym spadł ze schodów. na 
no pociąg, znaleziono na szynach ka- dól i uderzył s: ę tak silnie w głowę, 
mie11, ważący 186 funtów. Na podobną że odniósł wstrząśnienie mózgu i w 
.zaporę natrafiono na 100 metrów dalej. be~przytomnym stanie zaniesiono g_p 
Dnia 2 września r. z. wYkoleH się na do domu. Tu nieszczęśliwy niebawem 
tym samym forze pociąg z tego same- zmarł bez odzyskania przytomności. 
go powodu, przyczem 1 osoba została -- · -
2abttą i 13 odniosło rany. Niestety ani 
;wówczas, ani. tym razem sprawców nie 
wykryto. 

Jarocin. Zastrzelił się tuta:\ 1zafner 
r>eronowy Manthei w hotelu Glombitz 
Powodem samobójstwa było WYiJJOWie 
dzenie mu służby wskutek nieposłuszeń 
s twa. 

Pleszew. Kolonista tlueber z Sa
moszczewa, którego na życzenie kre
i\Vnych wypuszczono ze zakładu dla ner 
rwowo chorych powiesil się w stodole. 
Popełnił on ten czyn w chwili przystę-
1>u Qbłędu. Opowiadał już poprzednio 
przed swymi krewnymi, że do domu 
wrócił tylko po to, aby się z nimi poże
gnać. Hueber liczył lat 36 i pozostawił 
rro.Qę z nieletniemi dziećmi. 
; Ostrów. Nieszczęśliwy wypadek 
?Zdarzył się przedwczoraj ·tlO południu 
BOletn:emu robotnikowi Nowakowi'. Na 
ul. Wrodawskiej sipłoszyl1 się koń rze-
2nika Heinzego. N. dostał się w niewy
ttomaczony sposób pod kopyta lw1\~k1c 
i został tak ciężko pokaleczony, Żt' WY
~ionął ducha na miejscu. 

Ze Sl~z~a czylł Staropolski 
Bytom. O nowym wielkim pol

skim procesie o tajne zwiazki dono
szą pisma niemieckie, które c0 .chwila 
muszą mieć żer ,polski, na zasprJkojenie 
~wych hakatystycznych żohdków. Pro 
,ces ma s·ę odbyć w Bytomiu, a 1sbr
:żonych ma być 12 członków stow~rz~,r-
6zenia sokolskLego w Szop:e11ica1::h i 
Rozdzieniu. 

l(atowioe. Przeciw P'>st~ wi panu 
. 'Korfantemu rozpoczęto swego c:z:asu 

śledtzwo, aby stwierdzić. w jaki spo
sób on doszedł do 1pasiadar1 ~ ;i różnych 
akt z- fiskalne~o zarządu gór~ic~:~go w 
Za1brzu. Sledztwo to zostab .Lnż prze\! 
k ilku dniami wstrzymane. n Clcm tP-raz 
d opiero donoszą. 

Fatalna omyłka. 
74) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

Opowiemy w kilku słowach, oo za
szł·o 'Przez ten czas pomiędzy Josille
fem i PauHną, o czem wieśniac11ka. 
przed Maryą przemilczała. 
,.( Nazajutrz po wyjeździe Madelora i 
ie go córki, J osillet Q_rzyszedł z la Ceo. 
driere do domu doktora. Wieśn: acz
ką. by ta tam sama z Rózią. 

- Panno Paulino - rzekł poczci
wy chłopiec. - Przez ten czas, gdy pa 
na M~delora, który pojechal w pogoń -
za moim panem, nie będzie w domu, 
·będziesz bardzo -0samo_tnioną, i mo-
żesz ipotrzebować silnego ramien:a. 

Nigdy nie można przewidzieć dzisiaj, 
co się .Przytrafi jutro. Nie zapominaj 
wiec, że mieszkam tylko o dwa kroki 
-0d twojego domu i że sprawisz mi pra 
wdziwą przyjemność, gdy zechcesz 
wystawić moje przywiązą.nie na prób~ 
:tak częstą, jak tylko ci się podoba. 

- Dziękuję panu, panie Josillet. 
P - Więc pani przy}mufe moje usłu-
gi? 

- Przyjmuję. . 
~ - I pozwala pani. abym przycho
<Iził codziennie dowiedzieć się, co sły-

Wiadomości ze świata. 
Życzenia hakaty. 

„Posener Tageblatt" zamieścił ar
tykuł, który można streścić w tern, że 
Polaków trzeba wyn:szczyć za jaką-
1bądź ieenę. „Schlesische Ztg." doma 
ga się od rządu nowych ustaw antypol 
skich. a .przedewszystkiem zmiany l}.sta 
wy prasowej, któraby zupełnie zakne
blowala usta polskim gazetom. 

Brak nauczycieli. 
W Prusach brakn'.e 3 tysiące nau

cizyc:eli. Skutkiem tego jest 15 tysłę
cy klas szkolnych, które trzeba łączyć 
z innemi klasami, ażeby jeden nauczy
ciel na raz dwie kJasy uczył. 

l(onferencya pokojowa w New
.Jorku. 

W d. 14-17 kwietnia odbędzie się 
w Now. Jorku pod prezydencyą Carne
gie, konferencya pokojowa, w której 
·rettrezentanci wszyst_ki1oh narodów 
się zastanawiać będą nad wynikami i 
szansami ruchu pokojowego. 

Niemcy wysłały do Nowego Jorku 
byłego ministra handlu Moellera. 

Wybuchy kotłów . na okręcie. 
Z Portsmuth donoszą, że na olbrzy

mim ·pancerniku Dreodnoagth podczas 
ostatnich prób wydarzyły się dwukrot 
nie wybuchy kotłów. Trzech palaczy 
jest ciężko rannych. 

Przeniesienie zwłok Leona XIII. 

„Corriere della Sera" podaje szcze 
góly następujące oo do orzenies '. enia 
zwłok papieża Leona XIII. Na dzień 
przed pogrzebem, wieczorem, zwłoki 
zostaną wyjęte z grobu tymczasowego 
cl± z 

chać u pani i czy nie potrzebujesz cze
go? 

- Zgadzam się na to. 
- Czyni~z mnie bardzo szczęśli-

wym, tak. bardzo szczęśliwym. 
I przychodził codziennie. Z p-0cząt 

~u Jamał sobie glowę, a·by wynaleźć 
1aik1 powód i zbliżał się nieśmiało 
mną1c czapkę w swoich twardych, ży~ 
lastych rękach, z żywym rum : eńcem 
na ~orzał~ch policzka·ch. Bawił tyl
ko kilka mrnut, gdyż jak mówił nie 
chce się uprzykrzać pannie Paufr;fe " 
Pra~ie zawsze coś z sobą przyniós

0

ł: 
to i:n1~du trochę, to gołąbka, to buk:et 
kw1atow, których już mato było w le
sie, a których ogród w la Cendriere 
byt jeszcze pełen. 

w. k?ńcu, tak sie oswoil, że przy
chodzi! Jako dobry przyjaciel i nie szu 
kał :\Uż nozorów. 

Od:y ?~l przy Paulinie, POżerat ją 
oczami. ~c:gał spojrzeniem każde jej 
por~szeme, a na usta tłoczyło mu ~ię 
mno~tw~ rzeczy, których nie śmiał wy 
pow1edz1eć, ale które zdradzał smętny 
uśmiech i R"los drzący, 

Pew1:ego wieczoru, gdy już miał 
odc~o~~1ć do la Cendriere i żegnał się 
z w1esmaczką, ona s;o zatrzymala i rze 
kla: 

- Niech pan jeszcze zostanie panie 
Josillet. ' 

Zatrzymał się zdziwiony i, zm: ę
szainy. 

i ustawione na katafą.lku w jednej z ka
.plic bocznych. Pogrzeb 'rozpocznie s1ę 
nazajutrz o godzinie 8 rano. Przed wo
zem żałobnym niesiony będzie krzyż, 
za karawanem pójdą powozy kardyna
łói.v, ciała dyplomatycznego i dygnita
rzy dworu papieskiego, dale~ całe du-
chowieństwo rzymskie, deputacye 

wszystkich instancy,i kościelnych, za
kony i stowarzyszenia katoliokie. De
monstracye antyreligijne nie . będą mo
gły się odbyć, gdyż na calei drodze od 
św. Piotra do Lateranu ustawione bę
dzie szpalerem wojsko włoskie. W La 
teranie _przyjmie zwloki kolegium świę 
.te i ciało dyplomatycZ<tle. Zaraz po przy 
byciu orszaku odbędzie się msza: uro
czysta, poczem zwłoki zostaną złożone 
w mauzoleum, wykonanem iprzez rzeź 
biarza Tadolinieg9. 

Z różoyob stron . 
Dużo Rodaków spóźnia się oo kwar 

tal z zapisan:em „Wiarusa Polskiego" 
a. potem sobie mówLą: no, _w tymk,F"ar 
tale już sobie gazety nie zaipiszę, lecz 
do.pi ero na kwartał następny! Tak mó 
wi, ale czyni często inaczej, gdyż i w 

;następnym kwartale obywa się bez 
gazety, powoli odwyka od czytania i 
w końcu obo~ętn:eje dla siprawy naro
dowej, Jak bowiem do życia ~'ielesne 
go potrzebny nam ·codziennie pokarm 
tak i bez pokarmu duchowego obywać 
się przez dłuższy czas nie można bez 
szkody. Z tego u.owodu raczą nasi Sza 
nowni Czytelinky obojętnych Roda
ków ~iągle i ciągle zachęcać do Z<ł!pi
sy.wan:a „Wiarusa Polskiego'' na kwie 
cień, mai i czerwiec. 

Offenbach. Metalowcy zatrudnie
ni w tutejszych fabrykach maszyn u
chwalili wypowiedzieć pracę, ponie
waż ich żądania nie zostaJy uwzglę
dnione. 

Essen. Ślub panny ~a.rbary Krupp 
z ip. Wilmowskim odbędzie się 7 maja . 
Młode mątżeństwo zamieszka w Bono 
ni.i. 

Brackel. W warsztacie stolarskim 
kopalni „Scharnhorst" uderzył górnik 
.Emil Templin tak silnie w głowę sto
larza Beckert:.nga z Brackel. że tenże 
nieodzyskaws~lY 1przytomności umarł 

w domu chorych w Altenderne. Bek
kerling zostat aresztowany. 

Moers. Przed niedawnym czasem 
znikli 2 chłopcy, (liczący 3 i 6 lat) Ka
rola Ilgnera i wszelk:e poszukiwania 
okazały się bezskutecznemi. Rodzice 
ogłosili w tutejszej gazecie niemiec
kiej iprośb.ę, by im dopomożono do od
szukania dzieci, lecz i to pozostało bez 
~kutku. Sądzono z tego Powodu, że 
dz'eci zostały upro~adzone i zamordo 
wane. 

Z powodów dotąd !lliezmmych zaczę 
to· poc;le'./rzywać wtasnych rodziców o
wych chłopców i wreszcie żandar
mom Iioffmannowi i Lemkemu udało 

- Czy masz mi co powiedzieć, pan 
no Paulino? 

-Tak! 
- A więc słucham pani. Niech pan 

na Paulina śmiało żąda odemn=e wszel 
kiej przysługi. Pozwoliłbym się porą
bać na kawa~ki, żeby widzieć twój u
śmiech. 

- Więc nie zmien:ty się twoje uczu 
cia dla mnie, panie Josillet? 

- O! nie! - zawoJał ze szczerem 
uniesieniem i zaczerwien:t się. 

- Chciałbyś się ze mną ożenić? 
- Ależ tak! Pani czule dobrze, że 

nie v..rz_estalem o tobie myśleć! Cho
ciaż, zaprawdę, nigdy n:e mówiłbym 
ci o tych rzeczach, gdybyś sama tego 
nie zażaidala. 

- Otóż między nami potrzebne dest 
ipewne porozumienie i wyjaśnienie nie 
których rzeczy. 

- A zateqi porozumiejmy s : ę. 
- Proszę usiąść, panie Josillet. 
Wieśniak przysunął krzesło i u

siadł'. Przygniótł pięścią czapkę na 
kolanie, rozstawił nogi i oparł ręce o 
rękoiść bata, z którym się nigdy nie 
rozstawał. Poczem odezwał się tro
chę onieśmielony. 

- Cóż więc tak ważnego masz mi 
opowiadać. panno Paulino 

- Josillet, pon '. eważ chciałbyś bar 
dzo o mnie się starać i ·ponieważ, jak 
ci się zdaje, ja nie mam nic przeciwko 

się wyśledzić zwłoki dz'.eci w syp=atni 
rodz:ców w pudle. bez wszelkich ran. r. 
Rodzice twierdzą, żę dzieci pra
wdopodobnie weszły do pudła, któ- c 
rego wieko się zamknelo i dzieci się 11 

udusiły. \V szelkie okoliczności wska- s 
zują jednak na to. rż tu zachodzi roro- P 
dnja, której rodzice na własnych dzie- P 
ciach się dopuścili. 6 

Londyn. W różnych ok!oHcach An
gt:l spadły znaczne śniegi. 

lłozmailoścl. 
Zadłużony Budapeszt. Pod takim 

tytułem ogłosił wybitny q>ublicysta 
veszteński, Michał Pasz tor. broszurę, 
w której dowodzi, że Budapeszt jest je 
dnem z najzadłużeńszych miast na świe 
cie. We wszystkich warstwach panu-
~e wszechwładnie kredyt, który :nisz
czy doszczętnie nietvlko rzemieślni
ków lub drobnych urzędników, ale i o 
soby, pozostające na sta111owiskach in- , 
tratnych. Obrót banków, udziela1ą
·cych drobny1ch pożyczek, wynosi 200 
milj. kor. rocznie. liczba zaś egzeku- , 
cyi, przez nie przeprowadzonych - 40 
mil. _ 

Głodówka więźnia włoskiego. Jak , 
donoszą z Porto Mauri.zo, Tul[o Mur.ri, 1 
jeden ze skazanych za udział w zamor , 
dawaniu hr. Bonmartiniego, odsiadują
cy kare więzienia w zakładzie karnym ' 
Oneglia, nię przyjmował od czterech 
dni żadnego 1pożywienia. Gdy wszel-
k. e perswazye pozostały 1bez skutku, 
dyrektor więzienia wezwał lekarza, a
żeby więźnia odżywiał sztucznie za po 
mocą sondy. Jak tylko lekarz-przybył 
do celi w towarzystwie dozorców z 
przyrządem do sztucznego odżi\Via
kta, Tullio Murri oświadczył, że jeść 
będzie dobrowolnie. W pierw~zym dniu 
otrzymał koniak i dwa żóltkaa naza
jutrz zaś zwykly wikt więżienny. Aże 
by przeszkodzić samobójstwu więźrria. 
rQzc:ągnięto nad nim dozór nieusta.}l
cy. 

Lord Józef Lister, słynny chirurg 
angiel~i, wyinalazca opatrunku anty
seiptyicxnego, który utworzył w chi·rur
gji. nową epokę, obchodził 80-tą roczni 
cę urodzin. Dla uczczenia tei rocznicy 
200 najwybitn:ejszych lekarzy angiel
skich, zebrawszy się w R-0yal College 
of Surgeons w Londynię, postanowiło 
wydać WS'Pólnie siłami wszystkie pra
ce Listera, rozsy:pane obecnie po czaso 
pismach lekarskich. 

Matka Casimir-Periera, · zmarłego 
niedawno prezydenta rzeczyipos:politij 
francuskiaj_. umarła w Paryżu_, licząc 
84 lat życia. Mąż jej byt niegdyś mini 
strem spraw wę_wnętrznych i dożywo 
tnim senatorem, siostra zaś WYSZła za 
mąż ks. Audiffreta Pasp:era. Podobno 
zmarła wywierała na syna znaczny 
wpływ polityczny. 

Nieudała próba. Znany aeronauta, 
Santos Dumont, us'.l,owal zdobyć 

A 

temu, nie ,powinnam zatem nic przed 
tobą ukrywać, prawda? 

- Mów wszystko, co ci się tylko 
1POdoba, panno Paulina. Słucham cię. 

- Wtedy w lesie, gdy po raz pier
wszy wyznałeś mi, że mnie kochasz, 
dla t_ego odtrą;oiłam <;ię tak opryskli
wie, że ja z moje:1 strony nic dla pana 
nie czułam, panie Josillet, nie kocha
łam cię. 

- Domyśliłem się tego. 
- Ale to jeszcze nie wszystli:o. 
- A! rzekł drzierżawca, trochę za-

niepokojony.„ 
- Kochałam innego„. _ 
Biedny chłopie-c uśm i echnął s : ę bo

leśn:e, po\<iwał głową i wstał z krze
sła ... 

- Chcesz mi więc powiedzieć, że
bym sobie poszedł, nieprawda, pann-0 
Paulino. że nie dla mnie tuta.i miejsce, 
że mogę ci stanąć na przeszkodzie.„ 

- Ależ nie, J os!Ilet... ale~ 11i~„· 
Zawahała się znowu, bardzo zakło

potana. Wieśniak także głęboko za
frasowany, cofnął się parę kroków ku 
drzwiom. 

- Słuchaj, Jos illet, che~ być szcze 
rą do końca„. Ja wtedy kochałam ... 
twego pana ... 

- Pana Jerze go !.„ ! panna Ma
rya? .„ 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
. .-,·r 

- L ~ 



nagrodę Deutsch - Archdeacona w 
umie SO.OOO fr., przeznaczona dla ma

chinY I.ata:.acej.. która swobodnym lo-
1em prze.Wdzie kilometr. Próba odbyła 
~ w Saint Cyr pod Paryżę_ro. Aero

·1an Dumonta uniósł się~ co prawda. w 
~wietrze, ale, przeleciawszy zaledwie 
60 metrów, upadł na ziemię, przyczem 
ztamal lewe skrzydło. Aeronauta oca 
Jaf. 

li Q _ _ 

I1,,Zjednoczenla zawad. polskiego". 
Wie~ Zjednoczenia Z. P ~ w Dell wig 

odbędzie się w niedz:elę, 14 kwietnia 
przed poł. o 11 godz. w lokalu p. Hof-
stadta· 
~rania członków w niedzielę 14 bm. 
w Włemełhausep po po}. o 4 godz. u 
. p. Kukut. 
w Herne po pot o SYz u P. Nittki. 
w Heisser:i orzed .Pol. o 11 u p. Brunsa. 
W Marten przed pol. o 11.Yz u p. Korte. 
W Huckarde po pol. o 4 u p. Bayera. 
W Wanne po poł. o 4 godz. u p~ Unter-

schemanna. 
W Bruckhausen po 1poł. o 2 u p. łfoniga. 
W Bruchu po poł. o 4 u p. Mollera. 
W Meuselwitz no poł. o 3 u ·l:h Winkler 
W Linden-Hanower w sobotę 13 bm. 

wieczorem o 8 g. u p, M~thias. 
W Derne ·PO rpol. o 3% up. Langerbein. 
W Aplerbeck po pol. o 37'2 godz. na sali 

pani Erdmann. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Herne. Mężem zaufania zostal o
brany w miejsce Krysiaka druh .fran
dszek Tyrka, Adamerstr. 12. 

Stoppenberg. Mężem zaufania zo
stał -0·brany druh Szymon Sobkowiak, 
Feldstr. 21. 

Neumiihl. Mężami zaufani,a są wy
bran:: Stanisław Jabłoński. ttaldenstr. 
110; Józef Rzecznik, Alfredtstr. 17; 
Wojciech Tafelski, Schroer 147; Leo
nard Rychałski, Leverstr. 128; Marcin 
Ginter, Lehrerstr. 157; Andrzej Pie
czyński, łialdenstr. 100. 

W Hiłden obrany został mężem za 
u~ania Micbą_ł Brunka. Uprasza się u 
1ego sikladki płacić. 

ow. gimnastyczne „Sokół" w Dortmundzie. 

.Przysz:Ce zebranie odbędzie się w niedzielę, 
lJa 1-4 kwietnia po po.fudniu o godz. 2 po pG.ł. 
,. loikalu posiedzeń u Schafera. Komplet drn-
~1v pożądany_ Czolem ! 

A. KwJntkiewicz, sekretarz. 

Tow. św. Stanisława B. w Styrum 
onosi członkiom, iż w sobote 13 kwie 
ia będzie sposobność do spowiedzi 

' '.W nledzielę o godz. 7 Msza św., 
,a której członkowie przystępują do 
spólnej\ Komunii św. Podczas Mszy 
'w. Koło śpiewu „Mickiewicz" wystę 
uje ze śpiewem.: O godz . .04 po1skie 
.a~ożel1stwo. Po nabożeństwie o go
Zlnie 5 będzie kwartalne zebranie na 
ali ppsiedzeń. O liczny udział upra-
za Zarząd. 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen 
bchodzi dn·a 9 czerwc.a 16 rocznicę 
r~z poświęcenie nowej chorągwi, na 
torą zaprasza wszystkie sąsiednie 
0warzystwa. Bliższe szcze~ólv zo-
1ną 1eszcze w „Wiarusie Polskim'• 
oszone. (3) Zarząd. 

Tow~ystwo św. Barbary,. !N· Unser-fritz 
CY • ~zie ~we kwartalne walne zebranie w nie
dziele, d.ma I~ kwie.tnia o godz. 4 po pol_ -
Zarz~d 1 rewiz:orOWJe kasy winni się stawić 
godz1nę prędzej. Zarząd. ll) 

Bacuwść Rodacy . w Stoo~berit i Prille.odorf. 
w. sobotę, dnia 13 kwietnia rano od godz. 

6 będzie sp0500ność do spowiedzi św. wielkano 
cnej. W niedzielę po pol. o godz .Yz4 nabożeń
stwo z polskiem kazaniem. O · li<4ny udzial 
prosi wszystkich Polaków 
Zarząd Tow. św. Mikołaja w SłopJ!ellher&. 

Towarzystwo &łmn. „Sokół" w Meid~lch 
. W niedzięlę, dnia 14 bm_ odbędzie się mle

stęcz.ne zebranie. Po zebraniu wymarsz na za
?a~ę .. S?kola" w Marx.lob. Cwiczema na pre
zmku Gmazda naszego odbywają się co środę 
i sobotę o godz. 8 wiecz.orem. Q liczny udu.il 
druhów i gooci prosi (1) Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
podaje clo wiadomości swym czlonkom, iż w 
nied'Zielę, -Onia 14 kwietnia. odbędzie się ~ godz 
3 P<> pol i zarazem podaje się do wiadomości 
czlonkom i Rodakom, iż zabawa odbędzie się 
tej sameiniedzieli, 14 bm., na sali zwykłych 
pQsiedzeń, Wittenerstr. 21. Początek zabawy 
Q godz. 5. Muz.ykę dootawi p. J. R:osza.k z 
Baro:p O iak nailicznieiszy udzial w zebraniu 
i zabawie uprasza się. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
Szanownym Rodakom i Rodaczkom w 

Wanne i ~olic_y uprzejmie donosimy, iż w nie
dz.ielę, 14 .kwietnia, urzadza nasze Towarzy
stwo wiosenną zabawę na sali p, Untersche
manna. Poczg.tek 'O godz. 4 po po.fudniu. Zwra 
camy szan. Rodc:iliom uwagę na nasz piękny 
i bardzo ciekawy teatr p. t . 

„Niewolnik własnych namlętn<>~i". 
(Wyjątek z życia serbskiej pary ·królewskiej 
Dragi i Aleksandra. - Sztuka dotąd! jeszcze 

nie widziana.) 
Wstępne dla czlonków wszystkich polskich 

TowarzY'Stw 30 1en., dla i;rości 60 fen. Po g0;
dzinie 8 1 mar1ke. O liczny udzial Rodaków 
i Rodaczek uprasza Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseldarlie 
urządza w niedzielę, dnia 14 kwietnia na sali 
p. Vaupla, ul. 1(olońska 252 zabawę. urozmai
coną występami humorystycznymi i żywymi 
nbrazami. Podczas zabawy przygrywać będzie 
kapela polska. Podczas. tańca strzelanie do 
tarczy. Czysty zysk ze strzelania przezna
czony będzie na s1;>rzeęty dla tutejszel(o gnia
zda „Sokól". O liczny udzial Rodakqw prosi 

(1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
zaprasza na dzień roczni-cy, która się odbę
<lzie dnia 21 kwietnia rb. wszystkie Tow., któ
re już odebraly zaproszenia i te, które dla bra 
ku adresów zaproszeń nie odebrały. 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
dooosi swym szan. czlonkom, iż ·W niedzielę, 
dnia 14 'kwietnia, o g'odz. 4 PO. pal. odbędzie 
się kwartalne walne zebranie na sali pana Be
nemana Każdy czfonek wLnien się na zebra
nie stawić, ponieważ przy;jdą bardzo ważne 
sprawy pod obrady Zarazem uprasza się wszy 
stkich szan. amatorów i amatorki, aby się ia.k 
najliczniej stawili, ponieważ bedą ro~dawane 
role teatralne. (1) Zairząd. 

Uwaga. Zebranie zarzadu w niedzielę o 
3 godz. oo po.t St. Młyńczak, sekr. 

Tow św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi uprzejmie swym czlonkom, iż mies. ze
branie odbędzie się w niedzielę, dnia 14 bm., 
po pot o godz 4 w lokalu p. Wehnera. O licz-
ny udzial rirosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Szczępana w Rauxel 
podaje swym czlonkom ·do wiadomości, iż kwa 
talne walne zebranie odbędz.!e się w niedzielę, 
.dnia 14 kwietnia O licZJJ.Y u<lzial uprasza się. 
Goście mile wrdziani. ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Reck-
lin~hausen·S. ( Cirullbad) 

podaje do wiadomości swym czionkom, iż wal 
ne zebranie odbędzie sie w niedzielę, dnia 14 
kwietnia, o godz. 4 po polu<lniu w lokalu po
siedzeń u pana Scbramma przy ulicy Wysod<iei 
(Hochstr.) Uprasza się wszystkich cuonków, 

a 

:Ruhrort, 

aby się jak najliczniej stawili, ponieważ na 
walne ze.Pranie każdy czlonek jest zobowiąza
ny przybyć. ~zlonków zalegających ze sklad
kam' dlużeJ niż 3 miesiące uprasza sie, aby 
sie raczyli przed czasem uiścić. w przeciwnym 
bowiem razie musielibyśmy ich z listy czlon
'ków wYkreślić . 

Uwa&a. Zarząd powinien sle stav:ić pól 
godziny prędzej. O liczny udzial tak czlon-
ków .iak i gości się uprasza. (1) 

lł\lchał Karmlńsk.I, prze\vodn. 

PJela:rzymka P<>łska z dekanatu Reclc.llnP3u-
seo-Dorsten 

pojedzie w dzień Wniebowstapienia Pańskie
go. 9 ma}a, i to dwoma pcx::iagami, któr~ wy
Jeżdża4ą: 

1) Z RecJdłn1thausen 1irlówny <iworzec oko
Jo 6,40 godz. rano. Stanie w Recklinghausen
Siid (Bruch) okeilo godzi.ny 7. 

2) Z Buer-S. okolo 6,35 godz rano, stanie 
w Gelsenk.-Bismarck ok. 6,45, ok. 7 w Wan
ne i Rohlinghausen ok. 7, 15 godz. W Nevixes 
staniemy oik:olo kwadrans przed 9. Bilety tam 
i z powf()tem kosztują z Recklinghausen gló
wny dworzec 1,85 mr., z Recklinv;h -S. 1,65 mr. 
z Buer 1,85 mr_, z Gelsenkirchen-Bismark 
1,65, z Wanne 1,45, z Recklinghausen 1,35. 
W Recklłn&bausen, ~l. dworzec siadają pątnicy 
i Tow. Serca Jezusowego z Recklingh .• św. 
Wawrzyńca z. Recklingh. Wschód, św. Stani
slawa l(ost. z Suderwich. św. Józefa z :Erken
schwick, św. Ludwika z Disteln i św. Rcxlziny 
z Scherlebeck. Z Bruchu TowarzystwQ św. Mi
cha.la, Tow. św. Antoniego, św. Barbary, św. 
Stanislawa z Grullbad i św. Wojciecha z łfoch 
larmark, także Bractwo Różańca św. z Bruchu. 
W Buer-Siid siadają: Tow. św. Wojciecha i 
św. Barbary z Gladbeck, św. Józefa z ttorst
Emscher i Bractwo Różal1ca św. tamże. Tow. 
Matki Boskiej Szkaplerz.nej z. Recklingh. ~ Tow 
św. Francis-zka z Buer. W Oelsenklrchen-Bls· 
mark: Tow. św. Józefa i św. Wojciecha z 
Erle-Middelich i św. Józefa z Resse. W Wan
ne siadają: Tow św. Barbary i św. Józefa z 
Herten. W Rohlln2hausen: Tow. św. Idziego 
i pątnicy z Giinni1deldu. Od każdego biletu 
pobierać się bedzie 20 fen. na pokrycie kosz
tów pielgrzymki, a wiec placi się z Recki. 
gl. dworzec zamiast 1,85, 2,05; z; Bruchu zam. 
1,65, 1,85; z,Wanne zam. 1,45, 1,65; z Reckling 
hausen zamiast 1,35, 1,55; z Bu er zamiast 1,85 
2,05; z Gels.-Bismark zam. 1,65. 1,85. Już te
raz można nabywać bilety prowizoryczne u 
wsizystt~ich przewod.niczącvch wymieniooiych 
Tow., którzy na początku maja ie przemienią 
na bilety prawdziwe. Na dworcach bilety sprze 
dawane nie będą Gdyby się chciruC kto .orz.ylą 
czyć z rodaków z Wanne, niechaj sie po bilet 
wprost do mnie zglosi, polflieważ w Wanne bi
lety sprzedawane nie będą, aby nie szkodzić 
piel~rzvmce z Wanne. 

Pisma polskie, wvchodzące w kraju, pro
si się o osz:loszenie ninieiszei wiadomości. O licz 
ny udzial w pielgrzymce, i o dostawienie licz 
nvch aniólków. aby tern bardziei piel17:rzymkę 
uniekszyć, bardizo upras1,a z bratersk~em po
z.drorwieniem ( 412) 

Antoni Roszak, przewodnik 
R.eckliug:hausen-S., Kurzestr 24. (Post l(onig 

Ludwig). 

Nabożeństwo żałobne: 
za dwizę li. p. ks. Arcybiskupa 

Fłoryana Stable 
zamówione przez Te w ar&7•I • e a. 
Wojełeeba w 8ehenaebeo•k. 
odbędzie sił) w piątek, dnia 12-go kwiet
nia. br. o godz. 7 ·mej w Babimoście. 

To\Y. św. Wawrzyńca w l(astrop 
donosi wszystkim ~zlonkom. iż po
grzeb zmarłej teściowej czlonka Leo
na Nagengasta ·~Ja] 

śp. Z O F II L A S I C I( I E J 
·odbędzie się w czwartek pQ południu 
o g?dz. 4. S~an. członków uprasza się 
o hczny udział w czapkach i odzna
kach na salę POSiedzeń na ~odz. 30. 
(1) Zarz~d. 

Bractwo Różańca św. Polek w 1(astr0,p 
donosi Siostrom, iż umarla Siostra z róży dzie
siątej 

< śp, Z O f I A L A S I C I( A, 

urodzona . 1(ościelniak - Po~rzeb odbędzie się 
w czwartek o godz. 3 i pól: po poludniu z. do
mu żaloby Leona Nagengast, 'ul. 

1

ttolzstr. m. 8a. 
O liczny udział' w J!9grzebie prosi - Przel&żoaa. 

~~it~~~~~:!';t~~~~" 
W dniu godnych Imienin, 11 kwie

tnia, zasyłam mojemu kochanemu mę
żowi 

LEONOWI CHORY ANOWI 

w Bruchu, jak najszczersze życzenia. 
Przy dzisiejszym dniu radości. - Któ
ry Twem Imieniem słynie, - Niechaj 
sto lat życia Twego - W obfitości 
płynie. - Życzę Ci ·zdrowia. szczęś
cia i blogosławieństwa św., a po 
śmierci zbawienia wiecznego. Na ko
niec Ci winszuję i trzykrotnie wykrzy 
ku.lę: Mój kochany mąż Leon n!ech 

Towarzystwo św. Stanisława I(. w l(atern- żyje! aż s'.ę echo z Powidza do Bru-
donosi szan. czlonk~eff kwartalne walne ze„ chu odbije. Tego ci życzy Twoja żona 
branie odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia, po (414) Helena. 
polu dni~ o godz. 4 w ldkalu posiedzeń. O licz I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "r5 "r5 ~ .~ ~ ~ ~ 
ny udz1al członków uprasza (2) • • • • • • • • • • • • • • 9 

Zarząd. I · · ~ 
WIELKI WIE~ ZWIĄZl(U POLAK~W W 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Ueckendoriłe BISMAQK . ~ 
odbędzie swe kwartalne zebranie w niedzielę odbędzie się w ttied:tiele, dnia 14 kwietnia pn 
dnia 14 kwietnia o godz. 4 po pol Zarzą i re- południu o godz. 4-ei na sali p, A. Langen-
wizorowie kasy godztnę prędzej. O liczny u- scheidt'a w Bismarck. utka Bismarcka nr 254. 
dzia~ prosi (1) Zarząd. .Rodaków z. Bismarck, Bulmke, łiilllen, Schalke 

i okolicy uprasza sie o jak najliczniejszy u
dział, gdyż będą bardzo ważne sprawy oma
wiane. Mówcy zamiejscowi pp. Żniński 4 Si
bilski z Bochum. - Pisma polskie czytywane 
na obczyźnie prosi o powtarzanie w&iystkich 
wieców Związku PołaJków 

Towarzystwo św . Piotra i Pawła w Bruck.-
hausen 

d.qnosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dn. 14 
'kwietnia, o godz. 2 po poludniu odbędzie si~ 
nadzwyczatlne walne zebranie i obór prezesa. 

(l) Zarzą4 

WIELKI WIEC POLSKI W NfUMUEHL- . 
BUSCHHAUSEN 

odbędzie się w niedzielę, dnia 14 kw:ietnia 
o godzinie 4 po poludniu na sali p. Schroera, 
ttambornerstr. O liczny u<lzial się uprasza 
R.odaków z Neumiihl. Buschhausen. p00ieważ 
iuż czas niedaleki, który nas dzieli og wybo-
rów kościelnych Zarząd mle}scowy. 

I u sen 1 

Związek Polaków w Niemczech. 

DYWANY każdego rodzaju i .;i-~ik~ci od
pyla, czyści i farbuje, odnawia i oczyszcza z 
molów. FARBIEl{NIA OALLUSCHl(E, PRAL· 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hołstcde. Hemc„ Eickel, Riihlin~· 
hausen. Linden, Hattlmzen„ Langendreer. Mar· 
ten. Castro0. Kamen. Dortmund, Oerthe, 
S1>rockhovel. 

okolica! 

kupić dobrze let~ce fotowe ubranie, proszę udać się t7lko do .Jakóba Rot.sehiłda. 

Ub:allia odrabia się podług własnych wskaz6w~k na k~ż?ą ~gurę; ko!nie~ze pr~ylegają dobrze, u~rania na ramionach jak 
najdokładniej odrobione z podkładką włosia, "lęc ~dr~zmać 1~h p;awte ~te mozna . od u~rań r_obtonych na miarę. Opłaci 

· się zamówić na pr6bę, probu1ący staJa s1ę bowiem stałymi odb1orcam1. 

Jakób :Rotschild, :Ruhrort, 
ulica Królewska (Koalgstrasse) 5. 



• • li n1 
. [Ul li li 

Dehne & Sopp ~ 
Telefonu numer i708 W anne, Dworcowa (Bahnhofstr.) 1l9. li li li l 

Towary krótkie, wełniane, bielizna. · 
Wspólne zakupno dla 

Uprzejma 20 Uprzejma 

polska usługa! składów tej samej branży polska usługa. 
dla tego -:R!'''' :;;; 9 Ra§'l'*·ll-łił&ii.ft 

nadz"WJ~zaj tanio. 

·seny niskie! 

Aksamity 
Halki 
Fartuchy 
Robótki 
Czapki 
Gorsety 
Bielizna spodnia 
Skarpety 
Szelki 
Cerata 
Garderoba 

dla robotników 
itd. itd. 

J. Barański, Wanne, 
Najwięks2y i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do l'lf\ftbia i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsf r.) nr. 3 
-=--== naprzeciW' koicioła katolickiego. = == 
lbfu"r~ ~ ... • 

- ... Polecam "wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do r.wiedzenia. 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego E!ię przekonać możec; e, że najkorzyst
Jliej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u .,~~ ( ł.00) 

---- " 'Jana Barańskiego.'~,· ··- -~~~a 
~Wi4" ...... ....... .....-.. ~ •. -„ ............ w-- 1-ł~--· ...... 

~· Wszystkim, którzy ·" u mnie '-~wypr~;Q 
kupię~-wypożyczam gratis porcelany na we
sele. 

Polecam;.. także Szanownej Publiczności 
m6j 

własny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

l w jednym dniu po cenach tanich. 

Iza got~wk-: I Ra odpłatę I 
~l"""<~r-t,...,.~,...,.~,..'1~~,..,~~~· ..... ~~ 
f -. _ .· . Najlepsze maszyny ~ 
tł . !i.~ wysyłamy do każde.j sta.cyi 1 
\-4 ": w Westfalii 1 
~ \ · .~ ~od długoletnią g" arane111 l 
' , • ~ od 60 mare k. .._. 1 
f ,,; Katalog darmo. J 
t Dransfeld & Stawinski. J 
( Recklinghausen-Siid. 1798 j 
,„ ..... ~~·'"'·"'-"""""·""'·~~ ........ ..,.~>-J~~~~ 

Karta rabato\\ra. 
DehTie & Sopp, 

==Wonne.== 
ObjaśJlienie: Na żf\danie 

dajemy przy zakupnie za każde 
1
25 

fenygów R:naczek rabatowy w war
tości 1 fen. Znaczki takie wlepia 
aię w przedziałki na' wewnętrznych 
stronach karty wydrukowane. Stu 
znaczkami wypełnione karty wyku
pujemy za 

I markę gotówką. 

Najtansze i naj
dogodniejsze źró· 
dło zakupna dla 
młodożeńców. 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księga.mia „ Wiar 
Polskiego". 

IT 1!11. Zwiedzenie -

-

bez przymu-
su kupna. -

• Meble · 407 

I łóżka, maszyny ·do gotowa
nia, lustra, kanapy, wóziki 

dla dzieci, ubrania, 

I ~!~~!~n;~~~~~~l 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń kupnje się najlepiej, 

· najtaniej i najdogodniej 

na odpłatę 

···*-•*-*•-„"• • 
•• Baczność Rodacy : 

w Lluden I okolłey ! 

: Z dniem 7-go kwietnia otwie- : 
• ram . (4f i3) • 

: skład towarów kolonialn. : 
* krótkich, win1 r.ygar, poeztó· • 
O wek z widokami i kart z po- -
• winszowaniem. i 
• Prosząc gorąco szan. Rodaków 

Towary wełniane 
Towary krótkie 
Towary białe 
Koronki 
Obsadki 
Guziki 
Materye 

na po~stewki 
Materye jedwabn. 
Bielizna 
Rękawiczki . 
Pończochy 
Wstążki je dwabn. 

·· aczynia emalj. i „„„„„„.„ ... 1 

kupuje się najtaniej I naJl~pleJ• 

Bochumsk. Konsumie Ernal~ 
Botihum Bohllnshausen p. WaDDt, 
Dorstenerstr. 8. Heinrichatr. 31. 

anie UDł~"łValkł?::::: 

sprawach prawnyc~ 
przy zażaleniach, podaniach, skargachi~ 
proszę udać się z calem zaufaniem do 

biura prawniczego. 
I dawn. Jul Wlllecke 1era. A. Meseber 

897 Bochum, Eriedrichstr. 38. 
.... biurze mewi się po połl1k•· 
~~~~~~~~~~----

Tani chleb! 
Doll.r7, poi7wn7 ehleb padert 
borskl po l,2fi mr. l po 85 fe„ 
również westfalski chleb wiejsk (Ba11~· 
i3tuten) po 100 mr. przesyła pospiestBIB 
koleją przy odbiorze 4 bocheków frankc 
fabryka chleba Joh. Hake Upsprun8 
p. Salzkotton. (18. 

Za.mawiać proszę w niemieckiro I 
ir;yku i podać dokładny adres i stacy~ ~ 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollroe1 

Moltkemarkt 15, J. Krab, DoroteneroU 
P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Storratr .. 
Lh. Lohoff, Maltheserstr. 6, G. Kirchne, 
Lindenstr. a2, Edl. Welsrh, KonigetillS! 

Towarzystwo św. Jadwi2I w Dort~1 

donosi swym czZonkom. iż zebranie odbęOi 
sie w niedziele. dnia 14 kwietnia po pol. 0

1 dzinie 5 w lokalu p. Vossa, ulica Reń~a ; 
O li<:zny u<lzial uprasza sie. Goście mile ( 
dziani . A. Lemłsz. pr.ze'lf, 2 czel. krawieck. , o poparcie mego przedsiqbi?ratw~, ... ~ 

t:::i • przyrzekam skorą usługQ 1 tame -.. Tow. glmn. „Sokół li" w wanne-zacll . 
. ~T • k ii d b • Y t n.a duże i .1ednego • ceny. • podaje szan. druhom. oraz wszystkim roda · l:l..SJ !I Z. ) o na ozens wa ~~ ~:!~es;~!:e~szu(~~; • z szacunkiem • z Wanne do wiadomości. iż w niedziele! 

. .., . . . . '' .Jan JłaezmareL A L 8 o D N o. a•.· • 14 kwietnia. odbedzie sie zebranie mies1 ~(1! 
ć K W p l ki B h -. y a na sali pana ttombur~a. ulica Szkolna, 0 ski 

11 . zna nabywa w s1ęga.rm „ iarusa os ego w OC urn, I mistrz krawiecki! • • uól 4 po pol. Druhowie zalegający z~ ić 
Maltheserstr. 17. w Baukau przy Herne, _. •••• ••••• kami miesiecznerni winni sie z nich u 1:~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B~~~m~M~b~~~~~a~m~.~l~L~~~~~~~~·~~~·~~~~~·! li~ey~ti~~r~ ~. (1) WY ' 

Za drnk, nakład i red.akcy~ odpowiedzialny: A n t o n i B r e J s k i w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa PoL" w Bochum. 



. , Boehnm, na piątek dnia 12„go kwietnia 1907 . &k 'l • 

• 

IUOd wyll polłty Z y 

1P1rchodzi codziennie a -wyjątkiem dni poświ~tecz-
Jyclt. Pnedplata kwartalna na poczcie i 0 listowych Za. łnsera,ty placi sie za miejsce rzadka drobnęgo dl9-
J1Yl10Si 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. w 111~ Boże za Wiar~ I Ojczyzn~ I ku 15 I. Oj!loszenie. zamieszczone przed tmerat:aml 41 
01 fen „Wi<ii.rus Polski" zapisany Jest w cenniku pocz 't 't !li fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy dt 
_ towym pod znakiem • .L. 110lnisch nr. 123.„ „Wiarusa Polsldeg;o" należv frankować ł poda~ • ._....-_„_ ·r • -···- _,__d_ _ „ -·-••• •-t.w--..•.-.~w _____ ..._. --•·------·-..;.-11.i.cb_d_okl_&dny __ a_d_r_es-pi•sz•ą•c•eg•o•_•R•e•k•op•.•nl•e-zw-ra-caDQ--.. 
::""~~~~~~~~rnia i Księgarni~-=je ~ię w Boc~~rzy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 

Rodzice polscy? Uczcie dzieci swe 

enówif, czytać i pisać po Polsku! Nie 

fest Polak.iem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się .nozwoli ! 

Z •Jpadkó• dni;, 

f raacyi grozi streik robotników pracu
jący cli przy wyrobie artykułów spo

fywczych. 
Rząd francuski <:zyni obszerne przy 

gotowania, by utrzymać spokój, Sgdzi 
jednakże, że strejk nie przybierze wię
kszych rozmiarów. 

W sejmie praskim i parlamencie aie
m.leckJm f)Odjęto w środę aa nowo 

obrady. 
, W sejmie pruskim ·rozprawiano w 

dalszym ciągu nad etatem minister
stwa qświecenia, w parlamenc: e w dru 

giem czytaniu nad etatem urzędu 
spraw wewnętrznych. Mówcy ubole-
wali nad przerwą w ustawodawstwie 
społ'eczno .POlitycznem. 

W kopalni soli potasowej Neubleicb
Tode pod Neustadt wydarzyło się nie

szc~c~ 

Naładowany kamieniami kocieł, któ 
rym wydobywano kamienie, przewró
dł się i cześć kamieni spadła na pra
cIĘących na dnie szybu 16 górRików, 
z któmh 14 odniosło znaczne obraże 
nia; e znajduje sie w niebezp~eczeń

stwte tycia. 

Prasa europejska a przedewszystkiem 
·lłł'asa ałetnłecka zajmuje się zawsze 
. ieszcze znaczeniem ostatnlcll wizyt 

króle wskich. · 
Prasa niem:ecka_twderdzi, iż s·pot

kanie się im"óla angielskiego z królem 
hiszPańskim .jest zwrócoue przeciw 

·niemc0ł1l a także odwiedziny króla wło 
-skiego 11 króla greckiego przyszły do 
skutku zdaniem prasy n'.emieckiej tyl
ko za staraniem króla' angielskiego i 
2warócone są przeciw polityce austrya 
tkiej na Balkanie. . 
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Socyaliści „polscy" w Westf alil 
i Nadrenii. 

Na odbytym w święta wielkanocne 
-W Zabrzu zjeździe tak zwanej polskiej 
~artyi socyalistycznep uchwalono zalo
Vć komitet agitacyjny dla Westfalii. 
chwała zapadła wskutek tego, że so

tyalłzm pomiędzy ludnością polską w 
Westfalii i Nadrenii tadnych nie czyni 

Zał>Ostęl>Ó'W, nad czem „towarzysze" w 
br~u wielce ubolewali. 
Mimo -kosztownych podróżY agita

cyjnych „towarzyszów'' Adamka i Trą 
l>alskiego, mimo wys:Zków rplatnego a
gitatora Tuszyńskiego, mimo wydawa
lłtj pr~ socyalistycmy ,,ferband„ 

górniczy ,,Gazety Górniczej'' panowie 
socy_al '. ści żadnymi skutkami pomyśl
nenu poszczycić się nfo mogą. Jakkol
wi.ek bowiem wrogie wobec I.udu poł
sk1~0 stanowisko wielkiej części du
chowieństwa niemieckiego ulatwiaćby 
mogło pracę socyalistom. to jednak 
z~rowy rozsądek ludu polskiego przy 
w1ąza.J!ego do ideałów narodowych i 
r~li~ijnych paraliżuje skute.czilie wy
s1łk1 „towarzyszów". Co w Westfali i 
i Nadre~ii. poszlo . w socyalisty, należy 
·przewa.zme do młodzieży, w której du
chow.ieńistwo niemieckie w obcym j~zy 
ku me zdołało wzbudzić zrozumienia 
dla ideału religijnego i poszanowania 
dla prawd wiary oj e:_ów naszych. · 

Ogół ludu polskiego na wychodź
twie i'ednakże potrafił dotąd unicestwić 
ujemne skutki wynikające w tym wzglę 
dzie z zachowania się wJadzy ducho
wnej i udaremnił wysiłki socyalnej de 
mokra cyi. 

Nie zwalnia to jednakże absolutnie 
wladzy duchownej ani od obowiązków 
których dotą<l. nie dopełniła, ani od wiei 
kiei odpowiedzialności, jaką pollQSi. 

DOt~d socyaliści „polscy" na ob:
czy:bn'.e mieli silniejszy punkt oparcia 
tylko w Berlinie, Hamburgu i Bremie, 
nader słaby w Herne i Oberhausen. 

W ostatniej miejscowości glówną 
podporą socyaUstów byl nieboszczyk 
Andrzej Zieliński, który jednakże na 
lożu śmiertelnem odwołał swoje błędy 
i :pojednał się z Bogiem. Od czasu u-

. tworzenia zawodowej organizacyi pol
skiej, która tak świetnie sie rozwinę
ła, i dzielnej obrony interesów robotni 
ką polskiego przez l(oło 12olskie szaJilse 
·socyalistów do zdobycia jakiego wpty
wu w Westfal[i i Nadrenii równają się 
zeru. Robotnik polski nai obczyźnie 
widzi z doświadczenia w socyalnej de
mokracyi raczej wroga niż sprzymie
rzeńca; o uświadomienie ludu polslcle
go rozbiją się też wszelkie starania i 
wysiłki „polskk;h" socyalistów, choć
by i dzies '.ęć utworzyli komitetów agi
tacyjnych. 
SR" ·-zg-

Polacy na obczyźnie. 
lolo §JJłewu w Dełtwi1-

D c 11 wig. Obecniei mamy tu częściej 
śpiew polski w kościele, dla tei;ro odczliwaliś
my wsz.ys-cy brak Kola śpiewu. Dla czego? 
O~o dla tego, że pochodU\,C z różnych okolic, 
~p1ewamy nasze piekne i wzruszające pieśni 
podlug odmi-ennych meloclyi. dla które~o to 
powodu ~iew nigd;y nie jest hannoniiny. 

Z radością przeto pQWitać należy x.alożenie 
to Kola śpiewu „,Jedność'' pod opieką św. Mi
chała, które ma ćwiczyć śpiew w.spólny na Je
den glos, a.by potem WszYSCY mogli przvczynić 
Bie do iIBwietnienia na•bożeństw Jlll.Seych. 

Rzee10 ·iasna, że Kolo bedz.ie pielęgnowalo 
taik:ie śpiew świeckr a skoro Rodacy POPrą gor 
!iwie nowe Towarzystwo, to i na cztery S(l~y 
uczyć sie będziemy mogli, by razem z ińnemi 
Kolami brać udzial w zjazdach śniewackich. 

Nasamprzód -naturalnie musimy się nau
czyć .pieśni kościelnych, by śpiew nasz yr ko
ści_ele byl wiecej hormonUny, a reszta sie sa
ma z czasem znajdzie. 

Prezesem nowego Kola ś-p1ewu „JedT!'OOć„ 
fest p. Jan Szymań!ki, sekretarzem p fr. No
waczyk. a skarbnikiem p, Józef Szyszka. 

Pierwsize posiedzenie odbędzie ~e w rie
d:z!ele, dinla 14 kwietnia o godz. 4 po :polucfniu 
w sali p. Jana Hoffstata. 

Szanownych Rodaków z calef parafii łfP1"a 
sza s~ ~orąca, bv licznie n.a zebranie przy
byli, celem popracia noweiO Towa~zystwai. 

Cześć pteśnl ! · · Śpiewak. 
·~?<:,, ' t ---

Polacy w flama. 
tł a m m. W mieście ~amem i w okolicy 

najbliżiszej znaczna już teraz zamieszkuje licz
ba Polaków, ale dotąd nie posiadamy tn To
warzystwa polskie!l;o. 

O gazetach polskich też tu jakoś cicho. 
choć wiemy, jak to redaktorzy gazet polskich 
dlugie miesiące przesiadywać muszą we wie
zieniach za sprawę polską i za obronę naszych 
praw narodowych. 

Bylbyrn te_ż bardzo ciekawy. czy Polacy 
na obczyźnie dali prusakom nalężyte odkwito
wanie za QWe dwai miesiące więzienia redakto
ra naszego or~anu, zd:abywając dla „Wiarusa 
Polskiego" licznych nowych abonentów na 1 
kwietni;i, bo umie się zdaje, ie powstalo tylko 
na do.brrch chęciach. 

Jak to dobrze czytać „Wiarusa Polskiego" 
przekonalem s.ię sam, bo z ni~o dowiedzialem 
się, iż mąż zaiufainia w tlamm nazywa siię Jó
zef Krawczyk i mieszka przy ulicy Augusty 
(Au((Ustastr.) nr. la, poszedlem do niego i za 
pi$alem się na cz1onka „Ziednoczenia Zawo
dowego Polskiet{o.", zaipewniają.c sobie przez 
to wszeUkie korzyści, jakie organi-za<:ya ta da.
je swym cxlonkom. 

Proszę w końcu Rodaków w Hannn, a·by 
się porozumieli w sprawie wożenia polskie
go Towarzystwa, postarali sie o łdk:al, zwo
laili wiec przez odrpawiednie OS!:l~zel:lie we 
„Wiarnsie Polskim". a wtedy też b~emy 
latwie; mogli postarać si~ o polskieiz:o spo
wiednika. a przecież tera-i wlaśnie Jest cz.as 
wielkanocnej spowiedzi. Twardy. 

Lethmathe. Już przed laty 12 zabierano 
sie tu do zalotenia towarzystwa polskiego, ale 
niestety zamiaru tego w czyn uie zamienio
no Obecnie znaczna liczba Polaków w tej o
kolicy pracuje, przeto dobrzełry bylo, gdyby 
Szan. czytelnicy „Wiarusa Polskiego" o xa
lożenie Towarzy.stwa sie postarali'. Niech tyl
ko który z Rodaków zgl9si !ię do redaktora 
n~-zego organu w Bo.cham. i poeta swój 00-
·kladny adres. a otrzyma potrzebną p0moc. Z 
mej strony uczynić t~o nie mogę. gdyż wra
cam do Polski i Już zapewne na obcz}"2ll1ę wi~ 
cej nie przy~e. J(dyż W'Ykupilem kilka mórg 
ziemr z rąk niemieckich i pra'l(tląlbym poxo-
stać na 1.awsze w Polsce. Robotłllłc. 

Vieneftbur2 w Sabonii. Wszędzie organizu
ją sie robotnicy I rzemieślnicy polscy w 
..ZJednoczeniu zaw. poi.•• dla tego P my tu w 
Vienenburgu powinniśmy wreszcie uznać, :ie 
i nam organizacya zawodowa Jest pQŁ.rzebna. 
A czyt mamy iść do ~rrosdch nam organizacył 
niemieckich? Z~ewne, że tego nam uczynił 
nie wolno.. bo byśmy krecili bicz na wl~ną 
naszą skórę_ Polak - robotnik tylko w ,,Zie
<tnoezeniu zawodowem pol.Skiem" ZQ'rganizowat 
może ~ię z prawdziwym dla siebie skutkiem. 

Starajmy się, by wiec. jaki sie tu z poręki 
„Ziedn. zaw. poi." w krótkim czasie odbt:
<fzie, byl bardZo liczny, abYśmY mogli doory 
fundament dla przyszlego gmachu organiza-
cyjnego t>Ol-Oivć. 

Szc-L~ć }3oie ! Robołlllk. 
-- .U! _ & 

Pijcie piwo, wino, wódką!„. 
n. 

De osób dostało się wskutek pijaństwa 
do domów waryatów? 

Podług obliczeń państwowego u
rzędu zdrowia. w trzech latach leczo
no w domach chorych zapadłych na o
błęd opilczy 26,354 osób. a do domu 
waryatów odstawić mus:ano 4545. 

W Prusiech umarło w 3 latach na o 
błęd 0pilczy 3576 mężczy~n i 394 ko
biet. 

Do domów obłąkanych we Wiedniu 
przeszlo 25 procent dostało się wsku
tek nadmiernego używania alkoholu. 

W Ameryce stwierdzono. iż ~ chcr 
rych na umyśle. znajdujących się w 

·tamtejszych domach obłąkanych, do
stała się tamże wskutek używan1a upo
Wftcych n34J)ojów. 

W Dublinie stolky Irlandy:i, tamte:1-
szy szpital zapelniony jest do połowy 

chorymi, którzy od nadużywania wi
na, piwa lub wódki dostali gomięszania 
zmysłów. 

W Berlinie każdy 3 chory na umy
śle, zawdzięcza to viiaństwu. 

Niemal 11 wszystkich obłąkanych, 
znajdujących się w odnośnych zakla„ 
dach prowi·ncyi ślaskiej i nadreńskieJ, 
to ofiary pijaństwa. 

liemle polskie. 
Z Pru~ Zaebodnich, Warmti i M ~1111'.1 

Pelplin. Pobliską wie$ rycerską Janisr.e
WQ. należącą prż.ed póltora rokiem Niem~ 
drawi Men<lrzykowi, z wspanialymi budynka· 
mi i nadkQmpletnYIP itl'Wentarzem, obszani' 
2185 mórg dookonale; ziemi, kupil za cene 650 
tysięcy marek pan Józef Paszotta z Plemłd. 
W o.statnim czasie byl wlaścicielem te.go ma
jątku pan Trzebiński z KuJaw. Plemiąta obet11111 
je brat pana Józefa Paszotty p. Maryan P. 

Cbo)nłce. Prokuratorvi bytomskłef i 
chojnickiej nie udalo sie dotychczas wykiaftać, 
że moroerca Liberka z Bytomia i morderca 
Wintera są jedną i tą samą, osobistościa. Otiy
watele chojniccy. którzy w latach 1900 l 1901 
obcowali z rzekomym L.iberką. nie przypomi
nają sobie Jego nazwiska, wiedzą tytko, że cze
ladnikowi, zatrudnionemu wówczas. u rze:tnika 
Sckultza byto imie Wilhelm. Także st01SOnek · 
Diihnertówny do Liberki nie jest jeszcze wy
jaśniooy. 

Z Wiei. Kr Poznatskietto. 
l110wrocław. Kupiec Stein sprzedal ft1' 

posiadlość przy ulicy św Ducha ~órnłłrowi 
~z.echowi z Westfalii za 43,000 marek. 

Witkowo. Niemiec Grabie. SaksOOcąlc, 
sprzedal swoją posiadlość Woerth ( ?) w po. 
wiecie witk~s.kim obszaru 1100 mórg- p. Pra 
buckiemu z Poznania, rnor~e za 225 marek. 

Pomań. Znaczmą. łiczbt nauczycieli z r:a
~hodnich prowincyi Niemiec zaan~ażowata re• 
iencya poo:naflska do szkól w W. Ks. PoznaĄ
skim1 Jak donosi „Posener Ta~eblatt" pd t. 
maia rb. Czyż to nie charakte.rystycme? Do 
polskich okoli<: spr<YWadxa sie nauczyciefl z o
kolic czysto niemieckich 

M~zyn.ecz. Wiadomość o sprzedaty 
dóbr Chlastawy i Kosiczvn przez braci za„ 
krzewskich okazuie sie niepraw&xiwą. 

Poznań. Towarzystwo 1>0Saiowe w Poz
narliu, w którem zaszly znane skan<tale. be
dzie zlikwi<lowane. Tak postanowilo nadZ"WY· 
czaine walne zebranie. Państwo ~e. któ
rrv procesami ~roz·11. zwrócili dobrowolnie 
1967 marek. Sekretarka p. Stęszewska ma ł)yć 
~~carżona o nieprawnie Pobrane pienlądże. 

Mystowłce. Donoszą, że na cle pruskiem 
przytrzymano wielka ilość obrazków oamłąt- r 

k<JW.Ych. dotyczący-eh 300-letnieJ uroczys~ci 
Kalwaryi Zebrzydowskiej . Na obrazku byla po 
dobima Matki Boskiej Zebrzydowskiej, orżd 
polski, cf alei &w straszliwy na,t>is: „Boże zbaw 
Polskę" I - i różne inne wizerunki. Obrazki te 
przc110S·la pewna kobieta. która, być mote, 
oierwszy raz od-czuje róinice i przeciwień~two 
między sprawa.mi polskiemi a niemieCkierni. 

Zabrze. Pan Jan Py\.'.\a w Zaborz.u, otrzy 
mal od reJencyi w O.polu pismo, wedlu~ któregci 
grożą mu kara 100 marek albo 10 dniaml ar~ 
tu, jeżeli do trzech dni nie postara sie o to. 
iż <Uieci jego Józef i Bertal oędq odpl)wia<talJ• 
w nauce religii po niemiecku. R.eiencva twier 
dzi że na mocy §§ 11 i 18 instrukcyi r%ądo
wej z dnia 23 paź.dziernika 1817 r. i § 48 roz;po
rzą.du.nia z dnia 26 srrudnia 1808 r. może 'Żll
dać, aby pan Pvka u unąI te przeszkode w nau 
ce szkolnej, która powstala z tCj!o' powodu, te 
zakaxal dz.ieciom odpowiadać oo niemiecku. 
R,ejencya pisze. że kara mote być Jeszcze Wie ( 
sza Może Jednak pan Pyka za/ożyć Mltalenie 
do ministra. 

Cze~o sie Jeszcze nie doczekamy? Teru. 
jni nawet rozoorządzenia z prred 100 lat ma 
obywatel z.nać I 

W Prusach jest iui tyle rozporząd:ień r<Y.~
maltvch, że niema czlawieka. któryby ie wsr.y 
stkie mal ua vami(ć. Ani ;eden minister tegG o 



sobie nie bcdzie tw;erd.zil, że o.n wszystkie na 
pa:rni~ć wie. A obf\vatel ma je znać? 

Wrocław. Wedle urzedowes{o o.bliczenia 
liczy dyecezya wroclawska na pruskim Slcu;ku 
2,536,1-48 dusz, na austryackim Sląsku 362,079 
w Brandenbur"ii i Pomeranii 443,079 razem 
.3,342,221 dusz. Samodzielnych parafii Jest 992, 
z tych na pruskim Slasku 801, a 1 a austryac
kim Sląsku 109, W Brandenburgii i Pome
nnli 82. Największe parafie są we Wrocla
'Win. Berlinie i w górnośląskim obwodzie prze
my.slowym. 68 parafii liczy 10 tysięcy dusz i 
"i~ej J(ościolów parafialnych j~ 953 z tych 
.783 na pruskim Sl.asku, 61 w Pomeranii i w 
Brwdenburgii i 109 na Sląsku austryacldm. 
Ogólna liczba księży wynosi 1753, w tem 16.12 
świeckich i 121 zakonników. Z liczby księży 
śW'leckich przyipada 1270 na Sląsk pruski, 20.Z 
na Sląsk arustrva<:ki, a 160 na Brandenburgią i 
Pameranią; z 121 zakooników pracuje 91 na 
Słąsku pruStkim. 11 w Brandenburgii i Pome
iranii. 19 na S!ąsku austryackim. Liczba kle
nków w alumnacie wroclawskim wynosi 57. 
Nieobsadzonych miejsc dusz:oasterskich jest 
167; z tych przypada 131 na Sląsk pruSlki, 9 na 
'.Brandenburgią i Pomeranią, 27 na $lą,sk au
s tryacki. Na każde1to księdza przypada prze
ciętnie 2200 dusz. 
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\Viadomo.ści ze świata~ 
Wojna w Ameryce środkowej. 
Donoszą z Managui (Nikaragua), że 

Puerto Oortes zajęły wojska nikaragu
ańskie. 

Z'amordowanie prezydenta Guatemali. 
\Vedlug doniesienia z Meksyiku pe

wien młody czlówiek z Guatemali, na
zwiskiem Cabrera, zamordował byłe
go prezydenta Guatemali Berillasa. 

Profesorowie ruscy w Wiedniu. 
Austryacki minister oświaty i pre

zes ministrów przyjęli deputacyę pro
·fesorów ruskich ze Lwowa. którzy zło
:żyiU memorjal w sprawie · utworzenia 
:odrębnego uniwersytetu ruskiego we 
Lwowie. Obaj ministrowie powiedzie 
li deputacyi mniej więcej to samo. Po
tępili popełnione we Lwowie gwałty i 
zażądali od profesorów, by wiplynęli na 
młodzież uspokajająco. 

:P:ruski minister oświaty p. Studt skompromł~ 
towany. 

1 Pod tytufem „Język flamandzki w sejmie 
l)ruslkim" zamieszcza „Le XX Siecle", wy
,chodzący w Brukseli, co następuje: 

„W dniu 14 marca tocz.yly się w seimie 
p ruskim obrady nad streikiem po~kich dzie
ci w szkotach ludowych Donoszą nam z Ber 
.lina, że minister oświaty v. Studt, broniąc 
stanowiska' rządu, uowied!z.iaJ' : „Praktyka, 
którą zaprowadziliśmy w polskich dzielnicach 
używanąi jest za granicą bez najmniejszej 

'<>PQZycyj. W Bretonii. gdzie językiem ojczy
:stym jest język bretoński naukę r_eligii wykla
dada po francusku. Jak wiadomo, w siJko
la-ch klasztornych flamandzkich dzielnic Belgii 
~czą ogólnie rę}igii po francusku." Pytamy się, 
kto raczyl w ten soosób poinformować mini
:stra von Studta co <lo j~zyka wyklaid!owego 
przy nauce religU? W calei Belgii bowiem du 
chdwieństwo na to ktadzie nacisk, aby dzieci 
11cz-O.no religii w tym ię.zyiku, którv- rozumieilą. • 
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Fa tal na omyłka. 
~5) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

- Otóż zazdrościłam jej; a może 
być, gdybym byla uprzedzila pana Je
r zego. powierzyła mu ta::emnicę pana 
Madelora, oznaimita o tern Maryi w in 
ny sposób, bylaibym zapobiegała wielu 
nieszczęściom„. Dziś Maria jest w o
·Czach świata zgubiona. Tej nieszazęs 
nei nocy, w której nie było jej w domu 
wieśniacy widzieli ią z Jerzym w la 
Cendriere i teraz w całei okolicy, gdzie 
tyłko znają doktora, posądzają jego 
córkę, że )est kochanką dz:erżawcy. 

- Tak, ja znam całą tę historyę. 
- Widzisz więc, jak ja zawiniłam,.. 
- To prawda, niedobrze -postąpiłaś 

~ie<lnak teraz żałujesz tego, co zrobilaś. 
w :em ;przecież dobrze, że wYrat-0wa
?aś pannę Marię z głębin Lessy. Oku
piłaś więc wszystko! 

- Być może, Josillet. 
- Czy wszystko już pani powie-

działa? 
- Wybacz mi, jeżeli jeszcze spra

wie ci. przykrość, jeżeli znowu cię za.i 
smuce? 

- Mów wszystko, Paulino. 
- Kocham zawsze twego pana; to 

me moja wina przecież i nie gniewaj 
się się na mnie, że ci to wyznaję, Po
święcilam s·ę dla Marji, bo to jest obo
wiązkiem mohh, bo ()krutne myśli mnie 

a nikomu na myśl nie przysuo, aby jakiekol- J 

wiek trudności pod tym wz"lędcm robić. 
Smialo twierdzić m<r.tna. że w szkotach lu 

dowych niema ani jednego dz.iecka, którebv 
zmu$zano pobierać naU>ke rel~ii w języku, któ 
rym dobrze nie umie. 

Twierdzenia ministra Studta s~ wifłC z:u • 
pelnie falszywe. Podnosimy to. by wyj<:azać. 
że· „niemiecka wiedza". którai niektórych 
wprost olśniewa, także błądzić mcńe !" 

Japonia się zbroi. 
Misja japońska jest obecnie w dro

dze do Anglii cełem zawarcia umowy 
z jedną z firm angielskich co do budo
wy okrętu bojowego, który rozmiara
mi ma przejść wszystk:e dotychczaso
we okręty bojowe na całym świecie· 
Pojemność ma wyno.sić około 21.000 
ton~ koszta zaś około 2,500,000 funtów 
ster!. Także co do uzbrojenia mają po
dobno być wprowadzone specyalne no
wości. . ,..41 .~t....a 

Burzliwe zebranie duchowieństwa. 
D. 2-go bm. odbyt się w Pradze cze 

skiej zjazd przedstawicieli 1czesk:ego 
Związku niższego kleru. Przybyło oko 
lo 200 księży, którzy przed~tawili 2000 

·pełnotnocnictw. Przewodniczący, ks. 
Kroiher, oświad~zył, że kardynał ks. 
Skr.bensky polecił rozwiązan: e Związku 
i dlatego wydział stawia taki wniosek, 
choć Związek zdziałał wiele dobrego 
dla niższego duchowieństwa, którego 

1polożenie materyalne polepszyło się o
becnie. Jeżeli zaś kardynał nakazuje 
.rozwiązanie instytucyi, to widocznie 
czyni to na podstawie falszyweij infor
macyi o dzialalności Związku. Po mo
wie ·przewodniczącego rozpoczęła się 
burzliwa dyskusya. ~s. Engler, przed
stawiciel eipiskOP · ~ ośWliadczył, że nędi 
nikami są ci, którzy występują przeciw 
powadze arcybiskupa. Przemówienie 
ks. Englera wywołało takie protesty i 
tak olbrzymią wrzawę, że komisarz po 
licyi grozjl rozwiązaniem zgromadze
nia. Po dluższej dyskusyi odrzucono 
wniosek wydziałtJ. o rozwjązanie Zwią 
zku. PrzewC§dniczący oświadczył, , że 
wszyscy członkowie wydziału składają 
manqaty, ponowne zaś walne z(ro.ma
dzenie zwołane będzie w najb[ższym 
czasie. 

Ze spraw robotniczych .. 
Towarzystwo ku zwalczaniu nedzy mieszka 

niowej istnieje od niedawna w Ros__yi. Zbudo
wano już domy z malemi mieszkaniami dla ro
botników i i1mych mniej zamożnych osób po 
bardzo niskich cenach. Domy maia. ogrzewanie 
centralne. Wynajmujący jest ubezpieczony na 
koszt towarzy~twa ta'k, że w razie śmierci je
go rod.zina może mieszkać. dwa miesiące w tern 
samem pomieszkaniu. Utworzono nadto s.1.1ko
lę d!la 300 dzieci, czytelnię, ogród dla dzieci, 
aDtekę itp. 

dręczyły, gdy jej źle życzyłam. Ciebie 
Josillet, kocham także, ale.„ jak przyja
ciela tylko„ . . jeszcze nłedostatec'Zpie 
abym mogła zostać twoją żoną. 

A za. dumna jestem i za wielkie mam 
pojęcie o szlachetności, aby przyjąć 
twoje nazwisko, gdy w sercu mojem 
·go-ści uczucie, -do jakiego się w tej chwi 
Ii ·przed tobą przyznałam. Bądź jednak 
cieripliwy, poczciwy Josillecie, nie opu
sz;czaj mnie i przychodź tu oodzień, tak 
jak dawniej. Wiesz przecie dobrze, że 
są choroby „ z których nie mowa się tak 
prędko wyleczyć. Ja się wyleczę, czu
ję to dobrze. Przywiązanie do __ Marji, 
.przyjaźń dla ciebie, to będą lekarstwa, 
które mi napewno pomogą. Trzeba tyl
ko jeszcze na to ·trochę czasu, ot, i bę
dzie dobrze. Nie gniewaj się, że ci tak 
wszystko mówię.„ może to niedorzecz 
ność z mej strony.„ Młoda dziewczyna 
nie powinna prawdopodobnie mów'.ć 

w ten sposób„. ale ufam ci i dla tego 
chciałam ci wszystko wyznać; gdy
bym przez to straciła twoią miłość. bę
dę przynajmnie pewną, że_ posiadam 
twój sza1cunek„. 

Josillet jakiś czas nic n'. e odpowia
dał. Przyglądał się z roztargnieniem 
meblom w pokoju, w którym ~ię znaj
dował, następnie wsunął pięść w czap
kę i miętosił ją z całych sil. lub też na 
rzernien:u bata robił najróżnorodniejszy 
szypły. Wreszcie wstał z krzesła, za. 
rzucił bat na szyję i wydągnął swoją 
szeroką dłoń do wieśniaczkt. która się
tlziała nieruchoma. bardzo wzruszona: 
łzy błyszczały na jej powiekach. 

Czy robotnicy moita należeć do zarz.ądt ł 
kas chorych? Kwestya powyższa zajmowala 
przed niedawnym czasem »ruski najwyższy sąd 
administracyjny. Miejska kasa chorych w 
Szczecinie postanowila dotychczasowy prze
pis statutu, opiewający, iż przewodniczącym 
zarządu musi być pracodawca., a je~o zastęp~ą 
pracobiorca, zaS't<!Pić nowym przepisem_ iż 

„z przewodniczących zarz.ądu musi być jeden 
pracobiorca, a drugi pracodawcą _ " Wy<lzial 
obwodowy zmiany tej nie potwierdził. wywo
dząc, iż zmiana nie jest korzystną: kasa szcze· 
cińska liczy tak wielu czlonków i operuje ta
kimi kapitalami, iż przewodniczącym może być 
tylko ktoś, lkto posia<ia pewne ku]Jieckie wia
dom-ości fachowe. Wiadomości ta:kie po.sia
dają atoli jedynie pracodawcy. Na rewizye ka 
sy choryoh zniósl trvbuna.f administracyjny 
dekret wYdzialu i nowy statut potwierdzi.I. Wy 
rok umotywywano tern. iż nie zależy na tern, 
czy zmian.a iest korzystną dla kasy_ Chodzi 
raczej o kwestve. c.zy zmiana zgadza się z 
przepisami prawnymi, a prawo nie zakazuje 
wyboru roootników na przewodniczących kas 
chorych. CR. chrz. sp.) 

W Dorstfełd zostali wYbrani do Wydzialu: 
D~Jegatem Józef Walczak, zastępcą Maksymi
lian I(olek, sekretarzem Kaźmierz. WoLniewicz 
zastępcą Ma'ksymilian I<olek, kasyerem Paweł 
Adamski, rewizorami kasy: Stefan Jakubow
ski i Micha1 Kotecki, la:wnikami Karol Mądrze .. 
jews.ki i Aleksy Meller, meżami ~aufania: Ste
fan Jakubowski i Bernard Laskowski . 

Wiemelhattsen Na wiecu .,Z. Z. P." . jaki 
się tu dnia 10 marca odbyJ pod przewodni
ctwem druha Bugajewskiesro, wystąpil z po
u-czaiiącym referatem dh. Piotr Grzesiek z 
Kas.tropu. 

Następnie dh. T Woiciński żaHl się, że 
dotąd oinranizacye zawodorwe nie za:jęly się Io 
sem kowahi zatrudnionych w kuźniach kopal
nianych. 

Dh. Grzesiek zaznaczyl, że należy starać 
się o zorganizowanie wszy~ikich polslkich ko
wali w „Ziedn. zaw. pol_". a organizacya na
sza chętnie udzieli swej pomocy. 

Andrzej Pawłowski, sekr. wieca. 

f.rkenschwick. Sprawozdanie z wieca. od
bytego w 1niedz.ielę, dnia 24 marca w Erken
schwieck na sati pana Welter. 

Wiec otworzyl druh Marcin Tomczak 
p0zdrowieniem „Szczęść Boże" !oświadczając, 
że omawiane będą sprawy knapszaftorwe. a 
po .zamkniędu dyskusyi będ'zie wpis oowych 
czfoi11ków. Druh Józef Jaroni przewo:dniczyl 
wieco·wi, a protokól pisal druh Józef MisrA<~ . 

Przemawiali najprzód dhdh _ St. Malecki, 
Stanislaw Kdbusi. St. Pilarski i Tomasz Dry
r:as. Potem druh Mańkowski z Wanne wy~lo
sil ref erat o sprawach knapszaftowych. 

Przewodniczący wieca druh Józef Ja:roni 
podziękowal druhowi z Wan.ne i wszystkim na 
sali obecnym i zachecal <lrnhów, którzy jeszcze 
nie są w . Zjednoczeniu Zaw. Pol.''._ a.bv si~ do 
niego zapisali, poczem zamknąl wiec pozdro
wieniem Szczęść Boże! 

Na czfonków zdosifo się kiłku R.odaków. 
Józef Miszko. sekretarz wieca. 

ALtenbogge. Sprawozdanie z wieca w A1-
tenbogge, który się <lnia 17 mar~a odbyl Po 
wyg-Ioozonym referacie przystaPl?JlO do 'YYbo 
ru Wydzialu na: rok 1907. Zostali wybrani: 

Delegaitem· N. Jioppe, zastępcą rr. Masło
wski sekretarzem Fr. Robaczewski, zastępcą 
A. D~ż,nikow.ski, kasyerem A. Krychowski. za
stępcą J. Skolmawski__, rcw~zornmi. kas~ J. Kwa 

. śniewski i Michal Nawack1, 1awmkarru P. Ka· 
laoińSJki i Pr. Kry{;howski 

· Zebrania odbywać się będa w każdą trze-
cia nie<lzielęw miesiacu. Antooi Owiroek. 

-- ... !. . ; 

- Skoro sobie tego życzysz, będą 
czekał panno Paulino, będę czekał.„ 

I odszedł krok~em chwiejnym. V./ ci· 
snął ręce w kieszenie bluzy i sze<lł ze 
spl_!svczoną głową, z podniesionemi nie
co ramionami. 

Gdy wyszedł. Paulina podniosła si~ 
żywo, · pobiegła ku drzwiom parę kr0-
ków, jakby pod wpływem w:elk'. ~go 
wspókzuci~ dla tego cierpienia, które 
sama tak dobrze rozumiafa. Zatrzy
mała s!ę jednak. 

Tylko, gdyby J osillet sie odwró.:ił, 
gdyby rzucił spajrzenie na .domek Pau
liny, byłby zopaczył, jak się poruszył 
jeden róg firanki i odsłonił zwrócone 
na· niego czarne, błysz.czące oczy dziew 
czyny. 

Gdy już zn iknąl na zakręcie kamie
nistej drogi, Paulina· spuścila firankę, 
usiadła i zadumała się. 

- -Kto w;e - szeipneła - może hc:
dę mos;ła przestać kochać Jerzego! 

IX. 
W kilku dni po Powrocie Mad ~lr;ra 

do wioski łiaut-Butte. Ma;r.ja musiab 
się 1polożyć do łóżka. Zima w t.vm 0-
kropnym roku byta bardzo ciężka ! o· 
słabienie dz:ęwczęcia doszło dQ najwyż 
szego stopnia. 

Wkrótce doktór nie mógł się ju Ł t·:
dzić co do stanu. w jakim się. znajd 1'V'1 
la jego córka. Suchy kaszel rozrywał 
piersi biednego dziecka. Podkrążone 
oczy patrzały w dal smętnie, jakby 
chciały poza bolesna zasłoną przeszło~ 
ści, odnaleźć jaśniejsze i czulsze ws-po
mnienia i nadziei i miłości. 

Essen. \V dniu 10 lutego odbyl si~ tu wiec 
Pod przewodnictwem dh. PrzybyJy. Ja'ko re
ferent przybyl dh_ Pietrzak z Moerz. W koń 
cu wybrani zostali dla Frohnhausen mężami 
zaufania dhdh. Stefan Mikolajczak i Wincenty 
Kołacki. Jan Bracha, sekr. wieca. 
i9!& _ _ g_ &E!S&JI!!!!! •ULJ.S 

Z r6żaycb stron. 
Bochum. Automobil dyreldora ftreusi~a 

przejechal i zabil górnika Sumanna. 
Na drud kwartał wcia.ż iesz:cze mot.na u

pisywać „Wiarusa POllskiego" na kał".4-ci po
czcie. Rodacy, rozszerzajcie organ lad• pol
skiego na obczyźnie. 

Wattensckeid. Trzyletni cblo,piec r®ziny 
Adolf umarl na-gle, rażony paraliżem. 

Hamme. W kopalni „Carolinw.głiiak" 
wpaidl do szybu g;órnik Fricke i odniósł' takie 
rany, że pewnie nie ujdzie z życiem. 

W Holthausen ma stanąć niebawem wiel;ka 
fabryka, przeto odnośni priedsiębioirc,r s1kupu
Ją od goS1Podarzy rolę. 

Liinen. Sześciołetni chfopiec zosital na
jechany przez kolej elektryczną, która. go wlo
·kla caly kawaJ'. drogi. Wido\k ten wvwolal 
wśród .pubłicz:ności wielkie przerażenie. Na 
szczęści~ chlopiec odniósl tylko niezm~zne o
brażenia cia!la. 

Dente. Gościn-nemu Na~lowi skra~iono· z 
podldasza za 25ff marek bielizny. 

Kastrop się cywilizuje, 11.:dyż miasto ka
zalo dwa razy tygodniowo wywozić śmiecie . 

Ewing. Sześcioletni chlopiec Oton Olsze
wski wracaJąc ze szirnJ:y zabtądzil' i dotąd go 
nie zdolano odszukać. 

Wakrop. W kan-ale \vy.fQIWiono ~oki 
górnika Oratzke Zl ,kopalni „Vistor". W jaki 
§1>01Sób O dos.tal się do kanału. d'otą"1 nie 
stwierdzono. 
• SocUngen. W ~rodzie górnika K. ZJJak-

ziono 3 naboje dynamitowe. Policya nie zdo·
lal.a dotąd zbadać, kto je tam ooJożyl. 

Hamborn W koksowni kopałui „Deuł:5-cher 
Kaiser" z.ostał przeiechany i zabity na miejscu 
robatnil{ Matoka. 

Bottro,i. Do tutejszego domu chorych od
stawiono górnika Antonieg-o Laszewskiego, któ 
rego niebezpiecznie pornnionego z:na:leriono w 
nocy na ulicy w W elheim. Chodzi porlabno o 
skutki bijatyki. 

Monaster. Dnia 10 bm. WYkokil się po
ciąg osobo'WY pomiędzy Monasterem i Or.>nau. 
I<ilka osób odnioslo okaleczenia. 

Akwizgran. Tutejsza spólka akcyina dla 
górnictwa, oraz fabrykacyi o.lowiu i c~e~tu 
wyplaca :za rok ubiegly 10 proc~nt dywiden•iy. 

W l(ołonił nadechaif automobil 11:romadę dz1e 
ci. Troje dzieci odnios.ly rany, jedno bardzo 
niebeZ'Pieczne. . 

Berlin. 220 przedsiębiorstw dacharsk1ch 
wydalilo z pracy przeszlo 1000 pomocników. 

Berlin Przed najwyższym sądem woisko· 
wym w Berldnie stawal w tych .~niach ~O-letni 
podoficer Staniek, z 6 k011Jpan~1 s. reg~~ntu 
gwa:rdyi. Oskarżony byl o snon1~w1er~e zol· 
nierzy w 49 wYPadkach. P odoficerow1 .. temu 
przelożeni często przed frontem czymh . wy
rzuty z powodu niedois.tatecznego wvtwic'Ze· 
nia ż~nierz.y i dlatego chcial ich gwaltem d1ry
lowac. Z ·-podwfadnvmi zaczar się o~hodzić w 
na.id.er brutalny SPOSób. - I tak ~oz\k.a~l .r~; 
zu jednego grena<lyerowi Janzow1 ~yczysc1c 
buty. Ody pr_acę t~ wYkonaf nie dosc, ~oiJJrz.e, 
ttukl go butami tak d.lusro po twar~y, pok1 krew 
tryskać nie poczę.la, potem raz ięsz:c~e ka:zal 
mu buty WYCZYścić. Sad skazal pod'oificera na 
9 miesięcy więzienia i ·degradacyę_. 

Insvwa biskupie śp: ks. arcybiskupa Sta
blewskl~o wystawione w Berlinie na sorzedaż 

Dz.. Berl " t>isze: 
Oczom nie chcia.ł'oby sie wierzyć, gdyby 

Straszna męka dla Ma<lelora ! Prze
czuwał ją może, gdy opus.zczaią~ 
Chateau-le-Chatel, miał przed oczami 
jakby widmo cierpień i n eszczęść, j:~
kie jego pomyłka ściągnie na glawę :•:-
go drogiego dziecka. _ 

Nieraz. utlnviwszy wzrok w tej h'.~
nej cier,Piślcej i pobladłej twarzy, sr.~
ptal do siebie: 

- To mnie ona zawdzięcza, że cier
pi i umiera, gdy, ;przeciwnie. rnwinna 
żyć szczęśliwa. bo ma wszelkie orawo. 
żeby ją kochano i czczono. 

Czy ma pozostać zupełnie bezsilny;~~ 
i nie znajdzie już dla niej żadnej oocie· 
chy? Jakiego lekarstwa szukać !1a ~e
ży? Do kogo się zwrócić w tej sta~ 
nowczej chwili? Musial uznać. że jest 
zwyciężony, on, Madelor. Wszelk~e 
środki. ·przez niego użyte, okazują Slt( 

bezskuteczne. Ale są jeszcze inni u· 
czeni, wyżsi, mądrze1si od niego. Mo 
że im się _powiedzie le;Piej i uczynią t-0, 
·czemu on n:e może podołać!... Czy ca
ła wiedza miałaby być bezsilną w obec 
tego dziewczęcia. które gwałtem do
maga się życia i którego dusza więcej 
jest chora, aniżeli ciało? 

Postanowił zasięgnąć Porady kole· 
gów, gdyż on już strad głowę, opuści 
ia ·go zupełnie odwaga. 

Napisał do pewnego doktora w Bruk 
seli, którego znal, będąc jeszcze studen 
tern w Paryżu i z którym dotychcza~ 
utrzym~ał jaknajlepsze stosunkri. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) ~ i 

~k sr :; ~.~n 



e byto prawda. Kto yrzypadt~iem !)rzecho 
będiie przez Oramensir. mech się za-

:"1 przed ~om~n: n~. 143 P!'z:ed. oknem y y
.ym zlotntka I Jubilera Wilhelma r'is-:;nera 
~ tam ~rogocenny _krzyż z laiicuchem i 
, biskUPI ai po~ tem1 kleinotaml dwie ł\Cir 

1
• obO.k sle~ie _z ~astępującym oczywiście 

. ckiem ob1aśmemem: 
Il .• Bru.stkreuz mit Ketten, Bischofsring 
ceni Nachlasse des verstorbenen :Erzbi

·!s ,·(ll]t Posen-Gnesen yon Stabl~ki." 
·
1 

zYli po polsku: krzyz ten na piersi z lai'i 
),a!lli snnet ~i~k?"~i ~ sp.adkn po 2ma1·/yrn 
&lsknJ>ie g-mezmenslrn:n 1 poznaź1skim ks. 
11e"skim) .. 
·?) V01: n11_r angekauft am ~8. Mar~. Dazu 
art noch cm Smaraiden-B1schofsnng mit 
~nren. 
oesammtwert 12000 Mark. 

przezeffi!11e zaćmpione d~ia 1 ~ a:.u.:a. r•n 
J ~kr.lY ieszc~e svi;rnet b1s.k11p1 le smarag'-

1 brylantarm. Ogól1na wartość 12 tysi~•v 

;ek. . A b' k ' . Siostra sp. rcy is ·upa, panna I.Jc1~1gia 
Jft,'Ska, która cale prawie żyde sr.ędda 

;~0 t>oktt, prowa<lz.ac mu dom 11am1crw w 
~śni, a potem w paifacu arcvbisKupim w 
()laniu, i brnta..nek jego, p. I(arol Stabl~wski, 
rv otrzymaJ tytuł szambelana paoieskie~o 
~ugi oko.to Kościola. dotąd ~pof~.;zet':.;t\\•U 
uałnie nieznane, ObO!Wiązani Sa, WVtlY<na
ł ~ię przed s:poleczeństwem, 1Hą czeil;o tr
r-a bi~kupie po .ich dostojnym krew!1.v•n, n:o 
ostatnim arcvb1skupie Polaku w P:i1, 1a1~iu, 

51awione są na sprzedaż u ;ubiłem W;li1el
fischera w Berlinie orzv Oranienstr. 143, 
:e wstafy albo w rodzini~ albo nie zr.staly 
zedane jakiemu bogatemu Poiak".>wi i '.&Io

przez nie)!o w Muzeum Mielżv-i1ski::;1 w 
1,nzniu Lub w Muzeum Narodowvm w K~a-
wie? 
WSityd Polakowi o tern pisa~ ! At~ tr zd:a 

'o !YtłPisać. 
W Ostrawie na Morawach zastrejk01Wali 

11icv w liczbie 1000 z powodu zatargu o 
·nbek. 
Uzj)Ołła. W domu, zamieszkalym przez 19 

·11a wybuchf pożar. Wiele osób starszych 
ueci znalazły śmierć w pfomieniach. 
W Ljulsa p. Ispahanie w Persyi odczuto 

.! si łne trzęsienie ziemi. 
----·-··----· - .„_ ·- .. - . - ·· ·----„-· ___ „ „- ~~·-·-

· Ro.zmaiłośct 
Niezwykłe oszustwo na kolei wykryto we 
~wie na tamtejszym dworcu glównym. Przy 
kiem natrafiono na ślad. że kierownik dru

nd kolejowea, W. Belkowski w porozumieniu 
kasyerką Z Pelzową sprzedawali falszywe 
ely, a dochód przywlaszczali sobie. Skut
m te~o aresztowano oboie. BeJlkowski zez
. ~e malwersacye prowadzil od dwóch mie
cy. a zmusily go do tego przykre stooon
maiątkowe. Nie ule-ga wątpliwości, że Bel
ws~! miar wspólników, bez obcej bowiem 

y nie móg"lby dokonać tei malwersacyi. 
1rych z fuJlkcyonaryuszv stacyi krańco-
1cn dostarczał BeJ'kowskiemu zużytych już 
e16w jazdy i na podstawie tych biletów B. 
rz~dzal duplikaty. Kontrola byla d-0ść tru
i byliby może nikt nie wPadl na śLad, gdy
le wlasna nieostrożność Belkowskiego. Za 

'Io ba.dać sprawę bliżej i stwierdzono~ że 
:tciętny dochód dzienny kasy Pelzowej byl 
~ze mniejszy od docho:du kasv iei koleżan
która z PeJ.zową na zmiane pel'nUa slużbę 

l?f tej samej kasie. Nareszcie jeden z urzę
~ów, któremu powierzona byla kontrola zu
~ch biletów przypadkowo trafiJ' na bilet, 
;regQ seryę już kiedyś miar w ręku. Zapyta
o wyjaśnienie Pel~.owa od razu przyznała się 
vszystkiego / 
Skandal w seimi-e czeskim. Podczas po
z~nia serom czeskiego przysz.to do skamda-

J sceny pomiędzy wybitnym politykiem 
. 5k1m, Stiarskym. a synami pana :Edwarda 
~ra. Stiarsky w mawie publicznej zarz111cil 
nemu politykowi czeskiemu drowi Edwardo 
. Gre11:erQWi, że przyjmowal podarunl,ki pie
tne od stron w czasie, kiedy urzędowa.Z ia-
7ifonek wydziału kraiawego. Wobec tego 

a1 ~Ynnwie Ediwarda Gregra: przybyli d'O 
uaro.w sejmowych i ż.asądali satysfakcyi od 

sk1e1ro, oświadczyli mu też. że spoliczkOtWa 
1 go nat~hmiast, gdyby nie uszano,wali u
'~nego budynku sejmu czeskieR'o. Stiarsky 
~zyl obu svnom Gregra proces. Cale to 
•1e .wielce skandaliczne. zrobifo wielkie 

izem.e zarówno na czlonkach se.imu, jak i 
PUbhc2111ości, halas bCJ!Wiem byl tak wielki, 
~a~tura, odbywającą się w kuluarach, byla 
ną 1 na sali posieM;eń. 
Sta~ye telefotograficzne. Wynalazca tele

i~rafn. prof. Korn jest obecnie w Berlinie, 
e tnają być czynione pierwsze próby tełe

M rafow:ania oomiędzy stolicą nadso rewską 
onach1um. -O~ór z wiel1kiem zaciekawie
Oczekuie wvników próby, ~dyż od nich za 

tzastosorw ajnie wynalazku w waktyce Sta 
efefot~raficzna w Berlinie będzie umiesz 
W ~iurze tetegraficznem przy ulicy Ora

iour11: 1 zastanie opatrzona tylko aparatem 
b~zvm, w Monachium stacva w central

ratiurze oocztowem będzie p95iad:ala tylko 
T WYS'Ylaiacy. 

·c aJe~n~zv ~kład amunicvi. W iednei z nł 
d an~ielskiego miasta nortoweyo Suroder
Z'i'~>hcy~ tamtejsza odkryta kilkamaście 
~h ~w1eraiacych 30,000 laiduników karabi

ri 1 5000 rewolwerawvch. Caly ten tran 
ba!k~Yhyt do Sunderlandu z Niemiec jako 
flik 1 mechaniczne'', pod adresem jednego 
sie arzx mieiscowvch. Wkróke potem zia.: 

tvie u n.tkarza czlowid'i<: 'Obcy, oodaiącv si~ 
Dr~~ca. z orośba o przechav.ranie transpoir-
00 z czas pewien. G<lv polłcya odkryla 
Ą\ 11 rt, Obcv nrzvbvsz znikf bez śladu. 
łtcht~b.óJstwo i samobójstWOI. Kraków bvl 
zinne nta.ch wi<lownia krwawego dramatu 
Sios 11:o. Pod wolywem rozvaczy po utra-

Zl try, która otruła sie w roku zeszfym, 
Ych stosunków materyalnych, słuchacz 

~rawa w uniwersytecie .Tal!:ellofiskim i dnta-
1 '(U~Z kasy oszczędności, Hugon Launsky de 
T1e11erthal, zastrzelil wy~trzafom z rewolweru 
matkę, wtem zaś siebie. 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego" . 
Wiec Zjednoczenia Z. P. w Dell wig 

odbędzie się w niedz:elę, 14 kwietnia 
przed poł. o 11 godz. w lokalu p. Hof
stadta. 
Zebrania członków w niedzielę 14 bm 
W Wiemclhausep po poł. o 4 godz. ~ 

p. Kukut. 
W Bruckhausen po pot o 4 u p. ttoniga. 
W Heme po pot o 50! u p, Nittki. 
W Helsse~ przed ooł. o 11 u p. Brunsa. 
W Marten przed pot o 110 u p. Korte. 
W Huckarde po pol. o 4 u p. Bayera. 
W Wanne po pot o 4 godz, up. Unter-

schemanna. · 
W Bruchu ~o pot o 4 u p. Mollera. 
W Meuselw1tz !W pot o 3 u ·12:. Winkler 
W ~inden-Hanower w sobotę 13 bm. 

wieczorem o 8 g. u p. Mathias. 
W Derne po rpol. o 3:/i u p. Langerbein. 
W Aplerbeck po pol. o 30 godz. na sali 

pani Erdmann. 
W Giinniigfełd po pofudniu o godz. 4 w lokalu 

p. Otto A rens, Kirchstr. 44. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

BACZNOśC HERNE! 
W niedzielę, dnia 14 1kwietnia po poluidniu 

o ~odz:. 3~ odbędzie się miesi~czne zebranie 
czfoników „Ziednoczooia Zaw. Polskiego". Po
ża.danem jest. ażeby każ<lv druh, nai powyższe 
zebran·e się stawil, ponieważ sa ważne sprawy 
do· zaratwienia. Zarząd o i;ro<l'z 2. 
@!! ___ , ________ _ 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen 
obchodzi dnia 9 czerwca 16 rocznicę 
oraz poświę~enie nowej chorągwi, na 
którą zaiprasza wszystkie sąsiednie 
Towarzystwa. Bliższe szczególv zo
staną jeszcze w „Wiarusie Polskim" 
ogłoszone. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
Szanownym Rodakom i RodactJkom w 

Wanne i 0ikołlicy uprzejmie donosimy, iż w nie
dzielę, 14 kwietnia, urządza nasze Towarzy
stwo wiosenną zabawę na sali p. Untersche
manna. Focza.tek o i;rodz. 4 po południu. Zwra 
camy szan. Rodakom uwagę na nasz piękny 
i bardzo ciekawy teatr p. t . 

„Niewolnik własnych namietności". 
(Wyjątek z życia serbskiej pary królewskiej 
Dragi i Aleksandra. - Sztuka dotąd1 jeszcze 

nie w1dziana.) 
Wstępne dla czlonków wszystkich polskich 

Towarzystw 30 fen., dla gości 60 fen. Po go
dzinie 8 1 ma~kę. O liczny udzial Rodaków 
i Rodaczek uprasza Zarząd. (3) 

l(ofo śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
zaprasza na dzie11 rocznicy, która sie odbę
dzie <lnia 21 kwietnia rb. wszystkie Tow., któ
re już odebraly zaproszenia i te, które dla bra 
ku adresów zaproszeń nie odebrafy. 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Katern-
berst 

donosi szan. czlonkom. iż kwartalne walne ze
branie odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia, po 
p.olu<lniu o godz. 4 w lokalu p-0siedzeń. O licz 
ny udzial cz.lonków uprasza (2) 

Zarząd • 

Koło śpiewu „fiołek" w ReckUngh.-Sild-Bruch 
donosi SwYl11 cz.łb111kom, iż miesieczne i zara
zem pierwsze kwartalne walne zebranie od
będzie silę w 111iedz.ielę, dnia 14 kwietnia, o go
dzinie 4 001 poludniu. O liczny udz:ial w ze
braniu prosi Zarząd. (1) 

Uwa~a: Posiedzenie zarządu odbędzie się 
o go<lz. ~12 przed! pol., na które zaprasza się 
także rewizorów ka~y. Goście mile widziani. 

W. Szulc. przewodniczący. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Oładbeck 
uwiadamia czlonków i Rodaków z Oladbeck 
i okolicy, iż bilety P'r01Wizoryczne na pielgrzym 
'kę do lfardenberg-Newiges można nabyć u 
przewodniczące~o Tow. św. Wojciecha, Jana 
Pa;szkowiaika w Buten<lorf. Atte-Landstr. 13. 
Proszę szan. czfonków i Rodaków. mających 
chęć udać się na to cudowne miejsce, ażeby 
na,później do 28 kwietnia katxly się zabezpie
czvl w bilet prowizorycxny. (1) 

- J. Paszkowiak, ~rzewodn. 

Tow. 2hnn •• ,Sokół'' w Reckrm~hausen-Siid 
podaje swym druhom <lo wiadomości, iż zaiba
·wa slę nie odbę.cJzie z powodu ważnych PTey
czyn., które później sie oglosi. (1) 

AntonJ Sibilski, sekretarz. 
Uwaga: Posiedzenie miesiecz.ne odbędzie 

się w niedzielę dnia 14 kwietnia, o godz. 110 
przed poludniem w lokalu posiedzeń (Junglings 
heim) ulica Maryańska. O liczny udzial upra-
s:z:a się. Czolem ! Wyd1Jiał. 

Towarzystwo św. Jakóba w SodiD.J,?:en 
uwiadamia szanownych czlonków. iż zebranie 
kwartalne odbędzie się w nie<lz.ielę, 14 kwiet
·nia, o godz. Yi 12, na saH ZWYklych posiedzeń. 
O liczny udzial czlonków oraz j(Ośd uprasza 
się. - Zarząd i rewizorowie kasy stawić się 
winni o godz. 10 celem obrachunku z pierw
szego ·k.wartal'u. (1) Boruszewski, sekr. 

Towarzystwo św. A11tonie1Zo P. ~ Oberstyrum 
• c 'J"- S\V:\'111 czlonkom do wiadomości. iż w 
niedziele. dnia H kwietnia o god:z. 12 w polu
-dnie odbędzie sie kwartalne \\"3lne zebra.We, 
na które si~ czlonk6w iak najliczniej zaprasza, 
gdyż przyjdą ważne sprawy pod obrady. Go
ście mile widziani. (1) 

Uwa~a: Po po.ludniu o godz_ „ będzie 
wprowadzenie nowego proboszcza. Zatem u
prasza sie czlo.nków, aby się stawili o godz. 
3 na _ali pooiedzci1, zkąd wYt11arsz. Zarząd. 

Tow. św. ldrleico w Oberhausen-Lirich 
podaje swym czl'onkom do wiadomości, iż w 
walne zebranie odbędzie się w niedzieli;, dnia 
14 kwietnia o l{OOZ. 1 po pol. i to z tego powo
du, poniewa.ż w te niedzielę, ·w która. zebranie 
przypada, bierze nasze Tow. udz:ial w rocz
nicy Towarzystwa św Józefa w Dtimpteu. 

Uwaga: Zarazem za"t>ewni:a sie wszyst
kie inne Towarzystwa, iż nasza rocznica od
będzie się 23 czerwca. Prosimy usilnie wszy 
stkie Towa!"Zystwa, by sic do tego zastóso-
wary. (1) Zarz~d. 

Towarzystwo ,Jeimnastyczne „Sokół" w Witten 
urząd.za w niedziele. dnia 14 kwietnia zabawę 
wiosenną, pol'ączona z ćwiczeniami oraŻ przed
stawieniem amatorskiem pod tytutem. „Nie da
wać. pieniędzy przed ślubem". (Zdairzenie pra
"'.'dz1we). Na zabawę te, która się rozpocz
nie zaraz po nabożeństwie oolskiem zaprasza
my szano·wnych rodaków i rodaczik:i jak naj-
uprzejmiej. Czo.lem! (1) Wydział. 

Uwaga. Zwyczajne zebranie odbędzie sie 
dnia 14 kwietnia po poludniu o godzinie 2. 6 
liczne przyby~re uprasza Prezes. 

l(oło śpiewu „ZY-oda" w Gelsenk.-Schałke 
obchodzi w niedzielę, dnia 21 kwietnia swa. pier 
wszą rocz·nicę istnienia na wielkie1 sali o. Fr. 
"Eversloh (Wilhelms.garten) orz:v ulicy Oststr. 
t ocz<t·ek o godlz.inie 4 po p.Qludniu. Program 
następujący: Koncert kapeli dh. lgn. Kacz
marka, śpiew miejscowego i pozamiejscO!Wych 
Kól'. deklamacye, ćwiczenia i;.rimnastyczne, sztu 
ka teatralna p. t.: ,,Bartosz z pod Krakowa" 
Żywy obraz„ polooez, dalsza zabawa z tańca: 
mi. - Na uroczystość porwyżs24 zapraszamy 
jeszcze raz wszystkie te Kola i Towarzystwa. 
które przez kartę już 2aprosiliśmy, oraz te, 
które dla brnku adresów zaproszei1 nie o<le
braily, wyrażając zarazem nadzieję, iż Szan. 
Druhowie o tern naimlodszem Kole jeszcze nie 
zarpomnieli i swem przybyciem nas za'Szczycić 
raczą. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Macieja w Hołsterhauseu 
podatie do wiadomości swym czlonkom, iż w 
niedzielę, dnia 14 kwietnia, o godz. 3 uo pot. 
odbędzie się miesięczne zebranie Po zebra
niu o god7 .. 4 urządza Tow. zamkniętą zabawę 
z tańcami. Czlonkowie, którzy zalega;ą ze 
skfadkami miesięcznemi d!użej jak trzy mie
siące, winni sie na zebraniu z zale~fości uiści<S, 
bo nie będą mieli wsteou na zabawe. Tak sa
mo uprnsza się tych Rodaków. którzyby chcie 
Ii wzią.ść udzi.aJ' w naszej zabawie, aby przyśli 
na zebranie i dali się na cz.f cmków zapisać. 
Zabawa odbędzie się na sali pana Krafta. · O 
iak najliczniejszy udział' w zebraniu i' zabawie 
uprasza się. (2) Zarząd. 

Baczność! - Hamme-Bo.cbum! 
W niedzielę. dnia 14 kwietnia, po pot. o 

pól' do 5 gadzin.le odbe<lzie się W'.iec na sali p. 
Oossmann. w celu zalożenia Kota śpiewackie
go, na który się Rod.alków z liamme i ·olroli
cy zaprasza. przedewszystkiem mlodzież O 
jak najliczniejszy udzial orosi · 

Franciszek fórmaniak. 

Towarzystwo św. WoiCiecha w Dortmundzie 
don'Osi swym czlonkom. iż w niedziele. 14 kwie 
tnia o godz. 5 po ooJudniu urządza zabawę na 
sali o. Tobi.na. pr~r liirtenstr .. w pobliżu ko
ścio!a $. Trójcy. O liczny udział orosi 
(1) Zarząd. 

Baczność Buschhausen-Neumiihl i Schmidthoirst 
W przyszlą niedzielę, dnia 14 !kwietnia po 

poluidniu o godzinie <ł odbędzie sie wiec w spra 
wie d01_,oru i reorezentacvi kościelnej O licz-
ny udzial prosi A. To.maszewski. 

Towarzystwo św_ Rodziny w Sclaerlebeck 
pod-aje swym c7Jlonkom do wiadomości, iż w 
niedziele, <inia 14 kwietnia o 11:odz. 5 po pol. 
odbędzie się kw..,rh!11e walne zebranie. Oprócz 
sprawozdania l, \\ 1. rtalnego przy;dą pod obra
dy jeszcze inne ważne SlDrawy, przeto jest po
winnością każdego czlonka na zebraf1e przy
być. (1) 

UwaS?a: Posiedzenie zarz:adu odbędzie się 
póltorej godziny wcześniej. Rewizorów kasy 
talkże ~ię upras...za. bv na posiedzenie sie sta-
wili. A. Bochniak, sekretarz:. 

Towarzystwo dmnastyczne „SokóV' w Stecie 
donosi swym druhom, oraz Rodaikom w Steele 
i okolicy, iż w niedziele, H kwietnia„ o godz. 
3 po poludlniu odbędzie się zebranie na sali po
si~dzeń. Po zebraniu odbędzie sie wieczorek 
iamrnlnv. polączony z tańcami i wesolemi dy
alogami. O liczny u<lzial w zebraniu jak i w 
zabawie !?ię uprasza. Goście mile widziani 

Cmlem! (1) Wydział. 

Tow. św. AntonłeSto w Reck1tnj(b.-Siid 
Podaje SwY'ffi czlookom do wiadomości, iż w 
niedzie~. <inia H bm. po fil)ludniu o sroctz. 4 
odbędzie się kwartalne walne zebranie O 
liczny udzial orosi Zamul.· ( 1) 

Uwaga. Zarzad i rewizorowie kasy win
ni sję stawić pól godz.iny prędzej. 

Przewodniczący. 

Wycieczka w Bochum. 
W niedzielę, dnia J 4 kwietaia po 

południu odbędzie się 

PIERWSZA WYCIECZKA 
do ogrodu p. W albur2a w Hofstede, cd. 
Pocztowa. O liczny udział Rodak.6 
z żonami i dziećmi z Bochum · okolky 
UJ> ras za 

Komitet wycieczek latowycll. 

BACZNOSC RODACY! 
zanawnych Panów Del~atów oru <:

żów zaufania „Związku Polaków w Niemct:ec11•· 
proszę o na<ieslanie swych adresów. R6wuic7 
proszę o laskawe doniesienie, gdzie jesz.cr.<: 
nie otrzymano ustaw „Związku". łub formala.rzy 
do za'))isvwania na kandydatów dla „Zwi~ku" 
a wszystko wyślę. Tak samo proszę się po
starać o sale na wiece. W tych zaś miełsco
wościach. gdzie .,Zwiazei.{" nie Posiada delega
tów lub mężów zaufania, proszę inne osci>y, 
które by się chcialy dobrej sprawie przyslu
żyć, abv także nadestalv swoje adresy. -
Rodacy! popiera1cie „Zwiqzek Polaków" bo 
jest on najstrszą organizacyą na obczyźnie -
Wszystkie zaś sprawy dotyczące proce.sów 
oolitvcznych, imion lub zażale11 !)rnszę nadsy
lać ood adresem: 
Józef Haln, Bochum-Hofstede. Orummerstr. 26. 

Towarz. św. Stanisława B. w Wanne-ZacilóJ 
uwiadamia swym c71onk6w. iż 1.abawa, która 
miala się odbyć dnia 28 kwietnia br. nie od
będzie si~ z p01Wodu Misyi, która tu w Wanne 
ma w tym czasie się odbvć 
(I) - · Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Altenesisen. 
Walne zebranie odbędzie się w niedziele. 

14 kwietnia, o godz. 11 przed poł'udniem na sali 
p. Saala. Porzadek obrad: 1) Zagajenie, 2) 
sprawozdanie se{kretarza i skarbnika z prze
szlei;ro kwartalu, 3) wolne wniO'Siki Z oowodu 
ważnych s.pi:.aw. uprasza sie c1lionków o jak 
najliczniejszy udziat w zebraniu. Goście mile 
widziani. (1) S. Krzywłźnlak, sekr. 

P i e I g r z v m k a .P o ł s k a 
Zapras.zam s.zanO"wnych panów przewodni

czących Towarzystw polskich jaki i Nadzela
torów Bractw lub ich zastępców z dekanatu 
Essen i okolicy na niedzielę, 14 kwietnia, do 
Essen. W celu pielvzymki polskiej ocLbędzic 
się zebranie w lokalu p, van de Loo, Schiłtzen 
bahn 58, przed pol'udniem o godz. 11. 

Fr. l(arfikowski_ 

Towarzystwo św. flory ana w Hessler. 
W czwartą niedzielę kwietnia, dn. 

28 o godz. 4 po poł. odbędz : e się w lo
kalu p. Fischera w Hessler. ul. Kancle
rza (Kanzlerstr.) nr. 33 (obok wójto
stwa) Posiedzenie, na które członkowie 
i inrni Rodacy licznie zechcą się zebrać. 
(2) P. Prass, sekretarz. 

Baczność! 

~ - . ... ..,. 

Tow. gimn. „Sokół" w Essen .,. ł 
urządza w .niedzielę, dnia 14 kwietnia, 
na wielkiej sali p. Posta (Kaisersaal) 
w Essen-West, przy ul. Altendorfskiej 
nr. 220 zabawę wiosenną. połączoną z 
ćwiczeniami gimnastycznemi i tańca
mi. Początek o godz„ 4 po poł. -
Czołem! (4) Wydział. 

Uv. aga: Dzieciom należacym do 
szkołv wstęp wzbroniony . 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
W niedzielę, dnia 14 bm., po południu o 

~odzinie <ł octbę.dzie sie zebranie. Obecn~ć 
wszystkich czf onków pożądana. 
(1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gelse•-
ldrchen-Bismarck 

ipoda1e cuookom i rodakom do wiadomości, 
iż zebra.nie kwartalne odbędzie się 14 kwiet
nia o 4 godz. po pol Zarząd i rewiz()f'Qwie 
kasy godzinę prędzej Po zebraniu będzie strze 
lanie do tarczv o nagrody. O jak najliczniej-
szy udzial prosi 1) Zarząd. 

Koło śpiewu .,Owłazda .ledIL" w Oels.-Blsmark 
donosi swym SZaJll. czlookom. iż kwartalne ze
branie odbędzie sie w niedzielę, dnia 14 kwie
tnia, po pol. o godz. <ł na sali p. Ezlera, przy ul. 
Robergstr. Jak nailiczniejsvy udzial pożądany,' 
sr<lyż orzyjdą bardzo ważne swawY pod obra
dy_ Po zebraniu strzelanie d-0 tarczy o nagro
dy. O punktualne stawienie się uprasza. 
(1) Zarząd. 

T9warzystwo robotników polskich z Pr. Zach. 
Pod op św. Jana Cbn:ciciela w Dortmundzle 
podaje swym cuonkom do wiadom-OŚci, iż w 
niedziele. dnia 14 kwietnia urządza zamkniętą 
zabawę dla czlooków na sali p. Trotta, Oster
holz nr. 60. (1) Oakhińskl, sekr. ----

Wiec parafialny w Hamborn 
odbędzie się w niedziel~, dnia 14 kwiet· 
nia o godz. pół do 2-ej po poi. na sali 
p. Mare'go. O liczny udział Rodaków 
z całej parafii Hamborn uprasza się, 
2dyż chodzi o wybory do !łozoru ko
ścielnego, które się w krótkim czasie 
odbędą. 

Kom i te t. 

.. 
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A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

uajd•je się 

vv Gel eD irohen·Hullen, ul. Wannerstr. 243. 
lln!et «ębowy. 

SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. ~zafa de rzeczy; 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za g .>tó1 kę 1 na „. odpłatę. 115 

Własny warsztat ·tapicerski. 
Przy całkowit. j wyprawie potrzebujesz Roda.ku12 5 proc. wpłaty. 

'"' 
L•stro z szatkll· Uik.o z materacami 

-~----... -·~----·-...·f„.A •..t.:\Oł•.i#U----------
aitM 

Nie pozwólcie się oszukiwać! 
()ala armia .&gentow chodzi po 

Westfalii i Nadrenii 
wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Noblesse i Otoman. 
Przy zakupnie uważajcie cey takowe pochodzą z fabryki 

· Gaoo11cza & llekliósklego · 
z P1zoanla, 280 

gdyż tylko wtrnczas Noblesse No. 50 i Otoman 

• sq prawdziwe i najlepsae. • 1 il 
{ . . 

'\Vszelkie wysyłki niżei ao t)7Sł~l'J" uskuteczma Slf~ 
w największym interesie hurtownym 

· lg. K waśniew~kiego 
w Bochum, ul. Bliichera (Biucherstr.) No. 44. 

Teł efo n 7 ł3. 

Baczność ·Rodacy! 
Wielki 

transport 

wózików dziecięcych 399 

w rozmait7oh gatunkach, jako to : 

aport~;,~e, pro~eJ:LaClo-we i i. d. 
sprowadziłem na po~ wiosenn' i polecam po cenach nizkich. 

Jan Ba~ański 
skład mebli oraz kompletnych wypraw 

w Wa•ae, ulica Karola 8, naprzeciw kościoła. katolickiego. 

Dwa domy 
murowa.n& nowe (1 
piątrowe) w Kościanie 
obok Fary. Dla pode
szłego wieku mam na 
sprzedaż. 3S2 

P. Kaczorowski. 
Kościan, ulica Madaja. 

kanapa z pokryciem fa.ntazyjnem 

--------------- "łVłelkl s~lad 

gotowej gar~erobJ męzkiei 
dla el1lopeów ł roho„zej. 

PotrzebujQ zaraz Skład sukna. Pracownia podług miary. 
polską § W W 

s tu i ą c ą • . e~~~! „.H=o=ch=e=m=m=e=ri=ch, 
S S k ki 11 Tanie i netelne źródło zakupna. im 

t. try ows ------·~S'!!"SJ-------'""imntm--lllml'I W ann~, Stock.str. 97. 

vawaler 27 la.t stary, I\ pracująr.y w 
Westfalii, posz. dla braku 

zu;!?:i1:!· tow. życia 
Panny w wieku 20-26 
lat, chc,ce się ożenić, 
upr. sio o łask. zgłosz. 
wraz 11 fotogr. do Redat
cyi tegoż pisma pod •:. 
&IS. Dylilkrecya rzecz 
cho norowa. 4: 13 

Starszy, do0rze zapro· 
wadzony tddad to
war•• koloniał• 
n7ch w środku ulicy 
Dwerolwej jest od zaraz 
albo pótniej do wyna
J04'ia. Do przejęci& po· 
trzeba około HOO ma, 
Zgł. do Eksped. „ Wiar. 
Pc>l.sk." pod nr. 41 t. 

Potrzebna od zaraz 
złoł.n& 

•panna* 
d() składu, któraby chwi· 
I.ami i w gospodarst'W1.e 
pomódit mogła. Zgloti!ze
ni& przyjmuje Ebpedy
c7a, Wiarusa Pohkiet;o 
w Bochum pod nr. Al.6 

Najlepsą i najzdrow~ 

- żeni się Pan? 
Radz~ Panu kupić całe nrządr;enie 

mieszkania tylko w pierwszym, n11 :jwięk.· 
szym i najznaczniejs~ym domu kredyto
wym w miejscu 

J. SchwarzbOff'a 
w Reekllnshauaen-8., 

Dostawiam każdemu (406 

na odpłatę: 
meble na 1 pok6j wpłata a mk.. 
meble n.a 2 pokoje wpłat.a IO mk. 
meble na 3 pokoje wpłata • 9 mk. 
meble na .( pokoje wpłata ao ·mk. 

Wyprawa A. odpłata tygodn. •,Ge mk. 
Wyprawa B. „ ł,&O mk· 
Wyprawa C. " •,50 mk. 
Wypnwa D. " „ a,oo mk. 

Pojedyńcze meble, jak: komody, łóżka, 
materace, szafy, ~utety, szyfonierk.i, wó· 
ziki dla dzieci, lustra, kanapy już prE)' 
wpłacie od S-4 mr. Dlatego powinien 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Scbwarzboff, 

Recklinghausen·Siid (Brach), 
ul. Boehumska (Bochumerstr.) 

nr. t9e (w pobliżu poczty i apteki.) 

Palsz-y cfą.it składek na l)Odróż 
do Rzymu: Tow. św. Antoniego w fr~ 
bruch 10 mk., Tow św. Michala w Recłl~· 
hausen-Siid 34 mr., Tow. Serca Je.z.usowegof 
Rocklinghausen 10 mr., T<YW. gimn. ,,soklł' 
w Liltgendortmullld 10 mr. Tow. św. Ja.na fi. 
z Witten 15 mr.. z ttorstermar.k na<ieslal ~ 
Ant Bogula 21 mr.. z Lmden nadeslal p. i. 
Kostrzewa 6,30 mr., Towarzystwo św. Kał 
mierza w Baukau 30 mr., Towarzystwo sf. 
Walentego w Moers 10 mr., Tow. gimn." 
kól" z Brnckhausen 10 mr., Towarzystwo łf 
Józefa z. Altenbochum 10 mr .• Towarzritfl 
św. Wojciecha w Baukau 10 mr., Towtt1!· 
stwa św. Wojciecha z Schcmnebeck 10 mr.r 
Raizem f86,30mr. Tomasz 1(8*. 

Pizypomfaam, że deputacyi do R.zyrnn ~· 
dzie przewodnic~yl pewien kaJPlan z P~ 
Deputacyj bed'ziemy musiełL wr~czyć 
.kwote m •• ~wietqpietrze"; dlatego u.P 
sie zalegadą,ce Towarzystwa, aby utścill' 
ze swych skla<lek:. Dotychczas nadeslafu 
datki 58 Towarzystw. Im rychlei T<>W 
stwai si~ z swych datków uisz.cZ<\, tern Jl ....1. 

będzie mogla deputacya do Rzymu wrl~ 
A wiec o daisze skladki uprzejmie prosi 
Tom. Kubiak, Oberhal15elll. Palkenstełnstr. at.i 

Towarzystwo· św. WalenteKo w Miki~ 
poda\le swym czlonkom do wiadomości. 
niedziele, 14 kwietnia, o godz 4 po pd. 
będtie ~~ kwartalne zebranie na sali P· ~ 
pen, ulieaJ Hombergska 84. Licz.ny ud~, 
zebraniu jest 'J){)iądany. Czlomwwie i.aa 

jący ze sjdadkami winni sie na tem zeb 
z nich uiścić, w przeciwnym bowiem( rui) 

ważani b~a. za nieczlonków. 1 . 
Uwaga: Zarząd i rewizordWie kasY 

się stawić o godzinie 3-ciei. Ban- Ludowy • Śremie 
~ zapiu.na z nieogranict()n• oddowiedzia.lnościł - zalo~ w rok1l 1871 tabakę Baczność Oberhausen! 
,..._ id.ę Rodakom na o~zyinie jako instytucya, w które DJ•Jpewalel Jowarrystwq_ zupełnej wstrzemlętllwoścł "Wy- Bractwo róż. żyw. w p. Serca JezUSDW_, 
...,adae mog• cJętko zapracowane awe •11zezędnojel. do 11ai1wanla, zwołenłe" w Essen Oberhausen · 

Bank płaci od depozytów za •1P0 wiedzeniem: łahalu~ na oezy. danosi uprzejmie czlonkom, iż w niedziel~. J.4 podade oo wia<lomości, iż pierwsza r.~ 
•O-dałewem S proeent. , kwietnia o godz. 4 po t>Ol. odbed:zie sie zebra- ooświecenła chorą~i odbędzie si~ w pt 
kwarłalnem. .& „ ~~en•~-., kc•:~· nie na sali p Dacheim (przy Gerlin'Sl;splatz). świero Zielonych Swiątek. tQI jest 19 ~al• 

f16Mn& u nu depesJH ł eaaez~dnoMI w:rnoslły na No"1 t: po eca 1 · Ponieważ przyjdą. watne sprawy poo obrady, te uroczystość zapraszamy wsz.ystki~ vra. 
1o'k blliko e 1 pól mili••• marek. ł •peeyalna przeto się uprasza czlonków o DUll!.ktualne sta- rQżańcowe jako i Towarzvstwa· koścteł1i 1 

Fu.nd.u•ze rezerwowe I ud.złal7 członków c~. 600,<:>00 mt. labrTk• tabak.I wietlie się. Goście mile widziani. la śpiewaickie z okolicy Oberha~sell; , 
B&ak. l•dO'W)' w Śremie liczy 1155 cdonk.6~, którzy wn;yscy 111&J\tb.m.i swymi de zażywania Sz. frąckowiałc. prz.ewodnl. ca sie uwagę, ii ode~rany będ'Z'le piękrrY 
tdpoWiadat- za Bank i złożone • nim kap1taly. Towarzystwo św. Wojciecha w Kamen atr pod tyt. „Ida z Kotenburgu" prosrra1tt 

Bank ludowr n&l.eiy do Zwi-.zku Spółok. fAroblLowrck. Prezesem Bady E. s om m 8 rf e Id, poda.fe do wiadoonośc~ iż dnia 12 maja obcho- dzie póź.niej we „Wiarusie" ~rosrom;· t"Of 

li~ei naszego Ban.ku l'est Pr.tron Spółek k•. pral. WawrzJ'D.ł•ll.. <1~ na: sali pana Gortza. Ronofstr. ośmnastą Karol Nowackt nadt.e a. 
• Gt·młzi4dc<G d w ) rocznicę swego istnienia, na którą ~nCJWIJle 

IA>kale bankowe miesscll• si~ w domu własnym Ban.ku przy ul. Kośeiel.· r&u eu pr TQwarzvstwa i wszystkich życzliwych roda- Towarzystwo św. Józefa w Miihlbeitl-R · 
aej ni . 16 i otwarte 8' codziennie z lł7i•tki&m niedziel i m,t. ków iaik naj"trzeimieJ uprasza. Obchodzi swoją pierwsz~ rocznice w H~ 

d 107 & ezelahłkdw · ""'st Nuiet telefonu ~9. A. re&: , Uwaga. owarzystwa b~ą przyjmowane dziele czerwca. Dlatego orosi się "''.,rr! 

d V lk b k k ra„11.łC&J h o pól do 2 po pol'_; o pól do 4 'WYTJlarsz do k°'" Towarzystwa, aby się do tego zastoso'IK r,alr· 
Bank Lu OWT - o s an „ I\ c ściol~ Muzyk~ dosta.rwi pan Kuik z Herne. ow~ niedziele ża<111ych zabaw nie urząd~ 

8ekrllllJll (P••en) na. dute i małe sztuk!, (1) Zarząd. (1) B. Suszek, or · 

Jlot.lacy! Kon;ystajcie sami - z ogłoeseni& niniejsu,;o - i k:rtwn„ :,:a~~~~k~:e~~atmtf7 Towarzystwo „Jedność" w Lanstendreer Walne zebranie Towarzystwa św. Wł 
w„) '" Ban.i.i, do Zwięzkti naaego należ4ee, polecajeie.. podaje szan. swym oeU'on:k<n do wiadomości, w Hocllheł6e 

S Kucnerowicz b i d ~A odl.......t-:e si0 w nied"'iel0 dm·..,,, 14 ·~~etnl' 
B •r J dO"DrV VolksbaD.k . iż kwartalne ze ran eo bl'j\lzie sic 14 kwietnia u~ "' Ń "' ... ,Kw• an... u .. „ - . . o -godz. 5 i pól w lokalu pana Amca. o Hemy godz. 4 po poludniu - Zarząd i r~ 

etngetragene GoooaellB<lhaft mit unbesohrinkter H.aftpfilellt. mistrz krawiecki, udzial czlooików uprasza się. Goście mile wi- kasy wimi sie stawić o godz. 3 po ~ 
•ad.ałlń•k.ł. N. ll.uelaankl. D•ddewt-. w ReHe p. Buer. dz.iaini_ (I) Zarząd. ( 1) Sek~ 

Za druk. nakład. l redakcyc odpowiedzialny: A n to n i Brei ski wBochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Pol." w Bochum. 



Bochum, na sobotę dnia tS„go kwietnia 190~-. Rok - . 
• 

l1dllenne płsao l1dow1 dla Polak6w •• obt1Jtlł1 po•włt•••• uwt11ł1 1111 spraw•• •uodowya polłtyesnya ł zarobkowy• 

Jlychodzi cod~ennie 2 ~tklem Ibi poświ~tec. 
ach. Przedplata lnruialna na poczcie i a listowych 
.,,nosi 1 mr. 50 fen .• a a odnOSMmiem do dama 1 mr. p fen „ Wiarus Polski" aavisany Jest w cennikll pon I 1111 lite za Wla11 I DJcz1z111 

Za .łnser~ty placi sie za rnieJ9Ce rzadka drobnego óH• 
k1I 15 f. ()Jdoszenie, zamieszczone orzed inseratamt 41 
!en. Kto często oglasza otrzyma rabat - Listy dt 
„Wiarasa PolskiCiO„ nalełv frankować i podać • 
tiicb dokladny a.dres piszącego_ Rękov. nie zwracam towym pod makiem • .L. J)Olnisch or. 123." 

-----------------------.....:~--------------------------~----....:------------------------·~ Redakcya. Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te 1 ef o n nr. 1414. 
a ------ se_ = _ .--11!".!! _ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać j pisać po J>Olskat Nie 

lest PoJakiem, kto potomstwu swemu 

zniemczyć się Dozwoli! 
E!!!!! - ł !'Pt „. !!!! 

Z wypadków dni:, 
pl;~ 

Z kol1cem roku 1905 oosiadała Rzesza 
niemiecka 4 miliardy 13 i pół milioaa 
~. marek długów. 
8f Wporównaniu do roku 190-t wzro
sly długi Rzeszy niemieokiej o 260 mi
lionów marek. 

W czwartek odbyła się w miaister
stwle rolnictwa koeferencya w sprawie 
1 działalności komisyi koloflizacyjnei 

n W obradach brali udział naczelni 
.]>rezesowie Prus Zachodnich i Wie1. 
Księstwa Poznańskiego. Chodziło po
no o dalsze „odpowiednie" ipodwy?,,sze
nie funduszu koloni.zacyjnego. 

„Z burzlłwych czasów''. 
„ Pod takim nagłówkiem zamJe~cl-
1a hakatystyczna uDortmunder Zei-
4ung• • artykuł w którym uprawi1ają,c w 
dalszym ciągu zwykłą hece antypol
ską wskazuje na stanowisko ~,p.atryo
tów" niemieckich wobec sprawy pol
skiej w roku 1848. Wówczas s_prarwa 
polska cieszyła sie w szerokich kolacłl 
niemieckich wielką sympatyą. · 

„Dortmunder Zeitung"· zaznaczyw
~zy, że jednaikże :hlż wówczas w (1.ziel
nica·ch polskich rozpoczął się ruch na
rodow(}-!fl: emiecki, przytacza wytlątęk 
z odezwy międzyrzeckiego nauczycie
la gimnazyalnego Holzschuhern, który 
do ziomków swoich wówczas zwrócil 
się w następujących słowach: 

„Rodacy!_ Każdy z Was wie, ie 
kocham gorąco dzieci moje, że przy
wiązany jestem do nick aajmocuięj, 
ale zaprawdę powiadam W am, że 
błogosławiłbym chwilłł w której za
brałby mi je Pan Bó~ jeśli przeko
nałbym się, że pod rządami polskilmi 
utracićby miały narodowość, język, 
obyczaje j wykształcenie niemiec
kie, że nie zważają na wzniosłe u
czucie przynależenia do wielkiej 
wspólnej ojczyzny i gina pod naci
skiem nierozsądnej nienawiści i po„ 
gardy słowiańskiego •arodu". 
Slowa powyższe przytacza „Dort

rnunder Zeitung"' wynosząc Pod niebi.o 
s~ ich autora, który je wYrzekł, jakkol
"':1ek nikomu z Polaków ani ,przez myśl 
n~e przeszło polonizować ludność 
rnemiecką; ludność polska starała się 
t~lko tak 1jak dziś bronić swoich sikar 
?W najświętszych przed z.achłannoś

bią n:emiecką nie cofającą się przed naj 
rutalniejszym gwałtem. 
. Słowa, które wyrzekl łfolzschuher, 

nie są podyktowane patryotyzmem 
Wzniosłym lecz obłudnym szowinizmem 
~arodowym, bo ,przecież niemczywa 
1 Wtenczas znajdowała sfe w stanowi
skku zaczepionem a ipołskośf w ~tanowi 
6 u odoomem. . 

Atoli przytaczać i powoływać się 
ina slowa Holzschuhera. dziś, gdy niem
cy bez ws_ty<lu otwarcie już przyznają, 
że walke prowadzą pod hasf em „wy
tępić Polaków'', - gdy świat cały po
dziwia1 bohaterstwo małych meczen
·n1k:ów naszych, których ojcowie nie 
mniej, je„)ako dz:eci swoje kochają i l\ie 
mniejsze prawo mają kochać gorąco 
swoją narodowość jak ów łlolzschuher, 
- przytaczać i powoływać się na owe 
słowa w stosunku do Polaków może 
tylko człowiek, u któr~o żądza krwi 
~ołskiej zwycięży la. i:uż najelementar
niejsze nawet uczucia ludzkie. 

Bo chyba każdemu czytającemu 
slowa Holzschuhera, ·który chcial wi
dzieć dzieci swoje raczej martwe Ja% 
spokmizowane, w tej chwili stanie 
przed oczami obraz okronnego JYOloże
nia dzieci polskich giermanizowanych 
pod każdym względem •na gwalt i zmu 
szanych do odmJa·wiania ~.Vater unser" 
- zmuszanych jakimi jeszcze środka
mi! Toć dzieciom n.olskim mówiącym: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chry
stus" odpowiedzi~no. że rw taki spo
sób mogą Ś\vinie oozd awiać. 

To też w kim jeszcze ucz.uc:a ludz
kie n;e zamarły wspólczuje z nami i 
malemi męczennik1ami naszemi, tylko 
dzicz teutońska drwi jesz ze z nieszczę 
śliwych ofiar. 

uau::v:-.- ; •«ntn 

.Polacy na obczyźniee 

Ce•trowy kulturaik w Horstermarku. 
Hors t e r m a r k. Dnia 16 lµtego, 

odbyły się tu ·po raz drug-i wybory star 
~zego knapszaftowego. My Polacy 
Jak przy vierwszych wyborach, dnia 
2~ listopada, taik i w dniu 16 lutego po
stawiliśmy własnych ka1ndydla1ów. 

Dnia 24 listopada. otrzyma1 Polak 
94 glosów, a w dniu 16 lutego 1907 za
miast więcej, to znacznie mniej, bo trJ
k:o 62 glosów. Pytam, gdzie sjt; po<lzia 
!y owe 32 glosy ... 

Widoc~nie padfy one na k1andyda1a 
,,gewerkfera}nu", który też zwyciężył. 

W dniu wyborów bylem świadkiem 
ciekawej rozmowy. 

Oto kilku polskich górników siedzia 
la w dniu tym w restauracyi rozma
wiając o odbytych co dopiero wybo
rach i o pracy w kopalniach. Natural
nie, ie rozmawiali po polsku. 

Naraz przystępuje do nich jeden z 
naszych, który chętnie centrowcom ła
py li.że i do ich Qbozu współbraci na
g~unia i powilada po niemiecku: „No, 
1)atrzcie, my jednak zwyc;ęży1iśmy, 
chociaż wY własnego kandydata posta 
wiliście.'' 

Na to odpowiedziano mu: „Słucha} 
bratku, my jesteśmy Polakami, 1a ty 
tak samo, więc jeżeli się chcesz z na
mi· ro11mówić, to mów po polsku". 

Slysząc to, ów Polak odszedł w mil 
czen:l!, a jego miejsce zajął inny Po
lak, taikże zwolennik centrowy, leci 
ten już po polsku się odezwał. 

Narąz przystępuje do stołu tutejszy 
przywódca centrowy i pawiiada: „łlOrł 
Kameraden. wir sind hier in Deutsch
Iand und in Deutschland wird deutscb 
,gesprochen_. nicht połnisch" - ~~ln
chaj~ie towarzysze. tu jesteśmy .,.. 

Niemczech, a w Niemczech rozmawia 
się ·PO niemiecku, a nie po polsku." 

Chciał ów kulturnik jeszcze dalej 
mówi~ ale jeden z Polaków powi1ada 
mu: „Jak mi się zdaje, to ty tu w łlor
stermarku więcej sobie pozwalasz, niż 
·nawet ks:qże Billow w Berlinie, który 
przecież powiedział, że „każdy może 
mówić, 1jak dziób urósl," - gadaj ty 
~iec sobie twym niemieckim dzióbem, 
jak ci się podoba, ale my mówimy po 
polsku". 

Ow hakatysta centrowy zacząl się 
teraz Uomaczyć, że tak źle nie myślał, 
ale my Polacy wiemy. co o tern są
dzić. 

Powyższy wypadek powinien wre 
szcie i resU!ie Polaków otworzyć o
czy i przekonać ich, że mie:sce dla· Po
la.kil inie jest ani w „gewerkferajnach" 
ani w „ferbandach", Jęcz jedynie w 
„Zjednoczeniu Zawodowem Polski em''. 

Porzućcie więcBracia obce organi
zacy,e a połączcie si~ z Rodakami wa
szymi, by wspólnie z nimi radzić o na
szej wspólnej niedoli. 

Szczęść Boże! 

Czy ło m<Ylllwe? 
Wer\lie nad Lipą. W ~ąsiedaiej wiosce 

Riinthe istnieje od roku Towarz. Jak 
inne fowarzystwa. tak i nasze chcialo urząd2jć 
przedstawienie amatorskie, ale policya nJ pr7.cd 
~tawienie 'Y języku polskim nic poz;w„lilai 

Wobec łeio ktoś poprasil niemiecJ.'.i .,Tl1e
aier-Cl•b", aby oderrll podczu zabawy szur „ 1iemiecką, co sic: też Malo. 

Mo.iem zdaniem, j(dy nie pozwotono cai po1 
skie prz~tawienie. to Polacy byli powirwi tez 
•rzedstaiwienia ~ie zabawić. Niech sobie Niem 
•Y od~r:rwadą sztile.z.ki aiernlcckie dla siebie. 
Chciano niemiecki „Jubełfesf obchodzić i są
dzono., że im dlate~o •ie be<lą robili łradności, 
a!e omylono się. Nic to Jednak ~ie zkod2i, bo 
patryotyczne obchody praskie nas Polaków 
z"ola i~ dotyczą. iecb Je sobit Niemcy ob
chodzą do woli. 

Swod1t droi;rą 5ądz~. i~ tCYWarzyshn woJ
.aso <locbod'Zić sw:ych praw. Gdyż jeźeli 2dzieio 
dziej iowairzystwa 11rządzają zabawy z pol
!/l{iern wzeds-tawieniem amato1"'8kiern, to winno 
t-0 b.:rć wolno także • .as, 

Sp_ooziewamy si~. że doznany 2aWód ra.i 
na z.a:wsze wyleczy tltejseych Roda•ków z che 
ci :orzypodooania si~ Niemcom kosztem hono-
rn aarodOlWeg-0, Baczny. 

(Może kto 2 'Rodaków wytjaśni nam le
piej calą sprawe. t:dYź doprawdy łr•dno u
wierzyć, o czem nam tDtai \:orespondenł donosi 
Rooat.c:va.). 

Wa.nne. Sprawozdanie tow. św. Walentego 
{l rocznego 'Walnego zebrania. które !tit cxlbylo 
dnia 2-4 marca 1907 roku. Posiedzenie to odbyto 
sie przy ~ć licznym •dziale czlonków. Po 
zalatwie11h1 spraw ka3owych, ustąpil obór no
we1w zarzadu: 

l(siądz Keiter obrany honorowym preze~cm 
'Franciszek Kasperski, przewodniczącym, Fran
ciszek A~1drzeiew~ki zast .. Andrzej Karolewicz 
sekretarzem, Jan Wielgosz, zast~cą., franci
szek J(urnwski, skarbnikiem, Szczepan MikolaJ 
czak. zastępcą. Józef Adamski i Jan Marciniak 
rewi?:orami kasy; Adam łforyński chorążym, 
Antoni Iioryński z.aisteocą; Jan Nowaczyk i Fr. 
Kac a~ystentami: franciszek Mencel i Miko.faj 
Wachowiak zastepcami Mysłentów; Wawrzyn 
Pem~l~r. kierownikiem -przedstawień amator
skich; Piotr fen~ler i Jan JCaczmarek gospoda 
rzami 7,abawy. 

Miesięczne zebr'11łia bedą sie odbywaly 
jak dawnie4 w każdą, ostatnią niediz.iefe w , mie~ 
siącu. A. ~uolewlcz. !ekretarz. 
·- --~-----· --.. -- -_„ .. ------·- ---- ______ . .! 

PU cie piwo, wino, wódkę I ... 
III. 

Jakie skutki wywiera pijaństwo rodzi
ców aa dzieci? 

W Nowym Jorku stwierdzono, ~e 
ftO'Ini~ 690 dziećm~ które t~ tt-

więziono, -tOO było rodzin pijac ... 
kich. 

Z pomiędzy 97 dzieci pijaków, był 
zdrowych tylko 14 a jak pewien u~zo
ny angielski, na mocy długoletnich ba
dań orzekł, to zwykle wszystkie cho
roby, które używanie alkoholu powo
duje, są dziedziczne aż do 3 i 4 poko
lenia, a gdy potomkowie pić nie prze
staną, wymiera cale Potomstwo takich 
rodzin. 

Bottcher, który w Londynie ze sku-/ 
tkiem zwalczał pijal1stwo powiada·, że 
za jego bytności w Londynie. połowa 
dzieci. umierała w przeciągu 3 pierw
szych lat z powodu pijaństwa rodzi
ców. 

Inny szerzyciel wstrzemięźliwości. 
ks. Seling pisze: „Znam cale gminy. 
w których niemal polowa dzieci umiera 
przed skończonym 14 rO!kiem z powo
du, że zrodzone z pirakó:w. odziedziczy
ły po rodzicach zarodki najróżniej
szych chorób. 

W pewnym zakładzie chorych, w 
którym się znaidowalo 300 dzieci cho 
rych na umyśle stw:erdzono. że 145 z 
nic.h, '') Ji:ec1 ~!ialtów. P 1{;rt newny 
francuski twierdzi, że przeciętnie po
lowa dzieci ziidyocialych. zawdzię
cza swóR opłakany stan pijaństwu ro
dziców. 

Dr„ P. OaHe ogłosił rpo 671 latacli 
badań, że pomiędzy 607 epileptykami, 
!';twierdził 2~ procent Jako dzieci pija
ków. I - ~ 

Dr. Martim znalazł we wielkim pa
ryskim domu chorych pomiędzy 83 mfo 
dodanymi epileptyklaml 60 dzieci pija
ków. 

W Plotzensee pod Berlinem, stwier 
Jzono vomiędzy 128 przestępcami, cho
rymi na padaczkę, 20 procent tychże 
jako potomków rodzin pijackich. 

W Belgii w przec·ągu lat 14 ludność 
wzrosla o 14 .procent. ilość zużytych 
napojów o 37 ·procent, a w tym samym 
czasie liczba chorych na umyśle pod
niosła się o 45 procent. Czterdzieści 
ośm procent z l)Omiędzy wszystkich 
dzieci~ urodzonych jako n:e rozwinięte 
normalnie pod względem umysłowym, 
miały ojca J)ijaka. 
B----~----- -~ _________ Zifl~ 

liemle polskk. 
Z Pru . Zaełmdnicb ..r f$ ·1ii i 1 *•~fir. 

Qdańsk. W straszny sposób pozba
wił się życia miernik Richtert w Oli
wie, P-Qchodząc , z IJoznania. Ody go
spodyni :.ego powrac~Ja z targu ze snra 
wunkami, znalazta n::i stole list Ri
cherta. w kt ·rym donosi jej, że zamie
rza {>opelnić samobójstwo. Go ·pody
ni przerażona przeszukała całą wile i 
w końcu znalazla w piwnicy trupa swe 
go pana zbroczonego krwią. i wiszące
go na drzwiach. Richert poranił się uaj 
!Dierw tasakiem na głowie, później po
:orzecinal sobie żyły u rak, a w koń 
cu pow'.esil sie. Biedak działał widocz 
nie pod wpływem obłędu, gdyż z pow
stawianego listu wynikało. że do samo
bójstwa popchnęła go obawa przed 
zarwaniem się własnej wili. 

Oda6sk. Dnia 9 kwietnia został 
·ks. dr. Michalski. proboszcz przy król. 
kaplicy w Gdańsku na probos.tw-0 przy 
kośc'.ele św. Byrgity tamże kanonie~ 
Die instytuowany. 



Tczew. Pociągi nadchodzące rano 
z Eydkuhnen, budzą wśród public~no
ści wielką ciekawość. Mają_boW!em 
zwykle 8-12 wagonó?f cz~art~j kląsy. 
które są tak .przepełm()ne, ze nieraz 1. 
ta. lk~ba nie wystarczy. Podróżni są 
to 'zwykle ludzie, podąża]acy za lepszy 
mi zar-0bkami na zachód, ~k do We:; 
tfalii, nad Ren, do Saksonii itd. 

W annińska dyecezya. Ks. kapelan 
Hµgon Oehrigk w Totksdorfie wstał 
tamże mianowany iadministratorem t>ro 
bostwa po śmierci proboszcza mie]sco 
wego. . . 

Nowe. Wiec „Ziednoczema zawo-
dowego polskiego" w Nowem odbę"'.' 
dzle się w niedzielę ~nia 14 b#m •. n~ sal1 
pani Pelowskiej w ulicy Gdansk1e1. . 

Toruń. Za usiłowane morderstwo 
skaział tutejszy sąd przysię.glych kra:w
cową .Martę Korzyńską 1 robotnika 
Wojciecha Majewskiego z Mokrego na 
trzy lata odnośnie sześć lat domu kar
nego. Oboje zamierzali .... za p-01'!1ocą 
żywego srebra zamieszanego Vf , c1as~o 
otruć żonę Ma'.lewskiego, a następnie 
s ie ożenić. 

- Biskupiec. Straszne morderstwo 
popełnione wstało w tych dniach w 
naszym mieście. Garncarza. Jam· ~o
gallę znaleziono w sobotę w 1eg~ ~1esz 
kaniu zabitego i ukrytego w kacie izby 
Na głowie znaleziono rany. ~wiladczą-

;. ce o uderzeniu siekiera lub 1.nnem o
- strem narzędziem. Sekcya zwlok wy

kazala że zachodzi tu morderstwo. Po 
„ dolmo 'też ruż natrafiono na ślad mor
·d ercy. 

::· , · : Z WieL Ke PoznusldegoG 
! .• ~ · .Dobra Grabowo Po zmarłym ks. 

.. ką:nclerzu liohenlohem, w 12owiec~e 
,, .;wyrzyskim, razem 9400 mórg, ząkup1:11e 
· fzad ipruski na domenę. Rodz: na chcia
ła -w rnteresie działów familijnych 

.· $przedać dobra prywatnej . osobie, · ale 
. „nikt n!e okazywał ochoty do kµpna. 
·.' Chodzież. Do kolonistv Reihera w 
.: Zelegniewie przybyli wieczo~em r~bo
. tNicY Kottka i Nowak i pytali go SH~ o 
dr'ogę. Kolonista ofuknał ich jed111ak i 

,, groził że_ strzeli, jeżeli sie. n· e oddalą. 
·, .. Pobiegł rzeczywiście po fuzyę i wy~ 

strzem na•jpierw ma po$trach, a , gdy, ro
,,.bótnicy nie odchodzili dał drugi strzał 
„który ·robotników ranił tak niebezpiecz 
·niei że musiano ich oddać do lazarętu. 

„ · .,, · śtoda. Niemcy-katolicy w $rodzie 
· 'będą· m:eli więcej nabożeństw niemie
,ckich 'i to 6 w roku zamiast dotychcza-

1.?-1 

Jt~talna omyłka. 
.1:6 } ' Powieść z francuskiego'. 

(Ciąg d~lszY). " '! „ ,·, · :· 
• •\·li; / I ·: '-• 

• ~ • 'I„ I '• 

! ~-;' ( .. 

Sam osobiście udal się do jednego 
, i kolegÓw w Chaleville; byt „ dopiero 
początek grudnia i to rniasto n·e było 

j eszcze zajęte przez Prusaków· od stro 
·ny granicy Oivet. Tylko na granicy 
1Mezieres, w Rethel, .ulokował się ba
„ta1jon niemiecki i zajął miasteczko Bou 
Jziourt zaraz nazajutrz po b:twie pod 
Sedanem, chcąc zatamować drogę do 
t~o miasta. · 

W dw a dni po wysłaniu listu przez 
Madelora, przybył doktór lngelrans z 
Brukseli i doktór Piotr de Bailly z 
C harleville. 

Ponieważ najpierw zwrócili · s·ę do 
o jca, aby im opisał chorobę Marji, sta
rzec musiat im udzielić różny.eh obja
'nień. 

- To nie jest jakiś jeden, określony 
rodzaj choroby. Wl1aśc :wie, żaden or 
gan oddzielnie nie jest dotknięty, tyl
ko ogólne wyczerpanie sił. 

Musiał przytem Powiedzieć itn, ja
ka tego przyczyna: milość Maryi dla 
JerzeS?:o i przeszkody, jak:e nie· pozwa 
Jają im się pobrać. Nie wymienił, jakie 
·to przeszkody, ale twierdził stanowczo 
że są niezwalczone. 
~ktorzy słuchali go z zajęciem. Gdy 

skończył, udali się do pokoju Marj i. 
Baulina, która już była uprzedzona 

<J ich v( zycie, oczekiwała z biciem ser 
co i w śmiertelnej trwodze wvroku, ja
'h i n~ i<ł fy wy~losić ich usta. 

Cdy ·wchodzili do pokoju Marji, dzie 
,,~ ";:c spafo. Szelest ich kroków ją obu 
cl1:it. Spojrzała na nieznajomych wzro 
ken , pytającym. Wtedy Madelor, w 

baY; ie, żeby jej nie przerazić i nie 

sowych czterech. Co niedzie.le ~wan
gielia n1a być czytana po merru~cku. 
Dowiadu1emY się .o tern ustępstw1~ . z 
Razet niemieckich, które w:stydliw1e 

.orzemilczają liczbę daiczkatohkow śre-
d"kich. w Swarzędzu, miasteczk:U odda~o-
nem półtorej mili od Poznai~ia. w cią
gu tygodnia już drugie spełmo?o samo-
1bóistwo. Jeszcze nie zapommano o ,ka 
melarzu miejskim Bsyllu, a zno~ 
wczoraj odebrała sobie życie 17-letma 
EliSa Ker.nchen. córka restaurat~ra, wy 
mierzywszy sobie w głowę dwie ~ule, 
tak że śmierć nasta'Pita natychmiast. 
Co' spowodowało dziewczyn<: do _tak 
rovpaczliweg-o kroku~ na razie oslomęte 
jest tajemnica. 

Ze Śremu donoszą.. że i-<:s. prob., Ol-
szewski z Dolska został w oroce~ie ~ 
stre]k szkolny uwolnionym. od wmy 1 

kary. Ks . . prob. Olszew_sk1emu zarzu
camo w jednym przypadku podb~rza
nie do strejku z kazalnicy, w dru$gm.! .0 

wygłoszoną mowę na wiecu w remie 
Ost~~w. Wydo~ywan'.e rudy w na 

szej okolicy p,rzyb1era cor~z szersze 
rozmiary. .Teraz zabrano s1e <l-0 kopa
nia wzdł1uż Baryczy w blisko~ci, Od?la 

. naw.a. Rudę wysyła-ja do ~ut gomo~lą 
. skich. , Wartość wyd-0byte1 :udy z 1e
dn~J J1119rgi. gruntu dochodzi ~zasem 

. lOOO marek„ . 

Ze Slttazka . czyli Staropolski. 
· Byt~m. Liberka nie je~t _morde\cą 

Wintera. ·2 ipowodu :podob1enstwa, 3a
kie zachodziło pomięgzy mor~erstwa
mi popełnionemi przez Liberkę L m~rder 
stwem Wintet'a, · pod~(rzewano ~1ber
ke 0 z:amb'idowanie Wintera. L1ber~a 

· udbwodnif"w ·ty'm przypadku swą m.e
winność. Stwierdzono.' że w ~zasie, 
gdy Wintera zamordowan~. . Liberka 
ipracowal na pew!l1ej kopalm w Laura-
hucie. ". , . 

, Przed O.w oma laty_ znaleziono w 
. stawku między .Wełnowcem a Dębem 
· zwłoki młodego gospoda1rza Waną,t~, 
'który ·wówczas wozem po:v~acał z ~1e 
mianowic do Dębu. Wysc1el~ne sie
dzenie na koźle wozu bylo poc i ęte no
żem. Ludzie poderzewaja 1:iberkę o 
zamord·owanie Wanota, gdyz Wanot 
miał o:o ram jednego obić, za co mu 
Liberka się · odgrażał: 

J(Juczborek. ·Wielka Hczba ro~
tników rolnych z Królestwa Poi1sk1e
g-0 przejeżdża tutąj do prac rollwch w 
Niemczech. ; Tej wiosny do czwartku 

dnia 4 kwietnia naliczono tu przeszło 
16 OOO przejediających robotników. 

Z innych dzielnie Pots•I. 
Wypoczynek letni dla redaktorów. 

Pan dr. A. Tarnowski ofiarował w le
cznicy swojej w Kossowie w Oalicy·i 
(stacya kolei Zabłudów za Kolamyją) 
trzy bezpłatne miejsca kurac;yjne dla 
redaktoró:w Polaków z pod zaiboru pru 
skiego, którzy -Odsiadywali kaźń wię
zienną za przestępstwa prasowe. Ku
racya trwać może 4 do 6 tygodni w 
mies !ącach maju, czerwou, wrześniu 

lub październiku. Także właścicielka 
wili Liliiana w Zakopanem ~otową jest 
udzielić bezpłatnego wypoczynku let 
niego z calem utrzyman:em dla jedne
go redaktora polskiego z pad zaboru 
pmsrkiego znajdująceio sie w wy_żej 
wymienionych warunkach. 

· Reflektanci na powyższe m1e1sca 
wolne.\ kuracyi zechcą zgłosić się do 
sekretarza Towarzystwa dziennikarzy 
p. Józefa Goździewicza w Poznaniu 
ulica Półwiejska 28 III., 1ponieważ wła
ściciele odnośnych zakładów nie zna
jąc tutejszych stosunków, nie mogą 
osądzić, którzy ze zgłaszających się r_e 
daktorów najwięcej na wolna kuracyę 
zasługuje. Zarząd Tow. diziennikarzy 
zbada gruntownie wszystkie zgłosze
nia i. poleci najgodniejszych. 

Na Ro.gałce w Skalmierzycach przytrzy-· 
mano i 1od:stawiono do więzienia w Kaliszu 
czlowieka, na którei:!o pada podejrzenie, że jest 
mor.clercą nieszczęśliwego 'Z'amoir.dowane1'0 w 
blisikości tutejsz;ych Jazienek. Podejrzenie t o 
spowod'O'wata ta okoliczność. że aresztowany 
ma twa;rz podr~aną; człowiek ów twierd'Zi, 
źe upad:t i potlukt s.ię przy tej sposobności. 

Wiadomości ze świalae 
Konłerencya pokojowa w Hadze. 
Termin drugiej konferencyi pokojo

wej. w ttadze wnn.aczono na dzień 15 
częrwca. Różnica zdań, jaka się uja
wniła między paflstwami co do pro
gram.u narad, jest szeroko omawiana1 w 
prasie i daje powód do pesymistycz
nych 19rzewidywań. że wynik konfe
rencyi będzie marny. 

Sprawę ograniczenia uzbrojeń chcą 
pc;>ddać pod dyskusyę niai konferencyi 
Stariy z:~dnoczone, Hiszpania i Angfa. 
Natomiarst Rosya, Niemcy i Austrya 
zastrz'l~gają sobie swobode. usunięcia 
się od <l:vskusyi w tak eh spraiwach, w 
których. ich zdaniem, nie możnaby się 
spodziewac praktycznych wyników. 

wzruszyć tianadto, gdy jej powie ?ra- Stracić ją, widzieć, j·ak mu się wy
wdę, przed~tawił jej doktoró~, 1ako myka z objęć 1i dąży do grobu, rozstać 
swoich· 'dobrych znajomyc;h, ktorzY: - się na wieki z · ta ukochaną istotą, któ

" dcidał ~ będąc 1i:J'rzyp..a'Ci'.kiem w. Be~1ere ra była ' jego jedy_ną nadz: eją, jego po-
żboczyi'i z' drógi, aby go odw1ed2:11 eć. ciechą, calem jego sz·częściem„ to wy-

Marja' ·pokiwała głową. dawało mu się czemś tak ohydnem, tak 
, ,. ~ Diaczego usiłujesz u~iyć . prze- niesprawiedliwem, że dusza jego się 
demną: · prawdę? „. . buntowała: przychodziiła mu nieraz 

_ Prawtlę mówię ~ rzekł Made- chęć ·nagła krzyczeć głośno, rzucić wy 
lo'r. ·: · zwanie niebu, Bogu, który weń mie· 
, ' Ośmiechnęła się. rzyl: ,~Ale to się stać nie może !.„ Ja 

--:- Ci .Panowie przybyli. gdyż .zosta nfe chcey!.„ Ja nie chcę"!... 
li wezwani 11a ··K:onsyljum. Czy można . Paulina uklękła w rogu salonu i nie 
ptzedemną ukr.Yw'ać tak~e rzeczy, prze śmiala przerywać tej rnzpac.zy, umiała 
demną, córka lekarza? . uszanować milczen:e Siw_e~o dobroczyń 

·Zwróci.la s·ię do Ingelrans i de Ba:l- cy . 
Jy 1 i rzekła z tym samym uśmiechem: Minuty wlokły się <llugo, bez koń-

- Badajcie mnie, ·panowie dokto- ca; słychać było ty1ko wyraźnie mono 
rzy.„ ' · tonny i smutny dźwięk bronzowego 

I dodała oo cichutku: ' zegara z postaciami mitorogiicz.nem4, 
· · - I zróbcie co, żebym żyła; ja nie stojącego na kominku. 
chc_ę umierać, -0 ! nfo !... . · Nagle, Madelor zerwal si ę rapto-

Ma<lelor plakat Obaj doktorzy bar- wnie: dwaj lekarze otworzyli drzwi i 
dzo ·wzruszeni. zbliżyli stlę ku niemu z wycią,gniętemi 

Zaczę!i ją badać. Zapytywali o ró- rękami. 
żne symptomaty, któreby mogły ich Igreians zabrał głos: 
objaśnić, :iaki rodzaj znużenia odczuwa - Drog: kolego - rzekł - ani ja, 
co .jej dolega. czy b~.rdzo ją męczy ka- ani tPan Bai11y, nie możemy mówić ci 
szel. Kazali jej oddychać, mówić, tego, cobyśmy powiedzieLi każdemu 
chcac z.badać, c;,y niema jakiej &legli •1 innemu człowiekowi. Nie mogl:tbyśmy 
wości 1 która uszła uwagj Madelora. zwodzić cię długo. Wolimy powie
Potem wyszli do drugie~o polro_'lu, 9-Że dzieć oi od razu, co zresztą sam wiesz 
by wzajemnie udzielić sobie zrobfo- dobrze: stan twojej córiki jest bardzo 
nych spostrzeżeń. pow~ny. 

Ma<lelor zostawił kh samych. Nie Poczem udzielili Madelorowi sipo-
pos' adat już tyle zimnej krV{:i. ażeby strzeżeń medycznych, jakie obaj poro
mógł być świadkiem tej narady, której bili. W końcu Inge1rans dodał: 
celem było rozstrzygnięcie pyt~n ; a. -·- Powier.zyfeś nam strapienia two 
czy pozostaje jeszcze 1a·kakolwiek na- :\ei cór~i. Otóż według naszeg-o -zcfania 
dzieja utrzymania Maryi przy życiu. cierpienia moralne, działając na orga-

A jednak. pomimo swego przygnę- n izm, tak wątły i delikatny, są jedyną 
hienia.: pomimo zwątpienia i nadzwy- przyczyna choroby . Przy takim stanie 
czajnej roZipaczy Q:e mó~ł -uwierzy:ć rzeczy , nie można m i eć nadziei, muszę 
jeszcze w zupelne wyczer~an i e sil dzie ci to wyznać, jakkolwiek bolesną tnu
wczecia. si być dla ciebie taka pe\Vlllość, otóż 

' 

Zastrzeżenie to odnosi się właśnie dq 
sprawy ograniczenia się uz~ro)~ń. Zwra 
ca uwagę, że w tym punkct~ 19rogram~ 
Japonia nie stanie po strome Ąnglii, a 
Włochy po stronie Niernlec i Austl)i 
pomimo łączących te mocarstwa SOiu. 
szów. 

Z drugiej ~trony Ang fa i J ap<mia 'Wy 
rai:iadą zamiar •usunięcia sie od dysk\!. 
svi w sprawie ograniczeń st>osabów 
p·rowadz~ia wojny morski~~ 

Strejk powszechny we . Fr:aacyi, 
Przygotowania do strejku ipowszecn 

a1ego .pracowników w gałęzi 5PO'ŻY\V. 
cz ej w całej f ran cyi proma.dw_ne są 
gor_ączkowo. Na czele wielkiej akcyj 
strejkowei stoi piekarz Bosquet. prze. 
wodnicząc_y komisyi mężów zaufania 
różnych kategoryi pracowników. W 
streiJlru postanowili uczestniczyć pieka. 
rze, rzeźnicy, młyna1rze. kucharze, słu 
żba restauracyjna itrp_. 

Pracodawcy wobec pogróżek st1ei 
kowych zachowują się na ogól wycze. 
kująco. Według otrzymanych w Pary. 
żu wiadomości z prowincyi, ·w bardzo 
wie1u miejsc.owościach do ~treNm n'.e 
dojd1.ie. 

Nia.jwięcej\ ochoty do strejkowania 
ma francya ;północna, gdzie v.rzygoto . 
wuje się oprócz tego strejk ma~owni. 
ków w przemyśle drzewnym i gdzie 
•zaczęło się wrzenie strejkowe wśród 
marynarzy_. Zjazd okręgowy ~tolarzy 
i cie·śli w LiHe uchwalil roziJ)OCząć w 
czwartek strejk, który oprócz Lille O· 
g1a1rnie Calais, · Du1nkie11kę. Tuorcoint 
Douai, Valenciennes, Roubaix, Armen. 
tieres i Lens. Strejkujący żądają ood. 
wyższenia płac i ograniczenia V{Olno· 
ści pracy robotników zagranicznych. 

t Poseł Auer. 11 
Jeden z wybitniejszych czlonków 

stronnictwa- soc}'lalistycznego posefdo 
1par1amentu niemieckiego zmarł nagle 
rażony paraliżem w 60~tym roku tycia. 
Nieboszczyk był z zawodu siQdlarzem, 
rpracował dużo nad sobą i byt przez 
bliz;ko lat 30 członkiem parlamentu nie
mieckiego: 

Kradzież dwumilionów franków. 
· Policya francuska ujęła ]ę<lnego z 
uczestn:ków kradzieży popełnionej pra 
wdopodobnie pomiędzy łfarrem i Pary 
żem. Zn i knęło 6 przesyłek poczt-Owych 
na ogólną sumę 2 mi.Lronów franków na 
danych z New-Jorku. Dotąd, pomimo 
schwytania głównego sprawcy, szcze
góły samej kradzieży przed.stawiają 

powtarzam, nie można m : eć najmniej
szej nadziei utrzymania przy życiu 
twojej cónki. Takie i-est moje zdanie,, 
które zresztą podziela w zupełności i 
kolega de Baillv. ·Jeden ratunek ci po 
zosrtaje, który, życzę z całego serca, 
aby nie przybył za.późno„. Powrót 
tego młodzieńca, którego cónka twoja 
pokochała, powrót bezzwłoczny„. 
~ Kiedy to, co radziicie. jest niemo 

żliwe do spełnienia„. Jerzy jest wię
źniem w N'. emczech„. Nie wiemy z.n
pelnie, gdzie się znajduje. 

Przy pomocy Boskiiej, może . ci się 
uda odszukać tego, kogo córka twoja 
tak gorąco ukochała. W każdym razie 
ta ostatnia próba jest konieczna. Bie
dna chora, gidy sie dow: e o twoich u
siłowaniach odsmkania Jerzego, znaj
dzie może ieszcze w swem wątłym or 
ganiźmie sił trochę, aby walczyć czas 
jakiś z chorob_ą, która ją. zjada„ 

X. 
·-··obaj lekarze opuścili dom Maaelo-

ra. Paulina, która wszystko słyszała, 
pod'b : egła do starca, którego twarz za 
lana była lzami, złożyła pocałunek na 
jego czole i rzekła: 

- Czemu tak bardzo roZipaczasz? 
Jerzy przecież żyje. Przy pomOCY 
Boskiej odnajdziemy go. 

- Ale, droga Paulino, jak to zro· 
bić? Nie mog~ przecie opuścić chore
s.;o dziecka i jechać do N:emiec. Gdy
by Bóg powołał ją do s!ebie w mojej 
nieobecności? !.„ 

- Mam jedną myśl. JosHlet, sluzą
cy z la Cen<lriere, kocha mnie. to zac 
ny chłopiec i dla mnie, jestem tego pe
wna, gotów jest do najwfększych po
świę_ceń. Pobie~nę do nie<,?:o i będę go 
błagać. aby pojechał szukać Jerzego. 
Za jeden mój pocałunek, p.ojedzie na
tychmiast. 

(c. .d. I i... 1· ' '~ ~.'-fil 1ąg a szy nas 1.4p •li , u.~ 



zagactkę. nad którą ·napróżno łamią 
dowę ~en~i śledczy. Przestępca .o
becnie s1edz1 J>Od kluczem. Jest mm 
niejaki Rousseau, człowiekJ11łody inte
łigeIJtnY.. cieszący się niegdyś. bardzo 

• dobrą opinią. Policya zauważywszy, 
iż RouS1Seau w jednej z kawier.D t~aci 
masę .pieniędzy, poczęła RO oode1rze
wać, ·iż należy do szajki złodziei, tru
dniąel\ się rabunkiem sklepów jubiler
skiclt. Nareszcie aresztowiała go na 
dworcu kolei, wlaśnie kiedy zamierzał 
czmYCłmąć do Ameryki. 

Po poddaniu go rewizył, znaleziono 
przy nim dwakroć sto tysięcy franków 

· Rousseau badany odmówił wszel-
kich wyijaśniei1. 

Z r6żnJob stron. 
Bochum. Murarz Antkowfak, zat.rn 

dnionY u przedsiębior.cy Kluge'go zo
stał tak niebezp.iocz,nie zraniony ,pod-

• czas pracy, iż trzeba go bylo odstawić 
_ do domu cł]_orych. 

Wattenscheid. Żona górnika Niko-
e Jay została skazana na 4 miesiące wię 

zienia, gdyż bez przerwy poniewierała 
swą 8 lat liczącą pasierbicę. Dziecko 
oddano gdzie indziej na wyichowanie. 

Wattenscheid. Tutejszy kościół -pa 
rafiaJny ~ostanie nowo w_ymalowany 
przez malarza Vatha z Dortmundu za 
sumę 15 tysięcy marek. 

Gelsenkirchen. U dwuletniego dzie 
eka .Emila Hensela z Rotthausen zau
ważono objawy tężca karku, dla tego 
um~eszczono dziecko w tutejszym_ do
mu chorych. 

Bulmke. Szesnaistoletni robotnik fa 
bryczny Emil Urbański znikł przed 
trzema tygodniami i dotąd nie zdolano 

11 się dowieg_zieć, gdzie przebywa. 
Essen. Ks. kavelan Hecker od ko

ścioła św. Gertrudy, został mianowa
ny nauczycielem religii. przy gimna
zyum w N euss. 

Hattingen. Na 17 kopalniach obwo 
<iu górniczego tlattingen wydobyto w 
1906 roku 2 902 392 ton węgli, w 1901 
roku tylko 2 245 038 ton. Liczba gór
ników w tychże kopalniach zatrudnio 

nych wynosiła: w 1901 roku 10098, w 
i002 roku 12022. w 1903 roku 10921, 
w 1904 roku 11032. w 1905 roku 10868, 
a w 1906 roku 10885. 

W roku 1902 przy 120.22 górnikach 
wydobyto 2 220 971 ton, a w 1906 roku 
przJ{ 10885 górnikach czyli przy liczbie 
górników o 1137 mniejszej wydobyto 
więcej węgli o 682 321 ton. 

Rheydt. Za kanalizacyę części tu
tejszego strumyka zażądała jedna fir
ma 82 504 56 mr .• inna zaś 207 160 mr. 
czyli 124 656 marek więcej. Jakże to 
możliwe? 

SOlde. Zarząd kopalni „Mairgare
the" chce przeciwdziałać dobrowolne
mu świętowaniu -górników prżez to, że 
wyipłacać_ będzie co miesiąc_ premie gór 
niikom, którzy przez caly miesiąc ani 
raz dobrowolnie nie świetowaLl. Pre-: 
mie mają wynosić dla dorosłych 5 mr., 
dla młodocianych robotników 2,50 mr. 

M.-Styrum. W niedzielę zn:kł bez 
śladu trzyletni chłopiec Mikota~ Cha:r
lier. 

M. Oladbach. Złodz:ej Vogelpoth, 
który w ubiegłym tygodniu z ki1kµ in
nymi! więźniami 'zbiegł z więzietiia 
śledczego, został w okolicy na podda
szu schwytany. 

Katernberg. W ko_palni „Wilhel
mine Victoria" został zaibity górnik 
Hahn. Spadły mu na głowę węgle. 

Osterield. Górnik Józef Buczek dQ 
stał się w .kopalni po.il wóz, który mu 
pogniótł znacznie nogi. B. odwieziono 
do domu chorych. 
- Horst-Emscher. Z p0wodu, że tu 
grasuje tężec kanku, me mogą si'ę 'od
}Jywać publiczne zebrania i zaQarwy. 
Talk samo kiermasz został zakazany. 

St. Johann (Saar ). W szybie „Ma
tyldy" kopalni „Gerfiardt" przedsię
brane dochodzenia stwierdziły, iż w 
dnju nieszczęścia sztygar, który miał 
nadzór nad szybem wjazdowym, lmy 
u kos~a nie badał. Z te~rn powodu 
sztygara chwilowo usunięto z urzędu 
z połową pensyi. 

Klein-Rosseln. Dalsza ofiarą nie
szczęścia w kopalni tutejszej srtai się 
górnik Gabrisch, lat 57. rodem z Lota
ryngii. Trzej' inni okaleczeni mają się 

Niżej połączone Towarzystwa polskie 
kom oraz wszystkim Polakom, iż 

łep:ej, podczas gdy jeden z powodu 
przebytych wzruszefi dostał pomiesza 
nia zmysłów. „ _ _ . „ ___ ,.... _ - ~ 

W sprawie insygnii ks. arcybiskupa 
Stablewsklego pisze „Dz. Pozo.": 

Najprostszą rzeczą by loby otwo
rzyć-składkę 1I1a wykupno tak cepnej 
pamiątki z nie'Y,oH obcej, ale przy 101 
składkach naszych 11aJ przeróżne cele, 
wolelibyśmy, żeby ktoś prywatny, co 
sif czuje na siłach, zaradził tej praw
dziwie narodowej potrzebie. I to był
by ·objaw powracających nam sil. • 

Dowiadujemy się, że kosztowijOści 
te są własnością kościoła św. Floryana 
w J eżyca<;h a rodzina niemi nie roz-
porządza. ... 

Boden w Szwajcaryi. · Zmarl w 74 
roku żyda uczestnik powstania z roku 
1863 Damazy Trzciński. Rok 1863 za
stał go jako oficer,a wyższego, w gwar 
dyi karabinierów, pułku Bofo<Hno. Ale 
ksandra Il. W mundurze rosy·:Jskim, z 
bron:ą w ręku, paspieszyl w szeregi 
walczących, pod dowództem Taczanow I 
skiego. W bitwie Pod Kruszynami od
znaczając się wielkiem męstwem i roz
tropnością, mimo doznanego pogromu, 
zdołał ocalić znaczną część oddziału. 
Następnie przeszedł pod komendę puł 
kownika Calliera i odtąd był mu wier
nym towarzyszem broni. aż do nie
szczęspego upadku powstania. Zmu
szony_, uchodzić za granicę, RdYż ciążyl 
na nim wyrok śmierci ze strony rządu 
rosY,jskiego, który też skonfiskował 
iprzy,piadający mu w dziale majątek 
Kembliny. udał s:ę najpierw do Drezna 
a następnie do Zurychu, gdzie oddał się 
zawodowi księgarskiemu, - pracując 
ciężko ina swe utrzymanie. Stosunki ro 
dzinnę_ spowodowały, że w rok później 
zamieszkał stale w Baden najpierw ja
ko kierownik, a później wl~ściciel za
kładu kąpielowego. Mozolna a niestru
dzoną ipracą,_ doszedłszy do znacznej 
fortuny. nie szczędził wszelkiej pomocy 
dla celów narodowych, przedewszyst
kiem, dla kształcącej sie młodzieży. 

Wiedeń. Strejk piekarski, który 
trwał kilk1a tygodni, już się zakoń
czył; majstrowie przyjęli ·nowy cen
nik. 

Rozmaitoścl. 
Emerytowany bandyta. Z wyspy 

Korsyki nadeszta iadomość. że umarł 
tam słynny bandydam. Bellacoscia, na 
tur.alną śmiercią spokojnego obywatela 
Antonio Bonelli. zwany pos..'X)licie Bcl
lacoscia, urodził Si!! w roku 1832 : w 
Tentica ad Bocognano. Oxiec jego„ 
·równie wielki ban,Qyta, przybyJ za cz.a
sów Napoleona I. do Bocognano i pra
wem ka<luka przywłaszczył sobie ka
wal gruntu miejskiego. Dano mu pokój 
ze strachu i stary Bonelli żeni1 się po ko 
lei z -trzema siostnami. które go Obda
rzyły 11 chłopakami i 7 dziewczątka
mi. Z chłopców dwa.i zostali bandy
tami, Antonio i Jakób. Bylo to w ro~ 
1848. Burmistrz miasta Bocognanpch 

. chciał .ródzinie Bonellich zabrać grunt 
.ni!ejski, nieprawnie dzierżony, za co An 
tonio burmistrza zasztyletował i uc;:iekł 
w góry. Wkrótce przyłączył się do 
niego młodszy Jakób i obaj pr.zez 46 
lat żyli w lasach, wyjęci z pod prawa„ 
trudniąc się szczęśliwie rozbo:Jmt. 
Pewni będąc sympatyi ludności i licząc 
na p0parcie licznej1 rodziny, przedsię
orali legendarne wypnawy. Podczas 
wojny francusiko-niemieckiei otrzymal 
od rządu francuskiego żelazne listy i 
organizowali oddzial wolnych str~~l
ców. Po wojnie wrócili na Korsykę i 
znowu zostali bandytami. Jakób u
marł w górach, Antonio zaś oddał się 
sam w ręce władzy w roku 1892. Zbro 
qnie jego, za które był kilkanaście razy 
skazany na śmierć, były przedawnione. 
Bełlacoscia stanął w Bastii przed są
dem przysięgłych, który go od winy 
uwolnił. Władze administracyjne wy
tnaczyly mu Marsylię jako miejsce po 
bytu, qokąd go też . odwieziono. Ale 
Bellacoscia rychło umknął z Marsylii, 
po:~wił się znowu na Korsyce. Władze 
patrzały na to przez ]2alce. W w~u 
1900 Bellacoscia przybył do Paryża na 
wystawę. Dyrektor jakiegoś teatrzy
ku chciał go pokazywać za pien · ądze, 
ale bandyta z dumą odrzucił tę ptb
pozycyę. Powrócił na wyspę i tam ~w 
s:pokoju dokonał żywota, 4)owszechnie 
szanowany przez ludność. 

'l Wattenscheid oznajrlliają swym 

w poniedziałek, dnia 15 " ll.m~ 
„ . • 1 

po . ukończeniu Misyi św., odprawi się 
. : '. 
'' 

za spokój duszy ś. jp. 

Ks. Arcybiskupa FLORYANA STABLEWSKIEGO. 
Nabożeństwo odprawi się w kościele parafialnym o godz. 8 

wszystkich Polaków o liczny udział w nabożeństwie. 
rano, Upraszamy 

Tow. św • .Jozera. Tow. ilw. Woj~ie~ha. 
Bractwo Różańca św. Polek. 

Kolo śpiewu ,,DarDlonia''· 

=--··---· 
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~i_Pic ·mniej, najlepsze i droższe prosz~ żądać prawnie zatwierdzonych: 
~~-· '" .. > BezałkoholowTeh: M'nru - Drużby - A.zy - napój ludowy Biesiada. 
f~:-_. s~ ;·j;' Prawdziwych Naleftrajeli. z owocami: Wiśniowe), Sliwkowej, Borówkowej, Dereniewej i t. d. 
-~··~ . ~ .. „ . „ „ ·- „ 

1~...i.-.---„ ~ - Nastójki z owoeami: Nalewajek krystalizow1nych, jak: 
·-~~-........,..:r"""" „~-- „ 

Jai ząbkowej,~-fPomarabcwwej i t. d. Opatówki, Podkomorzanki, Za.globy, Szodonu, Jeremiówki, Gaesaanii, Dewajtis, 
9trłat.a.la naaroda ----~·~--11-:-;·-·~-~:;~ - ·· -- - ~ .. - - ~~- ---w····„~ Sokołówki i t. d. ·-···· ·- -----~--~-- ... 

a.r~-,ż za11łt1Sł 

- Breme.ae. 01•7ginaln7eh lłkiet•ów dese1·ow1ch: La. Prunelle, Refektoriam. Abrikotyny, Cura.gał oraoue, Curagao start, 
Liqueur de la Carthoase, Pepermint, Creme de mente glaciale, Maraschino, Creme de Cbtcola.t, Creme cle Moeea·;- Creme 

de Cafe, Greme de Rose, Cherry Brandy, Bla.ck:i.erry Bra11dy i t. d. 

iipeeyaln7eh 1•osyjsk,łch: Bojara, Staraji Wódki, Wódki No. 25, Rebin6wki, Sapekanki, Zubr6wki, ZielonAj\ mlatnaji. 

. Ko•łaków Kasprowłtiza 11 gatunków z win ssampańsk~ch własnej arorzelnł. 

Berlin. B. KASPROWICZ, GNIEZNO. Hamburg. 

Pabrylla - Gorzelnia - 1'Jtłooznla. 
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Hl ech ech n brzmi daleko od ucha da ucha! 

że 1430 

Józef Wiśniewski, 
w Herne, Neu~tr. 61, w Bruekhausen, Kaiserstr. 

Ilia t.owa.r rzecąwiście do'br7, trwal7 I tant jako to: 

Maszyny do gotowania, emal. 
garnki ltd.· oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do I ~~~!!~L~!. ~~!.~!~ z gwara.ncyą na. 5 lat. 

prania i wyżdżymania. Przybory do takowych. 
I motory pOdłUi' życzenia. Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do naJłep1Jz7e•. 

Za gotówk~l :Na odplat~1 

Bacznoś6 Rodacy! Swój do swego 

K.ło talk. uząd.Psenie J..11chen·1 Preflzę te.a ln8erat Yłi'f• Ka.i.idy, kto ten_wycinei: wrę-
ne bpi, otrzyma lad.ny po· ełf\e f ci,y, otrzyma 1> proe. i'ab~tn 

da.rek. w t.owarze. 

•a&&EHRl•m&-ugHBB• 
J. Pańczak, Essen, I 

stoppe•hergeł'Mtr. Il. I 
Księgarnia polska i skład dewocyonalii. • 

il Jedyna na EHen ł okolłeęl W. 
li Polecam Szan. Rodakom w wielkim wyborze krzyże fi 
• stojące, wiszące i pod kopułami, krzyżyki do 111z~11- ftl 

I 
pierzy ł różańeó iw, książki do nabożeu,..-:wa il 
w najróżniejszych oprawach, książki powłeicłowe, I 
I aaukowe, papier Ustcn'ł'7 .z napisem : Pozdro
wienia z Essen i pięknymi wierszykami, i•ocztówki 

I aarodowe f powłnszowa:ała, ob.razy n•rodo
we i relłgłJne z oprawą i ber.; instrumenty mu-
•J ez e różnego fabrykatu po ba.rdito nizkłch ee- i\S 

. •lłe.11. 124:2 -
= = == Swój de 11wego? ----· ~ 

11 J. Pańezak, Essen, I! li 8toppenbergeritr. 11. l{j ·--------· 
~~~re~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zakład artyst7ezny 

przedmioty 
ze złota, • 

!iirehra 

•lfenłdy 

Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Repe.raeye rze-
1iełnle ł tan.Io. 

1138 

Froszek do prania 

„N I egedacht" 
jest najlepszym i w uty. 
ciu najtai1szym w ś:wiecie 
- Pierwsza. próba powo-

duj e stałe używanie. 

Do nabycia.: 

W. Karłowska w Poznaniu l Aug. ~g~e::.xl~h= · 
wdowa pet. Gro.mer, 

d . . . k . · h . t l Otto Mess Na.chił osttt.WI3 n~JPię rueJsze c orągw1e, za em · 
towarzystwa, ktÓł'e mają zamiar chorą- w Hamborn: 
giew sprb. wić, a chcą tani'ł i piękn~ cho- Fr. W. Korten, 

„ rągiew mieć, ~iec:k się z calem zaufaniem ~~~~a Tj~:~~. Mnlthanpt, 

$I j~~;ą Kie~;;Ynń;ki;~pc~ Heros~: :~:~~:~:.:~: .. 
J. J nszcza.k. 

,._ 
c 
N .... -Cl ·-.a ·-

Nowo otworzon, pierwazy 
~~~,------------------------------

W R.eekł~·Siid czyli Brneh 
ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, bi~garza. 

Polecam wszystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlamark, Stockenbusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
------ rozmaitego wyboru ------

ezapek, szelek, krawatów ł wszelkiej błe-
11.zny dla m~żez1zn, maciejówek I lasek 

sokolsldeh. 
Zarazem donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejiieowym, iż posiadać bQdę w krótkim czasie wszelkie towarzy
skie czapki, a któreby na składzie nie były, b~dą podług życzenia 
i w.zom spiesznie wykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
życzenia załatwić. Rówmeż dostawiam cylindry na wesoła. i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem ws~ystkim rodakom pod.z.i~kowanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po· 
parcie i względy 

w Bruchu.------

I-a fabrykaty: Swój do swego 1 

'a o -• , „ 

• ! • A , 
li 
t • • 
= 

f ! 

Weil, Adler, 
Opel, Anker, 

Brenna bor, 
Westfalen, 

.h;xcds1or. b toewt}r i i. dostarczam naj· 

Szanownym Rodakom w Ger
resheim i okolicy polecam ro5j 

skład towarów kolonialn. 
taniej za gotówkę i na odpła~. N a skła 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. czQści 
rezerw. Re par. rzet. i ze znaj. rzecay. 
Handel kol. i motorów H. HeHand, 
lferne, Bahnhofatr. lll. - Tel. 265. 

' 
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u.I. Włetowa (Turmstro) nr. 14. 

kartofli, piwa w butelk. węgli i I 
drogeryę. I 

Proszę o poparcie mego przed-1 
siębiorstwa. (135) 

.J. Radzicki, 
G-erreshełm. Neunhauserstr. lb. -

Biuro obrony prawnej f ud;:1~~z~~~{ 

Naojwi~kszy i najstarszy pierwszon;~ intertł 
krawiecki na Essen i okolic~. 

sprawach prawn„ karnych, opiekuńczych, grun~ 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpiecze~ 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w 4. 
padk.ach na starość itd., jako też wykonuję \fSZO 

kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatk\l' 
we, prace piś~ienne ·w polskim języku i tłom~cz; 
nia na niemieckie i polskie. Polecam się ta~~e de 
U<:iągania wszelkich pozasądowych należytosc1 od 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed. 1J01· I ł 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 df44J 
godz. w poł, Krój nowomodny uznany jako najlepazy •• 

T.&1001 TA.NIOl 
lllica. Gesellenhausstia.ase nr. 1 , 

1.tó.r.y aży wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 
w Neumtihl: Ubiory m trwałego towaru jut od 35 marek. Aug. Zipplies, 

Ang. Hesse. IJblery 9ok.olB.k:łe od 35 do 4:6 marek. 

w llnschhausen: tt.oazta podróży do dwóch m.arek~acamy: -Ha 
ft ~ ł ft ft ;t ft ;1t' 1' :t ft~" ;t «'~ft~:/! :e ~ rt i't Hugo Eggert. słbm naszem: SwóJ do &wep. 

Essen, St€elerstr. 1 (naprzecif 
ratusza). ____.., 

Za druk, ualdad i redakcye od powiedzialny: A n to n i B r e J s k i w Bochum. Nakładem I czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa Pol.'' w Bochum. 



Jr. 85~ Bochum, na niedzie ę dni 4: go k ietnia 190'1·. Rok • 

• 

ośwła ł o apr111 1.rod wy p lityczny ł zarobkowv 

Jt'y.dlothi codziennie z -wyjątkiem dni ooświątecz
itft.h. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
1W'Y'JlOSi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~ feD „ Wiarus Polski" ZClł>isany jest w cenniku pocz W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 

Za inser"ty placi sie sa mie.Jsce rzadka drobnego dA· 
ku 15 f. -Ojlloszenie, zamieszczone orzed i~ratatl -ff 
ten. Kto często oglasza otrzyma rabat. - LIMv dco 
„Wiarusa Polskiego" naleh frankować I l>()dat 11 
nieb dokladny adres piszącego_ Rekot>. nie zwracuq tswym pod makiem •• L. polnisch nr. 123." 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Te Ie fon nr. 1414. 
~--!!1!!!J!!l!LW!łDUIE QL _________ • __ _!""_±_ ___ -- - - ____ _!!_ __ " 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówi~ czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się lłOZWoll ! 

Z WJP&dków dnie.. 
'Przy «>radach nad polityką sipOłeczn~ 
,Rzeszy aiemieckiej przemawiał w par

Jantellcie niemieckim poseł p. Jan 
Brejski. 

Obrady toczyły się w daffizym cią
gu nad etatem urzędu sp,raw wewnę
trznych Rzeszy. Mowę posła Brejskie 
go podamy w dostownem brzmieniu. 

W laraap i Horst przy Essen szerzy 
się tężec karku w sposób zastrasza

łący. 

W wymienionycb dwóch miejsco
wościach stwierdzono w vrzeciągu kil 
ku dlłi 57 wypadków tężca karku; cho 
roba ma przewafo·e _przebieg śmier
telny~ 

O coraz częstszych zapadnięciach 
ma tężec karku donosza także z ttorster 

m'arkn. ttorstemscher, Altenessen, 
ł\ray i Gelsenkirchen. 

Panuje obawa. że na lato zaraźliwa 
~horoba ta pochłonie jeszcze znacznie 
większrc, liczbę ofiar. 

W Ewhlgu pod Dortmuadem wydarzy
ła sJę straszna tragedya rodzinna. 

Górnik A. Glaser mieszkai'łCY od 
kilku lat przy ulicy Żwirówkowej 
(ChauSISeestrasse) 6 zabił przez udusze 
nie widocznie w porozumieniu z żoną 
Dięcioro swoich dzieci, nast~nie ode
brali Ol!serowie sobie samym życie. 

PO'WOdy okrop.nego czynu dotąd nie 
znane. Z zamordowanych dzieci, 3 
dziewcząt i 2 chlopców, liczylo najstar 

\ 

sze lat 9. na}młodsze 3 lata. 

. z CltalJfea• w Stanach Zjednoczonych 
denosq o wielklem DłeszcześcJu kole-

Jowem. 
Pociu wykoleił sie a w wagonach 

"'Ybuchl pożar. Dotąd znalez'.ono 11 
zweglonych trupów. 40 osób odniosło 
eie~ie obrażenia, nie ocLnalez;:ono do
tąd 15 o~ób. 

.łeneral•f kon~ul angielski w Egipcie 
lord Oromer ustąpił ze swoie20 stąno-

wiska. 

Lord Cromer mimo skromnego ty
tułu rz1tdzil przez lat przeszło 20 Egi
lltern i wyświadczył Anglii olbrzymie 
nrzyslugi. Nastę.pcą Cromera miano
wano eidona Gorsta. 
~~-„-E_~•-"22·-·----· -·-· ... ·--

Wybory w Galicyi. 
Odgłosy coraz żywszej agitacyi 

~rzedwyborcz~ dochodzą nas z Oa
licy ', a krótki już przoc!ag czasu od-

dzieła nas od chwili, w któ(ej nasi Ro
dac;y w zaborze austryackim staną do 
urny, aby poraz :pierwszy glosować 
wedlug nowego powszechnego prawa 
wyborczego. 

Galicya ma wybierać 106 poslów z 
70 okręgów wyborczych. 34 posłów 
wybierają okręgi miejskie. Resztę 
to jest 72 posłów wybierają okręg l · 
wierskie, których I,iczba wynosi 36. 

Każdy okręg miejski wybiera jedne 
go posła; każdy okręg w :ejsk:i dwóch: 
wi~szości i mniejszości. Każdy wy
borca ma jeden F;łos. Do ważności wy 
boru posła większości potrzeba naf
mniej 50 vroc. ze wszystkich ważnie 
oddanych głosów. Do wyboru posła 
mniejszości wystarcza najmniej 25 pre. 
z pomiędzy wszystk:ch ważnie odda-1 
nych F;losów. 

Jeżeli jeden z kandydatów, otrzy
ma! więcej niż połowę oddanych glo
sów, wówczas ten jest już wybrany, 
chociażby żaden z innych kandydatów 
nie otrzymał _25 11>rQc. oddanych gło
sów; ipomi~dzy zaś tymi dwoma kan
dydatam:, którzy otrzymali na)większą 
(po wybranym już pośle) liczbę gło
sów, przychodzi do glosowania ści-
ślejszego. 

W okręgach wiejskich wybiera s'.ę 
oprócz posla także i jeg-0 zastępcę, 
który obejmuje mandat w razie, gdyby 
poseł umarł lub zrezygnowal. 

Gdy w jakimś okręgu obydwaj1 po-,· 
słowie stracili mandaty, wówczas wy
biera s i ę na nowo dwó;ch wsłów. Gdy 
by zastępca, który. już wszedł na miej 
·sce posła, stracił mandat, nie przepro 
wadza się już ponownego wyboru aż 
do końca kadencyi. 

Okręgi wiejskie dzielą się na tnzy 
grupy: okiręgi czysto polske (17okr~ 
gów = 34 posłów), okręgi m ieszane 
(10 okręgów = 20 posłów) i okręgi 
czy~to ruskie (9 okręgów = 18 po
slów.) 

Ze strony polskiej k ieruje wybora
mi jako rodzaj centralnego komitetu 
wyborczego Rada Narodowa. która wy 
dala o.dezwt; zwracającą się do wy
borców ze słowami następującemi: . 

„Rada narodowa wzywa przeto 
wszystkich 1polcrków w tym kraju, do 
głosowan ·a powołanych, aby w im i~ 
miłości Ojczyzny i przyszlości naro
dowej, wobec grożące.( nam klęski po
spieszyli wszyscy do urny wyborczej 
i taikim tylko kandydatom oddali głos, 
którzy potrzebę solidarne~o Kola Pol
skiego uznają, do tego Kola wstąpią i 
w n'em pozostaną. 

„Miejmy nadzieję, że w stanow
czej chwili wyborów umilkną spory 
stronnicze, pójdą w zapomnienie wzaje 
mne urazy, odrzucone będą osobiste 
zachcianki i ustąp:ą miejscowe intere
sy, a ponad ~warem różnorodnych 
zdań i ~przecznych zapatrywań góro
wać będzie potężny glos sumienia na
rodowego. 

„Kto pastucha tego głosu. znajdzie 
się w_ dniu stanowczym w szeregach 
narodowych i pó\dzie do urny pod tern 
samem hasłem, jakie jednoczyło ojców 
naszych w dniach walki orężnej. 

HDziś inna walka. ale równie wa
żna dla naszej przyszłości. 

„Niechaj nie za.hraknie w dniu wal
ki wyborczej nikogo, .kto wiernym po
wstal chorą{{wi narodowej, a utrzy-

mamy zagrożone stanow:sko polskięi 
reprezentacyi parlamentarnej naszego 
krafu. 

„W tym dniu każdy z nas Poczuje 
się przedewszystkiem polakiem. spad
kobiercą tysiącletniej przeszłości, po
tomk:em tych, którzy byli przedmu
rzem chrześciaństwa, i tych, którzy 
mimo tylu klęsk i prześ1adowat1 wy
trwali wiernie w służbie dla Ojczy
zny." 
li!!'!:. 

Przemysł w Polsce 
zaboru rosyjskiego. 

Wyszedł z druku XXIX. tom „Prac 
warszawskiego komitetu statystycz
nego", powięcony stanowi przemysłu 
domowego i fabryczneg·o w Królestw:e 
Polskiem za czas od 1901 do 1906 ro
ku wlącznie. . 

Według tego źródła, na ooczatku 
1906 r. w miastach Królestwa czyn
nych było 2 871 fabryk, zatrudniają
cych 153 872 robotników z .rub. 249 mil. 
m.733 wytwórczości rocznej, w obrę
bie powiatów zaś - 7.608 fabrY'k, ze 
122.875 robotnikami i sumą wytwór
czości 164,580.616 rb. 

Ogółem Królestwo Polskie liczyło 
10.479 fabryk, 276.747 robotników i 
413,858.349 rb. produkcyj. 

W1porównaniu z latami poprzednie 
m i liczby te stwierd·zają.. upadę}c prze
mysłu, zwlaszcza \V niektórych mia
stach. 

Przemysł łódzki riv. w r. 1903 i 4 
reprezentował 125 milionów '"Ubli pro~ 
dukcyi, w roku 1906 zaś suma ta spa
dła o 16 mil. rubli, czyli 12.9 proc. 

Wytwórczość Warszawy wynosiła 
w roku 1903/4 przeszło 74 mil. rubli, 
a w roku 1906 tylko 64 m il·, czyli spa
dło o 13 procent 
- Wytwórczość Sosnówca z 26 i pól 

mifiona rubli spadła do 19 i pól. Czę
stocłJowy - z 11 mil. do 9.% mil. rb. 
Zgierza - z 4.7 miJ. rubli do 3 i pół 
czyli o 25 procent, w guberni : płockiej 
- o 49·2 proc., w radomskiej o 11 proc. 

Upadek ten głównie przypisać nale 
. ży stre:~om politycznym i _ekonomicz
nym • 

Ogólna wytwórczość przemysłowa 
Królestwa Polskiego wynosiła w roku 
1876 - <J7 mil. rubli. w roku 1885 -
187 mil. rub1 ;, w roku 1895 -' 278 i pół 
mil., w roku 1903/4 - dosięgła 420 i 
pól mil. i wreszc!e w roku 1905 413•/r. 
miliona. 

Pijcie piwo, wino, wódkę!"' 
IV. 

Nadmierna liczba wyszynków. 
Jak bardzo rozwielmożniło sie wszę 

dzie pijaństwo, tego dowodem nie
słychanie wysoka liczba wyszynków 
sprzedającycb gorące czyli alkoholicz 
ne napoie. 

Statystyka wykazała, iż jeden 
wyszynk przyipada : 
w Bydgoszczy na 478 mieszkańców; 
w Essen '' 362 „ 
w Fryburgu „ 330 
wi Magdeburgu „ 299 ,, 
w Kilon'i ., ?:76 
w Krefeldzie ,. 258 " 

w Monachium „ 253 
w Dyseldorfie „ 252 
w Oberhausen „ 247 

w Bairmen „ 252 
w · Stutgarcie „ 220 
w M. Oladbach „ 215 
w Akwizgranie ,. 211 
w Kolonii ,. 205 
w Paderbornie „ 200 
w Neuss „ 19<.ł 
w Bochum „ 186 
w Berlinie ,. 186 
w Moguncyi „ 183 

w l(oblencyi „ 175 

„ 
,. 
,. 
,. 
,, 
" 

" „ 
" 
o 

„ 

w Trew:rze „ 127 „ 
w Bononii „ 128 ,. 
w Monasterze „ 114 ,. 

Jeżeli odliczymy dzieci i kobiety. 
wtedy możemy sobie wystawić, Jakie 
w owych mias_tach kw :rtnąć musi pijai\
stwo, ikiedy tak olbrzymia liczba wy~ 
szynków w rn:ch utrzymać się · noże. 

Ile Niemcy utywaJą alkoholu f 
Uczony niemiecki. doktór Bonne

Flobbeck przedstawia spustoszenie, ja
kie alkohol czyni w Niemczech w na
stępu)lcych, aż nazbyt wYmow.nych 
cyfrach: 

N:.erncy wypijają corocznie 3 milio
ny 500 tysięcy hektolitrów wódki, w 
czem jest około 100,000,000 kg. alkoho
lu; 320 OOO OOO litrów wina. zawiera
jącego_ około 3,000 OOO kg. alkoholu i 
5. OOO OOO litrów piwa, w których Jest o
ło 2 OOO OOO kg. alkoholu. 

Z uprawionej ziemi całego oł>4>zaru 
Niemiec: 577,187 hektarów czyli 
2 308 748 mórg wysługuje się prOÓUk
tom przetwarzanym na wódkę. 120 935 
hektarów, czyli 483,740 mónl; pod upra 
we wina i 1.081,418 hektarów, czyli 
483,7 40 mórg pod uprawę wina i 
1 081 418 rrektarów, czyli 4.325 672 mg. 
pod uprawę piwa! Wszystkiego ra
zem: 1.779,540 hektarów. czyli 
7 118,160 mórg wyslugruj.e się alkoholo
wi! 

To jest piętnasta część wszystkieI 
lllPrawionej ziemi całych Niemic~ -
jedna trzydziesta druga część calego 
obszaru państwa niemieckieg-o ! 

Niemcy wydawają corocznie 
3,000 OOO OOO marek na upajające trun
ki! - to jest tyle co na wszystk"e wy
datki całego pa(1stwa podlu${ etatu, oraz 
tyle, co na zboże, chleb, make i kartofle 
razem wziąwszy. 
-·------·--------------- w 

liemłe polskie. 
Z PPnt? Za ·n~ 1~ ~. Wa '} , · ~ za . 

Gdańsk. Trzynastoletnia uczenni
ca szkolna Malwina Szymail ~ ka z S ;
dlic pow· esila się na poddaszu domu 
swego \vuja z obawy przed karą. 

Brodnica. \V listopadzie za g; nął bez 
wieści dawniejszy budownicz~ Schul
tze; obecnie wyłow: ono ciało jego z 
Drwęcy pod Bobrowskiem. Tak san10 
wydobytq z Drwęcy zwłoki sy na le
śn ' czego Kolczyńskiego , rodem z oko
licy Chojn=c. Ponieważ przy trupie 
znaleziono portmonetkę z oieniędzm i i 
zev._arek, przeto orzypuszczen ie. :a.koby 
został zamor<lowany, n:e potwierdza 
~ie. 

Lubawa. Jakóbkowo i Zaj~czkowo 
sorzedal p. Różyc!< i żydow;. Przewła
szczenie jak pisze „Lech" . już nasq,.-



p=to w wielkim tygodniu. Jakże wo- 1 
bee tego wyglądają uspoka~ąjące ~- i 
J).ewnienia_ p. RóżyckiegQ. które „Dzien 

• nik Poznański" ogłosił? Nie ul~ga wąt 
pliwości, że wymienione posiadlości 
~razem 2400 mórg) przepadły dla nas 
na zawsze, bo nabywca już jest w kon 
szacht~h z kolonizacyą. 

W Lubiewie (Prusy Zach.) odbyto 
się walne zebranie Banku Ludowego 
przy ogromnym udz!ale interesentów, 
:któremu przewodn!czył P. dr. Kara
siewicz zTucholi. Oświadczył on, że 
st?t~ Banku tak bardzo zły nie jest, tyl
ko trudno się w interesach połapać. 
gdyż książki są w zupełnym nieporząd 
ku. Ogólnie skarżono sie na zarząd i 
rndę nadzorczą, które to władze rze
czyw: ście nie ładnie sobie postępowa
ły. Dalej wykazano, że PatrQnat od 
da,vna otrzymywał skargi na gosipo
parkę w Banku, ale nic nie robiL 

z. Wiei. Kt Poznatsk!euo<i 
Wągrówiec. Strejk murarski w 

mieście naszem trwa dalej._ Pracodaw 
cy wszystkich czeladników wykluczyli 
z pracy. Czeladź żąda p_odwyższenia 
zapłaty z 38 na 42 fen. na godzinę, a 
pracodawcy chcą dać ty~ko 39 feny
gów. Sprawę przedłożono do rozstrzy 
gn:ęcia głównemu związkowi pracoda
wców. Czeladnicy porozstawiali li
czne posterunki strejkowe. 

Poznań. Nietylko komisya koloni
zacyjna opasuje Poznań syistemafycz
nie pierścieniem swoich osad, dostar
cza~ąG kupcom i przemysłowcom nie
mieckim odbiorców wiejskich, ale w 
ostatnich latach chwycono się nowe
go środka, którego celem jest wyiparcie 
robotnika polskiego z wielkich poznań„ 
skich zakladów przemysłowych. 

W Żab 'kowie pod Poznaniem utwo
rzył Landbank . berliński z poparciem 
generalnej komisyi osadę dla robotni
ków niemiecko-protestanckich, obliczo 
ną na 200 rodzin. Robotnicy na dogo
dnych warunkach spłaty mogą nabyć 
około 2 morgi z '. emi z domkiem muro-. 
wanym, składający się z 2 izb, kuchni 
i wszelkich wygód gospodarskich. 

Rawicz. Z rak niemieokich nabył 
Polak pan Bajon z pod Wolsztyna 3t2 
morgowy folwark Karolewo w powi.e
c'.e rawickim za 99 500 mr. Wieś ta 
od niepamiętnych czasów znajdowała 
się w posiadaniu Niemców. 

.-<ępno. W zeszłym tygodniu vrze
jeżdżały przez naszą stacyę olbrzy
mie masy .polskich robotników sezono
wych, zdążających ido W estfaHi, lub 
Brandenbun(i. albo do innych prowin
cvi niemieckich. Sta.cya tutejsza mia
ła dochodu dziennego 15 do do 20 . ty
sięcy marek. a stacva Wieruszewo 25 
do ao tysięcy marek. Agenci na gra
nicy złote góry' robotnikom ob '. ecują, 
a rzeczywJście będą oni w ohydny spo
sób wyzyskiwani. 

Fatalna omyłka. 
78) Powieść z francuskiego. 

(CiąK daJszy). 

W dziesięć minut potem, Pauliną 
przybyła wdyszana , do la Cendriere: 
Josiaet był w taśnie na podwórzu iol
warcznem l wy1przęgał konie. Wieś
niaczka 1podeszła prosto ku niemu i wy 
ciągnęła do niego rękę: 

- Josillet, potrzebuję od ciebie :pe
wnej przysługi. Czy jesteśc i e gotów 
udać się o sto mil od tego miejsca, je
żel i tego będzie potrzeba, pirzebiedz 
całe Niemcy, gdy nie będzie mc:1żna iną 
cze\ żeby odszukać Jerzego i przy
wieźć go do Hiaut-Butte? Od teg'9 za
leży życ : e Marii. 

- Z taik em spojrzeniem, panno 
PauHno - rzekł, cały czerwony i ,bar
dzo wzruszony - możesz mi kazać 
przetrząsnąć wszys~kie ·zakątki świata 
całego. 

- I chętnie się zgadzasz 
- Przebóg! nie mam chyba miny 

człowieka, który dz . ała pod przymil: 
~em. - rzekł nieco ironicznie. 

-- A jaki jest twój plan? 
- O! plan.„ zawiele żądasz ode-

rn ri ie; spuszczę 'się na los szczęścia. 
- Pomyśl jednakże o trudnościach, 

h'.·~ · c napotkasz w swojej podróży, o ró 
żnych niebenp ~ eczeństwach„. 

Ze Sl,zka czyU Staropolski. 

Wrocław. Ogólny wiec polski ce
lem omówienia ważnych spraw, doty 
czącyc_h kolonii polskief1 we Wroda
wiu odbędzie się we Wrocławiu w 
niedzielę, 21 kwietnia rb. o godzinie 3 
po poludniu w „Casino". Neue Gaisse 
nr. 22. 

Olłwice. Hakatystów spotkał de
spekt i to na zebraniu niemieokiem, 
które w Gliwicach urządzili postępo
wcy. P1rzed zebraniem wezwal adwo
kat Cohn z Gliwic przedstawiciela ga
dzinowej „Schł. Ztg." i wszystkich ha
katystów, aby salę opuścili. 

Racibórz. · Odra po raz drugi wy
lała już tego rnku. We wtorek wodo
stan w Raciborzu wynosi ł 4,30 metrów 
czyli 50 centymetrów ponad brzegi. 
Woda ciągle jeszcze rosła. Powodem 
wylewu sa ostanie deszcze. 

Z Innych dzielnic Pols!d. 

z posiedzenia dziennikarzy polskich. 
Podczas posiedzenia Towarzystwa 
lwowskiego dzienn:karzy polskich, któ 
re odbyło się dnia 8 bm. we Lwowie, 
pan La&kCYWski podniósł s:prawę fał
szywego informowania prasy ~agrani
cznei o spoJęczeństwie polskiem, przy
czem przedstawił wniosek, polecający 
wydziałowi, aby w pornzumjeniu z ka 
są literacką w Warszawie i Towarzy
stwem dziennikarzy polskich na rze
szę niemiecką przystąp] do inicyatywy 
w ·sprawie utworzenia 1polskiego biura 
korespondencyjnego, :któreby informo
wało zagranicę o stosunkach polskich 
i prostowało tendencyjne fałsze, rnzsie 
wane w prasie zagran'.cząei. Wniosek 
powyższy uchwalono razem z wnio
skiem dr._ Nittmana, aby wy.dział już 
teraz- przystąpił do utworzenia komi
syi informacyjnef\ i zawiadom:ł o tern 
szerokie kola za~raniczne. W daliszym 
ciągu ·przyjęto .przez aklama-cyę na
gły wniosek pp. Ostaszewskiego-B~
rańskiego i Laskownickiego tej treści: 
„Walne zgromadzenie Towairzystwa 
dziennikarzy polskich wyraża żywe u- l 
bolewanie i tal z powodu. że pisarz tej ! 
miary, jak Bjorn_stjerne-Biornson, w r 
publiczn:e ogłoszonym artykule (w wif> 
deńiskiej „Zeit'_') opierając się na męt
nych lub tendency.)1ych źródłach, tak 
niesprawiedliwie wyraził się o nar.ro
dzie polskim ( w sprawie rusińskiej). 
Żal nasz tern silniesjzy i słuszniej1s.zy, 
im wyżej stawiamy powągę qp1nii 
tych, którzy w narodzie swoim zaj
mują mielsce .przodujące. Pirzekoną
ni, że nie zła wola, ale nieświadomość 
wywołała ten nie~prawied:iwy atak na 
nasz naród, dziennikarze po~scy publicz 
nie zaprasza)\ niniejszem p. Biornstjer 
ne-BjDrnsona, aby przybył do naszego 
kiraju, w którym bę.dzie mógł, odpo
wiedni o do własnego uznania, korzy
stać ż wszelkich, stojących mu do roz-

- Przeciwnie, panno ra'lllino, wolę 
o tern nie myśleć. 

- Dokąd $ię udasz na.'tpierw? 
- Do Sedanu. Tam 1postaram się. 

dowiedzieć, gdzie został wysłany 58-y 
pulk linjowy, albo przynajmniej część 
jego, gdyż w tak '. em zamieszaniu nie 
można się spodziewać e;naleźć w je
dnem miejscu caty oddział, p-ułk, lub 
batalion. 

- A potem? 
-Jeżeli się czego dowiem, no, to 

pojadę do Niemiec, bez względu na 
Pmsaków, którzy sa wszędzie. Takie 
jW; ich mnóstwo we francyi, że nie mu 
S!Gl t,) IPOZOSl2 _ wiele W ich własnym 
kraju. 

- Ja słyszałam - rzekła Paulina, 
- że żołnierze, których zabrano do nie 
woli w Sedanie, zostali wysłani do 
miast. leżących nad Renem. 

- Jeżeli to 1prawda. to tern lepiej 
Paulino. Łatwo mi przyjdzie odna
leźć Jet.ie go i dopomódz mu do u ciecz · 
ki. 

P.atrzyli na siebie czas jakiś, trocho · 
w~ruszeni oboje. J osillet rzekł c:cho: 

- Nie wiadomo, co sie może przy
trafić, panno Paulino, może sie już ni
gdy nie zobaczymy ... 

- Pocałuj mnie. Josillet. 
Nadstawiła mu czoło. 
Wieśniak obtairł usta wierzchem 

ręki i złożył na niem glośny pocałunek. 

porządzenia źródeł. w celu ocenien~ a 
wlaściwej istoty stosunków DOJ.sko-ru
sińskich, a nie )V'ątpimy, że wówczas 
sąd jego, wolny o4 ws~el!kich uprze
dzeń i obcych wpływów, obudzi w nim 
pełną świadomość krzyWdy. jaką wy
rządził dziś naszemu narodowi.'. 

Wiadomości ze świata. 
Ks. kardynał Fischer w Rzym.Je. 

W czwartek przed południem odje
chał ks. kardynał fischer w towarzy
stwie kil.ku dostof1ników duchownych 
do Rzymu. 

Ugoda Aµstryi z Niemcami. 
W Wiedniu toczą sie narady mi

nistrów austryackich z ministram~ wę
gierskimi nad stosunkiem Austryi dG 
Węgier. - . 

Sprawa ugody na dłuższy term1~ po 
za rok 1907 będzie wykluczoną Jako 
stanowczo przez Węgrów odrzucon_~. 
a oba rządy będą dążyły do porozumie 
nia co do ugody jedynie do roku _1907. 
Ponadto zgadzają się Węgrzy Jedy
nie na ogólne zastrzeżenie. że w. roku 
1917 nastąpi rozdzi:at ekonomic~y 
obu połów monarchii, lecz i nadal ~ą1ą 
znaleźć ochronę interesy ekonomicz
ne tak Przedlitawii, jak i Węgier. 

Już od roku 1908 żądają w.ęgrzy 
rozd·zialu :podatków konsumcy1~y.ch, 
lecz żądanie to napotyka na ~energiczny 
prote~t w kołach iabryikantow urzedh
tawskich. 

Niem~ a Francya. 
Od dłuższego czasu czynią Niemcy 

.starania, by Francyę odciągnąć od. An
glii ,i stosunek Niemiec. do fran~y1 ~
czynić cieplejszym. W1el1e sJJQdz1ewaJą 
się w tym wzgie_dzie Niemcy od now~
go amQasadora francuskiego w Berl.1-
nie Cambona. Podczas posluchama 
powitalnego u cesarza .Wilhelma, no
wy ambasa~Olr fr~nci:ski. C~mbon, ~
świadczył, ze dz1alac będzie w mysl 
rządu francuskiego, pracując nad roz
wo:~ dobrych sto~u~ków pomięd~y 
Francyą a Niemcami I spodziewa s1ę, 
iż dobra wola cesarza ulatwi mu spel-

. nienie tego zadania. Cesarz niemiec~i 
powiedział, że p.r..zyczyni si~ do. ułat'"'."i.e. 
nia ambasadorowi wszełk1em11 mozh
wemi siposobami pracy nad osiągnie-
ciem .porozmmienia pomiędzy dwoma 
wielkimi narodami, powołanymi do roz 
powszechniania wśród ludów ziemi 
postępu kulturalnego. Osięgni~cie tego 
celu warte jest pracy wsp~hieiJ wszyst 
kich umysłów szlachetnych. 

Układy iranko-syamskie. 
Dyplomacya francuska odniosła nie

dawno nowe zwycięstwo. zyskując 
dla P.rancyi azyatyokiej bogate prowin 
eye, dawniej pole ożyw.ionej dzialalno-
__ !!L_ ··---------

- Mam teraz odwagi i cierpliwości 
więcej, n i ż .potrzeba - szepnął. 

W dwie godziny 1potem, już był w 
drodze do Sedanu, gdzie !J}rzyibyl wie
czorem, iprzed samem zamknięciem 
miasta przez niemiecki garnizon. 

Uply•nął tydz '. eń. Dz!ewiatego dnia 
raino, jakiś niezna:fomy zastukał do 
drzwi domu Pa'llliny i oddał jej list. O
tworzyła go gorączkowo. List był pod 
pisany: „Josillet" i zawierał te sło
wa: 

Panno Pauli.no! Pojechałem w:ęc 
jak' ci o tern wspominałem. do Sedanu. 
.RoZJpytywale.m się na wszystkie stro
ny. dokąd mógł być wysłany 58-y pułk 
Nikt nie umiał mi na to odpowiedzieć# 
W komendaniturze o malo co mnie nie 
zaaireisz.towano i nie uwięziono, a to nie 
pomogłoby naszej sprawie. 

„W końcu musiałem !Postępować 
mniej otwarcie. Niemcy sa pode]rzll

. w i inie tak łatwo wierzą. Zresztą ma
ją słuszność. 

„Słyszałem od ciebie i od p. Ma
delara. że Jerzy i żołnierze z )~go puł
ku opuścili pó?wyseip lges 6 września. 

„To objaśnienie było dla mnie cenną 
wskazówką; 'POtwierdz '. li mi je później 
mieszkańcy Sedanu, którzy mieli kil
ku przyjaciół w 58-m pu~ku; zapewnia 
li mnie oni. że ten oddział jeńców wy
prawiono do Mouzon. 

„Udało mi się zdobyć sobie u wyż
szej władzy niemieckiej przepustkę, za 

ści. które potem, jak to często 8tiaf(Y 
w Indyach. uległy spustoszeniu. Pro
wincye te król Siam odstę.puje na za_ 
wsze francyi, w zamian za co sarn 
wyswabadza siebie od 10 do 12.(XX) 
,JJ!fOtegowanych'' francuskkh, aódło 
bezustannych zatargów i kłopotów. 

Wykluczony poseł. 

WJceprezesa związku prawdzi.wycłl 
RO'Syan Puriszkiewicza wYldnceyła. 
Duma z powodu, że zaczepit prezy
denta Golowina. 

Zatarg pomiędzy Dumą a Pre.t:ese.. 
ministrów S_toły(!laem 

zaostr'za się coraz więcej. Prer;ydent 
ministrów Stoly.pin zawiadornil prezy 
denta Dumy państwowej, że rząd pod 
żadnym warunkiem nie dopuści· do bez 
pośredniego znoszenia się Dumy r; ziem • 
stwami, gdyż stosunki te sa sprzecz
ne z ustawami. Również odmóWil Sto
lypin Dumie prawa powoływania rze
czoznawców n '. eczłonków Dumy. 

Co do ostatniego punktu to nawet 
pi:sma zresztą bardzo przych_yh1e rzą. 
dowi nie przyznają słuszności Stoły. 
,pinowi. 

Udaremniony zamach. 

Na ipociąg, którym wielki ~i4łtę Mi 
· kołaj Mikołajewicz i brat jego Piotr 
powracali z Carskiego Sioła do Peters 
burgfl, stairnno się wykonać zamach za 
:pomocą nabojów dynamitowYdl. Straż 
spostrzegła iednakowoż wcześnie aie 
bez.pieczeństwo; czterech spiskowców 
zdołało zbiedz. 

Kobiety w sejmie finladzkim. 
,,National Ztg." donosi z-H~i;g: 

forsu, że udział kob iet w ~ł.osowaniu do 
sei1rflu finlandzkiego był ogromny. 60 
ip.roc. oddanych głosów było kobiecych 
Wśród wyqranych posłów-kobiet j1est 
19 socyalistek. 

Sprawa marokańska. 

Orędzie Sult~ma, odczytane w gló 
wnym meczecie .Fezu, a zawiadamia
jące o zajęciu przez francuzów oazy 
Udża, wywołała śród krajowców wiei 
kie ipodniecen:e. Na targa~h zjawiają 
się licznie przedstawiciele różnych po
koleń i zakupują broń. Spodziewane są 
poważne powikłania . 

Orędzie sultańskie odczytano także 
świeżo w Tangerze. 

Z różnych stron. 
Bochum. Dnia 8 listopada wlaHiał 

się do mieszkania ks. rektora Wolte· 1 

rsa w Recklinghausen robotnik Henryk 1 

Saarheck i grożąc, zmusił ks. W. do 
dania mu pewnej sumy pieniędzy. Za 

pomocą której mogłem Rodróżować w i 
chairakterze agenta handlowego; to też 
aż do samej granicy, nic sobie nie robi 
łem z niemieckich żołnierzy i nie:zwlo
cznie 1puściłem się w droge_ do MouzoTI 1 

„Objaśnienie, jakiego mi udzielono, 
było, w samej rzeczy, dokładne. lol· 
nierze 58-go pułku pirzechodl)ili tamtę
dy, odpoczvwali godzinę i wyprawiono , 
ich następnie do Stenay. Byłetn więc na 
dobrym tropie, przynajmniej takie było 
moje. przekonanie; pomimo jednak do- ' 
kładnych szczegółów, jakie wymienia 
Iem wieśniakom, opisując im Jerzego, 
nic nie wskórałem. · 

„Ci biedn1 ludzie, od samego paczą 
tku wojny tylu widzieli żołnierzy fra.a
cuskich i niemieckich. że cudem, do
p.raw"d'ly, mógłby sobie który z n~ch 
przypomnieć mego pana, podług ryso
pisu, jaki im dawałem. 

„Nie będę, panno Paulino, opisywać 
ci mojej wlóczęgi po wszystkich miej
scowościach, w których się zatrzymy
wałem, gdyż to byłoby za długo. Opo
wiem er to kiedyś, o sza•rej godzinie, 
gdy irttż powrócę do domu ... jeżeli kie
dykolwiek powrócę. Teraz wystarczy 
g-dy się dowie~. że jechałem drogą do 
Metz, przejechałem przez Gosse, dą
żąc ciągle śladem pułku 58-go; naste.P 
nie przeprawiłem się przez Mozole, 
przebytem drogę, prowadzącą do Pont 
a-Mousson i dotarłem do RemHly i do 
f orbach. . ~ . ...:u ~ .• ...... , j 
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to został S. skazany na 4 lata domu kar ' 
•:ego. . . . 

Yf Bc>chum streiku;ą D01110C11.cy ma 
iarsd.r· Właściciele ?rzedsiębio_rstw 
malarskich przedkłada1ą pomocrnkom 
~wers do podpisu, a kto tego nie uczy 

r i traci pracę. Rewers. który w ni
~r~2: obra~a v.rawa koalkyjne robotn~ 
kÓ'fl bfZJ?'H : , . . . • 

„Podpisany osw1adcza mme1szem 
'll ·yrażnie, iż nie należy ani do chrześ
ciańskiei ani do wolnej organizacyi i 
20!J01rięzujie się strejku.jących i wy<la
lonych z pracy robotników nie ipo-pie
rać w żadnym kierunku ani morallil:e 
ani finansowo". , 

Rzecz naturalna, że takiego cyrogra 
fu żaden si~bie szanujący robotn:k nie 
może podłp1sać. -

Bocllum. W koksowni kopalni „Ha-
110-wer„ pękla rura do przewodu _pary 
lużąca. Ponieważ stalo„s•· ę to w:aśnię 
w fłrzerwie południowej, przeto z lu
dzi n.ikt szkody nie poniósł. 

Bechum. Sąd przysięgłych ska~ał 
górnłka Jana ttammanna z Baukau na 
4 tata więzienia za podrabianie dwu 
1 pieciomarkówek. 

Gelsenkirchen. Robotnik Kuzo!a 
tracił obie no~i, które mu uciął wagon 

'" zakladach firmy „Schalker Gruben
u. tfiittenverein". K. u mar! niebawem 
'\' domu chorych. 

Esse&. Tężec ka:rku szerzy się w 
powfocie .Essen coraz bardziej. \V 
Kairnapie szerzy s.ię ta niebezpieczna 
choroba nagminnie, gdyż dotąd od 6 
marca stw'..er<lzcmo tam 22 wypadków, 
\I' AtteneSiSen 2 wypadki, w łforst-flm
scher 35. Większość wypadków koń
czy Śię śmiercią W na}bliższych 
dniach zostaną wszyscy umieszczeni w. 
osobn~i barace w Karnaipie. 

Langendreer. Górnik G. Wester
manrt, został zasy;pany iprzez obrywa
iące się kamienie i odniósł znaczne ra 
AY. 

Unden nad Ruhr<ł. Wśród oznak 
tęica karku umarło tu 10 lat Uczące 
<lzlewczę P·iekarza Timmera. 
Lłnden-Ruhr. Tutejszy ks. kapelan 

Schułte został mianowany proboszw 
czem w Herzebrock. 

lfitten. Znaleziono tu czteroletn:e 
<lziecko, które z Altenbochum przyszło 
pieszo aż do Witten. R·od.zice już je 
odebrali. 

Dortmund. Robotnik Gustaw Bo
jarski, który się w roku ubiegłym nie 
stawił na kontrolę, został aresztowany 
dalm „niepewny kantonista" odsta
wiony do koszar w Paderbornie, gdzie 
odsłużyć ma woiskowość. 

Asseln. Szewc Neese został naje
chany przez kolej elektryczną i znacz 
n:e ~raniony „ 

Hoerde. Pięcioletnie dziecko rodzi
ny P. wypadlo na podwórze z czwar
te~o piętra, ale nic mu się złego nie 
stało. 

.. ,Tam pułk 58-y byl ta:kże i ztamtąd 
Po1echał iuż prosto do Niemiec. Ale 
gdzie ? Tego narazie nie moglem się 
dowiedzieć. Musiałem czekać dni kil
ka, Podczas których zbierałem wiado
~oś?i, gdzie tylko mogłem. Ale objaś
ruema. jakich mi z poGzątku udzielano, 
byly zu..:Pelnie sprzeczne. Jedni utrzy
~Ywali, że od.dzial jeńców, w którym 
1i znajdowali żołnierze pułku 58-go, 
d ierowano w strone Wesel i że prąw-
~?dobnie zostawiono więźniów 
s ~leś po drodze w Manheim, Mogun
Y~ I<olonii, Kieł, Dyseldorfie. Inni 

,now twierdzi!~ że wYJ)lrawiono Pran
Uzów do Erfur.tu. 

.,Bytem już bairdzo zmartwiony i 
~l~rn rprawdopodobnie jechał dal~i 
k~ .szczęścia. Polecając się opiece 

~ ie1, aby mnie prowadziła. gdy w 
i oberżysta, któremu zwierzyłem 
ę tz celem mojej wwrawy, i który na 
re U~iłowal odwieść mię od mego 
z~~.s1ęw.zię.cia, wziął m:e na stronę i 
~h ·. „Miesiąc temu. trzech. czy czte
rz ~lnienzy pul.ku linj-owego 58-go 
ni ~chouziło przez tę okolicę: kryli się ul 0 fol~arkach. Uciekli z Moguncyi 
Ułke ,, W1'<iocznie, umieszczono część 

u . 
Z'fJNie tracąc ani chwili czasu, posp-ie 
'dzietrt ~araz do jednego folwarku, 
Ys e. zbiegi s:ę ukrywali. Tym razem 
anOp~s _na na Jerze go przydał się. Mói 
ió\vnik :najdował się w liczbie więź-

, torym się udało umknąć. 

MarxJoh. Oórnik Fr. Surma został 
na ulicy napadnięty -i pożgany nożem. 
Odstawić go trzeba było do domu cho-
rych. -

Sprockhovel. W kopalni „ver Trą 
pe" spadły bryły kamieni na górnika 
Westermanna raniąc go śmierteln: e. 

Pforzheim. Dnia 8 bm.odbyWało się 
tuwesele babki, córki i wnuczki. 75 
lat liczący dziadek obchodził wesele 
złote, jego córka srebrne a wnuczka 
brała w dniu tym ślub. 

Lennep. Pomocniczy hamownlk 
W ollweber spadł podczas jazdy i do
stał się pod kola w~onu, które mu od
cięły głowę. 

Soest. Tutejsza huta szkła zawiesi 
la pracę, ponieważ zabrakło jej wy
ćwiczonych w tej pracy sił. Tak dono 

'szą gazety niemieckie. Nam bo się zda 
iie. że gdyby tylko dano robotnikom 
swym należytą zapłatę, to na ich braik 
nię potrzebowanoby się żalić. 

O.berhausen. Gmina nasza stawiła 
u rządu wniosek o ipr.zyłączenie do mia 
sta Fri111trapu i części Del1lwigu. 

Duisburg. Dawniejszy policyant A. 
Knappe został skazany na rok i miesiąc 
do domu karnego oraz na 200 marek 
kary pieniężnej za fałszowanie :doku
mentów i kradzież. 

Monaster. Mieszkający w Monaste 
rze kUJpiec Geroken, zatrudniony u fir
my Beck.mann w Bocholt jako podró
żujący, zastrzelił w lesie troje _swych 
dzieci, syna od 11 lat. oraz dwF. e córki 
~iczące 16 i 14 lat. Powód strasznego 
tego czynu jest dotąd nieznany. 

Erfurt. W Wandersleben stwier
dzono osipę u 2 rodzin. 

Mec. W zabudowaniach tutejszych 
zakladów wodociągowych znaleziono 
zwloki cieśli Czarneokie~o. .Pon;eważ 
u Cz. znaleziono znaczna sumę pienię
dzy, przy1puszczają, że ·padł ofiarą 
zemsty. 

Lubeka. W W ulfsdorf 1Drzy Lubece 
zniszcŹył pożar 25 tysięcy metrów 
kwadratowych lasu. 

Hamburg. Wlaśoiciele okrętów 
odrzucili warunki zgody podane .przez 
robotników, walka trwa dalej. 

Brema. Tutejsi piekarscy pomocni 
cy postanowili zastre'.1kować we wszy 
stkich piekarniach, które nie przyjęły 
nowej taryfy. 

Berlin. W rprzemyś1e krawieckim 
zawarto tymczarsową ugodę. Uklaidy 
nad ustanowieniem taryfy toczą się 
dalej. 

Paryż. Bankiera Benoist'a, wy
dawcę gazety dla spraw finansowych, 
zastrzen w jego biurze klient, Carroit. 
Morderca, któresw aresztowano powia
da, że Benoist skrzywdził go o 50,000 
franków. . 

Paryż. W drukarni położonej na 
Montmartre zarwał się sufit, grzebiąc 5 
robotników. Dwaj z nich zostali za
bici 3 ciężko ranni. 

&i 

„A więc teraz, postaram się dostać 
do Monguncyi. W jaki svosób to usku
tecznię? Nie wiem jeszcze. Ody ten 
list dostanie się do rąik ..!)ani - a no
sylam człowieka pewnego, któremu 
poledłem odprow~dzić do domu mego 
konia i wózek, jako n ;epotrzebne mi 
już teraz ~ z pewnością hęclę już w 
Njemczech! 

„Nie będziesz teraz miała wcześ
niej wiadomości o mnie, jak w mo]ej 
własnej osobie. Sam jednak powrócę 
tylko w _takim razie, gdy wszelkie mo
je poszukiwania nie odn.iosą pożądane
go skutku, albowiem w przeciwnym ra 
zie, jeżeli odnajdę Jerzego, bądź pe
wną, że żadne zamki w całej Moguncji, 
wszyscy Prusacy, fncy są na świecie, 
nie zdołają, mi przes~odzić w oswo
bodzeniu mego pana. A R"dY wypro·· 
wadzę go z więzienia. to dowio~ę aż 
do naszej wioski. Powiedz o tern pan
nie Marji. Może to wleje trochę balsa 
mu do jej serca. 

„A zatem, miejmy ufność w Bogu, 
panno Paulino! Powiedz sobie przy
tem, że te moje starania są troch,e dla 
ciebie i że czynię to wszystko dla tego, 
że cię kocham." 

Paulina pokazała list doktorowi i 
Mani. Madelor. milczal, z~nębiony. 
A Mar.fa szepnęła: 

- Boże! pozwól mi żyć jeszcze!. .. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Saloniki. Pode.za Powodzi przy 
Ue kueb, Koepruełne Gewgeli i w in
nych gminach traciło życie przeszło 
200 osób. 
&! 

Ro.zmailoścL 
Kinematograf w medycynie. Zasto 

sowanie kinematografu w medycynie~ 
rozpQwszechnia się coraz bardziej. 
Walter Chase. członek Towarzystwa 
medyczno-chirurgicznego w Edynbur
gu, p_osilkuje sie obecnie kinematogra
fem przy wykladach swo:ch. Słowo a 
nawet wizerunek nie zawsze wystar
czają. ażeby studyującyrn dać należyte 
wyobrażenie o vewnych chorobliwych 
zjawiskach odruchowych. Chase spo
rządził tedy szereg odbitek kinemato
graficznych, które dają najdokladniej1-
szy obraz takich odruchów. służących 
do postawienia dyagnozy o samej cho
rob:e. Tak naprzyklad orzedstawionę 
są wszystkie postacie skurczów epilep 
tycznych; wymagały one 500 metrów 
błony. na których dokonano z najwię
kszą dokładnością 22 500 zdjęć różnych 
faz epilepsyi. Metoda ta, jakkolwiek 
bardzo kosztowna, jest dla nauki taką 
pomocą, że ma niewątpliwie jeszcze 
wielką przyszłość przed sobą. 

Muzeum Narodowe w Krakow:e 
przygotowuje ob:'tęcie zbioru p. Gold
steina, kolekcyonisty-polaka, zamiesz
kałego od bardzo dawna w Paryżu. 
Dyrektor Kopera bawił na miejscu w 
celu pertraktacyi z właścicielem, u.koń 
czonych już w głównych zarysach. 
Zbiory obejmują przedmioty nader ró
żnorodne: starożytności. cenne meble, 
bronzy francuskie i japońskie, miniatu
ry i t. d. P. Goldstein zostanie ich ku 
stoszem i będzie l)rowaidzil na miejscu 
w Krakowie ich katalogowanie. 
Maszyna do czyszczenia scłowy. Oczy
szczanie mebli i dywanów z pyłu za 
pomocą próżni jest wynalazkiem ame
rykańskim, który szybko zaaklimaty
zował· się w Burnpie. W Stanach Zie 
dnoczonych za1stosowano ten system 
do czyszczenia głowy. Aparat, zrob;o 
ny przez wynalazcę, nie zastąpi mycia 
gtowy takiego, iakie dzisiaj jest prak
tykowane. Mały motor elektryczny 
umieszczony między nogami stolika, po 
rusza 1pompę pneumatyczną, którą dlu 
ga g;ętka rura lączy i rodzajem sztu
cznej ręki. Przesuwając tą ręką we 
włosach danej osoby zabiera isię z niej 
łupież i kurz. które wrpadają do zbior
nika. To czyszczenie glowy zabiera 
trzy do czterech minut czasu. Zastę
pując rękę sztuczną specyalnym przy
rzg,dem. można tym samym siposobem 
masować s:kórę, systemem ssącym 
dziś używanym na zmarszczk;. 

abozeńsfwo polskie. 
Recklinghausen. Sposobność do spo 

wiedzi wiel!kanocnej dnia 20 i 21 kwie 
tnia. Porządek dalszy ogłoszonym bę 
dzie w kościele. O. Bazyli. 

Ze ,,Zjednoczenia zawad. polskiego". 
Wie~ Zjednoczenia Z. P. w Dellwig 

odbędzie się w niedziele, 14 kwietnia 
przed ipoł. o 11 godz. w lokalu p. Hof
stadta. 
Zebrania członków w niedzielę 14 bm. 
W Wiemelhause.n po ipoł. o 4 godz. u 

n. l{ iikut. -
W !~ruckhausen Po pol. o 4 up. Honiga. 
W lierne po poi. o 5~ u p. Nittki. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

PORZĄDEK OBRAD: 
I) Zagajenie zebrania. 
2) Przeczytanie protolrnłu "Wydziału Ra

dy NadwrczeJ. 
3. Sprawozdanie orezesa z rozwoju i c:zya 

noścł „Zjedo. Zaw. poL" 
4) Przyjecie bilansu za rok 1906. 
5) Referat o prostramie JH'2Yszłeł usze) 

Dracy. 
') Zmiana niektórych punktów ustaw_ 
7) Obór zarządu. 
8) Obór Radv Nadzorcze}. 
9) Taktyka w wewaętrznei astltacyl. 

lO) Wolne wnioski. 
11) Zakończenie. 
Miejsca płatnicze wysyłają deleiiatów n 

wałne zebran.Ie oodto2 para~rafo 2.tb od 50 do 
400 członków płatnych Jedrtejto delej?ata. Po· 
nad 400 dwóch deJe,atów. 

Miejscowości, liczące mniej członków, wla 
ay się połączyć i wysłać delepta_ 

Delegaci na • ·atne zebranie w1nni l>fć wy
hraH aa zebrao!a członkó • Gdzie nie IQoilla 
Młł otrzymać, tneba delegata wybrać • koa
lerencył mętów zaufanJa ł(ażda mlej900 eśt 
włnlJa ę poetarać dla sw~o clele.-
1ata o kartę legltymacyłną. która możoa w n· 
SZ}'lll biurze otrzymać. 

„Zjednoczenie zawodowe połskle". 
Rada Nacborcza. 

Wielki wiec polski dla Laar 
j Meiderłclt 

odbędzie się w środę, dnia 17 bm., wie
czorem o godz. 8 w lokalu p. Schravcn 
przy ul. Cesarskiej. Porządek dzien
uY: I) Obecne walki pomi~dzy praco
dawcami a robotnikami i co one nas. 
nauczyły; 2) s.prawoz.danie z kasy za I 
kwartał; 3 wolna dy kusy a. Oprócz 
tego przyjdą jeszcze inne ważne spra
wy pod obrady, dotyczące pracy po fa 
brxkach. O liczny udział uprasza 

.,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność Towarzystwa. 
Roczne walne zebranie „Związku wza
jemnej pomocy polskich towarzystw 

katolickich" 
odbędzie się w niedzielę, dnia 5 maja 
o godz. 2 po pol. w Gelsenkirchea, 
lokalu p. Lobk.a, ul. Kościelna {naprze
ciw kat. domu chorych. Szan. Tow· 
należące do „Związku" zechcą łaska
wie przystać swych pp. przewodniczą
cych lub delegatów. Także Towa
rzystwa nie należące dotąd do „Zwią
zku a mające chęć do niego przystąpić 
pić zechcą także swych zastępców 
przysłać. - Porządek zebrania będzie 
na miejscu ogłoszony. - O liczny -
dzie up.rasza się. (5 

Zarząd ,,Związku": 
_A. Kranc. S. Kunca. J. Dąbrows]d. 
Towarzystwo zupełnej wstrzemiętli
wości „Wyzwolenie" w Bochum. 
Z powodu nieprzewidzianych prze

szkód odbędzie się przyszłe zwyczajne 
pos:edzenie Towarzystwa naszego do 
piero w sobotę, dnia 20 bm. wieczo
rem o godz. 9 w lokalu zwykłych po
siedzeń. Z powodu ważnych sprąw, 
stojących na porządku obrad, komplet 
członków pożądany. Coście mile wi„ 
dziani. · Zarząd. 

- • .I 

low. św. Jakóba w Sodingen. · J 

Ksiądz polski przebywa tu od 9 do 
19 kwietnia. Sposobność do spowie
dzi św. przez cały czas. Zarząd. (1) 

Wiec śpiewaków w Oberhausen 4 
~bedzie się w niedzielę, dnia 14 bm., o Jrod1. 
\1 i pól przed pol'udniern na sali posiedze• · 
~ p, Uhle.rJbreucha, Miilheimska ulica 147. O 
licz.ny udzial pros.i 

Zarząd Tow. śpiewu ,_.Lira". 

l(oło śviewu „Z~oda" w Oelsenk.-Schalke 
obchodz.i w niedzielę, dnia 21 kwietnia swą, pier 
wszq rocznice istnienia na wielkiei sali o. fr. 
Eversloh {WilhelmsS{arten) orzv ulicy Oststr. 
ł·ocza1ek o godiz.inie 4 po p.Qludniu. Program 
następujący: I(oncert kapeli dh. Ign. I(acz
marka., śpiew miejscowego i pozamiejscowycla 
I(ól, deklamacye, ćwiczenia gimnastyczne, sztu 
'ka teatralna p. t.: .,Bartosz z pod Krakowa"_ 
Żywy obraz, polonez, dalsza zabawa z tańca
mi. - Na uroczystość powyżsZ<i. zapras~amy 
jeszcze raz wszystkie te I(ola i Towarzystwa. 
które przez karte już zaprosiliśmy, oraz te, 
które dla braku adresów zaproszeń nie ode
braly, wyrażając zarazem nadzie}ę, iż Szan. 
Druhowie o tern najmlodszem I(ołe jeszcze nie 
Za'Pomnieli i swem przybyciem nas zaszczycić 
raczą. (3) Zar7J1d. 

Uprasza się wszystkich rodaków, 
którzyby wiedzie1i o pobycie Toma
sza Kaczmarka9 urodzonego dn:a J gru 
dnia 1873 r., w Krempie pod Ostro
wem, syna zmarlego Józefa i Maryan 
ny Kaczmarków, ażeby o tern donie- ' 
śli matce tegoż Maryannie Kaczmarek < 

z domu Frąszczak, mieszkającej w O
strowie, ul. Wrocawska nr. 17. (Prze
bywał on w ostatnich latach w Neu
miin:ster w Westfalii). Może Szan. R.o 
dacy w Westfalii lub Nadrenii o bycie 
jego coś wiedzą, więc uprasza się o 
donies:enie stranJonej matce. (426) -Podziękowanie! 

Towarzystwom św. Michała, św. 
Antoniego, Bractwa żywego Różańca, 
wszystkim Braciom i Siostrom za tak 
ł!czny udział w pogrzebie kochanej 

matki naszej 
• śp. Marcyanny Maciejak 
składamy staropolskie ,.Bóg zapłać. 
( 425) Stroskane dzieci. -



11.ulG śpicl\'U "Słowilt." w J'1.a.rxlok 
vodaie do wiadomości, iż miesieczne zebranie 
OOb~e się w niedziele, dnia 1-4 kwietnia. o 
god.iinie 3 po P-Oludniu w lokalu p. SchweiM
beriza.. ul. ląkowa, n1 które sic czlonków za-

asza . (2) Zarutcl 

"Fewnrzystwo św. W ojclecha w Hoentrop 
dono!i swym czlonkom, !ż w niedziel~. dnia 
11 bm., o godzinie 4 po poludnitt odbędzie się 
·wartaine walne zebranie. na które si1;, wsz.yst 
kich tuonków zaprasza. (2) ZarZ4d. 

Uwa~a: Pos iedzenie zarząd• i rewizorów 
kas:r odbędzie się o godz. 3 po Po(. 

A. K11kła, przewodniczący. 

Towa1YL. św. fraoclszka w Wan:m:>-Elck.eł. 
podaje dó wiadomości swym czlo.nkom i Roda 
kom z okolicy, iż urzadzainy otwartą zabawę . 
wiose~ na sali pana KettS1:.en. ul. Dw-0rcowa, 
dnia 1.f kwietnia, o JlOOZ, .of po pol_, na którą 
się zavra~ członków i Rodaków. Ooocle 
miłe widziani. (2) Zanąd. 

Uwaga: Wstęp przed cza·sem d-ia gości 
519 ie•.. przy kasie 75 fen„ członkowie 30 f. 
Zar:.ąd winien się stawić pól godz.iny prędzej. -Molo śpiewu „Biała Róta" w W aane 
podaJe do wiadomości SwYID rdrnhom. it w nie 
izielę, dnia 14 k1wietnia, o god:zinie 1 po pol. 
odbedzie się lelccya śpiew• na sali p. Meiewert 
lJpr~a się druhów, aby sie punktualnie sta
wili. Zarazem orosimy mlodzież z Wanny i o
kolk:y. aby przybyla na lekcyę. Cześć polskiei 
?>i dni! (2) Wydział. 

T&warzvstwo śpiewu „Wanda" w Hoec-de 
urzą<ł'.ta wi~ zabawe. polączoną ze śpie
wami, 1eatrem, deklamacyami i tańcami, w 
niedziele, dnia 21 bm., na sali p. Baumbecka, 
~N.IY )lowym Moście. Poczate>k o godz. of 
oo uol. Wstępne dla czlonków Tow. 40 fen_, 
dla ~i przed zabawą 50 fen., przy kasie 
75 feu. Na powyższa zabawe zaprasza się 
mile wszystkich czlonków i Rodalków z ttoer
d~ i okolicy. (3) J. Matyla, prezes. 

l(oło śpiewu _,Lutni.a" w Linde& 
do009i swym czlonkom i wszystkim Rodaikam 
z okolicy Linden-Dah!hausen-Hatting_en. iż w 
•i&hiele, dnia 14 kwietnia urządza zabawę, 
l)Oląc~ z koncertem i teatrem na sali pa.na 
Schilłera. przy ul. l(rólewskieJ 60, na którą 
wssy~kich Rodaków zapraszamy. Początek 
o goct-z. 4 po polu.dniu W stepne dta czlooków 
w~zyistkich Tow. 50 fen., dla gości 75 fen. -
Oz~t poł.Skiei pieśni! (2) Zarząd. 

'fował'Q'Stwo dm.u. „Sokół" w Neumiihl-Busch 
ba.sal 

nodaje swym druhom do wiadomości, iż vr nie
k. dnia 14. o godz. 2 po pd. odbędzie się kWar 
ta.łne zebranie. na którem bedzie obór uapel-
iałący zarządu i wiele innych ważnych spraw 

Baczność! 

Tow. gimn. „Sokół" w Essen 
urz,dza w niedziele, dnia 14 kwietnia. 
na wielkiej sali p. Posta {Kaisersaal) 
w Essen-West, przy ul. Altendorfskiej 
nr. 220 zabawę wiosenną, połączoną z 
ćwiczeniami gimnastycznemi i tań_ga
mi. Początek o godz. 4 po poł. 

Uwaga: Dzieciom należacym do 
sztolY wstęp wzbroniony. 
Czołem! {4) Wydział. 

BACZNOSCt 
l;oło Siiiew• „Ura w Oberlwlsell 

upomm na tej drodze znanego pana. by oddal 
łcsi<tZki. które zabral z sali l)()Siedzeń, a mia
JtOwicłe „Harilarze" i dwie inne pieinł w <>
pra'Wie 'kolorowej. Ody kslątek tY.Ch vr prze
clągu tygodnia nie zwróci, zmusimy go do te 
r:o • lMY sPOS6b. Zaruacl. 

M. Miedziński, 
w HE.BNE 

u.l. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodak.om swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje eię 
wszystko p< • dług miary 

' z dobrych materyi po ce
nach tanich. 

lwra.cam takte u1wagę na m6ł 

skład. D1ebli 
które także tanio sprzedaJQ. 

Sw6J do swego! SwóJ' do swet() ł 

-- 81111••11• --·: B »chumska fabryka = 
• wyrobów papierowych I I H. Jakisch, (9s2 • 

ul. Schiller& 3 Telefon 676. 8l 
łll d 1n1t&rcA po naJ.ał ~z.yelt eenaela JIW 

I Żydzi. pole~ają wyprswy ju~ przy wpłacie 5ciu marek, myśląc pr.zytem: kto głupi~ tea kupi! Ka~dy 
rozważny cdowiek wie, r.e przy tak małej wpłacie musi opłacać wy ~okie procenta, a żydzi umieją 
obliczać talara od talara na. rok. - 'Polskie pary narzeczone i młodożeńcy urządzą sobie raj z mieszkaniem, kupując meble i wypraV'.ę 

od~mnie, bo wykonanie p ~kae, wszystko tanie, dHewo zdrowe I wybór wielki. 

-
Kto Z( hanzy moje wielkie trzy okna wystawne i składy przepełnione, a w nich uprzejmego .zawsze 

1 
\.J pana Janowskiego, ten przekona się, że moa-~ 1tawle ezoło kaidem.u żydowi 

I rogów mu utne~. ł22 

Kopiony towar odstawiamy za darmo do domu. 
Przy całych wyprawach piękne podarki. 

Jan Kwiatku ··Ski, handel mebli i wvpra , 
Recklingbansen-Sfid, Bocbum~rstr. 121. 
Kasa oszczędności i biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. Tel. 577. i ,: •. ~" ·~~~/·J;": ~ ;· r: :~::: ''.:;;~7'',f.. 

~ ,',ł' :•""' ,{ '', ~' •, , '. 'I '. 

poleca się ~zanownym Towarzystwom, Bractwom oraz 
osobom prywatnym w dostarczaniu najpt~knłejszyeh 
eltor11gwl, figur liw., obrazów do proee87l ltd. 

~est naj~drowsza 

jes. najlepsza. 

Baczn9ść Rodac~ ! 
Wielki 

transport 
Jo~\ ' I 

-· ~ ·:.:. -\ 

,,~r;t 
"-""""'1·'"""'··0 k.i~ 

.J.< 

wózików dziecięcych 399 

w rozmaitych gatnnkiu:h, jako to : 

---·„·- ------------·--
4: ezeladalków 

krawieckich 
na duże i małe sztuki, 
znajdzie stałe zatrudn. 
za wyeokll płacę· ł17 

S. Kucnerowicz 
mistrz krawiecki, 

w Ree11e p. Due:r. 

Potrzebna od zaraz 
zdolna 

• panna~ 
do ekładu,którabrl chwi· 
lami i w gospodarstwie 
pom.ódz mogla. Zgłosze
nia. przyjmuje Ekspedy
cya Wiarusa. Pohkiego 
w Bochum pod nr. Ct.5 

•0-40 

ludzi 
do robót ziemnych 
poszukuje 

Bryk, 420 

sza.chmistrJ'j, Lan
gendreer, 1J nterstr.6. 

Baczność? 
Podaję do wiadomości, 

it z& dłngt mej żony nie 
odpowiadam. A, Grzd
kowiak, W an.ne, Karola. 
lllica 26. (łi3 

K.to potrzeb11je 

biały! t~y!.~. !•· 
clzeni& i sadzenia, niech 
sitJ z:łosi ..aras do Ksi~
ga.rni Polskiej w Herne, 
ul. Nowa INeustr.) 49 
Cztery wa.gon1 są zaraz 
do sprzedania. ( 424, 

.Jan ldeller. 

Zwłed11enie 

bez przymu
Mu kupna. 

Modne kuchnie, nrnądzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialA kupuje si~ najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

na odpłat~ 
tylko ft' IH jWit:kMZJ'W 

domu kredyto11e y.m w Dl.fej11H 

J. Schwarzhoff'a 

Zgloswnfa przyjmuje 
Stelu l(aube. 

Oberhausen, al. Bismarcka 9i 

2 oczni 
z lepszem wykształceniem potrzebuje Mfłl 

S. Barcz a k. 
w Dablnghorst przy &au 

u.I. Biilowa ar. 22. 
Drogerya i skład towarów kolouialnJ~ 

sporto'W'e, prcm.e~ad.o'7Ve i t. d. Starszy, dobrze zapro
wadzony •li.ład to• 
warow kolfłniał· 
DJeh w środku ulicy 
Dwore wej jest od zaraz 
albo później do w1na
JOC'IB. Do przej~cta po
trzeba około IOOO ma, 
Zgł. do Eksped. „ Wiar. 
P1>lsk." pod nr. •tt. 

W. Lewkowitz, Bottrop, 
Telefon 98. Pferdemarkt l. sprowadziłem na pori, wiosennfł i polecam po cenach nizk:ich. 

.Jan Barallski 
skład mebli oraz kompletnych wypraw 

w Wanne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

fJ~~;:;;~r 
Bochum, Henriettenstr. 33 dawniej 22. 
poleca sil) Szanownym Rodakom do wykonywani& 

eleg. garderoby mezkiej 
na m.lar~ z płerwszorz~dn. ł najmodnłejsz,..eh 
mater1-1 .k.rajow7eh ł za1ra::~dezn7eh po ee• 

naeh prr.yst~pn,ch. 

Za modny krój, beznaganne pr2yleganie i staranne 

odrobienie każdego ubrania daję gwarancyę. 

Oddział: Biuro prawnicze, 
pobeca się do wYkonywania skarg, podai 
wladz, kontraktów, reklamacyi podatlc.~_„, 
oraz wszelkich prac piśmiennych z.a nlc:P 
wynagrodzeniem, rzeczywiście biednynt 

darmo. Mówi sam po polsku. 
Na dobrowolną licytacye przyjmuje • 

i towary wszelkiego rodzaju. 
łth. 6 Oddzial: Sprawy a:runtowe: .- ,-zy zam Wl6· Mam na sprzedaż mniejsze iwieksie d 

aiaeb prosimy za mieszkalne, domy z lokalami do jn~er 

h k ... .\ · place budowlane, w mieiscu i okohcY 
C ~eać Up\JVW 1 robotników przy malej wplacie na w~a~nrdi 
pr zemysłow c6 w dzy rachunek. Udzielam informa.CYI. I dob 
b -~ l magam każdemu Polakowi do nab:vc1a 

I Y Zllllleszeza go i taniego domu mieszkalnego; ni~hai 
swoje ogłoszenia żdy się pospieszy, gdyż domy podrożel~ 
w naszem pi Amie Oddzial: Sprawy hipoteczne kas os 

dooścl I banków. 
Kupcom l prze· Mającym zamiar budować, dostarczam 
mysłowcom, któ tychmiast pieniędzy na I. i Il. hipoteke. 

j Oddział r;abezpłecze6: . od 
rzy w nasze ga Przyjmuję podania o zabezpieczenlB rl' 
zecie oglaszaj41 gnia do Tow. zabezpieczeń od og1nia W ~i · 
nieeh kupui~Y ~:f ~~ i mebli każdego cutsu i przy I t :. Id I tOrbj ~„d=. 1 • 

• fl •» ftler pera.raJDlnow„ ,.. rolkach • Prosqc o łaskawe pop&rcie, kreśli) 
i , t1 1,zkach, papier de mar5ar7- • z poważaniem ł09 

powiedz'\, te t Aby materye uchronić od pl~m dosłć 
ogłoszenie czyta• wych i zafarbowania się, trzeba su: IAzglW 
li, aby ogłaszaj~· f ARBIEQNI OALLUSCHKE. PRALN 

• ~ y , kAł~żli.I li.ontewe, łJłkł A p k 
til. 1 ~ e7r;ar, łTtkł de kaw7, li.llłl\- • 1 1 a f y Se ' krawiec polski 

iteezlU raba'łeP'e itd. itd. • 

••••• g~~r.ue•~~~m 
l d li .., CHUM. Tel. nr. 911. Raki 

ey w e zie ' Ał filie: łlofstede, Heme. fi~kel, r ~ 
ogłoszenłeałtmł hausen. Unden. Hatt.lnR:&!D. Lam~endree. 

Skutek. 
ten1 Castro.Pt Kamen, Dortmund. 
~orockbovel. 

~--~~~~_;,,.;,,:.,;:.:::.::.:..:..:.::~------~~-----

Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n t o n i Br e J ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa ,,Wiarusa Pol." w Bochum. 



ll:r. 86~ Bochum, na wtorek dnia 16 go Rok '1. 

r.~~~~~~--------~----------~------~----........... --------.... ------------------------------------------------------------------.... ~ 
, ~dlienno płsao 11dow1 dla Polak6-w 11 ob111tme po,Yi9101.1 1•'11111 oru spraw uodowya polłły111ya l zarobkow1 

'Y'PoN coóziennit • YJ:!ukiem dal ~wi~tec. 

arclł. pniecłplata. lnrartałna <Da poczcie l • listowych I lllQ eo· "I za Wlarc I O]CZJZI I 
Za hlserur płaci sic za 111ieJsct nad.lca ctrobneco ... 
b 15 t. ogloszeAie. zamieszczone przed inscrałallll 41 
fen. l(to cz~to 02lasza otrzyma rabat. - LilW „ 
„Wiarua Polskleio" naletT frankować l P<>dK "lt 
aicb doktadny adres piszące-sto. Rekop. ni• aw1.-• 

~ 1 ar. 50 fn .• a z odnosHniem do doma 1 mr. ' 
13 fp •Wiara~ Polski" zapisany Jest w cennika pocz 

...... pod makiem „L. polni~ u. 123." 

}ledakcya., Drukarnia i Księgarnia znajdUie si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17~ - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te 1 ef o n nr. 1414. 

-~·· 
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~ce polscy! Uczcie dzieci swe 

1116wff:t czytąć i pisać po polsku! Nie. 

lest Pelakiem, kto potomstwu swemu 
znłemuyć się J!OZwoli ! 

?rusW •iaister rolnictwa oświadczył 
w ltłlllli~ył budżetowe}, że rząd przygo 
towlije •ową ustawę wyjątkową prze· 

cłw Polakom. 

Pa11 Yon Armin zaznaczył ... że na ra
zie T2Ad wniesie tylko usiawe doma
gajfLcą się da}{szego powiększenia fun
du_szów k:omisyi kolonizacyjnej, a no
wą uMa.wę wyjątkową, której' treści 

;minłMer iedn~kże bliiei nie określił, 
wniesie rzą;d z powod• różnych tru
dno8ci dopiero późnie~' :Prawdopodo
bnie dopiero na jesień. 

.Prasę ebie.ca pogłoska, że król aagiel· 
ski ~a się w NeaPolu z króle.m 

włoskim. 

Pewną jest rzeczą, że król angiel
:ski, klóry obecnie odbywa przejażdżkę 
})O •orz• ~ródziemnem, otrzymał od 
jednego z książąt włoskich ząproszenie 
by przybf'ł do Neapolu. 

W ostatniej chwili donoszą, że spot 
kanłe aastąipi z pewnością 18-go bm. 

W Ledd krwawe zatargi pomiędzy ro
botnikami ale ustala. 

Codz'.ennie nadchodzą telegramy z 
Łodzi donoszące o nowych krwawych 
~tarciach i zamachach. 

I(s. ICardyaal dr. Fischer z Kolonii przy 
]ęty z.taf w niedziele przez Ojca św. 

na oosłuchaniu. 
Cel podróży ks. kardynala nie jest 

znany. 

W eiska ro~yjskie i japońskie OfJUŚCiły 
Już Mandżuryę. 

Pe>.z~aly tylko straże ustawione 
nad torem drogi żelaznej. Administra
t Ya Mudżuryi znajduje się już w rę
ce rz&\da c·hińskiego. 

lllłlt włęźaiów wybuckł w Rydze. 
Żoła '.:erze zastrzelHi 7 więźniów, 

zranili !ł, wszyscy więźniowie w licz 
bie 110 staną przed sądem wojennym. 
,...._ ____ ;~:z;;;; s _! I 

Mowa posła Brejskiego 
"-'Ygłoszona w parlamencie niemieckim 

dnia 12 kwietnia. 
(Według tłom. „Kur. Pozn. ") 

t ~· P. W toku dyskusyi zganiono 
Bta1 rozmaite nadążyc:a społeczne. 

ez Przesady powiedzieć mogę, że 
\Vszntk:ie zganione tutaj nadużycia u 
~as~. Polsce pod zaborem pruskim ob
NW1a~ą iię w daleko wiekszej· mierze. 

1 aduzycia te uczyniły położenie spo
łleczne u nas po prostu niemożliwem. U 
n~s "!' tHtiszerszem tego słowa znacze 
i~u Ista:eie bieda spotecma. Jeżeli w 

n:vclt okolicach pokazuje się bieda 

s·połeczna. :posyla;ą do parlamentu po
słów socyalistycznych, a stronnictwa 
obywatelskie dokładają wsze1kich si ł, 
aby socyalistów odeprzeć. U nas w 
Prusach rząd pmski objął urzeczywis t 
nienie idei socyalistycznei. 

Prawo dysponowan.a prywatną 
własnością ogranicza s.ę u nas coraz 
więcej, wszystko zostaje upaństwowio 
ne, państwo zaku!puje ziemię po kolo
salnych cenach, a nastę.pnie kolonizuje 
ia. Jako własność zależną lub zam enia 
na ctomeny państwowe. Wolny chłop 
n~emiecki '12.0JJada w zależność tym spo 1 

sobem, że na gruncie jego zapisuje się 1 

prawo p.rzedk.upna dla instytucyi kre
gytowych popieranych przez państwo. 
W taki siposób traci chłop praJVO swo
bodnego dysponowania swoją własno
ścią i staje się przywiązanym do gleby. 
Jeżeli tak dalej póidiie, to za lat 30 nie 
będziemy mieli u nas na wschodzie ża
dnej niezależnej1 wlasności ziemskiej, 
przynajmniej o ile chodzi o Niemców. 

Czy polska własność z.emska u
trzymać się zdoła, zależeć będzie od te 
gol czy sławne prawo wywlaszczenia~ 
o które ubiegają się tak energicznie 
bandyci rosyiscy, dostanie s.~ także do 
Pms. Ale także nieruchomości miej
skie i domy towarowe wyklu~zane by
wają foraz cześciej ze swobodneJ1 tran 
sakcyi. Grunty mlęjskie przez nakla- I' 

danie na n.ie pożyczek państwowych 
stają się pośrednio od państwa zależ- I 
nymi. A gdy rzemieślnik lub kuuiec 
w m:eście chce zachować swoją nieza
leżność, gdy chce pozostać wolnym, 
zosta;e zrujnowanym przez Spółki Po- 1 

bierające zapomogi państwowe, przez 
konsumy urz~nicze i przez inne ro
dzaje bojkotu państwowego. 

sowali przeciwko J.akiemuś projektcryvi 
kanałowemu. 

M. P. Kolega p, Ortel twierdzi ł tu
taj, że mimo tych państwowo-socyali-
stycznych eksperymentów b.urokra

cyi pruskiej jest nam bardzo dol)rze. 
T Q oczywiście nie zadza się z prawdą, 
gdyż królik doświadczalny nigdy nie 
czuje się szczęśLwym. (Weiołość). 
Jadcżeż mielibyśmy czuć sie szczęśH
wymi, jeżeli nam utrudniają zarobko
wanie, jeżeli nam odbieraja pow:etrze 
i światło, aby się przekonać czy może 
później także zając nie mógłby żyć bez 
tych zbytkownych artykułów. Wów· 
czas dla biurokracyi oczywiście pozo
stalobJ wi~ej~ 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

= -
1f Lad •• ~ 

A gdy ci bedzie ciężko i smutno, 
Gdy los cie z marzeń obedrze zclr adnie 
Swiat cisie wyda ma ·1 P•)kutną, 
I ból ci siądzie w sercu gdzieś na dnie. 
Idź odrodzenia szukając cudu 
Pod chat w.ieśniacz rc.h strzechy słcr 

miane, 
Z uczuciem bratnim zbliż sie do ludu ... 
A .majdziesz balsam na serca ranę. 
A gdy zwątpienie zmrozi ci duszę, 
Ody wiarę stracisz we własne siły, 
I wzrok słać będziesz do wrót mog:ly 
Co ma kres przynieść walk zawierusze 
Idź - na ojczystym kleknij zagonie 
I ze c.zicią świętą ucałuj ziemię, -
A nowe ognie buchną ci w łonie, 
I mocen będz; esz nieść życia brzemię! 

Z. M. 

Polacy na obczyźnie. 
M. P. jeżeli zważymy, że w dzielni 

cach naszych we wszystkich innych 
dz:edzi11ach państwo krępuje coraz wite 
cej swobodę obywatelstwa, jeżeli się 
zważy, jak państwo gospadaruie w 
szkole i Kościele, że wkra<;za nawet do Polacy w HaKe•· 
życia rodzinnego, to przyznać musimy, H a g e n. Przed pięciu laty bylo 
ż~ widmo socyalistycznego państwa nas Polaków, którzy sie nawzajem 
katorżnego (Zuchthausstaat) jakie ma- znaliśmy '57. Uradziliśmy tedy, by 
lowal nam tutaj tak często P· .. kanclerz \ pójść do ks. proboszcza i pQprosić go 
rzeszy, u nas jest zupelnie gQtowem. I o ~prowadzenie polskiego spowiedniks. 

M. P. Pan kancelerz wpadl raz na 

1

. Jak uradzil:śmy, tak też zrobiliśmy. 
gustowny pomyisl porównania Polaków Gdyśmy sprawę naszą przedstawili, 
z ikról:kami a Niemców z zającami. pytal się nas ks. proboszcz, i]u nas jest 
Miał na oku zdolność mnożenia się, któ ,. w Hagen. W odpowiedzi przedlożyli
ra ~.est indywidualną. W o bee tego po- śmy własnoręczne podpisy 57 Roda
równania nie zawsze się zgadza.ją. Q.9y ków. (Naturalnie, że .przynajmniej 3 
byśmy jednak 1poszukali tertium com- f razy tylu Polaków byfo prócz tego w 
parationis na polu ekgnom:cznem, po- Hagen, których my jednak nie znaliś
równanie byloby latwieiszem. Mogli- my). 
byśmy powiedzieć: Królik mięsem swo Ks. proboszcz kazał nam i ść do Al
jem placi chłopu za kapuste. którą zja- tenhagen, dokąd czasami ks. po~k! 
da, a zając pożera chłopu tylko kapu~tę przyjeżdża. Ksiądz w AJtenhagen od
a pożytek przynosi wyłącznie wlaśc . - I rzekl nam, że należymy do innej para
cielowi polowania. Być może jednak, l fii, więc też nasz ks. proboszcz ma o
że p. kanclerz miał na myśli tylko kró- bowiązek postarać się dla nas o spawie 
liki doświadczalne. dnika polsk' ego. 

M. P. My Polacy jesteśmy królikami Poszliśmy jeszcze raz do naszego 
doświadczalnymi przy eksperymentach · ks. proboszcza w Hagen. Tenże obu-
państwowo-społecznych. J eżen pró- 1 rzony powiedział nam. że ma tylko je

ba uda się jako tako, jeżeli biurokracyi dnę niewiastę w parafii swej, która po 
u nas uda się podwiązać ziem : ę, ~eżeh ł niemiecku nie rozum·e, my zaś mamv 
jej s · ę powiedzie zapewnh: sobie pano- przyjść do księży niemieckch do spo
wanie w dzielnicach polskich, mo~e po w'edzi, a oni już dadzą sobie z nami 
myśli o dalszych próbach w innych ł radę. 
dzie11nicach. Tak samo jak u nas pod- t Zaznaczyć tu muszę, że spowiedni
więzuje się własność ziemską, aby wy cy polscy byliby si ę dla nas znaleźli. 
drzeć ją Polakom, można b~z:e pó- · chodzilo tylko o to, by ich ks. probo: zez 
źniej na zachodzie przystąpić do upań byl zapros'l. 
stwowienia ziemi w celu os?abien·a ce..u W dniu 19 sierpnia 1906 roku zalo 
trum i tak coraz dalej a dalej, dopóki żyliśmy tu towarzystwo oo:skie ŚW· 
nie przyjdz·e kolej na konserwatys- Barbary, które posiada 87 członków. 
tów, którzy kiedyś przecież także gło Jestto jednak o wiele za mało. gdyż 

jest nąs tu w Hagen okola 500 polskicli 
dusz. 

Wielokrotnie już prosili nasi Roda
cy o sprowadzenie ks. polskiego, ale 
nasz ks. proboszcz każe nam teraz iść 
do Ifaspe, gdy tam bedzie polski spo
wiednik. o czem nam oznajmi. a mamy 
mu dać spokój i nie nasyłać listami i 
ludźmi, którzy go prosza o polskiego 
spowiednika. 

Tak po macoszemu traktuje nas ks. 
proboszcz a skutek jest ten, że wielu 
obojętnieje pod wzgledem kościel
nym. 

Wobec tego iednak milczeć nam aie 
wolno, tyłkQ winniśmy WYSłać proś
bę o spow;ednika polski~o do władzy 
naszejt duchownej w Paderbornie, a 
pewni jesteśmy, iż nasz Najprzew. ks. 
~iskup się nad nami sierotami zlitułe· 

Polak-katolik. -
Nowy „Sokół" w Oladbeck. 

G I a d b e c k. Dn. 7 bm. odbylo 
się tu zebranie w celu założenia Soko
la. Po przemówieniach dhdh. Łazare
wicza, .Kędziory i Ryby, przyjęto usta-

. wy i zapi ano 47 Rooak6w na druh6w. 
l'jastępnie przemawiali jeszcze dhdh· 

Wa1Jen_ty Nowak, Bialasjewfcz, l(ę
dziora i Galiński, poczem przystąpio
no do oboru Wydziału. 
Zostali wybrani: dh. Łazarewicz, prze
wodniczącym, dh. fr. Jamry. sekr., dh. 
J. Wac, skarbnikiem; dh. Ant. Piasz
czyński. naczelnikiem. 

Do rady zostali powolani dhdh. Kę
dziora, Stan. Pazonka, fr. Michałek, 
Wawrzyn Stanek i Wlad. Tajchert 

Zebrania odbywać się bedą w pier
wszą niedzielę każdego miesiąca o go
dzinie 3 :po pot; ćwiczenia co czwar
tek o godz. 7 wieczorem. Czołemt 

Wydział: 
J. Łazarewicz, przew. Pr . .Jamry, seler. 

Holsterhausen. Towarzystwo św. 
Józefa z łiolsterhausen odbyło dnia 10 
marca 1907 swe walne zebranie, na któ 
rem był obór nowego zarządu. Do u
rządu zostali obrani: Andrzej Ciszak, 
przew., Jan Gabryszczak zast., Józef 
Ciszak sekr., Wladystaw Wojciechow
ski zast., Adam KlQDocki skarb-, Jan C1 
szak zast., Andrzej Koterba chorążym; 
WoJc'ech l(asperski zast.. Wojciech Ci 
szak i Stefan J?ichel asystentami; Jan 
Stasiak i Szczepan WoLciechowski zast 
Andrze~) Jankowski i Ignacy Brzóska 
rewizorami kasy.· Szczepan Nap 'erala 
i Andrzej Jankowski rew·zorami cho
rych. Pos:edzenia odbY\\·ać się bę<l~ 
co 2 i 4 niedzielę w miesiacu w lokału 
Uffelmanna, ul. Rottbruchstr. nr. 45. 
Ą.. Ciszak, .przew. .J. Ciszak, sekr. 

Smutne wieści. 
B a u k a u. Szanow na Redakcyo ! 

W kośc'ele w Baukau jest wywieszona 
chorą~iew z napisem : , ,Podąrek od 
polski Młodzirzy". 

Jestto wprost oburzające, jeżeli na
wet na chorągwi nasz polski iezyk stra 
sznie bywa kaleczony . Może który z 
Rodaków wyjaśn i . skąd ta chorą~iew 
pochodzi; zapewne, że z ;~ki ej obcej 
fabryk. 

Po drugie: Niektóre pol k ie niewia 
sty w po!skiem ubraniu z chustką na · 
t.dowie w kościele ma;ą niemieckie ksią 
żki do paboże!lstwa. 

Jak~e pokolen ie wyrośnie późn;ej~ 
jeżeli już matki same tak się germani
zuJ~? 



Prawdopodobnie też tylko dla pa- ·1 lin" prof. dr. Stadelmann w sprawozda 
rady, sądząc, że to „fajn" noszą nie- niu lekarskiem o owym domu chorych 
miecką k~iążkę, choć rozumieć i tak za rok 1906 .powiada między innemi: 
nie. rozumieją modlitw niemieckich. ,,Bardzo wielką jest liczba cierpią-

Przyikro mi takie rzeczy pisać, ale cych na reumatyzm. Obok 244 wypad 
milczeć byłoby grzechem, i przypu- kqw reumatymnu stawowe~o .bylo 32 
szczam. że Ro<l_aczki rzucą w piec ksią chorych na chroniczny reumatyzm ·sta 
jkj niemieckie, a tylko na polskich w wowy i 146 na reumatyzm muszkułów. 
1rzyszłośd m<;>dlić się b~dą. Stka. Przy ostatnich chorych chodzi głów-

nie o skutki nadużywania napojów al

Niemcy przeciw Anglii. 
Dnia 15-go czerwca roz;począć ma 

w .tiadze obrady druga konferencya 
pokojowa, na której Anglia pragnie ko 
niecznie poruszyć sprawę ogran:czenia 
zbrojeń. Niemcy natomiast o organi
czeniu zbroier1 ani sluchać nie chcą i 
tarają się na wszelki sposób podko
pać w opinii pubI:cznej wiarę w szcze
rość zamiarów angiel~kich. Ostatni w 
~ym celu wymyślony wynalazek pism 
'iaiemieckich, to twierd.zenie. że Anglia 
9udufe groźne ·pancerniki. które bujać 
~ędą .po morzach pod różnobarwnemi 
flagami 1pań stewek <południowo-amery
kańskich - a w chwili stosownej zmie 
'Rią barwę i staną się bojową eskadrą 
angielską. 

Talką 1przynajmniej pogłoskę puści 
fa niemiecka „Allgemeine Marine Cor
respondenz" jako zaczęipnię_tą rzekomo 
z wiarogodnych źródeł angielskich -
a Qowtarzają ją inne pisma niemieckie, 
1trzedstaw~aj~c angielski program po
kojowej konferencyi, jako akt skor1-
cwnej obłudy, mający zasłonić „dobrze 
znane cele zdradliwego Albionu". We 
tłług tej wiadomości rząd angielski po 
·wtarza obecnie eksperyment, który za 
jego poradą udał się tak znakomicie 
jaoof1czykom w ciągu ostatniej wojny. 
M'.anowide znana firma Armstrongów 
buduje w teji chwili trzy olbrzymie pan 
cerniki, każdy z n'. ch na wzór słynne
g_o „_Dreadnaoght" a zamówienie ich 
:wyszło od rządu Argentyny. Równo
cześnie firma „Vickers i Synowie" bu
duje olbrzymi okręt woj'en_ny dla rządu 
brazylijskiego. Zapytują Niemcy, .skąd 
mają republiki południowo- amerykań
skie pieniądze na tak ogromne wydat
ki, i twierdzą, że te cztery pancerniki 
tworzą właśnie dywizyę, którą Anglia 
„zakupi" w sposobnej chwili. jak to 
swego czaS1U uczyniła J Cł!ponia. 

Mając tego rodzaju <lruga, tajną flo 
tę, moiJna rzeczywiście przemawiać na 
konferencyach pokojowy.eh za zmniej 
szeniem jawnej. 

m 

Pijcie piwo, wino, wódkę! ... 
v. 

Wynik badań profesora Stadelma 
a o skutkach trucizny, zawartei w al 

koholu. 
Dyrektor wewnętrznego oddz'. ału 

~omu chorych „Friedrichshain- Ber-

.ł1atalna omyłkao 
1:9) Powieść r; francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 
flf~:. • ..• .•• „ 1: -
l\id1.:i::k \~~;~~! '~ ~ . 

XI. 
Musimy ipozosta wić J osillet11, opusz 

czającego Farbach i wyruszającego na 
dalszą ryzykowną wyprawę, a pofącz
. my sLę z Jerzym, od które~o życia i 
wo1'ności, zależy życie Maryi. 

, Rozumowanie J osilleta. żeby dą
żyć, na los szczęśo'.a, śladem jego pa
na, nie zawiodlo go: miejsca, w któ
rych się zatrzymywał.1 byty te wlaśnie, 
które przebywa! dzierżawca z la 
Cendriere. Jerzy został wysłany do 
·Moguncyi razem z kapralem Józefem 
Miillerem. 
· W Niemczech, w tej nieszczęSITT.eh 
i na wieki: pamiętnej epoce naszej· hi
storyi, gdzie tylko położenie i odpowie 
dnła budowa miasta na to pozwalały, 
to jest, gdy to miasto posiadało dostą
teczną ilość koszar. lokowano w ntcb 
jeńców, ile się tylko zmieściło. 

Gdy zaś .zabrakło mieszkań w ko
::-.zn rach. umieszczano ich w obozie, w 
rn11vślnie na ten cel zbudowanych ·ba-
r:d{·ach, poz1 szańcami. · 

W Mo~ncyi żołnierzy francuskich 
rozmieszczono rpo arsenałach, fabry
kach broni, w cytadeli, w parku arty 
leryjskim, w koszarach Mo2'unck:ch i 

koholicznych. Większość z pomiędzy 
108 chorych na reumatyzm muszkułów 
składała s'.ę z nalog__awych pijaków. 
Chorych na wątrobę pijacka byro 36, 
z których 19 umarlo. Także więk
szość chorych na serce i nerki zaw
dzięcza swą chorobę pijaństwu. Cho
rych na obłęd opilczy było okolo 100. 

Nadużywanie napojów alkoholicz
nych niszczy siłę moralną, oopycha do 
występków i zbrodni, rujnuje nietylko 
pijak3 samego, lecz także całą rodzinę. 
Alkohol, to trucizna!" 

Tak pisze o napojach alkoholicz
nych prof . .dr. Stadelmann na mocy naj 
nowszych badań lekarskich. 

Na przykładach, 'PoPartych liczba
mi, opartemi na badaniach powag le: 
karskich, wykazaliśmy zgubne skutki 
używania i nadużywania na1J)'Ojów za
wierających alkohol. 

!(to pragnie takie skutki s·prowadzić 
na siebie i swe 1po1omstwo. niech i· na
dal 

pije piwo, wino i wódkę! 
-™ 

Ziemie polskie. 
Z Pru~ Zaehodnieh, Warmii i Ma.zur. 

Wrzeszcz. Dyrektor tutejszego 
seminaryum dr. Hippel przesiedfony 
został stąd o Dtiren w Westfalii.. 

Wejherowo. Majętność Barken
f el de ( ?) pod Linią, obszaru okol o 1000 
mórg nabył od p. Hermanna Bordła ku 
piec Moryc Friedlaender z Bydgosz
czy za 190,000 marek. 

Grudziądz. Niedaleko pairku na do 
brach w Dębieńcu znaleziono w rowie 
zwloki (pewnego robotnika z Wiktoro
wa. W ręce kurczowo ściśni,ętej trzy
'mał nieszczęśliwy 5 marek. Czy za
chodzi nieszczęśliwy wvvadek, czy też 
znalazł śmierć z okazyi :~kiej bijatyki 
nie wiaidomo. 

Brodnica. W Kruszynach pod Ja
blonowem wykupił pan Stawski z Pi
twnic od Niemca piękITTe gosipo_d1lrstwo, 
obszaru 130 mórg pszennej i buracza-
nej ziemi za 59000 marcie -

Toruń. Ulan Schulz. którego wyż 
szy sąd wojenny za zamondowanie ro
botnika Izydorczyka skazał na rok wię 
zienia, wniósł przeciwko wyrokowi re 
•w:,iyę do najwyższej instancyi. 

Z WieJ. Kt Poznaasldeao„ 
Piła. Za obrazę majestatu skaza

ła tutejsza izba karna gosipodarza Pyt-

Kastelskich, przeprawiano lch na drugą 
.stronę Renu, do gmachu żandarmeryi, 
.wreszcie <lo wszystkich miejsc, prze
znaczonych dha wie}kiego woj~a, gdyż 
tam najlepiej mogli być strzeżeni. 

W kilka tygodni po przywiezieniu 
feńców do Niemiec, podzielono ich na 
kilka kategoryi. 
. Niektórych przeznaczono na ordy„ 
nansów, ci używali niejakiej swobody, 

,obowiązkiem ich bylo nie wydalać się 
nigdy od oficerów. którym ich poru
czono. 

Ci ludzie otrzymywali bilety, któ
re im pozwalały wychodzić, gdy tylko 
tego potrzebowali, pod warunkiem, że 
na każde wezwanie stawią się w ko
szarach, o godzin/e ozmaczonej. 

Komendantury 1pladly oficerom 
pięć talarów, jako żołd dla ordynan
sów. 

Byli tacy, którzy za wpływem wyż 
szycb oficerów, lub też za specyalnem 
poręczeniem, dającem rękojmię ich 
przykladnego i moralnego S:prawowa
nia, otrzymali względną wolność, to 
jest, mogli wychodzić na miasto i sto
lować się, gdzie im się ty1Jk-0 podoba, 
z obowią1Jk:iem wszakże stawienia się 
w obozie na każde wezwanie. 

Wielu z tych uprzywilejowanych, 
uważano za ludzi, będących w służbie 
u mies.zkańców MQguncyi. Otrzymy
wali oni nawet pozwolenie mieszikanrą. 
w mieście i rzadko kiedy wzywano ich 
do 'obozu. · .' _.„ .<1·· 

laka z Prosna na trzy miesiące wię
zienia. · 

Poznań. Jak wiadomo~ założyli 
!kapitaliści w Ostmarkenvereinie osob
lflY fundusz dla pop'.ernnia niemczyzny 
pt.: Ostmarkenschatz. Ale pieniądze do 
~ego skarbu płyną bardzo powoli, gdyż 
_niemcy ,,kresowi" chętnie biorą, lecz 
gdy cbodzi o placenie, mają roQaka w 
·kieszeni. W celu zasilenia tego skarbu 
-chwytają się hakatyśd ·najrozimait

·szy:ch sposobów. W ostatnim czasie 
w~ali osobną odznakę dla czlonków 
·swego bractwa, która kosztu:\e 1 mr., 
a z każde~ sprzedaży odznaki odtrąca 
się 20 fen, na skarb. Sprzeda.ją także , 
osobne znaczki do zaklejania kope1·t, ' 
z których dochód płynie do kasy skar- , 
bowej. - Teraz już chyba Polaków 
zmarnufą z kretesem. 

Międzyrzecz. Dnia 15 bm. rozpoc.l 
nie się przed sądem przysięgłych w 
Międzyrzeczu proces przeciwko parob 
kowi Kosiakiemu, z folwarku zamko
wego QOd Babimostem, który zamor<lo 
war parobka Andry sa w Nowęm Kram 
sku dnia _2 lipca 1905 r. Jak wiadomo, 
jest on także sprawca mopderstwa· po
l)elnionego na małżonkach Oreiserach 
w W iebel'shoUe. Międzyrzecki „I(reis
u. W ichenblatt" donosi, że pogłoski, ja 
koby I(osicki popełnił jeszcze czwarte 
morderstwo, że przed 12 laty zastrze
lił rzefoika f rankego w Bunszyniu, są 
bezp-odstawne. W czasie tyim slużyl on 

.przy woisku. Proces o morderstwo 
małżonków Greiserów toczyć się bę
dzie dopiero w lipcu również prze-cl są
dem przysięgłych w M'.,ędzyrzeczu. 

l(ochłowice. Samobój1stwo poipel
nil tu w sobotę inwalida I. tuztąd, po
wiesiw:szy się w swojem pomieszkaniu 
w domu iposiedziciela domu Klugego. 
Przypuszczają, że targnął się na swe 
życ :e z powodu że ukrócono mu rentę 
inwalidzką o połowę. Gdy mu donie
siono, że renta zostaje skróconą, po
nieważ stan jego zdrowia odpowiednio 
się polepszył, odpowiedział na to: „Z 
tego nie mogę żyć. To sobie odbiorę . 
życ:e.". 

Inowrocław. Streik szkolny wzma 
ga się także na Kujawach. jak stwier
dza „Dziennik I<l.ljawski". 

Gniezno. W r.jemieckie ręce prze 
szlo 54-morgowe gospodarstw.o z ka:r
~zmą w Siemianowie pod' Gnieznem. 
Dono_si o tern „Onesener Generalanzei
ger" który dodaje że w tej\ miejisco
wości nigdy jeszcze nie było posiedzi
ciela niemca. Cena kupna wynosi 25 
tys. 300 marek. 

Poznań. W celu zwalczania strej
ku sz·kolnego odciągają, iak wiadomo, 
niektórym gminom szk·olnym w Księ
stwie Poznańskiem subwencyę rządo
wą, !1JP· gminie pleszewskiej odebrała 
rejencya 5000 marek rocznej subwen
cyi, którą to kwotę mają teraz złożyć 
obywatele, obowiąz.ani do utrzymyrwa 
nia s:4:oły. O tyle się podwvi:Szył po-
W! _„& „SE 

I(ihlru francuzów dostało zajęc i e u 
ogrodników przedsiębiorców. lub ~o
licznych rolników, u których mfoszkali 
na mocy iporęczenia swych opiekunów. 

Co się tyczy S1eńców, którzy n·e po04 

siadali żadnych przywilejów - - do ta
kich 111ależal właśnie Jerzy - osad.zono 
ich w koszarach, skąd mogli wycho
dzić tylko w oznacwnych godzinach. 
tak, jak żołnierze niemieccy. Używa
no ich często do różnych robót przy; 
porządkowan·u dróg i ulic, lub do sy
gania grobli, wraz z caJym oddziałem 
niemieckich żolnierzv, na jednakowych 
z nimi warunkach. Roboty takie od.by
.wały się często pod kierunkiem pod
oficerów francusk.'.ej inżynieryi. 

Żołnierze i oficerowie mogij nawet 
,wychodzić za miasto. ale z zastrzeże
niem, iż nie przekroczą oznaczonego 
obwodu. 

Wiem żołnierzy, umiejących czy
tać i pisać, poszukalo sobie zaraz ja
kiego zajęcia w mieście i niektórym u
dało się stw(lf'zyć sobie warunki życia 

.względnie przyjemne, w czem 'im do-: 
pomo~la duża swoboda, jaką im zosta
wiono. 

Do t.i,czby tych ostatnich należał Jó
zef Milller; Alzatczyik wystarał się o 
lekcye, na które chodził re~larnie co
dzień do pewnej rodziny. mieszka"'ącei 
kolo kościoła świętego Ignacego. Za o
płatą kilku krajowców za godzinę u
dzielał lekcyi języka francuskie~o 

datek szkolny. vV Prusach' Zadłod~ 
nich zaś, 1iak donosi •• Der Oesefłige'• 
żadnej gimit!ie szkolnrj nie od~ano 
subwencyi rządowej. 

Za SI,złla v)ZJli Startp tł8ki. 

W Cioldenbergu na Sląskn Ułarł 
niedawno bankier .Ed~ar Groełte. Cie 
szyl on się w mieście i okolicy pmez 
wiele lat szacunkiem i zaufaniem. Wie
le lud;ii, także mniej zamożni ZUOSili 
do jego banku swoje oszczędności. Wy 
kazało się teraz - jak donosi ,$chłes. 
Volkszeitung' ', że ów ·bankier w •a.Jlnie 
godzlwszy sposób nadużywał zawiania 
sprzeniew_:ierzył bowiem i przespełwlo 
wal wszystkie powi.erzone mu pienią
dze. Pozostałość po nim równa się ze
ru i nie wystarcza nawet do przeprowa 
dze.nia konkursu. Osoby wtarem•kzo
ne ablicza;,rą kwotę sprzeniewier~oną 
na 230,000 marek, niektórzy przypusz. 
czają jednak sumę o wiele wyżs~. 

= ...... _ 2± 2Ę 

\\lladomości ze .świalae 
Parlame11t anfV,elski. 

Na pierwszem, po feryach św~ąte
cznych, posiedzeniu iz:by poslów 13y
les, członek stronn:ctwa liberał.lego, 
zapytał ministra spraw zagranicm:rch 
Edwarda Greya, czy zwrócił uwa.gę 
na zdu~ '. enie i rozczarowanie.. iakie 
zapanowało we francyi z powodu wY
stąpien~a rządu angiełsldego prr;eciw 
,projektowi budowy tunelu Podmorskie 
go, lączącego francyę z Angli-. 

Poseł WYStos·owal w dalszym cią,gu 
zapytanie, czy rząd francuski nie ent
wiadomil ·o tern rządu a'I1gielskiego i 
czy przez odmowę nie ucierpi IN'IZY-
jaźń francusko-angielska. 

W nieobecności ministra ~owie
<lzial sekretarz stanu Runcimaa, że 
rząd francuski nie przesłał żadnych za 
żaleń, ponieważ zostal po~nformowa
ny należycie o przyczynach odmowy. 
Rząd francuski zrozumiał. iż Anglia i
naczej sobie post'l/pić nie mogła, dla 
tego stosunki przyjacielskie trwać ~ą 
dalej. 

Żydzi w f'inlandyi. 

Finlandya, która otrzymała najwol 
nieS~zą i najwięcej demokratyczml kon 
stytucyę w Europie, nie zniosła do
tychczas ograniczeń, ciążacych na ży
dach, którzy mieszkają tam w bardzo 
niewielkiej liczb'. e. Tylko ·dzieciom 
wysłuż·onych żołnierzy wolno stale 
mieszkać w finlandyi, innym wzbro
niony tam jest nawet pobyt czasowy. 
Przytem tylko miasta: ttels ingfors, Wy 
borg i Abo są dostępne dla żxdów, któ 
rym wolno się tam zajmować wyłącz
nie handlem starszyzny. Nadto żyd, 
mieszkający w Finlandyi, jest obowią
zany co pól roku odnawiać paszport, 
pomimo, że system paszportowy wo-

E!L2 

.dwom synom KiKana Steupa, który 
miał sklep z ziołami lekars.kiemi i do
szedł do majątku. 

Stosuiruki przyjazne pomiędzy Je· 
rzym i Alzatczykiem trwały bez przer 
wy. Długie i przykre chwile n'. ewoli 
zacieśniały jeszcze węzły :przyjaźni p.o
mi~zy dwoma żołnierzami. których 
już złączyły dawniej niebezpieczeń
stwa na polu bitwy i cierpienia tnoralne 
spowodowane porażką . 

Bwitowali się obaj' i złorzeczyli lo
sowi. że ich obezwła<lnil. Nie mogli się 
w żaden sposób poddawać temu n'. eu
blaganemu prawu wojny, które ich zmn 
szalo siedzieć bezczynnie, gdy we Pran 
cyi tylu dzielnych ludzi walczy jeszcze 
i umiera za ojczyznę. 

Dwa razy próbowali umknąć j na
rażali się śmJ alo na niebezoieczenstwo 
śmierci, jaka ich czekała, gdyby odkrV 
to ich zamiar, zanimby zdolali dopro
wadzić go do skutku i dwa razy im się 
n:e udało. 

Nikt na szczęście nie domyślał sie 
ich iplanów, gdyż wtedy, zamiast wtgłę 
dnej wolności, jaką im zootawiono. 'sk~
zanoby ich na wie.zienie z całą jeg9 n:e 
dolą, ze wszystkiemi jego ciężkiemi do-
1egl1wościami. .. 

Jednakże nie strac:li \eszcze nadz1e1 
i nie <p-0trzebując powierzać sobie wza
jem swoich z;amiarów, GZYhali obaj na 
pierwszą le,pszą sposobność, jakąbY. 
itn nastręczył przypadek. . ... ' 



·ie w f.inlandyi nie istnieje. Dopiero 
11 ,otu 1906 ro1Jpoc_zął się w ~a~u 
·in ruch. na rzecz rownouprawruema 

.! lk1•· We wszystkich większych 
~a~cłł urządzano liczne zgromadze
·ia aa których omawiano kwestyę 
~ską i uchwalono równoupra
·n=enie żydów. Dotychczas, pomimo 

no "Wyrażonej· woli narodu fińskie
ao ,enat nie ob)awia swych w tej 
1

0~e zamiarów. Dwie najważniej
ie partye. polityczne w finlandyi: kon 
iyfllCJ0:1iś::i i socyalnodemok~aci. są 
i~tpliw1e za rownouprawnieruem, 

~,!ko stro-f!ni występują wrogo prze
;iwko ·uim, lecz ~i. będą, stanowić w sej 
rnie A'Jłaczną mm erszośc. 

l(tlliec rozruchów w Rumunii. 
w organie urzęda.wym ogłoszono 

j(Jezlfę rzadu do obywateli, oświadcza 
~c~. że kraj prz~byl niebezpieczne 
przesilenie~ ale c1alo prawodawcze, 
annia i adminis~racya spełniły swój o: 
00„:'łzek Podzegacze będą oddam 
pod ~d· Ale pierwszem zadaniem 
rz~u jest ulepszyć administracyę i o
·wiatę. l'lldową. Rząd polepszy dolę 
wlo§cian bez szkody dla prawnych in
teresćiw właścicieli majątków. Porzą
de~ i spokój\ w:nny panować w kraju, 
~dyż następstwem zaburzeń są jedynie 
~owe nieszczęścia. Odezwa wzywa 
~·laścicieli dóbr, aby powrócili do do„ 
mu i aby zawarli umo\vy z wlościa
nauai. W końcu rząd wzywa wszyst
ki~ obywateli, aby przywrócili stosun 
ki bratn: e pomiędzy wszystkimi syna
mi łfrafu dla dobra i szcześc:a ojczy
zny. 

Skłafl rosyjskiej Dumy państwowej. 

Wedlug; danych, zg_romadzonych 
przez k:omisyę gospotlarczą Izby, Izba 
skfa<la: się z 64 socyaLdemokratów, 34 
socyał-rewolucyonistów , 14 socyali
stów ludowców, 1 OO członków „grupy 
pracy", 30 mahometan. 17 kozaków, 
91 lrnnstytucyonalistów-demokratów, 

46 Polaków, 1 członka partyi reform 
demokratycznych, 50 bezpartyjnych, 
Jl ipaździernikowców i umiarkowa-
nych oraz 22 monarchi'stów. · 

Wolność nauczania w Rosyi. 

~ada ministrów zatwierdziła dla 
wniesienia do instytucyi prawodaw
czej przedstawienie ministra oświaty, 
aby wszystkim bez specyalnego poz
ivo1enia, pozostaw i ono prawo zajmo
nnia się domową nauką czytania. pi
sania i rachunków w iakimkolwiek f~
z11ku. 

Z różnych stron. 
Bochum. Prezes rejencyjny zgo

dził się na podwyższenie miejscowe_go 
l!'!l!!!auest!22L&_ 2& 

Wspomnienie Marii bezustannie po
~racalo na pamięć Jerzemu. Uczuw:.ał 
n1ewysfowibną potrzebę ujrzenia dziew 
częcia. Możnaby sądzić, że przewi
duje straszne nieszczęście, jak'.e krąży 
qad jego glowg,~ . 
.Widzieć ją przez godzinę, a potem 

Pozegnać na zaw.sze ... taik, już teraz na 
Lawsze„. ~dyż nienawiść do Ma<ielo
ra. nfe zmniejszyła się; oddawał jej na 
ofi arę Ma.rję, p-0świ~at samego siebie. 
. Życie, jakie obaj' przyjaciele ipro
~adzili, było dla nieb okrutne, gdyż po-

fz awieni byli wszelki~j wiadomości z 
rancyi. 

. .Słrszeli wprawdzie naokoło siebie 
Jakieś niepewne opowiadania o świet-
kf~h zwycięstwach, jakie odnosili ci~ 
k. orzy tam zostali. Ale te wieści, ia-
ie Zrodziła nadzieja, upadły same 
~zez się, lub znajdowały zaprzeczenie 
n naglych wybuchach niepohamowa
w~-l r&dości, jaką okazywali Niemcy na 
wieść o nowem zwycięstwie ich 
iakąs~iik.ów, o jednej porażce. więcej 
N~:osło wojsko francuskie. 

!a .1eraz wynikały z tego Powodu za
~ rgi. POtniędzy jeńcami i żołnierzami 
~rn!zonu. Jeden właśnie -z ~takich za-
1:~gow llOstanowił, że tak 1p0wiem, o to 
· naszych dwóch bohaterów. 
~· Pewnego wieczoru. w pierwszych 
~r~ach stycznia, wracali do koszar i 
~a echodzli iprze~ główną ulicę Ludwi
s~ g~y w tern z rynku bydlęcego do
ia{ 1ch gniewne i pełne złości okrzyki 

te Wychodziły z niemieckich gardzie 

zarobku. Dawniej wynosił miejscowy 
zarl;)bek w mieście Bochum dla doro
słych robotników 2,50 mr., obccn:e 3,30 
mr.; dla robotnic dawniej 1,80 mr., te
raz 2,00 mr.; dla mlodocianych robo
tników 1,40 mr., teraz 1.50 mr.; dla mło 
docianych robotnic 1,10 mr.. obecnie 
także 1,10 mr. 

Wanne. Znaleziono tu w palącem 
się łóżku zwłoki zastrzelonej kopiety. 
Jak przyipuszczają została ona zastrze
lon~ a potem w ~elu zatarcia śladu 
zbrodni chciano zwłoki jej walić. Sąd 
wdrożył śledztwo. 

Dortmund. Z zazdrości poranił ro
botnik Albert Palmowski ślusarza Juliu 
sza Krischwitz'a. Palmowski został a
resztowany, gdyż zadane przez niego 
rany są niebezl!ieczne. 

Schwerte. Na dworcu tutejszym do 
stał się hamownik Tiedtke pod koła po
ciągu, które mu połamały nogi. 

Giinnigfeld. Sztygar Broscher zo-_ 
stał okaleczony w kopaLni ,,Hannover'·. 
Odstawiono go do domu chorych. 

Kastrop. W naj1bliższych dniach 
zostanie oddaną do użytku kolej ele
ktryczna z dworca w Kastropie do Rau 
xel. Cena jazdy wynos :ć będzie 10 
fenygów. 

Kray. W pewnej rodzinie zachoro
wało trn:~ dzieci na Jężec karku. 

Stendal. Pomiędzy stacyami Gross 
Mehringen i Wingelsberg został pojazc\ 
przejechany przez pocią9.'. Koń wstał 
zabity, z ludzi nikt szkody n!e poniósł. 

Bruckhausen. Z bólem serca do
nosze, iż w .pierwsze święto Wielka
nocy kilku naszych Rodaków, którzy 
z góry na nas patrzą, zamiast iść do ko 
ścioła, grali sobie i strzelali w pew
nej szynkowni. 

Niech ci panowie tę krótką wzmian 
kę wezmą sobie do ser.ca, gdyż na 
·przyszły raz wymieni'łbym ich po 
nazwisku. 

Nie na to ich popieramy, aby Strosz 
polski tracili· i to jeszcze podczas nabo 
żeństwa w uroczyste święto, lecz aby 
się dorabiali i przez to pomnażali ma
jątek narodowy. 

Jeszcze jedno. Kto pragnie, abyś 
my go popierali, ten tak samo winien 
iść p-0dług hasła: „Swój do swego!" 
- zamia~t nosić swe grosze o~ym. 
My wszystko dobrze włdzimy. 

Robotnik. 
D.-Meiderich. Tutejsza gmina ka

tolicka kupila za 70,000 marek posia
dłość Loskena przy ulicy Biesenstr. w 
celu powiększen:a szpitala św. :Elźbie
ty. 

Mors. Sekcya zwłok obu chłopców 
rodziny llgnerów nie wykazała nic 
pewnego co s:ę tyczy powodu śmier
ci owych dzieci. Sąsiedzi rodziców za 
mordowanych dzieci są:cfzą, że 1eżeli 
zachodzi mQrderstwo, to pppelniono je 
z chciwości, gdyż rodzice zebevpieczy 

z 

li, a ·potem zaraz odgłosy pośptesznych 
kroków.. Pięciu czy sześciu francus
kich żołnierzy bieglo prędko po śniegu 
i niebawem rniknęli za katedra. 

Jerzy i Józef Miiller szli dalej. 
Wtem rzuca się na nich dwóch 

dragonów z podniesionemi szablami, 
krzyczą<; ze wszystkich sił. Oban byli 
pijani. Trzeci leżał na z:emi razem ze 
swoją szablą w kałuży krwi 

Młodzi ludzie cofnęli się i uniknęli 
pierwszego dosu, ale nie mogli ucie
kać, gdyż czujność była obudzona i u
cieczka podałaby ich w podejrzenie, 
że są winowajcami; stali wiec w miej
scu i czekali. Dragoni. dysząc wściek
łością rzucili się znowu, z zwróconemi 
naprzód ostrzami szabel. Dwa zręczne 
zwroty ocalily mlodzieńców po raz dru 
gi. Alę pijacy nie ustępowali i byliby 
niechybnie dobrze im się przysłużyli. ' 

Jóief Mtiłler nie odznaczał się cier 
pliwością; Jerzego także gniew opa
nowal i krew uderzyła mu do twarzy. 
Zresztą, lepiej przecJeż sie bronić, ani
żeli pózwolić sill pozabijać, jak psy. 

Przy nowem natarciu dragoni na
potkali na opór. Alzatczyk pochwycił 
szablę ranionego żołnierza i młynkując 
nią zawzięcie zaslainial siebie i Jerzego 
który był bezbronny. Jedno clęcie sza 
bli w połowie odparte, ugodziło Józefa 
ostrzem w lewe ramie. 

· - Hałastra! - ryknął. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

li owy~h chłopców na życic. każdego 
na 1000 marek. 

Genewa. a jednym z urzt}Clów 
pocztowych, , kradziono papierów war
tościowy h za 20 0000 franków. 

Paryż. Zamierzony strejk piekarzy 
nie udał się dla tego, że z 7000 pieka
rzy zastrejkowalo tylko 680. 

l(opanhaga. Robotnicy, zatrudnieni 
w :Gakladach okręcowych zostali wyda 
leni z pracy w liczbie iprzeszło 2000. 

Wiedeń. W Sagrnda przy Tryeś
cie aresztowano ści~anego listami goń 
czym niemca, który z polecenia ham
burskich przedsiębiorców. !ako han
dlarz żywym towarem. chc : ał upro
wadzić 4 dziewczęta. 

Budapeszt. Pociąg pospieszny wy
koleił s :ę przy stacyi Doroszma. Dwai 
podróżni zostali zabici, trzej ciężko po
ran : eni a 10 lekko. 

Nowy Jork. Wykoleił się poc ;ąg, 
przycze;m dwa wagony spadły z wyso
kiego nasypu i rozbiły się. Znajdujący 
się _pod rozbitymi wagonami podróżni 
w liczbie 15, spalili się żywcem, gdyż 
wagony zapaliły s ! ę. Gorąco było ta
kie, że o ratunku nie bylo mowy. 

Sto osób, straszne mających rany 
umieszczono w domu chorych. 

fłozmailoścL 
„Kościuszko w Kalifornłł." Niekaż 

demu wiadomo. że w Kalifornii istnieje 
polska kopalnia złota. Dzienn:ki ame
rykańskie piszą o tej kopalni: 

W grµdniu roku zeszłego wypłaco 
no po raz pierwszy od założenia sipól 
ki „Original Quartz Hil-Gold Mining 
Co"; inaczej kompanią górniczą „Koś
ciuszko" zwanej, marek 10,00 dywi
dendy od akcyi. Inicyatorem założenia 
tej sfil>lki był inżynier górniczy p. Mo
dest Maryański, dzisiejszy redaktor 
„Pracy polskie}", który do ostatniei1 
chwili pobytu swego w Chicago wy
peł·nial sumiennie obowiązki członka ra 
dy nadzorczej rzeczonej spółki. Kopal
nia złota „Kościuszko" nie posiadając 
kaipitalów dostatecznych do eksploato 
wania żyl kruszcowy~h na własną rę
kę, przyjęła propozycyę zrobioną so
bie przez bostońskie huty miedziane i 
kopalnie miedzi noszące nazwę „Morn 
moth Cop per Mining Co•'. w Kalifornii 
polożone, aby im eksploataCYfL kopalni 
swej wydzierżawić. DJa podpisan:a ko 
traktu, który przedyskutowano na po
siedzeniu rady nadzorczej w Chicago, 
i dla zbadania całej sprawy na miejscu 
prezes komp. łrs. Andrzej1 Spetz ze zgro 
madzenia zakonnego OO. Zmartwych 
wstańców w Chicago i pan Franci-

. szek, A. K wasigroch, sekretarz tejiże 
kompani.i. 

Z zaciekawieniem wyczeikui"' inte 
resowani, jaki też będzie wyinik finan
sowy, tejże „polski ej kopalni złota". 

Od Redakcyi. 
Pan Ludwik Nowaczewski w As

seln. Prosimy nam donieść. jaki błąd 
byl w sprawozdaniu, a chętnie go spro 
stujemy. NadeslanegQ SJ}rawozdania 
już nie posiadamy, gdyż manuskrypt po 
wydrukowaniu się niszczy. 

Panu P.r. Zgm. w D. Leniej o tern w ga
zecie nie pisać. bo mogloby to s:prawie raszko 
dzić w przy~ości. 

Daj Boże, aby wszyscy wedlu~ tych wska
zówek poste.powali, a byloby pod niejednym 
względem lepień wPośród nas. 

Za pamieć serdecznie dz:ię'lrujemy. Porora 
wiamy! 

r · -.ut fr. Tarkawsk~o z Bruckhausen 
oros;;ny o podanie swego dokladnego ad_resu. 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego„. 
Zebranie ,,Zjednoczenia zaw. polskie-

20" w Bruckhausen 

odbędzie się w środe o godz. 8 wie
czorem w sali_p. Koniga. O liczny u
dział uprasza się. 

Wielki wiec polski dla Laar 
i Meiderich 

odbędzie się w środę, dnia 17 bm., wie
czorem o godz. 8 w rokalu p. Schraven 
przy ul. Cesarskiej. Porzadek dzien
ny: 1) Obecne walki pomi~dzy praco
dawcami a robotnikami i co one nas 
nauczyły; 2) sprawoz<l.anie z kasy za I 
kwartał; 3 wolna dyskusya. Oprócz 
tego przyjdą jeszcze inne ważne spra-

wy pod obrady dotyczące pracr po ia 
br~kach. O liczny udzial uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe PołW.ie". 

Bacz~ Ewin2? 
W niedzielę, dnia 21 kwietnia, po 

poł. o godz. 5~ w lokalu p. Louaa 
odbędz i e się zebranie członków ,,Zte
dnoczenia Zaw. Pol.··. Powinnbścią ;est 
ażeby się każdy druh stawił. bo są bar 
dzo ważne sprawy do zalatwienia. 

De~at. 

Baczność Towarzystwa. 
Roczne walne zebranie „Związku WH· 

jemnej pomocy polskich towar:r:ystw 
katolicldck" 

odbędzie się w niedziele, dnia 5 maja 
o godz. 2 po pot w Oelsenkircbem. w 
lokalu p. Lobk.a, ul. Kościelna (naprze
ciw kat. domu chorych. Szan. Tow. 
należące do „Związku" zechcą ta a
wie przysłać swych pp. przewodniczą
.cych lub delegatów. Także To a
rzystwa nie należące dota.d do ,~wią
zku a mające cheć do niego przystąpić 
:Pić zechcą także swych zastępców 
przysłać. - Porządek żebrania będzie 
na miejscu ogłoszony. - O liczny u-
dzie up,rasza sie. (5 

Zarz~d ,,Związku": 
A. Kranc. S. Kun ca. J. Dąbrowski. 

Tow. gimn. „Sokół" w Boctau.-. 
W przyszłą środę, dnia 17 bm. o godz. 
7'29 odbędzie się zwyczajne miesięczne 
zebranie w lokalu oosiedzeń u p. Scha 
fera ul. Ringstr. Z Powodu ważnyck 
spraw, uprasza się szan. Druhów o li
czny udziat. 
Czołem! Wydział. 
Uwaga: Szan. Rodakom maiącym 

zamilowanie w ćwiczeniach sokolica 
zwraca się uwagę, iż ćwiczenia odby 
wają się co poniedziałek o godz. 8 w 
lokalu ,!?. łiolzschneidera (Salamader) 
przy ul. Alejowej. 

--~~~---- ) 

Tow. św. Józefa w Miihlheim ' 
obchodzi swoją pierwszą roczn'.cę w 
pierwszą niedzielę li:pca, a nie, jak po
dano, w czwartą niedzielę. Dla tego 
proszę szan. Towarzystwa, ażeby do 
tego się zastoso-wać zechciały. (1) 

B. Suszek„ prezes. 

Wiec Związku Polaków w Gelsenldr-
chen-Hiille• 

odbędzie się w niedzielę, dnia 21 kwiet 
nia, po połudn '. u o Rodzinie 5 na sali p. 
Nachbarschulte przy ulicy Wannerstr. 
Rodaków z Htihlen, Bulmke i okolicy 
uprasza się o jaknajliczniejszv udział, 
gdyż będą ważne sprawy omawiane. 
Mówcy zarnie:iscowi. Pisma polskie, 
czytywane na obczyźnie prosi się o po
wtarzanie wszystkich w:eców Związku 
Polaków. 

Związek Polaków w Niemczecll. 

Towarzystwo zupełnej wstrzemięźli
wości „Wyzwolenie" w Bochum. 
Z powodu niepuewidzianych prze

szkód odbędzie się przyszle zwyczajne 
posiedzenie Towarzystwa naszego do 
piero w sobotę, dnia 20 bm. wieczo
rem o godz. 9 w lokalu zwykłych po
siedzeń. Z powo<lu ważnych sprąw, 
stojących na porządku obrad, komplet 
członków pożądany. Goście mile wi-
dziani. Zarząd. 

BACZNOSC RODACY! 
Szanownych Panów Delegatów oraz Mę

żów zauianla ..Związku Polaków w Niemczech" 
prosz.e o nadesłanie swych a<lresów. Równi~ 
proszę o laskawe doniesienie. J(dzie jesz.cze 
nie otrzymano ustaw „Związku". lub formularzy 
do zapisyWa.nia na kandyd<ltów dla ,,Zwi~zku•• 
a wszystko wyślę. Tak samo oroszę się po. 
starać o sale na wiece. W łYch zaś mielsco. 
wościach. gdzie „Zwiaze«„ nie posiada delega. 
tów lub m~żów zaafania, proszę inne osoby 
które by się chcialy dobrej sprawie przyslu~ 
żyć, a.bv także nadeslalv swoje adresy. -
Rodacy! popiera6cie .,Związek Polaków" bo 
jest on naistrszą organiz:acyą na obczyźnie -
Wszystkie zaś svrawy dotyczące procesów 
oolitvcznych, imion lub zażaleń orosze nadsy. 
lać pod adresem: 
Józef Hai11. Bocllum-Holstede, Grummerstr. 26. 

Wielki wiec solcolsJc'ł dla ołcre.Ru 7 w Bruck„ 
llaasa 

odb~ie się w niedziele. dnia 21 kwietnia.. o 
godzinie ~ 12 przed ooludniem na sali pana 
Brinka Porzą<1ek obrad: l) zagajenie. 2~ 
Referat 'O i<iei i gimnastyce sokolej. 3) O kar. 
ności sokolej W. Siudziński. .of) Dyskusya. 
(?) Zarzd. 



Tewarz św. Józefa w Ałteubocltu• 
do•o~i ,wym członkom, iż w niedzie
lę, daia 1-4 bm. umarła żona członka na 
sze2'• r!dwarda Ztotowicza 

śp. 

WLADYSŁA W A Zł~OTOWICZOW A 
z Przedwojskich. 

Potrzeb odbędzie się w środę, dn:~ 
17 ba. o godz. pół do 9-ei rano z domu 
żałoby w Altenbochum, Ooystr. 8. O 
Heny ndzial członków prosi Zarz•d· 

• ••••••••••• 
~1 

'lew. św. Józefa w Dahlbausen 
za&Yła swemu szanownemu członkowi 
-an JANOWI GRZELAKOWI oraz 
jego dozgonnej towarzyszce życia pan 
nie TERESIE MAJORKóWNIE' w dniu 
ich ślubu, dnia 16 kwietnia na:isevdecz
ni eisze życzenia zdrowia. szczęścia i 
błogoslaw:eństwa bożego i wykrzyku
jemy trzykrotnie: „Mloda Para niech 
żyjd aiec_h ŻYfe ! niech żyje!" 

ZARZĄD. 

Koło śpiewu ,.Lutnia" w Linde• nad. R 
zasyła swemu szanownemu zastępcy 
sekretarza vanu 

JANOWI GRZELAKOWI 
oraz .jego dozgonnej towarzyszce ży
cia Jmnnie 

TERĘSIE MAJORl(óWNIE 
.._, dmu ich ślubu naiiserdecznieisze ży
cze!tkł i vo trzykroć wykrzykuje: Mto-
da Para niech żyje! Zarz4d. 

·····-········
łł•i'liiHH-

Koło ~piewu „ Wanda" w Hołster-
. kausea . 

zasyła w dniu ślubu dnia 16 kwietnia, 
szan. przewodniczącemu panu 

LEONOWI LEŚNIEWSKIEMU 
oraz jegq dozgonnej towarzy.szce ży
cia, pannie 

ANNIĘ ZALEWSKIEJ 

jakna1serdeczniets~e życzenia. Życzy
my Wam, a·by Bóg błogosławił Wasze 
zam'.ary, abyście żyjąc długo i szczę
śliwie, doczekali na starość powtórne;· 
radości. W końcu po trzykroć wykrzy
kujemy:. „Mloda Para niech żyje! ~t 
się echo z Holsterhausen w Eicklu od
biie f Tegp Wam życzą Druhowie śpie
wacy l(oła śpiewu "W aada w Holster
haasea. ·-·----
Towarzystwo św. Wacława w Liadea 
zasyła swemu zacnemu czlornkowi p. 

JANOWI GRZELAKOWI 
oraz jego towarz~~ce życia panttie 

TERESIE' MAJORKóWNIE 
w dzień ich ślubu, dnia 16 kwietnia, ży 
czettia wszelkiej pomyślności. Mloda 
para 11:ech żyje! Zaruad. 

• W dz ień ślubu, dnia 16 kwietnia 
zasyłamy Szanownemu Cztonkowi p. 

I.EONOWI LEŚNIEWSKIEMU 
oru jego dozgonneij towarzyszce życia 
pa urnie 

~NNIE ZALEWSKIEJ 

.Jedyna polska fabrJka chleba 
w Westfalii I Nadrenlfł 

w W attensobeld, ul. V ~rstadtstr. 48 
A.żeby podołać wszelkiej obcej konk.urencyi założyłem w Watten· 

scheid łabr)'k~ 11aronq. - Służę więc każdemn i dostarczam 
ehłeh ł pleezy'"u, które jest ba.rdzo smaczne i "tanie, jakiego 
u alkog9 w okolicy tutaj dostać u obcego nie można.. 

Moje wozr --
przejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 
Lei the, W estenfeld, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 

We wtarek:.1 w pl""łeks 
Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hilllen, Schalke, Bulmke. 

W &rod4' ł ,„ subot4'• 
Bismarck, W vnne,: Rohlinghausen i:Giinnigfeld. 

Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybęd•, 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, prosz~ o podanie adresu 

na. pocztówce, a natychmiast prB.YJad~. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczkl o laskawe poparcie. -
Popierajmy swe5e ł jedzmy ehłeb polt!łkł. 

Franciszek Matysiak, piej{arz polski 

w Wattenscheid, 
Vorstadtstr. •s (27) "Vorstadt•tr • .&8. 

„„„111m•m1aeamn!'l·1111111m.Joom'±&N1Blllill11111±+•„:m11B111„111ra1111„..._ 

srebrne, zfoty l>rzeg, 5 lat gwar. 
pl 12, H, 16, 18, 20, 22, 25 mk, 
Brostkł z sokołem po 2 m.k. 
tł~ilki z sokołem po 0,20 mk. 
Guzlkł do mankiet z sokoł. 6 m. 
lfted-.llk do łańcucha z sok. 2 m. 
t..ańcaszki z sokołem pił a. 4:, 

6, 8 11:k. 
łiolezylli z sokołem po 5 mk. 
Płerśr.łonki z sokołem IS rok. 

Cenni.ki darmo. 

ł\łk~•M:J»~~~l*e~Jfiłł 

•• Baeznolte ! 
Ro'dacy w Herne i okolicy 

Pv~'1eam szAnownym Rodakom mój 

skład zelaza i 
maszyn 

do gotowania, uyeia, prania i wyłdjymanla 
oru 

wszelkich sprzęt6w kuchen· 
nych 

po eenaeh Jak najtaas117ell. 
Zakupłone rzeczy odetawtam franko do dom.n. 

(4:a 

Za got6wkt'· Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a ·n i s ł a w J a n k o w i a k, 

REBNE, Neustr. 35. 

Mamr zawsze na sprzedaż~ 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsa,dy chałupnicze od 3-20 mór;- dut~ 
a także tylko 

domy Z ógrodami dG 2 mórr;. 
N" a.sza. kasa płaci od zło.żonyeh 

oszczędności 
• pro~•nt na każdorazowe ż~danie, 394 
-A'/1 procent za· kwartalnem wypowiedzenie•, 
a proep,nt za pólrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półroc~nem wypowi&o 
dzeniem, a kupi grnnt od nas, ternu wypłaca kasa nuz1. depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na 1przed&ż. 

Adre~ować trzeba jak następuje; 

Bank Pareelacyjn7 
E. G. m. b. H. li.osten lPoseu). 

w Eicklu 11aiserdec11nieisze życzenia 
e.dro ·· 1 ·i21, szczęścia, bło_goslawieństwa 

Botc :o i wszelkiej pom_yślności. W li .-•••••~••IE.il~~· •••1•••••• li 
koń( wykrzykujemy: Młoda para 
niec1 · ~yje. niech żyje„ niech żyje, aż 
sie e .110 z Holterhausen do Eiklu od
bije. 

TcĘO im życzy 
Książki do nabożeństwa 

Proszek do prania 

„Nlegedacht" 
je8t najlep1zym i w uży· 
ciu najtańszym w &wiecie 
- Pierwsza próba powo· 

duje stałe używanie. 

Do nabycia.: 
w llarxloh: 

Ang. Eggert, 
wdowa. pet. Griimer, 
Otto lless Na.chd. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Aug. łlulthaupt, 
Gust. Tjark.s, 
J. Hiittema.nn. 

w BruckhanBen: 
Hamb. Importh. „Wenz", 
J. Juszczak. 

w Neumii.hl: 
An~. Hes3e. 

w Buschha•sen: 
Hugo Eggert. 

młoda Polka, posia· 
daj 3/~a m„jątk:u 2000 
mk. s.zuka m~żą., 
najeb. górnika. Kto 
życzy sobie foto gra· 
fi~, :niech siQ zgłosi 
i dołączy 20 fenyg. 
w znaczk. na prze
syłkę pod lit. Jl. a. 
nr. 66 Postlagernd 
Mengede. 

4 czeladaików 

krawieckich 
na duże i małe sztuki, 
znajdzie stałe zatrndn. 
za w1sok1t- płacę· ł17 

S. Kucnerowicz 
mistrz kra wieeki, 

w Re••e p. Duer. 

ludzi 
do robót ziemnych 
poszukuje 

Bryk, 420 

szachmistrz, Lan
gendreer, U nterstr.6. 

Kto potrzebuje 

perek 
białych, ładnych. do je
dzenia i sadzenia, niech 
się z~łosi raraz do K.się

garni Polskiej w Herne, I 
nl. Nowa I Neustr.) 49 
Cztery wagony są za.raz 
do sprzedania. ( 42-4: 

Jan Meller. 

Starszy, dohrze zapro· 
wadzon1 •klatl 10• 
warew kofonlał· 
nyeh w środku ulicy 
Dworc wej jeat od zaraz 
albo później do w„ua
bela. Do przej~cfa po-

. trzeba około 2000 ma. 
Zgł. do Eksped. „ Wiar. 
P"lak." pod nr. •u. 

wys w. nolender 

Ser ski, rnięki iłatw 
dają.cy siękraja.4 
wkaw.pot.OI. 

paczka pocz- 3 90 m 
towa franko ' ' 
„ob. 8tegelm111nn, 
Neumiinsteri.H70. (1725) 

Radzę Panu kupi~ całe ur~dzea'• 
mieszkania tylko w pierwszym, najltięt. 
szym i n~j~naczniejszym domu n.tyi •. 
wym W IDleJSCU 

I. Scbwa.rzhOlf'a 
w Beeklłng-hau1Jen-8,, 

Dostawiam każdemu (~ 

na odpłatę: 
meble na 1 pokój wpłat.a 5 JU. 
meble na 2 pokoje wpłata. IO al. 
meble na 3 pokoje wpłata ~I} •i:. 
meble na. 4, pokoje wpłata ao •k. 

Wyprawa A. edpłata. tygodn. t,oe ~ 
Wyp1·awa B. „ „ t,50 •łt.· 
Wyprawa C. „ ~,&e •l:. 
Wypr1nra D. 3,08 •l:. 

Pojedyńcze meble, jak: komody, 16, 
materace, sza.ty, btfety, szyfonierki, -.t. 
ziki dla dzieci, lustra, kanapy już ~ 
wpłacie od 3-4' mr. Dlatego powiol._ 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Reeklinahausen·Siid (Brueh), 
ul. Boebumskll (Bochnmerstr.) 

nr. ID• (w pobliżu poczty i apteat) 

We wazelldeh ====-
sprawach prawnyd • 

przy zażaleniach, podaniach, skarga<ilV 
proszę udać się z całem zaufaniem do~ n 

biura pra Wlł1iczego. s 
ś 

dHn. Jul Willecke teraz A. Meseb1r 
397 Bochum, Eriedricbstr. 38 . 

W biurze aowł •i~ po pol•kw. 

Górnicy-inwalidzi 
mogł\ sobie zapewnić dobry i stały i c 
chód, przejmując skład plwa łt•tel 
koweso wielkiego browaru dortmuadz 
kiego. Pidmienne zgłoszenia do Ektpe 
„ Wiarusa Rolskie~o" pod nr. 498. 

Potrzeb1ly jest d.zielny 

d7r)'"gent • .._ 
Z~łOS7.ellla preypuje 

Steiaa l(aube, 
Oberka•sen. .•l. Bismarcka '5 

Uprasza się wszystkich rodakłll, 
którzyby wiedzieli o pobyc:e fo1111· 
sza Kaczmarka, urodzonego dnia J ~!U 
dnia 1873 r., w Krempie pod Ostro· 
wem, syna :l)marlego Józefa i Maryat 
ny l(aczmarków, ażeby o tern dOllC· 
śli matce tegoż Maryannie Kaczmarek 
z domu frąszczak, mieszkającej w O· 
strawie, ul. Wrocaw,ska nr. 17. (Prie· 
bywal on w ostatnich latach w Nett· 
munster w Westfalii). Może Szan. ~o 
dacy w Westfalii lub Nadrenii o \!Cle 
jego coś wiedzą, wiec uprasza sl~ o 
donies~enie stramonei matce. (4zel 

firanki prane w dom• apretuje 1~ 
naftauieJ I' ARIJll!RNIA GALLUSClllCf. r~ 
N1A W BOCHUM. Tel rtr. 911. 

filie: Hofstcde, Heme... Elek.el, R(iłrtllł'. 
hausen, Linden, Hattingen. Laniendreer. M~ 
ten. castrop. Kamen, Dortmund, Ger 
SprockhBveL 

Baczność Rodao~ ! 
Wielki 

transport 

ózików dziecięcych 
w rozmaitych gatunkach, jako to: 

sport(iWe, prom.e12. doW'e t. d. 
sprowadziłem na port) wiosennlł i polecam po ctnach nizkich. 

Jan Barański 
Towat:~y&two św. Macieja w Holster- można na.bywać w KsiQgarni „Wiarusa Polskiego" w Bochum, skład mebli oraz kompletnych wypraw . 

•ausea. Maltheserstr. 17. w Wanne, ulica Karola ił. naprzeciw kościoła katolic~ 

Za druk. nakład i redakcyę oo powiedziainy: A n t o n i B r e j s k i w Bochum. Nakładem i czcionkami Wyda wnłctwa ,,Wiarusa Pol." w Bochum. 



Nr. 87. Bochum, na srodę dnia 17-go k ietni Rok 'i • 

• 
--------=-=-·--._,,_,...,M~ttr;ft..-..._llJMll ....... __ .... __ .._ ____ ._... _________________________________ _.. __ ~--------------------------------!"'-__,, ________ _...._., 
Qedltienne pis~o lidowi dla Polmk6w 11 ob11ytnł1 pośwtHC·JfH ya politycznym ł zarobk y · 
-------~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jly.chodzi codziennie z WY.latkiem dni l)OŚWiąte~
ttcb· Prudpiata kwartalna na poczcie i u listowych 
JrYBOSi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
if ten „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

towym pod znakiem „L, polnisch nr. 123.'' 

W lml1 Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za insera.tY placi sie za miejsce "rzadka drobnego 4J°lł• 
ku 15 f. o,zloszenie, zamieszczone przed inseratami ł 
fen. Kto czesto O}!lasza otrzyma rabat. - Listy 
„Wiarusa. Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokladny adres piszqcego_ .Rekov. nie zwrac ~I ____________ .._._._. .... ._. ______________________ ..aa.__.. __ .._ ____ _.,_. • .,.,,...._ ... _..m~-==_.,.,~__..,_..,_..._.. ___ ~meaaaa-,...,.,.,.~--=------..,,,,,_--..,.,. ______________ ..._. ____ ...._ 

. Redakcya, Drukarnia i Księgarnia zpajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Telef o n nr. 1414. 
------~-- --~.!.._ J4!7. __ _ ___________ gg __ ___ l __ ___ 'l!'!!.'!!!BL_ ::uzr I •& .... „ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe I Polacy rąk załamywać i rozpaczać dlości ' pewnej określonej osobie, nic 
t1ówić, czytać i pisać pn polsku! Nie. nic będą wobec nowych projektów rzą- zaś pierwszemu lepszemu. kto zapłaci. 

dowych. Jakkolwiek polityka antypol- Interes ten wystGpujc w jednej z naj-
lest Polakiem, kto potomstwu swemu ska w :ele wyrządza szkody Po:1akom, bardziej oczywistych postac: wu\ rcz :.is 
zniemczyć się .nozwoli! jednakże· tymi, dla których ona będzie gdy idzie o odprzedanie majątku kre-

• _ __ na.jszkodliwszą i jest poniekąd już dzi- wnym, lecz w innych ~nrzypadkach 
z ----- siaj, są panowie niemieccy sami. rnogą zachodzić przyczyny · różnoro-

Z wypadków dni:,. 

W potdedziałek odbył się w Watyka
J1ie .pod przewodnictwem Ojca św. taj„ 

ny konsystorz. 

Ojciec św. wyglosił do zvomadzo
nych .kardyna.łów przemowę, w której 
stanowczo potępii politykę antyko
ściellną rządu francuskiego. 

0 nowej ustawie wyjątkowej prze- dne. W dodatku dla tych Polaków, 
ciw Polakom i trudnościach_, na które którzy z przyczyn narodowych nic 
przy niej natknął się rząd, ipisze ucz- chcą sprzedac; ziemi komu innemu, jak 
ciwsza z gazet niemiecki.eh „Frank- tylko rodakowi / pa11stwowe prawo 
fortcr Ztg.", co następuje: pierwszet1stwa równa sie w grunci.e 

Politykę przeciwpolska rządu pru- rzeczy zakazowi sprzedaży i narazi 
skiego popierała dotychczas zwartl. właścic:cli conajmniej na ciężkie kon
w:ększość izby posłów sejmu _pruskie- ilikty. Czy możliwcm będzie dla. Po-
go, złożona z konserwatystów, wolno- laków, chcacych sie osiedlić na roli oj-
konserwatystów i narodowych libera- czystej, nabycie kawałka ziemi, gdy 
łów. fiskus w każdym poszczgólny;n wypad 

Większość ta szla za rzadem ślepo ku może położyć ... swoją r.eke .na przed-
i niewątpliwie na żadnem inriem polu ~niocie układu sprzedaż;lego? ' 

W Baku strejkuje około 7000 1obotni- nie zdobywał Biilow i jeRo koledzy z Pruska polityka przeciwpolska si:a-
k > podobną łatwością sukcesów par:amen je się coraz brutalniejszą w środkach. 

ow. tarnych. ak w pal.tyce hakatystycznej. Być może, że .to jedyna dla niej droga, 
· Wielka część z robotników w ro- Ody jaiki pruski minister wystąpił na jeśli nie chce się przyznać do bankru-
syJskich kopalniach nafty nad morzem trybunie z natchnioną przez „świętą, ctwa; najlepszy to jednak dowód, że 
Kaspijskiem zastreikowała; bezrobo- narodową _~orliwość" filip.ką Qsikarży- znajduje się na złej drodze. 

cielską przeciw przewrotnym PoTa
cie ogłosiła również wielka część ma- kom. wówczas mógł być zawsze z gó- • ·-·-
rynarzy. ry pewien oklasków izby; nawet p. 

Kara śmierci we Franc~i, 
W Belgii wybuchł zatarg.......J>QJJliędzy 
..... i-- ' -

królem a stronnictwami opo~cyjnemi. 

.Rząd belgi)ski przedłożył projekt 
ustawy górniczej, do której większość 
dolączyla przepi:SY przychylne robotni 
kom,. na które rząd nie chciał się zgo
dzić i które wbrew woli rzadu przy
jęto. Wskutek tego ministrowie po-
.orosili króla o dymisyę; król LeoP.~ld 

, atoLi cofnął projekt uchwalony już 
· wzez parlament, który miesiące cale 

nad projektem pracował. Stronnictwa 

1 postepowanie króla uważają za obrazę 
Parlamentu. 

Studt stawa.I się w podobnvch chwilach 
nieomal mówca i prżemaw:ał bez rę
kopisu przed. oczyma. Projekty pra- Ód kilku lat agitują we francyi e
wodaw.cze, które na:jnowszy · ,Jmrs nergicznie za zn~esieniem kary śmier.ci 
polski" wniósl w celu .poparcia ińicmie-. i zdaje się, że niedługo już .Drzyjdzie 
ckości w polskich prowincyach, przy- wniosek na zniesienie tY.ch zabytków 
jęto też; w sejm'e prawic bez czyta- staroŻytnośc·. Sprawą ta zajmuje się 

· · · w ostatnich czasach żywo publiczność ma. 
Naraz ta wzruszająca jednomyśl- i prasa, a jeden z dzienników urządził 

ność zaczęta się psuć . .Rząd wpadl na niedarwno temu wywiad u rozmaitych 
myśl pozyskania dla siebie od sejmu wybitnych i znanych osobistości - po
prawa wywłaszczenia w pewnych ra- ka,zało się, że za zatrzymaniem kan~ 
zach Qolskich wlaścicieli ziemsk:ch, śmierci są przeważnfe sfery konserwa
ale junkrowie nie zgodzili się na to. tywne i klerykalne, a za je·i zniesie
Przyczyna, która ich do te~w skło1da, niem rprzemaw:ają re{>rezentanr· stron
charnkteryzuje dobrze ducha niemie- nictw wolnomyślnycp i socyalistycz
ckiej polityki· kolonizacy,jnej. Polityka nych. W rezultacie sprawa ta dm sa
ta wprawdzie Polakom niewiele zaszko mego Paryża nie posiada zna
dzJa. natomiast osiągnęła niewątpliwy czenia aktualnego, gdyż w rze-

Cesarz austry_acki udał sie z Wiednia wynik w innym kierunku: Oto cen~ czyWistości od 3 lat nie wykonano 
do. Pra~i. ziemi podniosły się do niedorzecz..nej w Paryżu wyroku śmierci. a to gló-

Odwiedziny w pierwsiym rzędzie 
dotyczą ludności czeskiej, dla tego niem 
cy niechętnem patrzą na nie okiem. 

Policya angielska wykryła nowy taj-
ny skład broni. 

· W Glasgowie znaleziono 15 tys. na
. bojó~~ :właściciel ich nieznany. 

Jak wiadomo znaleziono już, ubie-
e, glego tygodnia w Sunderland i New

castle okola 150 tys. nabojów, które 
tarndotąd wysłać miał jakiś niemiec. 
~-53!'.:·:z:.~_r_. _ __ _!!!_~--.;~ 

Nowa ustawa wyjątkowa. 
. W komisyi budżetowej sejmu pru

~k1ego oświadczyl minister rolnictwa 
.._jak o tern już donosiliśmy, - że 
rąa. będzie dalej prowadził politykę 
~lon1zacyjną, ale potrzebuje jeszcze ~ 

~I~cej milionów, prócz tego · nowych · 
8.0sownych ustaw przy tej poiitycc 
~ iezb~dnych, jak to już w mowie tro-
owe1 Wyrażono. 

al ~ząd przygotowuje nowy projekt 
re będz'e sie musiał w nim staranni(} 
t ozpatrzyć, gdyż zachodzą przy !]im 
tLdności związane z natura inter~sów 
1Połecznych. Dla tego w tej sesyi .pra-

l)/0~0podobnie projekt n..k bcdzie przed„ 
zony." 

wysokości, co bardzo się, naturah1ie, wnie z następujących powodów: Przed 
podobało af,;rarjuszom. Państwowe pra kilku Iaty zdemolowano wiezienie J.a 
wo wywłaszczenia mo~lo było po- Roquette, a na jego miejscu stanęły do 
wstrzymać ów ciągły wzrost cen, w my czynszowe. Skazani na śmie.rć w 
chwi'Ji tedy, gdy rząd zamierzył przed- Paryżu przepędzali ostatn'e chwile w 
stawić właściwy projekt, odmówHi mu tern więzieniu, a stracenie za pomocą 
konserwatyści poparda. . Sł:ilotyny następ~w~lo na ~ałym pla.cu 

że projekt rządowy, będący pra- przed bram~ w1ęz1enną. udy w1ęz1e
wem wyjątkowem najgorszego typu . nie to zamkn!ęto, musiano szukać no
upa,dl, dobrze się stało - p'sze „f'rank.· 1 wego miejsca stracenia i dotychczas go 
furter Ztg." dalej - opozycya konser- nie znaleziono. Ustawa przepisuje, a
wtystów jednakże zaszczytu im bądź żeby stracenie odbywalo sie na miej-
co _ bądź, ze względu na motywy, nie scu publicznem, jak to dawnit;.i bywalo 
przynosi. także w Au~tryi. Przypuszczano, że 

Rząd pruski chce się wobec tego o- stracenie publiczne oddziaływać bę
graniczyć do zapewnienia sobie pra~'a dzie odstraszająco - obecnie przyzna
oierwszei'1stwa w aktach kupna - ją, że publiczne stracenie oddz:alywa 
sprzedaży z'.emi.. w któr..vch uczcstni- raczej zachęcająco.„ Nadaremnie szł1-
czą Polacy. Podobny-~rodek nie przy- kano odpowiedniego miejsca - wszę-
czyni się również -ao obniżenia wy- dzie sprzeciwili s ię temu mieszka1ky, 
górowanych cen ziemi: przeciwnie, aby w ich sąsiedztw'.e fungowała gilo-
sorowadzi dalszy wzrost, pailstwo bo- tyna i z tego powodu ka t pary~ki Dei
\v:em. o ile zechce praktycznie korzy- bier oo .• „paru lat nie nie ma do czyn ienia 
stać z pierwszeństwa, będzie musiało a skazanych na śmie rć u łaskawia pre-
płacić ile zażądają. I ·zvdent rzeczypospolitej. Z prowin

J est to jeden więcej powód do zwal l cyi donoszą wpraw dzie od czi:isu do 
czania podobnej akcyi ·prawodawczej. i czasu o straceniach. Większość jest 
Państwowe prawo pierwsze11stwa unie jednak jej stanowczo przeciwną. 
możliwi p,Jlakom dowolne sprzedawa- a 

nie ziemi, co niewątpliwie stanowi bar I~ 
dzo draźniącc pogwakenie prawa je
dnostki do rozporządzenia jej własno-

!Komunikaty ,,Straży". 
ścią. W licznych bowiem przypadkach I. 
właściciel ziemski ma bardzo uzasa- W niektórych powiatach landraci 
dniony interes w·pozbyciu swej pos·a- wzywają sołtysów, ławników i za-

rządzców policyi dominalnei (Outsvor
stehcr) jako też ich zastępców, o ile są 
czlonkami „Straży ' ·, aż.cby ze „Stra:
iy' · wystąpili. ponieważ 'przynależenie 
do „Straży" nicda s i ę pogodzić z obo
wiązkami powyższych urzędów; \V r~
zic niewystąpienia ~rożą landraci zło
żeniem z urzędu w drodze dyscyplinar-
nej. 
, Odriośne żridania landratów są nie 
uzasadnione; radzimy dopuścić do pro
cesu dyscplinarnego i przeciwko wyro
kowi \vydziału powiatowego założy6 
apelacyę do najwyższego sądu admi[li
stracyjnego w Berlinie (Oberverwal
tung~ericht)„ gdyż jest uzasadniooa 
nadzieja, że w instancyi apelacyjnej 
osięgnie ·się wyrok korzystny. Już 19 
lutego 1904 roku najwyższy są~_admi
nistracyjny w Berlinie w spra.wie pe
wnego sołtysa Duńczyka. który przez 
odnośny wydział powiatowy z urzędu 
został zlożony za to, że przy wyborach 
do sejmu i parlamentu od-dał swój 
głoś ina kandydata stronnictwa duń
skiego, rozstrzygnął na jego korzyść, 
znosząc wyrok wydziału powiato-

wego. ' -
Ap_elacya musi być w 4-~h tygo

dniach od doręczeni~. wyroku wydzia\u 
.powiatowego, albo gdy wyrok ten· w 
becności oskarżone2'.o został ogłoszony 
od dnia tego, pismem do wydziału_po
.wiatowego wystosowanem zameldowa 

· ną. a w dalszych 4-ch dniach uzasa
dniona. 

Chętnie w takich sprawach służy- ' 
my radą i pośrednictwem. 

II. 
Wsprawie obowiązku chodzenia 

dzieci do szkoły przepisuje rozporzą
dzenie rejencyjne z dnia 24-go sierp
nia 1880 roku, że obowiązek qczęszcza
nia do szkoły trwa aż do Wielkiejnocy 
po skot1czonym 14-tym roku życia. 

Dalęj przepisuje wprawdzie to rąz_
porządzenie, że na św. Michał przed 
tym terminem oowinien dla dzieci tych 
odbyć się ponowny egzamin i jeżeli 
wtedy dzieci uznane zostaną za doj
rzałe, to mają być zwolnione ze szko
ły - ale sposób i rezultat takiego egza
minu zależy tylko od inspektora szkol
nego, w praktyce więc, szczególnie o
becnie, nie można się pomyślnych skut 
ków spodziewać. 

. Wedle wyroku zaś naiwyższego 
trybunału (Kg1. Kammerg-ericht) w Ber 
linie przys_fu~uje władzom prawo prze
dluże_nia obowlazku szkoJ.ncg..o_Qo 15 
względnie 16 roku iycia. Tylko w 
Prusach Kró:·. rozporządzenie takie u
lega. pewner rn og-ra il iczc:niu o tyie, że 
insoekto; szko! nv z ~óry w :nien podać 
dokładnie te rmi n. do którego ucznia 
chce za t rzymać. -
. Sekcya prawp n!)Oiityczna „StrażyH. 

iem ie Iski • 
Z Pru Z 1 o•:m .h. W r r'i i M znr. 

Gdańsk. Gazety niemieckie stwier
dzają. ż obecnie w Prusach Zachod-
nich w obwodzie Jejencyi gdańskiej 

strcjkuje w 83 szkołach 2282 dzieci a 
w obwodzie rejencyi kw i dzyńskiej w 
50 szkotach 558 dzieci. 

Simz. Izba ka rna skazała kapitali 
stę Juli usza I~<H1ra z Gdat'1ska na pół 
roku więzienia. Kupił on wego czasu 
od ślusarza Kalwera w Kisiel icach 
mly n.za 32000 ma rek. Wpłaci! mu 1000 
marek i wręczył mu list hipoteczny· na 



1.2,000 marek. zapewn'.a)lc Kalwera, 
że ta hipoteka pewną jest jak złoto, że 
zapisaną jest na d{)'tnostwłe w Gdań
sku przy łlundegasse 123 na drugiej 
hipotece i że stracić nie może. bo dorn 
:ma wartość 120.000 marek Rdy tym
. czasem ·pierwsza hipoteka liczy tyll}o 
.60,000 marek. Tymczasem w,szystko 
. to było kłamstwem. Dom prrzy Jiunde
gasse ·podany jest już na subhastę, i zo 
stał kupiony za 50,700 marek, tak, że 
.I<alwer byfuy strac'.l całe 12,000 -ma
rek. W ostatniej jeszcze chwiLi zdo
łano kontrakt unieważnić. Rohr ska
zany został za to oszustwo na pól ro
ku więzienia i na 2000 marek s;rzyviriy. 

"'- \Viet. l.t Poznałslde1t. 

Gniezno. Prze<l sądem .Qrzysięg
lych rw Gnieźnie toczyl s:e 11 bm. pro
.ces przeciw 18-letnim wyrostkom Ju
liuszowi Jeschkemu i Adamowi Kujaw
skiemu o podpalenie. Urządzili oni. ilu„ 
minacyę na cesarskie urodziny w ten 
sposób, że podpalili stóg słomy nau
czyciela Bu-0.daka w Rojówcu. 

Oskarżeni oświaidczyli przed są
dem, że nauczyciel powiedzial do dzie
.ci w szkole, żeby }aknajuroczyściei ilu 
minowały na cześć cesarza. Ponieważ 
m~mo tego wezwaITTia iluminacya nie 
wy.padła oskarżonym dość wspaniale, 
.wpadli na pomysł podpalenia stoga na
.uczycielskiego. Nie wiele myśląc, za
miar swój wykonali. - W ezw_any na 
świadka nauczyciel wystawil obu prze 
stępcom jakndevsze świadectwo i pro 
sil, aby ich nie karano zbyt ostro. 

Prokurator wniósł o pół roku wię
zienia. Sąd przychylił się do tego wn:o 
skut lecz sędzio\vie zamierzai,a wy
stoso.wać do cesarza wniosek o ułaska 
w fenie. · 

Gniezno. Na miesiąc w: ęzienia 
skazany został redaktor „Lecha" pa.n 
Skwarz o obrazę pp. handilarza koni 
Kapczyńskiego i urzędnika gazowni 
Jeżewskiego. WymienieJ?,i1 czu]i się ob
rażeni' tern, że przypomniano im, że p. 
Hoffmann został skazany na miesiąc 
więzienia wskutek _.wn'osku za ukara
nie, jaki oni stawili. Wówczas chodziło 
() iluminacyę. 

· Września. Znowu jedna posiad
lość w m:eście naszem urzeszła z rąk 

obcych w polskie. Wdowa Nanny 
Ehrenfried z Wrocławia sprzedała swo 
ją nieruchomość przy ulicy Zamkowej 
kupcowi p. W. Orcholsk iemu za 83000 
marek. 

W sprawie insy~ni św. arcybisku
va Stablewskiego. ogłasza proboszcz 
j eżycki ks. Wacław Mayer: 

§ 16 testamentu śp. ks. Arcyb:sku
pa brzmi dosłownie: „Krzyż z brylan 
tarni i pierście~ ze szmarą?;dem nale„ 
c - -- _w 

Fatalna omyłka. 
80) Powieść 111 fra.ncuski~o. 

(Ciąg dalszy). 

I jednem straszłiwem c1ęc1em roz 
płatał gardło temu, który go ranił. Nie 
miec padl na wznak, z rozkrzyżowane 
mi rękami, harcząc, drugi uciekł... 

Z sąsiednich uljc nadbiegali żoł
nierze i niebawem zalegli plac cały. 
Ich czarne cieu:e rysowały się na tle 
białego śniegu, w którym grzęzły do 
polowy ciężkie buty. Józef rzmcił sza- · 
blę dragona. 

- Czy mamy tutaij spleśnieć? -
szepnął - uciekajmy!... 

Rzucili się w labirynt ciasnych i 
· ciemnych uliczek, a w ślad za nimi bie
S{ły krzyki rozzloszczonych Niemców i 
a;roźby śm:erci. 

Bladzi 'PO ciasnych uliczkach i krę
cili się w kółko, nie postępując naprzód 
.Nagle znaleźli się na Q.użym, pustym 
placu, na vlacu Teatralnym. Kawiarnia 
Paryska rzucała nań blade światło. 
. W z.dłuż trotuaru ludzie cywilni i 
,wojskowi, których zwabily krzyki, ja.: 
kie usyszeli i rozglądali się w kolo. 

Jerzy i Józef Mtiller byli wprawdiie 
bardzo zwinni; ale czy im sie uda prze
być plac, przejść kolo ipomnika Outen
t crga i dostać się do ulic. które się 
k :·z.vżują poza katedrą, tak, żeby icłi 
!fl ic ~chwytano? 

- Jeżeli nas ztapia - rzekł kap
ral - to rozs'trzelanie będzie kwestyą 
godziny czasu ... 

ży spieniężyć 1przez psobe zaufaną ł od 
powiedzialną u jubilerów w Berlin:e 
albo w Paryżu. Uzyskane za te przed
mioty pieniądze przeznaczam dla koś
cioła w Jeżycach. 

z 7asnego tenoru testamentu wy
nika . 

1) Ze rodzina dostojnego testato
ra jest zupełnie niewinna . 

2) Że e~zekutor testamentu w su
m:eniu wbowiązany był wypełnić wo
lę testatora. 

3) że Kościól w J~życach iinsygnii 
tych nigdy nie miał. ich nie ma i mieć 
nie będzie, że raczej tylko p : eniądze za 
nie do niego nałeżą. · 

Ks. W aclaw Mayer proboszcz~ 
Po z n a i1, Jeżyce, 12 kwietnia 07. 
Poznań. Pamiętnem jest zajście 

w Nowejwsi, gdzie to na dniu 2 wrze
śnia zeszłego roku odbyta się vrywat
na zabawa sokołów, na którą policya 
przemocą wtargnęła. Sprawa ta ro
zegrała się przed sądem 1poznań:skiml 
który uznał, że w Nowejwsi urządzo
no nieprawne zebranie, ;które ~ameldo 
wać należało. Oskarżonymi byli ;wła
śc '.'Ciel Nowe~wsi p. Niemojewski i ku
piec p. Zabłocki. Każdy z nich skaza
ny został na 50 ma.rek grzywny. 

„Chleb dla swoich." ( Ogloszenie 
XX. z dnia 12-go kwietnia 1907). Na
stępujący przedsiębiorcy, posiadający 
pewien karpitał, znajdą bez konkurencyi 
rodaków, dobre utrzymanie: 

1) lekarz, 2) zegannistrz, 3)' koło
dziej, 4) kowal, 5) dekarz, 6. blachnierz 
7) kupiec łokciowy, (interes do naby
cia od innowiercy, wartość 40 ys. mk., 
zaliczka 10 tys. mk.), 8) fabrykant wy
.robów dr.utoWYch (interes do na·bycia 
od innowiercy; wartość 105 tys. mrk., 
wpłata 40 tys.· mk.) 

Bliższych informacyi udzie1a biuro 
„Straży". Adres: Dr. Tadeusz Jawor
ski, Poznań - Posen. 

Prosimy o znaczek na odpowiedź. 

Ze Sltlzka czyli Staroptłski 
Bytom. Ustanowieni lLtb przenie

sieni zostali: Ksiądz proboszcz Kulig 
z Wielkich Lasow:cz jako taki do Roz 
nochowa. Aktuary;uszem archipresby
tera tu raciborskiego wybrany został ks 
prob. Bresler~ z przedmieśdą. racibor-
skiego Starawieś. _ 

Bytom, W •• Dzienniku Sląskim'' 
czytarmy: W Mysłow;·cach mieszka
ją agenci niemieccy. którzy werbują 
robotników z Galicyi do pracy, miano
wicie w rolnictwie. W os_tatnim czasie 
:pojaw:Ii się w Mysłowicach agenci z 
Danii. Ci _ obiecują więcej zarobku, niż 
agenci niemieccy. Wskutek tego wielu 
robotników galicyjskich wyjeżdża do 
Dan:i. 

-___ !S!&ElS! 

- Starajmy się dostać do Renu, a 
dalej, choćby nam przyszło wipław go 
przebyć - rzekl Jerzy. 

Puścili się z największą szybkością. 
Ponieważ ich ścigano_. byliby nie

chybnie zatrzymani przez przecho
dniów, gdyby biegli tak dalej przez głó 
wne ulice. Rzucili się więc znowu w 
ciemne· boczne ·uliczki i tym s.posobem 
skrócili sobie drogę. W pięć minut po
tem byli już nad brzegiem Renu. 

Krzyki kilku żołnierzy, którzy się 
ipuścHi y; pogoń za nimi, dochodzily qo 
nich i tutaj, ~łe niebezpieczeństwo nie 
byto już tak bliskie. 

Biegli wzdłuż wybrzeża. kierując 
się do Nowej Bramy. Potrzebowali 
teraz odzyskać trochę zimnej krwi, za 
stanowić się nad klopotJ.iwem położe
niem, w iakiem się znajdowali i nara
dzić się, w jaki sposób z niego wy
brnąć; dla tego przeskoczyli drewniany 
plotek i przyczaili się w iakimś ogród
ku. 

Tam odetchnęli. Na razie czuli się 
bezpieczni. Za chwilę, nieco uspoko
j~ni, ujrzeli przebiegające tam i naipo
wrót noza ogrodzeniem. czarne cienie 
żołnierzy, których przekleństwa śwJad 
czyly o przykrym zawodzie, jaki ich 
spotkal. -

Narazili się na wielkie niebe~pie- . 
czeństwp, na niebezpieczeństwo utra
ty życia. Żołnierze, którzy ich zacze
pili, poz11aliby ich z łatwością, jakoteż 
dragon raniony przez Milllera. Przy
tem godzina, oznaczona na sta1wienie 
się w koszarach, dawno już m1nęla, o 
powroG.ie więc nie było có myśleć na
.wet. 

Z powo.du trudności przy werbowa f 
niu robotników galicyjskich urząd cen
tralny wysiał zażalenie do pruskiego 
mimistra rolnictwa i oPolskiego vrezy
_denta regencyi na duńskich agentów. 
Spodziewa się, że rząd ostro zabierze 
:Się do tej sprawy. Nrc to jednak nie 
pomoże, bo duńscy a~enci mogą prze
bywać w Oświęcimiu i Szczakowej, 
.na austryackim grunc:e i tam robotni
ków werbować. 

Władze austryackie z~odziły się 
na werbowanie robotników do Danii, 
gdzie będzie mąż zaufania, który ma 
kontrolować, czy robotnicy galicy);cy 
DObierają zarnbek itd. według kontrak
tu zawartego. Będzie we Lwowie na
.wet konsul duński. Zdaje się, że z Da
nią przyijdzie do porozumienia. 

Z Prusami natomiast porozumienie 
.trudne. Galicya pamięta dobrze, że 
Prusy nie cierpią iclt robotników przei 
cały rok, że każdej chwili obywatel 
polski z Oalicyi może zostać wydalony 
z Prus. 

Racibórz. Podczas przeglądania 
koni _!)rzez komisyę wojskowa w roku 
.ubiegłym uderzyJ koń kOtPytem gospo
darza Emanuela Wyszkoniego tak nie
szczęśliwie, że tenże zmarł wskutek o
.trzymanych obrażeń. Wdowa po e:mar
Jyrµ stawiła wni'osek o rentę (Unfal'ł) 
lecz związek rolniczy wniosek odrzu
.dł, a apelacya do najwyższego urzędll; 
.w Berlinie też n:c nie pomogła. W do
.wa zwróciła się wtedy do fiskusa woj
skowego, który jej nadesłał 250 marek 
za;pomogi. 

Wiadomości ze świata~ 
W parlamencie niemieckim 

toczyła s~ w .dalszym ciągu dyskusya 
srpoleczno-polityczna przy obradach 

nad etatem urzędu spraw wewnętrz
nych. 

Sejm pruski 
zajmuje się zawsze jeszcze etatem mi
nisterstwa oświaty. 

Ruch narodowy w Egipcie. 
Do „Standairt'a donosza z Kair.u, 

o wzra'Staniu ruchu narodowego i co
raz częstszych objawach niechęci wzglę 
.dem ·cudzoziemców. W dzielnicach, za
mieszkanych przez krajowców, nieje
.dnokrotnie ;1aipadano na cudzoziem
ców. W tych dniach kilku krajowców 
wmieszało się do kłótn i krajowca .z 
wfochem i raniono śmiertelnie tego o
statniego; towarzysz włocha w opro
nie życia towarzysza zabił nożem jed
nego z krajowców. 

Ugoda austryacko-wę~ierska. · ··"-, 

Rokowania w sprawie ugody au„ 
stryacko-węgierskiej dobiegają końca. 
Dzięki energii ministra Korytowskiego 
Ugoda opierać się będzie na podsta'Wie 
wspólności celnej\ do roku 1917 poczern 
Węgry oddzielone bę.dą od Austryi gra 
nicą celną. Oba jednak państwa ·zape
wnią sobie wza1emnie taryfy celne 
państw najbardziej uprzywilejowanych '1 

Dzienniki donoszą w . ostatniej 
chwili, że rokowan:a ugodowe można u 
waiać za ukończone. Udało się uzy
skać porozumienie co do najważniej
szych punktów. Ciąg dalszy toczyć się 
będzie około 20. bln. w Budapesu:ie. 
Treść ugody trzymana jest w ścisłej ta 
~mnicy. 

Ustalenie dnia roboczego w kopalaiaclt 
Beł~ii. 

Izba posłów zajmowała się usta
leniem dnia roboczego wkapalniach i 
przyjęła 76 glosami iprzeciw 70 wnio
sek, który rząd był odrzucił. tej treści: 
z powodu braku osobnej ustawy spra
wę tę ma uregulować rozporzadzenie 
królewskie, które ma być wydane po 
.wysłuchaniu opinii rady górntczej. Po 
oosiedzen:u odbyła się konferencya pre 
zydenta ministrów z prezydentem 1z
bv. Cały gabinet ·podaJ sie do dymisyi. 
(~atrz „Z wyipadków dnia".) 

Blokada Finlandyi. 

W rosyjiskich kotach rządowyc~ 
krąży pogłoska, o mającej nastąpić 
wkrótce bl~kadzie finlandyi celem u
nie ożłiwienia przewozu bronr ze stro 
ny rewolucyonistów, który coraz bar 
dziej się wzmaga. 

„Morning Post" donosi z Peters
burga, że Szwecya ze swej strony o-, 
świadczyla s '. ę za neutralnością w ra
zie blokady wybrzeży finlandzkich. 

Walka z Kościołem we Fraucyi. 
Toczyła się w Paryżu ro~raiwa 

przeciw ks. Juin, proboszczowi kościo
ła św. A.ugustyna, 0skarżonemu o to, 
że w mowie, wygłoszone;1 w kościelet 
wzywat do oporu przec:w ustawje se
paracyjnej. Prokurator wyw~it, że 
ks. Juin był narzędziem Watykanu; 
odczytał następnie dokumenty zabrane 
ks. Montagniniemu, zwłaszcza list 

jeden, z któreg:o wynika, że sekretarz 
stanu.! ks. kardynał Merry del Val, sta
ral się o poparcie niektórych katoli
ków we Prancyi, a-by udaremnić po
dróż króla hiszpańskiego do Paryża. 

Ks. Juin skazano na 16 frankGW 
grzywny i koszta procesu. 

jestem u nich,, to wytrzeszcza oczy, jak 
galki od loteryj.ki, przewraca niem] i 
mruczy: „Odwet za Jenę!" Zdaje się 
że nie zna mIJ.ie pod innem nauwiskiem 
bo zawsze tak mnie nazywa. Otóż wi· 
dzisz niebezpiecznie byłoby zaufać Kil 

W takim razie. co zrobić? Na co 
się zdecydować? Zaiste, jedno tylko 
pozostaje, co zresztą odrazu przem
knęło im przez głowę. Uciec z Mo
guncyi, dotrzeć do gra11icy l:.uksembur
~kiej, ztamtąd do ,Belgii, a następnie do 
Pran cyi. 

Ale jak W jaki S1posób? Kto się 
zaopiekuje ich ucieczką? 

. janowi Steup ... 

Na szczęście Jerzy miał pieniądze 
i Józef Milller także zachował w rogu 
.portmonetki trochę oszczędności, jakie 
zebrał z lekcyi, udzielanych synowi 
Kiljana Steupa. 

Tym sposobem byN pewni, że przy 
najmniej głód nie zmusi ich do odl(j.ania 
się w niewolę. 

Naiwiększy dla nich kłopot teraz 
stanowił, że nie mogli zmienić ubrania 
żołnierzy francuskich. 

Do kogo się zwrócić w tym wypad
ku? I p_ieniądze nic tu nie pomogą. 
Odgadniętoby zamiar ucieczki. Zasta
nawiali się nad tern dlugo. Mroźny i 
ostry wiatr świstał 1pomiędzy drzewa
mi i szczypał im twarze. Ale oni nie 
czuli zimna, pochłonięci myślą o po-

. ważnem n ! ebezipieczeństwie, jakie im 
groziło. 

- Trzeba jednak coś postanowić 
rzekł Jerzy po cichu. 

- Słuchaj, kapralu, przychodzi mi 
jedna myśl... 

- Doskonale! 
- Czy znasz dobrze cala rodzinę 

Kilłana St~upa? Jak myślisz, czy lu
_dzie ci byliby zdolni nas wydać? 

- To bardzo możliwe. Matka, to 
uczciwa kobieta, dzieci - ~łuptaski, 
ale o.~iec - to wściekły człowiek. Ody 

- Dobrze, więc już o tern niema 
co mówić ... 

- Przeciwnie, pomówmy o tern.„ 
- Dlaczego? 
- Gdyż teraz mnie coś przyszło na 

myśl. Ki}ijan Steup, któ~y żyje z swe
gQ kapitału, mieszka w tym domu, ~ 
handl~rz ziołami lekarskiemi~ któremu
on odstąpił swój interes. Otóż ten P· 
statni ma ... 

Józef Mtiller zawahał się, i gdyby 
noc nie byla tak ciemna, Jerzy bylbY 
spostrzegł. ;)lk dużą, szczerą twarz 
sierżanta pokrył silny rumieniec. Za
myślił się i milczał. 

- No, cóż ci się sfało, ka~ralu? -
zapytał Jerzy. 

- Kupiec ma ... ma służącą .. - rzekł 
nareszcie Mtiller, bardzo zmięszany. 

Jerzy zrozumiał. o co chodzi, i za
czął się śmiać. 

- Czy mu tego 1nie wolno? Ma słu: 
·żącą, do której się zalecałeś. i która nie 
patrzała na ciebie, chociaż j_esteś frar.
cuzem, bardzo krzywem okiem ?.„ 

- -O !1 
- rzekł Milller broniąc się -

opa mi powiedziała, że jest Alz:tt'<ą -
ze Strasł>ur~a ... 

- I ty uwierzyłeś temu? , 
7 

- Dlaczego nie miałbym wkrzyc · 
:-"' Mniejsza o to, ale jaką masz 

mysl? ,,,.(! ._->'_. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) ~. , ) 



z różnych stron. 
s.ctaum. Dozórca pump Over

:al11P "Wpadł w kopalni „ttasenwinkel'' 
siJbU i zabił się. 

0 ;id! cz~s pomyś~eć ~ zdolDywaniu 
fa ,,Wiarusa .Polskiego. aib<?n~ntów 

mai i czerwiec. Prosuny us1lin1e na
zych Szan. Czytelnikbw. by dołożyli 
~i, abY .,Wiarus Pol. „ znalazł się w 
reku każdego Polaka na obczyźnie. 
· obefhausen. Z Oberhausen do Es
en przez Borbeck. ma zostać ipobudo-
~·anY nowy tor kolejowy. . . 

fforst-Ruhr. W kopalni „Joachim" 
nonter pewien zosta~ zabity prądem 
1ektrycznym, chwyciwszy sznur prze 
wodaWY sądząc, że iprąd jest odsta-
11·ionr. · 

Borbeck. Księża proboszczowie 
Lambertz i T 6nnissen zostali przez 
rząd zwolnieni z urzędu dako lokalni 
nsoektorowie szkolni. Rząd wyraził 
irn. uznanie za ich działalność. By loby 
dekawem dowiedzieć się, czy owi księ 
ta sami .podziękowali za urząd, czy też 
rn rząd kazał pójść. 

Hamburg. Po spożyciu mięsa wo
!owego zachorowała tu większa licz
ba osób pod oz.nakami zatrucia. 

Berlin W mieszkan '. u duńczyka Ti
demaa:ta, na jednej z najbardziej oży
wionych ulic stolicy, zjawił się robot
nik Busse z listem, _grożącym śmiercią 
TidffiJJanowi, jeżeli nie zapłaci 500 ma
rek. Ust podpisany był o.rzez komitet 
,,Czarnej maski". Tidemann spytał 

0rzybysza, czy nie postradał zmysłów 
Na to robotnik krzyknął: „Ręce do gó-

. ry !" i wycelował do Tidemana z re
wolweru. Napadnięty rzucił sie. na ra
bus'.a, który podczas mocowania się 
zdolaJ wystrzelić cztery razy, rantąc 
dmkzyka w rękę. Pomimo to ~~<Lriak Ti 
deman obezwladnil rabusia i oddal go 
w ręce policyi. Przy aresztowanym 
znaleziono czarną maskę. 
Paryż. Strejkujący tutejsi pomo

nicy młynarscy postanowili na pu
blicznem zebraniu wytrwać w strejku. 

W Hyeres zastre]kowali ipiekarze. 
Z New Ca~tle donoszą, że wykry

te ta:ne składy broni należały do osób, 
uczestnkzących w ruchu rewolucyj
nym rosyjskim lub finlantlzkim. 

Wilno. Z gubernii wileńskiej i gro
dzief1skie] wyjechało .przeszło 1000 
volskkh wlościan do Ameryki. 

Ro.zmaif oścL 
Ogrody do zabaw dziecięcych i parki 

ludowe w Berlinie. 
Dbając poważnie o zdrowie ludnoś 

'i, władze miejsk:e \V Berlinie pozwa-
1~~ ludnQści korzystać w szerokim za
hesie z istniejących parków. łąk i la
~w. Stolica Jpaństwa niemieckiego 
~Rlubić się może obfitują:cymi w wody 
1 ieziora okolicznymi lasami iglastymi, 
~o których latwo dostać sie może ka
Uly m:eszkaniec Berlina za IO feny-
gów. ' 

'?' samym śradku miasta 50 szkół 
iZkoł wyższych i 400 szkół ludowych 
~siada obszerne podwórza, tak, że na 
_ich nawet znaczna liczba uczniów mo 
ze grać w piłkę. lub też oddawać się 
mnym ćwiczeniom fizycznym. Wię
rość. lch wprawdzie nie ie.st odipowię 
nią na zabawy i gry ruchowe z powo
~~ zabrukowania i gę.stego zadrzerwie 
ia, .ale stopniowo zamieniane są i od 
Wiednio urządzane, dziatwa więc ko 
ZYstać z nich może, grając lub ćwicząc 

okiem nauczycięli. 
.Sikoly rządowe na Kochstr. posia

~/ą °?szerny plac ćwiczebny wraz z 
·w~ g1n:inastyiczną, przeznaczoną ~a 
i ltzenia podczas n!eipogody. Z w!el 
eego placu gimnastycznego na Prm
i nstr. korzystają cztery sz.koly wyż 
e. 

'ó W tak zw. wielkim Berlinie jest pla 
·s \V .JłU.blicznych przeszło 200. ~ię
ZOść ich 1posiada boiska do gry i za-

0 w dla dzieci, opatrzone ławkami dla 
~,;?sły~h. Na boisku dzieci koPią, gra-
lzi 1

1
t<i. co wszystko tak doskonale od· 

tr a· Ywa na rozwói1 młodocianego u-
01u ! 
er~a!'ki m'.ejskie i królewskie są w 

linie po większej części urządzone 
e ?°sób angielski; trawniki obsadzo
Y rzNewami, całość zaś przecinają wo 
· a uwagę szczególny zasłuiufe 

ogród Zoolog:czny. posiadający dosko 
nal place do gry dla dzieci a w zimie 
ślizgawkę. Nie będziemy opisywali li 
cznych tych placów. zaznaczamy tyl
ko, że place te bynajmniej n'.e wystar
czają dla 400,000 dzieci szkólnych Ber 
lina, (wśród których samych chlop
ców powyżej lat dziesięciu .test 120 ty
sięcy) nie mówiąc już o potrzebach roz 
maitych towarzystw sportowych i li
cznych związków gimnastycznych. Te 
ostatnie zakładają też sobie w ostat
nich czasach własne iplace ćwiczebne. 
Brak ten nie jest jednak bez zaradze-

. nia, gdyż całe. miasto otacza wien:ec 
przepysznych lasów iglastych z pię
knemi .{eziorami; dostać sie doń można 
za 20 fenygów; zaczęto i tut~j urzą
dzać ·place letnie do zabaw i gier ru
chowych dla dziatwy na poblizkich zaś 
jeziorach i sadzawkach licznych śliz
gawki zimowe, z których także korzy 
sta znaczna_ liczba dz:atwy nadszpre
wskiej. („Ruch" .) 

Polacy w Stanach Ziednoczonych. 
Dziennik Narodowy w Chicago pisze: 

„ Wniesłychany sposób za}udnia 
się nasza kolonia. Co dzień rodzi się 
przec :ętnie do dziesięcioro dzieci oboj
..[a płci. Na południowej stronie na do
bre za_9zęli Polacy ~tawiać domki Naj 
więcej budufą obok parku Kościuszki 
i w nowej parafii. Dzieci z parafii św. 
Jacka naiwięcej używają w rozmo
wach języka polskiego. Staranie to na
szego patryoty ks. kan. Gułskiego. 
Cześć mu za to! 

Kavlica nad Morskiem Okiem. By 
upamiętnić odzyskanie szmatu polskiej 
ziemi, zakwestyowanego przez Wę
gry, hrabianka Marya Zamoyska z Za 
kopanego, p-owzięla zamiar fundowania 
kaJ)licy na wzgórku skalistym przy 
Morskiem Oku. Będzie to budynek ca
ly z granitu, zdobiący pejzaż, przystę
pny turystom, zatrzymuLącym się w 
schronisku, niewielki. ale stateczny, 
by mogła tam nawet odprawiać się 
msza św. W tym celu rozpisany bę
dzie konkurs na projekt. Nietylko dość 
znaczne stosunkowo nagrody, ale j~
szoze bardziej szlachetny motyw i 
myśl sama w sobie poc:ągająca, za.chę 
ca zapewne naszych architektów do 
stawienia się do ws1oólzawodnictwa. 
Warunkj konkursu ogloszone będą w 

'najbliższym czasi.e. 
Pomnik Pułaskie20. Po Kościusz-

ce rząd St. Ziedn. zamierza uczcić 
pomnikiem pami~ć drugiego bojowni
ka polskiego za nie1P.Odleglość ienke
sów. Kazimierza Pulaskie~D. O pom
niku tym, który ma niebawem stanąć 
w Washingtonie podaie dz:ennik „Was
hington Star" następujące wiadomo
ści: 

„Dzięki rekomendacyi wybitnych 
Polaków wykonanie pomnika powie
rzono Kazimierzowi Chodzińskiemu. 
Wykonał on model jeszcze_ w }esieni, 
lecz praca nie zadawalała pod wzglę
dem artystycznym, musial _przeto arty 
sta p_oczynić wskazane przez komisyę 
poprawki. PoPrawki nad modelem zo
stały ukończol)e przed paru tygodnia
mi i model wystawiono w galeryi sztuk 
pięknych w Corcoran. Nowy model 
przychylnie przyjęty przez komisy~ 
urzędownie zostanie zaapraibowany do 
piero JX> oględzinach kilku artystórw, 
czego żądała komisya. Model przed
stawia polsk'.ego jenerała w uniformie 
huzarskim - narodowym polskim, sie
dzącego na rwącym się naprzód ruma
ku. Jeździec przedstawia piękną woj
skową' postać w długim wojskowym 
płaszczu zarzuconym lekko na rami~na 
Grupa ta jest umieszczona na granito
Wym piedestale, o ładn:e wykończonej 
formie." 

&&. IL& &± 

Ze „Zjednoczenia zawod. polskiego". 
ZEBRANIA CZŁONKÓW 

„Zjednoczenia zawodowego polskiego' 
odbędą się . 

w niedzielę, dnia 21-20 kwietnia: 
W Horde o godz. 3 u pana Baumbecka. 
W Linden ·nad R. o godz. 4 oo pot u p. 

Schillera. 
W Langendreer Q godz. 4 po pot. u pa-

na Arns. 
W Wattenscheid o godz. 3Yi u pana 

Prukopa. 
W Neumiihl-Buscbhausen up. Schoera. 

W Habingborst o godz. 4 i pół u p. Ket 
linga. 

W Gdańsku po 15 u pana Degenharta. 
W Buer o godz. 4 po poł. u pana Pop

pinghaus. 
W Dyseldońie o godz. 2 i pól po poł. 

O rof e-K olnstr. 
W Bismarck o .godz. 4 u pana Langen

scheidta. Bismarckstr. 
W Hombruch-Barop o ~odz. 4 po poł. 

u pana Bocka. 
W Ueckendońie o gadzie 11 i pól u pa 

na Krama. 
W Horsthausen o godz. s. u p. Mcmera. 
W Hamborn o godz .• 11 i pól u p. Mare. 
W Marxloh o godz. 5 po poł. u pana 
Platea, ulica Willielmai i Srodkowa. 

Zebranie „Zjednoczenia zaw. połskle-

g<J" w Bruckbauseo :-.---
odbędzie się w środę o godz. 8 wie-
czorem w sali .P· Koniga. O liczny u
dział uprasza się . . 

WIECE 

„Zjednoczenia zawodowego polskiego" 
odbędą się w niedzielę 21 kwietnia 

N'/ Kray-Siid i Steele przed połu
dniem o godz. 11 u pana Kofencher
ster'a. 

W Gelsenkirchen-Hiillen po połu<iniu 
o godz. 5 u pana Nachbarschulte1 

Wannestr. 
P o r z ą w e k o b r a d. Ostatnie 

masowe nieszczęścia w ke>palniach i 
co one nas uczą na przyszłość. Czy 
możliwem jest zaprowadzić we fabry
kach 8-godzinn;! pracę, i_ co powinni 
robotnicy uczynić, aby to przeprowa
dzić. Qbór dele,gata na walne zebra
nie i inne ważne s,prawy. - O liczny 
udział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie." 

Wielki wiec polski dla Laar 
i Meiderich 

odbędzie się w środę, dnia 17 bm., wie
czorem o godz. 8 w 110kah1 10. Schraven 
przy ul. Cesarskiej. Porządek dzien
IJY: 1) Obecne wałki pomiędzy praco
dawcami a robotnikami i co one nas 
nauczy ty; 2) s.prawozidanie z kasy za 1 
kwartał; 3 wolna dyskusya. Oprócz 
tego przyjdą jeszcze inne ważne spra
wy pod obrady, dotyczące pracy po fa 
brykach. O liczny udzial U!prasza 

,,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność ł:win2 ! 
W niedzielę. dnia 21 kwietnia, po 

•pot o godz. 5.1/z w lokalu p. Lamma 
odbędzie się zebranie członków „Zj'e
dnoczenia Zaw. Pol.". Powinnością jest 
ażeby się każdy druh stawił, bo są bar 
dzo ważne sprawy do załatwienia. 

Delegat. 

Baczność Towarzystwa. 
Roczne walne zebranie "Związku wza
jemnej pomocy polskich towarzystw 

katolickich'' 

odbędzie się w niedzielę, dnia 5 maja 
o godz. 2 po poł. w Gelsenkirchen, w 
lokalu p. Lobka, ul. Kościelna (naprze
ciw kat. domu chorych. Szan. Tow. 
należące do „Związku" zechcą łaska
wie przysłać swych pp. przewodniczą
.cych łub delegatów. Także Towa
rzystwa nie należące dotąd do „Zwią
zku a mające chęć efo niego przystqpić 
pić zechcą także swych zastępców 
przystać. - Porządek zebrania będzie 
na miejscu ogłoszony. - O liczny u-
dz:e up.rasza się. (5 

Zarząd ,,Związku": 
A. l(ranc. S. Kunca. J. Dąbrowski. 

Towarzystwo zupełnej wstrzemięźli
wości "Wyzwolenie" w Bocbll.g). 

Z powodu nieprzewidzianych prze
szkód odbędzie się przyszłe zwyczajne 
pos!edzenie Towarzystwa naszego do 
oiero w sobotę, dnia 20 bm. wieczo
rem o godz. 9 w lokalu ZwYkłych po
siedzeń. Z powodu ważnych spraw, 
stojących na porządku obrad, komplet 
członków pożądany. Goście mile wi-
dziani. Zarząd. 

Wiec w sprawie opieki duchownej 
w Horst nad Ruhrą 

odbędzie si_ę_ w niedzielę, dnia 21 bm. 
o godz. 4 po pol. w sali o. Stocker, ul. 
Schottenlaenderweg. O liczny udział 
prosi Zwołujący. 

Towarzystwo a:lmn. ,,sokół" w Ua
den·Dablhausea 

zasyla Szan. druhowi 
JANOWI GRZELAKOWI 

oraz jego dozgonnei towarzyszce ż -
cia pannie 

TERESIE MA.JORKóWNIE 
w dniU ich ślubu, ·dnia 16 kwietnia, 11ai
serdeczniejszc życzenia zczęścia, zdro 
wia i wszelkiej ,p0myślności. W koń
cu wykrzykujemy: Czołem! Czołem! 
Czotem ! niech żyie Sokolica z Soko-
łem! Wydział. 

lllllllilll!H&t-
Towarzystwo .,Zgoda" POd wezwa-
niem św. Stanisława B. w Elberfeldzie 
urządza w niedzielę, dnia 5 maja, 

ZABAWĘ WIOSENNA 
potączoną z obchodem pamiętnej rocz
nicy Konstytucyi 3-go Maja na sali p. 
Kapp.es'a, Bac!Istr. 26. Początek o 
gpdz. 5 pół wieczorem. Szanowne To
warzystwa sąsiednie oraz Rodaków z 
:Elberfeldu i okolicy z rodzinami iak-
najuprzejmiej .zaprasza (3) 

Zarząd. 

Wiec Związku Polaków w Gelsenkir-
chen„ffiillen 

odbędzie się w niedzielę, dnia 21 kwiet 
nia, po południu o godzinie 5 na sali p. 
Nachbarschulte przy ulicy Wannerstr. 
Rodaków z tlilllen. Bulmke i okolicy 
µprasza się o jaknajliczniejszy udział. 
gdyż będą ważne sprawy omawiane . 
Mówcy zamie)scowi. Pisma po-lskies 
czytywane na obczyźnie prosi się o Po
wtarzanie wszystkich wieców Zwią(lku 
Polaków. 

Związek Polaków w Niemczech. 

BACZNOSć RODACY! 
Szan()W'tlych Panów Delegatów oraz Mę

żów zaufania ..Zwlazku Polaków w Nłemczccb'• 
proszę o nadeslanie swych adresów. Równie.i 
proszę o laskawe doniesienie, Kdzie jeszcze 
nie otrzymano ustaw .,Związku". lub formularzy 
do zapisvwania na kandydatów dla ,,Związ.ku•• 
a wszystko wyślę. Tak samo proszę si~ po
starać o sale na wiece. W tycti zaś mieisco
wościach. gdzie „Związek„ nie oosiada delega
tów lub mężów zaufania, proszę inne asoby, 
które by się chcialy doorei sprawie przY'Slu
żyć, rubv także nadeslalv swoje adresy. -
.Rodacy! popieralicie „Związek Polaków" bo 
Jesst on naistrszą organizacyą na obczyźnie -
Wszystkie zaś sprawy dQtyczące procesów 
politycznych, imion lub zażaleń -grosze nads.y
lać pod adresem: ' 
Józef Hain, Bocbum-Hofstede. Orummerstr. 26. 

Wielki wiec sokolsld dla okresnt 7 w Bruct-
llause11 

Qdbedzie sie w niedziele. dnia 21 kwietnia, o 
god7linie ~ 12 przed Polu dniem na sali pana 
Brinlra Porządek obrad: 1) za~ajenie. 2) 
Referat o idei i gimnastyce sokolej. 3) O kar 
ności sokolej W. Siudziński. 4) Dyskusya. 
(Z) Zarn1d. 

BACZNOSć! 
l(olo SPieWll •• Lira w Oberhausen 

upomina na tej drodze znanego pana. by oddal 
ksi~ki. które zabral z sali posiedzeń. a mia
nowicie „Harfiarze" i dwie inne pieśni w o
prawie 'kołoroweJ. Ody ksiażek ~eh w prze
ciągu tygodnia nie zwróci, zmusimy go do te 
go w inny sposób. Zarząd. 

l(oto śpiewu .,Cecylia" w Neumiihl 
zaprasza na dzień rocznicy, która się odbę
dzie <inia 21 kwietnia rb. ws~ystkie Tow., któ
re już odebraly zaproszenia i te, które dla bra 
ku adresów zaprosze11 nie odebral'y. 
(Z) Zarząd. 

Nabożeństwo oolslde 
Sclumnebeck przy Krav. W sobotę. dnia 

27 kwietnia po poludniu soosoboość będzie do 
spowiedzi wielkanocnej, również w niedzielę 
rano. Po J>OlU'dniu nabożeństwo z oolskiem 
k:az<łtiem. 

Esseo-Altendorł. Sposobność do S'P(1Wie
dzi św. wielkan<X:nej dnia 18 kwietnia po po
łudniu i 19 rano. 

Towarzystwo śpiewu ,.Wanda" w Hoerde 
urządza wlosenmt zabawe.. polączona ze śpie
wa!D~ teatrem, deklamacyami i tańcami, w 
niedzielę, dnia 21 bm., na sali t>. Baumbecka. 
przy N9wym Moście. Początek o god'Z. .f 
po ool. Wstępne dla cuonków Tow. 40 fen ,, 
dla mci przed zabawą 50 fen., przv kasie 
75 fen. Na po\\•yzszą zabawę zaprasza się 
młle wsz.vstkich cTJonków i Rodaków z. Hoer -
de i okolicy. (3) J. MatyJa, prezes.' 

Baczność Druhowie Onlazda Bochum! 
Zapowiedziane zebranie na środę 

17 bm. odbyć się nie może, z powodu 
nabożeństwa wieczornego w klaszto
rze. Zebranie odbędzie się w niedzie
lę, 21 bm. o godz. 5 po pot u p. Scha
fera. O liczny udział uprasza. 

Wydział. ~ 



. Dobry, pożywny chleb paderborn
ski po 1,25 inr. i 85 feny~ów również 
westfalski chleb wiejski (Bauernstu

ten) p ; 1.00 mr. przesyfa pospiesznie 
koleja 1.-·zy odbiorze 4 bochenków fran 
ko fabryka chleba Job. Hake, Upsprung 
p. Salkotten. (1800) 
Zamawiać proszę w niemieckim ję

zyku i podać dokładny adres i stacyę 
koldową. Składy w Bochum: J. Poll
meier, Moltkemarkt 15. J. Krah. Dorstc 
n.erstr., P. Weher, Rottstr. 51. ~Pcnnig, 
Storrstr. 5, L. Lohoff., Maltheserstr. 5, 
G. J(irchner, Lindenstr. 32. E. Welsch 
Kon igstrasse„ 

t. 

• 
117~ 

ni„ Wieżowa ('rurm.Bt.rQ) nr. li. 
Nl jwi~kszy i najstarszy pierw-,;'!.orzędny interflt 

krawiecki na. Essen i okolic'). 
Krój nowomodny nznany jako najlepazy .• 

TA.lHO! 

Ubiory z trwałego towaru j11Ż oil % marek. 
łlhłcr)' Hokolskłe od 85 do 46 marek. 

Koszta podróży do dwóch muek ~acamy : -Ha 
słt.m naszem: s~uj du ueaos· 

Henkel's 
Bleich~Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i bielenia, 
zastąpi znpelnie bielenie na łące. ••'-,Ilio w 
paczkach z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
oclrronny1n ,,lwem". Do nabycia we w ,zystkich 
drogeryach, składach •owarów kolonialnych i my
dła, (191) 

Najlepszym środkiem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce, dy
<;hawicy, duszności, kurczom żo
łfłdka, tasiemcowi, błlom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest fi.. Burhowskił'g•• 
olt-jek ~ukał)ptuso"'1• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach ,iak i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wysela. 
się w butellrach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. l:'o· 
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

Ili BUOBOllSKI 
fabryka chemiczno farmaceuty<'znych wyrobów w 

Poznaniu. Adres do zamówień: K. Buchoweki, che· 

misch pharmazeutische Fabrik. Po!!!en -IO. 

Tanie czeskie pierze 
1 funtów: nowe dobre 8 mk., 
lepeze 1 mr., białe kwap owate 

~ 15 mr., •2 mr., śnieżno białe 
r:~~„ ... :~ kwapowate 25 mr., 3 mr. Prze
syłka za zaliczką. franko i wolna od cła. Za· 
miana i odbiór za. zwróconiem kosztów prze~ył· 
ki dozwolone. 361 

Dened)·kt Sa~hseJ, Lobes 350, 
poczta Pihen (Bohmen). 

~ 

o 1ar~ vs om 
polecamy 

dla sekretarza, li 

KSIĄZ• Kl bibliotekarza, 
kasyera, książ-

======ki do zapisywa„ 
nia członków 
t. d. i t. d. 

Adres: 
„Wiarus Połsld" 

D o e h u lll Maltheserstra;,se nr. 17. 

łóżka, ma.szyny do gotowa
nia, lustra„ kanapy, wóziki 

dla. dzieci, ubrania, 

całkow. wyprawy 
Modne kucJrnie, urządzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń knp11je się najlepif'j, 

najtaniej i najdogodniej 

na odpłat~ 
tylko w na.Juia:kszym 

domo kredy'ło" ym w miejseu f!, 

J. Schwarzhoff 'a 

ti Kto pragnie posiadać ·~· 
ksiażkę do na boie·ństwa : 

I 8 w płę1in.-j mo~nej op1awie @ * niech sobje zapisze 

I „Boże bądź miłościw". • • • •• 
~ 

Ksh\żka ,,Boże bądź miło
ściw" zawiera bardzo piękny 8 
zbiór nabożeństw i pieśni, a kosz- IJ 
tuj.e w nad~wyczaj pięknej. i moc- @ 
neJ oprav.'1e 1,40 mrk., 1,60 mrk., 
2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 rnrk., 
3,00 mrk., 5,( ·O mrk., 6,00 rurk., 
7,00 mrk., 7,50 mrk. i 9,l·O mrk. fF 
J{sjążkę ~ę przesyłamy .za poprzed @ 
niem nadesłaniem należytości albo fi 
za zaliczką pocztową. • 

Adres: • ~~ 

czet. krawieck. 
na duże i małe sztuki 
poszukuje od zaraz 

St. Andrzejewski, 
Herten i.W. 

Schiitzenstrasse nr. 4. 

Z powoJ11 wy,iazlln w 
rodzinne strony sprzeclarn 
hcmlzo ta11io mój (4:l0) 

O· 
Wpłaty potrzeba tylko 

1500 do 2000 mrk. 

M. Turkowski, 
G els~nkirchen-Bismarck, 

Ewaldstr. rn. 

R to potrzebuje 

perek 
białych, ładnych. do Je
dzenia i sadzenia, niech 
się zgłosi :raraz do Księ· 
garni Polskiej w l:Ierne, 
nl. Nowa. 1Neustr.) 49 
Cztery wagony są zaraz 
do sprzedania. (424 

Jan lUeUer. 

ttny zamóW'f:· 
niach prosimy En 

ch~cać kupeow i 
p1 zemysłowcó w 
aby zam.leszcza! ' 
swoje Olifłoszemz 
w nasz~m piśm~~. 
Kupcom. i przlD 
mysfowcom, iltt.'li 
rzy w naszej ga 
zecie ogłaszają 
niech kupnj~Cl' 
powiedz~. że te 

I ogroszenie czyta· 
li, aby ogfaszaifł· 
cy wiedzieli, te· 
ogłoszenieałt mi 
skutek. 

Geny niskie! 

Cala a1•mia Agentów chodzi pe> 
Westfalii i Nadrenii 

wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Noblesse i Otoman 
Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą z fabryki 

Gano icza & le lińskiego 
z Poznania, 

gdyż tylko wtrnczas Noblesse Ko. 50 i Otoman 

~· ......,. są prawdziwe i 11ajlepsże. 
~.~_. T ....,, -...--. 

Wszelkie wysyłki niżei 30 tys!~cy uskutecznia ~~ 
w największym interesie hurtownym 

lg. K waśni.ew~k.iego 
w Bochum, ul. Bli.ichera (Bliic.herstr.) No. 44. 

Telefon 743. 

w:~~....,.~.....,,....~ .... ~~ ~~.........-~......,,...~~~~~....-~~ ~~~ 
~~~~~~.......-: „ ... ~......_~~~~~1;: ~~JA 
~ Największa fabryka polska kościelno-artystyczna ~ 
~ Józef a Szpetkowskiego ~ z w Poznania ~ ~ 
~ poleca si~ s, anownym Towarzystwom, Bractwom oraz ~ 

~' osobom prywatnym w dostarczaniu najpłę!1niejszych ~~ I N'~ cborąg·wl, 4ignr św.~ obraz«'tw do ptocesyi itd: ~ 
~ .. ~ Posiadając długoletnią prakty~ę ora7. kilka set poleceń ~ 

·~ różnych To warz,, stw nietylki) w Niemczech, ale i po zu ~ 
~ granicami tegoż, tuszy so b1e, iż Szan. Ro~a~y} nad~l ~~ 
Z o niej pamiętać będą. Zastąpc \ na W cstfahę i .N adren1ą f,~ 

~ ~· Walenty N owali ~~ 

~
!'1 .~L'lł'ENE88EN. łłHY ulicy Bruck.mannstr. nr. 9t. f.~ 
~~~~~.......-~ł'."..tt .......... ~~~......-~~~~~~~ ~ ~ 

~ ~~.,,.....,.,._~~v;~~~~~~~~Y"...-..~~ ( 

Książki do nabożeństwa 
można nabywać w Księgarni „\Vforusa Polskiego" w Bo~hum, 

Maltht"?serstr. 17. 

J. Barański, Wanne. 
Najwięksiy i najstt rszy polski skład 
mtbh. maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
---... naprzeciw kościoła katolickiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do R.wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego aię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe W)'prawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego~ 
Wszystkim~ którzy u mnie wyprawQ 

ku~wypożyczam gratis porcelany na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 

Najta6sze I nai· 
dogodniejsze żró· 
dło . zakupna dla 
młodozeńców. 

Na życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cenach tanich. 

t, :Sruckhausen • 
1 okolica! 

kupić d(ibrze le~are ~otowe llbra.nie, proszę udać sic; tylli.O do kó a ~/ehiłda. 

Ubrania odrabia s1ę podług własnych w&kazc1wek na knżdą figurę; kołnierze przylegają dobrze. ubrania na ramionach jak 
najdokładniej cdrobione z. podkładką \\łosm! ·· ięc odróżniać kh prawie nie można od ubrań rob!ąnych na miarę. Opłaci 

się zamówić na próbę~ próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami. ~ 
.„--......,..!IM.r ............. telt~·„~ .... ------· 

' 
B r ei s k i w Bochum. Nakladem i czcionkami Wyda wmctwa 



Bochum, na czwartek dni 8 go kwietnia R-Ok • 

• 
~edlłenne płsao ladowe dla Polak6w •1 ob11rtn11 pogwlt 011 •'wi••ł• ora1 praw rodowy polłłyaz y i zarobko WJ• 

wycUcW cod~mmie 2 WYJą.tklem dni poświ1dec.z
•1clL PfM(fplata kwartalna 111a poczcie i • listowych 
llJ1t.!09i 1 mr. 50 fen., a ~ odnoszeniem do dom• 1 mr: 
91 f611 ,„WfafllS Polski" zapisany jest w cennikw pocz W 1111 Boże za Wiara I DJczyznc 1 

Za inser~ placi s.ie za miefsce tz4dka drobmep .,. 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratm 41 
fen. l(to często Olllasza otrzyma rabat. - Lłler f 
„ Wiarusa Polski ei O" naldv frankować ł podał 1ł 
nich dokladny adres pisząceiro. Rekoo. nlo zw~ towym pod makiem „L. polnisch nr. 123." 

Redakcya, Drukarrna i Księgarnia znajduje siew Bochum. przy ulicy .M.altheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Te 1 ef o n nr. 1414. 
J -~-------------- ------ -----·- ??Ll~_t•i ____ ··- ---- „-------~-·-

Aodrdce polscy! U cze ie dzieci swe 

111ów.it, nytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 

zniemczyć się nozwoli ! 
a ew·-

We wiorek zakończono rozprawy spo
leczH-polityczne w parlamencie nie„ 

mieckim. 

Przyjęto wszelkie rezolucye z wy
jątkiem dwóch stawionych przez so
cyali~tów. Parlament ąchwalit także 
rezolucyc: Kola ipolskiego żą<lającą spie 
sznego przeprowadzenia rewizyi sto
sunków robotniczych z hutach żelaza ; 
cynku, przy wielkich rpiecach. w walco
wniada i innych podobnych zak,adach. 

Dyr•• urzędu kolonialnego wynie
~ioay ~anie do godności sekretarza 

stanu. 

Wiekszość złożona z konserwaty
stów liberałów i wolnomyślnych u
chwali.la już odnośne żądanie rządu w 
komi~i budżetowej. 

W Meksyku wyrządziło trzęsienie zie
.U wielkie spustoszenie. 

Miejscowości Chilpanungo i Chiia
pa rostaly zniszczone. Kiikana·ście 

osób ponioslo śmierć, kilkadziesiąt od
niosło różne obrażenia. 

Tray parowce norweskie za1tinęły. 

Zdaje się, że wszystkie trzy zato
nęły wru z zalogą, która składała się 
z '41 clił~. 

Zatar.g pomiędzy prezydentem Dumy 
Ooło~hlem ą prezesem rady ministrów 

StolYJtłaem został zakończony. 

Obydwie strony poczynily pewne 
ustępstwa. Dumie wolno więc zaipy
tywać iię rzeczoznawców. którzy je
dnakże •ie mogą brać udziału w obra
dach komisyj. 
~~-~-~'l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!!!!!!!!!! 

Polityka antypolska na --- cmentarzu. 
Jakkolwiek pod wpływem p'Olityld 

~ntyPolskiej najróżniejsze posypafy 
się już na ludność polska rozporządze
nia, to mimo to nie spodziewanoby się 
ł~k łatwo takiego rozporządzenia, ja
kie świeżo wydala pplicya w Holster
hausen. Brzmi ono dosłownie jak na
stępuje: 

Eickel, den 9. April 1907. 
J.-Nr. 2093 III. 
PoiizeiUclte Anordnung unter Andro
hun~ der zwan!!sweisee Ausfiihrung. 

A.uf Grund des § 15 der Begrabn:ss 
Orctnung- vom 27. Juni 1905 und des 
§ 132 des Landesverwaltungsgese
tzes vom 30 Juli 1883 sowie des Oe
setzes fiber die Porzei-Ver~alt~ng 

1
1 

. Yorn 11 Marz 1850 werden Sie h1er
rnit aufgefordert, binnen acht Tagen 
nack Empfang dieses, die polnische 
lnscbrUt von dem Kreuze. das ani 
dern Grabe Ihres verstorbenen Kin
dei auf dem Kommunal-f riedhofe in 

Holsterhausen sich beiindet. zu ent
łernen, widrigenfalls - die Ausfiihr
ung auf Ihre Kosten angeordnet wer 
den wird. 

Gegen d"e Verfllgung ist binnen 2 
Wochen, vom ,Tage der ZusteUung 
derselben gerechnet die Beschwer<le 
.bei dem łlerrn Landrat. oder Klage 
bei dem Kreis-Ausschuss zu Gelsen
kirchen zulassig. Die Durchftihrung 
wird dadurch jedoch nicht aufgehal
ten. Sowohl das eine ais das ande
re Rechtsmitte.l ist bei der unter
zeichneten Behorde an. 

(Stempel: Polizeiverwalt. :Eickel). 
Die Pol 1izei-Behorde: 

(podpis nieczytelny) 
Amtmann. 

An 
den Bergmann łlerrn 

Andreas W osniak 
zu 

(łfolsterhausen) - Horststr. Nr. 21. 
Po polsku: 

Eickel, dnia 9-go kwietnia 1907 
Rozporządzenie policyjne pod groźb;a 

przymusowego wykonania. 
Na mocy paragrafu 15 porządku po 

grzebowego z dnia 27-go czefwca 
1905 i paragrafu 132 kraJowej ustawy 
admin:!stracyfaej z dniai 30-go lipca 
1883 oraz ustawy policyjnej z dnia 11 
marca 1850 wzywa się Pana niniej
szem, b_y w przeciągu 8 dni po otrzy
maniu nieniejszego usunął polski napis .z 
krzyża stojącego na grobie zmarłe10 
dziecka Pańsklego na cmentarzu gmin
nym w Holsterl:ymsen„ w innym razie 
wykona się to na koszt Pański. 

Przec:w rozporządzeniu temu mo
żna Wlllieść zażalenie do landrata albo 
skargę do wydziału powiatowego w 
Gelsenkirchen. Wykonanie rozporzą
dzenia jednak 'Przez to nie zostanie 
w.s,trzymane. Użycie tak jednego jak i 
drugiego środka prawnego przedstaw·ć 
należy niżeji podpisanej władzy. 
(stempel wła- Władza policy)1a 
dzy policyjnej (podpis nieczytelny) 

w Eickel). wójt. 
Dla górnika Pana 

Andrzeja Woźniaka w Holsterhausel'l 

Ze względu na prokuratora nie mo
żemy tutaj wypowiedzieć wszystkiego, 
co ciśnie się pod pióro, wobec powyż
szego. rozporządzenia. 

Jest ono pomnikowem świade' 
ctwem dla „kultury" pruskiej. Pragnę 
libyśmy, by świat caly na to patrzał 
jakby władza pol'.cyjna na cmentarzu 
wyrywała krzyż ze świeżo usypanej 
mogiły albo krzyż ów zasmarowała 
farbą lub też w końcu odrapać go ka
zała - boć tylko te trzy istnieją możli 
wości usunięcia polskiego napisu. Czyż 
władza policyjna obawia się, by umar
li się przypadkowo nie spolon:zowali ! 

Jeśli już nawet przed bramą cmenta
rza nie zatrzymuje się polityka antypol 
ska i nie zna szacunku dla bólu ojca 
stojącego nad grobem dziecka swo
jego .... 

Biskupi polscy w St. Zjednoczonych. 
Spdiwa mianowania polskich bi· 

skupów dla amerykańskiej Polonii znaj 
duje s:ę na lepszej drodze. aniżer była 
kiedykolwiek przedtem. Już w miesią
cu maju ma przybyć do Stnnów zJcdno 
czonych ks. arcybiskup Weber, czło
nek Zgromadzenia OO. Zmartwych~ 
wstańców, polecany tak przez stolicę 

apostolską :tak i propagandę rozsze
rzania wiary. amerykańsk:m księżom 
biskupom, aby uważali ~o za duchow
neg-o prze<lstawiciela amcrvkafiskicj 
Polonii i w razie zatargów i n·eporo
zumień parafialnych uciekali się po je
go pośrednictwo. Ks. arcybiskup We
ber będz· e też poświęcał nowe kościo
ły, bierzmował w większych polskich 
parafiach, w wielu amerykańskich dye 
cezyach, jeżeli tego będa sobie życzyli 
Polacy, .a do tych czynności zawezwą 
go amerykańscy księża biskup:. O
prócz .tego ma być ustanowionych 
trzech polskich biskupów sufraganów 
z których jeden będzie mieszkał w No
wym Jorku, drugi w Pittsburgu, 
trzeci w Detroid. Ci b·skupi mają być 
sufraganami biskupów miejscowych i 
z ich polecenia funkcyonawać w razie 
potrzeby w polskich parafiach. należą
cych do odnośnej prowincyi kościelnej. 

Jako kandydata na stanowisko poi 
skiego biskupa sufragana dla nowojor
skiej prowincyi. wymienia_~ w pierw
szym rzedzie ks. dr. Dworzaka, pro
boszcza polskiej parafii w Yonkers, na 
sufraganów w Pittsburgu i Detroid kan 
dydaci nie są ieszcze upatrzeni. 

Wiadomość te powtarzają za ,,Po 
lakiem Amerykańskim" inne dz' enni
ki tamtejsze. Wiadomo, że już dawniej 
oświadczano z kól rzymskich. że bar
dzo ważna ta dla Polaków w Ameryce 
sprawa, tylko w ten lub podobny spo
sób może być rozwiazana i załatwiona . ,_ -------== 

Mowa posła Brejskiego 
(ci Clg dalszy). 

Mości panowie. N. e ty1k'l polskiej 
ludności,ale także i niemieckiej źle jest 
w naszych okolicach. Najlepszym te
go dowodem ta masowa emigracya z 
Prus Zachodnich i Poznańskiego. W 
sprawozdania,ch komisarza państwowe 
go dla spraw wychodźtwa znajdujemy, 
że z Prus Zachodnich i Poznańskiego 
więcej ludzi emigru:e za morze, aniżeli 
z jakieJrnlwlek innej najludniejszej pro
wincyi królestwa pruskiego, albo też 
innego związkowego państwa; jeżeli 
dalej rozważymy, że z Prus Zachodn. 
i Poznańskiego sto tysięcy robotników 
nie tylko Polaków. ale i niemców wy
chodzi za zarobkiem na zachód, .1eżeli 
weźmiemy na uwagę, że tak wielcy 
wlaściciele jak i chlop·. którzy trzy
mają w swym ręku ziemię, uważają 
wprost za czyn heroiczny, jeśli jej nie 
sprzedadzą, i na swym posterunku tyl 
ko zapomogami rządowemi dają się 
przy wlasności ziemskiej utrzymać; je 
żeli dalej uprzytomnimy sobie, ile to 
milionów w_ychodzi rocznie, aby w na
szych okolicach podtrzymywać kup
ców niem ców; jeżeli nareszcie na.wet 
urzędn ;ków n!e można zwabić w nasze 
okolice, jak tylko przez wysokie Ost
markenzulag·, to przyznać należy, że 
stuletnia pruska gospodarka w Polsce 
.nader byla lichą. 

(Bardzo słusznie! u pok' kó v). 
• Mości panowie! Objawy te w ka
żdym razie dowodzą, ie paiłstwo ' -
~o~yalne ekspcrymenta zrobiły u nas ł 
kompietne fiasko. Socyal'zmu pań

stwowego i centralizacyi zaniechać na 
leży, a pozostawić najzupełniejszą' ·ol
ność rozwojowi s·ł ludu; a jeżeli pal -
stwo pruskie tego uczyn ć nie chce. je
ż.eli pa11stwo pruskie obstawać pragnie 
przy swym socya!iźmie paiistwowym 
natenczas cały lud niemlecki powinien 

zmus:ć rząd pruski, aby na inną wstĄ
pil drogę. 

Nie pozwólcie sie obałamucić, mo
ści panowie przez gadanie o .,polskiem 
niebezpieczef1stw:e" ! Jeżeli fest fa
,ktem, że polacy, mimo wszelkich prze 
.szkód, stawianych im przez rząd, wla
.s ną silą tak s ię wzmogli, że mog:\ sta
wiać konkurencyc ludności n:emieckiej 
,wspomaganej przez rząd, to najlep
.szym jest to dowodem, że tylko wolny 
rozwój daje prawdziwa siłę, podczas 
gdy opieka rządowa odbiera calą ty
wotność ludności. 

(Bardzo słusznie u Polaków.) 
. M. p. ! W sali. w której frakcya 
nasza odbywa posiedzenia. znajduje 
s:ę następująca sentencya niemieckie
go patryoty Pfitzera: „Na)świętszem 
prawem każdego narodu iest to, aby 
jako naród mógł istnieć i jako taki był 
uznany''. ' Nie myślę twierdzić, że lud 
niemiecki, jako taki odmawia polakom 
prawa do istnienia; czyni to tylko prus 
ka biurokracya z samolubnych powo
dów. Naród, któryby sily swej chciał 
nadużyć w celu wyniszczenia słabsze-
go, n'.e bylby nar0dem cywilizowa

nym, nie byłby ~odnym istnienia Jako 
lud ·oln:v. Mv polacy Jesteśmy naro
dem spokojnym, jako taki pragniemy 
istnieć i tak ekonomicznie jpk kultural
nie rozwijać się. Trzymamy się w gra
nicach istniejących politycznych sto
sunków i obowięzujących ustaw. Mi
mo że ustawY te coraz bardziej na nie
korzyść _naszą się zmien'ają, patrzymy 
z całą wiarą w przyszlość. Nie życzy 
my nieszczęścia narodowi niemieckie
mu.J nadzie'. naszych nie budujemy na 
gwałtownych przewrotach. Nie -
całą nadzieję naszą pokładamy jedynie 
w Opatrzności, w prawach przyrodzo 
nych i własnej pracy. 

{Dzwonek marszałka.) 
Mości panowie! Nawet niepr~

ciele nasi dają nam św:adectwo, że Je
steśmy pracowitym ludem. a siła na
szej pracy jest niewyczerpaną. Godzi 
my s'.e w zupelności na to. co ferdynad 
Svendsen w nr. 19 pisma .• Nation" na
pisal: „Ta dążność do coraz w:ększej 
produktywności pracy ludzkiej przeta
m;e ostatecznie wszelkie nierozsądne 
ustawy,•wszelkie cla ochronne, wszel
k"e przeszkod:· naturalne i sztuczne 
rozwoju''. J estcśn1y przekonani, te 

i nasza praca wszelkie sztuczne prze
szkody przełamie i odniesie zwyci~
stwo nad n!eroz [ldnemi ustawami. 

(Bardzo dobrze u Polaków.) 
Na poparc;e wywodów moich przy 

toczc kilka faktów charakterystycz
nych, które dadzą obraz naszego socy
alno-pol tycznego poiożenia. Jak to 
już zaznaczyłem. położenie to Jest na
der smutnem. Słu znie skarży się na 
nie rolnik, kupiec. rzem:eślnik. stuszne 
skargi podnoszą rob tnicy. a biurokra 
cya dokłada w ze:k eh sil. ab · pofo
ienie to pogorczyć ~eszcze. Do wszy
stkiego miesza s:ę r niewłaściwym 
czasie i używa n·ewlaściwych środ
ków. Zamyślan np. uprzemy low·ć 
wschodnie kresy, aby tym posobem 
podnieść ró\ uocześnic n!emczyznę i 
zgnieść Polaków. Założono ~tym celu 
w Gdat'1sku „ rorddcutsche Elektrici
tats und Stahlwerkc". Protektorat nad 
tern przedsię n'ęciem objął ó :vczesny 
naczelny prez s a były min.ster dr. 
von Cos Jer. Dano na to znaczny fun
dusz rządo :1. ' • i pościągano kap:taty 
pryWatne. W przedsięwzięciu tern po
ldadano wszelkie nadzieje, tak ie wzgl~ 



du na podriiesienie .przemysłu jak 
niemczyzny. Panu Gosslerowi naprzód 
już postawiono pomnik. zamieniając 
stacyę Jabłonowo na Gosslershausen. 

Przedsiębiorstwo to chciano roz
szerzyć i na Poznańskie. w którym ·to 
celu mzed samymi bramami Poznania 
zaczęto budować fabrykę. która już by
ła 11a ukończeniu, kiedy nagle nastąpił 
wielki krach. Przez wkroczenie rządu 
przedsiębiorstwo głównie w Gdańsku 
utrzymało s:ę tymczasowo. ale w Poz 
naniu nie WrJJUSzczon-0 w bie~ fabryki. 
Jeżeli który z panów z Berlina do Poz 
nania pojedzie, to po prawej stron!e 
kolei zobaczy olbrzymią budowę z o-

. 'romnymi kominami„ ale bez okien. To 
jest właśnie ów pomnik prób uprzemy
słowienia i zgermanizowania kresów 
wschodnich. Łatwo być może, że u
dadzą się .ieszcze kiedyś do 1parlamen~ 
tu o wYZnaczenie środków do utrzy
mani.a. tego pomnika. 

Ale i główny .zakład w Gdańsku w 
ostatnim czasie runął całkowici e. Ak
cyonaryusze stracili wszystko i zaled
wie wierzyciele hipoteczni, pomiędzy 
nimi pruska „Seehandlung", uratowali 
swoje ka·pitaly. · 

A przecież u nas na wschodnich 
kresach istnieją znaczne fabryki, znaj
dujące się tak w polskich jak i niemiec
kich rękach. Niektóre z nich ,powstały 
w ostatnim .czasie, powodzi im &ię do-

_, brze~ ale nie są to kunsztowne produk
ta bjurokracyi, lecz powstały z ini
cya1ywy prywatnej i zastosowane są 
do stosunków i połrzeb m:ejscoiwych. 
Prze-dsiębiorcy nie mają na celu inte
resów ·politycznych ale gos·podarcze. 
Jeżeli więc rząd zamierza uprzemysło
wić kresy wschodnie. niechaj przede
wszystk:em nie miesza się do przemy
s h1; bo wszędzie tam. gd·zie tylko 
rząd swoje .palce włoży, interes nie 
idzie, bo za wiele ludzi pragnie dys
ponować, ,ludzie, którzy się na tern nie 
zna;ą, a oprócz tego znajdz'.e się także 
dużo pasorzytów, którzy na koszt ogó
łu pragną zwichniętą swą egzysten
cyę wyratować. 

M. 1p.~ przeciwieństwa na.rodowe. 
które j~dynie dzięki biurakracyi coraz 
więcej zaostrzają się, szkodzą niety1ko 
polskiemu ale i niemieckiemu 1przemy
slowi i handlowi. Kupcy, ·nietylko pola 
cy ale i niemcy, cierpią wskutek rzą
dowego bojkotu. Jeżeli kupiec niemi ee 
polskich odbiorców pragnie zatrzymać 
i nienarażać ich sobie. jeżeli polską 
klientelę po polsku obsługuje, jeżeli w 
celu zwabienia polskich odbiorców w 
polskich anonsuje gazetach • .przygoto
wać się na to musi, że biurokracya boj 
kotować go i szkodzić mu będzie. 

W dodatku rządowo subwencyo
nowane Stowarzyszenia spożywcze i 
spółki doprowadzają szczególnie ma
tych kupców do ruiny. Oprócz tego po
łożenie naszych kupc.ów i z tego powo-

ł'atalna omyłka. 
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Powieść z francuskiego. 
(Ciąg_ ·dalszy). 
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- Zaraz powiem. Będzie te1az ·ko
ło godziny dziesiątej. Zazwyczaj o tej 
porze Kasia ... 

- Służąca 
- Tak. Kasia wychodzi zamknąć 

okiennice przy wystawie sklepow_e_j. 
Następnie idzie do swego 1poko~u, który 
się znajduje w tym samym domu, .n 
poddaszu. 

- Zdaje mi się, że rozumiem. 
- Wymkniemy się stąd i po~tara-

, my się dostać do kościoła · św:ętcgo 
lgnac~o. Tarn bowiem mieszka Kil
ian Ste_µp i Kasia. ~ędziemy czei<:ać 
chwilę, gdy ona wy}clzie; wteJy po
dejdę do niej i opow:iem Je} wszystko w 
kilku słowach. Mam nadziej:ę, że ona 
wynajdzie sposób wyciagnięcia nas z 
tej biedy. W każdym razie, może j~j 
sie uda ukryć nas przez dni kilka. Po
tem l:!Cieczka będzie łatwiejsza. Cu 
mówisz o moim projekcie? 

- Doskonały: Idźmy. 
Wyszli z kryjówki chyłkiem. 
\ł..' vbr.zeże było teraz zupełnie pu-

~~ · c, przedostali się więc .przez płot nie
f, ~nstrzeżeni i szli wzdl·uż Renu. 

:-.J ~ ~le Józef Milller ·przystanął i ze 
z ! ośc· ą uderzył się pięścią w czoło. 

- Co ci się stało, kapralu? 

du 1est krytycznem. że romnaite wiel
kie domy handlowe z Berlina, Hambur 
gu, Bremeny, zakładają swe filie po 
miastach, ą. z temi kupcy nasi konkuro 
wać nie mogą. Zrozumiałem więc jest 
że kupcy ci, tak polacy jak niemcy ! 
pragną zmiany ustawodaws wa, które 
pod wielu względami krzywdzi i szk-0-
dzi im. Żądają również odpowiedniei 
zmiany systemu opodatkowania i kre
dytu, vrzedewszystkiem jednak prag
ną, aby oszczędzał ich bojkot rządowy. 

Wszystko to, co powiedziałem o 
kupcach odnosi się również i do rze
mieślników. Do tego dodać ieszcze na
leży, że rzemiosłu wielką krzywdę wy 
rządzają su1bmisye. Podniosłem już z 
tego mie1);ca przy innej sposobności, że 
oddanie sutbmisyi nie powinno zależeć 
od sumy podanej, ale od płacy, którą 
zoibowiąże się dać przedsiębiorca ro
botnikom i rzem'. eślnikom. Taki spo
sób submisyi chroniłby przedsiębior
ców od ruiny, a robotnikom wyszedłby 
na pożytek. 

Wielką klęską dla naszych rzemie 
ślników i'est konkurencya pracy wię
ziennej. Jakże może w Toruniu istnieć 
szewc, jeżeli w tamteiszem więzieniu 
- proszę zajrzeć do sprawozdania o 
robocie więźn!ów - 25 więźniów wy
rabia obuwie na maszynie. Rzemieśl-

. nik, który uczciwie płaci swym czela
dnikom, który musi i komorne opłacić, 
nie jest w stanie konkurować z prze4-
sięblorcą, dfa którego więźniowie pra
cują. Musi zbankrutować i rw rzeczy 
samej w Toruniu, gdz:e przemysł szew 
ski kwitnął dawnemi czasy, dzisiaj co
raz bardziej upada. Wielu szewców za 
możnych -zµpelnie zostalo zru(J].owa
nych, jedynie, a przynajmniej przewa
żnie przez konkurencyę, którą im robi . 
robota więźniów. 

M. p., Jeżeli koniecznem jest,, aby 
więźniom kazano pracować. to w żad
nym razie nie Qowinni .pracować ma
szynami. Ręczną tylko ipracą należy 
ich zatrudniać. Nie chodzi bowiem o to, 
aby jak najwięcej· produkowali, ale 
tylko, aby pracowali 

(Bardzo słusznie! u polaków) 
a do tego maszyny są niepotrzebne. 
Przez te maszyny właśnie rzemieślni
ków się rujnuje, mimo. że rząd twier
dzi, iż pragnie im dopomódz i popie
rać ich. Tak np. rząd pruski wspoma
ga u nas niektórych rzemieślników ma
teryalnie, ale równocześnie demorali
zuje ich i korumpuje, bo powody do te
go są nie ekonom'. czne, ale polityczne 
i germanizatorskie dażności. 

(Bardzo słusznie! u polaków). 
Równocześnie rzemieślników polskich 
prześladują i szykanują władze na 
wszelki f!lOŻliwy sposób. Czasem by
,wa to wprost śmiesznem. I tak np. w 
Tczewie naby dom kupiec Warczyń
ski. Dom ten był zamieszkałym i ni
komu na myśl nie przyszło, by miał 
e 

grozić zawaleniem, zaledwo jednaKże T rym z powodu oddania Sal wonni~ 
przeszedł w ręce polskie, ipolicya oś- ctwom opozycyjnym koncesye odehra~ 
wiadczyla: dom ten~rozi zawaleniem no, albo też przyna}mniej o~ranicr;ortQ. 
i nikomu w niem mieszkać nie wolno. Znanym mi jest przypadek„ w którym 
Kupiec ów zrobił zażalenie a budowni- pewien właściciel restauracyj ~o- J! 
czy 1pow1atowy rozstrzygnal. że dom lił na polskie zebran:e przedwyborcze 
upadkiem nie grozi i potrzeba jiedynie na swej sali; zanim jeszcze :.tebraaie to Jfl 
niektórych reparacyi. Kiedy jednak ku odbyło się, Powiadomił go landrat, że ~ 
piec zaczął reparować, IJ)Olicya zaka- skraca mu koncesyę do godziny 8-ej. Je 
zała mu tego. Bylo to karą za to, że pozwoli! aa <Xl-

k b JJI{ M. p. Kolega Werner· uskarżal się, bycie u sieb:e pols iego ze rania. Ale za 
że z sposobu udzielania koncesyi na nietylko na wschodzie, i w innyclr oko- 7JJ 

wyszynk obywatele miasta Berlina nie licach pr,ześladują gospadarz.y „ ieiłi po sa 
są zadowolnieni. Jeżeli tak jest w Ber- zwalają na odbycie u siebie zebrań r0- \~ 
linie, to powiedzieć muszę, że u nas u- botniczvch .. N:e po.jmuję, iak rząd Dlo- bi1 
dzielan:e koncesyi wyszynku stało się że znosić takie postępowanie Podrzę- bG 
polityczną bronią. Władze korzystają dnych władz4 Wiadomem iest pr~eciei ta 
z uprawnienia udzielania koncesyi wy- że organizacye robotnicze spok:oiowi kt 
szynku i używają go jako broni w wal- publicznemu nie zagrażaj~ ale raczej ro 
ce iprzeciw .politycznym stronnictwom, starają s.ię 0 n:ego, 1Drzeszkadzaj2tc lek- si1 
ograniczając lub odmawiając owych komyślnym strejkom. Każdy kto illna o te 
koncesyi. Politycznym przeciwnikom tern choć trochę wyobrażenia wie, że is 

W d l np. w Rosyi owe niepokoje robotników ni 
odmawia się ich poprostu. Y arzy 0 i lekkomyślne strejki nie byłyby moili-
się w Toruniu, że w pewnym domu, w ni 
którym od mniej więce!I lat 50 istniał, wemi, gdyby istn:ała tam dobrze prze- b1 
szynk, raz przez niemców. to znów· prowadzona organizacya robotnicza. g: 
przez pnlaków prowadzony. skoro tyl .Odyby robotnicy mieli tam przy«wódz- żE 
ko dom ten polak nabył, szynkarz z ców, wybranych z pomiędzy siebie, nie łr 
zawodu~ bardzo iporządny i szanoiwa- moglabv pierwsza łepsza h:steryczka r~ 
ny człowiek _ ale polak _ koncesyi albo pierwszy lepszy młokos stndent pi 
na daJsze prowadzenie mu odmówio- z rewolwerem w ręku przymusić całe b1 

no~ poQieważ~ „nie było tęgo potrzeby" masy robotników do stre.tku bezcelowe li'. 
kiedy jednak ten sam dom znowu w g.o. Kto zna robotników,. ten wie„ ie· tam ki 
krótkim czasie niemiec nabył, natych-· są naj'Sipokojniejszymi, gdzi.e im wol- !! 

miast okazała się potrzeba i konc_ysyi no WY1P0Wiedzieć swoje zdanie i gdzie 
·mu udzielono. im 1przywodzą ludzie wybrani przez 

(Słuchajcie, stuchake u polaków) nich samych. Ci :przywódzcy są rów

Równocześnie z odmówieniem kon 
cesyi owemu polakowi, udzielono jej 
rozmaitym knajp.om z usługą damską 
najgorszego rodzaju, fl g.ościnni w To
runiu utrzymują, , że te knajpy z usłu 
gą damską policya szczególn;·e iprote
guj e i udziela im wszelkiej wolności. 
Mają wprawdzie koncesyę wyszynku 
do godziny 1 O, ale znawcy twiertlzą. 
że można tam eiść o każdej godzi
nie. M. p. ! Nie jestem przyjac'. elem 
szynkarzy i nie cieszę się zapewne ich 
względami, ponieważ jestem ~olenni
kiem wstrzemięźliwości, ale pojmuję . 
że przyzwoici gospodarze słusznie za 
krzywdę sobie poczytują, jeżeli za: każ 
dą drobnostkę nakładaja na nich kary 
podczas g_dy brudna ich konkurencya 
cieszy się wszelką protekcyą, a przy
najml}iej względami wladzv. Powiada„ 
ją w Toruniu, że odnośne władze dla 
teo-o tolerują tyle knajp z usługą ko
bieca, poniew:aż znajduje się tam dużo 
wo iska. 

Nie myślt; się nad tern rozwodzić 
ale jeże.li do te~o dojść miało, to lepiej 
znieść paragraf ustawy dotyczący raj
furstwa, albo też pozwot:ć każdemu na 
wyszynk i znieść koncesve. Prawo u
dzielania koncesyi, tak, j1ak je dzisiaj 
wykonują, nie ma najmniejszego celu. 

M. ip. Szykany rpolicyi odczuwają 
przedewszystkiem ci gospodarze, któ-

nocześnie 1najlepszymi Pośrednikami Z 
pomiędzy pracodawcami a wacobior
cami. Zamiast więc przeszkadzać przez 

,poHcvę zebraniom, związków zarwodo- 01 

wych. powinien rząd czynić wsztrstko. \\ 
aby je popierać. si 

Z tych względów stronnictwo 1a- d1 
sze pop:eralo zawsze wolność stowa- B 
rzy_szeń za·wodowych i występowało 
za rozszerzeniem praw koalicyi. W \\ 
szczególności frakcya nasza. składają t 
ca się po Więks,zej cześci X więk:szyclł d 
właś.Qicieli ziemskich, wybranych przez z 
ludność wiejską, postawiła wniosek, żą v 
dający prawa koalicyi i dla wiejskich k 
robotników rolnych tak ze względów ~ 
oportunistycznych, j;ak i z ~zucia 
s9rawiedlhvości. Jeżeli wszyscy wo- c: 
bee ,prawa maią bye równi, jeżeli wszy n 
stkim przysługuje PTaW© stowarzysze 
nia, jeżeli rolnicy i fabrvkan~i tworzą 
związki, . jeżeli robotnikom przemysło
wym wolp.o się · organizować. natenczas n 
prawo koa:licyi powinno także przysłu E 
f!iwać i robotnikom wiejskim. Daw
niej już· mówilem tutal o położeniu ro
bQtników rolnych; na mocy ur~ędo- u 
wvch sprawozdań wykazałem~ te po· b 
łożenie robotników tych jest bardzo d 
smutnem. Podniosłem. że nawet pra- \1 

wo koalicyjne nie wieleby rolnym ro- t1 
botnikom pomogło, dopóki robotnicy ci rj 
na mocy ro2lporządzeń . policyjnych ~ 
politycznej natury, z miejsca na miej-

- A moja torba? moja torba! 
- Twoja torba? ha, została w ko- - Nie, poczekaj, .aż sklep zamknę. 

szarach. Zaraz do ciebie powrócę. 
CQ się ze mną stanie? - rzekła Kata
rzyna, płacząc i drżąc cala. 

_ Ale ja nie chcę jej zostawić Pru- - Niech i tak będzie. Tylko się 
k ' h ' b ' · h pospiesz. sa om· ac · moja tor a· ~la me c cę. Tak się spieszy fa, że w niespełna 
Zabierał się do p.Qwrotu. Jerzy za- · 

cząl się śmiać i pociągnąl go za sobą. pięć minut była już z powrotem. 
- Mów, Józefie! 

Wkwadrans potem„ dochodzili do 
kościoła świętego lgn_acego. Tam, u- - To nie potrwa długo. Dziś wie 
kryci w małej uHcz·ce, upatrywali chwi czorem, mnie i jednego z moich przy
li, w której Kasia wyjdzie zamknąć WY- .jaciół, żołnierza, równie dzielnego i'ak 
stawę sklepową. :Ja,, naipadło na ulicy Ludwika, dwóch 

Czekali kilka minut. Miejsce, w któ pijanych Niemców. 
- I biliście się z nimf? 

rem się znajdowali, było zupełnie pu- _ Tak.„ jeden z Niemców został 
ste; źle ośw : etlone przez rzadko roz-
stawione latarnie gazowe, dawało im na bruku; nie wiem, czy zabity, czy 
schronienie, w którem w tej chwili czu- t~ż tylko raniony. 
1i się zwpełnie bezpieczni. - Ach Boże! Jakież to wielkie nie 

N I d k k ł szczęście.„ 
ag e rzwi s· lepµ upca otworzy Y - Musisz nas wyratoiwać, droga 

się i młodzieńcy ujrzeli wychodzącą z Kasieł1ko, jeżeli nie chcesz, aby nas roz 
nich kobietę. Józef Miiller ścisnął rę- strzelano. 
kę swego towarzysza. _ Co tu robić! 

- Baczność - szepnął. - Za chwi 
lę powrpcę do ciebie i powtórzę ci na- Najpierw musisz nam ofiarować 
szą rozmowę. gościnność u siebie, na Poddaszu. Pr.iy 

Posuwał się w dłuż domów„ kryjąc zachowaniu wszelkich ostrożności, mo 
się Lak mógł najstaranniej w icb cieniu żna będzie dostać _się do twe~o .pokoju, 
i stanął przed Kasią, która aiŻ skoczyła nie budząc lokatorów. 
ze dziwienia na ~ego widok. - A gdy już tam będziecię? 

- Tak, to ja, I(asieńko - rzekł - Będziemy czekac. albo raczej 
Alzatczyk... jeść będziemy - rzekł kapral, zapina 

- O tej porze? · Co się stało? Spó jąc jeden guzik u munduru - bo co do 
źniteś się i nie stanąłeś do apelu? mnie, umieram z głodu. Dziwna rzecz, 

- Właśnie, oto chodzi. Słuchaj... niebezpieczeństwo dodaje mi zawsze 
ale wejdźmy w to za.głębienie, abym apetytu.„ gdy już przeminie. 
mógł pomówić z tobą swobodnie. - Idź P..O drugiego francuza. Boże I 

Józef schwycił ją za ramię, potrzą 
snął D:iem nieco gniewn · e i rzekł: 

- Czyś ty przypadkiem nie kłama 
la .Przedemną~ gdy mówiłaś, że jesteś 
francuską? 

Otarła łzy końcem białego fartusz
ka i rzekła: 

- Nie kłamałam. Pochodzę ze ; 
Strassburga. 

- Więc czemu się wahasz 
Nie odpowiadała. Jej świeża i ró

żowa twarzyczka była bardzo zafraso 
wana. Jednakże czas naglil. Mógłby 
kto nadejść, mógłby kto ich spostrze-Oz. 

Zdecydowała się wreszcie. 
- Idź po swego 1przyjacieia: 
Kapral jednym susem znalazł się 

w uliczce, gdzie czekał na niego ukryty 
Jerzy. Oba.~ wrócili nieba.went do Ka- 1 

si, która mifiła przy sobie klucz od ' 
bramy. 

Dziew'Czyna szla naprzód, a oni po
stępowali za nią ostrożnię po cienmych 
i wązk1ch schodach. Mliller. który <lo
b ze znal drogę, prowadził swego to
warzysza. 

, Gdy weszli do izdebki, mogącej po
mieścić zaledwie łóżko i dwa krzeseł
ka, Józef odetchną.I głęboko. 

- Uf - zawołał - nareszcie rnilY 
wyipoczynek ! ~: ~ i · 

(Ciąg dalszy nastłłpi). 
1'!f'. ' ~- -~ 1 ·1 1~!1 
i'L ) 1 Ji::l:tL :..,<W 



re inogą pyć przepę<lzani. ·na czem 
;erPi przed_ewszyst~iem ic.h mora!

. · ść . .M-Ośc1 panowie. to meszczęsne 
~drawne życie robotników wiejskich 
p0-wodowanem jest priZez to, że rząd 
ruski pozwala wprawdzie sprowa
~zać robotników zagranicznych, ale 
·ydala jch na 2-3 ntlesięcv zimowych 

jest ta środek zsz;ubnie oddziałujący na 
- 10ralność. J eżełi potrzeba robotników 

~agra'fticznych. to należałoby ich po
iosta'\Vić na miejscu tak dłusro, dopóki 
są poirzebni i spokojnie sie zachowują. 
w ten tylko soos?b możn~ mieć zgra
biieg~ wiernego 1 pr.zyw1ązanego ro

- bOtnika. Takich robotników ootrzebuje 
tak samo rolnik, jak i przemysłowiec, 
który także niech~tnie ich zmienia. Sko 
ro robotników zagranicznych wpuszcza 
się do kraju, ,powinny. im iprzyslugiwać 

o te sa-1e prawa co tubylczym. Obecnie 
istnieje w Prusach rozporządzenie mi
nisteryałne, na mocy którego za<rra
nicmi robotnicy natychmiast mogą 
być w:vdaleni, skoro przystąpią do or
gantzacyi tutejszych robotników. Je
żeli jedn~k zagrąniczni robotnicy w 

e kraju :potrzebnymi są, należy im dać w 
rękę środki. ·alby się o swoje prawa u-
pomnieć mogli, a bez iar!{anizacyi ro-

e botnik . nic zrobić nie może. tern zaś 
mniei. jeżeli ani stosunków. ani c~zvka 
uajowego n:e zna. 

e 
z 
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Ziemie polskie. 
z Pru Zachodnich. Warmii i M&zur. 

Nowe. W niedzielę" dnia 14 bm. 
~ odbyl się tu na sali pani Pellowskiej 

wiec robotników i rzemieślników pol
skich, na którym zalożono filię ,~ier
dnoczenia Zawodowego Polskiego" w 
Bochum. 

Kowalewo. W niedziele. odbyło się 
w lokalu :p. Wojciechowskiego dawni er 
Łę,gowskiego, pierwsze zebranie od
dzialu rzemieślników budowlanych 
wrganizowanych w „Zjednoczeniu za
wodowem polskiem" z Bochum. Acz
kolwiek oddział ten liczy obecnie do
p'. ero około 30 członków. jest nadzieja 
ie niebawem przystąpia do organiza-

- cyi wszyscy rzemieślnicy, mianowicie 
mularze i cieśle w Kowalewie. 

Z Wiei„ Kt Pozndslde(t~ 
Bydgoszcz. „Bromb. Tagbl.'' do

nosi~ że mistrz stolarski Mederski w 
Brzeźnie sprzedał swój grunt gospoda
rzowi Mederskiemu z Trzciana za 31 
tys. marek. Nieruchomość ta n.o<llegala 
ustawie kolonizacyjnej i Mederski w

- bowiązał się swego czasu. że pod ża
dnym war.unkiem n: e SPrzeda Polako-
wi. ,,Bromb. Tgbl." zaznacia, że jest 
to pierwszy wypadek tego rodzaju. Z 
'1oniesienia pisma niemieckiego wyni
katoby, że jeden z Mederskich ~jest 
n!emcem, a drugi polakiem, gdyż Po
lak nie byłby otrzymał parceli od ko
lonizacyi. 

Gniezno. W sobotę stawali przed 
tutejszym sądem karnym redaktorzy 
'!Lecha'' pp, Skworz i Teska. Oskar
zenie zarzucało im iż stali się w;nny
mi ukrytego nawdtvwania do streiku 
szkolnego (przestępstwo z § 110). To 
ukryte nawoływanie zawarte być mia 
ło w listach dzieci, które w dodatku 
„Dla naszej dz'.atwv" zamieszczone 
zostafy. 

Sąd po dłuższej1 naradzie uznał, iż 
\Ve wzmiankowanych listach zawarta 
~Yt~ ostróżnie ukryta zachęta do strej
u 1 skazał p. Skworza .na 50 m. kary 

a P. Teske na 2 tygodnie więzienia. 
Swarzędz. W sobotę przejechał po 

Potud~owy pociąs;r 0 godz:nie 2 i J?6ł 
robotnika kolejowego Schuberta. Sm1er 
nkastąpUa na miejscu. Nieszczęśliwy 
tóry byt w sile wieku. pozostawi! po 

sobie żonę z liczną rodzina. 
Łabiszyn. Kucharz Leon An<lry

~howski, który _przechodził w nocy ko 
~ Barcina wpadł do sadzawki naipel
nionej wodą i utopił się. 

Poznań. Niedawno skonfiskowa
k0. ~obno w Myslow'.cach przesyłkę 
tsr.ązek do ·pewnego nauczyciela w 
sięstWie, ,którego pisma hakatystvcz 

~e tsn~tYchmiast otrąbily. jako wielko-

sprawować obowiązki nauczyciela do
mowego. Pan Kosicki był w ostatn:rn 
czasie w Galicyi. a stamtąd zaangażo
wano go do W. Topoli pod Srodą. Przy 
rewizyi kufrów na ~nanicy skonfisko
wano u nie~o owe niebezp'.eczne książ 
ki. Największą zbrodnią pana Kosic
kiego jest jednak t-0, że ułożył kome
dyjkę dla dzieci pod tyt ulem „J eszcze 
Polska nie zginęła". 

Pa11stwo pruskie odetchneło jed
nak swobodnie, ponieważ przestępca 
nie był czynnym nauczycielem. Wyto
czono śledztwo sądowe, które jeszcze 
nie :est ukoó.czone. 

Mikstat. Nie.potwierdzeni. Wy-
boru mistrza rzeźnickie!{o pana Anto
niego Ryfy i kupca o. Jul:ana Kwiat
kowskiego, których wybrano w grud
niu roku zeszle~o ławnikami magistra
ckimi, władza nie potwierdziła. 

Ze Sltlzka ezyli Staropolaki. 
Bytom. Niebezpieczny włamywacz 

Antoni Ratka stawał w czwartek przed 
bytomską izbą karną. Ma on na swem 
sumieniu wielką liczbę przestępstw i 
zbrodni, za, które cześciowo już został 
skazany na długoletnie więzienie. Za 
wszcz~cie buntu w więzieniu sądowem 
w Król. ttucie skazano go na 8 lat wię
zienia. Ale i farne kary ma ten nader 
niebezp'.eczny przestępca do odpokuto
wania:. Tak np. skazano go już także 
za śmiertelne pokaleczenie na długo
letni pobyt w cuchthauzie. Jak wiado
mo, zażgał Ratka swego czasu pewne
go robotnika na śmierć orzed oberżą 
,Spaniola w Król. ttucie. Kilka już ra
ży Ratkę aresztowano. Zawsze jed!.. 
nak udawało mu s'.ę czmychnąć. Dnia 
28-go lutego br. udalo sie nareszcie 
przyaresztować· go w Załężu. Obecnie 
ma porachunek ze sadem za cały sze
reg kradzieży i rabunków. 

Z innych dzielnie Pols ł. 

Sosnowice. Napadem na barona 
Mirbacha zajmował się w .poniedziałek 
zeszłego tygodnia sąd wojskowy w 
Warszawie. Jak swego czasu donosi
liśmy, został we wrześniu roku zes.iz
teg-0 landrat powiatu będzińskie5!:o ba
ron Mirbach w lesie napadniętym i ob-
rabowanym. Sledztwo wykazało, że 

napad wykonali załogujący w Będzi
n:u kozacy, kilku wieśniaków i !ieden 
policyant. Gdy urządzono rewizyę w 
koszarach. znaleziono wiele pochodzą
cych z rabunku przedmiotów. rak ze
garl<l, samowary i wiele innych rze
czy. Sąd skazał trzech wieśniaków 
na śmierć, jedneg-0 kozaka i 4 wieśnia
ków na kilkoletnie więzienie a wsipół
oskarżonesrn policyanta uwolnił. Ska
zani na śmierć zostali we wtorek w 
cytadeli warszawsk'.ej zas·trzeleni. 

Wiadomości ze świata. 
Lord Cromer. 

Sensacy}ne wprost wrażenie spra 
wiło w świecie politycznym oświad
czenie angielskie~o ministra spraw za 
granicznych, złożone izbie s:i;min, że 
Lord Cromer, delegat An~lii w Kairze 
ustępuje ze swego urzędu. 

Lord Cromer, ajent dyplomatycz
ny, konsul jeneralny i pełnomocny kon
sul w Kairze, pełnił urzad od 29-go 
sierpnia 1883 r., a więc blizko 24 Jata. 
Uważany był za znakomitego polityka 
}ednego z pierwszych~ a może najpierw 
szego w dziedzinie spraw koloniaJnych 
co do samego zaś :E~iptu, działal~ść 
jego uwieńczona byla wYnikiem św:e-
tnym. . 

To też lord Cromer zyskiwał w 
publicznej opinii angielskiej coraz czę
ściej przymiotnik "wielkiego" męża 
stanu. Niedziw. że nag la wiadomość. o 
dyrnisyi przy!Jęto nieomal ze zdmme-
niem. 

Jako przyczynę ustąpien'.!a lorda 
podano wzgląd na stan zdrowia. 

Powitanie Jen. Bothy. 

p kiego a~itatora. Obecnie piszą do 
~ 0s~.ner Tagebla1tu", że .abrodnia
~ ef!l tyrn jest rzekomo pan Czesław 
i USicki, któremu za pozwoleniem re
encyj •bydgoskiej i pozmańskiej wolno · 

Zacięty do niedawno wró~ Anglii 
opecnie zaś prezes v:a·binetu transwal
skiego, jenerał Ludwik Botha. przybył 
w drodze z Afryki południo~ej 
do Londynu, gdzie uczestni~zy w ziieź
dzie prezesów gabinetów kolonii an
gielskich. W porcie Southampton po
witali jenerała przedstawiciele miasta 
a ludność przyjęła g-o owacyjnie. 

Głód w Chinach. 
Z zangaju dona zą, że kle ka gło

du w niektórych iprowincyacłt chiń
skich przybiera rozmiary coraz więk
sze. Liczba dotkniętych nieurodzajem 
dosięga l O milionów. Z Liczby te· 3 mi
liony są blizkie śmierci. Codzień umiera 
z glodu po 5000 osób. Zdarzaly s:ę 
przypadki ludożerstwa. Z zagranicy 
nadpływają ofiary. 

Ruch floty anidelskiej. 
~'ik"<lon-O"sl:I5'ii1y-T~e-le-~..::...r„ap-h-,-, -k-s 
Connaught (brat króla Edwarda) ma 
być mianowany niebawem wodzem na 
czelnym załóg angielskich na morzu 
Sródziemnem z rezydencyą na wysp:e 
Malcie. Przed powzięciem tego zamia
ru, rząd angielski zwrócił sie do fran
cuskiego z zapytaniem, czy Prancya 
nie ma n· c przeciw.ko tei nomina cyi. 

Nowo utworzona eskadra krajo
wa (celem jej jest stały postój na wo
dach angielskich) rozpocznie nieba
wem pierwszą większą podróż okręż
ną. :Eskadra zatrzyma się prawdopodob 
nie na wodach norweskich oraz odwie
dzi n:ektóre porty morza Bałtyckie-
go. I { t• } 
iES!, __ _ 

Z różnych stron. 
Bochum. Nieminnie skazany. Sąd przy

sieglych w Bochum Slkazal dnia 1 ~rudnia 1906 
roku górnika l(arol.ai Tiłłmarma z Weitmar na 
dwa lata wiezienia za rzekomo zamierzony 
rabunek uliczny. Gdy o przebiegu procesu ga_ 
zety naipisaily, Zl{losily sie dwie kobiety, które 
będąc I!..fZypadkowo świadkami cale-S?;o zajścia 
zaświadczyly, iż Tillmann jest 1niewf.tnny, a 
występuku tego dGpuścil się l(onrad Bauer, 
który obecnie odsluguje wojskowość w Gdań
sku. Sąd nadziemiański nakazał podjęcie na 
nawo postępawania i sąd przysięgłych stwier 
dZ!il, zupelnie niewinność Tillrnanna, Teraz 
zastanie proces wYtoczooy Bauerowi. 

Na maj I czerwiec można już teraz .za;pisy
wać „Wiarusa Polskiego" na każdej poczcie. 
Prenumerata na te dwa miesiące wynosi tyJ_ 
ko 1 markę, a Z1 odnoozeniem do domu 28 feny 
gów więcej, czyli 1,28 ntr. l(ażdy dotychcza
sowy czytelnik, winien „Wiarusowi Polskie
mu" pozyskać na te diwa miesiące przynajmnjej 
jednego nowe~o a·bonenta. 

Bochum. DonQIS"Zą nam, że osiedla sie w 
Bochum adwdrnt Polak. 

W Reichenbachu na ~lusku wypowiedrz.ieli 
prac~ farbiarze firmy Wilhelm Liehr w liczbie 
150, którzy zor~auizowani są w związku 
chrześciańskim. Zorganizowani pracodawcy 
w odJ>Q1Wiedzi na to og.l'osili, że wyipowiedlzą 
prace wszystkim swym robotnikom, skoro pra
cownicy firmy Liehr do piątku wY!:!Owiedze.nia 
swego nic cofną. 

W Altenhausen zachorowali 29 la-t licz.ąca 
córka i 13 lat liczący syn g-órnika Barri na tę
żec karRu. 

W J(arnapie zamknięto szkoly na H dni z 
pQWIOldu gra~ującej tam zairaźliwej choroby 
tężca karku. 

Duisburg. fiskalny port, jaiki tu mają wy
budować, kosztować ma 20 milionów marek. 

Homberg. Podczas S'J)OTU przebil nożem 
pewien tutejszy robotnik swego pasierba. 

Kupierdreh. W sobote po raz C'/,.W ;ty wla 
mali się zl'odzieje do tutejszego katolkkiego 
kościola. Otworzyli oni okno i przy pomocy 
powrozów spuścili sie do świątyni. W za:kry 
styi poodrywali zamki a w kościele rozbito 
skarbonki, nie bard".w się jednak awi święto
kradcy obJ'owili. 

Srerkrade. W szybie I. kopalni „Deutscher 
Kaiser" wpadll górnik Jan Orone d<> ślepego 
szybu i zabil sie_ 

Moors. Malżonkowie llgner oraz ich sto
lawni k, na których paello podejrzenie, że za
mordowali dwóch chlopców rodziny Ilgnerów, 
zostali wypuszczeni z. wiezienia śledczego, 
gdyż ani badania łekar~kie, ani przeprowadzo
ne dochodzenia nie wykazały ich winy. 

&«!rop. W szybie „Prosper IV.", który 
spólka Arenberga każe bić, naputkano w glę 
hakości 270 metrów pierwsu wę11:le. 

El _ --~ z 

Ze ,Jjednoczenia zarod. polskiego11
• 

ZEBRANIA CZLONKÓW 
"Zjednoczenia zawodowego polsldeKo' 

odbędą się 

w niedzielę, dnia 21 .go kwietnia: 
W Horde o godz. 3 u pana Baumbecka. 
W Linden nad R o godz. -4 p0 pot. u p. 

Schi11era. 
W Langendreer o godz. '4 po pot. u pa

na Arns. 
W Wattenscheid o godz. 37~ u pana 

Prukopa. 
W Neumiihl-Buscbhausen u p. Schoera 
W Habinghorst o godz. -t i pół u p. Ket 

linga. 
W Gdańsku po 15 u vana Degenharta. 
W Buer o godz. 4 po poi. u pa.na Pop

pi ngha us. 
W Dyseldorfle o godz. 2 i pół pt> poł. 

Orofe-Koinstr. 
W Bismarck o _godz. 4 u pana Langen-

W Hombrucb-Barop o godz. -t po poL 
u vana Bocka. 

W Ueckendorłie o godzie 11 i pól u pa 
na Krama. 

W Horstbausen o godz. s u p. Moliera. 
W Hambom o godz ... 11 i pól u p. Mare. 
W M.arxloh o '1:odz. 5 po pol. u pana 
Płatea, ulica Willielma, i Srocl\owa. 
W Dortmund po pol.. o g;odz.. 2-ej u vana: Tobina 
w RobUnghaasea po pol. o godz. 5 u pam. Nett 

linga. Także druhów z tlórde na puwyts:ey 
wiec się zaprasza. 

W Włtteu 'PO pol. o god.7_ 5 u p. Kostera, Ha.pt 
tra58e. · 

W Sodingen przed p~udniem o stodz. l l i pól 
na sali p. Teodora Nette. 

W Holten o godz.. 11 i pól nrzed pot. na ~i 
p. Teiscgo., Baustr. 

W Hattlngen o godz.. 3 i pól po pol. na au·,. 
Steffensa. łiu~erstr. 55. 

WIECE 

„Zjednoczenia zawodowego polskiego" 
odbędą się w nJedzielę 21 kwietnia 

W Kray-Siid i Steele przed pot• 
dniem o godz. 11 u pana Kofencher-r 
ster'a. 

W Oelsenkirchen-Hilllen PO voludaiu 
o godz. 5 u pana Nachbarschulte, 
Wannestr. 

W Altenoogge po pol. o godz. 3 i pór u pa.ta 
Wensmanna pf'ZY ulicy Kreisstr, 

W Wattenscbeid po pal. o godz. 3 i pól przy 
ul Nordstr. 12. 

. ·Porządek obrad. Ostatnie 
masowe nieszczęścia w kopalniach i 
co one nas uczą na przyszłość. Czy 
możliwem jest zaprowadzić we fabry
kach 8-godzinn~ pracę, i co powinni 
robotnicy uczynić, aby to przeprowa
dzić. Qbór delezata na walne zebra
nie i inne ważne s.prawy. - O liczny 
udział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie." 

Baczno~ Ewin2 ! 

I 
il 

.W niedzielę, dnia 21 kwietnia, po 
pol. o godz. 50 w lokalu p. Lamma 
odbędzie się zebranie członków „Zje
dnoczenia Zaw. Pol.''. Powinnością jest 
ażeby się każdy druh stawił, bo są bar 
dzo ważne sprawy do załatwienia. 

Delegat. 

l(ONł'ERENCYA MĘŻÓW ZAUFANIA • 
w W attensctc:ld 

w sorawie w51>arda chorych odbvwa si~ w ka
żdą pierwszą niedzielę każdego miesiąca o 
godz. 10 przed patudniem przy ul. Nordstr. 12. 

~\labozensfwo polskie. 
Misya dla Polaków w Gerthe 

ro~ocznie się w niedziel~, 21 kwietnia 
Pierwsza Msza św. o godz. 8 z polskim 
śpiewem i kazaniem. Dalsze kazania 
po ipol. o godz. 2 i 5. 

Nabożeństwo polskie w Recklingbausea 
Sposobność do spowiedzi wielki.a.

nocnej od piątku 19 bm. po pot od go
dziny 5 aż do poniedziałku. Niewia
sty powinny już w piątek iść. d-0 sQ-O
wiedzi i w sobo~ rano, bo po pol. spo
wiedź dla mężczyzn. Spowiedź odbę
dzie się wkościele św. Pawia. W nie
dzielę rano o godz. 7 wspólna Komunia 
św. członków Tow. pod po. Serca Je
zusowego także w kościele św. Pawa. 
Członkowie winni się stawić pod cho-· 
rągwią w odznakach towarzyskich. Kie 
bedzie nabożeństwo z kazaniem, ogłosi 
się w kościele. O liczny udział Roda
ków i Rodaczek uprasza się. 

A. Roszak. 
przewodn. Tow. Serca Jezusowego. 

----------------~ ~~~ Towar,_ św. l(azimłena w Liit2endortmund 
oznajmia siwym 01lonkom i wszystkim Roda
kom z Liltgendonnund i okołicy, iż od dnia 
19 kwietnia 'polu(t'nia do poniedziailku, 22 bm., 
będzje sluchal ksiądz polski spowiedzi wiel
kanocnej. Upr~ sie wszystkich Rodaków, 
by z tej sposobności skorzystali i !iem-ie do 
spowiedzi pniystępowali iui w pierWSLYcil 
dniach. W niedziele vo nieszporach niemie
ckich odbęd~ się nieszpory polskre 

Uwaita. Zebranie c.lbc:dzie si~ w niedziele 
zaraz po polskich nieszporach. O liczny •
dzial w u'bożeństwic i zebraniu prosi (Jl 

Zarq4. 

Towarzystwo św. Woicleclla w Scbomaebeck 
donooi swynl czronkom. iż kwartalne zebranie 
odbędzie się w nied:tielę, dnia 21 kv.rietnia. po 
poluóniu o Jeodz. „ w lokalu posiedzeń. O ti
czny udzial czlonków upra57,a sie. ponieważ 
przyjdą ważne S.'J)rawy pod obrady. 
(2) Zarząd. 

UNSERFRITZ! 
Zabawa dnia 19 bm. n i e odbędzie 

się z powodu Misyj. 
scheidta, Bismarckstr. ł Towarzystwo św. Barbary. , 



<!=~ 
'Jow. św. Jana Chrzc. w Meiderick 

zasyla Ytremu szan. c.zlonkowi Pa.ml 
JOZEPO\VI SZLACHETCE 

raz jero do-zgonnei towarzyszce życia pannie 
KONSTANCYI SZAlO\VNIE 

w dlliu i.:h śJubu, dnia 20 bm., życzenia zdrowia 
szczęśc i a, blog-oslawi ństwa Bożeg-o i wszel
kiej pomyślności. W koflcu wykrzykujemy: 
.l\Uoda Para niech żyje! niech żyje! niech ży
je! at ' i ~ ech o po cal ej Nadrenii odbiie. 

Zarząd. 

Baczność SchoW&ebeclL! 
TQwany8two 2imn. ,,So-kól" w Schonnebeck 
oznahlia ~wym druhom. iż w niedzielę, d1I1ia 
Z 1 lnriełlia, o godz. 11 przed polu dniem odbe
d.zis słlt nadzw__yczajne posiedzenie w cela o
bra.ia przewodniczącego. ponieważ terażniej
iZY pii~odniczący naszą miejscowość opu-
iZc:n. Czolem! (2) Wydział. 

Tow. św_ Jór.efa w Diimotea 
obcilodzi w niedizielę, dnia 21 kwietnia swą 
-4 roC2łtice z.a.łożenia. na którą wszystkich Ro
da:ków z Diimpten i okolicy oraz szan. Towa
rzyshva, które zaproszenia odebraJ'y i te, któ 
re dla braku adresów za.proszeń nie odebraly 
serdecnie zaprasiz.amy. Pro~ram: Od godz. 
Z do 3 i pól przyjmowanie bratnich Towa
rz:rsnv Jta sali o. Gettlera (dawniej Baumeister 
Melliaghoferstr.. przystanek kolei elektr.). O 
Yz..c godz. wymarsz do kościola na nabożeń
stwo polskie z kazaniem. Po naibożeństwie po 
wrót na salę, gdzie siq odbędzie dalsza uroczy 
stość. 

Uwaga: W sobote po poludniu 'Od god.2l. 3 
jest w kościele naszym s:posobność do s.po·wie
ctzi . Talkie w niedzielę rano. Podczas Mszy 
i.w. o godz. 8 przystępują czlCJ1111kowie Tow. 
pod €borągwią i z odzna:kami wspólnie do Ko
mu1ii św. Bracia i Siostry, ooniewaź jest czas 
wielkDoeiny, •Więc proslmy skorzystać z tei 
~posobuości. (2) Zarząd. 

Baczność! Baczność! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dorstfelcl 

urzq,dza w niedziele. dnia 21 kwietnia na du
żej ~ali p. I(lin~hammera w Dorstfel<l, przy ut. 
Roonstr . zabawe wiosenną,. polaczoną z ćwicze 
iaiamł gimnastvcznemi i tańcami. Początek 
o gocb. -i po poludni11. 

Uwag.a: Zebrame odbędzie się o godz. 
11 i p6l przed polu dniem. ( 1) 

Co.Iem! Wydział. 

TOW. OIMNAST. „OKOL" W ALSTADEN 
urz11dza w dliedzielę, "21łla 21 kwietnia. na wjel
kiej sal p. Tomasea 

ZABAWĘ \VIOSENNĄ 
poif11e-ą z ~wlczenlaml glmnastycznemi, or.ar: 
śpiewa.i I tańcami. Poc.zatek o 1tooz..4 po Po
łudala. Uprasza się sąsiednie S?:!lłazda. oraz 
życzHwYch Rodaków i Rodaczki z Alstadea 
i <*:ollcy, abv nas sw11 obecllośc.ht zaszczycić 
raczyły. Wstępne dla druhów 50 len., dla goś-
cł 75 legygów. Crołem! (3) Wydział. 

Tow. dnmast. „Sokół" _w Rauxel-Habinghorst 
podajcf do wia:domości swym szan. czlorukorn 
ora:~ WtSZYstklm rodaikom i RodacZkom, iż w 
11iezieł~ 21 bm., urząóziamy wiosenna zamknł~ 
t11 zabawę, na saH p. W essels w łiabinghorst. 
Począdek rabawy o god-z. 4 po poludniu. Pro
~ram wielce urozmaicony. Rodacy, Rodaczki! 
Zapraszamy was ia•k nailicz.niei na nasza, za,.. 
bawe a będziecie mieli sposobność się przyj-
rzeć wa>sz~ d'Zielneli drużnie. (3) 

Ozalem ! Wydzlaf. 
. Uwaga: Zebranie odbędzie sie o godz. 2 
1 vól przed zabawą. Powirmoocią wszystkich 
druhów Jest ia!k ieden mąż ~tanąć na zebra
nie. Rodacy chcący wzi~ć adzial w za:ba.wie 
wini słe na zebraniu na c7.lcmk6w ~isa.ć. 
J enerałna próba ćwicuó o j!OOZ.. Z. 

PrzewodaicrAtcy. 

Towarzystwo św, Woicieclla w Diisseł 
obchodzi dnia 12 maja 6 rocznicę i prosL sza
nowne sąsiednie Towarzystwa, aby w ten 
dzień żadnych zabaw nie urządzaJy i na naszą 
rocznicę licznie przybyly. (1) Zarząd. 
Towarzystwo św. Michała w Recktingh.-S. 

podaje do wiadomości, iż przysz.le miesięczne 
zebnmic odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia 
o godz. 5 po poludniu po polskiem nab<Y.leń
stwie, na które się wszystkich czlonków oraz 
Rodaków, którzy mają chęć przystąpić do na
szego Towarzystwa uprzejmie zaprasza . 

( 1) Zarząd. 
Uwaga: Posiedzenie zarzadu o zwyklym 

czasie, t. i. o pól do 10 przed poludniem 'po 
pierwszem potskiem nabożeństwie. Punktual
ne stawienie' się cz10inków zarządu pożądane. 

Jan l(operskł, sekretarz. 

OBWIESZCZENIE. 
Walne zebranie Spółki „Merkur" w Wanae 
odbędzie się w niedzielę dnia 21 kwietnia o go
dzinie 6 po p-01'. Na porzadku dziennym obór 
kasyera i kontrolera. Ponievraż 'Zeszle walne 
zebranie bylo unieważnione. dla te~o winimJ 
się każdy WS.!lólnik staiwić. (431) 

M. Naskręt. F. Snadny. 

Koto, śpiewu „Słowik" w Bueł". 
odbędzie swoie miesdęc1'ne zgromadzenie o go 
dzinie 6 po poludniu w niedzielę 21 bm. w lo-
blu p. Poppin~hansa„ . 

Uwaga: Cz.lonkowie Kala nasizego stawić 
się win!lii punktualnie i uiścić się ze swych 
sk.laidek. 

Towarzystwo św. Józefa w Essea 
podaje do wiadomości. iż w niedzielę, dnia 21 
kwietnia urządza wiosenną zabawę . Porzą
dek następujący: Koncert. śpiew ogótny, sztu
ka teaitralna „I(ominiar i Mfynarz", czyli 'za
walenie się wieży. Po teatrze tańce. Na za-
bawę serdecznie zaprasza za~d. 

Uwaga. Dzieci niżej lat 14 trdzialu w za
bawie brać nie mogą. 

l(oło śpiewu .,l(ochanowski" w Bioklu 
donosi swym czlon'kom i źyczliwym Rodakom, 
iż w nied>zielę, dnia 21 bm., urządza zabaiWę 
z tańcami o godz. 4 po pol. Szanowne KOICa, 
któreby nas swą obecnością zasz.c-Ly'Cić racz.Y
ty, ZaJDra:szamy jak najuprzejmied. Osobnych 
zaproszeń nie wysyla się. 'Rodacy, którzyby 
sie chcieli na czlanków rdo naszeR;'o Kola za
pisać, zaplacą tytko wPrsowe, ~tęp na zaba-
wę mają w-0łny. (2) 
Cześć pieśni polski ei! Zarzflcl. 

W domu pana. Chudzińskiego przy Ottet1"łr. 
'8 otw1 rzyłem ( 4:34:) 

skład :rzeliziicki. 
Polecam tylko mł~l!iJO dobre i najlepsze 

tryroby mi~sne. Specyalnośó polska kielbase. fi.1 
U. Hal!lenlłamp, 

Bochum-Ehrenfeld, ~Ottostr. nr. 48. 

Tani. ehleb! 
Dobry, pożywny chleb paderbom

ski· po 1,25 DJr. i 85 ienygów. również 
westfalski chleb -wiejski (Bauernstu

ten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
koleja przy odbiorze 4 bochenków fran 
ko fabryka chleba Job. Hake, Upsprung 
p. Salkotten. (1800) 
Zamawiać proszę w niemieckim ję

zyku i podać dokladny adres i stacy~ 
kolc:iowtt. Składy w Bochum: J. Poll
•eier, Moltkemarkt 15. J. Krab. Dorste 
ricrstr., P. Weber, Rottstr. 51. "'Pennig, 
Storr-str. 5. L. Lohóff„ Maltheserstr. 5, 
O. KJrchner, Lindenstr. 32 • .E. Welsch 
Kour~strasse .• 

Banll Lodowy w Śremie 
Spółka zapisana z nieograniczoną oddowiedzialnością - założ. w roku 1873 
pole.a si~ Roaakom na obczyźnie jako instytncya, w które njaJpewnleJ 
Bkladać mogą ciężko zapracowane swe o8zez~dno8eł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
tO·dhion·e111 3 proeent. 
li. n·artaln.elll 4, „ 

Złożooe u nas dt>)toz-,ta 1 oszcz~tłnoścł wynosUy na Nowy 
Rok blisko ~ I pól miliona ntarek. 

:Fundusze rezetn,owe 1 utlzłaly członków ca. 500,000 mk. 
Ba.nk ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy tnaj!łtkami swymi 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorcuj naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

LokaJ.e bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy al. Kościel
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i .iwią.t. 

Numer telefonu 59. Adres: t•7 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrlnun (Po sen) 

Rodacy t Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit nnbeschrankter Haftpflicht. 

llladalłńMld. N. li.ueharskł. Dutkłewiez. 

1111111111111111111111 
Książki do nabożeitstwa 
możfla nabywać w Księg@rni „ Wiarusa Polskiego" w Bochum, 

Maltheserstr. 17. 

11un1111111111111111 
Bacznoę~_Q~~o'J_ 

Wielki 
transport 

wózików dziecięcych 
w rozmaitych gatunka.ch, jako to: 

sportew-e, promieDad.oW'e 
sprowadziłem na porę wiosenną. i polecam po cenach nizkic.i.. 

Jan Barański 
skład mebli oraz kompletnych wypraw 

a99 

t. d. 

w Wanne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

~~~11"-<~r-<r<~~,.....~~"""~~~~~· .... ~~ 

f ~ Najtepsze maszyny ~ 
t wysyła.my do każdej stacyi ~ 
~ w Westfalii t pod długoletnią gwąrane1it 
'r· ~ od 60 marek. ..... ] 
• Katalog darmo. 

~ Dransfeld & Stawin.ski.~ 
t ' Recklinghausen-SUd. 1798 .J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

'W Gel1en.kirohen·Hullen, ul. Wannerstr. 24J. 

SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. Sz erki). 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za g ·)tó1 kę 1 na odpłatę. 

Własny wars.Ztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawi(', potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

ro z szarn.ą,. 

Po18kfe 

dziewc~ 
od 14 do 16 lat ie 
<:ka .i domowej Pf!aey 
ze się zaraz zgłeat. 

A. Nowae!Jk. 
Bochum,Dorste 

Piękne narodo 

poc zti1ł1 
poleca 

Ksi~arnia „w· 
Polskieg1". 

Do domu polaki'CI 
Brukseli potl'IA\na 

służąca Pol~1 
umiejąca gotoir~. 
szc eg. list. pod łd 
'Veher, - Brtxe 
rue H. Berge 1,. ( 

~?że się nra.i ~1 
SIC (4. 

J. Wojciechow~ 

w wielkim wybol'ze pel 

Księgarnia 
„ Wiarusa Polsk. 

w Doe._ .... 

Z powoda Yyjlllldu 
rodzinnestrony apmdia 
bardzo tanio mój ( 

dom 
Wpłaty potne'b&ty\ 

1500 do 2000 ark. 

M. Turkowski, 
Gel~nkirchen-Bi.-rct 

EwaldBtr. 11. 

Pr-iy za.młwit 
niach prosimy u 
chęeoł. kGpeł1 
przemysłow eh 
aby zam.ietu:cZł~ 
foiWOie ogfoS!l)n•I 
w nas i:em pi~miL 
Kupcom s ,rz• 
mysłowcom, i~· 
rzy w naszej ~· 
zeele ogłasza!~ 
niech kupuj~ 
powiedzą. te U 
ogloszenie czytł 
li, aby ogłasz~~ 
ey wiedzieli, 11 
ogłoszeni eałe mi 
~kotek. 

Szafa. do rzeczy. 
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Nr. 89 Bochum, na piątek dnia 19~go kwietnia 190~·. Rok • 

"'·-·~· " ICIOll----------------------------------------------------3-------~ 
·~oólenne płsao l1dow1 dla Polak6w •• ob11rtnł1 pogwl91011 •'wiaełe oru spraw 11rodowy polłty 1 ya I zaFobkow1 

ł'łfdlodili eodz.'immie 11 ~tkie111 el l)OŚWiłltea
•teh• Prsedplata kwarbłna na poczcie i • listowych 
lfYBosl 1 mr. 50 fel!., a s odnoszeniem d<> domu 1 me. 
tl ten „Wiarus Polski" zapisany jest w cennikll poc:a I l1lę Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Za inser-.ty placi sic za mieJsce rzadka drobllegie łlrlto< 
n 15 f. 01tl<>szenie, zamieszczone przed inseratami 41 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Lis'W „ 
„Wiarusa Polskiego" naleŻV frankować I podd 
nich dokladny adres piszące{{o_ RckoP. oło zwram.Jf · ł&wvm pod makiem „L. volnisch or. 123." 

Redlrkcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 
--"' .- . ~ •• Hl!l fi a rm ••!:. ~lfolll-~!M~"':IP!~'""!lł>:i._.~s~~~a~w~ąm. ~~~~~~~111!111!1~!!!!8-1!1~~11111!!~111111!11~~~~ll!!!J!l!lli-..• 

R»dzlce polscy! Uczcie dzieci swe 
11ówł4, ozytać i pisać po polsku! Nie 
test Polak.iem, kto potomstwu swemu 
!niemczyć się nozwoli ! 

Dm w czwartek spotyka się w Oaecie 
· kr6ł aaclełski Edward z królem wło

skim Emanuelem. 
Z ~osów prasy niemieckie' prze

bija wielka obawa z powodu tych grze
'?zności włosko-angielskich. 

Pe111ięU7 robotnikami portowymi a 
właścicielami okrętów w Hambu;gu 

toczą się układy. 

Imieniem właścicieli okrętów do~ 

uió~ rołlotnikom •p. Ballin. że układy 

rozpoczęte być mogą dopiero wten
iezas, jeśli robotn:Jcy zrezygnują z ob
chodzenia święta majowe~o w roku 
bieżącym. Robotnicy zgodzili się na 
warunek ten. 

Na odbytym ubiegłej aiedzieli w Ino
wrocławia wiecu w sprawie s~kolnej 

uohwaloao aastępującą rezolucyę~ 

O Zważywszy, że nauka religh św. 
może być skutecznie udzielaną tylko w 
iCiZyD gjczystym dziecka, żądamy za
sadniczo ~e względu. na religijne wycho 
:wanie t dobro duchowe naszych dzieci, 
wykładu relig:i w języku polskim we 
;wszystkick oddziałach szkól ludo
wych. 

3) Protestujemy przeciwko nieuzasa 
dnionemu. i zupełnie dowolnemu twier 
dzenin królewskiej rejencyi bydg-0skiej 
ie dz:eci nasze mówią w domu, ałbQ 
rozumie&·• po n:emiecku i oświadczamy 
że dzieąi~ które do szkoły oddaiemy, 
są czysto polskie, nie rozumiejące w 
przewaiającei części ani slowa po nie
m:ect•. 

l(s. Pt'oł>oszcz Hertmanowski z Choj
•icy skazany został przez izbę karną „w Po~ani~-n;·· 3 in1esiące iortec.Y:--

Proces wytoczono na podstawie pa
ragrafów 110 i 130 kodeksu karnego, 
ooniewe,ż dnia 14 października roku ze
szłego przy ogłoszen·u znanego okólni 
ka księdza Arcybiskupa Stablewskiego 
ks. Iiertmanowski dodał uwagi, jakie u
znał za odpowiednie. 

Na. wywody przewodniczącego, iż 
oskarżony w Dniu Zadusznym lud na
woływał , obstawał ks. Hertmanowski 
Przy tem, że jest jego najśw.ętszym o
~owiązkiem walczyć przeciwko nauce 
religij w niemieckim języku i byłby 
ZlYJn kapłanem, gdyby tylko teoretycz 
nie a uie praktyczn·e miał pracować. 
-.~l!!!l!-~_ !!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mowa posła Brejskiego 
(Dokończerrie) 

. . Na tern m: ejscu chciałbym dodać 
~1lka uwag do wczorajszych wYWOdów 

p. sekretarza stanu. P. sekretarz stamt 
mówił wczoraj o prawie związków i 
stowarzyszeń i powiedział, że trudno 
wydać dla całego państwa jednolitą u
stawę, ponieważ stosunki są. bardzo ró
żnorodne, szczególnie należy uwzglę
dnić kresy wschodn'e i zachodnie, Po
laków i Francuzów. Widzicie panowie 
do czego prowadzi aneksya. Aby tylko 
Polacy nie mogli wygrzewać się na 
slo6cu. nie wolno sie i wam wygrze
\\·ać, byle tylko Polakom n· e dać szer
szych praw odnoszących się do stowa
rzyszeń i zebrań nie dajemy ich i wam. 
Jak zaś w Prusach tłomacza nieraz 
ustawy o zebraniach i stowarzysze
nia.eh, dam wam klasyczny przykład. 

W Pmsach próbowano po_ wielokroć, 
aby rozwięzywać zebrania. pon :eważ 
na nich .po polsku przemawiano. Kam
mergericht rozstrzygnąl jednakże, że 
rozprawy w języku polskim na zebra
niach są dozwolone. I w Saksonii, w 
Bitterfeld, wydano taki zakaz, który 
później _przez wyższe insta:ncye zniesio 
nym został. W_ynaleziono przeto inny 
si12.0sób, aby IJ)Olskie zebrania uniemożli
wić. Dnia 18 stycznia 1907 wydala po 
licya w Bitterfeldzie następujące roz
porządzenie: „Pon· eważ ludność po)
ska nader jest rozdraźnioną i obawiać 
się należy, by spokój i porządek pu
bliczny nie został zakłóconym, przeto 
.zakazuje się zebrania.. zameldowanego 
na dzień 20 bm. po 1poluidniu na godz nę 
12 i pól, mającego się odbyć na sali p. 
Ries. w resturacvi „Neue Welt". M. p. 
Ponieważ Polacy mieli brać udział w 
tern zebraniu, pon· eważ przypuszczą 
no, że Polacy są rozdraźnieni, zebrania 
zakazano! Takie zakazy zdarzyły si.ę 
kilkakrotnie. I jakież to niebezpieczne 
,zebranie m·alo się odbyć? Otóż ze
branie polskiego związku zawodowe
go! Członkowie tego związku. robot
nicy zost'1li zwalani, aby obradować 
nad wlasnemi sprawami. To nie podo
bało s : ę policyi; uważała. że Polacy 
dosyć s_ą już rnzdraźnieni - aczkol
wiek ich nikt podżegać nie chciał - i 
zakazała zebrania. A wiec ni·ety~ko 
używanie języka polsk ego na zebra
niu. ale sam fakt, że Polacy obradować 
chcieli, byl powodem zakazu! 

Pan sekretarz stanu mówił wczoraj 
o rewizyach, które odbyły się w Pru
sach Zachodnich w rolniczych związ
kach zawodowych, w celu skonstato
wania, z jak' ego powodu tak nadzwy
czaj licznie sa tam udzielone renty. 
Pan sekretarz stanu umotywował re
wizye te tern, że wydarzylo się w Ba
denii, iż pewien lekarz wYStaw·ł nie

.zupełnie zgodne z prawda świadectwo. 
Być może . że ów lekarz albo się orny
m, albo też. ja k p. sekretarz stanu przy 
,puszcza, był niesumiennym albo lek
komyślnym. To jednak n·e jest dowo
dem że u nas przyznają renty ni esłusz
nie. 'Być może, że ów lekarz badeński, 
który ów atest wystaw i ł. należał do 
owy ch politycznie protegowanych le
karzy. Takich, szczególn·e u nas )est 
bardzo dużo. Jeden z lekarzy zakomu 
nikował mi wczoraj tutaj w :zbie wy
padek który powin;en być wpam i ęci 
zacho~any. Stowarzyszenie lekarzy 
w Toruniu l}ostawilo wniosek, aby 
ctozwolono robotn"kom w iejskim w ra
zie wypadku udać si ę do p '. erwszego 
lepszego lekarza -- a wie,c w olny wy
bór lekarza w rolniczcm stow ci. n 1 ~V'
niu zawodowym. I któż s„~ oparł te
mu? Naczelny prezes Prus z~ch1,-, 
dnich v. Jagow, motywu\1,c to tern, że 

przez wolny wybór lekarw potę~owa
łoby się polskość. Zdaniem jeg0 na
wet roln'cze stowarzyszenia zaw1)do
we muszą stanąć na usług i germ:miza
cyi. 

Mości panowie! Ze spraw z.l:J . 1 ; ~ 
państwowego urzędu zabc:zp i e ~zcni.1 

widzimy, że, w Prusach Zach0dn:ch 1 
Poznańsk :em odbywały się krmferen
cye, na które wezwano lekarzy k~s. 
Skutki tego okazały się. Przeglądając 
sprawozdania te, uderzyć mus1, jak 
wprost strasznie zmniejszyla s ę ibść 
przyznanych rent w ostatnich lata,:h. 
Mam słuszne obawy, że lekarwn1 ty;n 
dano instrukcye, aby tylko w ostatecz
nym raz:e przyznawali renty. 

Takie postępowanie nie odpowia1a 
celowi., jaki miało prawo o zabetp!c
czeniu. W Prusach Zachodnich i Po
znańskiem różnica oomiedzy rentami, 
które się umorzyły i nowo przy i 1 •1le
mi nadzwyczaj wielką. Jeżeli w ten 
sposób dalej tak pójdzie. za lat kiika 
nikt u nas renty dostawać nie będzie. 

Ostróżność z finansowych w ;;glę
dów, o której wczoraj IJJ. sekretarz 
stanu mówił, ·posunięto zdainiem moiem 
Ża daleko. W tak'. eh sprawach fhun
sowe wzgl~dy nie mogą być rniaro.~d\V 
czerni. Przecież urzędy zabezpiei;ze-

. nia zaoszczędziły przez czas istn:.enia 
swego znaczne kapitały. Od początku 
istnienia swego wyplaciły zabezpiecza 
nym 1162 miliony marek, a oszczędno
ści wynoszą 1315 miEonów marek; a 
zatem oszczędzono więcej, aniżeli wy
płacono zabezpieczonym. Na cóż to 
zbieranie takich ogromnych sum, jeżeli 
robotnicy rzeczywiśc i e tych rent po
trzebują? ChocLażby tu lub owdzie da 
wano rentę nie zupełnie zasłużoną, to 
niesłuszność polega jedynie --a tern, że 
przyznanie jej nie odpowiada z.apatry
waniom pojedyńczych lekarzy w służ
bie Towarzystwa ubezp i eczeń. Zdro
wie każdego robotnika w 50 i 60 roku 
życ · a jest już podkopanem do tego sto
pnia, że z 60 rokiem każdy powinien 
rentę dostawać. Z powodu tego frak
cya nasza postawiła też wniosek, aby 
każdemu robotn"kowi z ukończonym 
60 rokiem życia przyznaną była renta. 
Sądzę, że większość tej :zby poprze 
ten wniosek. Srodki zebrane wystar
czą zapewne na to. Robotnik, który 
ukmkzvl 60 rok życia, nie jest już ~da 
tny m zazwyczaj do pracy; praca jest 
dl~ , nieg.o męką, a w każdym raz!e n:e 
może już wykonać jej _tak. jak od niego 
wymagają. 

M. P. Wracam do robotników rol
nych. Cierp ·ą oni główn ; e na tern, że 
mieszkania ich są za małe, zbyt nie
zdrow e. W Prusach Zachodnich i P o-· 
znańskiem nie można niestety temu za. 
radz i ć. Przeszkadza temu prawo o a
dnicze; pow ·aaają, że właściciel dom 
robotniczy w tym tylko celu pragnie 
wYStawić. aby późnlej pos i adłość roz
parcelować. Jeżeli tak i nadal pozo
stanie, stosunk: mieszkalne nie mog~ 
się u nas polepszyć ani za lat 20 ani 
30. Dla tego to robotni cy uc:ekają ze 
wsi, a brak robotnika, na"twiększa klę
ska dla rolnictwa, powi ększa si ę. 

M. P. R.oln:cy u na s nie skarżą się 
ani na ceny zboża an:. na ceny bydla. 
. Jeden z rolników powiedział mi na 
wet, że wstyd mu brać tak wysokie ce 
ny za nieroga ciznę. Ale trzeba zau
:ważyć, że wobec tych cen. są także o
gromne, czasami niemożliwe Wprost 
c : ężary gm:nne. Podczas, gdy w Ber
linie np. placą 100 procent poda tku ko-

,munalnego, w Prusach Zachodnich I 
Poznańsk iem nie ma prawie"ani jednel 
wsi i miasteczka, gdz"eby podatk~ ko
munalne wynosiły mniej jak 200 do 300 
,procent. W moim okręgu v.ryborczym 
.w Kościerzynie placą podatku komunal 
,nego 280 procent. w Tczewie 290 proc., 
1W Starogardzie tak samo. w Górznle 
'IW ipow'.ec:e Brodnickim podatki komu
palne wynoszą 460 proc. To są ciężary 
które sprawiają, że gospodarstwo malo 
.przyno~i, szczególnie wobec nadzwy
czaj wysokich cen ziemi, których ta
.den nowonabywca całkowicie zapłacić 
.gotówką nie może i zadłuża sie po u
szy. Ceny ziemi wyśrubowała tak w 
górę komisya kolonizacyjna. Widzicie 
~ tego panowie, że ciężk ie położeni~ 
.zawdzięcza rolnictwo także .hiurokra
.cyi pruskiej. 
1 Na lepsze może się unas zmienić 
1tylko wtenczas, jeżeli powróci równou
,prawnienie wszystkich obywateli i 
,stanów, bez względu na wyznanie i 
,pochodienie. Przedewszystkiem mus: 
być zapewn:oną wolność indywidualne 
.gQ rozwoju. 

Niesły~hanem i~st, aby rząd wkra
.czal aż do rodziny, tak iak si~ to u nas 
dz·ie}e; niesłychanem jest. aby d.z:eci 
.zacnych rodziców oddawano do rządo
„wych zakładów wychowaw"zych je
.dynie dla tego, aby je zgermanizować 
a często nawet sprotestantyzować; to 
jest nadużyc :.em, którego cierpieć nie 
,można. Nie można znos!ć, aby rzą1o
wego monopolu nauczania nadużywano 
,w celach politycznych; jest to niespra
wiediwością przeciwną wszelkiej cy
,wmzacyi, by rodziców. którzy nie eh~ 
postępować w myśl rządu, karać w ten 
sposób, że dzieciom im zabrania się do 
stępu do kultury. Musimy więc ż•
dać zupełnej wolności dla rodziny a da 
Jej mus·my żądać wolności zakładania 
niezależnych wyższych i niższych 
szkól. Jeżeli u nas pod pewnym wzglę 
dem zaprowadza:·ą, stosunki tureckie, 
.to jest jeżeli wydają, inne ustawy dla 
,wiernych a ;nne dla niewiernych, to nie 
.chaj przynajmniej i na polu szkolnic
.twa tureckie stosunki zapanują. W Tur 
cyi każde wyznanie i każda narodo
,wość może zakładać wlasne szkoły. 
.Tego domagamy s ·ę także: niechaj 
nam dadzą wolność zakladan;a szkól. 
wlasnymi śrÓdkami, własne girnnazya. 
doPóki rząd dzieci nasze z urzędowych 
.wydala gimnazyów dla wzgl~dów po
Jitycznyci„ W celu wy ksztakan·a po-

n;esiemy wszelkie ofiary , nie damv 
sobie zamknąć drogi do kultury. Rząd, 
który to czy ni. zal · c7,ać trzeba do bar
.barzvńców. 

(B rawo! u poJ ~ ków.) 

Z f r cz.r L.:" • ,, z r . 
PetvLlł, Prusy Zach. Liczba nowo orzyje

tych do tu tcjsze~o seminaryum duchowne~o 
kleryków \\'ynosi 2 . \V poniedzia/C:k skończy 
ly ~1ę wakacyl.! seminarynm du.;how111.:g-o a we 
w torek 16 bm. rozpoc.ząl się 11owy rok lrtu
djów. 

. Z Grudziądzkic~o \ ub egJym trnod.Dia 
don siliśmy, ·z w pobliżu Debief1ca znalczion:l 
pewnego mę2czyzne hcz ducha. Obecnie w tej 
~rawie pisza. iż ów rnełczyzna , dostaw 7.y 
na~le kurczy, spadł z kolowca. którym jechal. 
s~ r.ęcil kark i skonal. 

Kowalewo. Ody w piątek po po.iudniu o 
si:odz. 4 oociag- ru szvJ z dworca miejskieg-o na 
dworzec izlów ny, zauważono na torze wielki 
kamień, który umyśln ie tam polożon<>. Pociąg: 
natychmiast zatrzymano i kamieł usuni~o. 



•titr fOOZinie 5 po.ciąg ZlłÓW jechaf Z cnr<>rca 
dó--'Ur.Jt~o w strom: miasta. leża/ znów na to
~ wielki kawal rury cementawe] oczywi
ście ,.. tej intencyi polożonej. by spa.wodować 
wykołejenio pocią~. Żandarm Boderek, u
wiadomiony ą pierwszym wypadkll, udawsrzy 
!łę 98 miej3Ce, }V którem zamierzano wykole
.Ue evowodować, p.rzytrzymaf 19-letniego 
rrauciszka Kilanowskiego, syna chalupnika z 
fll,,rncwwa. ZfoczYńca przyznał' sie, iż ka
r"'-Y przez ojca. 1,amierz.al czynu tego dopu
łeić sie przez zeTmJtę Aresz.towano "o i od:sta
'W'10!mo do więzienia okręgowego w Toruniu. 

Z Wiei. lt Penaasldea•6 
Pka. Wydarzylo się tutai. 12 bm. wie.l&<ie 

•.i~óJ.weście na dworcu. Robotnik Gr8nzel 
•l'fG przechodzeniu relsów kolejowych został 
a eałeko mostu pachwYcanY t1rzez lokoono
~~ i przejechany. Ni~ześliwemu literalnie 

· 208Wa ~ov:a i n<>sri urwctne. Pożal.owania go-
4ą jest tem więcej ten wypadek, że nieszczę
śłifl byl od roku .żonatym a od dwóch dni oj. „ .We2'o synka. 

Pakość. Wlaścicieł folwarku miejskiego 
Jtoci Pa.kością p Bendin~. niemiec pochodzący 
:1 Sat&onii, sprz~dal swoóą 193 morgową posia 
~t Polakowi panu Bruchwickiemu z Lacho
wa a 114 OOO marek. Przed pięciu laty za
J;łaci.I pan Bendi~ z.a tei] sam folwark 84,000 
•arek. 

ł'.Wec. Meż.cZYzna. ktOresro zwl~ w
lldbyto w niedzielę kolo gazowni z Warty, jest 
•ist(jl szewski Wojciech Chojnacki. mieszka
j~cy prz.y ul. Wiktoryi nr. ·2. Ch. przepadl 
ślada dnia. 17 marca . Prawdopodobn1e popel
•il samobójstwo. 

W•~owlec. WY·kluczeni czeladnicy mu
łarecy zostali znowu da pracy przyjęci. Przell 
~i,biorcy przyznali przy 10 i pól godzinnej , 
4aiówce „a ten rok '40 fen., a następne lata 42 
in. n g'odzinę. 

Gałezao. I(s. prob. Piotrowicz zamierza 
""'' „ruszly poniedzialek udać się do więzie
•ia... w którem trzy" i p6l miesiąca za spraw~ 
wiary i polskości cierpieć będzie. 

Pomń. Na· 120 rok. grzywny skazany zo
słal redaktor .,Dz. Pozn." P. D. Królikowski 
a artJ1k1ll, w którym „Dz. P." wzywa;f roho-
1aik6:1r polsikich, aby w kraju po'LOstali i· do
,omogli do zwycięstwa ~orawY polskiej. By
Ja to odpowiedź na zakaz sorawa<lzenia robo
łn;kó-w zagranic:zmych, a wiec orzeciwdziala
a ie zamiarom rządu, stanowią.ce istotę modne
!• § 110. 

Walne zebran:e deleg:atów Związku Kół 
5piewackkh odbyło sie w Poznaniu w niedzielę 
-po pola<lniu o godzinie 3 .na salce Domu Prze
JllY~owogo. Reprezentawanych bylo akoto 
-'fO ~61 Śpiewackich z.a calego Księstwa i obczy 
ZIY. a delegatów wraz z zarzadem bylo bfisko 
fi 

J(asyer p. J. Oanke zda.I: szazególowe spra
~oz<lanie z dochodu i rozchodu zarządu Zwią
zk•. Dochodu by11o razem 2 968,97 mk.. roq;.
eh.adu 997,5 mk. Pozostalo nadwyżki 1 091,92 
.ile. - Nad sprawoodaniem WY\Viaza.la się 'krót 
ka dyskus.ya informacyjna. 

Następnie zdawali poszczc~ó1ni prezesorwie 
•kręgów S1prawazdanie IZ swej <lzia1alności. Ze 
~prawozdań ty.eh W)rn!kalo, że o rozwój pieśni 
i Kól śpiewackich starają się milośnicy śpiewu, 
tecz z trudnością im to przychoci'zi, jednakże w 
aiek:tórych okręgach pobudzono do zawiązania 
kiUru nowych Kó.I'. śpiewackich i urządzano 
zjaz<iy itd. Lecz z -drugiej strony natrafiono na 
wiele gnuśności i ospalości. Największe żale 
wy-taczano na brak dyry~entów wogóLności i 
.a brak: oodolnionych ·dyrygentów. 

Po wyczerpującej dyskusyi uchwalooo od-
9yć zia?:d dyrygentów w dniu 27 sierpnia r. 
:b. w Poznaniu. 

Zajmowano się jeszcze „$piewnikiem" jaki 
wydaje p. D Królikowski. Zwiazek z tym 
„Spiewnikiem" nie ma nic do czynienia, tylk) 
fO poleca Kólkom do abonowania. 

• 

l~atalna omJłka. 
.~ 

82 1 Powiet4ć 7. francuskiego. 
(Ciąg dalszy). 

. Mógł teraz . rzeczyw1sc1e oddychać 
swobodnie. Niebezpieczeństwo było 
chociaż na kilka godzin zażegnane. Z 
tych kilku godzin spokoju należało sko 
rzystać, aby obmyśleć plan jaki i wy
konać gu niezwłocznie. 

Kasia poszła zakupić żywności, oni 
tymczasem odpoczywali i radzili. 

Nara-O~ trwała długo. Wzięta w 
niej także udział i Kasia. która ochto-4 
nęla już z ·pierwszego strachu i, cho
ciaż była jeszcze trochę niespokojna, 
uśmiechała się jednak do Józefa Mill
lera. Stanęło wreszcie na tern, że prze 
dewszystkiem postarają się zmienić u
brania. To była rzecz najważniejsza~ 
Jerzy dat pieniądze Kasi, aby im kupi 
ta odpowiednie bluzy, ltlb plaszcze. 
Ponieważ podczas wojny zapuścili bro 
dy, ich postacie zatem niczem nie bę
dą zdradzać, że pod przebraniem ukry 
wają się jeńcy francuscy. 

Ale w jaki sposób wydostać się z 
fr\o;.?:uncyi, gdzie praiwdopodobnie na 
wszvstkie strony rozesłano odpowie
t"i 11i e. rozporządzenia. 

Kasia mówiła, że zna ogrodnika, 
któn· mieszka w sąsiedniej wiosce~ 

Jest to poczciwy człowiek, -nazwis-

Jarocin. W stadni resturatora pana Szy
mankiewicza znaleziono 2JW'loki mężczyzny. 
Dochodzenia policyjne wykazaly. iż bY'l to 
60-ktni żebrak Jan Szymczak bez stalego 
miesz,kania. 

l(ępno. Do „Pos. Zt~." donoszą z l(ępna, 
że robotnicy galicyjscy zatrudnieni w Lęce o
patowskiej zerwali kontratkt i udali sie na 
dworzec, aby stamtąd pojechać <lo Poznania. 
Przyczyną zawieszenia pracy ma być niska 
zaplata. WY'lle>sz.aca 45 fan. dziennie. Wady • 
administratorem p. Orundmannem o podrwyt
szenie zarobku nie daprowadzily do celu. Za
wezwano więc żandarmeryę. która na dworcu 
w Kępnie gwaltem powyci:urala robotnrków 
z wagonów i wszystkiich razem (39 osób z ko
bietami i dziećmi) odtransportowala do sądu. 
Tam meżczy.zn zatrzyrna.1t10 w wiezieniu. a ko
biety i dzieci po1JOstawiano na lasce bookiej ! 

Tak daleko korespondencya „Pos. Ztg.'' 
Wymaga ooa wyjaśnienia, mianowi.cie elfa cze
g-a robotnicy zerwa'li kootrakt i CZY' w lmn
trakcie obiecano im tylko 45 fen d.zietmie czy 
też więcej. - Wlaścicielem dóbr apatowSkich 
jest ks. Henryk pruski, brat cesarza Wilhelma. 

Ze Slł.,zka czyll SW'opolski. 
Król. Huta. Tnzy ciężkie nieszczęścia ~d'.ł 

rzyly się w .piąteik w lejarni huty tutetiszej. 
Dwóch [.Obotników uleglo pokaleczeniu wsku
tek zderz.enia wagonami. Okaleczenia ich są 
tak ciężkie, że nie wiadomo. czy żyć będą. -
Na trzeciego robotnika sipa<ł.f kaiwa;J żefaza ze 
znacznej wysokości. Robotnik ten na miejscu 
zabity zostal. 

Leśnica. Do wody w Odrze wpadlo w 
tych dniach apodal tamy w Krempie trzech 
robotników. Z tych dwóch uratowano, trzeci 
utanąl. Nazywal1 sie Paweł Rupla, pochodzil 
z Mechnicy, osierocil żanę z trojgiem dz,ieci. 

Z innych dzielnic Polski. 
W Zakopanem odbyl się wiec w spra:wie 

szkolnej, d'Zięki inicyatwie kilku najWybitniej
szych lu<lzi w Zakopanem, jak Kas'J)rowi.cza. 
Antoniego Potookiego. dr. Janiszewskiego i dr. 
Kostkiewicza. Żebrano kilka set koron. 

Wiadomości ze świalae 
Czarna sotnia przeciw Dumie. 

Z różnych miejscowości donoszą, że 
. organizacya· czarnych sedn agituje 
.wśród włościan, ażeby ·podpisal1 adres 
o rozwiązanie Dumy i przekonywują 
,włościan, że Durna chce odebrać im zie 
mię; zwi(lzek zaś narodu rosyj1skiego, 
1przyciągając do swej organ ir.lacyi wło 
.ścian, obiecuje im ziemię za darmo. 

Zaprowadzenie 8 godzinnego czasu 
pracy. 

W niesiony przez robotniczego po
sła Walszę wniosek o zaprowadzen: e 
8 godzi.nnego czasu prncy dla robotni
ków kopalnianych przyjęła Izba gmin 
.w drugiem czytaniu. Rząd oświad
czył, że zgadza się w zasadzie na ten 
,wniosek, dodał jednak, iż wkrótkm 
.czasie wystą'Pi w tej sprawie z wlas-t 
.nym wnio~kiem. 

Japonia i chrześciaństwo. 
Zalożona przed paru laty w Ańglii 

~W sze.fhśw :·a tow a chrześciańska fe-

kiem Piotr Sandstein. i ma dla niej du 
żo przyjaźni. Jest on dalekim krew
nym jej ipana. Zeszłego roku, będąc na 
wsi wyświadczyła mu wielka przysłu
gę, gdyż pielęgnowała i wyratowała 
od ipewnej; śmierci córkę Sandsteina, 
chorą na ospę. 

Od tej chwili jest jej zupełnie od
dany. MyśH zatem. że może na niego 
liczyć. Otóż wla!Śnie nazajutrz rano, 
ogrodnik ma przyjechać ze swoim wó 
zkiem do Moguncyi. Kasia się z nim 
zobaczy, rozmówi, wybada jego uspo 
sobienie, ale nie odkryje przed nim 
schronienia żołnierzy, dopóki nie otrzy 
ma wyraźnej i stanowcze:: obietnicy, 
że im dopomoże. . 

Gdy już się wydostana z Mogun
cyi, skierują się do Luksemburga, omi 
jaijąc wielkie miasta. Dni będą prze
oędzać w lasach, a iść tylko w nocy, 
a.by uniknąć jakiego niebezpieczeń
stwa. 

Józef Milller, jako umiejący mówić 
po niemiecku, będzie wielce pomocnym 
w wypadkach, gdy będą musieli zasię
gnąć jakich wskazówek. lub kupić cze 
go do jedzenia. 

Nazajutrz rano Kasia wvszla na ry
nek, gdzie spodziewała się zastać Pio
tra San ds teina; był tam w samej rze
czy. Rozmarwiala z nim długo na oso
bności. Tyle okazała przy tern zręcz
ności, tak byta wymowna i przymila
jącą, że ogrodnik, który początkowo 
krzywił się bardzo, gdy zrozumiał, o co 

,deracya studentów" wysłała do Japo
n:,i specyalną delega~yę, która była ty
mi dniami serdecznie podejmowana 
przez władze mie~~kie w Tokio, oraz 
(>rzez ministrów Ha!~szi il Okumę. Hr. 
10kuma powiedział na bankiecie, że 
dzieje dowądzą, iż religijna propagan
.da rzadko kiedy znajduje powodzenie, 
Jeżeli nie cieszy się poparciem wielkie
,go państwa. Przyszlość chrześciań
iStwa na Wschodzie zależy prawdopo 
.dobnie od tego, czy i w jak]m stopniu 
Japonia „zdola zastosować jego przepi 
1SY z geniuszem pojętności W~chodu" .. 
Na oJQrzymiem zebraniu 3 OOO buddy
stów, odbytem równocześnie w To
.kio, zapadla jednogłośnie uchwala, aże 
.by delegatom złożyć pelne szacunku 
,powitan~e. Margrabia Ito zlożył BO OOO 
Jenów na koszty podetlmowania fede
.racyi w kraju. 

Z różnych stron. 
Bochum. Tutejsza „Westfaelische Volks

Ztg.'· podaje niektóre ważniejsze liczby z. bila:t. 
su „Zjednoczenia izaiwodowego polskiego ł 
nadmienia, że z tego trzeba wnioskować, iż 
organizacy_a polska silnie się rozwinę.la _ 

Wattenscheld. W kopalni „Holla'Il!d", 1:0-
stal okaleczony górnik Michal Stodolny_ 

Weltmar. Przed 8 <iniami zachorowafo 11 
lat liczące dziewcze górnika Tilsselmanna na 
teżec karku. Biedne dziecko stracUo już sluch 
z powodu tej choroby. Wczoraj oowieziOinio ido 
domu chorych w Bochum zapad!le na tę samą· 
chorobę żonę Sieckermann'a i dziecko rndziny 
Iiolterrnanów. 

Oełsenldrrcben W miejskim powiecie Gel
senlkirchen wynosi Qlbecnie przecietny zawbek 
miejscowy: dla1 dorosfych rnbotntków 3,40 mr. 
dla mlDdo.cianych robotni1ków 1,80 mr., dla ro
rosl}"Ch robotnic 2,00 mr., dla mlododanych 
roibotinic 1,20 mr. 

Habingborst. W 'kopalni „Victor" ober
waly się wegle i zasypaly górnika Gaba!~. 
Gdy go wydqbyto z pod w:egla iuż nie żyl. 

Schwerte W Lichtendorfie umarlo dwoje 
dzieci pod oŻnakarni tęż<;a karku. 

Essen. W powiecie I:ssen tężec kar.ku 
szerzy się w sposób zastraszający . 

Borą!g. fabryka „Bochumer-Verein" z 
Bochum za'kupifa tu kilka set mór~ ziemi, by za. 
.l'ożyć nową kopalnię węgla. Obok kopa•lni 
stau.ąć ma fabrvka wyrobów żelaz,nych . W 
jesieni br. zostfi..n ~ e też oddany do użytlku na
w~ podwójny szyb kopalni „Priedrich der 
Grosse". ' 

Wetter. Tutejszy ks. kapelan Cramer o
puścił naszą 1parafię,by gdzie Jndziej 
ooowięcić si~ duszpasterstwu. 

Ewing. Dwoje dzieci rnbotnika Gronka 
przejechat wóz i okaleczy! ie niebezpiecznie. -
Glaser. którego żona zosta1a zamorodawaną. o 
czem już dooosiliśmy, rzucil się na tor kolei 
ele-ktrycznei, aby gq przejechala. Zauważyt to 
kierowni:k wozu i go ,w ostatniej chwili i;a~ 
trzymal. 

Sterkrade. Pierwszym kapelanem przy 
kościele tutejszym zostal mianowany ks. La!l 
did: z Beckum. 

Miihlheim-Ruhc. Przv rozwalaniu starego 
domu przy Di~kswall, zna:leziono kasetkę z 
zfoterni i srebrnemi monetarni z. 16 wieku. 

Rothausen. W kopalni „B0inifatius" spadł 
żelazny stempeL na glowę górnikowi Boianow 
skiemu_, rania.c go znacznje 

Apłerbeckermark. Dziecko górnika K. 
łPadto i, drugiego piętra nie odnosząc przytem 
ża<lnego okaleczenia. 
""'!fJU o . -®-

chodzi, obiecał w końcu przewieść o
bydwóch żołnierzy na swoim wózku .. 
Zresztą Kasia użyła stanowczego śro
dka i najbardziej przekonywającego 
argumentu - błysnąwszy przed ocza
mi poczciwca ipokaźną liczbą srebr
nych talarów. 

Spotkanie naznaczono na wieczór 
tegoż samego dnia. Mieli wyjechać w 
nocy dla większego b~ieczeństwa. 
Piotr Sandstein będzie czekać na żoł
nierzy za kościołem świętego Ignace
go, blisko wybrzeża i wyjazdu przez 
Nową Bramę. 

Gdy już wszystko zostało ułożone, 
·1ak należy' poczciwa dziewczyna uda 
la się do oewnego tandeciarza, ażeby 
kupić rzeczy ·potrzebne do •przebrania 
żołnierzy. Ponie_wa.ż zima byla bar
dzo mocna. wzięla dwa obszerne pla
szcze bardzo grube, mogące zakryć 
zbiegów od stó.v do glów i osłonić ich 
zanadto żołnierskie !)~stawy. 

Załatwiwszy to wszystko, wrócila 
d-0 domu. 

Z wielką roztropnością, aby nie 
wzbudzić Qodejrzeń sąsiadów, umiała 
upozorować przed nimi swoje częste 
wyjścia i •powroty do izdebki; nieobec 
nieść jej nie mogła także zwrócić uwa
gi jej pana, gdyż wiedział. że służąca 
o tej porze chodzi na targ. 

Gdy weszła do swego poko'iu, zam 
knęła drzwi na dwa spusty i opowie
działa Jerzemu i Mlillerowi. iakie po
głoski krążą po mieście. 

Brucld1auSC1B Jakiś koresoonet1t _r«Jq>i~ 
sal Się o tern. ja.koby k:ili<a tutejszycłl ~~ów 
podczas nabożeństwa zabawiało si~ 'Jt .. łl.il~~ 
mie. zamiast :iść do kośdofa. T""- n. 
stwierd'Llć, czy talk byfo rzeczywiście. Odfhy
tak: Polacy pQSłą'Pili, to musiatbym tu ilr....-... 
potępić, albqwiem wirmiśmy żyć prlll'W•ic 
P<> katoli.cku i po polsku. a nie dawać ~~ 
Drzy-k.la<iu swoim i obcym . 

Co się jednak tyczy owego p.ana·, j(t6Ai: t• 
pisal. to muszę mu powiedzieć, iż wilae11 Ili~ 
vrawę roz:pocz~ć od siebie, 11:.dyż ~-- Dlll 
ona potrzebna. .,__ 

A.msber2. Trzy kwadranse z.a ~r
giem rośnie dąb, stoją.cy lat 600. --~ ' 
.metrów. Olbrnymie to drzewo mima ..._za 
czyna obumierać i już niektóre gałc;t!io 1t1pel
nie uschły. 

Darmstadt. W Len'1:feld zabił aw•~•t 
kolejowy Lang toporem swa 12 lat li~ Cór
kc a potem chcial sobie życie o<icłtrać ssrzez 
przecięcie żyl, co mu się jednak nie ,_.,,._l.JU.iv 
L. byl z. powodu dlugieJ choroby b~ 'łldt~ 
nerwawan"."; d?J>uścil się tego stra.-41.(• CEY.
m1 w staaue me.ooczytalnym . 

Lipsk. W Eilenberg-er f'lur odkr~e •ekla
dy we~la 100 metrów g.rubości. 

Brun~włlc. Metalowcy żądajil. *'•oei•
godzinnej pracy i odpowiedniego P.~sze
nia zarobku. 

Monachium.. Pewien urzę<lni1k tut.et.et kasy 
osz.czędnooci zostat aresztowany, ~d,.-.;; ti'H'ł:e
niewierzyl ok.olo 3000 mr. 

Berlin. Bojkot kościoła N M. PtUllllT .., 
Berlinie zniesiony z.ostał' przez tamtee-w-cll Ro
-daków na<i odbvtym ubiegłej niedzieli met.u. 
Z proboszczem ks. Jederem tQczyć si~ •~tł~ u
kla<ly. 

~zym. Bawiący Qlbecnie w R...U• ks. 
ka(dyinci.1f Fischer ·odorawil w Watviku.i..e :ł,lsz~ 
św., na które.i byli obecni piel~rzY.nli „ l'(oło
niL Po mszy świętej przemówil d.• a.idt ks. 
kardynal. 

St. Pa-0-l. Na dworcu tute.tsz:r•m. łkca.di;io~ 
no 2500 dolarów. Zilodziej uszedt b~ Ciaidll 

Pi.ra2a. W Pra<lze bawil cesarz a.dł'J"acki 
Franciszek Józef, który na powitanie oiłtowie~ 
<lzial najpiertW vr języku czeskim a potcw • aic 
mieckim. g<iyż większość mieszkańc6w Pra~i 
tworzą O.z~i. 

fakże inaczej Jes.t w Prusiech ! T1l w.nca
ją z urz.ędu nauczyciela Polaka, kł6ą" ~ 
studni· - a wie<: zuQ.eJlnie prywatnie - llftilrwal 
się oo swej slużącej po polsku. 

Tam cesarz odzvwa ~.ię w j~zyku. eła.y
stym <io SwYch poddainych. tu lud~ 11•k~ 
prześladują za to. że chce zachować aw<lf ie
z}l1k ..... 

Nowyjork. W mieście Mexykw. e4czub 
trz~sienie ·ziemi, które trwalo -4 i l>łll miauty. 
PrnesZ'lo -40 osób ponio1slo śmierć a. ekol• ltl 
niebezpieczne rany . 
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łłoJmailoścl~ 
Prze.11ieslenle zwłok Leona XI•. l\~e

spondeint rzymski „Berli!ner TageblaiM" tele~ 
grafuje, że wbrew dotychczasowym arma
cyom przeniesienie zwlok papieża Lseaa .X.III 
odbędzie się w sposób bardzo urooą~ty. Na 
calei drodze od św. Piotra do Latera•ut ustawie 
ne będzJe szpalerem wo}sko wloskie. Te osta
tnie byloby nowym znaczącym dowodem zbli
żenia się pomiędzy Watykan_em a KwicJl"aalem . 

Szkoły w Królestwie Połskiem. W cdhlr; 
dat urzędowych zna·JdowaJo się w r. 1906 w 
Królestwie Polskiem 3397 szkól pOcZ4l,1k;owych 
(rządowych). w tern w miastach 532 ukól, z 
których 84 dwuklasowe, a reszta je<ind.A:lMOWC 
we wsiaich bylo 2 5 sz:kól, w tC'llł . .-.J.:o 28 
dwukla·sowych. 2706 szkól posiada d'OJllY wla
sne. Sikól niedzielnych rzemieśtniczycla. bylł 
163, z tych we wsia-ch 20. a 143 w m.iu.ia.cb. 

Polska ulica we Wiedniu. R. m. Wiednia 
uchwalila nazwać jedną z nowych -.łic w d'Ziel 

„,. 
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O niczem więcej nie mówiono, tylko 
o dwóch dragonach „zamordowanych'' 
- jak utrzymywano - przez jeńców 
francuskich·'. Wszyscy wiedzĄ, jak 
ci żołnierze wyglądali. Ponieważ tyl
ko oni obaj nie stawili się o oznaczonej 
godzinje w koszarach. na ich więc od
razu padło podejrzenie. Z różnych 
stron przytem dawali wskazówki i ob 
1asmeńia, stwierdzające oode.·ir.ie~ie; 
ci, którzy na chwile. chociaż widzieli 
Jerze go i .Józefa, uciekających. Wszę 
dzie zarządzono nadZwYC~ surowe 
śledztwo. Chwili czasu nie ma do stra 
cenia, jeżeli nie chcą, aby ich odkry
to. Kasia bardzo wystraszona dodała: 

- Zdaje mi się, · że dwóch, .czY 
trzech agentów policyjnych, krąży ~a 
ulicy koło nasze~o domu. WiedZfl: ze 
Józef dawał lekcye synom Kiliana Steu 
pa. A może nawet i mnie mają w po
dejrzeniu, że ułatwiłam wam ucieczkę. 
Trzeba się więc bardzo mieć na bacz
ności. Ja muszę zaraz wracać do ro· 
boty. W ciągu dnia :ectnak postaram 
się znaleźć jaki powód, któryby mi po
zwom wydalić się zdomu dziś wi~
czorem, gdyż chcę was odiprowadztć 
kawafek drogi. Jestem pewna, że Piotr 
Sandstein was nie zdradzi. ale nie bę
dę zupełnie spokojną, dopóki nie będę 
wiedziafa, że już jesteście ztad dale~o. 
Wtedy niech już was BÓg prowadzi .. 

Józef Mul1er słuchał mowy Alza~k1 

i nie starał się ukrywać wzruszenia, 
jakie nim owładnęło. _ , ,.1 •. 



. W rłftl'. ulicą Duninów-Botl-owskłch a 
J. -~""4„ • 

JJ ~"yu.i ua znaczny zapis, iaki w r. 1824 
;~. ~Sla_w . h~ punin-ąorkowski. znany 
~ ~Y t b1bl1ofil, na m1ejscową, ochronkę 
~ .......... a także w uc~zeniu pamieci ś. p. 
)r. ~a Dunin-Borkowskie\l;o. wybitnego 
,ar~znty. 

~ sztuki za 6 milionów franków. z 
&'~ 4onoszą. 8 bm., że znany miUaner ame
n~ Morga~ zakupił '!! ~ełgii za 6 mil:i<>
ió• Ilf. od ministra; bel~1.fSbe~? w Aooer
ecbł l-09 Hamandzki. przedstawiający zupelny 
i e»a~rr.;tyczny typ <tomu mieszkaln~o z 
Jic~ <lziesiecioleda 16 wie~u. Wszystkie 
ibiofJ ~ki t~o dom.u. s1aranme ooa:twwane 
~a.nc wYs.lano, już do Now~o Jorku. 

j a1i 1"Jb•dawać sobie zamierza Morgan dla 
,-!J)ił~h zbiorów dom. który ma być zu_ 
,rb>t _.i<!ołrny do domu fł<tmamdzkiel!Q w An~ 
lerłtd'I· · 
~ rabin .Jeroz.otłmy_ Jak dooosi Jc

, ·lsl "W«kl. sultan us.uną.ł ze stanowiska gló
.,.11t# ,.abiaa Jerozolimy Jakćba Meira i- mia
.aofj • jego miejsce :ElJaszą Paniseła. Przy-
tYIM Wł zmiany mialo być popieranie rab'-na 

\\eiri ,-ez żydów postepowych. co WV"WOlalo 
~Ił'.-. śród żY"Wioł'ów zacofanych. Nówy ra 
bi• ~1181 do J ero.zolimy pod opieką wojska i 
,a11„J t<*ne<i. Sprawa ta wywola.Xa wielkie 
,·t.błtull•łe 'śród żydów pałestyt'1skich. 

ee.: ..... a 

Wiadomości literackie. 
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mac~a.' oooietność. - Komunika1y zarządu 
~"'ra~tw kupieckich. - Przyi;cotowanie do 
za ... npieckiego. - Niezamówione towa
rr. - Podwyższenie cen talków. - Ostrożność 
pra"J WJ!Sławianiu świadectw. - Prze.mysi r01-
lzi•Y ? ił11stracyach (.,Patria" fabry'ka paipie
rO!ltir). - Dobry !!USt i moda w Handlu. -
w 8,i'łl)aiW i~ drożyzny mydla. - Wybory do 
~· tlwieckich. - Ważne wiadomości ze 
' wia~ 'kemdlowego. - Kronika przemyslowa. 
- Ze 4'1,ldów. - O perfumach. - Koniunktury. 
_ !k""11ika do listów. - ... Kupca" na nowy 
\wadfl abonować można na każde.i poczcie i 
K~ł I mk. kwartat.ie.) 

11,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
ZEBRANIA CZŁONKÓW 

1,]iielłHczenia zawodowego polskiego' 
odb~dą sie 

W Kołtłllhttrs=:u po pol. o irodzinie 5 na sali 
•· icka. 

W MJrUl w pol!udnic o r:odz. 12 w lokalu p. 
'J!llliGW przy kościele św. Józefa. 

W Wftłle po pol. o godz. ~ na sali p. 
l1tersch eman na. 

WIECE 
,., l(r -Sii.d i Steele przed potu

·em o godz. 11 u pana Kofencher
~lłr ' a w Kray-Siid. 

hae. Meiami zaufania na Altenderne, 
Qberbtclc:er i Kirchderne jest obrany druh Igna
'Y Ciiuek. 

Ww.eta. Wsparcie dal.ie si~ co pierwszą 
iełiitle każdeg.o. miesiąca po !>Ol. o god!Z._ 3. 

!l.!!::s _____ sz _____ W_~-- A!!!! 

l\'~Do· :teństwo polskie. 
Sobtanebeck przy Kray. W sobote. ónia 

27 nnełnia po południu suosoboość będzie do 
SP•lłitdzi wielkanocnej, również w niedzielę 
!!J!!~?~--~- !!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!lllJ!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!I 

- J esteś dobrą dziewczyną Kasiu 
- rzekt - Po skończonej wojnie, jeże 
li umknę szczęśliwie z Moguncyi i Je
ieli kule pruskie nie podziurawią mi 
skóry, napiszę do ciebie, żebyś do mnie 
Przyjechała i pobierzemy .się. Nie je
stem bogaty ale mam silne zdrowe rę 
~: Zobaczysz, że będziemy szczęśli-

1. 

Kasła zarumieniła się jak piwonia. 
- Czy to szczera prawda, Józefie? 

-. szepnęła. 

- Slowo francuskiego kaprala! -
· zekł Alzatczyk, kładąc rękę na sercu. 
11 ~~Yli ubranie, przyniesione przez 
~asię 1 czekali nocy. 

Ody mrok za:padl, to jest w tej po
z~ roku koło godziny ·piątej, poczciwa 
~e~yczyna przybiegła im ozna)_nić? że 

11w1Ia stosowna już nadeszła I Piotr 
aitdstein musi być na stanowi'Sku. 
. ~z~i cichutko ze schodów~ otule-
1 'łf dlugie iplaszcze, których przezor

, 1 roztropna dziewczyina im dostar-
~ła i niebawem zna·leźli się na ulicy. 
k W~hwili, gdy z .niej wYChod~ili i rrh na uliczkę, do kościoła święte
~ _g11aicego, dwóch ludzi. również o
.· .. niętych w ,płaszcze, odstąpiło od 
~i~<;nk~· Przy której stali dotychczas, i . :a 1 czas postępowali za Francuza
~· Wkrótce jednak przyspieszyli kro 
st~ Wymie_nili ich i rzucili na nich by
·e e spojrzenie. Poczem zniknęli w 
łlln0ściach . 

' J . ~Y ~rzy zauważył ich podstępne ru-
1 Przestrzegł Józefa, kaóry był za 

~. Po J>Ołutlniu nabożeństwo z oo1skieJn 
--~tern. 

. &seo-~ltendori. Sposob1M:cić do powie
dzi ~w .. wielkanocnej dnia 18 kwietnia po po
łudnio i 19 raoo. 

. Re~kli!'ghausen. SJ>Qsobność do spo 
w1edz1 wielkanocnej dnia 20 i 21 kwie 
tnifl. Parzą.dek dalszy ogloszonym bę 
dz1e w kościele. O. Bazyli. 

Tow. św. Wojciecha w Solingen 
obchodzi w niedziele 28 kwietnia o 
go~zi~ie 5 po pot 8 roczn'.'cę sweg~ i
stmen:a na sali p. Gierecke (Schlag
haum), Cesarska ul. 332. Na rocznicę 
~aszą .wszystkich Rodaków z Solingen 
1 o~~hcy serdecznie zapraszamy; ró
w~·,ez zapraszamy te Towarzystwa, 
ktore dla braku adresów zaproszef1 nie 
otrzymały. (2) · Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Bochum. 
Przyszłe posiedzen:e Gniazda od

będzie się w niedzielę, 21 bm., o godz. 
5 po pol. w lokalu posiedzef1 u p. Scha
f~ra, ul. Ri~gstr. na które s·"ę wszyst
kich czlonkow zaprasza~ gdyż są ważne 
sprawy do załatwienia. 

Czolem ! Wydział. 

To warz. zupełn. wstrzemięźliwości 
„Wyzwolenie" w Bochum. 

' Zebranie odbędzie sie w sobotę, dn. 
20-go kwietn:;a w lokal.u Czytelni ,,Wia 
rusa Polskiego" punktualnie o godzinie 
pól do 9-ej wieczorem. Na porządku 
dziennym wykład p. Kozlow_skiesw i 
inne ważne sprawy towarzyskie. - O 
liczny udział uprasza się. Goście, wpro 
wadzeni przez członków, mile widziani 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Alojzego w Kottenburttu 
podaje swym czJ:onlkom do wiadomości, ii w 
niedzielę, dnia 21 kwietnia. odbędzie ~ię k:war 
talne wa!ne zebranie o godz. 3 po pol. O iak
nailiczniejszy u<izial czilonków UJ)rasza sie, po
nieważ przyi'Cla, ważne sprawy pod obra:dy. 
Goście mil'e widziani. (2) Zarząd. 

Uwa~a. Zarząd uprasza si~ do obrachtm
ku iOdzine prędzej. 

Anto.ni Paterka, sekr. 

Baczność Rodacy w Recklin~hausen Siid ! 
Niniedszem Po<ia.ie sie Szan. Rodakom do 

wiadomości, iż w nied'Z1ele. dnia 21 bm. -przed 
polu-dniem o Rodzinie pól do 12 odbędzie się 
zebra&e w celu za1·0-żenia Koła śoiewacldeltO 
u pana Sielke. O liczny udzial prosi 

Zwołuiacy. 

Tow. zupełnej wstrzemieźliwości Wyzwoleni• 
w Kastroo 

donosi swym cz.lonkom. iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 21 bm. o godzinie 11 przed 
południem na sali pa·na Schulte-Beckera. Z 
oowodu ważnych spraw uprasza się szanow-
nych czfonków o liczny udizial. Zarząd. 

Koło śpiewu •• Róża Leśna" w Hochlarmark 
oznajmia szanownym czlonkom. iż nasze Eie
sięcz_ne zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 
21 kwietnia o i;;o<lzinie 4 po poludniu. O jaknai-
licznieiszy udziat uprasza (1) Zarząd. 

@AL __ _ ___ Li.ZE. -·-· --!!I 

nadto zajęty rozmową z Kasią, aby si" 
miał na baczności i był gotów na 
wszelki wypadek. ZaO'J)atrzyli się 
przezornie w rewolwery, które im Ka 
sia tego dnia kuipita pod pozorem, że 
nabvwa je dla swoich dwóch braci , 
którzy należeli do kontyngensu, wysla 
nego do f rancyi, aby się pob\czył ze 
zdobywczą armią. 

Dwaj szpiedzy ~ednakże już się nie · 
ukazali. Czy to, że nie poznali francu 
zóy..r w tern ,przebraniu, czy też może 
dla jakich innych powodów. 

Piotr Sandstein czekał już z wóz
kiem za kośoiolem świętego Ignacego. 
Wózek byl mały, pokryty szarem płó 
tnem, roz.,Diętem na drewnianych obrę 
czach. Piotr stal przy nim z ręką o
partą na dyszlu i nawet sie. nie poru
szył, gdy Francuzi podeszli. Powie
dział tylko po niemiecku: 

- Siadaicie. Już późno, zamklną 
bramy. 

I wózek potoczył się po nierównym 
bruku. Przy Nowej Bramie musial się 
zatrzymać. Był tam posterunek od
dzialu piechoty. Jeden żolnier.z przy
stą,I}il do wózka, wszedł na stopień i 
przyjrzat się podróżnym. Piotr Sand
stein. w milczeniu pokazał mu przepu
stkę, żołnierz ją obejrzał, poczem po
wrócił na stanowisko. 

Wózek wy~~chał na most zwodzo
ny i w kilka chwil potem już był po
za obwodem fortecznym. 

Wtedy Sandstein zatrzymał konia, 
odwrócił się do zbiegów i rzekł, zwra 

De szan. Rodaków w Wamae i okoBcy! 
'zanowni Bracia 1 Siostry! Zavewne !llic 

wszystkim Wam wiadomo. o tern. iż Polacy w 
Wanne i przybeglych okolicach vostanowili 
tym roku urzą<lzłć oo raz pierw~zy pielgrzym
kę do Nevig~ ... która odbedzie sie dnia 9 czer
w~. Odzywam si~ do Wa abyście jaJrnał
liczniejszy wzieli w niej udziaJ. aby oka:z.ać, 
że Polacy .n.a obczyźnie nie upadlr pod wzgle
dem reli~ijnym. ale że jesteśmy wiernymi elu
gami Najśw. Maryi Panny. A orzedewszyst
kiem, abyśmy wszyscy vrspól..nie tej Matce 
Najświę~ei i Królowej naszej m<>gli ockla~ 
część i chwak. Tam bedziemy mieli sp~
n~ć uslyszeć sfowo BO'ie w jezyku ojczystym 
i śpiewać prześliczne pieśni nasze. W piel
grzymce biorą udzial Towarzystwa z Wannc, 
.Rohlinghausen. Holsterhausen i :Eickel. Także 
Brac.twa .Różai1ca świete!{o z Wanne i .Rohling
hausen. Szanowne Towarzystwa, które nie bi~ 
rą u<lzialu w pielgrzymce z Rohlin~hausen t 
.Recklinl{hausen-Sild. a chcialyby sie do nas 
przylączyć, m~ą :sh; z!{losić do niżej podp~
nego Fr. Snadny. Waane. Mathi.ldenstr. 7b • 

Tow. św. Starusława Biskuoa w Styrum 
donosi sąsiednim Tuwarz.ystwom. ii <inia 21 
lipca odbę<lz.ie sie nasza rocznica. na którą 
sc._siednic Towarzy twa serdecznie zaprasza
my. Bliższe szczc~óly bę.dą C>S{loszone we „Wia 
rusie Polskim." Zarząd. 

Towarzystwo „Zgoda" pod wezwa
niem św. Stanisława B. w Elberleldzie 
urządza w niedzielę, dnia 5 maja, 

ZABAWĘ WIOSENNA 
po~ączoną z obchodem pamiętnej roc2-
n1cy Konstytucyi 3-go Maja na sali p. 
Kappes'a, Bachstr. 26. Początek o 
godz. 5 pól wieczorem. Szanowne To
warzystwa sąsiednie oraz Rodaków z 
Elberfeldu i okolicy z rodzinami jak-
najuprzejmiej .zaprasza (3) 

Zarząd. 

Towarz. ~imn. „Sokół" w Alstaden 
ur2ądza w 1wl.edzielę, dnia 21 kwietnia. na wiei" 
klej salt p. Tomasen -· 

ZABAWĘ WIOSENNĄ 

połączoną z ćwiczeniami gimnastyczne;r-;;; 
śpiewami i tańcami. Początek o ~odz.4 po po
łudniu. Uprasza się sąsiednie 2n.tazda. oraz 
źyczlhvych R.odaków i Rodaczki z Alstade• 
i okolic_y, aby nas swą obecnością zaszczycić 
raczyły. Wstępne dla druhów 50 fen., dla 2oś-
d 75 lenygów. Czołem! (3) Wydział. 

Tow. ~nast. „Sokół" _w Rauxeł-Habin2horst 
podaje do wiadomości swvm szan. cz.lankom 
oraz wszys1tkim rodakom i Rodaczkom, iż w 
nieziele. 21 bm., urzą,dzamy wiosenną zam1mię 
tą zabawę, na sali p. Wessels w Habinghorst. 
Począdek zabawy o 11:odz. -i po południu. Pro
gram wielce urozmaicony. Rodacy, Rodaczki! 
Zapraszamy was ia'k nailicz.niei na naszą. za
bawę a będziecie mieli sposobność sie przyj-
rzeć naszej dzieln~ drużynie. (3) 

Cwlem ! Wydział. 
Uwaia: Zebranie odbedzie sie o godz. 2 

i pól przed zabawą. Powinnością wszystkich 
druhów jest jaik je<len mąż s.tanąć na zebra
nie. Rodacy chcący wzinć udzial w zabawie 
winni sie na zebraniu na cilonków zapisać. 
Jeneralna próba ćwiczeń o 11:odz. 2. 

PrzewodnJcz~.cy. 

TowarzyAłwo św. Józefa w fssea 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę, dnia 21 
kwietnia urządza wiosenną zabawę . Porzą
dek następujący: Koncert. ś-piew o~óln .t . sztu
ka teatralna „l(orniniar i Mfynarz". czyli za
walenie się wieży. ·.Po teatrze tańce. .Na za-
bawę serdecznie zaprnsza Zarząd. 
n ____ _ 

cając się do Miillera, który kilka razy 
próbował nawiązać z nim rozmowę: 

- Przyrzekłem Kasi. że wywiozę 
was z Moguncyj na moim wózku. Otóż 
jesteście poza murami miasta. Warty 
żadnej nie potrzebujecie sie już <Tba
wiać. Dalej was nie powiozę. Wysia
dajcie. Jesteście obecnie ma drodze 
do Kreuzenach; tą drogą zajdziecie aż 
do Luksemburga; będzieoit przecho
dzić przez Sobernheim. Oberstein, Bir 
kenfeld. Ody się dostaniecie do Luk
semburga, to tuż bedzicie zupełnie wo 
lni. Radzę wam, abyście z Birkenfeld 
zbc,czyli na Saarlouis. W tern mię_ście 
zmajduje się wiele dawnych rodzin fran 
cuskich, które z pewnością ułatwią 
wam przejazd przez granicę. 
Młodzieńcy podziekowali mu uvrzei
mie, wynagrodzili wspaniałomyślnie i 
zaczęłi się żegnać z Kasią, która serde
cznie plakala. 

Poczciwa dziewczyna. dla upororo 
wania przed panem swojej nieobecnoś 
ci w domu, miała nocować u ogrod
nika. 

Wózek skrecił na poprzeczną dro
gę i znikł wkrótce w mroku nocnym, 
pozostawiając naszych młodzieńców 
samych wśród tego kraju, którego nie 
znali, którego każdy mieszkaniec był 
ich wrogiem i gdzie wystawieni byli 
na tysiączne niebezp :eczeństwa, na ja
kie ich narażało tak zuchwale iprzedsię 
wzięcie. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) .: 

--
Towanystwft idmi • ..,Sokół" w lleHlericłl 

za.s. a emu dnlhowi i aaczełl-ik. · ~-

Jó.ZUOWI SZLACHETCE 

oraz jego dozgonnej tawarzyszce życia ,naie 

ONST ANCYI SZALOWNIE 

UNSERFRITZ! 
Zabawa daia 19 b . •i e e4łtętlłlie 

się z powodu Misyj. 
Towarzystwo św. Barbary. 

Koło §oiewu "Z2.9da" w OeJseU:.-Scllde 
obchodzi w nie<lziele. dnia 411 kwietnia. '"' picr 
wszą rocznicę istnienia na wielkie i 11.łi o. l!'r. 
.Eversloh (Wiłhełmsgarten) vrzY 111icy Oat3tr. 
ł ocza1e.k: o g;odzinic .C po v.Qlac1Jai1. Pr~ram 
nastepuiący: l(oncert kapeli dh. lizt. K•ca
marka, śpiev rnieJscowe~o i pozamiej1eowyc1t 
Kól, deklamacye, ćwiczenia iimlla-'tyczae. aa 
ka teatralna p. t.: „Bartosz z pod Krakowa„ 
Zywy obraz., polonez, dal-sza zabawa z ta.i.ca: 
!11i. - Na uroczystość powyższą zapras~J' 
Je!Zcze raz wszystkie te Kola i Towaayetwa. 
które przez kartę już zavrosill.Amy, <>rar: te, 
które dla braku adresów zaproszem nie ode
braly, wyrażając zarazem aadzieje, łt Sf:aa. 
Druhowie o tern aajmlodszem l(ołe jeszcze ałe 
ta.pomnieli i wem vrzybyciem n& zaw.cr;ycit 
racz~ . (3) Zarllat4. 

Wiec Zwiazku Polaków w Oełseakir·· 
cllen-Hiillea 

odb~dzie się w niedziele, dnia 21 kwiet 
nia, po poludn:u o godzinie 5 na sali p. 
Nachbarschulte przy ulicy Wannerstr. 
Rodaków z litillen. Bulmke i okoliq 
upras a si~ o jaknajliczniejsz.,- ltd.rial 
g yż będą ważne sprawy omawiane~ 
Mówcy zamie:tScowi. Pisma polskie, 
czytyWane na obczyźnie prosi się o po
wtarzanie wszystkich w ieców Zwi'łtrku 
Polaków. 

Związek Polaków -.. Niemciecll. 

lłACZNOść RODACY! ~ 
. S.zanawnych Panów Del~atów oru Alct
zów ~aufania ~wiązka Polaków w Nlcmcmecll" 
prosz~ o nadeslanie swyc.A adręsów. '!ównież 
P;1°Cl.5Z<: O laskawe doniesienie, srdzie ieUczo 
me otr~ano •staw „Związki". lłlb for„larz„ 
do ~ap1sywania na kandydatów dla „Zwiuka'' 
a wszystko wyśle. Tak samo prosze się Po
stara~ o sak .u wiece. W tych zaś miejsco
wościach. gd_z1e „Związ~" aie Posiada delega
tów 11b m~.zów ~a1iama, orosze inne osoby, 
~tóre by się chc1al:v dobre.; sprawie prr:yslu
zvć, aiby także aadeslal"f' swo;e adr~y. -
.Rodacy! PoPieraicic „z i ązek Polaków" be 
Jesit on najstrszą organi:&acn na obczyźnie -
W~zystkie z~ _sp w-y d<>tyczace procmów 
pohtycznych, 1m1on lub :Jaialeń Drosze udsy. 
lać pod adresem: 
Józef Hain, Bocbum-Hofstede. Or1mmersłr. J6. 

{. 

Wielki wiec sokolskł dla okręitll 7 w O..uck-
.llusea 

odbędzie się w niedziele. dnia 21 !kwietnia o 
~odzinie ~ 12 JH.;4ed f)Qludniem na sali p~DQ 
BrLnka Por:;,ądelc ob rad: 1) zagajenie. 2) 
Referat o idei i gimnastyce sokole;. 3) O kar 
ności sokolej W. Sh1dziń~ki. 4' Dysk11.sya. · 
~) ZarZ11d. 

Wiec w sprawie opieki duchow•ei 
w Horst aad Ruhrą 

odbf;dzie się w niedzielę, dnia 21 b . 
o godz. 4 pa pol. w sali p. Stock:er, vl. 
Schottenlaenderweg. O liczny udział 
prosi Zwołuł•cy. 

Baczność Towarzystwa. 
Roaae walae zebranie "Związku wza
}e••el pomocy polskich towar~ystw 

liaioUckł~" 

odb~zic się w niedzielę, dnia 5 maja 
o godz. 2 po poł. w Oelsenkirchea, w 
lokalu p. Lobk.a. ul. Kościelna (naprze
ciw kat. domu chorych. Szan. Tow. 
należące do „Związku" zechcą łaska
wie przysłać swych pp. przewodniczą
cych lub delegatów. Także Towa
rzystwa nic należące dotąd do „Zwią
zku a mające chf#ć do niego przyst~pić 
pić zechcą także swych zastępców 
przysłać. - Porzqdek zebrania będzie 
na miejscu ogłoszony. - O liczny u-
dzie up.rasza się. (5 

Zarząd „Związku": 
A. Kranc. S. Kunca. J. Dąbrowski. 



~ 
W dziem ślubu dnia 9 kwietnia, zasyłamy 

SMll. Członkowi 
ł(AZlMIERZOWI CIEMNIEJEWSl(IEMU 

i j~o dozgonnej towarzyszce życia pannie 
JóZ.EflE W ALl(OWIAl(óWNIE 

w. Mengede najserdeczniejsze życzenia zdro
wia, szczęści:i, blogoslawieństwa Bnżego i 
wszelkiej pomyślności. W końcu WYkrzyk.uje
my. MJoda Para niech żyje! niech żyje niech 
żyje! Te~o Wam życzy 

K.to śpiewu •• EcllQ Majowe" w Bukau. 

T<>w. tt0łńo-k:at. „Jedność" ,_ 011. św. Barbary 
, w LOatcOlł. 

tloa'ł!Si ssaaawnym czlonk:om, iż zebranie od.b~ 
tłzie si• -. niedziele. dnia 21 kwietnia. po poi. 
• g:cxbisie ~ w lokalu posiedzeń. Liczny ud.zial 
czbalcQw pożąd&nJ', li!dYż przyjdą ważne spra 
wy ,OO obrady. G~cie milo widziani_ (1) 

larz44'. ----
litnvarzystwo św. Barbary w Hambonl 

douosi ~wym czlonkom. iż w przyszlą, nieid.iziele 
4ł1ia ~1 kwietnia po polu.dnia o godzinie 5 na 
nH pa.aa Mare2"-0 urza'<lzamy wl<>senną zabawę 
w nminiętem gronie. n.a która szanownvch 
ellfonków za-praszamy. Zarząd 

Uwaia. Zebranie odbed'zie sie tegoż sa
•eso dnia po poludniu o god'tinio pól do 3ej 
na sali pana Buschmanna. Rodacy, którzyby 
encieli wdzia1 \VZiąć w nasze.i zabawie, mogił 
się INl zebraniu na czlonków <lać zaipisać, w 
przechmym razie nie maga brać udxialu, gdyż 
zabawa jest zamknięL'.. O jak najliczniejszy u-
tł2'!ial w zebraniu prosi (1) . Zarzird,. 

T awanystwo św. Antoeiego P. w Oberstyrwa 
poOOJ~ swym C'l.ionkom do wiadomości, iż w 
itied•ie}e, dnia 21 kwietnia o ~odzinie 12 w pol.. 
odbę<hie się zebranie. O liczny 11dzial prosi (1) 

Zarz4d. 
Uwaga: Po zebraniu WYmarsz na roczni

c~ tło Di.impten. 

Towarzystwo św. Jan Neo. wPrintroo 
io•osi wszystkim okolicznym Tow. iż z przy
czy11 od .nais niezaleźnych musimy nasz obchód 
rocHicy oglosronej n11 9-go czerwca odlooyć 
aa uastepną nie<izielę. dnia 16-go czerwca, więc 
się wszy_Sitlk:ie szanowne Towarzystwa uprasza 
żeby slj raczyly do tego zastosować. (1) 

Zarzad. 
Uw.ap: Szan<JW11e Towarzystwa polskie 

w BoUrojlie prosimy, aźeby te cwJoszeriie u
wa:lal:r Jako zaproszenie. ponieważ piśmienne 
11apr~epia dta bra.ku dokladlflych adresów z 
ł'awrotem odebraliśmy. Zarv1111I. 

. j 

Kolo ~Wił .,Ecłlo Matowe" w Baukad 
aollQS.i &wym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 21 
kwietała odbędzie sie walne roczne zebranie 
H którem będzie obór nowes1:0 zarządu. O jak 
.uilicaleiszy udzial orosi Zarząd. 

Uwaga. SzanQWllym K.ofom śpiewackim 
kióre od nas zaproszenia odebraly donoszę, iż 
rocbica 111ie oobedzie sie teraz.. lecz późniei 

Jan Tom.czak, przewodniczący. 

Towaaystwo iw. Jadwło w DortDW!lldde 
ti.o•oai 1wym cuonk:om. iż nad1Jwyczajne ze
branie odbędzie się w niedzielę, dnia 21 k:wiet
•ia, po pal. o g-odz. 5 w lokalu pana Vossa, uli 
ea ~eląka (Rheinischestr.) nr. 127. Czlonko
wie wiui sie punk:tua.IJDe i lie2Jnie stawić. Go-
jcie 11tile widziani. (1) A. Lemiesz. przew. 

Towarzystwo 2'.11118. „Sokół" w l(arup 
~ iwY!Il druhom do wiadomości..,. iż dnia 
21 bm. o godzinie 3 po poludniu na Z.wYklej sali 
posio<bei odlbędzie Gie walne .zebranie na któ
reru prz.y-;dii bardzo wa:żn~ sprawy- pod obrady 
tak samo .i kwartalny oorachunek z dochodu 
i r<llohoda Towarzystwa. Z tej przyczyny wi
•iea ftie Wydzial iako i rewfr;orowie kasy pól 
rod:tiuy prędr;ei stawić. O liczny ucLzial druhów 
j!lko i g-ości 11prastia se. (1) 

Uwa"a: Oz.naimia. me druhom. iz w te a
RHl aiedziele bierzemy adizial w rocznicy gniaz 
fła w Bru.ck:haasCłl. 

C210femt Wydział! 

lofo śpiewu „Halb" w Kastrop. 
Conosi S'łfYffi czlookom. .ii; V niedzielę, cktiia 
21 k"wietoia o godzinie 3 Po poludniu odb~zie 
!ie lcwvtałae walne zebr.ante. Lekcya śpiewa 
• ~OO'Ziaie 6 wieczorem. zaraz po zebrani•, na 
kt<}re lfte ws.zystkich C11ook6w zaprasza. Z 
,owod11 ważnych 51praiw obecność wszystkich 
&zlollków pO'i~dana. Cześć pie~ni polskieit 

Zarz-4. 

Bacmość Oeliellkirdlea i okolJca ! 
W Miedziele, d:nia Zł kwietnia,, do pol. () 

Towarzystwo łoteryfne „Jedność" 'fi' Duisl>ur~-
Mei.:lericll. 

donosi Eanownym rodakom w Meiderich i 
Laar, iż dnia 5-J:? maja urządzan1y wycieczi\~ 
parowcem do Ka1serswcrth, na którą mile za
oraszamy Tow. gimnastyczne „Sckól" i Mei 
derich, Tow. gimn. „Sokól" z I.aar, Tow:t
rzystwa śpiewackie „Wanda" z Laar i nam 
żY-czliwych rodaków_ Komu mifa rodzina żon
ka i dzia~ :d, niech im raz w roka t.:; u~1echę 
sprawi i w \V'Ycieczce udział w~źmie. Warua 
ki następujące: Do komitetu się l~fosić :i lbo 
do pan.a llJ"Zewodniczącego L. hnicowskiego, 
Kronprmz.enstr. nr. 66 do 1r.ia J -go maja i u 
niego może bilet otrzymać. J(to się później 
zgfosi, może już biletu nie do.mć. bo moie1r.y 
tylko pewną liczbę osób zab~ać. Muzykę do
stawi pan Podeszwa. - Prz€;ką.ska na.. parow
cu. - Cena: Osoba dorosla 1,50 mr., wyrostek 
od 14 do 16 lat 1,00 mr • dz!~c.:ko szkr;Ic,~ 20 
fen., dzieci nienależace do s~kdv w"i':e · Blii:
sz,ych szczególów ud!ziela się na zebraniu w nie 
dziele <lnia 21 bm. o godzin!! 2„ej 'ub u p~rn:i 
Jankowskiego. (2) 

Komitet: 
I. udwik Jrnkowski. Jan Serek, \Uch:tł Wegner, 

Kaczmarek. 

To~11·a rzystwo św. Józefa w Osterfełd 
donosi swym ctJ'onkom, it w niedzielę, dnia 
21 bm. o gpdz. 4 po pot. w lokalu p. Predelkarn 
pa odbęd_zie się kwartalne walne zebranie. 

Szan. rewi~rów kasy uprasza sie, by ze.eh 
cieli przybyć do lokalu posiedzeń o godz. 8 
rano w celu rewizyi kasy. Stary zarz.ąid zech
ce także przybyć o sr.odz. 8 rano. O licziny u-
dzial prosi ( 1) iarz~d. 

Herne. Mężami zaufania zostałi obrani: 
l) St. Struia:la, ReRenkamp 18; 2) Józef Kwiat.. 
k01Ws.ki, AltcnhOffon 32: 3) ·Michal Grochala. 

Powyżsi Druhowie są dbraini na ostatniem 
posiedzeniu i ta·kowym sktadik:i placić należy. 

Towarzystwo J;timn „Sokór' w Hamboro 
<ionosi szan. druhom, iż wniedziefię, dnia Zl 
bm. o godz. 4 po pol. odbędzie się kwartat.ne 
wa:lne !Zebranie. Ponieważ są ważne sprawy 
do wlatwienia, zatem obowiązkiem każdego 
druha na zebranie się stawić. - Wydzial i ra
dnych uprasza się, by o ~od'z. 3 się stawili. (1) 

Czolem ! Wydzłat -·----
Towarzystwo św. Wołciecka w Wattenscheld 
donosi swym czlonkom. iż w niedzielę, dnia 21 
bm. o godzinie 4 po oaludniu w lokalu pana 
Schlietra od!będzie sie zebranie. na które sie 
ozlonków .i si;ości uprzejmie zawasza. Na p0-
rządku dziennym bardzo ważne sprawy. (1) 

Zaczą4. 

Towarzystw<> św. Jórefa w Dortmundzie 
t>odaie do wiadomości szanownym swym 
~o!lkom. iź w niedziele. dnia 21 bm. odbędzie 
s1e kw.11rtalne zebranie o g-odzinie 11 przed· pol. 
fla które zaprasza cuonlków i 2'QŚci (1) 

Zu.zacl. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausea 
donosi swvm c:donkom, iż w nioozielę, dnia 21 
k:~ietnia, już o godzinie pól· do 12 przed polu
<lln!em . odlbędzie się zebra1nie, gdyż po polu
dniu bierzo Toiw. udzial z. chorą~wfa w rocz
nicy Tow. św. JóZ'efa w Dumpten~- Ci.ronkawie 
wiinni się stawić ·o l{odzinie 2 po poludniu w 
czaf)'kach i odznakach w lokalu pooiedzeń. O 
liczny udzial w zebraniu i rocznicy uprasza (l) 

lar~ 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Heme 
?.onosi swym ctJ'onkom i życzliwym rodakom. 
tz .Przysue zebranie oct·będizie się w niedzielę, 
dnia 21 bm. o godz.unie 2 po poludniu w Do
m~ czeladzi katolickiej, ul. Nowa. - O licmy u 
d-i1al uprasza się. ponieważ sa bardzo ważne 
sprawy do zalatwienia. - Cześć pieśni polskiei 

(1) Zan~d.. 
. Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie siQ w 

piątek d. 19 o. giodz. 8 wieczorem. 

Baczilość Bruckhattseo nad Renem 
. Ninieiszem zapraszamy trzy zarzą,idy naste 

pUJąeych Towarzystw Zarząd Towarzystwa św 
Piotra i P211Wla, Zarzą.d Tow. Sdkolów, Zarząd 
kola śpiewu „Jedność" na pogadanke która 
sie odb~'Zlie dnia 21go kwiet;iia o ROctzinie 6 
wieczorem w sali pana Schiiringa Heinrichstr. 
Nr. 2. ł(omitet. 

Towarzystwo gimn _ „Sokół" w Hochstrass 
donosi szan. Druhom. iż zebranie odbędzie 1if'! 
dnia 21 kwietnia o ~odz.. 12. Po zebra:niu ~ 
goctz. 4 urządza Tow. gim. „Sdkól" w Hoch
~rass .zabawę na sali p. Vierbauma.. · O jak: 
nailiczniejszy u<lz:iat uprasza sie. Gościo mHe 
wi.<fziani. Czolem ! (1) Wydział. 

fd. 12 upraszam w~stkkh Szan. Panóiw B d • k I Preewodniczących Tow. volskich i wszystkich U ZI gł. dzwonek. t85 m) 

prsdotogych różańca św .• zelatorów i zelato- Ze«arek kieezonk. 2 
riki •• ~\radanke w 'prawie pod.skiej piel- . c niklow. r35 w 
irQ'mki do Neviges. Pogadaintka odbę<lzie sit: Z k to 6 
aa ~ pana Lobka w Gelsenkirchen. ulica. Ko- · ·" egare sre°:!~ t85 mk 

Szanownym Siostrom Bractwa Róża1'ico
w~g? i w~zystkim znajomym za modlitwę i 
wspolczu.c1e w mojej dlugiei i ciężkiej chorobie, 
skla<lam serdeczne podzięko,wanie staropol-

skiem · 
Dó•· zapiać! 449 

. Zarazem donoszę, iż moją praktykę wyko
nUiJę nadal. polecając się Szanownym Rodacz-
~m. . 

B . 1( a u b e, akuszer Ila polska 
w Oberhausen, l(Irchwe~ nr. 58. 

Mam zaraz do SJ>Tzedania : 
1) gospodarstwo pod Mogilnem 160 mórl!, 

wtem 10 mór'k ląki - wplaty 15,000 mr. 
2) goopodar.§two ood Mogilnem 140 mór~ 

wtem 12 mórg lą)ki - wplaty 10,000 mr. 
3) gospoda~two pod Mo~ilnem 50 mórl! -

wp.laty 6000 mr. 
4) gospodarstwo Pod Mogi1nem 25 mórl! -

W).Jlaty 6000 mr. 
5) gospodarstw.o :t>o<l Mogilnem 15 mór!,?; -

W'Platy 4000 mr. 
6) gospodarstwo pod Mogilnem 5 mór~ -

w:platy 2500 mr. 
7) gospodarstwo J;>od Trzemesznem 50 mr~. 

WI>laty pOOO mr. 
8) goopooarstwo pod Trzemesmem ~ mrg 

wplaty 4000 mr. · 
9) gosvodarstwo Pod Witk0twem 48 mórg 

wplaty 9000 mr. 
10) gospodarstwo pod Witkoiwem 46 mórg 

wpJaty 7000 mr. 
Il) gospodarstwo pod Witkowem 34 mórg 

WQJaty 4000 mr. 
12) gospodarstwo t2od Witkowem 5 mórg z 

kuźnią - wplaty 2000 mr. 
13) gospo.d:ar~two pod Gnieznem 85 mórg -

wplaty 12000 mr. 
14) i.rospodarswo o.od Gnieznem 123 mrg. -

wplaty 10,000 mr. 
15) SZ:05.!POdarstwo pod P01Z1I1aniem 220 mrg. 

wplaty 25000 mr 
16) folwarczek pod Chelmnem 200 mó~g -

wnlaty 25000 mr. 
17) gospoda:rstwo pod By>dgoszcza, 52 mórg 

Wl}laty 4000 mt:. 
18) ~OIS'podarstwo pod Bydgoszczą 19 mórg 

wp1aty 3000 mr. 
19) gosipodarstwo na Kujawach 9 mórg -

wiplaty 3000 mr. 
20) posiadlość we wielkiei wsi kościeLned w 

powiecie moi;{ileńskim - budynki nowe, mor
~ o.grodu: na posiadlości tei znajduje się han
del koloniąlny, blawatów i towarów krótkich 
piekarnia, rzezalnia. - wolaty 4000 marek ' 

21) 11:ościniec na wsi pQd Wieleniem, do tego 
oko.Io 40 mórg rołi - wplaty 6000 marek. 

22) gościniec pod Mogilnem do tego 25 mórg 
roli - W1Platv 15000 marek. 

23) rnlvn wodiny w vowiecie obomtckim 85 
mórg - wPkty 25000 mctrak. - Prócz tych 
mam bardzo dużo w o'kolicach wieiiskich po
si~dloś_ci o<1 5-3000 mórg do sprzedania. ja'ko 
tez wiele domów z handlami. kuźniami etc . 
kilkanaście hoteli jak w Gnieźnie, Trzemesz
nie., Mogilnie, Strzelnie. Kruświcy, Inowrocla
wiu Wągrówcu, Mielżynie, Wilatowie, Kwieci
szewie. Gębicach itd itd. 

Hypotheken- u. Grundstucks-Yerkehr. 
Prakseda Stark, 

llot;lłno. (H9) TeJ~lon 1'9. 

·aczynia ema11·. ~ 
. . I 

kupuje się najtaniej I najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Bochum Rohlłnghausen p. Wanne, 
Dorstenerstr. 8. Heinrichstr. 31. 

=== Tanie umywałld ! === 
We wszelkleh ===== 

sprawach prawnych 
przy zażaleniach, podaniach, skargach itd. 
proszę udać się z całem zaufaniem do mego 

biura pra w1~iczego. 
dawn. Jul Willecke teraz A. Meseberg. 
~97 Bochum, Eriedrichstr. 38. 

w biurze mend się pe polsku. 

I.a 01łoszenla I reklamy redakcya wor 
bee publiczności nie odpowiada. 

Górnicy-inwalidzi 
mogą sobie zapewnić do bry i stały' 
chód, przejmując skład plwa b•~ 
~owego .. wi.elkiego browa~u dort·-~ 
kiego. P16mienne zgłoszema do a 
"Wiarusa ~olskiego" pod nr. 428. p .., . 

podpisaP.ego Banku przyjmuje 
i płaci od nich 

5 proc. za rooznem wypowiedzenie. 
4 i pół proc. za półrocznem wypowie 
4 proc. za natychmia.stowem W]do~e 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brah~ 

Robotnłe7 do H.oksow 
potrzebni na wysok~ .~mpłat~ i eti&łe 
trudnienie. Pra~ niedzielną oeobne , 
wynagrad.sa. (ł 

L. Wa;;uer, 
Castrop, Dortmunderstr. 11. 

Elementarze 
wwielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk.' 4 

w Doeh11m • .J 

Dwóelt 

czel. krawieck. 
na duże i mal& aztuki 
po~uk.uje od n.raz 

St. Andrzefewski, 
Herten I. w. 

Schtttzeruitralilse ar. -4:. 

Najlepsz'ł i najzdrowsztt 

tabakę 
do zai~wanła, 
tabak42 na oez1. 
koweń1t1k8', kaeh
llnkt: poleca (1692. 

spee7alna 
labr7ka iabald 

do zaż7wanla 

E. S om merf e Id, 
Grudziądz'GrandeuWt>r) 

Z powodu wyjazdu w 
rodzinnestron1 sprzedam 
bardzo tanio mój (490) 

doJD 
W płaty potrzeba. -,.tb 

1500 do 2000 mik. 

M. Turkowski, 
G&Isenkirchen-Bismarek 

Elł'aldstr. 18 . 

Do domu pola.kiego w 
Brukseli potrzebna zał"ll.ll 

służąca Polka 
umiejlłc• gotować. Blit. 
szo, eg. list. pod adresea 
'Weber, - Bruelles 
rue H. Berg~ li. ( ~32 

Służąca Polka 
może się zaraf; zgło• 
sić (ł3a 

J. Wojciechowski, 
W anne, Marktstr. 20 

przy Rynku. 

Uczennica 
uczci w-a. i poJ'lllłClaa 111 
dzie prayjewte llfe' · 
1ł' lepezym intel'eile. w 

runek: znajoaoU · 
polskiego i nieaietk. 
żzcie familijne. 
W. FJselu~r, Ofitr. 
ha.use• II R•hl., lit~ 

we: P. 

Skład 
towarów kolo1tial1., 
brze za.prowadnąz 
wodu l!lliany prs ' 
bioNtwa przr l:oll!MI 
i kolenii łabrye& ' 
de sprzedania . 
przyjmuje p. •· Qr 
ezyk, Sterkrade, Dvr 

etenersłt. 11. 

Cxdadnlkew 

kra "1ieckic 
2 nad że, 2 na 
łe sztuki na stale z 
tm dnie i wyso 
płacę poszuhJe 4U 

Ja. Wiee1erel, 
lfarxloh lCarielllll'. 1: 

Dwetih 

czel. krawiec~I 
na dobrą. plaeę i 
zatrndn. potrzeba.je 

Fr. Wo•łt-ll1 
krawiec poliki. , 

Langendreer. Ueml.8' 
litras1e 6 ( 1&rat: . 

d,,-orcu poltdn.). 

Por~•n• 

dzlewczyH 
na w1eokie E&IJl•ci i i~ 
bre obchodzeaie Ili~!· 
•oże si~ zgłoii6. 

Ul. Błnsc•e, 
Duisbur~, Kniippeł• 

nr. 2. ( 

Z powodu 
jazdu do Poh 
sprzedaję szafl 
łóżka. kr1eł4ł 
ka ltd. 

Ign. Jankows~ 
Bochum -Hofste 
Pocstowa ul. I 

ścioh•• (l(irchtr.) naiprzeciw 'Ciom11 chorych. ·~.1.~ki.~.~1 Cenni·ki· około 2000 uustn. 
~ówniot zapraszamy Szan. Przewodniczących <16 ~yi i fr 

;,~T::~:::~;;::~: ::~·· D~~~~mLM:~:::~C!!!;!.ń gotowe i u wr~ef Ob f męz . iei 
donos iWYtll CU nkom, iż przyszle <.ebrarie agon kartofli z Krobi· dla 11 J.. I ... ·ł odbę ,' ie tie w niedzielę, 21 k:Wietnia, w lo- e I opeJJW rollI·ocze_,. 
kału „ ·siedzeń 11 pana Schneklera. o ~ ;,;odi. Skł d Jrn p • dl • Y po P' . Cdonkowio winni sie wszyscy stawić. t. Y.Vf. funtó vki, bardzo smac.r;ne. Miech -1 a su a. raco WD a po UD' miar . 
Qo.ś( · mile widziani. Donosimy równi ei półtora centnara 4,90 ( 441) ~ 
orlo. · · ·'!!. iż vr te sama niedziele przystępuje -.:;, W W H h • 
Tow?. „:„~two do wspólnej komunii świętej na .... r. Matysiak, ewna, OC emmer1ch, 
ramnc ;1~bcńe1\stwie. Spowiedzi sluchać przy- Wattenscheid, Vorstadtstr. nr. 4:8 "Cl' 
ll()dz.ic · siądz p()lski. SpoiObność do spowie- . . . . · ========== A.iropnr. '· ========= 
U. od .:>oboty w ieczora. (l) i Chłopiec, chcący SJQ wyuc,,;yc p1ekar- I Tanie i rzetelne źródło zakopna. 

Pruciszelc Oóray. sekreta~. sfo 11, mouiz~· e~s~ię~z;,a~r~a~z~r.~g~ło~s~i~ć·:_ __ !J!!!!!!!!~!!!~!!!~~~~ ~•m••·~~ .- , , lnWU iF~ 

la druk, aakład I redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa ·-P-o-1.-„-w-'--B_;o_c_h_um-. 



Nr. 92 Bochum, na wtorek dnia 2S·go kwietnia 190'1. Rok 7 • 

• 
ltd.sienne pismo 11dowe dla Polak6w 11 ob111tni1 pogwftto•• •'wł11ł1 ora1 sprawo• 1uodowya pollty zny• zarobko 1 

Za łnsera.ty placi słe za mJeJsce rzadka drobnege lł'Jdtodzl codziennie z wyj~tkf em dnł Po§wh1tea
wdt· Pnedplata kwartalna na poczcie I o listowych 
łrJllOSi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
M len „Wiarus Polski" zapisany Jest w cennikll pocz I 111ę Boże za Wiara I Ojczyznę I ku 15 f. OJZloszenie, zamieszczone przed inseratami d 

fen. Kto często oglasza otrzyma rabaŁ - Lisw • 
„Wiarusa Polskiego" naletv frankować i podał 
nich doktadny adres piszącego. Rekop. ole zwr łowym pod znakiem „L. 1>0lnisch m. 123. „ 

Redaikcya~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - T.e 1 ef o n nr. 1414. azna_ _____ _ ______ • 
Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

•11wić, czytać i pisać po polsku! Nie 

lest Polakiem, kto potomstwu swemu 

11łemczyć się l!OZWOli ! 

Z wypadków dni-. 

'.Aus~t>yack.i minister spraw za~ranicz
nych baron Aerenthal przybędzie do 

Berlina 28 bm. 
Wobec pomyślnych wyn:ków poli! 

tyki angielskiej pragną kierownicy po
lityki niemieckiej wykazać, że trójprzy 
mierze n.ie zac.bwiało się. Wkrótce po 
odwiedz:nach Aerenthala w Berlinie, 
nastąpić mai spotkanie się Aerenthala z 
wloskim ministrem spraw zagranicz
nyc» Tittonim. 

Wszechniemieccy studenci uniwersy
~etu wiedeńskiego napadli w sobotę na 
studentów katolickich i rozpoczęli za-

ciętą bójkę. 

Stude•ci katoliccy zamierzati wyko
nać pochód, gdy przybyli przed uni:wer 
sytet zastali tam studentów wszech
n;em!eckich, którzy natychmiast roz
p.oczęfi bókę. Poiicya byla bezwładna. 
Wielu studentów odn:oslo okalecze
nia. 

ParJameat rozpoczął w sobotę obrady 
•ad etatem urzędq sprawiedliwości. 

Wobec wywodów socyalistycznego 
posla Heinego, przyznał sekretarz u
rzędu sprawiedliwości dr. Nieberding, 
że -wyrok sądu Rzeszy w sprawie pra 
wa koalicyjnego wywołały skutki, ktć 
re nas11wają słuszne wątpliwości. 

Dziś, w poniedziałek, ;przemawiać 
b~dzie nrawdopodobnie członek Kola 
Polskiego. 

Prawdziwe oblicze socyalistów. 
. Wiadomą jest powszechnie pomię
'dzy robotn kami rzeczą, że robotnicy 
Polacy, gdy wstąpią do organizacyi 
niemietjdch. najpunktua1nie,j) placą 
składki i najmniej upominają się o swo
ie prawa. Ztąd też organ·zacye niemie 
ckie, mianowicie centrowe .,gewerk
feraJ1y" i socyaJistyczne „ferbandy" 
nie żałują starań i pieniędzy, by obała
mucić robotników Polaków i zdo
być ich dla swoich organizacyj. 
~zecz jasna, że wychodząc na 
„łapanie" robotników Polaków cen
!rowcy i socyaliśd jaknajslodsze okazu 
Ją robotn:kom polskim oblicze, przedsta 
Wiając się za najw· ększych przyjació~ 
robotników Polaków. I niestety mamy 
jeszcze znaczną liczbę takich przez a.gi 
tatarów związków niemieckich zbala
rnuconych rodaków naszych. 

W rzeczywistośc: robotnicy niemiec 
cy i organizacye tychże są nasler wro
go usposobieni dla robotników Pola-

k
ków, których jako niewygodnych kon
ureątów wprost nienawidzą 

Do szeregu dowod.ów na to przed
stawionych już przez nas dodajemy 
dziś nowy nader jaskrawy pra-

,gnąc, by o nim sic• dowiedziały jaknai
szersze koła robotników polskich, a 
m:anowicie ci Polacy, którzy dotąd je
szcze nie rozpoznali właściwego obli
cza swoich rzekomych przyjaciół. 

Bochumski socyalisty_czny ,,Volks
blatt" półurzędowy organ zwfązków 
socyalistycznych tutejszego obwodu, 
mianowic:e socyalistycznego „ferban
du" górniczego, rozpisał się o sprowa
dzaniu z dalszych okolic robotników do 
tutejszego obwodu i o stanowisku przed 
siębiorców w tej sprawie i krokach, 
które poczynić zamierza ,.Komisya Sic 
dmiu". Nie odmCLwiamy wcale słusz
ności wywodom „Volksblattu", o ile 
p'.ętnuje postępowanie p'racodawc6w, 
którzy dla tego sprowadzają sobie ro
botników z dalszych stron i z zagranicy, 
by prześladować robotników zorganizo 
wanych i obniżać zarobki. „Volksblatt" 
pisze jednakże pomiędzy innemi jak na 
stępuje: 

„Znamy ludzi, których w ro
ku 1899 przywleczono „~us der Pol
Jackei" zaledwie znających język 
niemiecki i którzy już po kilku mie
siącach pracowaE. jako rębacze 
(Vollhauer), podczas gdy robotnky 
tutejsi (Eincheimisc1e} lata wysług· 
wać się musieli jako ciskacze i ręba
cze pomocniczy (Lehrhauer ). Do
piem gdy to robienie rębaczy z lu
dz!, którzy co dopiero odłożyli widły 
(Mistgabel), swoje dotychczasowe 
narzedzie zawodowe, zbyt często 
zachodzilo, wydala władza górnicza 
ów przevis, według którego nie wol
no na miejscach, na których ponosi 
się pewną odpowiedzialność, zatru
dniać robotników dopóty, dopóki nie 
władają językiem niemieckim. Jak 
się przepis ten wykonuje, o tern wie 
każdy górnik i dla tego, że o tern 
wie, zwrócono się do Kom:syi Sied 
dmi_µ, by zabrała głos w tej sprawie: 
Tak pisze socyalistyczny „Volks

blatt'; naturalnie mówiąc o robotni
kach tutejszych (E:nheimische) ma i 
m!eć może tylko na myśli wyłącznie 
,robotników niemieckich, który~h prze-
ciwstawia robotnikom 1polskim. 

Wywody „Volksblattu" tchn~ tak 
wyraźną n:enawiścią do robotników 
polskich, że osobnych uwag w tym 
względzie dołączać n:e potrzebujemy. 
„Chlubnie" śwladczy także o ·,.kultu
rze" socyalistów i o ich „demokraty
zmie' ', szydercze wskazanie na to, że ro 
botn ·cy Polacy pochodza przeważnie 
z roli. Szlachta socyalistyczna widocz 
nie za hańbę uważa zarabianie na 
chleb widłami. 

Sądzimy, że rodakom, którzy zaw
sze jeszcze wysługują się „ferbandom" 
i „gewerkferajnom", wobec takich fak
tów wreszcie bielmo z oczu zejść po
w:nno ! 
' --

Koło polskie w obronie robotnikó 
fabrycznych. 

Celem uzasadnienia podanej }uż 
przez nas a przez parlament niemiecki 
przyjętej rezolu cyi Koła polsk' ego w o
,bronie robotników f_abryczny.ch prze- I 
mawiał 18 bm. w ·Parlamencie poseł 
Korfanty. Mowa je~o brzmiała 
tto.maczen~u „Kur. Pozn.'' jak nastę-1 
pu1e: 

M. p. nie mam zamiaru urozmaica-
nia już i tak bardzo obfitego przebie- l 

gu dyskusyi o urzędzie rzeszy dla 
spraw sanitarnych, skoro mówiliśmy 
już tutai o różnych gatunkach win, o 
oprawcach, zdychających kozach. tru
ciznach. zarazach itp. rosze tylko o 
kilkai chwil w celu uzasadnienia naszej 
rezolucyi i polecenia iej przyjęcia. 

Masowe wypadki, zdarzające s!ę 
prawie co rok w iórnictwie, zwróciły 
powszechną uwag.ę na położenie robot
ników kopalnianych, podczas gdy sze
rokie pole opieki SDołecznej dla innej 
tak samo li_czne;1 klasy robotników, tj. 
robotników hutniczych, pozo~tało zu
pełnie nieuwzględnione. Dla znawców 
stosunków nie ulega najmniejszej wąt
pliwości, że położenie robotników hut
niczych, np. w mojej ojczyźnie, jest da
leko mizern:ejszem niż polożen'.e robot
ników kopalnianych. W rezolucyi na
szej prosiliśmy, aby spowodowano an
kietę stosunków robotników hutniczych 
Muszę przyzn~ć. że nasze stanowisko· 
w kwestyi te]1 już teraz jest zupełnie ja
snem. Nie wątp'.my o tern, że ankieta 
wypadnie podlu~ naszej myśli i że po 
ukończeniu dochodzeń pokaże się, iż 
środki polecone przez trzy stronnictwa 
które w tej sprawie stawiły wnioski, 
rzeczyw.iście podjętymi być muszą. 

Ą_by jednak wygodzić członkom in
nych stronnictw, mianowicie prawicy, 
wnieśliśmy na razie tyliko o zarządze
nie dochodzeń w odnośnych stosun
kach i w wielkich zarysach nakreśli
liśmy koleje, których ku ochronie ro
botnika trzymać się należy. 

M. P. Kto przypatrz~ się stosun
kom hygienicznym w najrozmaitszych 
instytucyach: hutach żelaznych, wal
cowniach i piecach do topienla - do te
~o dochodzą jeszcze huty cynkowe i 
,0lowiane, chociaż mamy ju7 rozporzą
dzenia, dotyczące ochrony robotnika w 
hutach cynkowych i olQwianych - kto 
uwzględni ilość chorób zachodzących 
u robotników w zakładach tych zatru
dnion-.;rch, ten przyjdz;e do przekona
nia, że położenie robotników hutni
czych jest istotnie strasznie nędzne. 

Choroby spowodowane są naj
pierw nadmiernym upałem trujących 
gazów, dalej szybka zmiana tempera
tury, mianowicie przewiewami, osta
tecznie nadmiernem wytwarzaniem si~ 
kurzu. Mogę o tern mówić z własnego 
doświadczenia. Jako n1rndem:k praco
wałem przez pewien czas w hucie w 
charakterze zwykłego robotnika. Była 
to huta cynkowa, gdz'e spędziłem kilka 
tygodni. 

Rozmaici mówcy wskazywa1i już 
na to, że właściwie powinno być za
daniem zarządów hut dobrowolnie usu
wać te wa:dliwości. Mianowicie latem 
cierp·ą robotnicy straszliwie we wal
cowniach przy różnych piecach (ttoch
Men, PuddelOfen) itd. wobec nie
zmi·ernego gorąca. Wytwarzanie się 
potu jest do tego stopnia wielkie, że 
ludzie wciąż chwytają za dzbanki z 
wodą. 
(Głos z ław soc.: jeżeli iest dzbanek). 

O tern jeszcze będę m6wH. W bar 
dzo wielu razach woda nieszczególnie 
jest dobra, tak że skutkiem tego Gzę
sto wielka ilość robotn;ków cierpi na 
cholerynę, która w tych porach sta!e 
się wprost eoidemiczm\. Często zach°" 
dzą skand, że wogóle wodv nie ma. al
bo, że jest nie do użycia. I tnlcjące ru
ry wodociągowe prowadzą czę to po
nad p;ecami, któ~e wvtwarzada.. znacz
ne gorąco, tak że robotnicy dostałą w 
dę letnią, czasami nawet ciepłą. W nie-

których hutach podaje się cepra da 
robotnikom, zwłaszcza latem. czaną 
kawę, która szczególnie g_asi pragnie
nie. 

Ale to są sporadyczne wypadki, a 
pożądanem byłoby, aby zarządy hut„ 
które corocznie zgarniają kolosalne dy
widendy, o robotników swoich ood tym 
względem wiccei miały starania. 

Wzakladach hutniczych jest czas 
roboczy niezmiernie długi. W moich ro
dzinnych stronach pędzenie robotników 
j~st tak ·wielkie, że po naiwiekszej czę
ści wcale nie mają czasu spożyć swego 
posiłku. Regularnych pauz celem po
silania się często wcale nie ma, tylko 
robotnicy z przypadkowych przestan
ków korzystać sa zmuszeni. Jeżeli np. 
kawal żelaza mający być ·walcowany 
znajduje się po drugiej stron!e walców 
przyskakuje waJcownik do koszyka z 
posilkiem, połknie k:Ika lyżek i znowu 
chwyta za obcęgi. Takim sposobem zda 
rza s:ę, że· robotnicy zabierają ob\ady 
,przynies:one im przez żony z powro
,tcm nietknięte do demu. 

. Czą~ roboczy wynosi na Górnym 
~ląsku przecięciowo 12 godzin. Podług 
regulaminów roboc:?;y~h. których kolek 
cy~ mam przy sobie i które gotów ie
,stem zlożyć na stole tej izby-6 może 
robotn:k być zmuszanym do godzin na
detatowych. W czasie kon:unktury 
kwitnącej zatrudnia się robotników na
wet przez 18 i 24 godzin bez możności 
udania się do domu, oczyszczenia się„ 
lub spożycia. regularnego posiłku. W. 
niektórych zakłada.eh żelaza muszą się 
robotn:cy w niedzielę już o 3 lub 4 
godzinie udawać do szycht, gdzie ich· 
zatrudniają do następnego dnia do go
dziny 7 ly.b 8. I w hutach cynkowych 
czas roboczy wynosi godzin 12. Przy. 
tern zachodzi ta niedogodność, że w nie 
których hutach robotnicy udawać się 
muszą o pół do 2 w nocy do huty celem 
zaczęcia pracy, a w innych przynaj
mniej o pól do 4, aby potem być zaję
tymi do 9, lub 10. W niedziele robotnicy 
są zobowiązan'. do szycht podwójnych. 
Pozostają oni prz.ez 24, 28, nawet 30 go 
dzin w hucie cynkowe; napełnionej tru
jącymi gazami. 

(Dokończenie nastąpi). 

Sądowe dochodzenia 
w sprawie skandaló kolonialnych. 

Parlamentowi nlemiec.kiemu przed
łożył dyrektor urzcdu kokni' alnego 
Dernburg W ru iki dochodz~ri ądów mia 
nowanych spc~~'a!n·e.dla zbadanla skan 
dalicznych spraw k-0101 ialnych poru
szonych w pl!r!amentie. 

w raporc:e u rzględnione zostaly 
sprawy nasf n ujące: 

Kapitan F anneberg (Afryk.a \V scho
dnia). Oskarżony o zabójstwo i znęca 
n'e się nad kraiowcami w latach 1898 
i 1899. Kara: uwoln:enie ze służby · 
trzy lata więzienia, w tern rok twier
dzy. Kanneberg z rozkazu gabineto
wego o.9 r. 1901 otrzymu~e emeryturę. 
Książę Arenberg (Afryka Południowo
Wschodnia). Oskarżony o morder
stwo w r. 1899. Skazany na śmierć; 
karę tę zm·en:ono mu na rs lat więzie
nia. W ięzieniu powzięto wątpli
wość co do jego poczytalno.ści, został 
też więc oddany do prywatnego zakła 
du dla obłąkanych. Von Besser (Kame
run), oskarżony o mordowanie kraiow-



o zabójstwo i znęcanie s·e nad krajow
cami oraz utrzymywanie hare
mu z nieletn:ch murzynek w roku 
.1904. Thierry został zastrzelony pod
czas . wyprawy karnej w Kamerunie. 
Oskarżenie przeciwko niemu uznane zo 
stało za niedostateczne uzasadnione. 
Na skutek siprawy Thierrego guberna
tor wydał polecen · e, aby urzędnicy nie 
brali do slużby nieletnich murzynek. 

Gubernator von Puttkamer. oskar
oony o falszowanie paszportów i fawo
fYZO'Wanie przedsiębiorstwa prywatne 
ZQ „Vktoria". Sprawa sadzona będzie 
w dniu 25 bm. Radca rz(l!du v. Brau
cbitsch oskarżony o nadużycia służbo
. we, z których się jednak oczyścił. Star
szy sędzia dr. Meyer, oskarżony o .prze 
kroczenie wladzy sędziego i o fal1szowa 
czenie wladzy sędziego i o fałszowa
·Die raportów w r. 1903. Pierwsze os
karżenie uznane zostalo za bezzasadne 
w drugiej spraw:e uznany został za 
winnego skazany na karę pieniężną w 
.wysokości pensyi m~esię~znej. Radca Ie 
,gacyjny dr. Bumiller, oskarżony o ucze 
stnictwo w przecjsiębiorntwach operują 
cych w Kamerunie. $ledztwo w toku. 

Kapitan Wegner (Togo), oskarżony 
o bicie kijami na śmierć krajowców. 
Sąd uznaJ, że w chwili popełnienia prze 
stępstwa Wegner nie był w pełni 
władz duchowych. Został uniew:nnio
ny i otrzymał emeryturę. Gubernator 
Horn, oskarżony o zabójstwo krajowca 
w r. 1903. Skazany na karę pieniężną 
w Hości 900 marek. Toczy si.e w jego 
sprawie śledztwo dyscy;ptnarne. Baron 
von Rotberg, sędzia okrę~owy. Oskar
żony o znęcanie się i nadużywanie wla
dzy .. Został uniewiniony. Naczelnik 
stacyi G. A. Schmidt, oskarżony o zmę
canie się i zbrodnie przeciwko moralno 
ści. Sledztwo nie znalazło matery~Jów 
dostatecznych do oddania go sądowi. 
Naczelnicy okręgów dr. Kersting i dr. 
Ortiner oskarżeni o zabó);twa i znęca
nie się nad krajowcami. w:nv im nie 
dowiedziono. Kapitan von Doring; o
skarżony o katowanie krajowców; spra 
wę rozpatruje sąd wojenny 12 dywizyj. 
Wistu-ba, oskarżony o naruszenie tajem 
nicy urzędowej. Sprawa w toku. Gu
bernator hrabia Zech. oskarżony o kra 
dz:eż funduszów publicznych, uniewin
uiony. Brandeis, naczelnik wy~p Mar
schall'a, oskarżony o wymierzenie kar 
nielegalnych i więzienie niepra.JWne 
krajowców. Zostal uniewinn · ony, sam 
jednak ipodal się do dymisyj~ 

Oprócz powyższych raport przyta
cza jeszcze sprawy siedmiu urzędni
ków, oskarżonych o różne przestęp-

Fatalna omyłka. 
15) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

Trzeci, pełzałąc na brzuchu, udał się 
po więcej ludzi. żeby mogli otoczyć 
dom wkoło. Widać go jesl'Jcze było 
czas jakiś w oddali i wkrótce zniknął w 
kierunku Sobernheim. _ 

- Nie możemy zostawać tu dłużej 
- rzekl Józef. . 
· - Dalibóg, że nie! .Złapaliby nas, 
jak w pułaipkę na myszy. -

- Poczekajmy jeszcze. Przez ten 
czas, którego żandarm użyj.e na dojście 
do Sobernheimu. zebranie ludzie i po
wrót, zapadnie noc zupełna. Wtedy o
puśdmy to miejsce i trzeba nam będzie 
nrzesunąć się niespostrzeżenie koło 
pilnująr,ych !las żołnierzy. Dobiegnie
my d.o lasu.. Jak ty myślisz. 
- - Tak, rzecz jest możliwa. W ka
żdym razie nie mamy wyboru. Zga
dzam się bez namysłu. 

W kwadrans potem było już zwpeł
nie ciemno. Wyszli więc z kryjówki 
przygarbieni posuwali sie ostróżni e. 

Zdawało im si.ę, że żandarmi przy
jechali bliżej~ aby ich latwiej\ mieć- ·na 
oku. Rozróżniali Niemców. pomimo 
ciemności, na tle białego śniegu. I oni 
z pewnością nie zdołaJą przebyć równi
ny niespostrzeżenie. Ten śnieg i dla 
nich był zgubny. Ku:a, jaka gwizdnę
ła nad ich ~łowami. byla znakiem, że 
ich dostrzeżono. Jednocześnie oba.i 
jeźdźcy, z których każdy stał dotych- ] 
czas oddziel11.ie. złączyli się i popędzili 
za u~iekającymi. Nasi młodzieńcy 
biegli, co sil starczyło. 

stwa, które to sprawy zostały umo
rzone. oraz spr a wy trzech: Gotz~, 
Schneider'a i Pop!au 'a. oskarżonych o 
zdradę tajemnicy urzędowej; dwaj pier 
wsi żostali un· ewinnien!, trzeci jest pod 
śledztwem. 
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Polac~ na obezyz1ne. 
Dortmund. Ubolewać trzeba, iż 

znajdują się feszcze Polacy. którzy sa
mi przyczyniają się do tego, że obcy 
nas i nasz kochany język ojczysty pol
ski sob'. e lekceważą. 

Pytam się bowiem, czy godzi się 
towarzystwu polskiemu zamieszczać 
ogloszenia w gazecie niemieckiej? 
Czyż pie mamy gosyć gazet polskich, 
że Towarzystwo „Jedność" w Dort
mundzie og_lasza w niemieckiej cen
trowej „Tremonii"? A ile tam błędów? 
Trudno znaleść kilka wyrazów, w któ
.rychby nie bylo błędów. Ogłoszenie to 
brzmi doslownie tak: 

Tową.rzystwo „Jedność" w Dort-
mundz:e. 

Donosi członkom, iż ws.polna ko
monia i szwięconka Wielkanocz
na wypada guti misyi wkościele 
Apostołow. Moronźi winni s~ ę wsta 
wicz s horong.wiom na ro.żerek
cyom do kościoła panny Maryi, 
punkualnie na ~odz. 5 tom rano 
wpierwsze sz\~, WielJkanoczne 

Zarząd. 

Doprawdy, że mnie wstyd, że je
stem członkiem takięgo towarzystwa, 
ale mów'.ć co na zebraniu. to cię za
,fukają i w dodatku z towarzystwa wy
klucza. Z tego powodu w towarzy~ 
stwie milczę, ale może członkom ruszy 
się sumienie i postaraiją się, by towa
r,zystwo „Je_d:ność" na.lstarsze towarzy 
stwo pols'ko-katolickie na obczyźnie 
weszln na inne tory. 

Niedlugo zaczną s:ę tu niemieckie 
towarzystwa przygotowywać do „fer
bandsfestu'', więc znów starać się .bę
dą centrowcy, by Polsk·ie towarzyst
wa także wzięły w tej zabawie nie
mieckich towarzystw udział. W obec 
tego wyrażam nadzieję, że ani jedno 
towarzystwo polskie bratać s:ę z ob
cymi nie będzie, że raczej wszystkie 
towarzystwa polskie z Dortmundu, a 
jest ich już pewnie z dziesięć się poro
zumieją i urządzą same wspólną zaba
wę. 

N' echże Szan. Rodacy z Dortmun
du zechcą się nad tem zastanowić i do-

- Nie jesteśmy odpowiednio ubrani 
do takiego biegu - rzekł Józef. 

Przystanął na chwil'ke.. Druga ku
la przeleciała tak blisko niego, że po
czul w iatr. 

Strzelili obaj jednocześnie. Jeden z 
ko.ni rz11cil się _w bok i runął nagle n·a 
śnieg w przedśmiertelnych konwul
syach, przygniatajęc sobą jeźdźca. 

- To pomyślna dla nas zwłoka -
rzekł Jerzy, schylając głowę przed no
wą kulą, która strąclła mu czapkę. 

Drugi jeździec zatrzymał się. Bal 
się może, lub też chciał oswobodzić to
warzysza z pod konia. 

Z f .. a~i równiny dochodziły głośne 
krzyki 4 głuchy tętent koPYt końskich 
po śniegu. 

- Nadeszły już pos!lki - rzekł Jó
zef. - Zmyka:imy. 

W chodzili na dość strome wzgórze, 
na szczycie którego las widniał. Tam 
skierowali swe kroki. Jerzy zoba.czył 
na mapie, że cała płaszczyzna. obfitują
c~ w różne wyrywy i rozpadliny, QYla 
P.<?PfZerzynana lasami, które się cią
gnęły od wzgórza, aż do samego Ober
steinu. 

Ponieważ droga na wziorzu była 
bardzo uciążliwa i trudna do przebycia, 
przeto konie tych, którzy ich ścigali. 
będą musiały zatrzymać koniecznie, a 
ludzie, idący pieszo nie łatwo może 
zdecydują się zaipuszczać w głąb lasu. 
podczas nocy, w poS{oni za dwoma zu
chami, którzy pokazali przed chwilą, że 
potrafią się bron : ć. 

I w samej rzeczy, rozumowa!nie ich 
okazało się trafne. U stóp wzgórza, 
jeooźcy musieli się zdecydować oki-ą
żyć go, co im znacznie przys:porzylo I 
drogi. a ludz'.e z Soberheim nie chcieli 
iść dalej. „ ~.J i 

nieść „Wia~usowi Polskiemu". abyś
my mogli w tym kierunku jakieś kroki 

· przedsię_v.rziąć. Daj to Pan: e Boże! 
Członek Tow. „Jedność" w Dortmun

dzie. 
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Ziemie polskie. 
Z Pru ; Zaehodnilf,h. Warmn i M ~;a.1 r · 

Gdańsk. W Raduni pod Petersha
gen utonął dziewięcjoletui ch!opczylc 
Wałter Dahms. Bawił się nad wybrze 
żem i w chwili, gdy zamierzał wydo
być z W'Ody jakąś papierową zabawkę, 
stracil równowagę. Przechodnie wi
dzieli topiącego się chłopczyka, nikt 
jednakowoż nie miał odwagi pospie
szyć mu z pomaca. Zwioki wydobyto 
z wody w niedzielę do poludnia. 

Pelplin. Ks. Teodor Ziętarski, pro
boszcz wojskowy w Metz. dawniej w 
Toruniu, otrzymał od naczelnego ):!rC
zesa Prus Zachodnich prezentę na pro
bostwo w Pluskowęsach, w dekanacie 
golubskim. 

W miejsce zmarłego ks. k11nonika 
dr. Zuchta objął profesurę przy semi
naryum duchownern jeden z nowy.eh 
kanoników, ks. dr. Jan Behrendt, któ
ry wykładać będzie teologię moralną. 

Sztum. Zniknela bez śladu od · 
czwartku zeszłego tygodnia 14-letni, 
Eliza Schwarzówna z Podzamcza 
sztumskiego. · Rodz:ce posłali ją do ce
gielni w Królewskiej Noweiwsi po pie
niądze. Schwarzówna pieniądze ode
brała, ale z niemi już nie TI.D\vrócila. 
Spotkało :kl albo nieszczęście, albo sta
ła się ofiara zbrodni. 

Toruń. Wysoki stan wody we Wi
śle spowodował na nizinach wielką po
wódź~ rozciągającą s i ę w niektórych 
miejscach na milę wokoło. Znaczne 
szkody wyrządziła też powódź pod To 
runiem_, gdzie woda przy przystani dla 
tratew przerwała tamę i zalała plac 
budowlany. Robót oczywiście musia
no zaprzestać. 

Pod Grudziądzem również niziny 
stoją pod wodą. wiele zasiewów zimo
;wych zupełnemu ule~Jo zniszczeniu. 
Pod Świeciem zalala woda cale niziny 
i stoi na metr wysoko. 

Z Wiei.. Kr f Gznat!sldego(j 
Z .Rogoźna donoszą, że gospodarz 

Ptak w Buelowsta1'u ( !) sprzedal Niem 
com gospodarstwo swoje, obejmujące 
136 mórg. 

Gniezno. Proboszczem w Smilowie, 
w miejsce ks. Prandke'go, który prze-

Otóż. skoro tylko Jerzy i Józef wtar 
gną do lasu, żandarmów lilie ma się co 
obaJwiać. Pomiędzy drzewami bylo 
bardzo ciemno, mieli więc wszelkie da
ne, że umkną po&?;oni. Tak się też stalo 

Błądzili ·po lasach cali noc; vwlell 
iść na los sZJczęścia, zaglębiać się w 
sam środek lasu, aniżeli wr:icać na 
główną drogę. 
· Przez cały dzief1 następny nic nie 
mieli w ustach. Nie śmieli sie zwraoać 
do ludzi, których po drodze spotykali, 
nie mogli się odważyć żebrać o kawa
łek chleba. 

Byli 1niewymownie znużeni i nad
zwyczaj strapieni. 

Od czasu ovuszczen:a Sobernheim, 
zaledwie słów kilka przemówili do sie
bie. 

Szczęśliwe wybrn:ęcie z tak wiel-
kiego niebezp;eczer1stwa. podnieciło 
spoczątku ich odwagę; sz!i żwawo; 
lecz niebawem owładnęła nimi niemoe: 
j !?.OCzucie bezsilnośGi~ a wraz z niem 
straszne wyczerpanie. 

W jaki sposób dostać się do grani
cy? do teJ granicy, gdzie miały skoń
czyć się ich męki. Czy starczy im sił i 
enen2:ii, aby dojść do niej 

W lasach, które przebywali, nie mo
gli się kierować podług mapy Józefa, 
szli więc na .oślep i zdali sie na laskę Io 
su, aby ich prowadził. 

Minęli Oberstein i. sami o tern nie 
wiedz'!,c, okrążyli znaczna orzestrzer1 
a tym sposobem zmylili pogoń. 

Przechodzili przez las - milczący i 
straszliwie zmordowani. Gwałtowny 
wicher pędził tuma:ny śniegu. które za
sypywały im oczy i oślepiały. Nie by
li w stanie iść dalej. 
- _Padli na przewrócony kloc drzewa 

brzozowego i spojrzeli na siebie ze 

niósł się do Wałcza. ma zostać wyższy 
nauczyciel przy seminaryurn nauczy
cielskiem w Kcyni, ks. Jtittner. 

Mogilno. Gazety niemieckie prawie 
codziennie donoszą o napaściach •a 
nauczycieli„ którym później ze strony 
polskiej_ zaorzecza."J1. .,Kuj. Bote'" pi
sze znowu. że w Paulinie zbombardo
wano w nocy tamteisią szkołę katoli
cką. Jeden z kamieni wpadl rzekomo 
w kołyskę śpiącego dziecka. - I oto z 
pewnością będzie hakatystyczna baśń 
z tysiąca jednej nocy, tak samo ]ak w 
Pawłowie. 

Poznań.. Petycyę do Ojca św. Pod
p:sało dotad w Księstwie przeszło 
1-17,700 ojców względ_nie opiekunów . 

Poznań. „KathoUsche Rundschau" 
napisała o strejku szkolnym ohydny ar
tykuł. Żadne pismo protestancko-haka 
tystyczne nie zbryzgał-o świętel walki 
nasze:~ takim jadem jak ta n 'by katoli
cka gazeta. 

Odolanów. Za.prowa·dzono ni emie
cl(e nabożeństwo. ,!Kreisbl.'' od<olanow 
ski cieszy się niezmiernie z tego, że w 
Odolanowie zaf)rowadzono dla tam
tejszych niemców katot:ków nabożeń
stwa niemieckie. Twierdzi on. że już 
daw110 dawała się uczuwać te~o po
trzeba. Zobaczymy czy na niemie
ckich nabożef1stwach koś.ciól nie będzie 
św: ecił pustkami. bo ile nam w iadomo, 
możnaby tamtejszych niemieców-katoli 
ków nieledwie na palcach jednej ręki 
policzyć, a wątpimy bardzo, żeby P'O -
acy tamtelsi mieli przekładać niemie
kie nabożżeństwo nad nabożeństwo 

,polske. ~·" , 

Ze Sią.zka czyli St~ropthł~i. 

Bytom. Siedztw.o przeciwko mor 
dercy bytomskiemu Uherce. o ile dt0ty 
czylo rzekomego zamordowania gimna· 
ziasty Wintera w Chojnicach. umorZD
no, ponieważ Liberka udowodni!, że 
w czasie popelnien:a zbrodni choini~ 
ckie., znajdował się w Laurahucie na 
Górnym $1ąsku. Do innych trzech mor 
derstw natomiast przyznał się Liberka, 
tak że proces przeciwko niemu rozpo 
cznie s:e już przed najbliższym sądem 
przysięglych. Mordercy strzegą bar
dzo piinie, ponieważ z wie.zienia bytom 
skiego już kilku niebezpiecznych zbro 
dn:arzy umknęlo. Przypominamy tyl 
ko sprawę Sobczyka.!- które~o dozórca 
wy,puści z celi za przyrzeczeniem, że 
zamorduje jego znJe.nawidzona żonę. 
Zanim zdążył dopelnić obietnicy ujęto 
go jednak istracono. a dozórcę skaza
no na kilka lat domu karnego. 

smutkiem. 
- Ogromnie je1stem głodny - rzekl 

Józef Miiller. 
Potoczył machinalnie wzrokiem na

okoł10 siebie,. jak gidyby się spodzie
wał znaleźć jaki ratunek. 

- Ja - odparł Jerzy - jestem 
głodny i śipfący. Musze się trochę 
zdrzemnąć. to mi dobrze zrobi. 

- Sprobujmy się przespać -
rzekł Józef Mtiller. 

Szukali jakiego miejsca, gdzieby się 
mogli schronić, Jakiego domku. chatki 
węglarza, lecz napróżnD; ta część !a
s u była zupełnie pusta. 

Nazb:erali trochę suchych gałęzi, 
rozpalili ogier1 i rozgrzeli się llieco„. 
Potem nagle nieprzezwyciężony sen 
skleił im µowieki. 

Rozciągnęli się n.a śniegu, zupetn!e 
bezwladni: zatracili całkiem Poczuc1e 
niebezpieczefrstwa, na jakie się naraża:- · 
li, zasypiając w ten sposób; popadli w 
jakiś ologi stan odrętwienia. d 

. Tum(lny śniegu przelatywały na 
nimi. Niekiedy wiatr zasypywał cal· 
kowicie śniegiem te dwie rozposta~te; 
nieruchome postacie; wtedy zamien1~l! 
się w :,akieś bezkształtne wynioslośc1 r 
J1iktby nie mógł poznać, że pod tym 
białym śmiertelnym całunem biją je
szcze dwa dzielne serca; chwilami na
gły pęd wiatr.u rzucał z nich śnieg i orl
krywał ich na czas jakiś ... 

Działo się to akurat w dwa tygo: 
dnie potem, gdy doktorzy Inhelgrand 1 

de Bailly powiedzieli Madelerowi: · 
.,Pańska córka może żyć dwa ~

godnie, może trzy nawet, jeżeli będzie 
miała jakąkołwiek nadzieie. Po upłY: 
wie teo-o czasu. jeżeli Jerzy nie wróci, 
zgaśnie", I : 1 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 1 ~ 6\ 



W Mysłowicach na dworcu ::.konf s
kowano takie'.\Ś kobiecinie z okolicy Ka
towic kilka obrazów pamiątkowych z 
Katwaryi Zebrzydo~~iei i to dlatego, 
ze na obrazach w dme1e orzeł polski i 
napis . .Boże zbaw Po:ske.". Po drugiej 
·trun:e obrazka znajdują sie wizerunki 
zasłuionych duchownych polskich. 

f . Utm;~nkirchen. Zac11v1 uwał tu in-
walida Piotr Sangs pod oznakami tęż
ca karku, przeto umie zczono go w da

ko je~u zachorowało L.d więto\\rać 
wraz z dwudzie tu wymi towarzy
szami _pracy. 

# .. . 

Wiadomości ie świata. 

Trzęsienie ziemi w Meksyku. 
Według otrzymanych dotąd wiado 

111-0ści~ trzęsienie ziemi dotknęlo głó
wnie prowincje Guerrero, leż~cą nad 
brzeg:em oceanu Spokojnego. Informa
cyj dokła<lnych brak, głównie z powo
du zni1szczenia przez katastrofę telegra 
fów i kolei żelaznych. 

Dotąd wiadomo .o 100 zabitych i 200 
rannych, l.iczby te jednak 'Oowjększą 
się z1aczme, gdy nade.'dą wiadomości z 
dalej polożonych wsi i miasteczek. Mia 
staAyutla i Ometepec są zurpełnie znisz 
czone; cale pobrzeże od Acapul.co do 
Salina Cruz uciemialo bardzo od kata
_trofy. Część m:asta Aca.pulco zapa
d/a się i została zalana przez morze. 
W ChiJpancingo wstrząśnienia podziem 
ne powtarz_aty się w ~iągu kilkunastą. 
godzm. W1ele budyrnkow oadło dop·e
r? podczas_ ws~rząśnień ostatnich. Wię 
zienie, s~1tal i szkoły uległy zniszcze 
niu. Porysowało s·e też wiele budowli 
w miastach Potana i Lorca. Komunika 
cya kolejowa pomi~dzy Meksykiem a 
Vera Cruz ustała zupełnie z powodu za 
padnięcia s:ę nasypów kolejowych. 

Ułaskawienie uczestników pogromu. 

W o~tatnich czasach ułaskawiają 
coraz więcej uczestników pogromów 
którzy skazani nostaH przez zwykl~ 
sądy za morderstwo rabunkowe. Uła
sk~w!enia na~tępują za -protekcyą ro
sYISk1e~o Związku ludowe~o.W osta
tnich dni~ch ułaskawiono w ten spo
sób: dwoch kozaków, którzy w Pót
taw:e na żyidach dokonali morderstwa 
rabunkoweg·o i którzy za to skazani 
zostali po 15 lat ciężkich robót; w M111 
sk~ n~askaw:ono policyanta, który w 
pazdz1erniku 1905 zamordował adwo
kata Entisa i na _trzyletnie ciężk(e ro
b~ty *"1zany został; następnie ułaska 
wiono trzech na ciężkie roboty skaza
nych przywódzców _pogromów w Tu
le, k~órzy przyczynili s:ę do zamordo
wanra 30 osób. Niedawno ternu roz
pato.:wal sąd karny w Moskwie spra
wę kilku uczestników pogromów w K°o 
stromie i skazal ich na cieżikie rol;JOty. 
I zno'Yu ułaskawiono ukaranych, a prze 
wodn 'Cząceg-0 sądu Arnolda, który ich 
skazał - zas11s9endowano. 

Z różnyoh stron. 
. .Bochg_m. W'.adomo, iż przesyłka 
P1em~dzy przez pocztę kosztuje do 5 
m.arek wlq_cznie 10 fen. ponad 5 mr. 
az dQ 100 marek 20 fen. Często zda
rza ~ię, iż przesyłający 5 marek ma o
f ow1ą~zek, lub też chciał·by jeszcze za
dączyc 5 fen. na od11;iesienie pieniędzy 
o domu adresata ;. posyla 5,05 mr. 

przez co koszta przesyłki zaraz się 
P~noszą o IO fen, .,:dyż trzeba zapła
c.c 20 fen. 

1 
• Jest i·ednak na to sposób. Oto na-

5ezy przesłać tylko okrągłe 5,00 mr. a 
fen. na odniesienie pieniędzy do d'O

rnu nal.epia się na przekaz _pocztowy w 
bo~tac1 znaczka pięciofenygowego o-0g\ znaczka dziesięciofenygowego a 
s 0 należy wyraźnie wyipisać: ,,Be-
tellgeJd bezahlt" ; podkreślić te sło-

k~a, o ile możności czerwonym ołów-
1ern. · 

0 
Takim sposobem adresat nie będzie 

~: trz~bo:wal płacić 5 fen. na przyniesie 
d~e P'Iemędzy, a przysyłający pienią
ra e. oszcz~dzi 10 fen, któreby w innym 
, zie mus 1 ał zupełnie niePotrzebnie wy 
~~ć· na ofrankowanie przesyłki .pienię-

e1. 

in 1 łloistede. W kopalni .• Konstant'.n" 
a azł śmierć górnik Hohn. 

cht ąetsenkirchen. Ośm lat liczący 
Wi opiec robotnika ·Teodora Brzeskie
na cz~, c:1cąc przejść przez ptot, zawisł I 
byt nim 1 złamał nogę, w:ęc trzeba go 

o umieścić w domu chorych. · : 

chu chorych. 
~~ttenscheid. Tutejsi golarze u

chwalili,_ by w ?rzyszłości za golenie 
brać 15 1en. zamiast 10 a za strzyżenie 
włosów 30 fen zam:a.st 25 fen. 

Gelsenkirchen. W 1skla<lZJie żela
za .Sterna. spadł na robotnika Józefa 
ldz1kowsk1ego ka.wal żelaza i złamał 
mu nogę. 
. ~terkrade. W kopalni „Hugo" zbli 
zyl się dozórca liorsthemke zanadto do 
przewod.u. prądu elektrycznego, który 
~o na m1e1scu zabił. 

Gerthe. Górnik Jan Zierczak z 
łfolthausen zostal tak silnie przez braci 
~essebohm z 9bercastrop poraniony, 
tz ml}art skutkiem odniesionych ran. 

Lmden nad Ruhrą liczy obecnie 
10,00~ dusz. Dziesi~c·otysięczny mie
~z~amec otrzymal książkę oszczędno
sc1 na 100 mr. Uzysl<a<ła ją. nowonaro
dzona córeczka rodziny Wall. 

Frankfurt nad Menem. Strejk t -
tejszych ogrodników został ukoił zony. 

W Budziszynie zachorowało 50 
~r ięźniów i urzedników tamtejszego 
w:ęzienia na tyfu p-o użyciu zepsutej 
wody. 

l(ilonia. Zatonął w zatoce holen
derski żaglowiec „Constance". 

Rzym. We Prascati aresztowano 
Wacława Kudacy z Myszkow:c w Cze 
chach, który PoPełnił milionową kra
dzież. Całą sumę znaleziono u niego w 
kuferku. 

Tyflis. W Kachcticn w przeciągu 2 
miesięcy zapadło na tężec karku 112 
osób. z których 47 umarły. 

l(ałkuta. W lndyach w ciąg·u ty
godnia, ti. od 6 do 13 bm. umarło na 
dżumę 70 tysięcy ludzi, w ostatn ·eh JO 
latach lJrzeszło 7 milionów. w roku 1904 
milion a w roku 1905 liczba śmiertel
nych wypadków była jeszcze wiekszą. 
Dżumę przeniesiono do Indyj w roku 
,1896 z ttonkong w Chinach. 

Ho~hlarmark. W pobliżu kopalni 
„Recklinghausen II" buduje spółka 
„Harpener Bergbau-Gesellschaft" 33 
dornów mieszkalnych, każdy na 4 ro- -- --
~:~~Y za cenę okolo 640 tysięcy ma- Rozmaitości:. 

Ćwikawa. W Sandersdorf znisz
czył pożar fabrykę sukna firmy Her
mann i Rtidiger, skutkiem czeo·o 300 
robotników pozostało bez pracy. 

. Linden n. R. Trzynastoletni chło
p~ec szkolny Grawe przywłaszczył so
bie pewną sumę pieniężną a potem z 
obawy znikł gdz· eś bez śladu. 

Essen. Tajny sekretarz kardynała 
ks. dr Pischera ks. dr. Jansen został 
mianowany proboszczem tutejszej no
wej parafii św. Michała. ~ - Miejsce 
ks. J jal:o ':ietc-e.ta:z ~ ( 12v1>sK.iiJ. 1~1jął 
kapelan przy kościele św. Piotra w 
Dyseldorfie. 

Ęssen. Na ulicy Altendorf.skiej zo
~tal si~~mioletni chlop;eL· przejechany 
I na m,eJscu zabity. 

Essen. BawU tu tymi dniami no
wy prezydent pail.stwowego urzędu u
beżpieczeń w Berlinie dr. Kaufmann 
by osobiście poznać i zwiedzić praco~ 
w~ie górniczej spółki zawodowej, w 
ktorym to celu zw)edził kopalnie w oko 
li~y l;s1sen i Gelsenkirchen„ zajddżając 
ki1kakr~tnie w gląb ziemi. Tak samo 
obe:irzał sob'.e dr. K. pracę na wierz
chu oraz zakłady poboczne. Niernn:ej 
.zwiedz'l p. dr. K. górniczy dom cho
rych „Bergmannsheil" i biura n. sek
cyi górniczej spół-ki zawodowej w Bo
chum. 

Merklinde. Tute.\5zy ks. wikary 
Albus został mianowany profesorem w 
,Geseke. Jego miejsce u nas zajmie ks. 
kapelan Kleeschulte z Drollshagen. 

Siegen. We Freudenberg posiada 
firma Schus wieżę murowaną, w której 
przechowuje materyaly wybuchowe. 
Tymi dniami zauważono w murze wie
ży wybitą <lziurę, w której sie mieści
ło 30 nabo:ów dynamHowych~ zaopa
trzonych w sznur, do polowy już spa
lony. Chciano więc wysadz:ć w powie
trze ową wieżę, w której chwilowo 
mieści się 100 kilogramów dynamitu, 
a zamiar nie udal sie jedynie dla tego, 
że deszcz zamoczyl sznur który się 
skutkiem tego nie dopalit 

lserlohn. Dawniejszy wychowa
niec tutejszego domu sierót kapitali
sta Peters z Schmargendorfu pod Ber
linem zarpisał zakladowi temu 50,000 
marek. Procent ma zostać wzięty na 
ksztakenie wychowanków domu sie
rot w wyższych zakładach naukowych 

Manila. Miejscowość Ilo-Ilo znisz
czył pożar nieomal doszczetn:e. 20 ty
si~cy osób jest bez dachlL 

Elberfeld. Na i:ednem z okolicznych 
wzgórz położono w drugie święto Wiei 

Pieniądze z Ameryki. Dane staty
styczne w..vkazują, , jak zaznacza ,.Gaz 
Ku~.'' że za miesiąc stycze(1 rb. wy
chodźcy z Kujaw przez jedną tylko 
P?Cztę wt~c{awską przesłali z Amery
ki dla swoich rodzin 74,693 rubli. Sumę 
tę odebrało 962 osób. Jeżeli te powa
żną kwotę pomnożymy przez 12 rniesię 
cy. licząc. że mniej więcej taka sama 
przechodzi przez pocztę, to otrzymamy 
już bardw poważną cyfrę 896 316 ru
bli. Jest to jedynie dodatni obj~w. cha
r~kteryzujący niezmiernie przywiąza.
me ludu naszego do ziemi. bo w więk
szości wyipadików pieniądze te składa
ne na kUPLlO inuntów, na których o
siadają potem bezrolni wychodźcy po 

.ciężkiej pracy za oceanem. 
Rzeczą byłoby bardzo ciekawą, 

gdyby i:no~na stwierdzić, jaki jest przy 
o~vw _ _p1emędzy od wychodźców pola
kow z pod zaQ.oru pruskiego. 

DłaczeO'o Ałions XIII ożenił się z 
Eną ~attenber.ską. Najnowsza z legend 
opowiada, dlaczego obecny król hisz
pa11ski Alfons XIII ożenił się z Elną Bat
tenberską. Bylo to tak: Na parę ty
go_dni przed. sw?'A podróżą do Francyi, 
ktora upam1etmona zostala rzucen·em 
bomby w Paryżu pod p0wóz królew
ski, Si2Ptkal król Alfons cygankę i ofia
rował jej sztukę złota. Cyganka jednak 
dumnie odrzuciła monetę i rzekła: 

, „-; ~rólu, zachowaj swój pieniądz. 
Mo:1 rod Jest starszym od tweS?:o. Jest em 
ostatnią z Almorav·idów, którz~- w IX i 
XII stuleciu panowali na Maroko i po
lud~iowej Iiiszpanii. Mnie więc przy
stoi obdarzyć debie. Weź tę sztukę 
złota. 

I podała królowi stara monetę zło
tą. na której znajdował sie wizerunek 
Tachefina, ostatn ·ego króla z rodu Al
rnoradivów. 

- Bacz na ten talizman - dodala 
cvgank~ - ~edzie, on ciebie strzegl 
przed mebezrp1eczenstwami. L;tnieje je
s~cre druga podobna moneta, dałam ją 
pięknej mlodej damie, która. ~dym raz 
upad!a i zraniła sobie czoto. obwiąza
la mi ranę swoją chusteczka. Ludzie z 
:~i otocze~ia nazywali ja królewską 
\vysokoścrą. Królu, jeżeli k·edy zamie
rzysz się żenić, ..r>ojmij tę ml odą dziew
czvnę za żonę. a będz · esz szczęśliwy. 

Po nieudałym zamachu w Paryżu 
pokazywał Alfons XIII tę monete Lou
bet?wi, d?dają~. że ona uratowała go 
z mebezpieczenstwa, a. następnie przy 
spotkaniu z królem angielskim Edwar
dem i temu ją pokazał. 

. . .- Ależ taką sama monetę ma 
ks 1 ęzmczka Ena Battenberska - rzekr 
król Edward. 

Al!ons XIII drgnął, jak zelektryzo
wa~y 1 w tej chwili Dowiedz '.al sobie: 
to .zona dla mnie. 1 do te~o doprowa
dził. 

kanocy kamień węgielny pod wieżę 
Bismarcka. Onegdaj niewyśledzeni do 
tą<l ludzie. wywrócili 40 funtów waią
C.Y kamier1 i ząbrali umieszczone w bla
szanej puszce dokumenty i monety. Za 
wykrycie sprawców wyznaczono 100 
marek nagrody. Sprytni zlodziieje go
tQWi w przyszlości ukraść całą wieżę. IL ·----- - ---------

Biedny Bismarck. 
l(olonia 25 lat liczący czyściciel 

okien umarl tu na zatrucie alkoholem. 
Saarbruiicken. Władze górnicze w 

obwodzie rzeki Saar dokładają starań, 
aby przeszkodzić rozszerzaniu się tęż
ca karku. Tak np. musiał pewien gór
nik. który nie don!ósł władzy, iż dz:ec- " 

Od Redakcyi. 
Panom M. i S. Elementarze rozda:~ 

w razie potrzeby bezpłatnie „zw:ązek 
Polaków w Niemczech". Zwrócić się 
trzeba do ·prezęsa p. Jana Skrabur
skie~o w Gelsenkirchen-Ueckendorf 
ulica Górnicza ((Bergmannstr.) ' 

Bract o Różańca ś . ' Oberłlausea 
donosi swym Sio trom. iż umarła Sio
stra nasza 

śp. MARY AN A HAREMZA 
z J ulczy(1skich. 

Pogrzeb odbędzie ie w środę dni 
24 bm. o godzinie 8 i pół rano z domu 
żałoby. ul. Stein tr. 52. 

Siostry zechcą ie zebrać V..' domu 
żal oby. - O liczny udzial prosi 

Przełoż011a. 

Koło śmewu „Lutnia" w Linde• •· R. 
zasyla swemu szanownemu cztonkowi 

FRANCISZKOWI MADRE.MU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce ży
cia pannie 

JADWIDZE WRÓBLEWSKIEJ 
w dniu ich ślubu, dnia 23-go bm. ży
czenia szczęścia, zdrowia i blogosla
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl
ności i po trzykroć wykrzykuje: ,,Mło
da Parn niech żyje"! 

Zarząd. 

Towarzystwo św.. Józefa w Dahlhausea 
zasyła swemu szanownemu czlol)ko
wi panu 

F~ANCISZKOWI MADREMU 
oraz iego dozgonne.i: towarzyszce ży
cia pannie 

JADWIDZE WRÓBLEWSKIEJ 
w dniu ich ślubu, dnia 23 kwietnia, naj
serdeczniejsze życzen : a zdrowia, szczę 
ścia i plog_oslawie11stwa Bożego i wy
krzykujemy trzykrotnie: Młoda Para 
niech żyje! Zarząd. 

-l!RlmUHll 
J'owarzystwo gimn. „Sokół" w Karnap 
z~;Syla swemu druhowi naczelnikowi 
p.WOJCIECHOWI JANl(OWSl(IEMU 
i' wszystkim druhom .. I 

- 'VOJCIECHOM - ' i 

w dniu ich godnych Imienin, najserdecz 
niejsze życzenia wszelkiej pomyślnośc i 
W kof1cu wykrzykujemy po trzy kroć 
Czołem! Czolem ! Czołem! -

Wydział. 

W dniu godnych Imienin zasyłamy 
naszemu kochanemu wujowi 

WOJCIECHOWI KORDUSOWI 
w Herne ,na.lseredczniejsze "życzen ·a 
zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa 
Bożego. życia do sto lat długiego i te
go wszystkiego co jest pragni~niem 
~er.ca ~ego i wszelkiej fortuny a po 
sm1erc1 aby w zlotej koron:e zasiadł 
na n!ebios tronie przy Jego świętym Pa 
trome. Tego Mu życzymy i 999 999 999 
razy wykrzykujemy: nasz Wuj niech 
żyje! (458) 
M. Z., St. G., E. G., J. M .• W. M., P, Z: 

Wiec Związku Polaków w Heme 
odbędzie się w niedzielę, dnia 28 kwie
tnia, po południu o ~od.zinie pół do -ł 
na sali p. Nitki przy ul. Nowej. (Neustr.) 
Rodaków z Herne. Baukau, Horsthau
se~ i okolicy zaprasza s:e. O liczny u
dział uprasza się. 

Związek Polaków w Niemczeclt. 

Postbestellungs-F ormular. 
ldt nestelle hiermit bd dom Ka!urfPi. 

cł1en Postamt ein Exemplar der Zeltue 
„ Wiara Połskł" a.us Bochum (Zeit~ 
preisJ;ste 128) fiir die Monate Mai und 
Juni und zahle an Abonnement und Be
stellgeld 1,28 Mk. 

...... 
~-

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben, be 
ei1l:V,. 

.., • • I • I• .I.• e • • „I <! '; . 

lalurfclles Pa1t t ~ • I 



Baczność Rodacy! 
Wielki 

transport 

dziec=ęcych 
w rozmaitych gatnnklch, jako to : 

399 

Proszek do prania 

„N 11 ged ach t" 
jest najlepszym i w uży
ciu najtańszym w ewiecie 
- Pierwsza próba powo-

duje stale używanie. 

Do nabycia: 

w Marxloh: 

poleca. ( 45!> 

WILH. GERBSCH. 
He rn e, Dworcowa (Bahnhofstr.) 9!.l, I. 

naprzeciw :Meinbarda. 

Aug. Eggert, ._. •••••• • •• at 
wdowa pet. Griimer, all •• JIU 

Budzik gł. dzwonek. 1,aa 
Zegarek !:::~ 2,aa 
Zegarek ue~z;:;o 6,85 Cenniki około 2000 1 

cyi wy11. unn. 
M. Danecki, Poznu 

ul. Błsmarek.a 2. ( ---
aportaw-e, prcm.e23.ad.oV3e i t. d. 

Otto:•;.::·:~: = e•chumska fabryka = 
~:~~j~t,~u1•h•upt, = · wyrobów papierowych I żeni sie Pan 1 

' sprowadziłem na porę wiosenną i polecam po cenach nizkich. 

.Jan Barański 
J. Hiittemann. • 

w Brnckhansen: • H. Jakisch, (982 • 
Hamb. Importh. „ Wenz", • ul. Schiller& 3 Telefon 676. 8111( 

Radzę Panu kupić całe ll?Ząrlzenis 
mieszkania tylko w pierwszym, na.jwi11k
szym i najznaczniejszym domu h&dJ.to
wym "W miejscu · 

J. Juszczak. 1- dostarcza po najał HZ)'"eh eenał'lt J111t 
w Neumiihl: • - •'' dko. . .• 

Aug. Hesse. · • tyłki I łOfbJ ~ezd~;:, 1 
• 

J. ScbwarzbOff'a skład mebli oraz kompletnych wypraw 
w Wanne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

w Be„klłnshauMen-8., 

I ledyoa polska fabrJka chleba 
w Westfalii I Nadrenii 

w llattenscbeld, ul. Vorstadtstr. 48 
.Aeeby podołać wszelkiej obcej konkurencyi założyłem w Wat\en

aeheid labrTk4' parową. - Służ~ więc każdemu i dostarczam 
ehJeb ł płeezywo, które jest ba.rtłzo smaczne i tanie, jakiego 
u ałkoso w okolicy tutaj dostać u obcego nie można. 

Moje waz, --
pr3ejeżdżają w poniedziałek i czwartek: W attenscheid, 

Leithe, W estee.feld, Hame, Hofstede, Riemke, Bochum. 
We wtorek.rt w płĄtelu 

Ueckendorf, Gelsenkirchen, Hiillen, Schalke, Bulmke. 
W 8rod~ i w sobot'=1 

Bismarck, W nnne, Rohlingbausen i:Giinnigfeld. 
Bracia Rodacy, którzy do wyżej wymienionych miejscowości przybędą., 
jako i tych, którzy jeszcze wspierają obcych, prosz~ o podanie adresu 

na pocitówce, a natychmiast przYJadę. 

Proszę gorąco Szan. Rodaków i Rodaczki o łaskawe poparcie. -
Pepłerajmy swego ł jedzmy ehleb poł~kł. 

Franciszek Matysiak, piekarz polski 

. w w.-ttenscheid, 
Yorstadtstr'. «8 (27) Vorstadtstr. «8. 

w Buschhansen: • papier pergamlnOWT w rolkach IM 
Hngo Eggert. • i paczkach, papier do mar15"&r)'"• • 

wysm.nolendet ny, książki kontowe, t,tkł 

Ser ski, mięki iłatw l1J.. do eygar, tytki do kRw)'", ksłą- • 
dającysiękrajai· • żeezkł rabato-we itd. itd. • 
w kaw. po IO I. 

paczka pocz- 3 90 m ·············---towa franko ' 1 

.Joh.8tegelmann, Wszelkie 
N eumiin1:1teri.H70. (1726) 

4: "zeladaików 

krawieckich 
na duże i małe sztuki, 
znajdzie stałe zatrudn. 
za w rsoką płaćę- 417 

S. Kucnerowicz 
misttz krawiecki, 

w Hesse p. Buer. 

wyroby z mięsa 
i dobre kiszki 

poleca po najtańszych cenach (456 

G. Schatzeł, 
Hcrne, Dworcowa (Bahnhofstr.) nr. 109. 

Dostawiam każdemu (łłi 

na odpłat-:: 
meble na 1 pokój wplata li mk. 
meble na 2 pokoje wplata 10 mk. 
meble na 3 pokoje wpłata 9 O mk. 
meble na ' pokoje wpłata 30 m:k. 

Wyprawa A. odplata tygodn. ł,Oł~ mł. 
Wyprawa B. „ „ ł,AO Gik· 
Wyprawa O. „ ~,50 nrk. 
Wyprawa D. „ a,oe nk. 

Pojedyńcze meble, jak: komody, łóab, 
materace, szafy, bufety, szyfonierki, 1'6· 
ziki dla dzieci, lustra, kanapy już pnr 
wpłacie od 3-4 mr. Dlatego pow:iniea 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Recklinghausen·Siid (Brueh), 
111. Boehumska (Bochumel'Btr.) 

nr. 189 (w pobliżu poczty i aptelli.) 

Ucznia balwiersk. 
przyjmie od zaraz lub pó· 
źr iej 455 

--3-« zdelnyeli 

pom. krawieckit~ 

,„„„„„„„„„.„1„„„ ... „„ .... „an Gajew&kl, 
balwierz, 

Herne, Bahnhofstrasse 99 

.na. snrduty i kamizelki 
potrzebuje od ze.raz t• 
stałe za trudnienie i .,.,. 
so11:ą płacę 404 

alltłl ..A.. ..A., i ..A... ~ ~; :;.Ą.:_ ~i .;A.. . ' 
.A. 1~:A.1 A.. 

I ~ ' 

Baeznoie I 
Rodacy w Herne i okolicy 

Pv:c:lClml szanownym Rodakom mój 

skład żelaza ·i 
maszyn 

lc&:anilracja bezpośrednia statk:rni pocztcwymi i posp:esznmyi 
Przewóz pasażerów 

do , 

wszystkich cześci Swiata 
zwłaszcza na "linjach 

Hamb11rg- 8~~~~~~1JJ~~"-New York 
Hamburg-Bruyfja I Hamhurg·Portugalj" 
Hamburg-La Plata HJmburg-Ameryka 8rodk • 

. Hamhurg-Azja Wschodnia Hamburg· Wenezuela 
• Hamburg-Afryka Hamburg-Kolumbia 

Hamburg-Ksnada Genua-New York 
Hamburg·lndjc Zachodnie (;enua-La Plata 
Hamburg-Meksyk Neapol -New York 

Do 460 

.lmerylll 
8praedaż kart o„ 
lar~towyeh, jakoteż 
wszelkiej informacyi 
bezpłatnie udziela 
jeneralny zastępca „N ord· 
deutscher Lloyd" 

Otto zur Hetlen 
w Dortmundzie 

H.onig•llof nr. i;. 

H •Htz, 
mistrz krawiecki,' 

Herne, Heinrichstr. Jt, i . 

Poszukuję ~ 
9 lab 3 Q3Zeladlf• 
ków kra'ft łeekl 
na stałe zatrudniesie 
''"YS ką płaci;. 1' 

o ozuła 
od zaraz lub pótniej 

Fr. ł'a•arezrll· 
Bottrop, nl. Prospera% 

do got.owania, szycio.1 prania l wyłdJym&llift 
oraz 

wszelkich sprzęt6w kuchen· 
Hamburg-Kuba Ne,pol·Azja \\?schodnia 
Hamburg. Francja N eupol·Egipt 
Hamburg-Angfja Tani ehłeb! 

nych 
· pe eeaaelt jak najtaiuzJ'~·h· (4a 

Zakupione rzooą odstawiam fmnko do domn. 

Za 1ot6wk~. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
SI a nJ sł a w J a n k o w i a k, 

B.EBNE,~ Neustr. 35. 

Z Antwerpji do Kanady, Brnzylji, La Platy, Indyr 
Zachodnich, I<uby, Meksvku, Azyi Wschodniej . 

Z Havra doBrnzylji, fndyj Zachodnich, Kuby, Meksyku, 
Ameryki środkowej. 

Z Boulogne do New yorku, Brazyljl, La Platy. 
1 

Sbltki parowe Hambursko - Amerykańskiej Linji, .~ 
dostarczając nader wygodny przej azd zarówno w kajutach 1 1 
jak i w międzypokładzie, zapewnl11jąpasażerom wyśmienite ~ 1,. 
utrzymanie. ~ ' 

Morskie podróże spacerowe: ~ - · , ·· 
Podróże do lndyj Zachodnich; Podróże na Wschód; ~ 
Podróże po Sródziemnem Morzu; Podróże na Północ; 
Do Kiełu podczas uroczystości morskich; Podróże nad 
Rlvicrą; Do lslandji, do Przylądka Północnego i do 

r; 
j 

1 

"' Szpicbergen; Podró7.e do słynnych miejscowości 
~,: kąpielowych; Podróze do Egiptu. ' 
f' /, ~ lnformacyjszczegółowychudziclająAjenturyTowarzystwa. 
~ slJ jakotez Oddział ruchu pasazerskiego 
r:, J. ~ ~ Abteilung Personenverkehr der 

. ~z~~"..':~~~!~ :~m~!~r~ w~~!~: ~~~~~-~~;s~~ an.56~a·: ·~.: ~ ' H. Herbmeggen, Lindenalltie 75. ':!.1tiW. ~~1 
~~~~~~~~-

'' 
s 

przy ul. Maltheserstr.17 :SOCHtr przy ul. Maltheserstr.17. 
poleca we wielkim 'vyborze 

ksi~żki do, nabożeństwa 
w najróżniejszyr,h oprawach, 

. Pnwieści ludowe i na tle narodowem, elementarze, katechizmy, różne książeczki z obrazkami dla dzieci~ pi6ra, 
atrament i t. d 

W niedziel~ ł świ~ta jest kslt:ga1•11ła ot,varta od godzłn7 8·mej d.o godziny 
przed południem od pól do łt•tej do = po 1•oludniu. 

druk. nakład i redakcye od POwiedzłalny: A n to n~ Br e J s kJ w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa 

pól do IO-tej 

PoJ." w Bochurr 



• 

Na czerv;iec 
1A!Płsywat można każdego czasu 

,,Wiarusa Polskie110'' 
w-ra.z z dodatk1iem rellgijno-Powleśclo
'l'Ynł ped tytułem: 

„Posłaniec Katolicki!' 
Prenumerata na czerwiec wynosi 

-- tylko 50 fen. --
a z •dnoszeniem do domu 64 fen. . 

Ktoby !Pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
skiego„ przez c z e r w i e c posyłali 

jego krewnym w Polsce. ni ech 11adeśle 
64: fen. i dokładny adres osoby, która 
gazet~ ma otrzymywać, a pismo. nasze 
dla odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 
· Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
.Polskiego". organ robotników polskich 
na obczyźnie. 
a a 

Stef an Czarniecki. 
Donosiliśmy już obszernie o odsfo

nięciu pomnika tego bohatera w Czam 
cy. w Polsce zaboru rosyjskiego. 

O znaczeniu Czarnieckiego w na
szem życiu narodowem znany pisarz 

• K:. Laskowski tak się wyraża: 
W ~zeregu wielJdch mężów q11Sze., 

ltistory.i imię_ Czarnieckie.go więcej od 

3 
wielu iooych może na wdzięczność 

· kraj!U li na trwałą zaslugude ipamigtkę. 
W {)jov{Jlik to szczery;,. patryota go

rący, obywatel nieskazitelny. 
.Z cie zrl:rnieckJeg:o lfcldJ.o w cza 

sie kiedy Polska otocwna chciwością i 
złą wolą draipieżnych sąsiadów, wycleń 
czona kozackimi buntami, ogołocona 
z 'Sił i środków, zdawała się łakomym 
i bezbronnym dh grabieży lu1l_em, kie
dy w zamęcie walących S·ię od wszy
stkich granic naja·zdów ni11jlll1ężniejsze 
serca traciły nadzi~e i poHtyc.wy· kie
runek, kiooy chlebem powszednim były 

~ roZJprzę.że.nie siił, nielad i klęski - na-
z Wet haf1ba obcego jarzma, nawet sro-. 
: mota zdrady. · 
e Im IWięcei żyjące dziś wkolenie 

~.CZY1uje się w straszne dziej.e nieszczę 

1 
shwe~o .panowania Króla Jana Kazimie 
rza, łem wręce} poidZiiwiać musi wzór 

ę· .obYWatęliskiej cnoty i g-orąceJ miłości 

1ę ksrruu., uosobiony w promiennej P'OStaci 
· tefam1 Czarnieokiego. 

Sy.n dobrej i starożytnej ale rnieza
, lllożne!1 rodziny, osiadłej na szczupłym 
sz~acie rt.J:bogie:I wloszczow.skiei ziemi. 
rnaiiąc w dodatku liczne bardzo rodzeń 
M:wo, nie mógł liczyć na łatwą w pu-
blicznej służbie karyetę, do której wów 
~zka,s .torowtily drogę przeważnie mają
e 1 .ikolligacye. Był zbyt dumnym, 
~· ~reszać. się .pańskich klamek z na-

1eią 1protekcyi i krescytywy. Gorą
c~ dusza żołnierska rwała go na pole 
bitwy, a ambicya Mnala wierzyć tylko 
lle Własne zasługi. 
. Dumna i gorzka dewiza, którą Czar 

i~ecki, już jako senator I~zeczypospo-
1.e.~. rzucił w oczy sarkajacym na wy
niesie.nie jego magn;itom, owo pełne 
~ra~'~Y przyslowie o wyrośnięciu ze 
s[Wi

1 
1. bólu, a nie ,.z soli ani z roli" 

a o srę hasłem jego żywota. . 
~l Zaprawiony do wojennego rzemio·
saa -We wczes.n~j już m~odości .w zapa
c ~h .olbrzym1eJ w calei :Europie tocząt si~ ~0-I.etniej wojny, (w służbie ce
k~rsk1e1 austryackiej) staje Czarniec
i~ W Potrzebie Smoleńskie!i, zwraca
śc~ na siebie ogólną uwagę wodzów, 
li Iga Potem na Ukrainie koza·ckie pier
tasze. bunty naprzemian z zagonami 
tn~arow, wreszcie pod Żóltemi Wod11-
i/ ~zasu buntu Chmielnickiego d.osta
IQ srę do kozackiej niewoli. Wyzwo-

n:v z nie:1 po dwóch latach \vakzy 

Bochum, na . obot(4, dnia 18 maj 190'f • 

Numer dodatkowy. 

ipod Beresteczkiem. odoosi nieco póź
niej ciężką z pod Monasterzysk na ca
łe życie ,po postrzale kozackiej kuli pa
miątkę i na pierwszy odglos szwedzkie 
go naja:l)du rzuca się ina dalszy ginącej 
ojc_zymy ratunek. 

Historya jeg.o walk ze szwedami, to 
rap.sod pełen Baya1:1d-0wskiej nieskazi
telnel. sławy, rzymskiej; .cnoty i naj
świetni_ęjszego wojskoweg-0 talentu. Ca 
ly kraj grzmiał wówczas echem jego 
imienia, odgłosem błys}Qawkznych P-O
chodów, zwycięskich bitew, niezmor
<lowanego trudu. Czyny takie jak prze 
.bycie na czele wojska w bitwie p-od 
Wanką wezbranej Pilicy, jak ipóźnieJs.za 
zuchwała wpław dokonana przez od
nogę morską ipod Alsen z duńskiego 
br~egu na cz_ele <:tałej jazdy przeprawa, 
to ri~jświetniei.isze brylaąty w świet
nym łacuchu IPOłskich czy•nów wojsko
wych, błyszczące tym samym ogniem 
rycer&ki·ego zapału„ co ·Stk.r:zy się w 
dziejach naszych od tegoż Orunwaldu 1 

przez pola Warny, Kirchomu, Choci
mia, ·przez zidone :Kalenber·gu wzgó
rzu aż do Racławi,ckich płowych ug.o
rów, aż do ·szarych skał Samosierry, 
aż do smutnych Ostrołęki sosen„. 

Czar11ieicki - to kość z kości i 
krew z na'.i.szczerszejkrwi ool·skich nie
złomnych rycerzy bez trwogi i zmazy, 
Duchowy potomek Czarnego Zawiszy, 
duchowy prntoplasta Tadeusza Kościu
iszki. 

Postać skrzydlata, o surowem zno
jami zoranem, yv dymach bitew poczer
.niatem oblicZll~ z y~k'l'Y. ·o-run -
w.ego męstwa w źt'Cl.tiQ ~ z J>f,eyrosł~m 
do piersi pancer~~ do ramienia s~a
blą i sama do grzbietu bojowego histo 
rycznego tartłota przyrosła, plynie 
;przez gzie1owy zamęt iprzefomowej e
poki coraz pntężniejsza w oddali, ro
snąc jako slup ogni'StY przed pożogą 
innych lat, świecą'c na całą przyszłość 
nieugaszonym płomieniem wielkiej, czy 
&tej: j[atk łza dla kraJu swego miłości. 

Ąni iednego strzępa pryw~ty, ani 
jed_nego cienia, ani iednej skazy znikąd 
na nim nie masz. Caly jako lampa z 
kryształ.u, a serce w nim jako świecz
niki. 

Po żywocie trudów i znoju, po la
tach 2hstawiania własną piersią każde;: 
granicy, każdej zagrożonej piędzi zk
mi w ojczyźnie, da1e mu Jan Kazim!erz 
na sejmie 1661 roku tykocińskie na wla 
sność stanostwo. I oto wnet po:wstają 
sarkania siairkania zawiiStnych, aż trze
ba bylo, by król na wUlsne_i na Jagiel
lonów wszystkich powołał się zasługi, 
by skromny te.n dar za krew, bez ra
ch.uby w usługach kra~iu przelaną. za
twierdziły kom;itytucye sejmowe. 

Buława polna koronna, :zaszczyt, któ 
ry w i.nteresie kna:1u oddawna się Czar 
nieckiemu należał, iak na urąsowi~ko 
wtenczas dopiero przybywa, k1ed_v bo
hater dogorywa w Sokółce, \V ni~k:d 
kmieciej chac;e, z pod Staw;ąc1, wie
ziony z ostatnią, śmkrte>in<1 już w p:etsi 
niestrudzon·.:j kulą ... 

Ale rycerz i patryota, oby\v .1tei i 

prawy Pohk na .nagrody nie 0~:51.Jal 
się nigdy. Bił się za oj.czyznę f>." 'CJ: 
życie całe, bo ukochał ją tą_wielką, c:~r 
st~, promienną miłością, co sama sobie 
wystarcza. 

Czarniecki uniósl do grobu :!ed!lą 
jeszcze wieJką i rzadką w dziei'ach za
sługę. 13ył twórcą i pierwszym u nJ.is 
czy.nnym wyznawcą idei podniesienia 
ludu przez ofiarę na ołtarzu ojczyzny. 
On-to ożywil go do obrony fej wspólnej 
matki od szwedów, on otworzył wojsko 
we - dfa szlachty dotychczas tylko 
dostępne - szeregi dla każdego svna 
olczyzny, który krwią :ei dług swój wy 
płacił; on-to nobrntował nn no lach bi
tew chrztem krwi uszlachetnionych 

kmieci i dając im wolność, krajowi 
szczerych patryotów, szczerych obywa 
teli ,przysparzał. 

Po Stefanie Batorym, który pod 
Wielkiemi Łukami łanowe, kmiece stwo 
rzyl piechoty, przed Kościuszką,-pro~ 
dzacym miechowskich i proszowskich 
chłoipów na ziejące dział paszcze, wiódł 
już Stefan Czarniecki. do ofiary krwi 
dumy zapomnianer, młodszej, ~iermięż 
nej braci. 

On-to tchnął w piersi ludu, w uu
sze ci'chych, w cieniach puszczy żyją
cych kunpiów to gorące zarzewie miło 
ści ojczyzny, które do dziś się żarzy, 
- to pojęcie świętego względem niej 
obowiązku, które wieki przetrwało i 
dziś prttcy patryotycznej za fundament 
służy. 
E22!!!2!2 

Ruch kataloński. 

Na tle ostaitnich wybÓrów parla
mentarny.eh w Hiszpanii uwydatnił się 
rys bardzo zn1mienny. Wyibory hisz-
1Pańskie odznac?Jada się. zwykle tern, 
że każdorazowo rzad odnosi na nich 
zwycięstwo. Chociaż więc poprzed
nia izba miała więkswść liberalną, ga
binet konserwaty_yvny, pO'W1ołany do 
steru przez króll1 po nieudałych pró
bach, uzyskał od razll; tak sarno „druz
gocącą" większość sobie przyphylną, 
jaką gótów jutro mieć gabinet libernl
ny, gdyby się królowi podobało znowu 
go do rządów powołać i znowu izb~ 
xd.-• 

nnego nadaje obecnym wy-
borom ht$ZJ)ańskim charakter niezwy
kły. Jest to solidarne wystąipienie 
wszystkich katalończyków, wystąpie
nie tak stanowcze i jednolite. że oni 
jedni z calej opoizycyi nie dali sobie w~r 
drzeć ani jednego posła i że obsadzili 
swoimi ludźmi wszystkie 37 manda
tów, któremi Katalonia roziporządza. 

Po odrodzeniu więc językowem i li
teracikiem, przyszło odrodzenie polity 
czne, dQ1Pelniając w ten sposób zjawi
ska, które zasługuje na nazwę .>Cirodze 
mia narodu katalońskiego, na tle i na 
1podstawie odrębności językowych i 
·plemiennych, które katalończykom 
przeszłość przekazała. 

Hiszpania bowiem nie jest tak jedno 
litym na.rodem, za jaki przywykliśmy 
ją uważać; istnie:1ą wśród jej mieiszkar1 
ców różni'Ce etnngraficzne i języko.we, 
nieraz bardzo glę,bokie, nurtują antago 
niz.my bardzo gwałtowne, a ,pnzede
wszystkiem niech~ć do kulturalnej• ję
zykowej i 1polity1c<Znej he·gemonii ka
stylijczyków. Te różnice. antagoniz
my i niechęci w północno-zachodnim 
kącie Hiszpanii, położonym w sąsie·· 
dztwie Francyi i na wybrzeżu moru. 
Srodziemnego, znalazły grunt tak po-
datny, że potężniejąc dały początek 

-0becnvm narodzinom narodowości ka
taloriskiej. 

Narodek to ·niewielki. bo Kat·alonia, 
obe}rnująca cztery prowincye: Le·xjdd~ 
Gerona, Barcelona i Tarragona, liczy 
:zaledwo 2 miliony ludności, po katalor1 
sku zaś mówi na świecie, licząc w to 
ludność wysp Balearskich, niektóre 
miejsco\\"l()ŚCi na Sardynii, ludność ży
<lDwską w Salonice w Turcyi i niektó
re kolon:e hiszpar1skic, nic .więcej. jak 
-4 miliony Judzi. .Plemiennie jednak ka
taloflczycy różnią się bardzo od resz
ty hiszpanów i zbliżalą s;ę do połu
dniowych francuzów, a \vłaściwie do 
prowansalczyków. Odrębność ta i jej 
poczucie są u katalończyków tak silne. 
że mimo slabych tradycyi historycz
nych i ledwo póltorawiekowego tr :va
nia samodzie1ne5{o hrabstwa kataloń
skiego. które ~IUŻ z początk· em XII \Vie
ku połączyło się z Aragonią, pr:zez ~'ie 

ki nie zgaslo nigdy, a nawet potei;nia
lo, aż wreszcie obecnie przerodziło się 
w samodzielne uczucie narodowe. 

W !Polityce hiszpańskiej uczucie to 
znajdowało sobie kolejno rozmaite wy
razy: katalończy~y najpierw byli nai
gorętszymi zwole'nnikami karlizmu. 
spodziewając się od monarchii karlisto 
wskiej mzeczywistnienia autonomH 
swej narodowości. Kiedy później kr6t
kotrwala republika hiszpańska posta
wiła zasadę z zwpalem, al~ kiedy po 

przywróceniu monarchii burbońskiei 
republikanie przeksztakili się w centra 
listów, ruch narodowy kataloński przy 
brał wyraźnie separatystyczne zna
miona. 

Dzisiejszy panuiący ruch w Katalo
nii przybrał miano „solidarystów„ a 
nie jest to już stronnictwo. ale połą
czenie wszystkich stronnictw w jed
ITTem wspólnem poczuciu narodowem. 
Solidaryści stawia1ąc zasadę, że wszy 
scy katalor1czycy ipowinni iść razem 
bez względu na przekonania polity

czne i spoleczne, że na~'pierw sitt jest 
katalołrc.zykiem, a potem dopiero kon
serwatystą, liberałem, czy republika
ninem, że wreszcie w razie sp1zeczno 
ści interesu katalor1skiego a hiszpań
skiego trzeba posłuchać głosu patryo
tyzmu kataloflskiego. 

.,SoHdaryści" obemrnją wprawdzie 
ipolitycznie nie wszystkich katalończy
ków, ale opozycya rprzeciw nim jest li
czebnie słaba, a nadto znaczna jej .część 
przypada n ar r alońskic l~ 
którzy uważają, że olidaryści Jeszcze 
za słabo zaznacz~(ą swą narodowoś
'Ciową odrębność. 
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Tyle razy! 
Tyle razy ostra zima 
Smierć niosła na kwiaty, 

Jednak budzą się oo wiosnę 
Stroją w piękne szaty. 

Tyle rnzy mróz morderca 
Scinał rzeki w lody„. 

Jednak wiosna przyjdzie ciepła 
Z szumem płyną wody. 

Tyle razy wróg nam groził 
Grobem i mogUą ... 

Jednak wszystko w Polsce żyje 
Tak, jak dawniej żylo. 

Tyle razy zasiewali 
Zwątpienia plon czarny. 

Jednak wiara w śród nas żyje 
Przytłumia siew marny. 

Tyle r.uy rozbierali 
Oj·azyznę kochaną ... 

Jednak cala jest i będzie 
Przez lud miłowaną!... 

Tyle razy już poznali, 
Iż w obrnnie trwamy, 

Umęczeni, ukrzywdzeni. 
Zabić się nie damy. · 

s 

O chłopczyku, t · ry hciał pożywać 
łl bie Ani ła 'tróża .. 

- Dziecial·o ! trzeba uklęknąć. rącz 
ki złożyć i mówić piękn :.e wjeczorny 
paciorek - upominała vrababci,a ma
lego Józia, który w ubraniu olożyl się 
na łóżeczku. 

-:- Prababciu! mnie się tak spać 
chce - mówił sennym głosem Józ:o, 
i dodal tonem prośby: Poz ;vól, już dzi-
siaj nie będę mów il ipacierza ! · 

- Nie można iść mć bez pacierza 
odpowiedziała prababcia. 

~ Dlaczego? - pytał malec. 
- Bo jeśli •pój-Oz'e z spać bez pa-



cierza. to Aniól Str~~ pogniewa się i I ry g.łowy, nadsta~ia:'ą uszu, ~o oto pa 
odejdzie od t\.i;e~o lozeczka. rwww profesorowie odczytu1ą :po ko-

-- To .poproś prababcio twego Anio lei kwalifilkacye - słuchają iei z wytę
la Stróża aby mnie pilnował - prze- żoną uwagą rodzice i opiekunowie. 
cie łóżec~ko moje stoi blis~1 twego -- Jakaż to chwila uroczysta! wym;e 
popros:1.sz? ·~ia~ą właśnie uczniów, któr.zy ·zasłu-

- Nic c.lziecino ! nie mogę. zyll na ~agrody. 
- Dlaczego? Józio spodziewał się nagrody i wy 
- Bo takiej prośby mój Aniół stróż czekiwal jej nie,cierpLiw:e, gdy jednak 

nie wysłucha. . swego nazwiska między nagrodzonemi 
- Wysłucha, zoba;czysz że wy- nie uslyszal, wpadł w taki gniew, że 

~łucha! - mówił Józio. Jakżeby nie powstawszy z ławki, rzudl o ziemfaę ze 
ntiaif wysłuchać takiej dobrej 1prababci. szyty J książki i wyibiegl z sali egzami 

Prababcia zaprzeczylł:l ruchem gto nacyjinei 

1 łudzie wyobra7fają; stara się tylko o ~ 
' dobre por_ozumienie, talkie, jakje istnie I 

je naprzykł'1!d Ż Francyą - łPOrozumie 
nie w kwestyach specyalnych. Wiel 
kim blędem wyraźnych sojuszów :test 
to, że rozwijają do zbytku d_ążności mi
litarne .i· w ten sposób wytwarzają wla 
śnie te niebezpieczeństwa, którym chcą 
za1pabiegt1ć. Z tego stanowiska, rozlu 
źnlianie się związku trójprzymierza jest 
dcla pokoju Europy prawdziiwym zys
ldem. Haslem Anglii jest tworzyć nie 
sojusze, tylko p10rozumienia - Anglia 
inie myśli ~rozić nikomu.'' 

wy. 
- Mój AnióI rmnie nie .posłucha, 

bo gdy dziecko zrobi co zle~rn i odej
dzie od ,niego Aniót Stróż dany mu od 
Boga, to Już niegrzecznikiem żaden in
ny anioł opiekować się nie będz'.le. 

- Doprawdy? prababciu? - za
wołał Józio, otwieraj~c szeroko oczy i 
klęka:~tąc do .pt1cierza. 

Tak się chłopczyna przcstriaszyt, 
aby go nie opuścili aniołow.i·e, że roz
budził się zupełnie i pięknie, ·glo~no i 
wyraźnie pacierz odmówił, poczem p-0-
w·_edziawszy iprababci dobranoc usnął 
spokojny bo wiedział, że już .teraz go 
Aniół Stróż nie opuści. 

Na drugi raz już nawet nie próbo
wlał pożyczyć sobie od 1pn:babuni Anio 
la Stróża. 

Mały Józio jest wielkim urwi1szem 
Patrze.ie! oto wszedł na ldąb kwitną
ych lewkonii i nielitościwie wywij~

jąc drewnianą szabe:lką, łamie p~ki 
wonnych kwiatów. 

- A, niodobry psotniku! - wola 
rpraba_Qc'..a, ujrzawszy Józia: w tym zp
Qale i pochyliła się ku ziemi zbierać 
śliczne _polamane kwiaty. No, gdybym < 

Tatara WJPUściła do mego ogrodu, nie 
mógł.by mi większej narobić szkody 
rzekh po chwH;·. 

Możecie wyobrazić kSOlbie. jak priZy 
kre wrażenl1e ~robilo na obe.9llych ta
kie postąpienie Józia, 1:ak bolesnego u
czucia doznał ojdec j.ego na widok ka
rygodnego 1postęplm gwałtownego mal 
ca. 

Józio, wybiegłszy z sali, ochłonął 
z gniewu. po czasie przyszło zastano
wienLe i wtedy ;przeruzil się swoim czy 
nem. 

- Jakże niemądrze, jak brzydko 
IPO~t'l!pilem ! co za wstyd! czyż pot1raiię 
teraz ludziom SJJoirzeć w ,oc:zy '? 

Józio ciężko odpokiutowal swoie 
uniesienie i długi cza:s potem nie śm'.al 
stairszym .spojrzeć w oczy . Wstyd do
vnany posłużył J~dnak na dobre chłop
cu w pmyszłości. l~ozważył przez wa 
kacye, że chcąc dostać .nl:;1grndę, nale
ży usilnie 1Prncow.a·ć, a nie .dą;sać się na 
star.szych. 

Od tego też czasu uczyl się bardzo 
piln:e, bardzo uważnie, to też odtąd każ 
_dego już roku aż do uko1'iczenia gimna
zyum, przynosił Z11slużone nag.rody. 

Z małego, gwałtownego i nieroz
ważnego Józia, gdy się popr;awił i nie 
ustawał w ciągłej pracy nad sobą i w 
kształceniu sweg-0 umysłu, wyrósł za 
laiską Bożą wielki człowiek, JPierwszo- i 
rzędny polski powieściopisarz, Józet ą 
Ignacy Kraszewski. i 

Mieczysława Mieczkow~1ka. ! 
~::::~~~-~..Jł~~~~U'i! .;3.-xiMV ł 

Nie bąozie wojny. 

Józio spostrzegłszy, ji8.il\.ą przy
krość zrobił prababci swot~ psotą, roz 
plakat się szczerze'. Wczoraj właśnie 
opowiada! mu dziadzio, jak to polscy 
wojl()wnicy potykali się dzielnic z dz:1czą \ 
tatarską, on też dziś chciał naś'11dować Jeden z znanych w sprawach poli- . 
na·ddziadziów: wyobraził sobie, że kląb tyki międzvn11rodowej1 mężów srtanu~ ! 
z lewkoniami, to Tatarzy~ a on sam je- sir Karol DiLke, którego poglądy nie- 1 
den ma zwyciężyć calą hordę! Rad bvł jednokrotnie ;uż zwracały poyvszechną 
ze swego czynu - dop ~1ero gdy pra- uwagę na niego, oświfldczyl koresipon
tiabcia jego samego właśnie porównała dentowi ·dzienni~a, „Pe.tit Parisien", J 
z Tatarem, przekonał się, że źle zrobU. że wszelkie ob11wy'" aby dyiplamacya 

Podczas gdy Józio plakat nad S' o angielska nie dcmrowadzjfa do wojny, 
ją bezmyślna psotą, 1prababunia zbier,tb I są zgola beZipodstawne. 

JUM! --- .222225 

Rozmaitości~ 
Sp&sek na zyicłe cara. Petersburski kores

pondent „Daily Telegraph" donosi !Ila poidsta
wie iillformacyi z kól rzekomo dobrze p01infor 
mQwainych: Policya wYkryfa tu szeroko roz
galęzdony spisek na życie cara. Spisek ten 
.zorganizowala rewolucyjna oartya bojowa wo
bec faktu, że car i Stołypin zdecydowani są 
~trzymać Dumę. Organi·zacya ta obawia się, 
ze w taklim razie straci swoje znaczenie i też 
wplyw na masy i zamierzala z tego powodu 
przez zamordowanie cara .nawe wywolać prze 
~ilenie wewnętrzne. Dotychczas wykryto po I 
dol:mo 80 uczestników tego spisku. Zamierzali I 
oni wtargnąć g-waltem do pafacu carskiego w 
Carskiem Siole i w tym celu podzieleni byli 
na trzy grupy, które miaJy dzi_g.rać wedle je- i 
dnoLitego planu. Wedtug innegq planu zamie- J 
rzano cara zabić podczas jego rainnej prze- , 
chodz.kl po parku. Zdaje się, że skompromitoiwa ł 
nych iest także dużo czfonków slużby pallaco
wei, którzy spis:wwcom udziela~i informacyi, 
co do sposobu życi a cara. Dalej wmięszanych 
jest do spisku także wielu oficerów rezerwo
wych i urzędników:. Zaraz w pie.rwszem dniu 
wvkrycia spisku aresztowano 34 osób i przez 
to uniemożLwiono wykonania zamachu. P ier
wotnie istnia.I zamiar zamordowania ca ra pod
czas świąt Wielkanocnych, lecz przypadek 
przeszkodzil temu Obecnie w związku z wykry 
ciem spisku odbywają się liczne rewl:zye domo 
we i aresztowania 

Pólurzędowo iaprzeczono powyższej wja 
d<:>imości. 

NA CZERWIEC 
zapisywać można teraz ,,Gazetę Toruń· 
ską" na wszystkich pocztach j u listo„ 

wych po wsiach. 
„Gazeta Toruńska" kosztuje ze wszystkimi 

dod.,,tkami na wszystkich pocztach 50 fen. z od 
noszeniem do domu 14 fen. więcej, 

Jako podarek damy wszystkim naszym a
bor.entom p-0wieść, osnutą na tle pierwszych 
walk Polaków z Krzyżakami, pod tytułem: 

OBRONA ŚWIECIA. 
Wysełka tei pow.Jeścł rozpoczn!e się nieba 

wem, niech zatem każdy, kto sobie jeszcze ,,Ga 
zety" naszej n::e zapisał, natychmiast to uczyni 

Koto ś'&)iewu „Róża leśna" w Hocltlar-.t 
oznajmia s.wym szan. czloukom, iż nas~o P<ll. 
roczne walne zebranie odbędzie się w niediie. 
lę, d:nia 19 maja o godzmie 5 po poluduin, .Cf. 
ny udział i est pożądany. (1) 

U w a ~ a: Zarzad i rewizorowie kasy lli 
ini się stawić e godzirue 2, lekcya śpi~u 0 
godzinie 4. ZARZĄD. 

Towarzystwo św. Józefa w Hertea 
urz~za w drugie święto Zielonych Swiatek 
madówkę i ziabawę z polskim koncertea ,,. 
ogrodzie p. Tie1a. Będą takż~ rozmaite Wy. 
grY.!Wki dla panów, pań i cLzieci. PocZ4teik ia. 
bawy o g~z. 3 i pól. po polu<lniu. O ł~ 
6 polonez. - Uprasza się wszystkich ~oda: 
ków z Herten, żeby z.e swoją famili~ PN':fbyli 
na tę zabawę. 

Uwaza: W razie deszczu wyciecrkt się 
nie odbedzie. - Komitet wycieczkowy l(>ra. 
szam, ażeby się stawil w pierwsze świc:to Zie
lonych Swiątek o godz. 11% w lokalu p. fith 
(3) Komitet wycieczkowy: 

Baczność Rodacy z Bulmke. Hiiłlen, Bismark 
1 okolicy. 

W pierwsze święto Zielonych Swiątek 0 
godz.inie 2 po po.ludniu odbędzie s·ię w Dg!'Odzie 
„Hlil'lermiihle" 

WIELl(I KONCERT 
na który urządzamy wycieczkę. Poniewat miej 
sca gry zamówiliśmy tylko WYlacznie dla 1a. 
szej zab~wy, dlatego R.odacy z dziatkami swe. 
mi si: ę sw01bodnie zabawić bedą mogli tern wię. 
cej, że będzie przytem dużo nagród, pomiędzy 
dzięci rozdanych. Także i dla starszych będą 
urządzone rozmaite gry_ Zwracamy uwagę. iż 
dzieci, które przybędą bez rodziców, nie bę
dą wpuszczane do ogrodu. Dalej, jeżeli pogo. 
da Illie będzie sprzyjała. to wycieczka się ni1 
odbędzie. Prosimy usilnie wszystkich Rodaków 
z. Bulmke, Hilllen. Bismark i okolicy, jeżeli im 
chodzi o dobro i zdrowie dziiatek, o zdrowie 
wlasne, aby się jaknailicz.niei zgromadzili. 
Wstęp dla każdego R.odaka bez wyjątku! O 
liczny udzial prosi (2) Komitet, 

Jakób Andrzejczak. Julian Belklewłcz. 
Franciszek Lisowski. 

Koło śpiewu •• Harmonia" w Rotthau&e1 
urz<!<lza dnia 20 maja (drugie św1_ęto majówkę 
w <}~rodzie p. Waldmanna w R.otthausen, Brie· 
senstr. Początelk: o godz. 3 po polud1I1itt. Bę· 
dzie strzelanie do tarczy o nggr·ody i rozmaite 
gry dla dzieci i niewiast_ Goście, mający chęć 
udzial brnć w majówce, muszą się zapisać na 
czlonków. O liczny ud:ziial prosi 
(2) Zarz~d. 

starannie polamane. lewkonie i mó\vW.1 I .,Jeżeli w Niemczech - mówi.ł p. 
do wnuka: Dilke - panuje dość ogólne przekona-

- A nie wfdzi11łeś to, ile natrudzić ł nie, że Anglia zt1mierza wydać Niern
się trzeba, nim wyrosną kwiaty? Trze I com wojnę, to w ,cal ej Ang.Iii nie ma 
ba ziemi ę kopać,_ nawozić, rpolewać, I a1ni jednego człowieka, któryby to prze 
kw.iaty S):idzić a potem je plewić starnn · konanie podziel,atl. Anglicy nie lubią I 
tnie. Ale taki psotnik dla swojej zaba- Niemców - to prawda; jest to .rŻecz 
wy, ani cudze;~ prncy we poszanuje, uczucia, przyczyniły się do tego .gfoś
ani się nie zastanowi nad tern„ że może ne wy.padki (jak telegram do Krilgera 
.zirob i ć wielką przykrość. i cesarska wyiprawt1 do Tangeru, a 

Baczność Ob®rhausen i okolica! 
Dnia 2 czerwca odbędzie się piel

grzymka 

do li e , I ges. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Gladbeck 
uwiadamia szan. czJonków i Kola, które zapro· 
szenia odebraly, oraz te, które zaproszei1 nie 
odebraty, tak samo wszystkich R.odaków w 
Gladbeck i okolicy, iż obchodvimy pierwszą 
wiosenną zabawc w dniu 20 maja w dntgie 
święto Zielonych ~wiątek na sali pana Sichacza 
ulica ttermannstr. Mamy nadzieję, iż we wy· 
żej wvmienionej uroczystości wszyscy jak: Mi
licznieiszy wezmą udzial, przezcp przyczynią 
się do szerzenia zamilowa.nia do pieśni polskiei. 
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 3 po po· 
ludni u. Program: Koncert, wykonany przez 
kapelę dyrnenta p. Pietrygi, 2) przyjmowanie 

, towarzystw i kól zamiejscowych od 3 do pó~ 
do 'ł,3) zagajenie uroczystości przez prezesa 1 

powitanie gości : 4) śpiew kola „Iiarmo!llia" z 
Gladbeck: 5) śpiew 1kó! sąsiednich: 6) monolo
gi i deklaimacye; 7) śpiew~ 8) dalszy ciąg zaba 
wy z tańcami (2) 

„ To rzekłszy, zabrała wszystkie po I świeżo podstępne ukląµy z rządem per- j 
lamane kwiaty ~ odeszla, nie spojrzaw- skim), wreszcie finansowe i h12.1ndl-0we 1 

s zy nawet na zapłakanego i ż·alującego j współzawodnictwo - ale „historya po- , 
po niew1cza.sie małego winowajcę. - kazu.}.e, że nar.ody nie wyipowiaidają 1· 

„,Widać musi się bardzo gnief\vać na sobie wojny z taik błahych ( ?) POIWO ·~ 
mnie!" -- myślal ze smutkiem Józio. idów.„" 
- Po krótkiej chw.;11i prab,abunia Ani też nie 1przyipuszcza Df!lke, aże- 1 
'\vchodzi znowu do ogmdu, idzie iprosto by Niemcy chci'J.ly zaczepić Anglię. 
d o Józia - na twarzy jej niema śladu Coby j-ej mogły uczynić? Anglicy ma- 1 
,gniewu, owszem, zd1obi ją uśmiech ta- 11 j ą olbrzymia przewagę mo::ską. utrzy- i 
$!odny, wyciąga do .prawnuczka rękę a mywać ją będą z.iaiwsze i nie dadzą się ) 
w r ęce tej podaje mu smażoną w mio- • j_ej pozba.wić. Niemiecka marynarka t 
dzie gruszke, Jakie Józ:o tak bardzo iu- l jest wprawdzie doskonała, ale ::est sto I 
bił. l sunko.wo mała i nigdy nie może ma- f 

W ocz,ach zapłakanego malca miej- ł r.zyć o zrówntmiu się z angi'el1ską. Je
sce smutku zastąpiło zdziwienie: żeli państwo niemieckie powięk&zy li
\V,szakże przed ,~hwilą zrobił praba~~mni I czbę swoi~h oikirę~ó'Y: Ang~ia uczyini 
·\vrelką przykrosc, a ona przychodzi do to sia:mo - r to moze isć w meSlk:ończo
dl iego z prz_ysmaczkiem? ność. Ma1jąc już olibrzymie wydatki na 

Prababunia spostrzegła zdziiwienie ~ armię, Niemcy nie będą nigdy w mo
malującc się tak wyraźnie na twarzy i' żności współzawodniczyć z Anglią w 
m1nlca. zachęciła Fięc onieśmielone potędze morskiej .zbrojności. 
dziecko d.o wzięc :a p1rzysmaczlm i rze- ł DHke przyznaje się do „wielkiego 
kla: -0iptymizmu". Europie nie grozila wiel-

- Zapamiętaj na cale życie, że za ka wojna od roku 1875, a może i wte-
zle, należy zawsze płacić dobrem. dy nie byto poważnego niebezpieczel1-

Tej nauki prab~bci nie zaipomni1ał stwa. Ta.ik: samo miliło się z zeszło'rocz 
nigidy nasz maty Józio. ną ·parui!ką w kwestyi marokia1ńskiej. 

P.rababunia uczyla Józia n'.etylko Francuzi byli wtedy ogromnie zanie
ipO'bożności j cnót chrześcijańskich, ona rpokojeni, ale nie mieli racyi przewh:ly
.:to wyuczyła go także czytać i ,piSl:ić. wać krdkó'w wo~\ennych. Zrupytany, 

Dziewięcioletniego oddali g-0 rodz~ czy nie grozHa wojna za czasów Bon-
ce do szkoły. Jh.ngera. Dilke odpowiedział: „Boulan-

Przy.p:atrzmy mu się podczas eg- gęr ! przecież on wł1:łśnie byłby zarw!lrl 
zaminu. Sala szkolna w dniu tym wy- francusko-niemieckie przymierZ'e !" 
glą;da uroczyście. ustr.ojona w zieleń, Dalej powiedział angielski mąż sta- ~ 
wśród które~t rumia!1e buzie student~w nu: „Je~tem przekonany~ że Europa i 
. w ba_rw~ych suki;•enkach wyglądaJą, ~oozo~tam.e w pokoju przez dlu~ie Iata. ł 
Jak kw1atk1. Chłopcy podnoszą do gó- Anglia me szuka sojuszów, jak sobie ·. 

W Newiges będzie odprawiona Msza 
św. z polskiem kazaniem i pol'Skim śpie 
wem. B]i ższe szczegóły będą jeszcze 
ogłoszone. Komitet. 

Baczność paraiianle z Ksiaża ! 
Szanownych parafian zapraszam na nie

dzielę, dnia 19 maja o go·dzinie 1 po poludn:i u 
na p ogaidankę do Iiiltrop nr. 71, p, Gerthe. Spo 
dziewam się. iż parafianie się iak najliczniej 
zhi o.rą, by sprawę raz uko11czyć. Ktoby się nie 
mógł stawić, a chcialby na ten cel jeszcze cJ
kolwiek ofiarować niech skladkę na ręce moie 
nadeśle. Józef Skałecki w Hiltrop III Land
w ehr nr.71 b. Sodingen, (Kr. Bochum.) 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi szan. czJonkom, iż przyszle zebranie od
będz i e .się w pi:rwsze święto Z.ielonych Swią- •1 

tek dma 19 marn prned poJudmem o O'Ocl.dnie 
pól 12, zaraz po wielkicm nabożef:Sh\'I,e. Pro
simy o ja1knaj!iczniejszy udzial. 0-J ·;~ie mile I 
Wlldziani. Zar /<lll. I 

U w a g a. Donosimy szan. ~;:l Jnko.1;, 0- f 
raz wsz}·stkim R.ooakom zamksz'l:::lt \'m w ł lam I 
born. iż w Zielone Swiąti'.\:i będzie się o.iby--.vać 
Adoracya Najśw. Saikrarmentu_ Dla Polaików są 
naznaczone godziny nabożeńst .va, tali w r.:erw I 
sze, jak i w drugie śmięto :JO p·)łtd.1iu od 5 
do 6 godziny. O :ak,1..iiliczni~n~y • „f w r;a-
bożeństwie prosi J ~rząd. 

Towarzystwo 2łmn. „Sokół" w Gełs.-Bismark 
urządza wiosenną zabawę w drugie święto 
Zielonych Świątek w Bismarku w sali p. A. 
Langenscheidt, ul. Bismarka nr. 254. Na za
bawe zapraszamy wszystkich Rodaków i Ro
daczki z Bismark i okolicy i tak samo szano 
Wlne Gniazda „Sokolskie" i Kora śpiewckie, 
które zaproszenia odebraly, tak samo i te, któ 
re dla braku adresów zaproszeń nie odehraly. 

Za:J')raszamy wszyst:dch i mile przyjmiemy, 
bo mamy teraz salę dużą, więc mogą się ro
dacy i rodaczki ucieszyć. Początek zabawy 
o 11:odzlnie 4 po pol Będzie strzelainie do tar
czy o nagrody, tak samo ćwiczenia wolne i 
na S'Przętach. Muzykę wykona kapelmistrz 

1
. 

druh Ignacy I(aczmarek. O jak najliczniejszy 
udzilal w zaba\.·vie uprasza się. (3) 

Czołem! Wyd~ał. 

Zar~~d. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się w drugie 
święto Zielonych Swiątek o godz. 11 zaraz po 
nabożeństwi e. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsęnkiirchen I(omitet „Swię· 

toiózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwahl co 
następuje: , 

Komitet „Swiętojózafacia" skfada pana Jo· 
zefa Haina z Bochum-Iiofstede z jego urzędu 
jako ska rbnika •. ~więtoiózafacia". Pow~d~ 
bardz,o ważne są Komitetowi znane. Korn1te 
; .Swiętoió zafa.cia" ootwierdza wybór pana Sta 
nisfawa Zmyślone~_p z Wattenscheid na skar· 
bnika .,Świętojózafacia". Odtąd nie wolno pa~u 
Józefowi Hainowi z Bochum-Hofstede przy1· 
mować nadal skla<le.k na „Swiętoiózafacie"1. , 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsY ac 
na ręce !!.8-na Stanisława Zmyślone.f!O z Wał· 
tenscheid. ulica Bochumerstr. nr. 156. 

Komitet „świetoiózaiacia": . 
Pranciszek Matysiak, przewodnicziący; A1wrze1 

Kranz zastęoca; T. Nowaoi(i sekretarz. 
0
_ 

Jan Skraburski z Gelsenkirchen. III: Ja.n. Sz\Rg' _ 
wski z Schonnebeck. Marcin S1ekiersk.1 z Ra~. 
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z 0 V 
hausen. Andrzei Ckhy. Stanislaw ZmY_śl.0~h 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. Wo1cie 

Kotowski z 'Essen. 

Tu;/~rzy-;t~~ t~tervine ,,Szcze5cle';-w-~i~b: 
Hochfeld., __ ,,,,,.-·"' 

toka:l zebrań Jan Giesen . puis· 
Towarzvstwo loteryjne „Szcześc1e w . 10• 

burg-ttochfe.ld urządza w drugie świeto ~1e. 11 
nych Swią,t swą wiosenną zab<twe z tan~~
w lokalu pana Jana Giesen przy ulicv ~a~. iU· 
merstr. Początek o godzinie 4 oo po tt mo· 
Muzykę dostawi pain Podeszwa z Alstade~. na 
żerny się ochoczo w swoie:m gronie bawić, (31 
co się szanownym Rodakom zwraca uwage. 

Wiec Sokolski w Huckarde . 
. · okohcY 

dla wszystkich Rodaków z Huckarde. 1 odt· 
oob~dzie się dnia 20 maja PO potudmU okg 1J. 
4 u p. Brakmiillera, ulica Pry<lerykows \te· 
Wiecem tym Wlinni się wszyscy Ro~acY z~1 c~ 
resow:ać i licznie na wiec się stawić. 1 ~:'sic pozamiejscowi. O liczny udzial' Rodar{ 1 
u_prasz.a _ Czo eJm • 



1•-.rarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
1. ()()me do wiadomo5c!, SWY1,fl cz.J:ookom i Ro

~om 1 Oberhausen, 1z v.r tHątek, dnia 17 maia 
prnb~ie ksiądz polski i qędzie ~uc:hal spo
.,ied::ii św. W ~ob?t~ po południu 1 w nie
dziele rano spow1edz sw. dla czlonków Tow. 
ś\V. Barbary •. a w niedziele rano o godz. 7 i 
pól prnstępuie Towarzystwo wspólnie do Ko-
Jllll:il łtf. pod chor~liWią. . 

Ulf'U•~ Zebranue od~edz1e sie w nie'Elz.ielę 
dJti!! 19 maoa. o g?dz. 11 i Jl~. zaraz po wiei

" kiertt •abożenstw1e. poniewaz Tow. bierze u
Jzid :a chorągwią w rocznicy Bractwa Różaii-

• co1'ei!ci 1' p~rafii Ser~a Jez"UWWe)t'o w Ober
hau-.. O hc~ny udzJał w spowiedzi ś.w. ze-
brania i roczmcy upra~za Zarząd. 

łlrdiWO Różańca św. w param Naiśw. Panny 
Maryi w Oberhausen 

e. uwiadam[a szan. siostry i b1aci, tak samo Bra 
ctwa Różańca św_ i Towarzystwa w Oberhau
se• ł okolicy, iż uroczystość poświęcenia cho 
rą&"1'1 różańcowej nie OO'będzie sie w pierwsze 
świefo Zielonych ~wiątek„ z ważnych przy
czr• od nas nie zależn_ych. i odlożoną zostanie 
do irzecicj niedzieli lipca. Bliższe szczególy 

o urodY~tości będą we „Wiarusie Polskim" c-
ie gJos~ne. . . Józei Szulc. 

Uwaga: Pos1edzeme Bractwa Różańca św. 
przrpada.iące w Zielone świątki, odbędzie się 

ej na aaLi i;iani Kolter, przy Nowym Rynku w 
a- pienrsze święto po pglu~niu o J!.Odz. 2, zara. 
e· zem dia wszystkich pątmków z Oberhausen i 
ę. okolicy, biorących udziaJ w pielgrzymce do 
Y Ne\figes czyli ttardenbenr. O jak m„jliczniei
ą szr Itdzial w wyżej wymienionem zebraniu 
iż uprasza 1V imieniu komitetu pielgrzymek 
ę- Józef Szulc. 
O· 
i~ Bractwo róż. Żyw., w. p, Serca .Tezusowe20 
: w Oberhausen 
ie obcllodzi w pierwszy dzień Zielonych Swiątek 
li. to ja!i 19 maja pier;wszą roczni~ poświęce-
0 n:a, chorągwi, na którą ząrirasza jak najuprzej-

miej wszystkie Bractwa Różańcowe, towarzy
stwa polskie. które zaprosze,~e odebraly jako 
i te. które dla braku adresów zaproszenia nie
dostaly i wszystkich rodaków i rodaczki z 
()berltausen i okoVicy, Bractwa i towarzystwa 
prosimy przybyć z chorągwiami. Program bę
dzie ust,ępujący: w piątek 17 maja o godzinie 

e· 3 po poludruiu przybędzie ks. polslki do kościola 
e· Serca Jezusowego ,i zaraz za,cznie s!uchać spcr 
te wietlzi i to niewiasty_ O godzinie 7~ na wie-
ęć .czór będzie różaniec, a potem kazanie w so-
na botę mno o godziruie 7 msza św. i wspólna Ko-

munia pod chorągwią. Po poludniu spowiadaic:i 
się mezczyźni. W nied7;ielę rano o 7 i pól przy 
stepują m~żczyźni do I(omunii św. pod chorą
gw:(ą różańcową. Po poludniu o godzinie 2 

O· 'J)rzyjmowanie bractw i towarzystw u pana 
Alekota, zaraz koło kości~a (Marktstr.). O 
Kodzinie 4 polskie nabożei1stwo z kazaniem. 
Po l!aboże1istwie udamy się na wielką salę do 
J>ana Webra, ulica Duisbur~ska 419. Tam bę
dzie dalsza uroczystość. O godzinie 8 będzie 
ooe~raną bardzo religijna sztuka amatorska 
pod tytutern: „Ida z Togenburga", na którą się 
zwrata rodakom uwagę, gdyż tu w tych stro
nach darwno jej nie widziano. - Wstępnego 
plac;\ wszystkie brnctwa i toiw. 30 fen., goście 
50 fe1t., a nie\vias,ty 10 fen. Jeszcze raz zapra
szamy wszystkich życzyliwych nam rodaików i 
Rodaczki na uroczystość. W imieniu bractwa 
różaicowesi:o (3) 

Karol Nowacki. nadzelator. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen. 
W vierwsze święto, dnia 19 maja o godzinie 

4 PG poJ1Udnju odbędzie się posiedzeruie, zosta· 
nie zdaine sprawozidanie z procesu, gdyż 16 b. 
m odbyl się termin w Boch_um oraz będzie mo 
wa o Qfocesyi Bożego Ciala. O licmv udział 
Prosi (1) Zarząd. 

tu:.l!~ic stawić o godzjnie pół do 4-tei po po
lu~ru.n w drus;ic śwlęto Zielonych Swiątek w 
ko~c1cle. Po odmówieniu wsl!{>lnie Róża(1ca 
św1ę!eg~ zebranie i wpis nowych Sióstr i 
~ra~! .w Dom~ sióstr milosierdzia. O jaknaj-
hczmeiszy udział uprasza się. (2J. 

Towarzystwo św. Jerze~o w Alstaden 
o~chodzi w_ poniedz.ialek 20 maja swą 16 tocz
mcę na sali pana de Poel. Na uroczyst:>ść tę 
zapr,aszamy czlonków i rodaków z Alstadcn i 
okolicy. ~zan. Towarzystwa, które odebraly 
zaproszen~a, ?raz te, które dla braku adresu 
2aor~szema me ode~raJy, p!osimy, aby to 0glo 
szenie za zapr()Szerue uwazaly. Przyjmowanie 
!o.wa·rzystw od godziny 2. O godzinie 4r.;:bo
zenstw~ ~ kazaniem. Po nabożeństwie pochód. 
O .goo~.1.rue 8 o\le11:rana będzie sztuka: „.T< Lef 
fg10~k1 . Wstępne dla członków 30 fen. dla 
gości 50 fen. Wvrażamy nadzieję, że nas sza
n?"Wne Towar~ysitwa i rodacy swcm orzyby-
a1em za-szczycić raczą. (2) Zarząd. 

Tow. Przemysłowców oolsklch w Essen 
ur.ząd~'!- w .drugie ,święto Zielonych Swiątek na 
wielk1e1 sali Jl. Me1stra przy ulicy f rohnhausen
Strasse ,,Alfredushaus" swą zabawę. Początek 
o godzinie 5 po poludniu. 

PROGRAM ZABAWY: 
1. Koncert. występ ze śpiewem oddzialu 

śpiewaków Tow. 
2. Przedstawienie amatorskie pod tytulem 

„Mifostki ufańskie". 
Po przedstawieniu zaba:wa z tańcami. 

ZARZĄD. 
U w a g a : Dzieciom niżej lat 14 wstęp na 

sale wzbroniony. 

:rowarzystwo gimn. ..So·kół'' w Hor'.;thausen 
w drugie święto Z.!elonych Swiątek oubę

dz.ie się nadzwycza1ne zebranie o godw1ie 11 
i pól w poludnie, na. które każdy jest Jbowią-
zany, przybyć. (2) 

Czole.m ! Wydział. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
urządza , w drug-ie święto Zielonych Swiątek 
Z A B A W Ę W I O S E N N A 1J1a sali gościn
nego Siudra. Program jest bardzo urnzmai
cony, na co szan. członkom, oraz życzliwym 
Tow. Roda1Irnm zwraca się szczególną uwa11:e, 
przedewszystkiem na gry tO'Warzyskie np. dla 
niewiast tluczenie garnka dla dziewcząt zwiia
Jlie klębka, dla chlopców skakanie w workach 
1itd. . Spodziewamy się, iż szan. Roda.cy ze
chcą ze soosobności sknrzystać i zabawić si~ 
w gronie swoich. Koncert wykona kapelm. Mu 
sielak. Nie obejdzie siG z pewnością i bez ma
zura. Na zabawę zaprasza siG uprzejmie wszy
stkrlch. Początek o godzinie 4 po poludniu (2) 

ZARZĄD. 

Towanystwo gimn. ..Sokól" w Bulmke 
urządza w drugie święto Zielonych Swiąick, 
dnia 20 maja zabawę wiosenną na sali p. K. 
Luig. Począteik zabawy o ~odz. 5 po pol. 
ZaJbawa będzie urozmaicona ćwiczeniami wol
nemi, oraz ćwiczeniami na &przętach. Upra
szamy niniejszem szan. .Rodaków i Rodaczki 
o liczny udzial w zabawie. (1) 

Uwaga: Przyszle zebranie odbędzie się 
także w drng-ie święto przed zabawą o godz. 
1 po pol. Inne zberania odbywają si~ w ka
żda. drugą i trzecią niedzielę w miesiącu, więc 
się upra~za druhów o punktuailne przybywanie 
na zebrania. Czolem ! Wydział. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebranie ,,Zjedn. zaw. poi." w Oberbausea Il 
na sali pan Jansego przy Knappenmarkt od
będzie sic dnia 20 maja w drugie święto Zielo
.n:i:ch Swi~tek po poludniu o godzinie 3. Bedzie 
sprawozdanie <l.elegata z walnego zebrania 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego" i różne 
.filJra'Yy• tyc~ące się wydzialu naszego bedą o
mawiane. Zarazew będą obrady dotyczące 
zabawy cuon.ków „Zjednoczenie zaw. poi.". 

BACZNOSC HILDESHffM! 
WIEC POLSKI 

odbędzie się w sob<>te, dnia 1 maja wieczorem 
o godzinie 7~ na sali p. Weistetcra przy ul. 
Schiitzenhaus. ' 

Baczność Hamboro. 
Obronc prawną wykonuje se:kretarz Wy

dzialu „Z1edn Zaw. pol." i to w dni nast~pu
jące: od 5 do 11 przed poludn. od g. 11 do 12 
Qd 12 do 18 po poludniu od godz. 7 do 8, od 
19 do 25 przed potudniem od godz. 11 do 12, 
o-d 26 do 2 czerwca po poludniu od godziny 
7 do 8 w domu druha Biedki w ttamborn. K!a
sztorna ulica (l(losterstr.) 29. 
· Uprasza sic druhów z ttamborn i okolicy, 
aby z rcklamacyami podatkowcmi i innemi 
sprawami do powyżej wymienionego druha się 
zglaszali. Wal. Biedka. delegat. 
Wiece „Zjednoczenia Zaw. Pol." odbędą się 

w niedzielę. dnia 19-go maja rb. 
W Bismarck po poL o 2 u p. Langenscheidt. 

Zebrania członków: 
W Linden nad Ruhrą po po.ludniu o 4 godz. w 

lokalu p. Schillera. 
W Habinghorst po pol. o 4 u p. I(ettlinga. 
W Meiderich przed pal_ o 11 godz. w lokalu 

p. Mertens, Kurzestr. 
W Buer po .Poludniu o godzinie 4 w lokalu p. 

Poppinghaus. 
W Hombruch-Barop po południu o godzinie 4 

w lokalu p. Bocka. 
W UeckendoJi przed po.tudnicm o godzinie pór 

12-ej w Lokalu p. I(ramm. 
W drtJgie św.i eto 20 mała odbędą się wiece: 
W Osterfcld o godzinie 4 po poludniu w lokalu 

ttusemainn. 
W Langendreer o godz.inie 5 po poludniu w lo

kalu pana Arns przy dworcu. 
W Gerresheim przed południem o godzinie 11 

w lokalu p. Becker. 
W Diisseldorf po poJu.dniu o 2 i pól w lokalu 

P. Qr,cze ul. Koloi1ska. 
W Ober-Marxloh przed poludniem o godzinie 

11 i pól w lokalu p, Neuhaus, ttafmanstr. 
W Horde odbędzie się zebranie czlonków w pią 

tek 17 maja wieczorem o 8 god1.linie w lo-
kalu pairia Baumbec.k. 

Na porządku obrad: 
Sprawozdanie z walnego zebrania sprawy 

knapszaftowe. oraz inne ważne rzeczy obcho
dzące każde11:0 Polaka na obczyźnie. 

O liczny udzial prosi „Zjednoczenie zawo
dowe polskie". 

Dla Bochum-ttofstede zostal wybrany m~
żem zaufania Jan Kokot, mieszka Kl. Dorfstr. 
nr. 3. 

Dla Aplerbeck został obrany mężem zaufa 
nia Józef Ifoffm<:•:m. 

Zebrainia czJonków będą się odbywać co 
4 niedzielę w lokalu P. Erdmann w Aplerbeck. 

Kribitsch. W miejsce druha J. Nieczkiewi
cza, zostai obrany mężem zaufania druh St. 
Jankowski. Rewizorami kasy są obrani dh. dh. 

St. Jankowski, Fr. Jankowski 
Wydział. · 

Zebranie członków w Marxloh odbędzie sit:: 
w niedziele, dnia 19 maia po poludniu o godzi-

Baczność •• Sokół" I w Oberhausen. nie 5 w lokalu pana Placa. 
W drugie święto Zielonych Swiąt o godzi- Na porządku obrad: Sprawo.zdanie z wal-

nie 3 rano odbędzie się wycieczka. Druhowie nego zebrania. Projekt nowych ustaw knap-
winni się stawić przed godziną 3 rano na No- szaftowych. Inne ważne rzeczy. 
wym R~nku. (2) W Hamm jest delegat dh. Józef Szczyg-

U w a g a: O godzinne 9 rano winni si~ lowski Wiescheshofen Colonie nr. 28b. Mę-
starwić wszyscy druhowie na sali pani Kolter zami zaufania są dh. dh. Jan Ciesielski, Wie-

Bac1.Sość Rodacy i Rodaczki w Gelsenkirchen- z powodu ważnej sprawy kompletny udzial scheshofen Colo111ie 26b: Michal Lukaszewicz, 
Bulmke. druhów pożądany. w łfamm, Fersterhauseniweg nr. 2. Franci-

Ó· 
Wszyscy Rodacy i Rodaczlki, którzy się Czolem! Wydział. szek Szczotka w Hamm, Ackcrstr. 3::i.. 

zglosili w niedzielę do Różańca świętego, i ci W Erie jest delegatem druh Waclaw Law-

to Grodecki, Bismarkstr. 4 • Józ i om nowski 
Barbara tr. H. Jan ztul. Bismar ·str. 141. 
rewizorami ka y Roman Wyżlic i Antoni u
gustyn. 

Dla Buer mężem zaufania został obrany 
druh Pr. Siedlaczyk. który mieszka przy uli
cy Biilzestr. Uprasza sie czlonkó „ ażeby Je
mu skladki regularnie płacili. 

Baczność Wattenscbełd. Zebranie ·zloD
ków „Zj. Z. poi.· 19 ma ..l •• c me dbędtie z pe> 
wodu świąt. 

Uwa~a. Meżem zaufania w miejsce druha 
St. Matu...szewskiege> jest obrany druh AntOlii 
Zasłona. Jemu tylko wolno skladk1 odbierać. 

W Hofstede w miejsce <druha Haina j;:sł 
obrany dh. Jan Kokot meżem zaufania. 

W Kastrop. Meżami zaufania są obrani: Na 
Kastrop Bchringhausen: Feliks Pawlak, na 
Westrych i Bovingha.usen druh \Vlad. Kupczak. 
(Dorfstr. 53.) 

Druh Piotr Grzesiek mieszka przy ui~cy 
Wittenerstr. 52. 

Z Holsterhauseo. Druh Andrzej Bla.s7.yk 
mieszka Drzy ulicy Moltkestr. 10. 

Sterkrade. Druh Walenty Tasiems!\:i mie 
szka przy ulicy Jerzego (Georgstr.) 6a. 

Do powyżej wymienionych delegatów 
czlonkowic „Ziedooczenia Zawod. Polskiego" 
owych miejscowości winni się zgłosić. 

NA CZERWIEC 
7.apisywać można teraz „Przyjaciela" na wszy 
stkich pocztach i u listowych po wsiach. 

„Przyjaciel" kosztuje ze wszystkimi do
datkami na wszystkich pocztach 34 fen, z od-
11109zeniem do domu 8 fen. wlecei. 

Jako podarek damy wszystkim naszym a
bonentom J)f)'Wicść. osnutą na tle pierwszych 
walk Polaków z Krzyżakami, ood tytulem: 

O B R O N A S W I E C IA. 
Wysylka tej powieści niebawem się roz

pocznie. niech 7ałem każdy. kto sobie jeszcze 
„Przyjaciela" nie zapisal natychmiast to u-
czyni. • 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem t(aiserlt• 

chen Postamt ein Exemplar der Zeituns 
,,Przyjaciel" aus Thom filr den Monat 
Juni 1907. und zahle an Abonnement 
und !;3_estellgeld 0,42 Mk. 

Obige 0,42 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 

. . . . • • • d. • • • ~ • l!iłł .... 

Kałserlłclles Postaat •. ~ 

5 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hi,ermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Gazeta Toruńska" aus Thorn fiir 
den Monat Juni 1907. und zahle an Abon 
inement und Be:stellgeld 0,64 Mk. 

Obig_e 0,64 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 

d. 190. 

~~acy i .Rodaczki, którzyby mieli zamiar wstą niczak, Heinrichstr. 35. skarbnikiem Tomasz 
iltc do grona naszego, zechcą się ws:iyscy punk Ratajczak. Seitenstr. 11., mężami zaufania O- Kaiser). Postamt. 
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zei 

iS· 
Io· 
•'.li 
ei· 
jp. 

0' 

na 
3) 

c1 
z, 

1f, 
te· 
c~ 
sie 

Formularze można wyciąć, wypełnić i oddać na poczcie. 
POSTBESTEl.LtTNOSfORMULAR. 

kh beste1Me h.ioermit bei dem Kaiserłi

then Postamt efa ~xemplar der Zeitun1 
„Wtarus Polski" aus Bochum (Zeitungs. 

~reisliste 128) fi.ir den Monat Juini 1907. 
Und ziahle an Abonnement und Bestell
~eld 0,64 Mk. 

Obiz_e 0,64 Mk erhalten zu hruben, 
·oescheLnigt. 

Ili 8 • li • a 11 n. a I • I a • 190.n 

'1 Kafserłlcltes Posta•t • • •. 

POSTBESTfLLUNGSfORMULAR. 

kh besr~l'e hftrmit bei detrt I(aiser
Hc!hen Postamt ein Exemplar der Zeitunv 

„Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs, 
preisliste 128) filr den Monat Juni 1907. 
und ziahle an Abonnement und Bestell

geld 0.64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu habent 

beschelnigt. 

I • • • łl • • d. • • • • 190 ..•• 

ł(aiserllcbes Postamt •••••.•••••• 

POSTBESTELLUNGS-PORMULAR. 

l. i- •H!stelle hiem1lt bel efom l(ais-eru. 

c e iJos.tamt e..in Exemplar der Zeint"" , 

ł ;\'farm; Polski" a.us Bochum (Zeitun :-. 

1pireisliste 128) filr den Monat Juni 1907. 
und ziahle an Abonnement und Bestell
geld 0.64 Mk. 

Obige 0.64 Mk. erhalten zu haben, 
beschejnigt. 

• 8 • • • • • •• 6 I I I 11 • l ~ ... , 

a rHt:ku Pntaa 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. -
(eh nestelle hiermit bel dem I( 

tiien Postamt ein Exemplar der Zeł 

„ Właru Potskr• aus Bochum (Ze.ft 

1vreisliste 128) filr den Monat Juni 1907. 

und z.ahle an Abonnement und Bestell
zeld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zn haben9 

bescheinigt. 

• • • • • • • I. • • • • • łJll. 

I Maa P1 t 
' ł • I 
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Ogólne · rażenie 
· sprawiają bajec~miP. tania 

sprzedaż zielonoświątkowa 
Koszta podróży się zwraca! 

•I '1••wP~!H6ilill1r~H~n~••• 
ł Baczność Recklinghausen-Sud. l 

a W ł·l!lze i 2-arie śwł~to Zielon7eh Świątek f 
~=~~-:.. ł §~ urządzam w mym obszernym i pil!knym c grodzie 

I 

SKLAD TOW ARÓW l(OLONIALN. 
Moją w JPObliiżu kapafoi .. E·wald" polo
.żoną fi.lię sprzedam iuż od l czerwca rb. 
Na urZ'l.dzenie i zaipasy towarów po
rtrzeba 1200 mr. Pewna egzystencY1a dla 
Polifl·ka. Bliższych szczegółów udzieli 

.ED. HAO.EMANN. 
(577) łierten i. W. 

-- - --· -·----
Dla Polaków na obczyźnie, chcą

cych powróoić do swei ojczystej ziemi, 
pQlecamy każdego ozasu 

4 GOŚCIŃCE z ~OLĄ 
tkoło Poznania w dobrym biegu od za
raz na sprzedaż i do dzierżnwienia tak
ie gospodarstwiai, począwszy od IO mrg 
ziemi J)estylacyę w Poznaniu za 4000 
marek. 3 oberże w malem mieście i re
stauracye w rozmaitych cenach, wszy
stko od zaraz. do objęcih. Zgtoszenia 
1Przyymuje (579) 

l(OW ALEWSl(I i ST.EFAŃSl(I, 
_Posei: ~· 6 .. Moltkestr. 25 parter. 

Mam na eprze1J aż 

I 
pół morgi ziemi z rlnmern munwanyrn pod dachówką 
przy szosif, skłaclaj:}cym si ę z l izby i z knchni, 
oraz z chlewem z gliny prd słomą, w wi;i kościół i 
s?.koła, od dworca 10 do 15 minnt. l1o~iad1ość po
łożona w .Kuno " ie lf pow. śremskim. Cena kupna 
500 talarów. Dalszych szczegółów ndzieJ:. 542 

To1nasz Et '"arc.zyk 
w Herter, Polna 1Feldst r.) 191 

P::r. Hecklingbll.nsen. 

fi.roty ł wy!~~~~.~~~k~~:pel<~~~Li!~~o~~~!k~ ł 
ł 

~ 
Ws~P.P do ogrodu podczag koncertu t7l'rs:o 10 fen. Piwo lil ł14l. ł 
W" pierwsze święto od godz. 11-tej do 1-szcj w poh.Uiie 

Bracia Gretka w Herne. 
Kto chce rzeczywiscie oszez~dzlt· płe

Dła\dze, temu polecamy usilnie swe potrzeby 
w getowej 

i będzie koncerl pny wolnym ;·::::im szacunkiem (i70) ł 

ł Hermann Schramm, gościnny. . ł garderobie mezkie.i 
~ I dla chłopców, ~ I ~~ ••• „.~ 

Ob 1. •" tylko u nas 
jakoteż 'W U~ Ml zaspokoić 
Zwiedzenie naszego interesu mkog~ 

nie rozczaruje. 
«'~~:t"'~;t;t~:t;t~;t~~ 

~ Baczność Rodacy! ~ 
ł.\ z Gelseuldrcheo. i okoliey. ft 

Zdolna. ~7 
sprzedawaedl.1 

do składu bieliąy aęc. 
ki ej, kra wał.ów itd. lll'· 
wiąca po ~leku •GV.e się 
zara;-: zgłos1ć •. \Tpl'8.llq 8~ 
fotografię, świadeot'lll · 
podanie pensyi pny •~· 
nem ntrzymaniL Alb. l.1. 
ven & Co, Rtihrort. 

:Jdr:..*-. 
~ W drucie ~wł~to Ziełon,.-eh ~ 
~ Świątek urządzam na mojej sali prq ~ 
k nlicy Biilow.i 16 (1>56) ~ 

t.t otwartą zabawą z tańcem. tt 
~- ~ 
~ Poez11tek. o godzinie 4- pe tf 

poładnło. 

1Jezeń. 

Zakończenie nadzwyczaj taniej 
sprzedaży zielonoświątkowej 

nasląpi: 

ft O liczne przybycie prosi 1f 
~ Teodo1· Se1·res. ;: 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kołowce 

Do mego skład11 t.w. b· 
lonialnych i tluszczów P'· 
szukuję chłepca, k~ry 
wyszedł już ze llzk:oly. 
Czas nanki wedl~ 111lO· 
wy. Zgłoszenia z wltsno
ręcznie pisanym tycł4>f! · 
sem przyjmuje •7? 

8. llumła, 
skład tow. kol. i tłt.szcz. 
w ller8ter•ark. 

w poniedziałek 20 maja, 
po połud. o godz. 2. 

tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „NeckarsuLmer Pfe'.-1", „or:tzner", 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena~'.1. Części re
zerwowe: · vęże gumowe na kola od 
3,50 mr., 1Plaszcze od 4,50 mr. "Używa
ne kolowce i kola .motorowe na skła-

2 czeladoikew 

krawieckie~ 
poszukuję zara-,, luh 
po świ~tach it --

łóżka, maszyny do gotowa
nia, lustra, kanapy, wóziki 

dlo. dzieci, ubrania, 

całko w. wyprawy 
:Modne kuchnie, urzą.d:lenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń kupuje się najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

· na odpłatę ·· 
tylko w nDjwi~kHz,· rn 

domu k1·edyto11111ym w n1i"Jseu 

J. Schwarzhoff'a 

Kredyt także 

zamiej:.;cowym. 

Dostawa franko. 

Kartofle stołowe 
wszelkich gatntików, 505 

tskże dla prywatnych po najniższych cenach. Sprze. 
da,Jący otrzymują wyjątkowe ceny. 

E. B. FJanl1aa~d,, Boclnun, 
Bahnhofstrasse 9 & 9 I. 

dzie. ( 495} _ 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

Usługa polska! Usługa poi.ska! 
- Pachowy warsztat repar a:;yjny. -

L. Wojczyński, 
.GeJsenkircht'n 

Karlatr. 7. 

Polska słażąea 
potrzeboo zal'a.IJ na wy~ 
aokie zasługi. D.1181'• 
ei szewska w 80-
ehum. ul. Kla~ma 
(Klosterstr.) 12. OOO: 

„ 
1'I ~ DROSTE-. POZNA~ 

fabryka papierosów i· kraja~nia tytuni 7t1& 
poleca 

swoje ogólnie .1mane i dla wy bornej jakości 1uhia 1e 

papierosy 
Otello DJID 
O•man Palill~h~ l•ubł'c 
8a111son blaac Mm7r11a 
Dubee fort Flnesse 
•~lbelles z z.lot. i 9rebra. muncl~d. 

Pod gwal'ancją 

tylko ręczna robota! kwiat tytuni tureckicn! 
~·......_~~~~~ 

~~d8~ci~.~~:.~::i~ Jł PodwOjnq dom 
-.....~~ ...... -...-.~~ l l l z oka em na skfad towa:rów kobahlh1y~t,a e1 °' 

Budzl.k I dla innego interesu, naprzeciw buda.ią;;eę O:c 
gł. dzwonek. JB5 :m) • nowej koiloniii (w starej ko-loni.ii· mii::s!kaJą onec Zegarek kieszonk. 2 ważnie Polacy i leży bardzo bliziko) jest nr~ 

niklow. •35 mk malej wplacie bardzo tanio na sprzedai:. (:il? 

Zegarek f!i·eC:!n~ 6,ss ml. Aukcyonator Schwetzler, Reckłlnghausen-S. 
flt!80f'kl" około 2000 ilndr6 -·-Poszukuj~ d~delnego żonatego 56r 
lHi cyi wys. d.armo b • 

M. Danecki, Poznań przewodniczącego 
ul. BłsmaHkA ~. (440 I ~·~ b i U r a, ~~~ 

I-a fabrykaty: 
Weil, Adler. 

,Opel, Ankcr, 
Brennabor. 
Wcstfalen; 

.l!.ixcds1or. NOe\\.Cr i i. dostarczam naj· 
tsmiejza gotó~kę i na odpłatQ. Na skła 
d.r.ie ok. 75 kołowców. vVszelk. cząści 
rmr. r rw Repnr. r.r.et. i ze znaj. rzec y. 
Handel kol. i motorów B. He land, 
„aernc, Bahn11ot:;tr. 111. - Tel. 265. 

szczednośc · 
podph-:ar..ego Bnnku przyjmuje d~pc.zytn 

i płaci od nich 4.. 37 
·5 proc. za roo~mem wypowi~dzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
i proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

> Zi msk„ 
w Koronowie {Crone a. · d. Brahe./ 

władającego także językiem polskim. 

Otto Kasselfł adwo~ at. 
~ Essen nad Rub1·ą, -

J ... imbeekerliltr. 96. 

przedmioty 
ze złota, 

alfenldT 
Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
erten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Re1u:-rae,·e rze„ 
teinie l tanl~. 

"ft 

·---:-:-
f.•O 4' 

!meryJll 
Spr~edaż .kar& ·~ 
Lrętowych, jakote~ 
wszelkiej informacyi 
bezplatHłe udi3iela 
jeneralny zastępca.Ntrd · 
deutscher Lloyd" 

Otto zur Hellen 
w Dortnaundzif' 

IUhdgshof ar. 'f, -
1'6~ Potrzebny v 

uczeń biurowy. 
Adwokat 

Dr. Rawitzki, 
Bochum, 

li aj e.rst•·· ur. ••· 



Bochum, na srodę dnia 24:-go kwietnia 190'i·. Rok 

• 
. Vll!U------.-ii-------------------------------------------------------------------------------------------------------------_, łtdlłan• płsao ładowi dla Polak6• •• obar'Dl• po,Yi91oa1 9'w1.11i1 oru apr1y1 auodoY)'ll polltyn•ya ł 11robllowr• 

łi"'*""" ClOlhłanie • ~Iem al IM>Ś1'1,t.ce· 
_.. ,,._.,,ata hn.rtałna na JX>CllCit I • UttOWJ'ci 
......, I ..-. 50 fu., • z odnoszeniem do domm 1 mr. 
U i. „ Wia111s Poliki" zapisany Jtst w cennika pocs I 1111 late za llar1 I DJczyznc I 

Za łn•rłJJ' placi alt u miejsce J'R(lka •rdJMp „a. 
t. lS f. oaloueaie, zamieszCZODt przed lmerataml 
fen. Kto często ~lasza otrzyma rabat - Ll•W • 
„Wiarusa Polskiea;o" naletv frankować I podał „ 
•ich dokladny adres plsz~cOlto. Rekop. •I• .......,... tcnrrm pod makiem • .L. polniscb ar. 123." 

Redakcya, Drukarnia i l(sięgar nia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres" Wiarus Pol~ki" Bochum. - Te Ie fon nr. 1.fl.f. 

Redtlice polscy! U czele dzieci swe 

•6~ nrtać I pisać po polsku! Nie 
jest P.taldem, kto potomstwu swemu 

1alUIQQć się nozwoli ! 

I wypadk6w dal;, 

·w~ aieszcze.śliwego wypadku u
toado 11a Newie przeszło 60 osób. 

Parowiec „Archangiel·sk", który 
służył do przewozu osób z jednego 
brzegu Newy na drugi zatonął pod na
porem kry. Na pokładzie znajdowało 
się okolo 80 osób, przeważnie robot
ników_. ri który.eh uratowano 15; reszta 
11toneła: 

Prua łrncuska i niemtecka piSIZe o 
: motliwoicl porozumienia francusko-nie 

mieckiego. 
Por<1Ltlmienie dotyczyloby natural

nie w 1)ierwszei linii Maraka. Niemcy 
pra~y gorąco takiego ~orozumie

, nra. 

Zebratde wszechniemców w Dyseldor
. le wyraziło podziękowanie rządowi za 
; •rzycotowanie nowej ustawy wyjątko

wej przeciw Polakom. 
Zebranie, na które przybyli delega 

ci wsrechniemieccy z Westfalii i Nadre 
t:.łii, odbyło s1ę ubieglej niedzieli. 

W uchwalone; rezolucyi powiedzia 
no, że r,grnmadzenie oczekuje od rzą
du, it f eszcze w bieżącej sesyi sejmu 
i»rnskiego przedloży projekt ustawy, 
która vd~ielilaby komisyi kolonizacyj 
nej prawo wYwlaszczania. 

W Oierłtause• wybuchł streJk Jautal
ków„ 

Zaitrcłłrnwalo dotad 66 robotników 
zatrudnioaych przy wysokich p:ecach 
fabryki „Gutehoffnungshiitte". 

W sebnie pruskim obradowano w ponie 
łlziałek aad etatem komlsyl koloniza„ 

cyjne}. 
Z K~tt polskiego ;przemawiał poseł 

Skarżyński, którego mowę podamy w 
doslowuem brzmieniu. Imieniem cen
trowców wystąpił przec;w agitacyi 
wielkopolskiej hr. Praschma, oświad
czył sie jednakże przeciw ustawom 
'Wyjątkowym. Liberał Olatzel i wolno
konserwatysta Kardorff przedstawiali 
przyczyny _wlityki antypolskiej w zwy 
kły u hakatystów s:posó]J. 

lakom, teraz już dziękują rządowi za 
jego „dzielność" woł)ec .12olskości. 

Hecę antypolską uprawiają także 
socyaliści, jak to świeżo stwierdz:Iiś
my. Za to, że. choć z bólem serca. na 
rozkaz władzy wyborcze.i. dopomogliś 
my kandydatom socyalistycznym na 
obczyźnie do zwycięstwa. dziękują so
cyaliści robotnikom .uolsk:m w ten spo-: 
sób, że szydząc z nieb żądają, by o
strzej stósowano przepisy językowe w 
kopalniach, czyli innemi słowy, by Po
laków o ile możności nie dopuszczono 
do pracy przed węglem i najlepszą pra 
cę zachowano jedynie dla robotników 
niemieckich. 

Rozbrzmiewa więc wszędzie hasło 
do w.alki przeciw 1spoleczeńs.twu na
sz.emu a przeciw robotnikom nolskim w 
s2 cze~ólnoścl. 

Jako pismo szczerze oddane obronie 
interesów narodowych i robotniczyich 
wzywamy wszystkich robotników Po
laków WQbec grożącego n· ebezpie
czeńs tw.a do obrony praw swoich. 
Na1Iepszą obroną zaś, rto oświata. Prze 

cież każdy z nas zna dobrze przyslo
w:e mówiące, że „oświata. ludu do
kona cudu". Niech więc każdy dołoży 
starań, by oświata dotarta do każdej 
chaty polskiej. Uczynić to najłatwiej, 
zarazem dla społeczeństwa najkorzy ... 
stniej można przez szerzenie p sm na
rodowo polskich. 

Prosimy zatem, Czytelników na
szychJ by obecnie1 starali s'<~ nam na 
maj i czerwiec zjednać licznych 

1 nowych abonentów. 
Na dwa miesiące przedpłata jest 

tak ntska, że łatwo każde~o namówić 
do wydania tkilku groszy na tak dobry 
cel. Pros.;my zatem obecnie, gdy mie
siąc zbliża. się ku końcowi, skorzystać 
z każdej eh.wili, czy w towarzystwie 
czy przy pracy, i starać się nakłonić 
rodaków qo zapisania sobie „w·arusa 
Polsk;ego" na ma,j i czerwiec. Kwit 
pocztowy do agitacyi dołączamy. 

Koło polskie w obronie robotników 
fabrycznych. 
(Dokończenie). 

Największem złem na. Górnym Slą
zku jest praca kobiet. Praca ta nie 
jest tak;i, Jak w Berlin· e, lub innych 1 

miejscach Niemiec. U nas zatrudnia 
.się kobiety w hutach żelaza i cynku. I 
w tym roku naliczono, jeżeli się nie 
mylę, przez inspektorów orzemysło
.wych przeszlo 21 OOO pracujących na I 
.Górnym Ślązku kobiet. Pom;ędzy te
rn: jest mniej więcej 3 i pól tysiąca ko
.biet pracujących w rozmaitych hu
tach i kopalniach. W samych hutach 1 

cynkowych pracuje 1715 kobiet. Mi- I 
mo ząkazu, aby kobiety do właściwych 
hut cynkowych nie m!aly przystępu, 
apy ich nie zatrudnia·no przv piecach 
i w kanałach z pop ołem, przepisy te 
lamie się często. Wymagania, które 

ł'!!!!ł'!!!!!!!!!!I.!. 2f!!!!!!':!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!I!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!**~ się stawia ro bo tn ikow i w hutach cyn-
k owych albo w Jejarn·ach, sa tak wiel-

NOW8 broń przeciw Polakom kie, że im mężczywa nie jest wstanie 
" podołać i przyzywa do pomocy żonę. 

przygoto~je rząp obecnie. Oświad- M strz h.utniczy n~ takie przckraczanie
czon0 już urzędowo, że nowa usta~a regulammu chętn:e. przymyka oczy: 
Wyjątkowa przeciw. Pol~kom zo~tame ł , _ Tak sam? r~a s17 rzecz. z robotnika 
zpewnością przedłozona 1eszcze w ro- f mr mal~Ietml!l , ktory.~h h~zba u na~ 
ku bie7-C!tcym. Hakatyści są tak za- pewno J~St :v1ęk~za. rnz w urnych m e1 
chwycenJ ·że na· w ecach. na których se.ach N1em1ec. Zwracam uwag~ na 
dotąd zw}rkle wYmYślali na rząd, iż to, że inspektorow e. przemyslow! .~ 

. leszcze ~ mało walczy przeciw Po- swych s.vr.av„·ozdamach szczegolme1 

podkreślają, że wzrastająca liczba ro
botnic i robotników młodocianych przy 
pada mianowicie na kopalnie i zaklady 
hutnicze. Ca.Qz;enn:e się zdarza, że 
ojcowie, mianowicie w lejarniach i hu
tach cynku, swych niedorosłych sy
nów do pomocy _przyzywają. W o bee 
niedostateczneg..o dozoru nie wątpię o 
tern, że, lubo tu i owdzie przekraczają 
cych regulamin s:ę karze, większej je
dnak cześci uchodzi to bez.karnie. 

M. P. Widziałem na własne oczy, 
że opróżnianie kanałów z popiołu, wy
konywały kobiety, a kanały te są do
tego stopnia napełnione trująccmi ga
zami, że zdrowy człowiek, pracujący 
tu przez kJka lat. zachorować musi. 
Inspekcya w rozmaitych hutach jest 
bardzo niedostateczna, a zafukani i za
straszeni robotnicy przy re.wizyach u
skarżać się obawiaja. Stan zdrowot
ny wszystkich robotników jest też na,. 
der n:ekorzystny, Jale przekonać się mo 
żna ze sprawozdań inspekcyi przemy
sł.owych. W rnku 1903 z pom'ędzy za
trudnionych na Górnym Slazku w hu
tach cynkowych 5817 robotników za
chorowało na kolki (Bleikolik) i porjl
żenie 46 ludzi, na chorobe nerkow~ 23, 
na' żołądek i katar kiszek 249. na ane
m:ę i typiczną chorobę robotnikQw cyn 
ku 36, na reumatyzm 732 na o~ 22,_ 
na inne choroby .Przypadło 38 wypad
ków . 

W ·roku 1904 wzmogła sie ilość za
trudnionych robotników o 100. Z po
między 5948 robotników zachorowało 
na kol'ki (Bleikolik) i porażenie 51 lu
dzi (ilość zamudzonych skutkiem cho
roQ.y dn: podniosla się o 100 procent), 
na zapalenie nerek 20. na choroby żo
łądka i kiszek 270, na anemię 42, na 
reumatyzm 749, na chorohy ócz 18, na 
inne choroby przypadają .:14 przypadkt 

W roku 1905 na 5960 robotników 
zachorowało na kolki i ipora2enie 48 
osób, na katar żołądka i kiszek 310, 
na anemię 22, na reumatyzm 777, na 
choroby ócz 2. 3, na inne choroby przy- , 
pada przypadków 42. . 

O wiele n ekorzystniejszy· prze<lsta 
wia się obraz w hutach ołowiu, gdzie 
n. p. w roku 1905 na 100 osób zacho
rowało 68.7. 

M. P. Jeżeli to sobie rozważycie, 
natenczas przyznacie moi Panowie, te 
huty olowiu są po pwstu zabójcze dla 
robotników. Sądzę, że r·ządy zwią
zkowe mają wszelki powód do dan a 
wskazówek z jednej strony wlaścicic, 
lom, a z drugiej inspektorom przemy
słowym, a.by po pierwsze ~runtownie 
pouczyli robotników o niehezp!eczei'1-
stwach zatrucia sie w hutach ołow·em, 
a po drug·e, aby właśc'ciele poczynili 
zarządzenia celem zmniejszenia liczby 
wy1padków choroby. 

M. P. Przytern uwzględnić trzeba, 
że statystyka nic może być bardzo do
kładną. Nawet inspektorz przemv
słowi przyzn2ją, że lekarze hutniczy 
J fabryczni tylko bardzo niechGtn e o
znaczają chorobv jako ko ~ki (B '. eikolik) 
lub porażenie (Blei:tUmmng). J\.1iano
wicie wynika ze sprawozdania ';nspeik
torów przemysłowych okręgu opol kie 
go z roku 1900. że lekarze nie ą zgoduj 
w oznaczeniu ze symptomatów rodzaju 
chorób. a pomiędzy rządkami spraiwoz 
dan·a tego ·nspcktora wyczytać mo
żna. że pa110\ ·c lekarz~ fabryczni, 
cl cąc sobie zaskarb ' ć względ~ r właś
cicieli fabryk, nic oznaczają chorób 
wlaściwem imieniem. 

. M. P. W osta-tnich i przedostatn:cłl 
sprawozdaniach inspektorów przemy
słowych znajdujemy skargi na to, że 
n. p. w hutach ołowiu w Eichenau jest 
zatrudnaonych znaczna ilość Rusi
pów, nie znających języka krajowego. 
którym pouczenia są niedostępne. Lu
dzie ci nie mają pojęc·a o wielkich nie
bezpiecze(lstwa.ch w hutach ołowiu 1 
skutkiem tego na choroby tak bardzo 
są narażeni. Jeżeli się sprowadziło 
Rusinów, to obowiązkiem jest humani
tarnym, aby pouczyć ich o n'.ebezpie
czeństwie w hutach ołowiu w ich ję
zyku ojczystym. Ale tak samo postę
puje się z naszymi robotnikami. Ani 
_przepisów o zapobieganiu nieszczęśli
:wym wypadkom, ani objaśnień o za
bezpieczeniach z biegu maszyn nie czy 
ni się im dostępnemi za porno.cą języka 
ojczystego, chociaż nie są. bie.glymi w 
języku niemieck:m. Dlatego też po-
stawil'śmy odnoszący się do tego 

.wniosek, o którego poparcie prosimy. 
Jeżeli ·się tu uprawia szowinistyczno
narodową politykę, natenczas grzeszy 
się w wysok:m stopniu przeciw ludz
kości. 
(Wielka prawda t w centrum i na ła

wach polskich). 
Należy zwrócić i na to uwagę, te 

ilość niesz~z~śli\vych wypadków w rO'L 
małfyc zaK:TiCllC1lt"111rtmQ11f.r"'.1P"I•~ 
na rok się zwiększa. M~m pod ręQ 

zestawien:e wypadków nieszczęśli
wych w sekcyj bytomskiej ślązkiego 
stowarzyszenia przemysłowego wyrQ 
bów z żelaza i stali. Zdarzyło się tam 
nieszczęśliwych wypadków w rokłł 
1886, na 1000 osób. 2,75, w roku 1900 
11, w roku 1901, 20,18. Z tego wynika, 
że ilość nieszczęśliwych wypadków w 
zakładach hutniczych stopn:owo bar
dzo wzrastała w ostatnich la·tach. Są.
dzę, iż rządy związkowe powinny skie 
rować swą uwagę na to, by przepisy o 
nieszczęśliwych wypadkach gruntow„ 
nie robotniokm wpoiono, albo nowe 
przepisy wydano. · 

Żałować należy, iż rozmaite kasy 
chorych przy hutach istn · ejące nie wy 
dają bieżących sprawozdań sanitar
nych. Dopiero na mocy tych sprawo-
zdań można będzie wyrobić sobie sąd 
o tern, jak szkodliwa i niebezpieczl\4 
jest praca w tych właśnie zakładach. 
ł(asy chorych u nas wo~óie wiele po
zostawiają do życzenia. 

Dla ilustracyi podam Panom tylko 
jeden przykład. I tnieje kasa c1Jorych, 
_która w razie choroby płaci najlepszym 
robotnikom 1,60 mr. dziennie. ro otni
kom drug· ej i trzeciej kategoryi 1,20 
mr., a robotnikom ostatniej rangi 80 fe 
.nygów. Jeżeli chory robotnik jest 
ojcem rodz.iny i podczas choroby 
w lazarecie pielęgnować się każe -
zwykle istnieje u nas przymus lazare
towy - natenczas żona z dziećmi po
biera połowę od no ~ne i k ;voty. i za to 
ma matka, mająca zwykle czworo lub 
p;ęcioro dziec . rodzinę wyż 'Wić. 'Mo
żecie sobie Panowic dośp ~e\ ać resztę 
- że w razie zachorowania głowy ro
dziny fam ilia taka zwykle w wielką 
pop2da nę,dzę. 

Tak ·amo ma się rzecz z kasami 
ven yjnemi. Jeżeli wobec tych stra
sznych okoliczności robotnik w krót
kim cza~· ic siaje się :nwalida, w hutach 
cynkowych staje się niezdolnym do pra 
cy w w· eku 35 do 40 lat. r hutach oto 
du w w·c ·u 0CJ do 35 lat. i w hutach 
żel·aznych Iata pracy nie są zbyt dłu
gie - naten zas właścic i el huty wobec 



tego. że robotn ik jego się z.trjtrężyl i 
zdrowie stracił, ma, jak sadzf'. obo
wi3zek użyczerua mu na starość bytu 
9ez trosk i kłopotów. 

(Wielka prawda!) 

A jak'. eż. są stosunki pensyjne? W 
każdym zakładzie istnieie u nais nieste 
ty osobna kasa pensyjna. W pewnej 
)łucie jest kasa pensyjna, P...lacącą swYm 
robot~tkom po dziesięcioletniem płace-
11iu skladek miesięczną pensją w kwo
cie 5,25 mk. - naiwyżei 12 mk. I z tego 
ma rodzina żyć! Po 25 letni em rplace
nitl składek dostaje inwali.da pierwszej 
klasy 30 mk miesięcznej pensyi, wdo
wa 20 mk., w 3 klasie 18.75 mk. - wdo 
wa 12,50 mk.; w 4 klasie. w któred skła 
dka mies :ęczna wynosi 2 mk .• dostaje in 
waliidai 13.10 mk. m:esięcznie, wdowa 
B,7.S mk Jeżeli się przypatrzymy tym 
stosunkom, to dziwić się nie będziemy, 
że więksia część niezdÓlnych do pra
cy robotników popada w n,.edzę niechy 
bnie i inieodwołaln i e. Jak nas poucza do 
świadczenie, znaczna cześć kas pensyj
nych ni-e pos!ada warunków trwałości 
i ulega bankructwu, skoro się większe 
wymagania stają koniecwemi. j~ się 
to stało w Redenshiltte. a luidz'. e na sta 
re lata tracg_ po rprostu wsparcie, do któ 
rego 1prizez płacenie składek nabyli 
prawa. Ale ka1SY pensyjne możnaby 
ukształtować iITTaczej w ten sposób, że
by poszczególne zarządy hut kartel za
W<a1rly między sobą i urev.ulowaly spra
wę jednolLcie, czemby się r.obotnicy za 
dowolili , pcmieważ przez to przynat
mniej ich wolność przenoszenia się by
łaby zag•warantowaną; albą żeby zje
dnoczone Dządy ustanowiły dla rozmai
tych zalkladów hutniczych stowarzv
szenia asekuracyjne, któreby podotinle. 
jak górnicze kasy Jmaoszaftowe górni
kom, zabezpLeczaty także robotnikom 
.hutniczym starość jako tako znośną. 
Robotnicy nasi już od szeregu la.t pety
cyonują do tej wysokiej izby oraz do 
regencj:i o to. aby te>Ro rodzaju towa
rzystwa asekuracyjne stworzono, i są 
dzę, że jest najwyższy czas. żeby pod 
tym względem dla robotnik6w hutni
czych ooś uczyniono. 

Mówiłem we wstępie do moich wy~ 
wodów o hygjenj~znxch stosunka1ch w 
przedsiębiorstwach hutniczych, wspo
mniałem o kolosalnem wytwarzan:u się 
pylu, zwróciłem również uwagę na 
n tebem>ieczeństwa dl; zdrowią sku
tkiem gorąca i trujących gazów jako : 
na to, że wielu robotników dla tego, że 
nie znają ma1czenia n: ebezpieczeństwa . 
ołowiu, pódlega chorobom. Sądzę, że 
ze względu na wszystkie te okoliczno
śei ·jest pożądanem, aby zarządy Jmpałn 
robotnikom swym urządz:ly dostatecz
ne umywałnie i lazienki. 

(Wie~ka v.rawda! n. t p.) -
~'atalna om:yłka. 
86 '1 .Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

Nasi mtodzieńcy zasnęli· nietlaleko 
drógi, przerzyna~ącej las i laczą:cej się 
o kilka mil od tego miejsca z inną dro
gą, która z Obersteinu prowadzi do 
wioski Lauterecken. 

Nad ranem wjeżdżał do lasu wózek 
zaprzężony w s:lnego miejscowego ko 
nia; na wó~ku siedzialo dwóch lu dz:, 
wyg-ląda:jących na wieśniaków. 

We w'.elu zakfadach urzadzenia te 
nie istnieją, a zarutdY hut i urzędnicy 

:eh najspokojniej patrza na to. że rob<;>
tnik nieumyty, ~dvż braknie urzadzema 
do mycia się, b:erze w rece śniadanie 
lub obiad itym sposobem zatruwa się. 
Nie zwa±a się również na to. że niepo
uczony robotnik fajkę w usita bierze 
podczas pracy, co naturalnie potęguje 
niebezp:eczeń·stwo zatmcia. O miej
scach ustępowych w hutach mówil już 
jeden z panów preoPina:ntów . . Robo
tni·cy skarżą się dzień w dzień na t_o, że 
miejsca ustępowe znajdują s;ę w naj . 
prymitywniejszym stanie i że są po 
prostu nie do użycia. Chc:ałbym na to 
ieszcze zwrócić uwagę, że właśnie u 
robotników w hutach mianowicie w 
cyrpku istnieje naj .większa nedza pod 
wz~lę.dem mieszkań. Niedawno itemu 
doniesiono m'., że. w miejscowości Za
wad1ki w powiecie wie1kostrzeleckim, 
gdzie istnieje znaczna huta żelaza, mie 
szka:ją familje składające się z siedmiu, 
ośm:u do dziesięciu osób. w jednej iz
bie bez podtog.i, mającej minimalną ilość 
metrów kubicznych powietrza. a w 
której ile możności inwentarz się mie-
ści. 

To są po ;prostu stosunlki urągające 
wszelkiej kul1urze, a pol:cy;a, pruska, 
zamiast troszczyć się o mniej ważne 
sprawy, po~innaby lepiej tutaj wkro
czyć i zaprowadzić porzadek. 

(Ba-rdzo sluszrnie ! - na t p.) 
Także we wlaściwym okręiu prze 

mysłowym kwestya mieszkań nie 
1przedstawia, się lepiej. U nas m:eszka 
robotnik zwykle w jednej izbie, obok 
której znaiduje ~ię ZwYkle mała komór
ka lub kuchnia. Gdy robotnik z huty 
nieumyty powraca do domu, musi, po
nieważ tyłko jednę izbę ma do dyspo
zycyi", czyścić s:ę i myć wśród swojej 
rodziny i małoletnich dzieci. To są sto
sunki sprzeciwiające się kulłurze. 

(Bardzo słusznie! - na t p.) 
i czasby był, żeby i tutaj chwycono się 
energ'.cznych środków. 

W sprn:wozdaniach iinsrpekcyi pro
cederowych i przy innych sposobno
ściach podnoszone bywają z wielkiem, 
uznaniem urza.dzenia ku ochronie robo
tnika, - jakie i~tnieja w poszczegól-
nych pracown:ach ~ór ośląskich. -

Mianowicie UJódnosi sie. z naciskiem ko
losalne sumy, wydawane na wieczorki 
i przedstawienia teatralne. na które 
robotników pędzą gwałtem. Ale z tych 
przedstawień robotnik górnośląski nie 
odnosi najmniejszej korzyści, ponieważ 
języka niemieckiego prawie wcale nie 
rozumie. 

(Bardzo słusznie! - na l. p.) 
Byłoby daleko lepiej, gdyby zarządy 
warsztatów, chcące robotnikom wy
św:adczyć dobrodziejstwo, postaraly 
się o to, żeby n. p. w Li~1nach, gdzie 

wszystkich niebezpieczeństw i nie zra
żał s_ię przeciwnościami, i'ak'.e wrai z 
Josilletem spotykali. 

Z rozmów, które uslyszeli w ró
.żnych oberża-eh, Krystjian się dowie
dział, że ·po wszystkich _miastach i wio
.skach w~dano surowe ro~uorządzenie, 
aby nie przepuszczać żadnego cudzo
ziemc3, dążącego w stronę granicy. 

Udało mu się również 1podchwyc: ć 
wyrazy, z których zro:wrniał. że poli
cyh moguncka ooszulmje dwóch zbie
głych żolnierzy, którymi nie zajmowai 
.laby się tak dalece,.,. gdyby nie to, że 
żoln : erze podczas bójki na ulicy zabili 

Jednego:? ty,ch wieśniaków nie wa dwóch niemieckich dragonów. 
m~: wcale. ~rugi jest już znany na- Krystiana i J osilleta ocalił fflko do
s.zym czytelmkom: .to ten, którego Pau- kladny rysopis Jerzego i Józefa Mill
h!la wy·~~ala szuka.c Jerzego dla ocale- :1era, który był wszędzie rozesł·any. O-
ma Mam. To Jos;llet 1·1 · h 6. · · k' · k d · · k 

Opuszcza:' . p b · h . b odb • .ca i ie r wmez ierune rogi, Ja ą 
. .ą~ or ac , ze. y yc ~ !Przebywali. 

dalsza mebezp1eczną po.dróz. za?ral z ł Jechali .właśnie w strone Moguncyi · 
~o~~ chłopca z. tego kra1:u, poczciweg~ ~ nikt nie mógl zatem posądzić ich o u~ 
1 0 . aneg_o ~o~ie Chr~stJ'ąIJa Schatza 1 l cieczkę skoro zamiast oddalać się od 
powierzył się 1ego opiece r : . . . 

ChrystJ"an prze' . · 'ś, dl ~ tego mi.asta, dązyh ku memu. , z menawi c a , N lk' d k · b ·1 .Niemców Jakoteż : . ~ •. a ."!'sze I wypa e . ze y um c-
do rómy~h przyrropdrzezh tz~m.l?wame ~ąc 1ak1ch przykrych nieporozumień, o 
• F-. ' c ę me się zgo- ile tylko t b ł · ·· ·· l. f' '.(iził na ipropozycyę Josill t rhr t .~ Y O moz,i:ve, OmlJ~ I g 0-
go prosit, aby mu towa e a, ~~ en ,wne. goś-cmce, a Jechah _9r9~am1 ,bocz-

Byla to cenna omo~zyszy · . nen:1. To prz;;sparzało im wiprawdzię 
1[dzie Josillet sam.P wzhud·1~m ~r:1u, o ~ilka_ g:odzin. drogi, ale zato ~szczę
podej·rzenie i ares~towano~ Y a wo .dz1lo rue1ed~e1 przykrości, a może na-
na wstępie. Y go zaraz .we~ uchronlf o od jąkieg-0 tragicznegq 

M • 'ł · · k konca ow:i po niem1ec u. iak·by to był D ·. k. t · t · • · · , j e~o rodowity język; obdarzony wielk . zię 1 e1 .~s .roznosc1 I teraz .włas-· 
zuchwałością przytem ·, ~ me postanow1h Jechać lasem. ciągną-
, · " . ·pomysłowy i cym · d L t k do S b przebieglv um :·al w "ść . k . . się o au erec en . o em-
, J' · Y1 zwyc1ęs o ze .he1m. , . 1 „.„ . ~ .. „ . p.,,,,,,. J,;...~ 

sa wielkie huty cynkowe, lub Zabrzu 
} Zaborzu stworzyły parki. aby robo
tnicy żyjący w stosunkach niegodnych 
czlowie'ka, z rodzinami swerni mogli 
przy:t].ajmniej na czas jakiś przejść się 
w świeżem powietrzu. Byloby to Iep
~zem dobr.odzie}stwem. niż wieczor}(:, 
i łeatry, ma:jące ·slużyć jedynie celom 
germanimcyjnym. Ale naturalnie w 
dzisiejszych stosunkach. w .wyiJszych 
sferaqh nie uznają parków; za to przed 
stawienia i wieczórki polecają ~nicjato
rów, a moiJe nawet pr.zynosią im or
dery! 

(Słuchajcie! słuchajcie! - na t p.) 
I wobec takich stosunków śm[ą wla 

ściciele odnośnych zakładów. a nawet 
- czego nie p-ojmruję - inspektO'fzy 
procederowi, skarżyć się na częstą 
zmianę robotnika w hutach górnoślą
ski'Ch. Jeżeli stosunki sanitarne w hu
tach tyc~ są tego rodzaju, jeżęli zapłia
ta robotmka iest tak niska - podniesio
no już, że nasi robotnicy w hutach za
rabiajĘ! 400 do 500 mk. rocznie mniej niż 
westfalscy i mają przeciętny zarobek 
86ą mk .. rncznie - jeżeli dalej uwzglę
dn.my, ze ·k.a.sy emerytalne na G. Slą
zku sa tak marne, że przez rozmaite 
ka:sy ukracane bywa swobodne przeno 
szenie się robotnika z miejsca na miej
sce, jeżeli w końcu uwzg;Iędnimy zle 
obchodzenie się z robotnikami przez u
rzędni1ków i ne.qzne mieszkan!a. to dzi-. 
wić się nie można, że .robotnik nie lubi 
sw.eg~ miejsoa za~ob.ku i cą~yta się 
kazdeJ SPOS?bnoŚCl·, zeqy SOOię pole~-: 
szyć. ~karg1 na -pośłedn'.ejszy maiteryał 
rc;>botmczy. na G. SląsJrn są. zupełnie 
meuzas~dt).10ne. Ze względu na op.isa
~e .przezemnie stosunki Sikarga talka nie 
Jest wca·le na miejs·cu. Ci robotnicy w 
tych 1stosunkach są aż nadto dobrymi! 

(Brawo! na l. p.) 
A! •• __ z tzL---·----1- aa __ 

Polacy na obczyźnie. 

Z parafii Hamborn. 
Niedługo znów stanąć mamy do 

walki wyborc.zej, tym razem chodzi o 
wybory kościełne. Niestety stary nasz 
grzech: niezgoda - psuje nam naszą 
całą pracę. Rodacy! Tu chodzi o wy
walczenie -O.la nas słusznych naszych 
praiw w kościele. tu chodzi o to, alby 
nam dali wystar·czającą opiekę ducho
wną w języku ojczystym . .Wybory zaś 
to jest zwycięstwo .przy rwyborach m~ 
nam być przy naszych staraniach po
mocne. albowiem zwyci ężając zadolru.
me~tuje~y, iż nas wielka liczba w pa
rafu zam1eszkuie. 

yY obec t~go zniknąć winny urazy 
osobiste, umJJ.knąć winna vrywata. 

Na wiecach. zwoływanych w spra 
wie wyborów, należy radzić o wybo
rach, a nie może wywł_óczyć prywatne 

. Opuścili wioskę o świcie i :1uż od 
dwóch godzin bryczka toczyta się po
rwali i z trudnośc :ą ipo zawianej śniegiem 
drodze. 
, Nagle, jedno koło wpadło w jakiś 
:dół dąść głęboki i koń upadł. Bryczka 
silnie się przechyliła i nasi podróżni mu 
sieli wysiąść. 

Jasillet odprzęgnął konia i usiłował 
.go podnieść.._ a Krystjan tymczasem po
iszedl do lasu urznąć drąg dość gruby i 
mocny, aby, wsunąws.zy pomiędzy 
szprychy koła, wydobyć je z dołu. Po 
kilk_u min1Utach powrócił, are był jakiś 
barazo wzruszony i blady. 

- Pan:e Josillet - rzekł - niedale 
ko ztąd leży dwóch .ludzi martwych. 

- Gdzie? 
- W lesie, o ile mi się zdaje bieda-

.czyska byli tak nierozsądni. że' zasnęli 
i zmarzli pod śn i egiem, który ich po
krywa. całkiem; gdyby nie ręka J~dne
go z mch, która wystawała ze śniegu 
łJylbym przeszedł i nie zauważył ich 
nawet. 

- Może jeszcze żyją? 
- Wątpię bardzo. 
- W każdym razie musimy się o 

tern przekonać. Mamy"- na bryczce 
wszystko, co potrzeba, żeby ich 'J)rzy
wrócić do życia, jeżeli to jeszcze mo-
żliwe. . 

Krystian mruknął .przez zęby: 
- To są Niemcy. bądź co bądź je

~nak okrucieństwem bylooy-pozwolić 
im tak zamrzeć. 

Weszli do lasu. Po kilku minutach 
drogi, Kry§tjan się zatrzyma1. napot-

swary. Na poruszenie takich spr~ nie 
P<>:Winien zezwolić w płerwsz~ ttę- ';~ 
q~1e p~zewod~iczący wieca a ,.. dru
gim ~1eco~łCY; kto_ ma Jakie -Obra- ze: 
chunk1 z sąsiadem niech je załatwi"' 
domu. "' ~ t< 

Najlepiej by!OOy, gdyby ci R<ldacy zg 
kt~r~y m~Ją do ~:ebie jakieś uraq,; S:e- pO 
dz1eh so!Jte ~ok?jn'.e ~ w sprawy wy. t 0 

borcze się me m1eszah. ani też kaaroy- To 
datur nie przyjmowali. 

. W końc~ nadmieniam" że . *oro ~: 
~1e7 P?Staw1 kandydat&w. kaźdy za it 
mm1 agitować winien, jeżeli nie cltct ea kt( 
sl~tżyć na .miano z.dr aj cy. a ucznłć to 
wm1en . kazdy, choćby może ~ie '"~ 
postaw10nemu kandydatowi nie był \\' 
zbyt przychylny. l1i t 

Skoro itaik postępować będeie11y wi 
to zwyciężymy! ' po 
l!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!~-~W~&L!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!.!!!!!!!!!!~!!!!!!!MllM&s• ~ 

Ziemie polJkłe„ 
Z Pru& Zaebodnieh, Warnm i Mtf.Zur. 

Wl 

rei 

l(artuzy. Dnia 16 bm. rozp~ał 
kartuski (w Pmsach Zach.) 'W'Ydtial m: 
powiatowy sprawę 14 lawnikóv •u- Sc 
rządzie gminnym, których dzieci b;orą sa 
udział w strejku szkolnym. Niektóryc)r da 
ławników złożono z urzędu. jedltemu ~ 
udzielono napo, n'. enia, innym zai aafo ka 
żono kary w kwocie 15 do 60 mk:. ro' 

Orttdziądi. Tutejszyr sąd prt;ysię
głych skazał w sobotę robotnika Pran- ja! 
c~szka Manteuffel z Bochlina za łcrzy- pa 
woprzysięstwo na 2 lata domu karne- dn 
go i 3 lata u~raty praw honorowych. ck 
Syna zaś jego Leonarda który się do- tu: 
puścił również w tej ·samej sprawie 
krzywoprzysięstwo, skazał sąd •a l SD 

rok domu karnego i 2 lata utraty praw f. 
honorowych. 

Chojnice. W tutejszej gazoWlli· p~- rlo 
kta niedawno temu rura gazowa. Ua
tniający się gaz po.zbawil 8 robotników Ki 
przytomności. Dzięki natyctuniastowej W 
pomocy przywalanych 3 lekarzy lf.l'ó- w 
cili wszyscy szczęśliwie do .zmysłów. 1v 

Ze Świecia donosi ,Ostd. Presse" w 
że 110 morgowa posiad-łośĆ gospoda~ w 
rza Schwanl<ego w W"iągu pod Swfe- ~i: 
ciem przeszla w .ręce polskie. PlaCOllo w 
540 mk. za morgę. Polski Bank Lucro- o 
wy w Koronowie zamierza rzekomo \\ 
naby:ć także posiadłość p. Różyckiego 
w Świeciu i S4Siednią po,siadlość w iz 
Piekarach razem 6000 m,)rg · rozp,ar- ·v 
celować wszystko. Gospodarstwft te \\ 
ziajdowały się przed laty w rękach nie 11 

mieckich. ~i 
Brodnica. Straszną śmierciĄ zgi- ~i 

nął przed tygodniem majster stolarski Qi 

Salamowicz. Rozmaite straty w ku-
p!ectwie i wyprowadzenit; ~ię ·~0~2CT.e- Il( 

gólnY:ch lokatorów wziął sobie tak do f· 
głowy, że wróciwszy z żoną wieczo «i 

rem z tprzecha.dzk!, poszedł do aklna i r~ 
--- - - -----2222!21L- ~ I 

k .wszy dwa c : ała, leżące bez ruchu 't 
jedno przy drugiem. 

Odgarnął starannie śnieg, ktf)ry 
przyleg_l do nich; wyglądali tera~ lak 
dwie duże czarne plamy na tle olśnie
wajacej Oialości. 

Josillet się p-ochylił i un iósł Józefa 
w swoich silnych ramionach. 

- Pomóż mi, chłopcze - rzekł d0 
Krystyana. 

Zanieśli go · na bryczkę, poczem po
.wrócili po dmgiego. Josillet uniósł go 
.w ten sposób, że światło oaidlo na bez
władną i zlodowaciałą twarz Je· 
rzęgo. Josillet przylliltrywal mu ~ię 
parę sekund z ustami nawpół otwarte 
mi~ JX?CZem nagle , wykrzyknął, z prtle
razemem. 

- Ależ to on! to on!. .. To Jerzy!... 
To pan mój!... 
. Schwyc:t go w objęcia z siłą nie do 
.uwi.erzenia i biegł do bryczki, powta~ 
rza1ąc: 

- To mój pan! to on, n:ewątpłiwie! 
Krystyan pobiegł za nim. 
Polożyli ich, otulili w kołdry i robili 

co mo..zli i co było na razie potrzeba. 
Bryczka już była wydobyta. z dołu. 

koń z~przężony. 
- Trzeba wracać do Lauterecken 

- rżekl J osillet. - Nie możemy dlngo 
zostawić ich w takim stanie. Boie! 
gdyby Jerzy umarł!... 

(Cbu{ dalszy nast•pO. 
----- ~.;:---: l .•}".„.„, „„.~~~[ ...... „~ ;:..~ 



l,o.:.zyl z trzc~ieg? pictr~ . na bruk 
atllrałnie rozb11 się na m1e1scu. 

' SąsZ. W Mózgowie powiesił się w 
iesilim tygodniu r.obotn~k ~ozło.w~i, 
'·tórY żyl ze swą zoną w c1ągłeJ rne-
11 ctód~ie. Ta niezgoda obrzydziła mu 
~no życi~ i przyczynila się do te-
0 ie je sobie odebrał. 

1 'r11 .m„ Na Makrem, przedmieśc;u 
Toruoia. pewien robotnik pracujący w 
~et(tbU. zabił ~ prawdopodobnie w 
przy,tę:>ie abł~du. - kawałem dr~ewa 
·ierżaota pohcymego Zawadzkiego, 
;.łóry mu przyniósł zapozew na termin. 
t.• 'foruń. Z okazy~ ćwiczeń wojsko-
,,·ych wycinał tut~j.szy. pułk pionie!ów 
\\' ,obliźu przedm1eśc1a ByidgosJcego 
niewielkie zasrnienie. Niebawem drze
wa pościnano, _niestety. wydarzył s:ę 
podW'JS prac meszczęśhwy wyipadek. 
Wafaca się św:enka przygniotła pe
wnego pioniera tak nieszcześ!iwie. że 
1enże niebawem skonał. 

.. ......,·~-

i Wiele Kt ł'ozntmsldeae.-

Ze Strzelna donoszą do gazet nie
in:eckich: Poddany rosyjski Antoni 
obieraj. mieszkający od lat 50 w Pru

sach. zakazał dz:eciom swoim odpowia 
dać po niemiecku na lekcyach religii. 
Skutkiem czego naczelny prezes na
kazał mu opuścić natychmiast z całą 
rodzfną granicę państwa pruskiego. 

W strzelińskim powiecie nabyła, 
iak się dowiadujemy. Spółka rolników 
0arcelacyjna z Poznania w ostatnich 
dniach dwie posiadłości z rąk niemie
ckid.1 i to 300-morgowy folwark Łąkie, 
tuż pod St·rzelnem, o~ pana Roberta 
cl1leusenera oraz 120-morgowe go

spódarstwo w Strzelnie samem od p. 
f. Nehringa. 

Jeden i drugi rnajatek ma bardzo 
nobr4 ziemie. 

Xretoszyn. Przed ·izbą1 kar:q w 
Krotoszynie stawał onegdaj ksiądz 
Wnuk, proboszcz z Bnzóstko'\va. w po
wiecie jerociń'~kiim. Oskarżony byl o 
wzywanie do oporu przec:w.ko odrr:a
wianiu niemieckiego paciełiza. i pozdra
wianiu Pana Bo~a w języku niemiec
Kim, a nadto o wzywania do wYtrwania 
w strejku szkolnym. Prok11lrator wniósł 
o 6 tygodni więzienia, sąd skazał ks. 
\VnM<a ina 200 marek grzywny. 
Tegoż samego dnia skazala kroto

zyńska izba karna za opór przeciw.ko 
wladzy z powodu strejku gospodarzy: 
\Vrygaiaka, Kubiaka i OstojskiegQ. 
wszystkich z Pierzyc pod Zdunami, 
~lerwszego na 75 marek. dwóch dru
gich PO 40 marek grzywny lub odpow:e 
anie więzienie. -

firodzisk. Przedwczoraj odstawio
no do tutejszego wiezienia, robotnika 
Frankego z Kobylnik, na którego pa
fa Podejrzenie, że swą żonę udusił, a 
~otem 'Chciał ją s;palić. Pijaństwo by-
10 ·powodem niezgody i bijatyki i do
~ruwa<lzito do tego strasznego morder 
twa. . 

Z"' Sł~ka czvn Staropelsld .. 
WSzarleju (Śląsk Górny) robotnik 

~ugą1stym Mokras założył się z przyja
~ elem swym, że w ciągu kwadransa 
~ije litr ,,Sobczyka" (svirytus z se--· 
1ern malinowym). Jako1 wYPil ogni
~ty naipój w ciągu czterech minut, po
,zem runął na ziemię i natychmiast żyć 
0rzestat 

\\Jiadomości ze świata. 
Parlament niemiecki 

rad~ał w dalszym ciągu nad etatem 
rz~du spraw:edliwości. Żądaniu znie
enia przvmusu świadczenia dla re
aktorQ.w -opiera się rząd stanowczo. 

Z•taay przy eJ?:zaulinacb abituryen-
ckich w glmnazyach prusk1cb. 

il ~tąd musi kompensować pred~at 
·. e W Jednym z głównych przedrmo
ow Predykat „dobrze" w innym z g~ó 
enYch "Przedmiotów, by uzyskać św1~ 
:ctwo doirzalości. Glówinymi przed
: ~tarni w gimnazyach są : niemieckie, 
cina, greckie matematyka: w gimna 
. ach realnych: n~emieckie, łacina, 
rClłskie, an~ielskie, matematyka; 
ia ~Yższych g-imnazyów realnych: 
e~lltieckie. francuskie. angiel~kie, ma-
z atYka i fizyka. P.rzedm1o~y. pod
ęQne Jak historya, francusk'.e 1 f1wka 

nie mogły dotąd stanow:ć kompensaty ' 
da przedmiotów główJlych . Na przy
szlość nastąpi w tym względzie zmia
na. Dobre predykaty w prze<lmiotach 
podrzędnych b~ą rpogły równoważyć 
złe stopnie w przedmiotach głównych. 
Innem i słowy: w przyszłości kolegia 
szkolne decydować będą tylko wedtug 
wyrobionego sobf e zdania o wyniku o
gólnym egzaminu, czy należy świade
ctwo dojrzałości wystawić czy nie. 

Głód w Chinach i ludożerstwo. 
Z Szanghaju przychodza wiadomo

ści że przeciwgłodowe komitety nie 
mogą p_9dołać swym zadamiom wśrod
kowych prowincyach Chin, gdzie oko
ło 10 milionów ludności cierpi g-łód stra 
szny, a trzy miliony są prawie niechy
bnie skazane na śmierć głodową Człon 
kowie komitetów napotykają około do
mostw zwłoki pomarlych z głodu, z twa 
~zami nabrzękłem!, barwy zielonej lub 
zczerniałej. Lud wyrywa na pokarm 
wschodzące rośliny. Całe rodziny le
żą :pomarle w domach. po drogach ście 
lą sie trupy. CentraLna komisy& w 
Szanghaju oblicza. że dziennie umie1ra 
z głodu nie mniej, niż 5 OOO osób. Co
raz częstsze są rozruchy i napady m! 
ma•gazyny z żywnością. a strach po
myśleć, że mnożą się wypadki ludożer
stwa. Ze świeżych grobów powycią
gaino w wielu miejscowościach trupy, 
rodzice wymie~iają między sobą dzie
ci.... w celu zab:cia ich na pokarm. Sy
tuacya iest beznadziejna, jeżeli w krót 
ki.m czasie nie zbierze się _przynajmniej 
50 milionów franków - naturnlnie po 
za Chinami. 

Z r6żnJcb stron. 
Każdy Polak na obczyźnie winien 

koniecznie abonować „Wiarusa Pol
skiego", który jest oriz;anem ludu pol
skiego na wychodźtwie i energicw·e 
broni praw tego ludu. Teraz można. 
zapisywać gazetę na dwa miesiące za 
I markę a z odnoszeniem płaci się 
1,28 mr. Trzeba naklaniać tych Roda.
ków do zap'.sania ,.Wiarusa Pol." na 
maj i czerwiec, którzy dotąd pi·sma pol
skiego nie abonują, 

Bochum. W koriou przeszłego m· e
sią-ca umarło w Bochum dwoje dzieci 
na teżec kariku. 

Bochum. Do składu fJrmy Bohm 
włamali się zlodzieje i zabrali skrzynkę 
z pieniędzmi. 

Altenbochum. Tutejszy ks. prob. 
Vogel obchodzić będzie za kilka, mie„ 
s.ięcy swój srebrny jubileusz kapłań
stwa. 

Herne. Górnik Stanisław Kalecki 
został przez 4 .innych górników tak po
kaleczony, iż trzeba go było umieścić 
w domu chorych. Za·pewne zinów go
rzałka tu zawiniła! 

Herten. Cięiłki c:os spotkał rodzinę 
górnika Trawnika. Przed 5 miesiąca
mi ·umarła nagle 16 lat licząca córka, 
w prneszlym tygodniu raził żonę Tra
wnika paraliż z śm'.ertelnym skutkiem, 
a 1przedwczoraj zupełnie niespodzianie 
umarł dwunastoletni syn. Przypuszcza
ją, że przyczyną śmierci jest tężec kar- . 
ku. 

Rotthausen. Na tężec karku zmarł 
tu sztygar Becker. B_ecker zatrudnio
ny był w Gerthe. Odwiedziwszy swą 
mieszkającą tu matkę zaniemógl a od
stawiony do domu chorych umarł tam 
że. 

W Baukau aresztowano Teresę 
Schwarz, gdyiż padło na. nią rpodejrzenie 
iż uśmierciła swe dzieoko. którego 
zwloki znaleziono w jej koszu. W chwi
li, gdy ją chciano areszto~a~, napi~a 
si_ę kwasu octowego. Stan 1eJ zdrowia 
budzi obawy. 

Dortmund. Wyższy radca górn:-
czy Althilser, został przesiedlony w 
tym samym charakterze do urzędu nad 
górniczego w Bononii. 

Annen. Poszkodowani przez wy
buch roburytu na drodze skargi doma-: 
gają się wyna.grodzenia za p~n:es:one 

. szkody. Termin w tęj sprawie przed 
sądem ziemiańskim w :5ochum odbę
dzie się w paździemiku . 

Oberhausen. Robotnicy, zatrudnie: 
ni przy wysokich piecach . fabrY:kl 
„Gutehoffnwrigshlitte" zastre1ko:vall. 

Hamborn. żona Jana Ratey a zo
stala przez 2 zamaskowanych za wlo· 

y przywiązana do chodó\'\ • poczem 
niepoznani ludzie zabrali 641 mr. i wn
knęli. Polkya wdroży~a śledztwo. 

Włpperiiihrt. Pewnej rodzin:e 
Niedergaul urodZ.:lo sic w ciągu roku 5 
dzieci, w czerw u roku prze złego tro 
jęta a teraz w kwietnlu bliźmeta. -
Pan Biilmv może s!ę pocieszyć! . 

Z Dysseldońu dono za: Odbylo się 
tu zebranie aptekarzy z regencyjnego 
obwodu dyssęldorf kiego. na które 
przybyli także delegaci z ąsiednich 
prow:ncyi; razem bylo 150 aptekarzy. 
Uchwalono energiczną rezolucyę prz~ 
ciw projektowi reformy, którą nazwa
no naruszeniem orawa wla ności i roz
działem wyjętym z przestarzałego ko
deksu karnego. Cały projekt ~znano 
~ niernożliw:\'. .. 

M.-Gladbach. Wściekły p.les poką
sał tu 7 osób, .3 dorosłych i 4 dzieci. 
Wszy~tkich od tawio110 do zaktadq 
Pasteura w Berlinie. 

R.eichenberJ(. Tutejsi i okoliczni 
tkacze podjęli na nowo pracę, gdyź 
przyrzeczono podwyższyć im zarobek 
na 20-22 koron na tydziei'1. 

Drezno. Automob.il przejechał tu 
małżeństwo Bobler, raniac ich bardzo 
n'.ebezpiecznie. 

W Marsylii uchwalili strej\~uj,1_ , .y 
piekarze. oy podi~~ pract. 

Osłaf nie wiadomości. „ 

Lód ź. Na eskortowany przez 4 
żołnierzy pojazd, w którym jechał urzę 
dnik podatkowy i dwóch strażników, 
napadło około ;?O uzbrojonych Judzi. 
którzy pod pojazd rzucili bombę strze
lając zarazem do żołnierzy. Zabito je
dnego żołnierza. reszta odniosła mniej
sze łub cięższe rany. Napastnicy ucie
kli zabrawszy 4925 rubli. 

P a r y ż. Strejk piekarzy i kełn~
rów trwa w dalszym ciąJ,!u. 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
r .„.„.-. ł ,„ ......... 
"'-··· .. WIEC W OBERHAUSEN 

odbędzie się w środę rano o stodz. 1 O 
w sali p. Leitra. Chod~i o zaj~cie sta
nowiska w sprawie strejku robotników 
przy wysokich piecach. 

O liczny udział prosi 
„Zjednoczenie zawodowe polsłdle." 

.US----·--- -- ·-·--

~abozenstwo polski& 
Misy a św. dla Polaków w Steele 

odprarwia się od 5 do 12 maia w tamtejszym ko 
ściele parafialnym przez ks. Bazyłe20 Mazurow 
sklego z Dortmundu. Kazanie wstępne maja 
o godz. 6 wieczorem Dalszy porządek Mi
syi św. ogloszony będzie z ambony. 

Wszystkich Rodaków z Steele i okolicy u
prasza się o liczny udziat w Misyi św. 

Qatuj duszę twoją! 

Mlsya polska w Hablnghorst 
roZJpoczyna się w czwartekł dnia 25-go 
kwietnia„ o godzinie 8 wieczorem ka,.. 
zan ·em .~ potrwa <lo czwartku. z maja 
Misyą kierować będzie ksiądz dziekan 
z Cerekwicy. Sp.odziewać się należy, Jż 
Rodacy licznie JJa nabożeństwa misyj
ne uczęszczać będą, nietylko z Habing-
horst, ale i okolicy (4) 

Baczność ~ecklinxbausen-Ost Hille• 
Sposobność do spowiedzi św. jest w śro

dę, dn. 24 po pol., taksamo w czwartek prrre:l 
pot.; w środę 24 po pol. o ~odz. 5 nabożeństwo 
:r. !<;> z' ii.cm _volskiem dla Polaków 

Baczność Duisburg! 
W kościele św. Józefa odbędzie s ię 

w piątek wieczorem, 26 kwietnia, o 
sz:odzinie pól do 8 nabożeństwo polskie z 
kazaniem. - W piątek po połudn;u 
począwszy o godz. 3 spo.sobn?ść . do 
spowiedzi wielkanocnej dla mew1ast. 
Dalszy porządek nabożeflstw i kazań 
ogłosi się z ambony. 

Baczność Roda_cy w Borbeck, Bottrop 
Dellwig i okolicy! 

Wielki wiec polski w Bor\)eck 
odbędzie się w niedzielę, dn~a 28 kwie 
tnia, po południu o ~odz. 6 w lokalu p. 
Barenberga. O położeniu naszem pod 
zaborem pruskim i pracy Koła polskie
go kJU ochronie robotników przema
wiać będą posłowie ipolscy, pomiędzy 
ńimi poseł p. Napieralski z Bytomia. 
O liczny udział uprasza Zwołujący. 

„. . „ - Jt,. „ '"I " .,„ . ' . 
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Towarzystwo św. Stanlslawa B. w ;\' Z. 
podaje S"*-ym szan. członkom do wiado~i, ii 
w czwartek 25 tm. po pal. odbe<lzie slQ p -
gr7.ef> żooy członka naszei;o fr. Wiecz a. 

ś~. f:UBIETY WIECZOREK: 
z domu Skrzypczak. 

Czlonko~'1c winni sie stawić o ~odz_ 2 i 
orze<i domem chorych w Wanne .Msza nr. 
1.a dusze zmarłej od,Drawi się w czwartek o go 
dzinie 7~ w kościele w R6htin~hausen, prze-
to uprasza sie szan. chorążych. ażeby sle aa „ 
ten czas stawili. tak samo i czlonków uprasza 
się o jaknajliczniejs.:zy u<lzial. Zarazem pod.ale 
sie szan. czlonkom do wiadomości. ii zebra
nie kwarta lne odbędzie sie w niedz.i cle dn. 28 
tm. o godz. pól <lo 4-ej. Za.rzad i rewizorawi• 
ka , y winni sie stawić o ~odi. pól do 3 w lo
kalu posiedzei1. O jak najliczniejszy udział •-
P rasza ( 1) Zarzą._ 

Tow. św. Stan. Kostki w Courl. 
W dzień ślubu. dnia 24 kw.ietnia. 

zasyłamy szan. przewodniczącemu p. 

JANOWI BRUDCE 
oraz jego .dozgonnej towarzyszce życ'.a 
pannie 

MARYANNIE ŚLEDZIANCE 
w Courl najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia. szczęścia, błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności. W 
końcu wykrzykujemy: ,.Mloda Pana 
niech żyje, niech żyje, niech żyje, aż 
się echo z Courl <lo W ą.b iewa odbiie. 

Zarz,d. 

--~· 
Towarzystwo św. Wojciec~a 

Duisburgu 
obchodzi w n : edzielę, 28 kwietnia, na 
sali. Domu katolickiego swoją 

- 9 rocznicę -
urozmaiconą pi~knym koncertem i tea 
trem. Na zabaFę Rodaków z Duisbur 
ga i okolicy zapraszamy. 

Uwaga: W piątek, 26 kwietnia o 
godzinie 8 i pól wieczorem będzie kaza 
nie polskie w kościele św. Józefa; w 
sobotę cały dzień i w niedzielę rano 
sposobność do spowiedzi św. W nie
dzielę po południu o godzinie 3 i pół na 
bożeństwo polskie z kazaniem. O licz 
ny udzial w nabożeństwie i obchodzie 
rocznicy uprasza sie. (3) Zarząd. 

I(oło śpiewu ,.Sowiński" w Erłe-Mid-
delich 

obchodzi w nie.dzielę. dnia 28 bm. 
ZABAWĘ 

w sali u pana f erbovego w Erle o go
dzinie 4 po południu. Koncert przepla
tany deklamacyami, potem taniec. 
Członkowie zale~ający ze skladkam; 
powinni przed zabawą się z nich uiścić, 
w przeciwnym razie będą uważani ja
ko goście, jeżeli będą w kartę. wstępu 
zaopa1 rzeni. Goście zaopatrzeni w kar
tę wstępu mogą brać udział, lub s.ię 
przed tern dać zapisać na członków. 
Członków innych towarzystw uważa 
się za bliższych ~ości. O liczny udz:al 
prosi Zarz•d. 

W niedziel~ 5 maja o godzinie 4 
Po południu odbe<lzie sie pólr-oczne wał 
ne zebranie. Ponieważ bedzie potwier
dzenie członków zarzadu i inne waż
ne sprawy, dlatego prosi o liczny u-
dzia4· tymczasowy prezes. 

Postbestellungs-F o rmular. 
łcJs bestelle hiermit bed dem Km 

den Postamt ein fxemplar der ZełtH 

„Wiara Pollkl" au Bochum {7ei 
preisliste 128) ffir die Monate Mai und 
Juni und zahle an Abonnement und Be
stellgeld 1,28 Mk. 

Obige 128 Mk. erhalten zu habea, be 

~Ił- t 

• • • • • • • i. • • • ~ "Hl„. 

~ Pałt8at • , • • 



Polska usługa! Polaka usluKa ! 

i najstarszy interes katolieki Pierwszy 

C Uren·, Herne ul. Dworcowa nr~ 10 
peleea 411 

niat~ryaly na suknie, 01ateryaly baWełniane, obrania 
da1Ds~a, pierze i t. d. 

dla 
i t. d. panów i chłopców, konCekeya 

!11zllie ceny. Rzetelna uslllga. 
• > ' ,... ' • " • ' ~ .-, 

0 

I ' ' ..,ł ;?', ' ~ ~ ' 

W sprawie 11:..-.ei 
-.rzociwko 
I) iómilrowi Pranciszk<>wł Mill.ó&kiema z 

l(ateroberi przy Essen n Ruhrą, ur. 16 pa
ździernika 1842 w Lidzbarn przy Brodni
ey, katolikowi. 

2} czeW!ni'kowi stolarskiemu 'fadefiZOWi 
Nowackiemu z Katernber.r; przy Esse• 
•· Ruhrą, ur. 9 listopada 1872 w Lusowie 
~zy Poznainin. katolikowi. 

3) kwpcowi Bogusławowi Domló§tdemn z Wu 
M, u. 17 grudnia 188" w Deince prą 
Czarnkowie„ ·katolikowi. 

umai królewski sąd ławniczy w Dortmundzie 
tinia 15 stycznia 1907 za slusz:ne: 

Oskarżonych Milińskiego, Nowa.c.kiego i Do 
miriskiego skazuje sie za obraze na mocy 
§§ 186,200 ustaw karnych a mianowicie Miliń
skiego .na 50 marek, Nowackiego i Domińskie
go każdego na sto marek kary. W razie nie
możności zaplacenia u każde 5 marek 1 dzień 
wiezienia. 

Obrażonemu, proboszczowi Bemdorff"<Xwi, 
1'rzyslaguie prawo ustęp rozstrzygający wyro
ku og1{)6ić jeden raz w przeciągu dwóch tygo-
4nf po otrzymaniu prawomocne11:0 wyraku. we 
„,Włant!ie Polskim" na koszt skazanych oska'r 
źonych. Plyty i formy, slużace d'o WTdr•
lrowania numeru „Dziermika Polskiego" z dn. 
16 maja 1906-:- należy zniszczyć. Koszta proces11 
aaklada się na osirnrżonych: Milińsddego, N0-
wackiego i Domińskiego. 

Praw<lziiwość odpisu formu.ly WYroka sie 
11wierzytelnia i -wykonalność -wyroku gię po
~wiadcza. 

Dortmun<l. 18 kwietnia 1907. 
13 D. 839/06. Wenzel. 5ekretan~ 

S9tf:lel. krótewskiesro sądu okr~-
·~~~~~~~~-~-cnr~ego.~~ 

-Kasa oszczedności 
.podpisanego Banku przyjmu.ie depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiechenie~ 
·-4: i p6ł proc. ia p6łrocznem wypowiedz. 
-4: proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w .Ioronowie (Crone a. d. Brahe). 

I. Zwiedzenie 
. .bez przynsu• 

su liopna. 

· Meble 
lóżk:&, maszyny do gotowa
nia, lustra, ka.napy, wóziki 

dla dzieci, ubrania, 

całkow. wyprawy 
Modne kuchnie, urz~dzenia 
pokoiów mieszkalnych i sy
pialń kupuje sii, najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

naodpłate 
tylko w ••Jwięk11z7m 

dom.u kred7ło• ym w mieJsea 

J. Schwarzhoff'a 

Budzik g1. dswon&k. ł,so ml 

Zegarek !f:fo:.k· 2,a6 • 
Zegarek sre~~~0 6,ss nU 

Cenni.kl• olloło 2000 ilutra 
cyi wyg. unno t • 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błsmareka -~ (MO 

Kala ula turę 
(czyli atary papier) sprzedaje tanio 

,. ~łarus Polski" Doellum.. 

-Szanownemu dyrygentowi Koła 
muzycznego uCecylia" w Oberhausen 
panu 

WOJCIECHOWI KACZMARKOWI 
z Oberhausen-Lirkh zasyłamy na.dzień 
jego godnych Imienin, w dniu 23-go 
kwietnia, jak najszczersze życzenia: 
zdrow:a, szczęścia i wszelkiej pomyśl
ności. Oby żył w iak najdłuższe lata 
bez trosk i smutku. W końcu wykrzy
kujemy: Wojciech Kaczmarek nieclt 
żyje!!! , 
Członkowie Koła muzyczne20 „Cecy

lia" w Oberhausen. 

Poszukuję zaraz 

służącej Polki 
która zna dobrze robotę 
domową. 451 
St. lłlalelnowlez, 

Herne, Mlttelstr. 15. 

Ucznia balwiersk. 
przyjmie od zaraz lnb pó· 
tr iej 455 
„an Gajewwkl, 

balwierz, 
He me, Bahnhof:itraB»e 99 

li . . ii 
' • • 'ł-tQ 

Dwóch pomocnik. 
kraweeekłeh 

potrzeb11je od zaraz na 
małe sztuki. 452 
St. lllalrbrowl.-z, 

Herne, Mittelstr. 15. 

li 

Wielkie towar.1ystwo 
ubezpieczeń potrzebuje 
na wszystkich mitjscach 

zdolnych 
zast~pców. 
Również inwalidzi m • 

g\ się zgłosió. 46ł 

8. B"łne, 
Essen Ruhr. 

Służąca 465 

n1. wysokie za.sługi i 
stałe zatrudnienie, jako· 
też d1t:łe w ez~ do 
dzieci, mog4 si~ zgłlilsić. 

Il. Sil b er h ag, 
Diisseldort'1 Pionierstr . .(6 

3-4 zdoln1eh 

pom. krawieckich 
na sarduty i kamizelki 
potrzebuje od zaru na 
stałe za trudnienie i vry
SOl{lł płacę 4M 

H lllH~ 
mistxz krawiecki, 

Herne, Heinrichlłł.r. •· 3. 

l(oło muzyczne „Cecylia" w 
sen-Lirich. 

Wszystkim szan. Towarzystw 
griiazdom Sokołów, Kołom śpiewa 
i wszystkim Rodakom w Nadrenu 
Westfalii donosimy ninieiszem upr 
mie, iż założyliśmy w Oberhause1 
Nadreni.i Kolo muzyczne pod 
„Cecylia ". Zadaniem naszem jest 
czen'.e się oraz obsłużenie wszysW 
Towarzystw muzyką własnych k 
zytorów. Polecamy więc Kolo 1 
no obchody uroczyste tow. kościelny 
do koncertów i zabaw i ua procei 
dla gniazd sokolskich wykonujemy 
kladnie marsze sokolskie do ćwi 
itd. Poniewal; członków mamy tylko 
czońych muzykantów, a tych mamy 
tąd 16, dlatego sipodziewamy się, it 
trafimy wszystkich zadowolnić. C 
podług ugody. Zgłosrzenia i zamówi 
tow muz. przyjmuje dyrygent Kola 
zycznego polskiego „Cecylia" w O 
hausen. Wojciech Ka.czmarek w 
hausen-Llrich, Ułmenstr. nr. 8. 

Lokal koła muzycznego znAi 
się u p. Pr. Zerbsta w Oberhau 
Marktstr. 172. Za 
Towarzystwo polsko-katolickie 
dzieła" pod opieką św. Stan. Bi 

w Blumetithalu 
donosi szanownym cztolllkom i ws 
kim okolicznym Towarzystwom, it 
przyszłą niedzielę, dnia 28-go kwie 
po południu o godzin.ie 6 na sali 
Tłocka urządzamy zabawę, ipołąc 
z teatrem, .na która szan. czlonkó1' i 
koliozmeTowarzystwa zapraszamy. 

Uwaga: Zebranie odbędzie s·e 
go sameg9 dnia o godzinie 3 po 
dniu. O ja!k najliczniejszy udział w 
braniu p,rosi (1) Zarz•L - 'i • ~ • ' j • ; ' • '. • .~„ • ' • 

Bardzo koriyslna oferta firmy: 

BraciaGretka,Berne 
Piękne i cenne po• 
darki dajemy przy 

zakup nie 

;:rati". 
\\1 tvm lygódniu polecamy nadzwyc~aj tanio: 

1500. 
I 

ubrań dla panów ł młodzieńców, paletotów latowych, płsszczów od deszczu, pelet"yn z najnow
szych materyi, bardzo pi~knie odrobionych, beznaganny krój, na ażi~ figurę, nawet dla nadzwyczaj 
wysmukłych, kr1tpych albo znacznie korpulentnych panów po ń,75, 6, i5, 8,50, 9, 75, 10,50 12,00, 13,50 

14,:SO, 16,00, 17,oO, Jo ti5 mrk. 

2500 ubrań dla chłopcow, paletotów i peleryn ~~ł0f ::e~~~a~:~~::1 ~!~~~;a;r;:!~h~:~~~~i-
"' 300 gatunkach dla chłopców od 2 i pół roku do 14 lat po 1,95, 2,25, 2,65, 3,25, 3,50, 3,~5, 

4,:?5, 4 75, 5,60 6,00 t,, 75, do 35 mk. 

,~500 par spodni dla panów' młodzi eń ców i chłopców ~h!~~~k::~~a~~~~0:~~r~~mgilatrmnlin •• m.an.-_iimi _____ "I 
S&kórz., bard ,o mocno szyte, dobrze leżące, w ka? dem moż 1 • wykon. w 500 gatunkach 
po 95 fen., 1,26, 1,45, 1,75, 2,00, 2,25, 2,-10, 2,75, a,oo, 3,51 1

, 3,75, 4,0o do 22,0~1 mk. 

rg}; ~ ooo par bntó j trze" ik u 
~ ~ be~konkurencyjnie tanich cenach. 

Za druk, nakład i redakcyę od powiedziaLny: 

w1:1zelkjego rod?a, u, na nows?.c fo
br;ykaty w pięknych fasonacl1 po 

Przez cały tydzień 
wydajemy 

llllłrpodwójne• 

znaczki rabatowe. 

• '-d l>- .... . 1eu1 i 1.:z ctoakd.m1 Wyda wmctwa „Wiarusa Pol.•• w BocbuID 



Nr. 94: Bochum, na czwartek dni 25 go k ietnia 907. Rok 

• 
łodlienne pismo l1dov1 dla Polak6w 11 ob11 · inte o~wt Of sp w uodoąa pollty 11ya 1 1arobio 
----~~~~~~~~~~~~-------:--~~--~-:.-~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~--~~~~~~~~~~~~~---

f'rtbodtl codzienni• 2 wyją,tklem dni poświąłecz· 
1rdt· Przedplata kwartalna r:ia poczcie I u listo"'flYcb 
..,aosi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do dom11 1 mr. 
I fe.n „WJarus Polski" i.apisany jest w cenniki poca W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Za Jnserajy placi się za mfeJsce rządka drobnego ł! 
ku 15 f. 01loszenie, zamieszczone prze.d inseratamt 
fen. Kto często ~lasza otrzyma rabat. - Listy Ił 
,.Wiarusa Polskiego" oaldv frankować I podd • 
nich doldadny adres piszącCio. Rc:koi>. oi• zwr ... .tnwym pod znakiem „L. volnisch nr. 123." 

~ _...,,_.,~ LA•.-- 7F791aiJłt *ne:rmnsev• a A':a-. '*„ 
' 1'edakcya~ Drukarnia i Ksiegar nia znajduje się w Bochum, .przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie f o n nr. 1414. ___ m~!~ __ _!!_!__ _ . *MS• -- ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•6wlć, czytać i pisać po oolsku ł Nie 

test Polakiem, kto potomstwu swemu 
llłemcZJ'ć się nozwoli ! 

z WJpadków dni:., 
,,., 

D~afa stara sie o uzaanie jej 11autralt10-
ści na wypadek wojny. 

Według doniesief1 prasowych z Ko
itenhagi toczą sie odnośne rokowania 
pomiędzy mocarstwami. 

S)jclec św. przyjmował ponownie na 
audyencyi ks. kardynała Fischera z 

Kolonii. 
RQ_wnocześn'.e z !kardynałem fische

rem przebywa w Rzymie okoto 350 
pie,fgrzymów n:ierniecklch. 

Nowela górnicza została w komisyi 
sejmu pruskiego przyjęt14. 

Rezerwuje ona prawie 75Upełnie dla 
pailstwa ;:Jmwn -wydob'ywa11' węgła 

soli! soli potasowej. Nowela zalatwio 
na bye musi jeszcze w bieżącej sesyi, 
a vo przyjęciu jiej w komisyi spodzie
wać się można także uchwalen:a jej 
przez sejm. 
Republłld Srodkowej Ameryki zwróci· 
ły się do prezydenta Roosewelta o po-

średnictwo w zawarciu pokoju. 
Chodzi o zawarcie ookoju i roz:: 

strzyg1ięcie spraw spornych wmiędzy 
rellublikami Honduras. San Salwa
dor i Nikaragua. 

Na maj i czerwiec 
zapisywać można każdeJ.to czasu 

,,Wiarusa Polskiego" 
lVraz z dodatkiem religijno-powieścio
wym ood tytułem: 

„Posłaniec Katoiicki!' 
Prenumerata na te dwa miesiące 

Wynosi 

M- tylko I markę ~ 
a z odnoszenlem do domu 1.28 mr. 

!(toby pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
~kiego" przez maj i czerwiec posyłali 
Jego krewnym w Polsce, niec1h padeśle 
1,28 mr. i dokładny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo nasze 
d~a odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego". organ robotników polskich 
na obc~yźnie. 
Q!!e: - . ...'-~ . o?"! == ~ił~T!!?_._ h_ąti'_'!'f . 
Osobny urząd . dla spraw polskich. 

Podczas poniedziałkowych obrad 
sejmu pruskiego wystąpił liberał Gla
tzel z propozycyą urządzenia osobnej 
centrali dla spraw polskich. 

W kolach liberalnych nad żądaniem , 
tem widocznie zastanawiano się od 
dłuższego czasu, jak o tern świadczyła ; 

także wygłoszona tymi dniami w Ber 
linie mowa bylego burmistrza Pozna
nia i zaufanego doradzcy kanclerza 
Billowa, Wittinga. 

Rozwodził sie on obszernie o stosun 
kach na kresach wschodnich. Doma
gal się on utworzenia biura central1J1e
.e:o w celu utworzenia jedności w poli
tyce rządu na tych kresach, a przez to 
skuteczniejszego zwalczania tendency1 
polskich_, tudzież przymusowego wy
wlaszczan:a gruntów, należących do 
polaków, gdyby tegp wymagało do
bro państwa. Co się tyczy języka nie
mieckiego, to zdaniem p. Wittego tyl
ko język .niemiecki powinien być panu 
jącym i obowiązkowym we wszyst-: 
kich sprawach publicznych. w spra
wach jednak dotyczących religii należ.v 
także uwzględnić język ludności miej
scowej. Mowy Wittinga słuchało też 
kilka posłów polskich. 
~ 

Działalność Banku Ziemskiego. 
Najważniejsza. łecz niestety nie 

s,pelniająca Pokładanych w niej na
dziei instytucya ratunkowa, Bank 
Ziemski w Poznaniu. odbyła 

0

t 19-go' 
~Witfrfi« w a ~ z hra1 \. ~-·- 1. r~ 
uszów. 

Ze sprawozdania rocznego podaje- . 
my niżej na1ważniejsze szczególy. 

N:ekorzystne warunki prawne i e
konomiczne, scharakteryzowane już w 
zeszlorocznem spra;wozdaniu, dotąd nie 
ulegly zmianie i paraliżowały w d~J-
szym ciągu działalność parcelacyjną 

banku. Jako nowy objaw zaznaczyć 
należy, że popyt na ziemię, zwłaszcza 
wśród włościan inie dorównvwał bynaj
mniej podaży jej ze strony większych 
właścicieli, a fateresy rozbijały si~ w 
licznych wypadkach o zbyt wygóro
wane pretensye sprzedają~ych. 

Tern się tłómaczy fakt, że mimo 
zdwojonych us :fowań, tegoroczne obro 
ty banku ta·k- co do nabytych jak co do 
rozsprzedanych obszarów w ~krom
nych przedstawiają się cyfrach, a w 
porównaniu z rokiem 1905 obszary na
byte nieznaczna tylko wskazują zwyż
ke. Jeżeli zaś na odwrót obszary roz
sorzedane znacznie, bo o około 60 proc. 
·przewyższają odnośna zeszłoroczną 

cyfrę, to skutkiem tego, że do parcela· 
cyi przychodzily wznacznej mierze 
obszary pozostałe z lat ub· egłych, któ 
re po umiarkowanych jeszcze nabyw
szy cenach po takich reflektantom na
szym ofiarować bylo można. 

Zmiany warunków na razie spodzie 
wać się nie można. nic można więc też 
cl.la dz'ałaliności parcelacy'jnej na najbliż 
szą przysztość pomyślniejszych sta
wiać horoskopów. \\lplaty na ostatnią 
czwartą emisyę akcyj osiędy w r. bie
żącym .Pełną sumę 1 mil. m. Tym s~oso 
bem cały kapitał akcyjny w sumie 4 1 

milionów marek pokryty został. f 
Wplaty JJa projektowana piątą e- , 

misyę wynosiły dn·a 31 grudnia 1906 
r. sumę 99 673,77 mr. 

Depozyta zwyczajne i w ubieglym 
roku wzrosły o poważną sumę 563 tys. 
605.48 mr. 

Zysk z roku 1906 wynosił 375127,94 
mr. Z zysku tego zużyto kwotę 913,64 
mr. na odpisanie z rachunku ruchomo
ści, 3 OOO mr. na odpisanie z rachunku 
nieruchomośc ; (dom własny) •. 74 090,09 
mr. na odpisanie z rachunku admini
stracyi nieruchomości ziemskich, 6 tys. 
800,64 mr. na pokrycie strat z rachunku 

efektów (pap!erów wartościowych) a 
63 741,99 mr. na pokrycie kosztów han
dlowych. 

Pozostający czysty zysk 226 581,58 
nu. daje możność rozdzielenia jak za
wsze 4 proc. oraz wzmocnienia fundu
szów rezerwow. o sumę 39904,85 mr. 
stósownie do para~rafu 14 statutu. 
Tym sposobem odłożone dotychczas 
fundusze rezerwowe wynoszą obecn;c 
349 665,07 mr. nie liczac funduszu eme
rytalnego w sumie 21 663 mr. ani Del
credera, do którego na mocy uchwały 
waLnego zebran!a z dnia 21 kwietnia 
1903 roku dopisano kwote 1 760 mr. za 
przeda.wnione kupony z rolm 1901 i 
które wynos: obecnie 53 000,59 mr. 

Przejąwszy z ·poprzedniego roku 
pozostałość w gruntach do rozsprzeda 
nia w 20 pozycyach 3735,4196 ha. pod
jęto w ciągu roku 1906 nowych 12 inte
resów parcelacyjnych w ogólnym ob.
szarze 1507,5326 ha., tak iż ogólem by
ło do rozs.przedania 5242.9522 ha. w 
32 odrębnych oozycyach, z których 20 
na ryzyko własne Banku Ziemskiego, 
12 na rachunek kom:tentów. 

W ciągu roku 1906 rozsprzedamo 
1523,9803 ha. pomiędzy 62 osadnków, 
1przyczem 14 obiektów parcelacyjnych 

k ono„ t k iż na rok 1%11>0Zost~ 
lo do rozsprzedan:a 3718,9719 ha. w · 
18 majątkach. 
Przewłaszczeń .sądowych udzielono 

w 149 orzyipa-1.kach na ogólny obszar 
2143,3534 ha. 

-„- a:== w 

Hakatyści na Węgrzech. 
W Peszcie powstało ,,Stowarzysze 

nie dla za.chowania na Węgrzech na
rodowości niemieckiiei. ". Pod tym n~~ 
winnym tytułem ukrywa :,1ę vazur 
hakatystyczny. Chodzi oczyw:tście o 
propaganqe niemiecką na Węgrzech. 
W statutach powiedziano między inne.
mi, że celem Stowarzyszenia jest za

. chęcać niemców do nabywania ziem
sk:ej wlasności na Węgrzech, zakładać 
.tam niemieckie szkoly, podawać do pu
blicznej wjadomości w innych krajach 
„wiarogodne sprawozdania o tyrań
skiem obchodzeniu się Węgrów z Niem 
cami" i „staw : ać wszelkie możliwe 
przeszkody nacyonalistyeznej polityce 
madziarskiej, systematycznie uprawia
nej przez rząd węgierski." 

To chyba dosyć wyraźne. Panger
mani·zm chce zdobyć nowe placówki. 
Zwrócil na to uwag<; „Standard" lon:
dyński i taki do tej sprawy zalączyl 
komentarz: 

„Niemcy prowadzą na Węgrzech 
bez c ·en i a uzasadnienia po Ii tykę .. którą, 
skoro ją w celach samozachowaw
czych uprawiają Polacy w Prus'.e.:-h, 
zwłaszcza że wszelk · emi · środkami 
praw.nemi, jako niebezpieczną l prze
wrotną agitacyę. Nie powinni te.dy dzi 
wić się Niemcy, jeżeli rząd węg' erski 
podejmie przeciw ni.n ró,vnie e11cr
~·l· zną akcyę, jak t..i. i·ł(. ra oni sam; 
podjęli \Ve wschodnich prowincyach 

TllOnarchii prusk:ej bez względu na słu
ność i godziwość swej polityki." 

Żyo e- o I 
W stronach tutejszych wszyscy 

niemal Polacy pr~cują już to w kupal
niach, już też w fabrykach, kokso
wniach itd. Wszędzie nietylko praca 
sama, lecz także n ezdrowe nowietrze, 

jakiem J,Jodczas pracy robotnicy oddv
chać muszą. niszczą zbyt rychło zdro
wie. 

Wobec tego mają robotnicy o
bowiąz·ku szukać środków, przy pomo
c~r których mogliby te niszczące zdro
wie wpływy skutecznie zwalczać . 

Najlepszym środkiem to gimnasty
ka i przechadzki na świeżem pow.ie
trzu. Dla tego też polecić można Ro
dakom, by licznie wstępowali do na
szych towarzystw gimnastycznych o
raz by jak najwiocej czasu od pracy 
wolne~o, zużyli na przechadzki lub też 
dalsze piesze wycieczki, gdyż ruch na. 
świeżem pow:etrzu, to najlepsze lekar"' 
stwo na wiele <lolegliwoSci, które tra
pią ludzi. 

Przecież stokroć przyjemniej czy 
to w niedzielę czy tet w dni powsze
dnie po pracy wyjść do ogrodu, parku.. 
boru i t. d. i pelną p'.ersią oddychać 
zdrowiem powietrzem. niż moie godzi 
nami siedzieć w zadymionej restaura
cyi. 

Należy zatem w porze . łato„ 
wej wszelkie zebrania skracać i urzą
. dzać ie w takim czasie, by uczestni
cy mogli jeszcze użyć przechadzki. 

Robotnik, przykiJtY do kopalni> fa
bry1ki ma obowiązek dbać o swe zdro
wie, a zachowa.ć je może bedąc trze
iwym i dobrze się odżywiająci mając 
zdrowe mjeszkanie i używając jak naj
więcej ruchu na świeżem powietrzu. 

Jeżeli zaś dorosłym ruch na świe
żem powietrzu konieczny jest do utrzy
mania zdrowia. to tern konieczniejszy. 
staje on się dla dzieci i krzywdzą swe 
dzieci ci rodzice, którzy zam:ast wyjść 
z dziećmi na przechadikę, gdzieby mo
gly pod okiem starszych się zabawić, 
trzymają je calymy dniami w mieszka-
11:u lub pozwalają wałęsać się im na 
ul!9y z i.IJ.nemi dziećmi. co tak często 
wychodzi na iG.h zgubę cielesną i du
chową. 

wobec tego należałobysię zastano
wić, czyby się nie zalecało, aby w każ 
dej mieiscowości nasze Polki potworzy 
ly „Kólka rodzicieiskie", których za
daniem byłoby gromadzenie dzieci 
S}Vych w ogródkach. w którychby pod 
nadzorem starszych mogły się bFtwić 
na świeżem powietrzu. Członkowie 
„Kółka rodzicielsk 'ego" kolejno mogli
by zająć się uziećmi, zbierającemi się 
w ogródku .,Kólka". 

I<~ucam1' myśl. Naszych zacnych 
Rodaczek będzie tera z rzeczą za ~tan o
wić s ' ęq,1aid tern i v danvm rni pro
jekt w 'czyn zami0n'ć . 

Nic mnie j raż114 rzeczą są wycie
cnki latowe. jc~kie już tu i o~ .dzie s ·ę 
latem odby \'(,jq, a któ re v.r każdej miej 
scowości urzą z ~ należy, by mtodzież 
miała sposot.1r· „ co go<lziw cj rozry•W
ki i do ooh7 u=enia zdrowia przez po
by t na Ś\ ·ieiem powietrzu. 

VI tym celu winuT Rodacy w.sz.ędzie 
tworzyć .,Komi tety wycieczek łato-
wych''. któreby mialy obowiązek po
starać s · ę o odpo~wiedni ogród, w któ
rymby Rodacy z rodzi nami .n,rp. co dwa 
tygodnięmogli się gromadzić i wspól
nie czas spędzić na różnych grach to
warzy kich. 

Doprawdy, że to także sprawa go
dna poparc·a wszystkich dobrze myślą 
cych Polaków na obczyźnie, których 
ideatem nie jest karczma i kieliszek, 
lecz rzeczywista rozrywka, ~odna lu
dzi myślących i szanujących swą go-
dność ludzką. · 



Cieszyl:byśmy się niezmiernie, gdy 
by powyższe kilka uwag były zdolne 
pobudzić nasze zacne Czytelniczki o
raz naszych Czytel.ników do zastano
wienia się głębszeg-0 nad poruszooemi 
przez nas sprawami i do zapoczątko
wan:a pracy praktycznej, mającej na 
celu pielęgnowanie zdrowia swego, i 
zdmw_ia swy.ch dzieci, bo pamiętać 
zawsze należy, iż 

ruch - to życie, 
bezczynność zaś - śmierć! 

Polacy na obezyżnie. 
._,_, · Włtten. Dawno jllż nie pisakm do 
·- ga'zety, ale dłużej milczeć nie mogę, 1 

,' · ~dyż tu w Witten coraz" więOOsia obo-
' · jęt'ność dla' spraw narodowych się sze-

. fzy. Jakże jednak mogłoby być ina'czei 
'· kiedy może tylko dziesiąta c~ść czyta 

gazety 1polis.kie, a reszta cze,rpie ' ~,ro
,_; ·zum" z blatów rpolakożerczych ·? Z per 

: . wadu takiego położenia proszę Roda
. ków niet'y]ko w Witten.. ale' na calej 
obczyźn: e, ·g<lyż gdziei111dziei też iPeW

.,. nie nie jest lepiej, aby .. się · energicznie 
ni :zabrali do rozszerzania „Wiarusa· Pol

skieg-0, który dla nas ta:k wytrwale 1pra 
„ c.uie już rok 17. PrzeC:.eż L28 mr. może 
. "'każdy Polak ofiarować na .gazetę ·pol

ską, z 1której się dowie, co sie dzieje w 
świecie, z któręj się dowie, jak to wro

. ~) ~owie nas Polaków prześladują, z któ-

. : ręi s '.ę też dmvie, co czynić należy, aby 
się ourzeć skutecznie nawale gennań-

~'\i::~ls,ii~.iRodacy ! W naibliżs~ych dniach 
: .. ~· ri"ie~ch każdy z nas odwiedzi swych są
.. ,siadów, którzy gazety polskiej .n· e ·P9-
~· siadają i zachęc;i ic;h. 9.o zapisania „Wia
. rn~a · Polsikie,go" na maj i czerwiea . . Pą 
rniętać bowiem zawsze powinniśmy.; że 
/rq05zerzając gazety polsikie; , s·Z.erzyrmy 

(~;,Q'Ś)viatę . narodową, a :to ohowiązek . kalŻ-
dr·gp Polaka. . , · St. R .. 
RA-~ : 

Przed 116 ·· 1aty. \ · : 
Pisza nam: . . . _ 

~ ':, Dnia 3-go maja roku 1791 .przy}ę~ą 
' zostałaprzez sejm polski . konstytuoya 
•\\;,C'zyli ustawa, którer ·pamięć · pi~na .. i 
· dit.o,ga po dziś dzień j1esicze , k~zeipi. 
· · Ju.z · czwarte z rzędu pokolenie otuchą 
·:·1 nadzieją lerpśzej Jfrzysztośc:! . . ' 
:~·~ W dzień rprzyię,9ia J(onstytucyi .'3:-go 
:. ma:Ja: zrobił się takr1;uch w całej War
i: ~zawie,~ jakby to nie by( dzień .: zwy-
czajny, roboczy tylko '; świateczny. Lu-

1·"-<fność przybrana w szaty świąteczne, 
dążyła ku zamkowi .królewskieriiu. Nie 
trwalo· długo a w:elki.e podwórze zam· 

::k.owe zapełniło sie szczelnie. · Był'O~ w 
·:: ~ew dzień na CO' patrzeć; bo ' otcfz koszar 
~: o/,ystąpito wojsko,. pułki ·piesze" r konne, 
.- 11oiwinęły się w7jdh1ż ulic. '" Nad '. woj
.,sk.i,em w dn:u tym tniat komendę młody 
c,kls ,\ątę Józef Poniat-0'Wsi~i~ '''bratanek 
irkrola. który później szero:~·o .' ~sl'aw;ił . 
:IJtni~A{}Olskiego rycerza .. · · '· : . . . · . ' 
1~ _;!Tymczasem z -ratusza wyrtisżylo . 
br.actwo kupieckie ·i" ' magistra( '·że swo 
;tm,•preaydentem Łukaszewsklm · na 1cze
.l:e, w towarzystwie najcelniejszych o-
1bywateli, wszyscy . w· :św'iateeznych 
stro.jach. Za nimi szly; .c·echy z chbrG:·- . 
.gWi,ami i kapelami, -i różQe bractwa z 
gqdłam.~ swe·mi. , · . . . ' · · 

>;- ;·, :{(i,edy 11 godzina .wybiła ria zega
rze .zamkowym, król wszed! do · izby 
\sejllłowej. Przed nim ipostępowali mar 
. szałkowie z podniesionem[ Jaskami, 
otaczali g.o zaś generalow.ie~ :pulikowni 
.cy. ministrowie, przepyszny orseak 200 
.osób liczący. Gwardya przyboczna 
~amyikala pochód i trzymala wartę 
przy wejściu. Król był ubrany w para 
_dny mundur kadetów. Ody s:ę ukazał 
ogar.neto wszystkich wielkie uniesie· 
'nie i z tysiąc.ą. piersi wydarł się o
krzyk: „Niech żyje król!" 

Po odpraw:eniu oeremonii zagaił 
marszałek sejmowy Stanislaw Mała
chowski zebranie. 
r P.o odczytaniu wszystkich paragra
'fów nowej konstytucyi odezwał sie Za
nielło iposel inflandZJki: „Nad rzeczą 
tak rozważnie i ostrożn:e ·ułożoną ra
dzić nie widzę nrzyczyny i zgadzamy 
się wszyscy na przyjęcie. Ciebie tyl
ł(o Na]jaśniejszy Panie pros·my, aibyś 
najpierwszy wy.konał przysięgę, a 
w szyscy za tym pójdziemy przykła
de;n ". 

Ledwie te slowa wymówił, a sena
torowie i posłowie porywają się z 
miejsc i rpodążają na środek izby, o
koło króla i zanoszą bla~alną prośbę 
o dokonanie pNysi~gi„ 

Gdy król 1:trzysięgę zlożyt rozległ 
się z tysięcy ·piersi okrzyk: Niech ży
je król, niech żyje nowa ~mnstytucya ! 
Lud na ulicy okrzyki te powtarzał a. 
cała Warszawa echem tern zabrzmiala. 

Po złożonej przysiędze przez kró
la, złożyli przysięgę bisk:upi , senatoro 
wie, świeccy posłowie i ministro
wie z wzniesionemi rękami na szczęście 
nar.octu. To samo ttczyn.ił lud. Z nasta 
niem nocy, około godziny dziewiątej za 
panowała cisza i spokój powiszechny. 
Każdy podążyl do domu i myślał nad 

·przyszłością ojczyzny. 
Takim b_ył dzień odrodzenia się na-

. rodu polskiego, pamiętny . dzień 3...,go 
maja. · Mieszczaństwo krakowskie co
rocznie obchodzi 'dzień 3 maja jako 
święto narodowe. 

Nam pod zaborem pruskim trudno 
pójść za :przykadem braci nąszych Po-

. laków .w Krakowie, ale ka·żdy dobry 
patr:Yota rioJski powinien to święto 

.obchodzić, spełniając jakiś czyn patryo 
ty~zny~ · · 

W przeci1wieństwie do nas, obcho-
. dzą socyaliści dzień 1 maja jako święto 

1prol~taryatu wszechświatowego. Dz~ef1 
ten ma być dniem demonstracyjnym 
za · 8 g-0dzirnnym dniem pracy. Socyal~ 
śd od szeregu la:t święto to obchodzą, 
jednalrnwoż bez skutk:t.i. 

·· · P ·raca 8. godzinna nioże być osiąg
.· IIięta przez oraw'odawstwo i siprężyste 

zorganizowanie · ws~ystkich robotni
ków, na podstawie prawodaWistwa. W 

„ latosim roku zaczynają socyaliści tak 
'iak w innych latach lud 'polski balamu
c '. ć, aby w dzień 1 maja nie pracowali. 
· · W ZY\Vam w1szystkkh robotnvków 

. p{)Iskich,' aby się nie dafi od socyaUstów· 
· 'zbałamucić, tylko niech kazdy jak zwy
. k_I·~ do pracy .idzie, jeżęli niechce .Pono
s1c straty i:nateryaLnei. 

Nie I TTiaia jest naszem świętem, 
tylko .dzień .3 mąja. Niech tam sobie so 

· cya:I~ści święcą,. co fm się podoba. Na
s~e cele 1są inn'e lak socyalistów. Przy

, SZł·OŚĆ nie należy do ~ocyalistów tylik:o 
do robotni1~ów iStoj~cych na · gmncfo 

. narodowym i · chrteściaft.skim. . 
W. Sosiński. 

··Ziemie polskie. 
·Z· Pras· Zachcdwieb, Warmii i'Muur. 

; 1:: 

.. Kościerzyna . . W · tutejsz:em Wj~z ;e
niu ipowiesil się w czwartek rano. koh
nista ffese, którego jak w:iadomd wzię 
to .Pod; klucz jako ·pocte]rzaneg0 o z~
mordowanie Zielkego i Hoi:a'ł ·z Podle
sia; ,Dziwna rzecz; że w pozostawio-

~ eym · przez siebie :1łiśc:e :?:aoewnia o 
, ~wei . niewinności. 
: . :. Pelplin. Xs; proboszcz f.rancis~~ e:·~ 
Berendt z W'ięcborka: otrzvma·l -od na

'. cz,elne~o prezesa Pttfs .Zachodmi·ch pre
,zentę na· 1Probostwo ·•przy Królewskie; 
l(apli'Cy w Qdańsfoa. 

· Or.udziądz." · Stra,szliwą śmiercią zgi 
1 nęla . :dziewięcioletnia uczenni.ca szkól
na Mina · tHnz w Zaskoczynie'. Gdy 
matka zaniosła męwwi swemu· pracu
jąc.emu na budowli p-0dw'.eczorek, dzi~ 
wczę zbliżyło się ąieostr'ożnie' do ogn:ia~ 
,który .zająl jej sukienki. · Stanąwszy w 
płomieniach, wyb '. eglo szybko ina ulicę, 
g-dl!ie · kiłka , k~biet ogień Wiprawdzie 

.PrzytlumU.o, dzieako :i.ednak wskutek 
_poparzeń zmarło wśród okropnych bo
leści. 

- Zpowodu wylewu \Ysly wiele 
zasi·ewów zimowych uległo tu zupeł
nemu zniszcz~niu. 

Czersk. W zeszłym tygodniu wy
darzył siię w tutejszej fabryce wyro- ~ 
bów z drzewa straszQ.v wyrpadek. Pa- ł 
lacz Szymon lfohma zbliżył się zanad- ~. 
to do kola rozpędowego cieżldeJ ma- I 
szyny. Czaszka została mu zm.-ażdżo„ I 
ną,, tak, że śmierć namiejscu nastąipiła 
S~m podobno śmierć swą zawiniil, bO 
kilkakrotnie go przestrzegano aże 
sie zbytnio in:e zbliżał: Osiero~il żonę 
i dzieok-0. · 

Świecie. Straty SPOwodowane wy 
lewem Wisły są tu nieobliczone. Wo
da zalata cale niz!ny i stoi . na metr 
wysoko. 

Elbląg. W pracowni stolarza Blond 
horna zdarzył się nieszczęśliwy wyipai 

dek. Robotnika pewnego pochwyciła 
maszyna za rękę, którą mu urwala. 
Smierć nastąpiła w kilku minutach. 
Nieszczęśliwy powstawia żonę oraz 

killkoro drobnych dzdatek. 

Z Wiei. Kt Poznaiisldelłl· 

Piła. Przed izbą karna w Pile sta
wał w tych dniach nauczyciei Alfred· 
Mark z Łod~i w powiecie wyrzyskim, 
oskarżony a poka.Jeczen!e (przekrocze
nie prawa chłosty) w kiłku wYl)adkach. 
Rozpraiwy, na które zawezwano licz
nych świadków, trwały do wieczora i 
skończyły się skazaniem oskarżooego 
na 100 marnk kary! - Za to samo prze 
stępstwo skazano nauczyciela Karola 
Pranzkiego z Klemplcza na 10 marek 
kary! 

Gniezno. Ksiadz proboszcz Piotro
wicz z Gniezna w poniedziałek miał 
rozpoq;ąć odsiadywanie kaźni. Jak 
wiadomo, skazany został za rze.kott}e 
zcuchęcanie do :strejku na 3 i pół miesię
cy więzienia. Odbyła się w gnieźnień 
skim kościele św;ętej Trójcy msza 
św. na iptencyę szczęśliwego powrotu 
księdza Piotrowicza. Lud zamierzał 
mu dziś urządzić wielką owa;cyę około 
więzienia. PrzeszkodzJ temu jednak 
prokurator . . Podobno ksiadz Piotro
wicz nie będzie odsiady,wał w on:eźnie 
lecz w innem mieścię, przypuszcza1ą, 
że we Wronkach. ale nic pewnego 
chwilowo n~·e wiadomo . 

Poznań. Do sądu kuipieck·ieg10 sa
modzielnych kupców w Powani.u wy
brano samych Polaków i to 311 głosa
mi, gdy tymczasem kandydaci ·zjiedno
czonych . Niemców i ży.dów. mimo sza 
'lónej agitacyi źe strony czynnikóiw u
rzędowych, otrzymali tylko okolo 200 
głosów. Hakatystyczna prasa poznań
ska wzywa z tego tytułu rzad pruski, 
aby przybył z pomocą zagrożonBmu 
kuipiectwu niemieck' emu, organa zaś 
wolnon;yślne, idące ręka w r~'ka z pru 
sakami, biadają, że minęły te czasy, w 
których w Poznaniu kupców-Po:l:a
ków na palcach liczyć można było. 
Dz'ś już Polacy mają przeważającą 

. większosć. za lat kilka za.ś jeszcze go
rzej będzie, bo rząd polityką przieciw-. 
.polską doprowadzi do tego, że dziś ża
den' Polak nie chG.e ku;pować u obcych 
i si>·eszy do swojego. 

Fordon. Na torze kolejowym zna
lazł ' strażnik zwloki 1z odci,ętemi noga
mi. Po zbada1niu wykazało się, że byl 
to szewc Klimkiew.icz z Czamowy. 
Zapewne po pijanemu zmvlH dr.agę na 
dworzec, idąc torem przeszedł na r·el-
sy, gdzie go pociąg przejechał ·z Par
donu do Bydgoszczy. Drugi zaś po,
ciąg .idący z Bydgoszczy do Fordonu 
PO- raz wtóry przejechał go . i wlókł 
zwłoki 20 metrów. 

Inowrocław • . „Dz. Ku.j.~' dowiadu
je się .1 z kilku stron. iż .tamie grasuje 
agent pewnej przędzalni w Lennep (w 
Nadrenii) oraz innych zakładów tam
tejsr;ych. Wysyla on całem i. dziesiąt
kami dz:ewczymr i robotników, malu-
jąc im tam istny raj na ziemi. . , 

Jarocin. Przed kilkoma dniami zną. 
lazl jeden z tutejszych urzędn :ków są.
dowych w mrowisku boru książęcego 
połowę głowy mężczyzny. Zkąd się 
tam wzięła, na razie niepodobna stwier 
dz~ć. Ponieważ części ciała były świe 
że, przypus~czać trzeba, że popełnio
no tam zbro<ln: ę. Sledztwo jest w 
biegu. 

Ze · Sltłzka ezy U Staropolski. 
Bytom. .,Górnoślązak'· pisze: Z wa 

bil tutaj jakś agent z Nadrenii 120 ro
botnfków do prac kopaln:anych na za
chodzie Ndemiec, ob:e~u.:ac ;m oodobno 
6 do 8 marek dzier.nego :•?. robku. 0-
e· ecać tniJŻn.l W!t:'!C · · rzecz :nna obi-! 
canek dotrzymać. Przestrzegani_y Ju
dzi przed takiemi wędrówkami. 

Katowice. Redaktorzy „Górnoślą
zaka'' pp. Dombek i Prus skazan: zo
st'lli przez bytomską izbę karną za pod 
barzanie do gwaltów ·i podburzainie do 
oporu przeciw rozporządzeni.om wła
dzy pierwszy na 200 marek kary alba 
20 dn: więzienia, drugi na 600 marek 
kary lub 60 dnd więz i enia. Zbr-0dni po
wyższych dopatrzyła się prokurntorya 
w artykułach: ,.,.Mlodzi bohaterzy", 
„Strejk szkolny w Zabrzu", „Wezwa
nie bojowe" i w korespondencyach z 
Żor. . : „ ., i.,~.~· .. ,~d1fi ~3'11Jm 

~'iadcmośd %~ świata. 
:re 

Parlament niemiecki 1 ~~s 
uko11czył w wtorek obra<ly nad etate1r1 go 

.urzędu sprawiedliwości i roZJpocząt 0• tru 
brady nad etatem miniisterstwa wojny 

Minister von Einem oświadczył, ż~ str 
żolnier~ niemiecki winien posiadać rĆJ1 
zacwsze najlepszą broń i Niemcy nie rno nie 
gą poZJWoli_ć na to, by u nich powstalo nl~ 
położenie takie jak przed dwoma laty 
we Francyi, która dopiero, gdy :ukaza. tu 
ły się chmury na horyzoncie oołitycz. Ta 
nym, setki milionów rzµcila za grankę żą1 

by dQ wojny być przygotowaną. ' 

$_ejm pru~ki 
WJ 
bil 

o.Q_radowal w dal1szym ciągu nad etaitem 
komisyi kolonizacyjneL sit 

Poseł ks. dr. Jażdżewski 
rozprawił się nasamprzód w .tea ~o
sób z wo1nokonserwatystą Kardorffem si1 
fo tenże przyznał, iż w mowie ponie~ k~ 
działkowej s : ę mylil. Następnie WJlka \\' 
zyrwał, po~eł Jażdżewski nięsłuiSzność ra 
polltytki antypolskiej. Etat kQtnrsyi 
kololJ:j wcyjl!1ej przyjęto. te 

cl 
B Dyskont Banku Rzeszy · 

został zn '. żony o pół procent i wynosi 
obecnie 5 i pół procent. Zi 

Ja 
Pożar w arsenałach w Tulon n 

wyhuchł v~e rwtorek i rozszerzył się s: 
z szaloną :szybkoś.cią. Straty są' ogro. 
mne. · r: 

Plota hi~zpańska. , s Coraz pewniejsze wieśoi nadchodzą 
o najbliźiszem następstw.:e zjazdu mo. jf 
narchów w Kartagenie: odbudowie 
floty hiszpańskiej. Tak korespondent 
madrycki Eclair'a pary~kiego w wy. 
wiadzie z ministrem marynarki hiszpal1 
skiiej otrzymał od niego następujące o
świadczenie: „W szystko co mogę panu 

.powiedzieć, to, że podczas .spotkania w 
Kartagenie byta mowa, w tonie przy
chylnym, o reorganizacyj naszej floty i 
obrnniie nas.zy·ch wybrzeży. Mam na· 
wet nadzieję, iż wymiana myśli w tej 
spr a wie da wyniki pomyślne dla na
szej przyszłości jako. mocarstwa mor
skiego.''. 

Tajfun. 
. „ . ·~ ~ 

Dyrektor urzędu kolonia1nego, Dem 
burg, zawiadomił tymi dniami pa:·Ja
ment. że otrzymał depeszę .o , w1e!k1rn 
tajfuni.e, który nawiedz:ł w Wielki pią 
tek wyspy Ulusi, leżące na r)~C':rnie 
Spukojnyrg, na pÓlinocno-wschód o.J 1s
cbipelagu I(arolińskiego. Tajfun ws' ~'\
dzil straszne spustoszenia. 7 . <r . •. •• 1 

liczby 800 mieszkańców z,( n.;łó .'.)0. 
Zbiory iznisziezone. Zagraża :ę~ka 
gło:du. 

Wyszynk napojów alkoholt> .vy .:h .w 
Norwegii 

.podlega w miastach wi~lkie.nh1 ograni
czeniu. Tak np. nie wolno wcal.e 'Sprze 
dawać gorzałki od ·godz. 10-ei wieczo
:rem do godzrny 8 rano. Dale] nie wol
no sprzedawać gorza.łki w takie dnie 
albo przy takich okazyach: .podcza~ 
których wiele ludzi w pewne schodzi 
się ·miejsce. Nie woln-0' sprzedawać go 
.rzałki podczas wyborów, podczas staw 
ki wojskowej, podczas targów i jarmar 
ków. 
Et __ _ -~--;· _ _ !!!! 

Z r6żnyob stron. 
Oświatę szerzyć może każdy, roz

szerzając u W~ arusa Polskiego". M~że 
też każdy posyłać •. Wiarusa Polskie
go swym rodzicom, "krewnym lub 7in3· 
jomym do Polski. Wtyim celu niech 
tylko nadeśle pod adresem „W1iarus 
Polski", Bochum, 1,28 mr. i doldadnY 
adres osoby, która gazetę ma otrzy
mywać, a ·poczta ptrzyma 1polece01e, 
by odnośnym osobom re~ułarnie, co
dz~ .ennie „Wia:r-uisa Polskiego dostar· 
czala. · 

W ten sposób można rodzicom łub 
krewnym sprawić niespodziankę, przY 
czyniaiąc sie równocześnie do szerz.e
nia oświaty. 

W Wanne (po.ludnie) ma powstać 
nowa paraEa katoHcka. -Tężec karku 
zaczyna się tu szerzyć. . 

Gelsenkirchen. Roczne zebranie 
,,gewerkferajnu" odbędzie się w dniach 
29 i 30 czerwca w sali p. Ingenhaag j 
Gelsenkirchen. ·;~ · ; · ' 



KatdY ~~ytelnik. dotychczas?wy :Wi 
eH na maJ l czerwiec pozyskac .. W1a-

1 ni sowi Polskiemu „ przynajmniej je:1ne 
~~ 11awego abonenta. To ,prze~!t.:.~ niP
~ udno, byle była dobra wola! 
.r Atteeessen. Dzieci, mają aniołów 

· tróżÓ"\V. Dziecko rodziny Schaefe
bW spadło ze z_nac.z~ej wysokości, ale 

~ie ocfiniosł-0 na1mme1szego okalecze-

n;a.{hrssekłorf. Dnia 11 maja zostan:e 
tu otwartą wystawa sztuk pięknych. 

• Tak samo odbędzie si~ tu w roku bie
żącym wystawa rolmcza. 

St. Johann. W kopalni „Konig" 
"·padł pewien robotnik do szybu i za-
bit sie. w fłberfełdzie i okolicy pojawiły 
się fałszowane dwudziestomarkówki. 

i.sbruck. Tutejsi szewcy zastrejko 
wałi. 

Welper. Tu_teLsza gmina powięks.za 
się z dlnia na dzień a z nia także l:czba 
katolików. więc postanowiono wybu<lo 
\rać tu kościół. W·elper należy do pa
raU Hattingen. 

Wesseiin~ .przy Bononii. Dyamen
towY (60 lat) jubileusz kapłar1stwa ob
chodzil tymi dniami tutejszy ks. prob. 
BohnLng-. 

Atannhe1m. Sąd ,przysięgłych ska
zał żonę kupca Sally Silberstein na. 4 
Jata więzienia za to, że · przez ciągle po
niewieranie spowodowała śm!erć swej 
ześcioietn:ej córki. 

11 tysięcy domów spalilo się na fi
r.Qir1skiej wyspie Ilulu. 

Berłia. Walne zebranie towarzy
stwa cieśli Berlina i c:Ykolicy odrzuciło 
jednogłośnie uchwałę sądu oólubowego 
i procederowego, obstając przy żąda, 
n:u, by czas pracy został skróc_ony. 

Ryga. Baron Aleksander Hahn za
łożył się z;e S\vymi znajomy.mi o wyso
ką sumę, iż podczas przedstawienia 
cyrku Truzzi wejdzie do klatki, miesz
czącej J 4 lwów. Zarząd cyrl\iu nie zgo 
<lzit. is·ę na taki eksperyment ·podozas 
przedstawienia, lecz dopiero po_iprzed-
tawięni·u i •pan bąron i\YYgral zakład. 

Lwy zwróciły wprawdzie baczną u
wagę na skł~dającego im „wizytę", 
ale nic ·mu złego n:ie. zrobiły. 

Miłośnikom pięknych pieśni polskich. 

Polecamy gorąco wychodzący od 
ześciu miesięcy w Poznaniu „$piew

nik" polski z nutami. Wydawn!1ctwo 
to .zasługuje zupelnie na pgiparcie, po
n ieważ wyipełnia zadanie bardzo po
ważne rozpowszechniając znajomość 
nowych, ślicznych p '. eśni polskich i bu
uząc zamilawanie· do śp'.ewu. -Zaletą 
,,$piewnika" jest~ iż obok pi·eśni z oper 
.Qolskłch, aryi, pieśni ludowych, umiesz 
cza także ipiosenki dla dziatwy polskiej. 
Wspaniałe są czterogłosowe .Dieśni po
ludniowo-slowiańsk:e z tekstem pol
skim, które uzyskały ogólny poklask 
naszych towarzystw śpiewaokich. -
„Śpiewnik" .kosztuje ty.Jko markę kwar 
taln:e. Za nadesłaniem marki otrzymuje 
s: ę przez cały kwartał pod opaską do 

P
-OQmu. Adres: HSpiewni1k'' Poznań, 
ryderykowska nr. 9. 

Rozmaitości:. 
. Bandytyzm pod Paryżem. Niezbyt 

Wielkie ·be.zpieczeństwo, zwłaszcza 
rjJ~ cuctzoz:emca lub przybysza z pro
Wtncyi, przedstawia nawet środmieście 
Paryża; to jednak, co dzieje się obecnie 
w ?kolicach podmiejs.k:ch stolicy Pran
~!1, Przypomina podobno czasy „raub
nt!erów'' średniowiecznych. W tych 
d~1ach np., gdy omnibus,_ kursujący po 
i:i :·~dzy Paryżem a Vincennes,, przeje
~dzał przez niew.ielki lasek, banda mlo~ 

Ych rabus:ów wypadła z za drzew i 
ro~Poczęła ogień z rewolwerów. Prze 
r~zeni podróżni powyskakiwali z we
hil~ulu i zaczęli uciekać, rabusie jednak 
z~tr~Ymali wszystkich i obrabowali z 
PI~ntędzy oraz kosztowności, poczem 
~'.l*U w lesie. Kule rewolwerowe za-
.ly oba konie omnibusowe oraz ra

niły cjężko woźnicę lekkio zaś dwóch 
POdróżnych. ' 
t Satnobójstwo w katedrze św. Pio· 
p~· Jak donoszą z Rzymu, katedra św 
t tot~a była d. 17-go bm. widownią 
,rag1cznego zajśc:a. W kurytarzu, pro 
~~adzącYm ze świątyni do zakrystyi, 
\ ebrał sobie życie wystrzałem z re
Volweru nieznany mtodzieniec. Huk 

wystrzału wywołał popłoch śród zwie
GAającej katedrę publiczności, obeszlo 
się jednak bez wypadków. Jeden z ka
planów udziel '. ł konającemu despera
towi, który upadł u stóp posągu Ś\V. 
Andrneja, .odpuszczenia grzechów. 

Wystawa machin do latania. W lon 
dyńskiej „Agricultural Hall" odbywa 
sLę w bieżącym mies !ącu wielka 'V{Ysta 
wa ąeroplanów, lacznie z konkursem 
o. nagrodę 200.000 koron za jaizdę z 
Lond_ynu do Manchester. Dotychczas 
zgłosiło się już około 117 wynalazców, 
ponreważ zaś niektórzy nadesłali kil
ka modeli, więc wystawa obejmie prze 
szło 200 machin do latania. Aaeroplany 
są bardzo rozmaite. N Łektóre ważą za 
ledwie kilka kilogramów. inne docho
dzą do wagi 25 klg. Jedna z najwię
kszych machin zajmuje orzestrzeń 16 
stóp kwadratowych. Jest ona ~budo
wana 1ze stali i z aluminium. waży zaś 
25-25 klg. Przy niektórych apara
tach zastosowali wynalazcy motory na 
ftowe siły 1 i pół konia; jeden model 
irlandiki pasłuS?;uje s : ę dwoma motora
mi 1naftowymi. Prócz tego zastosowa
no do poruszenia także narę, ciśnien e 
powietrza i aparaty zegarowe. Pewien 
francuski wynalazca worowadził jako 
silę poruszającą „rriotor z kwasem wę
glowym"; inny wskazuje na to, ze 
kosztfl jego modelu wynoszą zaledwie 
70 koron, j1e·szcze inny oświadcza, że 
skonstruował machinę do latan:a na pod 
stawie „ruchu motyla" itp. W szerokich 
kolach aueronautów wywołała wysta
wa i konkurs znaczne zainteresowanje. 
Wielki wyścig samochodowy. Reda
kcya paryskiego ,Matina" zainicyo
waiła wiel·~i wyścig samochodem z 
Pekinu do Paryża. Będzie to lstotnie 
rekord podróżniczy, ponieważ droga 
wynosi 15 OOO kilometrów i na znacz
nęjl części ·prowaidzi przez bezdroża i 
pustynie. Wyścig ten ma wykazać, że 
samochody mają często dla celów pra
ktycznych większe znaczenie, aniżeli 
koleje. Pai'rstwa, przez które wyścig 
prowadzić będz:e, dały już swoje ze
zwolenie, a nawet najpodejrzliwszy 
rząd chiński nietylko dał zezwolenie1 
ale przyrzekł, że na swoiem terytory
um ·otoczy opieką uczestników wyści
gu. Wyścig rpzpocznie się dn'.a lO-go 
czerwca. Wyiprzedzi go zaś wyrusza 
jąca już dnia 14 bm. z Pekinu karawana 
zaopatrzona we wszystkie potrzeby 
dla samochodów, jak przyrządy narzę
dzia, benzynę i t. p., tak, iż co 100 ki
lometrów urządzone z.ostana stacye 
zaopa:trzenia. Dowódca tej karawany, 
po przygotowaniu stacyi, powróci do 
Pekinu· dla puszczenia w ruch samej 
wyprawy. Zadanie to przypadlo w u
dziale prze.dstawicielowi firmy parys
ldej „Dion Bouton" p. Cormierowi. Na 
przestrzeni od Kiachty i Urgii w Mon
golii ofiarował hr. Dawidow urządzić w swo'.ch biurach pOsterunki zaopa
trzenia. a zarazem wystal do zaiprzyja 
źnionych z sobą firm listowne werzwa-

. nia o pomoc. Ministrowie Kokowcew 
i Szaufus, jako członkowie komitetu 

miejscowego, przyrzekł wszdką dalszą 
pomoc -władz .rosyjskich. Minister ko
munikacyi ~olecił dyrektorowi biura 
Palatotowi, ażebyi, poczynił wsz,elkie 
przygotowan: a na przestrzeni państwa 
wsyj~kiego od granicy chińskiej. Obok 
tego rozwinął działalność swoją komi
tet wykonawczy, który s i ę wwiązał w 
Petersburgu. Komitet ów zestawia o
becnie drogę .dla wyśc:gów, zaznacza
jąc trJJdniejsze d© przebycia jej częśc; 
i urządzając stacye zaopatrzenia. Dro 
ga idzie p_rzez Siedlce~ Warszawę i Po 
znań. Jednym z pierwszych, którzy 
zgłosili swe uczestnictwo w podróży. 
był ks. Sdpiona Borghese, włoski depu 
towany i wydawca czasopisma „Le 
Spettatore". Ogółem zgłosiło się do
tąd dwudziestu siedmiu uczestników. 

Żywcem pogrzebany. Na cmenta
rzu w Carsac, małem mlasteczku w 
departamencie Landes we Francyi ro
zegrała się straszna scena: Stary gos
podarz Chaudru chorował dwa tygo
dnie wreszcie, jak sadzono umarł. Le
kar; wystawił sepulturę bez dokładniej 
szego zbadania ciała i przystąpiono .d~ 
pogrzebu. Gdy trumnę spusz..czono 1uz 
do grobu, wydobyły się z niej straszli 
we jęki oraz głośne 1puka111:e i drapa
nie. Obecni oo większej części uciekli 
w dzikim popłochu. Kilku od:ważniej
szych pozostało jednak i zabierat,o, ~ię 
do otwarcia trumny. Przeszkodz1h 1m 

grabarze, powołując . ię na regu1amin. 
oma~viający, że otwierać trumnę wolno 
tylko za pozwoleniem ł:>urmistrza. Po 
g-0dzinic burmi trz wprawdzie przy
byl i trumnę otworzono. lecz Cha.udru 
tymcza em ~uż rzeczyw1 śc.;e nie 
żył. Tylko okropnie wykrzywiona 

twarz i .kurcwwo zaciśnięte pięści 
świadczyły o jego przebudzeniu z. le
tar~u. 

Aeronautyka. Dnia 4 bm. znany 
aeronauta francuski Santos-Dumont 
stawał do konkursu o nagrodę Deu
tscha i Archeacona. Na~roda w kwo
c:e 50 OOO franków przczna ·zona dla 
mach~ny latającej, która przebędz :e 
swobodnym lotem przyne.jmniej 1 kilo 
metr, przyczem na odleizlości 500 me
trów musi zawrócić. Próby odbyly się 
w obecności komisyi Aero-Clubu pa
ryskiego. Santos-Dumont użył swęgo 
aeroplanu nr. 14 bis. Wybór był nie 
fortunny, gdyż ta wielka machina może 
być użyta tylko przy zupełnie spokoj
nym czasie, a w dniu próby właśnie 
szat wiatr, szczególniej na płaszczyźn i e 
Saint Cyr, gdzie odbywała się próba. 
Szybkość wiatru byla 40-5 metrów 
na godzinę. O godzinie 5 po południu 
uciszyło się cokolwiek i Santos-Dumont 
zdecydował się nie odkładać próby. 

Plac rozmierzono na przestrzenie 
po 50 metrów. Po puszczeniu w ruch 
motoru machina posunęła ię o 12 me
trów po ziemi, a nast~pn: e podniosła 
się o dwa metry nad powierzchnią i 
chwiejąc się na jedn~ i drugą stronę, 
przeleciała 40 metrow. 1-(aptem pow
stał szalony wicher, który złamał naj
pierw lewe. a potem i prawe skrzydło. 
Machina spadła dziobem na z:emię, 
ponieważ jednak motor pracował da
lej, tylna część przewróciła się i na
kryła aeronautę. Nie stracH on jednak 
przytomności, zatrzymał m<>tor i sta
nął na nogi, nie odnosząc żadnych u
szkodze11. Niezrażony aeronauta, za
mierza naprawić swói s_tatek i rozpo
sząć nowe próby. 

-Dnia 31 marca na łące Bagatelle 
pod Paryżem rzeźbiarz Delagrange 
próbował wynalezionego przez siebie 
aeroplanu. Machina wznosiła się czte
ry razy w powietrze, przebywa)ąc za 
każdym razem 20-40 metrów. wyko
nując iiwrot.v i lądując spokojnie bez 
uszkodzell. 
- , ____ § ___ _ ___ --- - ·--·--

T-0warzystwo ~w. ·'1'arcir1a w Kray 
donosi szanownym czlonkom i rodakom, iż w 
niedzielę dnia 2łi kwietnia na sali p, W. Kefen
horstra, obchodzimy zabawę wiosenną. Bę· 
dzie taniec i przedstawienie teatralne. Poc~ą
tek o godzinie 5 po pol'udniu. Zapraszamy Ro
daków i sqsiednie twarzystwa. Czl.onkOl\Vie na 
szego towarzystwa także bratnich towarzystw 
winni się okazać ustawami. O liczny udział w 

... zabawie uprasza jeszcze raz (2) 
Zarzad. -

Towarzystwo św. Antonieszo w Recklinszhausen 
Sued .. na Ludwi'Jm 

Zebranie miesięc~ne odbędzie się w niedzie
lę <Inia 28 bm. po poludniu o godzinie 4 u pana 
Silkie. Pożądanem jesit, żeby cz.lonkowie iak 
nailiczniei się zebrali_, ponieważ przyjdzie wa
żna sprawa _pod obrady. O liczny udzial pro-
si Zarząd. 

Uwa~a. Zarazem uwiadamia się czlonków 
i roda:ków zamieszkałych na Ludwiku i w Roh 
linghausen, iż bilety orowizoryczne na piel. 
g-rzymkę do Iiardenberg-Neviges można nabyć 
u orzewodniczącego Towarzystwa św. Anto
niego, Józefa Bergera w I<ecklinghausen·S .• 
ulica Królewska (Konigstra 73) Proszę Szano
wnych Czlonków i Rodaków mających chęć 
udać się na cudowne miejsce, iebv sie jak naj
prędzej w bilet prowizoryczny zaopatrzyli. 

,J. Ber~er, przewodniczący. (1) 

Baczność Oladbeck ! Czotem ! 
p;~rwsze zebranie gniazda sokoloskiego od

bc: 1 · · :~ sie 5 maja o godzinie 11 przed l)()fudniem 
zaraz po nabożeństwie, a nie jak uchwalono o 
godz. 3 oo pc)f. na sali Linartz ut. Hermannstr. 
!Jprasza się Druhów o liczny udzial w zebraniu 
taksam-0 i-nnvch Rodaków z miejscowości Olad 
beck i okolicy. Czol'em ! (2) Wydział. 

Kt"tl'o śpiewu „ Wanda" w Caternberg 
urządza w niedzielę, dnia 28 kwietnia 

:WIOSENNA ZABAWĘ 
na ~ali p. Jen.seba przv ulicy Mittelstr. Począ
tek o !(od-zinie 4 po poludniu. Pr~ram nastę
uiący: l(oncert kapeli dh. ll(n. Kaczmarka, 

strzelanie .cJo tarczv o nagrody, śpiew miejsco 
wego i -pozamiejscowych kól. deklamacye, ćWi-

czenia gimnastyczne, sztuki teatralne p. t. 
„Żyd i Mazur" i .,Krzyżyk na drogę" oraz dal 
sza zabawa z tańcami. Na zabawę powyższą 
zapraszamy jewcze raz wszystkie kola i towa
rzvstwa, które przez kartę już zaprosiliśmy 
oraz te które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebraiy. wyrażając nadzieję, iż nas swem 
!)rzvbyciem zaszczycić raczą. - Czlonkom 
swvm daje ·do wiadomości. iż lekcya śoiewu od 
będz i e się o godzie 3 po po.f. (2) 

Zat7.fłd. 

To rarzystwo św. Władysława " . HoltJsau 
donosi ~wym czlonkom, iż w oordedzłalek 23 
bm. został zabity przez spadnięcie do szybu 
nasz czlonek 

śo. WINCE TY l(UBIAI(. 
Pogrzeb od~dzie sie dnia 25 h~'ietnia o g: 

dzinie 4 po pol z domu chorych w Castropj.e. 
Czlonkowie winn i się stawić o ~odi.inie 3 i pól 
w azapkach icnnakach przv omu chorych. O 
łicznv U<izial rosi 

----
Towarzystwo tdmn. .,Sokót' w Asser. • 

zasvła w dniu ślubu dnia 25 kwietnia druho„ ·i 
LEOPOLDOWI STANISLA WSl(IEMU 

oraz jego narzeczonej vannie 
MARYANNIE MARCINIAK 

serdeczne życzenia . ezotem ! 
Zarząd. 

T()warzystwo św. Antonie1to z Padwy w Assela 
zasyla swemu c1lonkowi oantt 
. LEONOWI STANISŁAWSKIEMU 
oraz jego dozgonneJ tawarzvce zvcia pannie 

MARY ANNIE MARCINIAl(OWNIE 
w dniu ślubu, 25 kwietnia. najserdeczniejsze ży
czenia wszelkiej pomyślności na nową d \~Q 
życia ora.,; blogoslawief1stwa Bo~~o. W k0f1-
cu wykrzylkujemy wszyscy spo:fem: Niech ży 
ją! Zarząd. __ m _ _. 

-·--·· . • 1, ' • • J 
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Naszemu , zanmvnemu cz.Jonkowi · ··1 ' 

, WOJCIECHOWJ '{)ATNEROWI .r 'l 

sklada Towarzystwo św. Jana Chrz. z Ruente 
naJse'rdę-cznieisz~ życzenia w dniu jego ~odn'f,'Ch. 
Imienin i wykrzykuJe po trzykroć: niech żyje 
aż się echo do e_otski odbije! Sekretarz... 

1 -------~ I ~,\r' 

~······••+>•„•• Członków 1 Tow. • oJedność" p. o. śś. fk>ryana 
i Barbary w Gelsenkirchen 

z<iPraszam ppjrzejmie ·-na· mo)e 1 
" 1

1 

- srebrne ,wesele -

które si~ odbędzie w ~iedziele. dnia 28 kw~ie 
tnia po polu<lniu o godrz. 5 na sali p. Vogta, ulica 
Weidenstr. Tak samo zapraszam moich urzy-
jacióC i krewnych. ( 1 ) 

Z szacunkiem 

Piotr l(urzawa z żooą. ••••••• „ •••••• 
.. l1. ·.· O)q 

Baczność Rodacy, z Oberhausen i okoUcy! . 
Towarzystwo gimn · •• Sokó.t I." obchodzi I),~ 
niedziele. dnia. 28 kwietnia br. na sali pani Kol
ter przy Nowym rynku 

8 rocznice swe1to istnienia 
na któr~ szanownych Rodaków i Rodaczki ser
decznie zapraszamy. - Prog:rarn bardzo uro
zmaicony. Odbędą się ćwiczenia i strzelanie 
o nagrody~ deJdamacye, śpiewy i tańce. ' Upra
szamy szanowne towarzystwa, które zapros·ze 
nia odebraly i te które dla braku adresów z.a 
proszeń nie otrzymaly, aby nas odwiedzily. 
Nadmieniamy, iż ~niazdo. które przybędzie w 
najWiększej liczbie w szerel(U, otrzyma na
srrodę h<morawą,. - Goście mQS!ą być przez 
druhów wprowadze"i. Czolem! (3) 

Wydział. 

Koło śpiewu „Wanda" w Holsterhausea 
obchodzi w niedziele. dnia 28 kwietnia swą 
pierwsza rocznice istnienia na sal i p. S. Krafta. 
PQCU\tek o ,:rodzinie 4 Po ool. Pr~ram nast~ 
pujący. Powitanie uczestników zabawy, ilumi
nacva chorąsrwi, śpiew czteroS!;losowv. dekla
mazye, zajmująca hurnorystvka, tan iec aż do 
kotka zabawv. 

Uwaga: Z p0iwodu nie uzvskania pozwo
lenia policyjnego na otwarta zabawę pros imy 
tych rodaków. któr:iyby chcieli wziać udzlal 
w zabawie, abv na czlooków sie dali zap isać 
na zebraniu, które sie odbędzie tey:o samego 
dnia o godzinie 2 po poludniu. (3) Zarząd. 

Wlelkł wiec Zwhtzku Polaków 

odbędz : e się w niedzielę, dnia 28 kwi~
tnia, po południu o godzie 4 na sali n. 
Baumeister'a przy ulicy Arminstr. w 

w Gelsenkirchen. 

Rodaków z Gelsenkirchen i okoli~y 
uprasza się o liczny udział, gdyż bar
dzo ważne sprawy będą omawiane. 
- Mówcy zamiejscowi. 

Związe~ Polaków w Niemczech·. 



ózef batowski, Du'sburg-Hochf~ld, 1 
Jed n p=;9 f ·bry l ~ ,.ier w- na obczyźnie 

Tel"łon u=.>. Konto han.li.owe: 

Adre111 u1cgramtiw: 8abaf•m- RHEI N IS CHE BANK, 
•Id, Dulsłturg.Jlot-hl„1•t 
Pn:e~yh:i kolejowe: Duisburg· Duisbnrg·Hochfeld. 
lhclifeld-Stid. 

Specyalności : 

Wiarus, Wojak Sobieski, Szolar 
i Ozolem. -----...: 

• wina, 
• 1 rumy. 

Rodacy I popierajcie przemysł polski DA obczyźnie. 
n ego wyro b 11 :firmJ 

Wszędzie żądajcie lrawdziwie zastrzeżonych polskich likierów wła· 
... [(426 

J qzefa Sabatowskiego 
w Duisb11rg-Hochfeld. 

. J. Barański, Wanne, 
Najwięksiy i najstarszy polski skład 
mebli. maszyn do gotowania i t,ałB.o· 

witych wypraw kuchennych 
_„....,~ ~ znajduje si„ -· · 

--'-przy"' uUcjlKarola ~{Ka-flsfr.) ntt3 
__, ...._„ ~z~iw kościoła. katolickiego. · ·· -- · 

, · . a~'idi Najtańsze I naj-

1 

Polecam wszystko w wie kim wyborze. • • # 

Zapraszam Szan. Rodaków do zwfodzenia O!. dogodme1sze zró· 
mego s~ładu besi; p:zrm~s~ kupna, .wskutekplldło zakupna dl 
czego 51ę przekonac mozec1e, ze naJkorzyst-~~.'i a 
dej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze. . młodożeńców. 

• • ~rzeczy. u __ _ •. (400) f11~ 

Gany mskrnl ~ Jana4Barańskiego~ 4 ~·~ ~t;·J__j __ ~ 

. ' 

, „ ~· ........... -.. 

' Wszystkim~ którzy u mnio wypl'awą 

kupI~ypożyczam gratis porcelany na we
iele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
N a życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę! Ra odpłatę! 

Bank Ludowy w Śremie 
Spółka ząitsana z nie-0graniczoną. oddowiedzialnością. - zało~. w roku 1873 

j»<>leoa Bi~ Rotlakom na. obczyźnie jako instytucya, w które DJaJpewnleJ 
.Mkladae mogą ciężko zapracowane swe osz~zęduo&el. 

:Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
tO-dałowem 3 proee11t. 
k wartalnem ' „ 

moione u nas depozyta ł eszezędnolici wynosił:ir na Nowy 
Rek hliłiko e ł pół miliona JDarek. 

:P•ndusze rezerwowe ł udzłal)' członków ca. 500,000 mk. 
Bank b1.dowy w Śrem.ie liczy 1155 członków, którzy wszyscy snajątkami swymi 
Qdpowiadaią za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobk.owych. P1:ezesem Rady 
.Badzoroi:flł naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrz7nłak.. 

Lokn.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Ko~ciel
nej .nr. 15 i otwarte Słł codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

Nru:aer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sellrim.01 (Poscn) 

Rotl.&cy ! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - j krewnym 
Was~m Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volkshank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht. 

BadaUń.!;k.ł. N. KueharMkł. Dutkłeuiez. 

410-AO 

ludzi 
do robót ziemnych 
pos~ukuje 

Bryk, 420 
szachrnistrz, Lan
gendreer, Unterstr.6. 

Polskie 435 

dzie v•·ze 
od 14 do 16 lat do dzie· 
eka i do•i.owcj pmcymo
że s i ę za raz ? grosić. 

A. Nowaczyk. 
Bochum,Dorstenerstr.282 

Skład 
tow&rÓW' kolonialn., do
brze zaprowadzony z po• 
wodu ~miany przedsię· 
biorstwa µrzy koszarach 
i kol•inii. fabrycm. tanio 
do s pr.r..etlania. Zgłosz. 
prlyjmujc p. iłł. Gra
eZ!iyk, St~rkra1le, Dor-

titenerstr. 11. 

p 
o 

POLAK 
A 
B: 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, któl'J' podaJ• 

wskazówki, rozmowy i nauki, aby ..,, bdt
kim czasie można. czytać, roznmieó l .... 
wić p-0 niemiecku. Cena 1 mr., • pne
sył~ą l nir. I.O fen. Za.mówienia prąj· 
mnJe 

r„ „ 1-Wlarus Polski'' 
księgarnia i drukarnia 

w Bochum, Maltbeserstr. 17. 

.;":!'" ~_tr ... ~'OWJll ·.;.,~-1"'..ł -.i '"' '"°"" --~--~ ... iililliillliii 

••e•••łło••••••• I Prawdziwą polską tabakę, ; 
• Prawdziwe • 

• polskie wino weselne, : 
jako też polskie lłldery • 

: ZAGŁDBĘJ1„~ALEllĘ t 
• restaomcya tl S Otto Wltter, Bochum, ; 

Dorstenerstr. 1. (1100 • •••••• •••• „ 

Za proszenia~ · 
·= 
tt .~ weselne 

====== 
w pięknem wykonaniu i na 
eleganckim kartonie oraz in-

ne drnki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

1lL Malth•Hratr-.est 17. 

Najlepszym {;rodk.em •••• 
przeciw kaszlowi, chrypee · 
chawicy, duszności, kllJ'~°' 
l1tdka, tasiemcowi, bt-lołl ~ 
jak i reumaty'zmowi i P04I 
iest H.. Baehoweld 
olf'jek Pukał,Pt•••• 
Tysiące ludzi, którzy 'łl.iy 
środka tego znaleTJi ~ 
swych cierpieniach jak i Q 

ny powrót do zdrowia. (l 
Olejek enkalyptusowy lry 

się w butelkach po ii3 I 
1,00 lll. 2,00 in. i 4,00 ID. p 
cząwszy od 4,00 mk. fraatt. 

K. BUOHOVSKl 
fa.bryka chemiczno farmaceutycznych WYf1>11h 
Poz!laniu. A.dres do zamówień: K. Buch;>wcki, ,· 

misch pha.rmazeutische Fa.bri.!r. PeMe11. •t. 

łóżka, maszyny do gotowa.
nia, luetra., kanapy, wózik.i 

dla dzieci, ubrania, 

całkow. wyprawy 
Modne kuchnie, urządzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń knpaje się najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

na odpłatę 
tylko w naj'wł„k11z,..m 

domu kredyto•ym w nlłeJH• 

J. Schwarzhoff'a 

' Essen, irn 
RL Wleiowa (Turm.str„) nr. 14. 

Ni jwiękBzy i najstarszy pierwszorzędf11 intem 
krawiecki na Essen i okolicę. 

Krój nowomodny uznany jako najlepaz7„ 

TA.IWI9 l TAJII•f 

(Jblory z trwałe~ towaru już od 35 marek. 
1Jhłory aokel11kłe od 35 do 45 man\ . 

l[oszts. podróży do dwóch marek Z1'l'acamy : -Rł 
słt1m naszem: Swój do we1••· 

I Polski 

Elementarz 
dla dzieci uczących słę w 
szkole tylko po nłemiGclm~ 

Jelito taJlepl'lmy elementans~ js..il 
dotycbcu.s .r:mitał wydany, dla tPf.'() 

p>wiJlien ~dowaó się w ~ku i:&t:
dego datecb polgkiego u obczylnia. 

Element&rs wykonany jest bard.ro 
gaat.ownle. ozdobiony lic1nym.f obrar.• 
b.ml, a uło4ony tak, łe dziecko und.fi.
~ c.yta6 po ni&mieclca, łatwo 11łf 
D&UCIJ po polaku. 
C.. 80 fm., • prze8f(l'fcq 40 je-1,., 

Adres: Wfaru111 Pohki, 
Boe um. 

Budzik g1. dzwonek. ,,3o ml 

Zegarek !f:~:.k· 2,a5 nii 

Zegarek sre~;:;0 6,ss ~ 
Ce ą1 l"kl" około 2000 ilustr; 

m cyi wys. ibl'llO 

Me Danecki, Poznań 
. ul. Bbmarek.11 ~. ~ 

Kasa oszczędności 
podpisanego Banku przyjmuje depoiJJ~ 

i płaci od nich 4 
5 proc. za roo.znem wypowiedzenie~ d 
4 i pół proc . .za półrocznem wypow!e t· 
~oc. za natychmiastowem wydomedi· 

Bank Ziemski 
lforonowie (Crone a. d. Br~: 

~ 



Nr. 94: Bonhnm, na czwartek dnia. 25·go kwietnia 1907. Rok 7 • 
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Okro pnaścl rumuńskie. 
lło ~kromieniu rozruchów rumuń

skich dziennik „Adverul" zamieszcza 
szczegółowe opisy t. zw. uspakajania 
ludności, w Rumunii, przejmujące zgro
zą cmrtelników. 

Inżynier Constantinescu opisuje w 
,,Adverulu' ',, w jaki sposób zamordo
;wano jego ojca, starca 82-letniego i in
alYCh chłopów we wsi Wiaschu. Jest to 
)edna z n:ewielu wsi bogatych w Ru
mun.U. Prawie wszyscy Ghłopi tamtejsi 
mają dość ziemi i iyli nawet podczas 
ostatnich rozruchów w zgodzie z dzie
rżawcą Vintilef)cu. To też rozruchów 
,tam nie było. Pewnego dnia przyszło 
z sąsiednich wsi do Wiaschu około 60 
,młodych chłopców popisowych, któ
rzy podpalili 3 magazyny dzierżawcy 
i również podpalić chcieH jego dwór. 
Tymczasem zel>rali się chłopi miejsco
:wi i rnzpędzili podpalaczy. W trzy 
.dni' po tym wypadku przechodziła 
prze~ wieś piechota i widząc ~gliszcze 
s_palonych magazynów udała się do 
dzierżawcy, który żalił się, że mie
szkańcy wsi Wiaschu byli 1podpalacza
mL Dal on kapitanowi spis najboga,t
szych chłopów miejscowych, którzy 
.rz~kom'J podpalm maga·; f11y. Ki'lku 
chłopów miejscowych, którzy rzeczy
,wiśc:'e brali udział w podpaleniu, nie 
umieścił na liście, 1ponie_waż nie mieli 
żadnego ma'Atku i nie możnaby od 
nich niczego .dostać. Ody chłopi dowie 
dzieli s1ę o donosie dzierżawcy, poucie 
kali do lasów i tylko kilku poważnych 
starców pozostało we wsi. KCłlPitan 
kazał im powiedzieć, aby przyszli do 
domu gminnego, gdyż ma im przeczy
.tać manifest rzadu. Tam uwięziono i 
skuto wszystk:ch, których nazwiska 
z~addowały się na liścje. Pomiędz:v. 
nimi znajdował się 82-letni ojciec in
żyniera Constantfnesou i jego najmło
dszy szesnastletni syn, który pozostał 
;we wsi z ojcem. N:e brali oni najmniej 
szeg.o udziału w podpaleniu. Starzec 
,Constantinescu· powiedział kapitanowi, 
że Jest on nawardziej poważanym" 
członkiem gminy, że był przez 11 lat 
na~czycielem, następnie radca miej
skim, wójtem i sędzią gminnym, że ma 
syna. który uczęszczał do szkół w Bu
k~reszcie i Paryżu, a teraz Jest inży
n~erem .kolejowym, ie posiada własną 
~iem~, i ze nie Poimuje, jak można mu 
ylo zrobić taki wstyd f skuć go. Ka
~~an odpowiedział: ,„Kłamiesz, stul gę
vir, w_ 11rzeciwnym razie cie zbiję". Na
stępn e wszystkich aresztowanych od
stawiono do są$iednien miejscowości 
Pa~ulele, ·scrdzie znajdował sie pułko
.wni~ z m,lkiem huzarów. Przed tym 
.tak~e starzec chciał sie bronić, pulko
f~~k Hderzyl go jednak)sHka razy ku-
a iem J?O twarzy i zawolal: „Mil~z, 

stary ips1e, nauczę cię podpalać". 

1 Sorowadzono oddział huzarów, ce
ern rozstrzelania aresztowanych. Tym 
v~~~m przybyl urzednik dzierżawcy 

1ntiJescu i pros], aby zlitowano się 
nad starcem. 
d ; Pulkownik chciał.si_ę już na to zgo 
~ ć, starzec jednak prosił, ażeby za

nnast niego darowano życie jego sze
~~~~toletniemu synowi. I rzeczywiście 
PrJęto z niego kajdanki, musiał jednak 
no zypatrywać si_ę temu. jak zastrzelo
""' 1z.rn oi'ca i óśmiu innych chlopów. 

.• ~omenderowano trzykrotnie „o
~~ia . następnie pulkDwnik jeszcze ka
w ernu z zastrzelonych WJ)akował z re
c· 0 Weru kulę w glowę,. Chłopak u
ta~kl · gonił ~rzez calv dzica j8k opę-

Y. 
ca Następnego dnia poszedł dzierżaw
ascznowu do Patulele. powrócił do Wi-
8 u z komoania huzarów i wylapał 
\V c~l~n~w. których kazał rozstrzelać .• 

z1en potem rozstrzelDno 4 innych 

chłopów. Z tych 20 rozstrzelanych 3 
.tylko brało udział w podvaileniach. 

Jednego z rozstrzelanych sprowa
,dzono z s~pitala i ciężko chorego roz
,Strzelano. Trzech· tylko rozstrzela
nych chłovów zawiniło - reszte dla 
,tęgo umieszczono na liście, ponieważ 
,nie pili w szynku dzierżawcy, albo też 
pracować u niego nie chcieli. Skutkiem 
,tych egzekucyi wywołano we wsi o
,kropną_panikę. Większa część zamo
.żnych chlopów za.placiła dzerżawcy 
.większe kwoty w tym tylko celu, aby 
nazwiska ich usunąć z Hsty proskryp
,cyjne.i. Inżyn:er Constantinescu rpodaje 
.nazwiska tych, którzy zapłacili po 400 
,do 1,600 fr. 

Oprócz tego dzierżawca żądał od 
;ka~dej głDWY rodziny 46 fr., al1bo też 
,pe;wną ilość -kukurudzy, w przeciwnym 
razie ?,roził, że cala wieś dzia.łarni zn~ 
szczon_g zostanie. Pon'.ewai wszystkie 
Jwsie sąsiednie źniszczone zostaJy w 
sposób podobny, chłoipi nastraszyli s;ę 
i zebrali w przeciągu 24 godzin 4,000 
.fr., które wręczyli dzierżawcy, a kto 
,nie miał pieniędzy, ani bydła, zobowią
zał s!ę, że slużyć będzie przez 
.pewien czas bezpłatnie u dzierżruwcy. 
. W reszcie musieli chlopi podpisać 
kontrakt, w którym przyznali si~ do 
.winy v zobowiązali slę do tego, że pod 
„czas 5 lat pła~ić będa dzierżawcy po 
85 fr. odszkodowania za każdą rodzi
.nę. Oprócz tego osobno dziękować mu 
iSieli dzierżawcy za ta.. że ochronił ich 
,przed bombardowanlem. 

W tym samym „Adverulu" ogłasza 
konserwatywny poseł Radulescu list, 
,w którym pisze: Pierwszym powodem 
,rozruchów -w .powiecie Mehedinici by
Jo to, że [prefekt wypoliczkował przed 
500 chłopami rządcę dzierżawcy żydo
.wskiego Sabetaya. 
, W taki SJ)Osób uspakajano. ,W Cor
,cova uwięziono ksiooza i sekretarza 
,gmi·nnęgo._ później jednak wypuszczo
no ich, ponieważ nie można im było 
..nkzego udowodnić. Ody wrócili do 
,wsi, o[cer zastrzelił ich. We wsi Men
cifaca, gdzie nie było rozruchów, zastał 
,oficer 1pięciu mieszkańców, mówiących 
.o rnzruchach. Wszystkich aresztowa
no i -rozstrzelano. · W Timua kilku chło 
,pów poddało sie - rozstrzelano icb. 
. Okropne rzeczy zdarzyły się we 
.wsi Qarla Mare. Oficerowie us·tano
wili tam sąd polowy, złożony z dwóch 
goSipOdarzy girecki<;h, dwóch nadzor
ców dzierżawcy i 5 bogatych chlo
,pów - sąd ten rozstrzygać miał o ży
ciu i śmierci. W taki sposób rozstrze
lano nowowybranego b:urmistrza•, po
nieważ należał do innego stronnictwa 
i 15 chłopów. W Patulele rozstrzela
.no 20 chłopów, w Cioroboreni burmi
.strza Oeonrescu a w Padu OrosuJui 
księdza i kilku chłopów. 

Adwokat Ruptureanu of{lasza w 
„,Adeverulu", że miał brata. który byl 
sekretarzem gminy w Corcowie, gdzie 
nie było rozruchów. Księdza tej wsi, 
Aleksandra Popescu uwieziono a póź
nieli znowu wypuszczono na wolność. 
Dano mu do rozdania 50 manifestów 
rządowych, na dowód, że uwano go 
niewinnym i odesłano go z Il.OWrotem 
do wsi. Zaledwie tam przybył, zacze
pil go pulkDwnik Negreanu, który miał 
przy sobie 6 żołnierzy i 2 żandarmów 
i kazał mu przyjść do starostwa ra
zem z sekretarzem gminy i komendan 
tern garnizonu Mazarine. Wsiedl' do 
3 wozów - gdy tylko wYjechali za 
wieś, porucznik zastrzelić kazał wszy 
stki.ch trzech aresztowanych. Ksiądz 
umarł zaraz - dwaj inni o.caleli, a ban 
dyci wojskowi odjechaL Dwaj ciężko 
poranieni dowlekli sie do wsi. Następ 
nego dąia zjawił się we wsi major, któ 
ry odesłał ich do szpitala·, gdz· e Mura
cinemu musiano amputować ramię, a 
.Ruptureanu zmarł tęgo samego dnia. 

Adwokat Ruptureanu ogłasza li~t, 

.który - na dzień przedtem wyslal do 
niego brat zamordowany i w którym 
sie skarży, że musi żyć we wsi, gdzie 
przebywaią t,dzikie zwierz~ta, barba
rzyńcy i rabusie" - jest to dowodem, 
że sam był niewinny. 

Oprócz tego ogłasza ,,Adeverul" o
ficyalny adres gminy Timna do reda
kcyi, celem zal} rzeczenia wiadomośc', 
jakoby w tej gminie wybuchły rozru
.chy. Adres kończy się w sposób na
stępujący: „Proszę przyjąć do wiado 
mości_, że w gminie sąsiedniej Podu
.Oros rozstrzelani zostali k.siadz Jan 
Podeanu .:. sekretarz Vasilian, którzy 
,przez burm:strza Marka Popescu ja
ko przywódcy wskazani zostali". 

„Adeverul" zapowiada1 dalsze rewe 
lacye - których komentarzem jest ar
ty.kuł wstępny naczelnego redaktora 
J(onst. Mille go pod tytułem: „W jakim 
~raju żyjemy?" Artykuł ten zaczyna 
się w sposób następujący: 

„ Przyznać muszę, że to, co koło 
nas się dzieje, pozbawia nas zwysłów 
i rozumu. Oburzać się już od długiego 
czasu nie umiem. Wiem zanadto do
brze, że na nicby się nie przydałot gdy
bym chciał protestować. niktby mnie 
nie słuchał... Gdybym zabrał się do 
czynu, niktby za mną nie poszedł... 
Czyż Rumunia jest afrykańskiem Con 
go. czyż chłopi rumuńscy są dla nas 
tatk obcyml, jak ludy dzikie? ... 
. Spełniam mój obowiązek bez wszel 
kiej nadziei, bez wszelkiej iluzyi -
.zrozl)aczony skutkiem te~o, co widzę 
- i skutkiem mojej niemocy - klnąc 
.całą naturę za to, że dała mi oczy, któ
remi patrzeć muszę„." 

Barwy narodowe polskie. 
Datę pamiątkową przypomina nam 

„l(uryer Lwowski". Dnia 7 lutego r~ 
1831 µstalone zostały - barwy naro
dowe polskie . 

R.zecz sie tak miala; 
W czasie wybuchu vowstania li

stopadowego, okazała się potrzeba u
symbolizowania walki o wołnośćt i 
zwyczajem, datu'Acym si.e jeszcze od 
wielkej rewolucyi francuskiej, uczestni 
cy tej walki ·przy.pinali sobie do boku 
kokardy rewolncyjne. , Ponieważ nie 
było zdecydowanych, tradycyą uświę 
conych barw narodowych, wiec i w 
kokardach zapanowała wielka rozmai
tość, którą usunął dopiero sejm war
szawski na posiedzeniu dnia 7 lutego 
1831 miru, orzekając, że barwami na
rodowemi są biała i czerwona. 

Uchwałę tą wyprzedził.a ożywio
na polemika mi_ędzy ŻyWiołami gpręt~ 
szemi, a konserwatywnemi. Dzienn k 
„Nowa Polska", którego. redaktorami 
byli: Joachim Lelewel. Piotr Wysoc
ki. Kazimierz Brodziński. Bazyli Moch 
nackj, J . ...B. Ostrowski. Walenty 
Zwierkowski„ Adam Ourowski. Mau
rycy Mochnacki, Bohdan Zaleski~ Lud 
wik Nabielak. Jan Ludwik Zukowski, 
Aleksander Kazimierz Pułaski. Kamil 
Mochnack, Jan Nep. Krzymuski - wy 
stąpił bardzo gorąco za sztandarem 

trójkolorowym. „Kuryer Polski'' zno
wu był zwolennikiem koloru biało-czer 
wone~o. W tymże duchu weszly do iz
by sejmowej dwa protekty. Komisya 
sejmowa ośw=adczyla się za kolorem 
biało-czerwonym i z takim też wnios
k em przyszła na pełne posiedzenie 
sejmu w dniu 7 lutego 1831. 

Przebieg obrad nad tą sprawą byl 
według dziennika „Polak Sumienny" 
następujący: 

P9seł Świrski przedstawił potrze
bę, oznaczen=a jednostajności w nosze 
ni okardy narodowej i dwa projekty 
w .ej mierze Kom s ·om SejJTJowvm 
złożono; odczytal następnie projekt 
przed~tawiony przez l(omisve Sejmo
we i zasady j~o dokładnie przełożył. 

Treść projektu obe.tmowala, aby, 
kokarda narodowa była z kolorów bia
łego i czerwonego złożona, jako z lfolo 
rów odpowiednich Herbowi korony, a 
nawet i Litwy, ponieważ jak orzeł Pv, 
ski, tak i pogoń litewska Jest w po1u 
czerwo nem. . 

Wężyk historycznie dowieść usi"" 
lowal, zacząwszy od portretów tten~ 
ryka Walezyusza. że kokarda narodo
wa jest biała. 

Zwierkowski przypisywał b:alą 
kokardę Henrykowi. ]'ako królawi Fran 
cuzów, :a lubo nie przeczył, że póź
niej stała się Narodową, wnosił jednak 
by przyjąć kokardę białą z czerwo
nem. 

Sołtyk Roman obstawał przy ko
kardz:e trójkolorowej, oświadczając, 
że kolor niebieski ( !) iest narodowy li
tewski. 

Roztworowski nazwał kokardę 
trójkolorową, przypominającą Jakobi
nizm we Francyi, a ponieważ my nie 
mamy tych pamiątek sławY, jak:e do 
te.i< kokardy f'ralllcuzi przywiązują, u
ważał ją za niepotrzebną. Ody przy
stąpiono do wotowania ńa tróikoloro
wą kokardę, byli za nią tylk~ Sołtyk 
Roman, Szaniecki, i Tymowski, a lłO 
odrzuceniu, Roman Sołtyk odp:ął ko
lor njebieski i został przy kokardzie z 
kolorów białego i czerwonego złożo
nej, która za narodową jednomyślnie 
przez izbę przyjętą. została. 

W ten sposób rozstrzygnięto w . r. 
1831 kwestię barw narodowych. W r. 
1846 ustawa rew-0lucyjna przepisała; 
kolory bialy i amarantowy j~ko naro
dowe. ostatni zaś cios kokardzie trójko 
lorowej zadat Bronisław Schwarce w 
„Tygodniu" z r. 1894, wykazując, że 
barwy trójkolorowe, to czysto rosyjski 
sztandar, który przejął z łlolandyi 
dla R.osyi - Piotr W1elki. 

Walka z uuźllcą w Anglll. 
Znany w świecie naukowym lekarz 
warszawski, dr. Alfred Sokołowski 
zwiajz'.ł niedawno An_gię, interesując 
się szczególnie urządzeniami, służące· 
mi do zwalczania gruźlicy. Spostrzeże
nia swoje zestawił w odczyc:ie„ wygło
szonym w grudniu w warszawskiem 
Tow. łlygienicznem, który to odczyt 
organ Towarzystwa (,.Zdrowie" Nr. 1 
z r. 1907) w całości drukiem oglosll. 

Ody sprawa walki z gruźlicą czyli 
suchotarnl poczyna coraz więk5ze bu
dzić zainter~owanie~ przytoczymy pa 
re dat z referatu dr. Sokołowskiego, 

Autor zes+awia na wstęvie szereg 
cyfr statystycznych, z których wynika, 
że Londyn pom:mo niekorzystnych wa · 
runków, pomimo zanieczyszczenia po
wietrza dymem węglowym, pomimo 
nagromadzenia ogromnej liczby prole
tarvatu, wykazuje o wiele mniejszą 
śmiertelność w gruźI:cy, niż inne m:a
sta. Na każde IO.OOO mieszkańców u
marło na suchoty w roku 1901 w Lon
dynie 17 osób. w Ne\v Jorku 23, w Ber
linie 21, w Moskwi,e 27. w Petersbur
gu 32, w Buda peszcie 34, w Paryżu 40 
w Wiedniu .36. w Pradze 68. w Kra: 
kowie 61, we Lwow· e 66 osób. · 

W calej też Anglii śmi ertelność a 
suchot jest stosunkowo n'ewielka w 
porównaniu z innymi państwami gdyż 
wynosi tylko 17 zmarłych na kaide 10 
tysięcy ludności, gdy np. w Prus·ech 
umiera na suchoty 30 osób na 10 OOO 
m!eszkańców. ' 

Do tego stanu pomyślnego doszła 
Anglia• stop iowo w ciągu ubi egłego 
stu1ecia, zwłaszcza zaś w drugiej jego 
połowie. w której śmiertelność z su~ 
chot płucnych o 45 proc zmalała. · 

Stałe zmnielszan·e ~ję śmiertelnoś
ci z gruźrcy zawdz;ęcza Anglia wzo
rowemu ustawodawstwu sanitarnemu 
i pracom sanacyjnym na wielką skal~, 



. 
na które pal1stwo i gminy w c_iagu 15 
lat (1875 do 1890) wydały przeszło 2 i 
oót miL'arda. Ogólna śmiertelność spa-
dła w tym czasie z 23 na 17 proc. 

Oprócz tych olbrzymich. wkładów 
z funduszów państwowych i ~minnych 
także jednostki i korporacye filantro
pijne lożą wielkie sumy na budowę ta
nich mieszkań dla robotn:ków, przytuł
ków dla rekonwalescentów., sanator
iów dla suchotników. na kolonie letnie 
dla dzieci, na dostarczanie tanich a do
brych produktów spożywczych, odzie
ży. na urzą:dzanie tanich rozrvwek dla 
klasy robotniczej itp. T. zw. trust Głaz 
gowski poświęcił w ciągu 28 lat przesz
ło 50 milionów marek na budowę zdro
wych i tanich mieszkań. W Birming
ham zakupiono, a następn:e zburzono 
przeszło 1200 niezdrowych domów, a 
na ich miejsce zbudowano zdrowe do
my robotnioze kosztem 40 milionów ma 
rek. Fundacya Peabody w Londynie, 
mająca za zadanie budowę zdrowych 
mieszka(}, rozporządza sumą 25 milio
nów marek, z czego polowa ipowstala 
z daru tego Jilantropa. Fundacya ta 
zbudowata 5000 domów, mogących wy . 
godini.e pomieścić 20.000 osób. 

Pośredni o zmniejszaja chorobo
wość i śmiertelność z gruźlicy w Anglii 
towarzystwa wstrzemieźliwości i „na
rodowe towarzystwo ochrony ·od su
chot", będące pod protektoratem króla 
Edwarda, liczące olbrzvmia Eczbę 
członków i ro:zjQorządza:lace oQ:romny
mi funduszami sktadkowym1. 

Hygieniczny sposób życia Angli
ków, . .czystość nadzwyczaj'na, dbałość 
o dokładne przewietrzanie mieszkań, 
zamilowanie do różnych sportów na 
świeżem powietrzu, obfite i pożywne 
jedzenie, nawet w klasie robotniczej, 
jest także ważnym czynnikiem w wal
ce z gruźlicą. 

Dla leczenia chorych na gruźlicę 
Anglia posiada już od r. 1814 specyal
ne zaklady i szp'itale, które zwłaszcza 
pod koniec ubiegłego stulecia licznie za
kładano, wyiposażając ie we wszelki'e 
urządzenia nowoczesne. W nowszych 
sanatoryach chorzy dzielą się zwykle 
na dwie kategorye, to jest na płacą
cych normalną taksę, stosunkowo wy
soką (5-8-12 rubli. dziennie. i na cho
rych,, placących zniżoną taksę (3 ruble 
dziennie). Sanatorya te, położone prze 
ważnie na wybrzeżu morskiem, zazwy 
cza·i\ obUczone są na niewielka liczbę 
chorych, a ·największy tego rodzaju 
S1'pital na wybrzeżu Wight w pobliżu 
miasteczka Ventnor pomimo swego o
gromu m· eści zaledwie 150 chorych. 

Nadto dla suchotników nieule
czalnych ze sfery ubogiej istnieją w 
Londynie przytułki, utrzymywane z 
funduszów gminnych, prymitywnie u
rządzone i dające schronienie przeszło 
13.000 chorym. Dla wa~ki' z gruźlicą 
mają one znaczen:.e ze względu na od
osobnienie chorych z daleko posuniętą 
gruźlicą od zdrowych. Obecnie jest dą
żenie, aby te przytułki należycie urzą
dzić~ co będzie wymagało bardzo wie! 
kich sum. 

Wogóle jednak Anglia nie imponu
l~, jak N. emcy, systemem sanatorjal
nym, a raczej urządzeniami społeczne
mi. które mają na celu podniesienie 
zdrowotności i odporności mas. a przez 
to zapobieżenie także szerzeniu się gru 
źlicy. Statystyka dowodzi ... że ten sy
stem daje wyn 'ki bardzo dobre, ale wy 
maga nadzwyczaj wielkich nakładów. 

lłobotnicy amerykańscy a robotnicy 
w Niemczech. 

W ostatnim czasie podnoszono już 
często, że amerykański robotnik we 
wielu sprawach wyżej• stoi od robotnika 
w Niemczech. Nowe świiadectwo tego 
.znajdu:iemy w dopiero co wydanej, war 
tej uwagi książce jeneral-majora d-ra 
Alberta Pfistera, z której wyjmujemy 
co następuje: 

Zarobek robotnika iest jeszcze raz 
tak wysokim, jak zarobek robotnika 
niemieckiego, często nawet jeszc!ze wy 
ższy. Zaś potrzebne dzienne wydatki 
na środki efo życia j. ubiory nie są wyż 
s ze jak w Niemczech. Musi mu wtedy 
w ielka część zarobionych pieniędzy 
zbyw·ać. Robotnik niemiecki we wielu 

wypadkach także może osięgnąć zby
wający mu zarobek; po większej częśc;. 
wie on bardzo dobrze, na co ~o obrócić 
- on go przepija. Inaczej amerykan in; 
ten wydaje więceń na większe @miesz 
kanie, bo on lubi obszeme i wygodne 
pomieszkanie, dalej nie szczędzi on tak
że grosza na ozdobi.enie pomieszkania. 
Spija on daleko więcej herbaty jak ro
botnik niemiecki, którv zna prawie tyl
ko napoje ałkoholowe: natomiast poz
wala sobie robotnik amerykański, na 
lepsze ja dl o: pieczenie. ,pasztety, pu
di.ng i trochę deseru, to n:c rzadkiego u 
niego; jego żona )est też doskonalą ku
chark!l. Ta-kże w przyodziewaniu się 
stoi robotnik amerykański o stopień wy 
żej, tak że on z rodziną swoi?. więcej 
przedst.awia samodzielne_go obywatela. 

Przez to, że niektórzy przeds:ę
biorcy dopuszczają robotnika efo WSIJJÓ1 
udziału w zyska:ch, ugruntowują oni 
fundament dla materyalnej egzysten
cyi robotnika, ale naiwięce!I pozostaje 
mu z oszczędności, osiągniętych wsku
tek wstrzemięźliwości, dalej z przyjem 
nego ogni,ska domowego, które aczkol 
w'.ek pochłania wielką. cześć oszczęd
ności, orzyczynia się jednak do tego, 
że robotnika jedna z jego l·osem i spra-: 
wia, że jest zadowolony z życia ta
kiego, ja:kiem jest. 
. Wstrzemięźliwość w używaniu 
trunków alkoholowych i trzeźwość za
czyna stać się ogólną dążnością istoty 
ludu amerykańskiego i poza wyższe
mi kołami najwyraźniej i najipocfeszniej 
pokazuje się u robotników i studen
tów, przy wycieczkach i na biesiadach 
w domach tak w życiu rodzinnem, jak 
i P.rzy obchqdach uroczystościowych. 
Z tego mogą się robotnicy w Niemczech 
wiele nauczyć. 

Zdaje się nawet, że mpełne wytrzy 
mywanie s.ię od napojów alkoholowych 
albo używanie takowych w ilościach 
wprost aptekarskich staje się osobliwą 
właściwością wyższych kół ludności . 
Z.nalazłem to u większej polowy dora
stai'ącego pokolenia u kobjet. Pozostały 
by więc tylko jeszcze warstwy robot
nicze, które wprawdzie z umiarkowa
nem ograiniczeniem, ale zawsze w po
ważnej jeszcze ilości używa.ją napojów 
alkoholowych. 

Przeciętnie ,panu:ąc::a trzeźwość 
bywa tak~.e popieraną dosyć wysokie
mi cenami za napoje alkohvlowe i ko
io.salnem ocleniem wyszynków pod
czas gdy urządzenie j1adalń. w których 
oprócz kawy, herbaty, limonady, moż
na także dostać wody tylko lodowatej, 
bywa ulatwianem. W dzielnicach wiel
kich miast po.rtowych, zamieszkałych 
przez ludność zupełnie biedn~ gdzie 
skupiają się mieszkańcy, wysadzeni na 
ląd, ma się znajdować wielka ilość kar
czem, masa nędzy i pija11stwa. 

Przytaczając następnie przyklad, 
jak pewi.en zdrowy myśliwy o żelaz
nych, bezalkoholowych muszkulach 
ściąl w -prze'Ciągu 20 minut olbrzymie 
drzewo, stojące mu na przeszkodzie, na 
obalenie którego inny człowiek byłby 
potrzebował kilka godzin; pisze dr. Pfi
ster w dalszym ciągu tak: 

Możliwem jest, że Niemcy zostaną 
kiedyś zdumione wytwórczości'ł! Ame
ryki, która jest tylko wtenczas możli
wą, jeżeli gtowa i ręce otrzymają posi
łek przez rozumiejącą się sam2 przez 
si~, nałogową wstrzemięźliwość. 

Szeroko rozciąga się tam o1brzy
m1 plac do ćwiczeń, na którem towa
rzy_stwo gimnastyczne odd'ade się swe
mu sportowi. Wielki i wspaniały dom 
położony jiest na środku, ale napojów 
wyskokowych nie wolno w nim sprze
dawać. Takie place do rozrywek są 
coś warte; daleko więcej. warte jest 
to, żeby nikt n:e zaniedbał szukać na 
nich rozrywki. J estto widok nader po
cieszający, gdy się widzi. jak składa
jące się z mniejszych obywateli i ro
botników koła schodza się na L cznie u
częszczane miejsca do wycieczek, :nk 
tam wszystko bawi się ochoczo, jak 
1pr.osto ~b~ani mężczyźni okazują się 
rycersk1m1 w obchodzeniu sie z kobie
tam~'.l jak mimo wielkiej wesołości ani 
jeden w piciu nie przebierze miary. 

Nad powyższymi wywodam; ·po
winien się każdy robotnik zastanowić. 

Karciarstwo; 
Pod koniec 18 wieku, gdy rysować 

się zaczęły mury rzeczypospol:tej pol
skiej, wschód szalu ogarniającega wsz'f1 
stkie wyższe s~any, wylania się ~ez
wstydny i bezecny sposób - karciar
stwo. Prawdziwe orgie urządzano, 
przegrywano całe majątki, honor, 
wstyg. nawet. 

Stolica Pol'S.ki, Warszawa, szalała 
- był to prawdziwy karnawał na mo
gile. Zaraza ta zru.inDwała d?sz~zę
tnie tysiące jednostek - ludzi m1e~
nych doprowadzając do żebr~czeg~ ki
ja. Nie widziano •. a raczej me chciano 
widzieć szybko nadchodzącego upad'~ 
nieszczęśliwej naszej Ojczyzny; w kie
liszkacl;t, w których - 2iak się wyraź.a 
poeta - już krew była na dnie, w szu
lerce bezecnej toipiono wstyd i su
mienie. Całe rody upadty skutkiem 
pijaństwa i ka!rdarstwa. - nie hulał~ 
i nie grały tylko ip-ojedyńcze jednostki. 

Gdy pioruin rozstrzaskał dom . rze
czy po~politej, pod w1plywem ch.w1lowe 
go wrażenia przycichto karciarstwo 
chwilę, by 1później znowu odżyć z no
wą silą i św:ęcić swe tryumfy. 

St.raszne te dzie:ie, opowiada J. l. 
Kraszewski o ,.Polsce w czasie trzech 
rozbiorów", oraz i:czni .nasi pamiętni-. 
karze; czytając te na dokumentach o
parte świadectwa, zeznania naocznych 
świadków, zgroza przejmuje czytelni-
ka. 

Nie poprawiEśmy się jednak i w 
,późniejszych czasach. karciarstwo 
zatruwało krew narodu. Ileż to mają
tków .przeszło w obce ręce. ileż to ludzi 
miennych zaiprzepaśdo cale mienie. 
Ale naród zobojętniał. zamiast pod prę 
gierz orpinii publiczne:( stawiać tych 
złodziei narodowego .grosza, tych wy„ 
rzutków społeczeństwa, tolerował ich 
w pośród siebie i karciarstwo, jak mo
rowa zaraza, obejmowało naród cały. 

Ze sfer wyższych przeszło do sfer 
mieszczańskich i szatański zaczęło 
święcić tryumf. Dotychczas było rze 
czą niesłychaną, aby przedstawiciele 
mieszczaństwa mieli również zaprzepa 
szczać tym sposobem fortuny. ale obe 
anie i tego się już doczekaliśmy. Gra
ją w karty, gdzie się tylko zdarzy 
soosobność, grają pryncy1palowie, gra
ją ·-pomocnicy, a nawet uczn'.o.wie. 

Pierwsi się zgrywają tysiącami, 
drudzy setkąmi, a inni dziesiatkami 
marek. 

Są nory po wszystkich miaistach, 
nietylko większych, ale i mniejsiycht 
bo, nawet :. ipo wsiach, gdzie dniem 
i nocą kwitnie szulerka i 1'dzie w naI.
różniejszy sposób „obrabia" się grają
cych. 

Są ludzie, których nazwać można 
„zawodowi" gracze, żyjący tylko z 
kart, - i nie trzeba mniemać, a:żeby to 
były wyjątki; nie, już cale gromady 
się tych opryszków utworzyły. 

Niejedna matka i nieied:na żona gorz 
k:emi łzami narzeka na tych rzezini · 
ków. 'Nie wystarczają niektórym 
przemysłowcom i kupcom już „gier
ki domowe", bo przecież te potrafi ró
wnież :luż i !każdy niedorostek, oni mu 
szą noce cale marnować na zysko
wniejszych grach - hazardowych. Za 
stanówmy sJę wreszcie nad sobą; ode
.pchnijmy tych złodziei narodowego 
grosza od si_eb:e, oka~ujmy im na ka
żdym kroku wstr_ęt i pogardę i odrzu
caimy ich od siebie, jako jadowite na
rośle - - a zmiana na lepsze nastąpic 
musi i ogół społeczeństwa pozbędz.:·e 
się tej straiszliwej zarazy. 

Najznakomitszy .lekarz, ' jakiego 
świat wydal, tlipocrates, powiada: 
„tam gdzie żelazo nie leczy, tam ogleń 
leczy". Tę zasadę powinniśmy wobec 
karc:arzy zastosować. 

Pod koniec podajemy wiersz, napi
sany przez hr. Engestroma o karciar· 
stw:e: 
Jadły nas żydzi, Niemcy i Tatary, 
Bośmy nie m'.eli rozumu ni wiary; -
Krwią : pożogą nasze dziere ploną, 
Ubrane sromów - cierniowa koroną„. 
Od wieków w wieki n'.edola kraj dławi 
A my się dz:wim, że nas Bóg nie zbawi 
O odrodzeniu marzymy pochodzie 
O czci i pracy w ojcowej zagrodzie -
Ale niestety, - puste to są 1słowa, ~ 
Odzie pustka w sercu i praca jałowa!. .. 
My dziś nie cierpim, już za ojców winy 
Ze c~ci obdarci wśród wlasnel rodziny, . 

W której, dziedzicznej już cnoty gra~ 
barze, -

Ziemi i ludu polskiego kramarze. 
I wstrętny zakon „Treflowych ryce„ 

rzy" -
Świeci rozkładem .dzisiejszej młodzie-

ży, 
Która bez cnoty, bez wiary i sromu, 
Zamiera ~wolna w rodzinie i w domu 
I zbezczeszczona. - w ostatniej po: 

trubic 
Pospól z ojczyzną, z~rzedaje siebie!. .. 
A my odwagi już_dzisiai nie mamy, 
Wyrzucić śmieci za domowe bramy. 
Nię_śmiemy nawet już w naibHllszych 

kole 
Zaznaczyć trądu na szulerów czole" -
Ratować młodzież, - osłaniać przed 

sromemL -
Z_a serce chwycić, - choćby prawdy 

gromem! 
Więc jeśli innym i0dwagi nie stało 
Ja wam ią bracia, wypowiooam śmiało 
Wobec opinii na ojczystym lanie 
To naszej ery są „Targowiczanie". 
Których wpadek najwlęcej nas bol'i, 
I stokroć gorszy od wróże:~ niewoli !„. 
W matczynem serou to śmiertelna rana 
Wlasnego dzieoka odstęips:twem zdana 
A nic jej nigdy zagoić nie może, 
Bo w niej to hańby jest przekleństwo 

Boże!... 
Wobec tej matki. w Imieniu dz:iś Pana, 
Na ojców grobie słowami Rejtana 
Z rozdartem sercem przestrze~am Was 
Nim grom ten spadnie, ocknać się czas! 

„mos ludu." 

Fatalna omyłka. 
87) Powfoać z francuskiego. 

(Ciąg_ dalszy). -
;,(I 
' I 

w_ tel ch~ili przyszło mu na myśl, 
że to właśnie Jerzy i je~o towanysz 
są prawd01podobnie tymi dwoma i:bie
gami', o których Krysty,gn slyszal w 
czasie 1podróży. Tropieni na wszystkie 
strony, widocznie uciekali .przez lasy, 
zaibtądzili i o mało nie padli ofiarą glo
du i zimna. Bezwątpienia ich to szu
kała policya. Gdyby ich odkryto? co 
wtedy? Cala wioska La!uterecken zo
stanie poruszona na widok tej bryczki 
i tych dwóch ludzi, którzy może i1uż są 
tylko trupami. 

Jerzego i Józefa poznają bezwąt
pienia po rysopisie, jaki· wszędzie po
dano, a lepiejby było z 1)ewnością dla 
,nich gdyby umarli, gdyby nię odzys
kując vrzytomności, urze~zli odrazu z 
tego odrę_twienia do śmierci, aniżeli 
aby ich wydano Niemcom J -W:Jnprawio 
no napowrót do Moguncyi. 

W .chwili, gdy bryczka wyjeżdżała 
z lasu na równinę i skręcała na drogę, 
prowadzącą do Lauterecken, zdawalo 
się Josilletow.i, który nie spuszczal oka 
z Jerzego, że zauważył :nkiś znak ŻY· 
c!a u siwego pana, że Jerzy się pom
szyt. 
. Pochylił, się nad nim żywo z ocza· 

mJ szeroko otwartemi pod w.pływem 
nadziei, wstrzymując oddech ... 

W
1 
samej rzeczy Jerzy ponuszał się 

lekko. W racal .do życ'.a pod dziala· 
niem błogiego ciepła, jakie rozgrzewa
ło jego skostniałe .czlonki. 

Krew zaczynała krążyć. 
Zaciśnięte wargi odemknęły się i 

J osillet w lal w n:e kilka kropel wina. 
- Ocalony szepnął poczciwy chło 

piec z niewypowiedziam.1 radością. 
Jerzy otworzył oczv i &pojrzal ze 

zdziwieniem na Krystyana Schatza. Jo 
silleta nie poznał. Po chw.;Ii sp~ścil glo
,wę, westchnął ciężko i zasnął. 

Josilłet nie chciał go męczyć roz
mową; wolal czekać. aż silna natura 
młodzieńca sama odzyska swoje prarwa 
wiiedzial dobrze, że obecny sen nie jest 
iluż niebezp'.eczny i że Jerzy obudzi się 
tym razem z zuQelną przytomnością u
mysłu. 

- Trzeba ominąć Laruteredken i 
dążyć prosto d9 granicy - rzeki do 
Krystyana. Tej nocy jeszcze musirnY 
stanąć w Luksemburg-u, choćby miał 
koń .paść ze zmęczenia. 

- Będziemy tam - odpowiedział 
krótko chłopiec. 

W tej chwiH i Józef M,iiller zaczal 
dawać znaki życia: poru szal się i wzd~ 
chat głęboko. _ __ . 1 tJ 



_Pić! - szepnąt Alzatczyk. 
lo.:,illet wlał mu w usta lyk wina. 

n~r. obudzony uniós! się z trude~, 
~ rając się na ~kach : pr~yglądał się 
,:~rn -wieśniakom, następnie śpiącemu 

... ,,. sobie Jerzem:i- . . . 
i~ Chwil kil~a me ~dzY_wał się; w1-
zn' e n:e mogl sobie me przypom

~ć przyglądał się z wielkiem zdzi
~ :fei~iem to, J?sille~owi to Krystyano

. i nie mow:ł am słowa. 
1 Josillet dopomógl jego pamięci. 

_ O malo co nie umarliście z zim
w Jesie; zasnęliśc:e ; śnie~ was za

h ·~al; myśmy was 'Yyratowali. 
P Słysząc czystą 1 poprawną mowę 
ncuska. Józef MUller otwierał coraz 

ra d. · tl b · d rdziei z z1w1011e oczy, ac z~ awme 
.: Krystyan i Josillet nie mogB się 
owstrzymywać i wybuchnęli śmie-

hem. , . p .? 
_ Jestesc1e .l rancuzam:. - za w o-

o al Alzatczyk. · · 
_ Tak - odpad Krystjan - Fran-

'UZ i Lo1ary(1czyk; a wy z Alz~cyi, pra 

wda? k ' A h . k . . . ) _Tak, ta . c , Ja Ja się cieszę. 
_ U.sipokój się pan i sprobuj zasnąć; 

rawdapodobni1e dziś w nocy dojedzie
)' do srranicy i będziecie wol:ii. 
_ Dobrze, będę spał chętnie, ale„. 
- Potrzebujesz czego? 
- Jestem, jak wilk, gfodny. 
Josillet dal mu jeść. 
- Bądź pan wstrzem:ęźliwy, gdyż 

mógłbyś zachorować. 
- A Jerzy - zapytał Miiller -

czy jadł także? 
· - Nie, obudzH się, wypil trochę 

wina i zasnął. 
Gdy zjadł i przyszedł trochę do sie

bie, k:aipml mial ochotę opowiedz·ieć no
wym przyjaciołom historyę swoją i Je 
rzego, ale przy p:erwszyich zaraz slo

. wach, Josillet mu przerwał: 
' - My się wszystkiego. domyślamy 

- rzekr. - Nie męcz się rozmową. Spij 
lepiej. Nim dojedz·iemy do granicy, 

' może będziecie potrzebowali kryć się 
po lasach i zrobić jeszcze jeden ostatni 
wysiłek, aiby zmylić czujność wroióW. 
Trzeba więc-. ż~lJyście się dobrze wzmo 
niH. 

- To pra.wda~ masz oan słuszność 
- rzekl Alzatczyk, ukladając się obok 
Jerzego. - Jesteście zacnymi ludźmi i 
!o Opatrzność Boska prowadziła was 
na naszą drogę. 

N:ebawem zaisnąl glęboko. 
Wózek potoczył się dalej po śniegu. 

Mrok zapadt Rzadko kogo spotykali. 
Nic nie zapowiadało nowego n;1e:bezpie
czeństwa aż do samej granicy. 
Myśl J osilleta pobiegla do Maryi i 

PauliQy. Na ·usta cisnęło mu s'.ę pyta
nie, k.tqre wyipowiedział gł'Ośno: 

- Czy umarło już biedne dziewczę? 
a jeżeli ży1e, jakie będzie zakończenie 
tej smatnej historyi? co się dalej stan:e 
2 nią i z Jerzym? 

XIII. 

Dojechali do granrcy szczęśliwie. 
Jerzy się obudzi!. Powróciła mu pa
mięć całkowicie. Na widok Josilleta, 
którego poznał, a który był więcej jego 
PrzyJ>adelem, niż sługą, wykrzyknął 
radośnie: 
. - To ty, Josillecie, ty tutaj w 

Niemczech ! 
- Tak, .panie Jerzy - odparł zacny 

<:hfopiec ze łzami szczęścia w oczach. _ 
-Ale co tutaj robisz? F 

- Przyjechałem pana zobaczyć, ra 
tował. 
. Jerzy spojrzał na niego ze zdziwie

niem. 
. - Jaikim sposobem dowiedziałeś się 
ze iestem w Moguncyi? Nie wolno mi 
było .Pisać, nie mogłem wiec przesla~ 
ci wiadomości o sob~e w ciagu caleJ 
d'.ogl, jaką przebyłem z Sedarnu do gra 
nicy. · 

- Jechalem pańskim śladem z Se
d~nu aż do Porbach. Mialem wszel
kie dane, że pana znaide. w Moguncyi, 
a Widzi pan, to było bardzo pHne, nie 
1110~lem trac:ć ani chwili czasu. 

. - Czemu. Josillecie? mów, zdaje 
rni się, że coś ukrywasz przedemną 

-Ale nie„. 
.. - Mvże się tam stało jiakie nieszczĘ 
~cie Od czasu mego wyj_azdu? Marja by 
a chora„. może umarla? Umarła, pra-
~~a? Tak, ~k. nie śmiesz mi tego po-
1edz?eć ... ona umarła!... Moja nieobe
ność, moja ucieczka, moje opuszczenie 

jej zabiło ją.„ Mówże. na Boga! 
, I mow.... . 
- Ona nie umarła.„ nie, panie Je

rzy, przynajmniej„„ 
- Dokończ! 
- Przynajmniej żyla jeszcze, gdy 

wyjeżdżałem ... Al~ już dosyć dawno. 
jak opuściłem ttaut-Butte, a dz.siaj ... 

- Co dzisiaj? 
- Nie mogę za nic ręczyć. 
- Boże! Boże! - powtarzał Je-

rzy. wybuchając ·Płaczem i kryjąc 
twarz w dłoniach. 

Nerwowe dreszcze wstrząsały ca
lem jego ciałem, a on w.śród lez, sze
ptał bez przerwy: 

- To ja ją zabijam ... Ja sam ... Bo
że! jakie to straszne!... 

Krystjan i Józef Miiller. bardzo 
w~ruszeni. patrzyli na n:e~o ze współ
czuciem, jakby pragnęli, nie przery
wając milczenia, jakie teraz zapanowa
lo, pocieszyć go, wzmocnić na duchu, 
wlać troche odwagi w je~o serce. 

Po kilku minutach rzekł Jerzy do 
Josilleta: 

- Opowiedz mi· wszystko, co się 
tam działo. Nic przedemna nie ukry
waj. 

Wieśniak opowiedział mu wszystko 
co· tylko wiedział i dodał: 

- Painna Maria była bardzo chora, 
kiedy wyjeżdżałem. Dwai lekarze, 
którzy przyjechali ja odwiedzieć, bar
dzo J]_OWażn:e kiwali glowami, gdy 
wyjeżdżali. To nie wróżyło nic dobre
go. Zresztą nie ukrywali przed Made
lorem niehezpiecze(1stwa, w jakiem się 
znajduje ier:o córka. 

Madelor ! To nazwisko. wywołane 
przez Josilleta, który dotyczas uni
kał wymówien:a go,JJadlo na duszę Je
rzego, jak kropla wrzątku na otwartą 
ranę. 

Młodzieniec zadrżał. Pobladł je
szcze bardziej, przesunął ręką po QZO

le, jaikby chciał odpędzić od si_ębie to 
bolesne wspomnienie. 

Josillet odgadł jego uczucia. 
- Czyżbyś się wahał wrócić do 

wioski, panie Jerzy? - zapytał tonem 
wymówki. . 

Jerzy -przerwał mu ~waltownie. 
- Nie - rzekł - ta myśl daleką 

jest odemnie. Mam nadzieję, że tasta 
nę - drogie dziecko przy życiu. Z<?ba
czę się z nlą, pomówię. Muszę s ę z 
nia widzieć, muszę z nią mówić. Ale 
potem, co mi czynić wyp~dnie ~ P.o
myśl o mojej matce, dri!r-1 Jos1ll~c1e, 
ccy sądzisz. że mo~ę .o mej ~po~me~! 

Wieśniak odwroc1t oczy ' '"\.c me 
odQowiedział. . 

Zatrzymali się w najpierwszej w10-
sce! jaką napotkali kolo Luksemburga. 
Wszvscy czterej uczuwali ogromną po 
trzebę wy1poczynku, a szczególniej Je
rzy i Milller, którzy nie zupełnie je
szcze !Przyszli do siebie. . . 

Obaj żołnierze tak strasznie byll 
zmęczeni i osłabieni, że przesipaH ca
łą noc, aż do południa dnia następnego, 
bez przebudzen:a. , . 

Nazajutrz Krystian Szatz opusc1t 
ich, zamieniwszy silny i serdeczny u
ścisk dloni z JosiUetem. 

Gdy wieś,niak chciał ~o sowicie wy-
nagrodzić, zacny chłopiec rzekł: , 

- Nie. nie. Wyratowałem dwoch 
żołnierzy francuskich, to mi wystarcza 
Chociaż jestem duży i silny, nie chciano 
mnie przyjąć nigdzie do wojs~a z P?
wodu iż jetstem za młody. N·e mo1a 
więc 

1

wińa. że nie biorę udziału w ~i
twie. Otóż, pomagajac wam do ~cie
czki, moi przyjaciele, wyprowadz1lez:n 
w pole idokuczytem Prusakom. DaJ
cie mi tylko trochę pieniędzy na powrót 
do Forbach, a więcej n[czego od was 
nie żądam. . . 

Podziękowali mu seredeczme i Kry-
stjan pojechał do FrancyL . 

Oni sami musieli niebawem opuścić 
także Luksemburg. Mieli zamiar czas 
jaikiś jechać ·wzdłuż Bel~ii, a .następn!e 
przez las Ardeński w kt~ry Nieme~ !Ill~ 
lubili się zapuszczać, do1actą do w1osk1 
Haut-Butte. 

Wyjechali w południe. Wieczorem 
dnia następnego stanęli na .miejscu. 

XIV. 

Jerzego na widok folwark11 la Cen 
driere ogarnęło silne wzruszenie. 

Ile bolesnych wypadków zaszło f J 
czasu, gdy stąd wyjei,dża!. od kilku ZJ · 

ledwie miesięcy! 

-ą :cdnie mia tecz~o Mez·ere b_ 1 ło 
obleg-ane. zbombardow.rne. p:-:1W1e !]o-
zczętnie zni zczone. W ' lt,dzie r~·z

gościli ię Pni acy. B r ł wtedy m1e, 1ą 
styczei'i i żadne iadom~ś.:i n ~e ?och~
dzily o wojsku francu k1cm. Kłorc rę 
po piesznie formowało, Pf:!~ ! ·:-..:, ie
żeli już nie wypędzić nieprz,vjadela z 
ojczyzny, to przynajmniej o .~al 1 c honor 
narodu . 

Zaraz nazajutrz o św:cie. J 'J~ ~li·:!t n
dat się do domku Paulfaw. Ch~ial' ~ię 
z nią zobaczyć, powiedzieć. że -.pdnll 
dobrze poselstwo. że znalazł .Jerze~o 1 

że go przywiózł. 
Chciał także dowiedzieć sic •• z ~gaś 

o Maryi. Czy dz!ewczeciu slt h::szcze 
wystarczyło? czy też zgasło. z imie
niem Jerzego na ustach? 

Paulina była u , iebie. 
Wszedł z bojaźliwym uśmi~c11em na 

U, t1c!J. 
Na jego widok, wieśn:aczka pr)bLl

dla, stłumiła okrzyk, zbl:żyła s!ę zyb
ko i, chwyciwszy obie jego ręce, u
ścisnęła je silnie. 

- To ty, Jo illecie, to ty? 
- Wróciłem, .panna Paulino. 
~ A pan Jerzy'? 
- Jest w la Condrierc. zdr')wilite11-

ki jak ryba... Życzę, aby i pa<mn Ma
rja byfa tak zdrowa. jak mói pan. 

- Niestety! Poczciwy J osillede !.. 
- No, co słychać - zawohlł \\' i (;-

śniak niespokojnie„. - - Czv lzłewi..zę?. 
Nie śmiał dokoi1czyć. P<.w:in~t. rze

kła: 
- Bardzo się boj~. abv !ul n;t~ byto 

zapóźino. 
- Za późno! - zawołał h5lllct zgn~ 

biony. 
Zapanowało między 11rn1 dtug ;e 

milczenie. Josillet nie śmiał g.1 przery 
wać. Wreszcie oolczwał ~;ę smutni~: 

- A więc, niema ratl.\nlrn? Myślisz. 
że powrót mego pana ni:: ;uż n:c pomo
że ... że biedne dzieck0 uml·ze ... 

Paulina, 1która m·nt.:t ,1czv zapełnio
ne łzami wzruszyła tvlko ranuonami i 
nic nie ;dpowiadała. \\1iclocznic n.e' 
miała już żadnej nadziei. 

Udali się następnie eto donrn Made
lora. Trzeba było uprzed7. i ć doktora, 
rnpytać, czy to nie będzie za siln~ 
wzruszenie dla Marji, czy Jerzy przyjśc 
może. 

Starzec oddawna n~ ·~ opuszcnł po
koj·u Marji. Siedział Oi·~v !óżku córki, 
baczny na najmniejsze iei skin~·~nie, 
gdy czego potrzebowała: nie pozwom 
nikomu jej usłuży~, z~'\f;oko·~ .iakąbl
wiek bodaj ~::ichcianh :·h, Pi, .11:1 1..n-::ł 
nial wszystkJ. Wied ~1a !. g fo~ill : t 
poj..:r:ha: , i'Ukać J ~rzc~ : o i ~zekał. 

Ody ujrzał wieśniaka. wc:h0Jzą.:eg1 
z Pauliną, wyszedł na ich spotka n! c, 
drżąc cały. W dwóch slowach PanJ:n:i 
opowiedziała mu wszystko. 

Zajrzał cichutko do pokoju Marji. 
Dziewczę spało. 
· Zapadle polic.zki, wyciągnięte rysy 
świadczyły, . aż nadto, ile wyc~erpiala, 
a ciężki i krótki oddech, któ.ry świsz
cząc, przechodził przeiz gardlo. dawal 
znak, że śmierć jest tuż przy jej lóżku, 
że chyba tylko, aby lada chwila rozpo
strzeć swoje czarne skrzydła nad gło
wą biedneg:o dziecka. Zamknal drzwi 
napowrót i wróc;ł do J osilleta. 

- Idź po pana Jerzer.o - rzekt gło 
sem głęboko wzruszonym. 

I dodał po cichu, tak, aby tylko Pau 
lina mogla go usłyszeć. 

- Przyspieszam wprawdzie śmierć 
mego dziecka, ale przynajmniej dam jej 
jeszc7c kilka chwil szczęścia, zanim o
p1,5 ·i ten świat nazawsze. 

.J osillet odszedł. Paulina została, 
za1rzymana przez Madelora. 

- Nie chce, żeby mnie Jerzy zo
baczył - rzekl doktór. - Trzeba, aby 
tu wszedł i wyszedł, nie widząc mnie 
wcale. Ty go przyjmiesz. Ody tylko 
przyjdzie, ostrożnie, {)Strożnie uprze
dzisz o tern Marję. Jeżeli okaże się 
dosyć .silną, zaprowadz~sz do niej Je
rzego. Jeżcli zemdleje, dasz mi znać 
natychmiast. 

Nieszczęśliwy starzec z nerwowem 
drżeniem w twarzy, chwiejac się na no
gach, poszedł się zamknąć w swoim ga 
binecie. · 

W kilka chwf1 potem Josi11et zibliżał 
się do Jerzego, oczekującego nań w la 
Cendriere. 

- Pan: e Jerzy -- rzekl - panna 
Marja czeka na ciebie. Wszyscy już 
wiedzą o twoim powrocie. 

Jerzy nic nie odpo iedziaL zru-
zenie było zb rt ;1ne. o · i kało mu 
erce i dławilo w gardle. 

'zedł drogą, prowadzą ą do dom• 
Madelora, drogą .przerzynającą las. 
który przebywał tyle razy roku ze zle 
go z ercem pełnem nadziei. 

Wspomnienia tych blog: h marze· 
o ~zczęściu naplY\~ały teraz do jego 
duszy. Dzisiaj za tępowała ie boleść 
głęboka. Co radości i uśmiechó za
wierala w sobie tak niedawna jeszcz 
przeszłość! Ile przyjemnych wzr -
sze1i, ile szału w tych kilkll micsiącaclt 
tajonej miłości! Co za straszne rozcza
rowanie! Jakie długie męki i laki 
śmiertelny niepokój ,po nich nastapił... 

$nicg pokrywał grubą \Varstw.ą 
drogę, mróz byl , ilny i o try. Wkrót
ce pomiędzy wielk:emi drzewami, na
giemi i martwemi, ukazał się dom Ma
delora ... Jerzy przy. tanąf. Serce mocno 
mu się ścisneło. 

W tej chwili obraz Madelora, ka1ta 
matki stanął przed oczyma Jerzego i 
zaslonił niewi nną po tać umierającej 

Maryl. Czy znowu będzie zmuszony 
patrzeć na nienawistn.eR"o człowieka?. 
Czy będzie musial z nim rozmawiać, 
zapytywać S!O i odpowiadać? Co za 
męka! 

Gdy już był blisko domu. zawahał 
się. Od drzwi oddzielafo go zaledwie 
kirka kroków, a jemu ta przestrzer1 wy
<lawala się ogromną. 

Już teraz, nie widząc jeszcze Ma
ryi, doznawał nadzwy_czajnego wzru
szenia. Uczuwał nieprzeparte pragnie
nie widzenia jej, a zarazem ogarniała 
go ja:kby obawa na myśl, iż ma przed 
nią stanąć. 

A przecież wiedział, jak gorąco był 
kochany, jakie go czekaly słodkie slo
wa przebaczenia. Ale czy przed tern 
dziewczęciem bez sil i prawie bez ży
cia, upadającem pod brzemieniem bez
nadziejnej miłości. które umiera z jego 
przyczynv. czy będz!e miał odwagę 
stanąć bez wyrzutów sumienia? 

Wreszcie zapukał do drzwi. Olos 
kobiecy odpowiedział: 

- Proszę wejść! 
Otworzył lirz\Yi i sµostrzegt Pauli-

nę. 

Wieśniaczka, która na niego cze
kala, wstala z krzesła i stanela przed 
Jerzym ze spuszczoną głową. z silnym 
rumieńcem na czole. 

Serce jej biło mocno i podnosiło 
chusteczkę, związaną na piersiach. Nie 
mogla zapanować nad wzruszeniem, 
znalazłszy się w obecności czlowieka, 
dla którego mi1ość popchnęła ją niemal 
do zbrodni i którego jeszcze skrycie 
.kochała. Nie było w tej chwili panią 
siwej woli. 

Jerzy nie zauważył pomieszania 
dziewczyny. W tei chwili cały był 

przejęty myślą o Maryi i n'. c go nie Qb
chodzilo, co się wkoło niego działo. 

- Czy mogę ją widzieć? - za
oytal. 
- - Ja sądzę, że tak. 

- Czy zaraz? 
- Pozwoli pan, że ją wpierw u-

przedzę, przygotuję. Zanadto wielkie 
wzru~enie, za wielka radość mogłyby 
być dla niej zgubne. 

Udała s: ę do pokoju Maryi. Jerzy 
poszedł za nia . 

Dziewczę po .,.rążone było ciągle w 
ciężkim śnie, co oznaczał utrudniany 
oddech. Nie słyszała wchodzącej Pau-
liny. _ 

Wieśniaczka nie śmiala jej budzić. 
Powrócila do J erze~o. 

- N:e - rzekła - trochę później . 
Ona spoczyWa. Oddawna już tak nie 
pala. 

- Pozvról mi uklęknąć przy łóżku 
za firanką. 

- Bądź pan ostrożny. 
- Ukry~ę się tak, aby mnie nie wj-

działa i ukażę się dopiero wówczas, 
gdy mi <lasz znak. że można. 

Po cichutku, na palcach. przybliżył 
się do łóżka. Paul '.na usiadła w fotelu, 
a jej wielkie, czarne oczy blądzily ze 
smutkiem po pokoju i zatrzymywały się 
kolejno to na bladej twarzyczce Maryi, 
to na ogorzałem obliczu Jerzego Com
bredela. 

Jedno ramie dziewczęcia spoczy
wało na kołdrze, a· jej cienka, chuda, 
blada, jakby woskowa rączka SJ>Us~cza 
la się na brzeg lóżka. 

•... (Ciąg dalszy nastąpi.) 



l(oło śpiewu „Sowiński" w Ecłe·M.id· 
. delicll 

-obchodzi w nie.dzielę, dnia 28 bm. 
ZAB.A WĘ 

w sali u pana Ferbovego w Erle o go
«zinie -ł po poludniu. Koncert przepla
tany deklamacyami, potem taniec. 
'Czlonkowie zalegający ze składkam 
po\vinni przed zab<l!wa się z nich uiścić, 
'w przeciwnym razie będą uważani ja
ko goście, jeżeli będą w kartę wstępu 

c zaopaitzeni. Goście zaopatrzeni w ·kar
.. )(f! ~stępu mogą brać udzial, , lUJb , s.ię 
' i:)rzed ·tern dać zapisać na członków. 
Czronków innych towarzystw uważa 
się za bliższych gości. O liczny udział 
)H'Osł Za~d. 

W niedzielę„ 5 maja ·o godzinie · 4 
11>0 polutlniu odbędzie się pókoczne wal 
ne zebranie. Ponieważ będzie Potwier
dzenie czl-Onków zarzadu i inne waż
ne sprawy, dlatego .prosi o liczny u-
~ział tyrnczaso"WY prezes. 

Koło muzyczne "Cecylia" w Oberhau-
sen-Lirich. 

Wszystkim szan. TowarzyiStwom, 
g_niazdom Sokołów, Kołom śpiewackim 
.f wszystkim Rodakom w Nadrenii i 
Westfalii donosimy nin1eJszem uprze.j
mię, iż zalożyliśmy w Oberhausen w 
Nadrenii Kolo muzyczne pod nazwą 
„Cecylia". Zadaniem naszem jest ćwi
czenie sie oraz obsłużenie wszystkich 
Towarzystw muzyką własnych kompo 
zy.torów. Polecamy więc Koło nasze 
no obchody uroczyste tow. kościeinych, 
do koncertów i zabaw i pa procesye, 
dla gniazd sokolskich wykonujemy do
kladnie marsze sokolskie do ćwiczeń 

.łtd. Ponieważ członków mamy tylko u
czonych muzykantów, a tych mamy do 
tąd 16, dlatego spodziewamy się, iż po
trafimy wszystkich zadowolnić. Cen1r 
podług ugody. Zgłoszenia i zamówienia 
tow muz. przyjmuje dyrygent Koła mu 
rzycznego polskiego „Cecvlja" w Ober 
hausen, Wojciech Kaczmarek w Ober„ 
hausen-Lirich, Ulrnenstr. nr. 8. 

Lokal kola muzycznego znajduje 
się u p. Pr. Zerbsta w Oberhauset1, 
Maf\ktstr. 172. Zarząd. 

Baczność Qruhowfe okre211 IX. · 
W przyszlą niedziele, dnia 28. kwietnia od

},ędzie się zebranie orezesów · i naczelników 
okręgu X. Zebranie odbedzie sie w Gelsenkir 
chen na sali „Hotel-Germania" • . u o. Baumeister 
.i. ArmJnstr. 14. O Ii01J11Y udzial prosii (2) 

A. Miclaczyńskl, prezes olqegu X. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

lcłl bestd1e llłennit bei dem l(alseri-
\ 

clieD Postamt eia l:!xemplar der Zeitun1 
„Wiarus Pi>lskł" aua Bochum (Zeitungs

pre! sliste 128) fiir die Monate Mai und 
Juni 1907. und zahle an Abonnement 

upd Bestellgeld 1.28 Mk. 

,, Obige 1,28 Mk.· erhaften zu haben be

becl:Jeinigt. 

• d~ ~ . •· • 199 .• 

' POSl BfSTELLUNGSfORMULAlł •. 

" ł~h be~1 el 1 ~ hitnnit bet dell' Kaiser· . 
łidhe~ Postamt ein Exemplar der . Zeitun(l 

„ Wiarus Polski" aus Bochum Zeitun~s. 
pre·sliste 128) filr die Monate Mai und 
Juni 1907. und zahle an Aboimement 
uńd ·ęe:stellgeld 1,28 Mk. . . 

Óbige 1,28 Mk. erhalten zu haben, be 
scheini2't 

·11 • •• d. „ . . . . 190„„ 

Kal!lerllchei Postamt ••••••• • • • • • 

Towarzystwo św. Wojciecha .:w 
Duisburgu 

obchodzi w niedziele, 28 kwietnia, na 
saH Domu katolickiego swoją 

- 9 rocznicę -
urozmaiconą pięknym koncertem i tea 
trem. Na zabawę Rodaków :z Duisbur 
ga i okolicy zapraszamy. 

Uwaga: W piątek. 26 kwietn ia o 
godz.nie 8 i pól wieczorem będzi e kaza 
nie polskie w kościele św. Józefa; w 
sobotę cały dz i eń i w niedzielę rano 
sposobność do spowiedzi św. W nie
dzielę po południu o godzinie 3 i pól na 
bożeństwQ polskie z kazaniem. O licz 
ny udzial w nabożeństwie i obchodzie 
rocznicy uprasza się. (3) Zarząd. 
Towarzystwo św. Antoniego w Prei6enbr-uck 
zasyla swemu sza·nownemu czlon!kowi 

TOMASZOWI OLURZE 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 

MARYANNIE KLOSKALÓWNIE 
w dzień ślubu (25 bm.) iaknaiserdeczniejsze ży 
czenia zdrowia. szczęścia i bfoS?;oslawieństwa 
świętego. Mloda Para niech żyje! niech żyje! 
nie<:h żyje! aż sie e<:ho z Freisenbruchu w 
stronach O!czy~c~bije. ~ąd:_ 

Zebranie .abstynentów w Bruckbausen 
odbędzie się w nied'Zielę 28 1krwietnia w lokalu 
IJ>. Honinga, ulica Cesarska nr. 51. o godz.. 6 
wieczorem. _:_ O ·liczny udzial czlonków upra 
sza się. Goście mile widziani_ (1) Zarząd. 

Zaproszenie. 
·~~~~- -~~~ 

Towarzystwo gimn. „Sokór' w Delłwig 
urządza w niedzielę, dnia 28 bm. wiosenną za
bawę z taft.cami i ćwiczeniami, oraz strzela
niem do tairczy o nagrody. Początek o godz. 
4. Mu-zyke dostawi nam jak inne razy p. Pie·· 
tryiga z Bruchu. który uczestników naszych 
zabaw zadowolj. Życz.Liwych nam rodaków i 
rodaczki oraz są.siednie towarzystwa uprzej-
miej zapraszamy (1) Wyd.1Jial. 

Towarzvstwo św. Antoniego P. w Oberstyrum 
obchodzi swą 5 rocznicę w niedzielę dnia 30 
czerwca, prz_eto uprasza sie bratnie towarey
stwa, aby sie do tego zastósować raczy~y. 

(1) Zar-~~-
Towarzystw~ PrzemyStowców w Recklln2-

hausen„Sild 
urządza w niedzielę, dnia 28 kwietnia rb. na 
sali p. Kuchem swą wiosenną zabawę z przed
stawieniem teatralnem pd tytułem: •• Jeden z 
nas musi się ożenić." Bardzo to wesola sztuka. 
Po teatrze nastąpi dalsza zabawa w tańce. Kort 
cert wykona or)destra p. M. Lawickiego z R.-S 
Początek o godz. 7 wieczorem (2) Zarząd. 

-Towarzystwo św. Jacka w Oelsk_-Blsmarck 
Kwartalne zebranie odbędzie się w niedzie

lę, dnia 28 kwietnia o godz. 4 po pol. Liczny 
udzial pożądany. (1) 

Uwasta: Zarząd I rewizorowie kasy winni 
się stawić dwie godziny prędzei. Zarząd. 
Towarzystwo św. Stanisława I(„ Caternberf! 

Zebranie odbędzie sie w niedziele dnia 28 
kwietnia przed pof. o i;.rodz 11 i pół na sali po-
siedzeń. - O liczny udzial prosi (2) 

Zarząd. 

P ostbestellungs.-F ormular. 
lch bestelie bie:mit bel dem KadserJł-. 

chn Postamt ełn Exempłer der Zeitue 
"Wbirus Polski" aus Bochum (Zeitun~ 
n.reisliste 128) fiir die Monate Mai und 
Juni 1907. und zahle an Abonnement 

und Be.5tellz.eld 1 . .28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be
Kttemtct. 
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Postbestellungs-F ormulaf. 
łeb nestelle hiierm1ł bd dem Kaiser& 

cllen Postamt ein Exemplar der Zeltut 
„ Wiaro PolskJU auis Bocbium (ZelitU11111 

preisEste 128) flir die Monate Mai und 
J uni und zahle an Abonnement und Be
stellgeld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben. be 

'Ą.""ktiili~ ft 
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Lisza1 N 
mokry i IU<lhy liltal, k 

sk~ofuły, p~~. " "'i 
ekorne, 

otwarte no 
obrażenia nóg, Wl'u>fiti 
gach, żyły lrurl:'.o~ " 
pak.a, Z11Star.i1ałe "3llfi 
uporczywe; kto ••łycii \ 
remnie OC7.ekiwn.ł "''· • 

Polecam tabakierki rogowe okrągłe, skrzyneezkł z na
Złwlskłem zamawiającego, 7-8 cm. długa ~a 2,00 mr.,. 9:-10 ci;n· długa. 
za 2,50 m.z. Kto nadeślę pieniądze równoc:.. eście z zs.mów1emem, me o~łac~ 
portoryum. Za zaliczką. do 3 tabakierek płaci 40 fen., po nad 3 _tabakierki 
80 fen. więcej, Ilustrowany ct>nnik darmo. B. łi.•1iprzyckł, Loba.u WPr. 

niecb je~z~ze 1·w1. ę · . 
tl:l\vnn. jak 1i.1jle f' it1J 
bow1mci 

inaśoi Rino 
bez n·ucizny i h.'l.11, 

PW1zka 1.- mk. {.;afit~ii 
muj emy pisma. tl ll(>k,,., 
Tylko praw<izłw;\ w e·, 
nem opakowaniu bliJ11.«eJ 
ezerwonem I " ll.rm„ 
Schul.lert & Co, \\'eln 

lfHCI~„~~~ 

R. HAMMERMANN, · 1 Na61Adowańm~1>t'l\lbl ' 

Do :nabyaia w w il!lii, e>• 

s JL ł a d z e g a r k ó w I h l ż u t er ;r I , " ~- I 
Recldinghausen•Siid (Brach) I ~1 

Poszukuję Z&ftl; 

służącej Pol~I 
Marłenstr. 8. ul • .Daryańska 8. która zna dobl!Ze fil 

Najstarszy sklad w miejscu, założony r. 1886, doRtaroza ze• 
garkł t błżutery~, ma11zyny do sz7eła I rowery 

3" po bardzo łanleh cenach przy 10-letnłeJ 5wa• 
M ranc7ł. Na ~yczenie oddaję towary na odpłat~. 

domową. 

St. Dalelarowt 
Herne, Kittelstir. l~ 

I Za!'azem poszukuję dla mego składa. dwóeh ~or~ą.~nych I 
ajentów, mówiących także po polsku, na stałe zatrudruen1e I wy· ~ 
soką pro wizy~. . ( 41 o) a 

--~l>flJ»ł»tl)łCJ»~• 

ł)zela•nłke-. 

krawieckie 
2 na doże, 2 aa 
łe sztuki na stałe 21 
trudnie i ""YSO 
płacę poszukuje { Tanie czeskie pierzei 

1 funtów: nowe dCJbre 8 mk., 
lepsze 1 mr., białe kwapowate 
15 mr., 2 mr., śnieżno oiałe 

~~-'-'..:.:.-;.-_:, · ,;- kwapowate 25 mr. 1 3 mr. Prze-
syłka a zaliczką franko i wolna od cła. Za· 
miana i odbiór za zwróconiem koBi'.tów przesył· 
ki dozwolone. 361 

Dened7k.t Saehael, Lohe& 850, 
poc.11ta Pilsen (Bohmen). 

We w11zelkłeh ======= 
sprawach prawnych 

przy zażaleniach, podaniach, skargach itd. 
proszę udać się z calem zaufaniem do mego 

biura pra wn.iczego. 
aawn. Jul. Willecke teraz A. Mesaberg. 
397 Bochum, Eriedrichstr. 38. 

W biurze miud sł~ po pol11ku. 

Eleganekle 

obrania latowe 
poleca (459 

WILH. GERBSCH. 
Herne, Dworcowa (Bahnhofs,r.) 99, I. 

naprzeciw Meinharda. 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
"Wiarus Polski" au:s Bochum filr die 
Monate Mai und Juni 1907. und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 1,28 M. 

Obfge 1,28 Mk. erhalten zu haben 
IChedct. 
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.... , 
POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser· 

lichen Postamt ein Exemolar der Zei
tung „Gazeta Toruńska" aus Thom fiir 
d~e Mona te Mai und J uni und zahle an 

Abonnement und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obi~e 1.28 Mk. erhalten zu haben be

scheinigt. 

. . . . . d. . 190. 

Kalserl. Postamt. • . . • 

Dzlewez7na 469 
znająca si~ na gospoda.r· 
stwie domowem, któraby 
także mogła. być pomoc
na w interesie, potrze
bna od 15 maja lub 1 
czerwca na wysokie za
sługi P. Oeh7'bow• 
słiJ miitrz krawiecki, 
Dellwig Grtinstr. nr. 65. 

Z powodu wyjazdu „ 
strony rodzinne mam od 
zaraz płeli•rnł~ w 
świetnym biegu z cał
kowitem urządzeniem i 
wszystkimi odbiorcami do 
odstąpienia. Zgłoszenia 
przyjmuje Eisp. Wiarusa 
Polskiego pod nr. •88 

Dwóch pomocnik. 
I krawieeldeh 

potrzebuje od zaraz na 
małe sztuki. ~2 

8&. lllalehrowt~z, 
Heme, Hittelstr. 15. 

Ucznia balwiersk. 
przyjmie od za.raz lub pó
źr iej 455 
Jan Gajewwkl, 

balwierz, 
Herne, BahnhofstraB&e 99 

•1· Wiee1orek,· 
Harxloh llarienstr. l' 

PoS'Lllk•~ 
e tab a ezetu11-
ków"k•awłedJ~ 
na. stałe :aa~ 1 

wysoką płaeę. ~! 

DOZDla 
od zaraz 111.b pó~ 
Fr. · .f'ałar•Jt, 

Bottrop, u Proępen I 
3-4 3'doł•Jell 

pom. krawiec~lt~ 
na. surduty i kamil&lki s 
potrzebuje od 11u11111 
stałe zatrudniełlio i .,,. 
SO'){ą płac12 454 

H. •HtE, 
mistrz krawieeW, 

Herne, Heinrichńr. nr. i 

Służąca polm 
umiejąca p9 Diemiee 
a która. musiała\1 
pomaga6 w iniereae 
domowej pr.u>f 1 u 
sługi 18 ma:re'k. llli 
nie, może się 18łutib oł 
15 kwietnia kit .O. sa· 
raz (ae'i) 
P. Oellybew1łd, 

Dellwig, Zielo11a uL'6. 

POSTBESTELLUNGS-FOR.MULAR. 

Ich bestelle hiemiit bei dem Kaiser· 
lichen Postamt ein Exemplar der lei· ' 
tung „ Wiarus Polski" aus Bochum 

(Zeitungsprei:sHste 128) fnr die Moaate 
Mai und Juni 1907. und zahle an Ab®· 
nement und Bestellgeld 1,28 Mk-

Obi~ 1,28 Mk. erhalten zn habe11i 
bescłreiniglt, 

·t9(}. 

l(aiserliches P08tad · · 

POSTBESTELLUNOSl'ORMULAI· 

kh bestelle hiermi.t bei dem Kai!e..0. 
chen Postami ein Exemplar der Zeitulll 

„Przyjaciel" aus Thom filr die Monate 
Mai und Juni 1907. und zahle an Abon· 

nement und Beistellgeld 0,81 Mk. 

Obige 0,81 Mk. erhalten zn Mben, 

beschein:gt. 

. d. • . 1.., 
Kalserlłches Postamt · • • ' 



Nr. 95 B,cchnm, na piątek dnia 26„g k ietni Rok 
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lfl'-łtsld2'li codzienni'! z wYiatkiem dni l'oświą.t«z
,,rii. Pned'plata kwartalna na poc~ie i u listowych 
~i 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do dornn 1 mr. „,_ .,Wiarus Polski" z.avisany iest w cenniku pocz 

DwYm Pod .z-nakiem • .L. polnisch nr. 123." 
W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Za insera.tv placl sie za mJeJsce rzadka drobnego 
ku 15 f. op:loszenie, zamieszczone przed inseratami 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - LłXy 
„Wiarusa Polskiego" należv frank-OWać I poded 
nieb dokl'adny a.dres piszącego_ Rekop. nlo 7JW1 W31t;l 

~••••--......,.•~~~~~1;mn~_,.._.......,_......,. •• 11_1iłldP•ftiN --~~~~ ... ..,.„.naurs.----..._~ w aa ~~n::cnm.„.,....i .... „-. .......... „„...,..., ....... „ ... „ ... --_....,-. 
1'edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Małtheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Te Ie fon nr. 1414 . 

. a@LE_.. ________ 9@_ _ _ _m: ____ . __ ~9_:um1 r.s TL!.IB? •1&1 ,..r;aę_. ____ :_lf! _ _ _L_ w•rum;w;9g;;:wą,..p• ZWE__L ______ . ---

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wi4, ezytać i pisać po polsku! Nie · 

test Polakiem, kto potomstwu swemu 
1tłemoxyó się nozwoli ! 
~a~,,..~·~!!'!!~!!!!!!!!!!!~~!!l!!!!~~!!!I! 

Z •Jpadllów dnł~1' 

Republiki Honduras i Nikaragua zawar
ły pokój. 

'Do~iers:ono o tern prezydentowi Sta 
nóY Aiednoczonych. PodpisanJe trak
tatu. -.astąpiło w wtorek. 

Ko·fo polskie w rosyjskiej Dumie :r>ail
stw.-wej wniosło już proi~kt samorzą-

du dla Polski. 
J!]ojękt domaga ~ię dfai Polski wla 

sne~ sejmu, samodzielnych ministrów 
i sekretarzy stanu oraz własnego są
dow11Pctwa z senatem na czele. 

Koło ·polskie ma nad z: e:~. że Duma 
projekt achwali. 

~Belgii górnicy grożą streikfem. 

SireJk ·rozpocząlby się 15-go .1istopa 
da1 gdy,by rząd do_ te[o cZJa.isu był prze 
dwny zaprowadzeniu ośmiogodzinne
go tziasu :pracy. 

Polacy na obczyźnie. 
h' -
. BQłlłlum_ Szaiwiwni R.odacy! Jak Wy, 
ta~ i 1a przyszedlem w te strony. aby pole
pszyć swój byt materyalny. Przelkonalem się, 
iak ~iemicy cz.ęsto Poilalka niechętnie przyj
murn do Qracy, skoro tylko zamiast niego o
trivmać mogą niemca. Sam doświadczylem 
teRQ. 

Bylofby inaczej, gdyby ogól Polaków wie
dziait o tych panach. jak to oni wobec Polaków 
Postępujn i 'Stronil' oo ich skfad6w. . 

Mam tu na myśli to, iż za malo o takich 
~rawach piszemy do gazet nas1zycb, i e za ma
ło .sie staramy o to, by w każdym ~omu pol
skim na obczyźnie znajdował' się „Wiarus Pol
ski". 

Przecież za pośrednictwem p;azety mo
żemy się ze soba we wszystkich sprawach 
Porozumieć, ale też częściejpisać powinniśmy 
korespo:n<lcncye krótkie, treściwe i o·par~e na 
Prawdzie. Skorn tak postępować będziemy, 
Wtedy wiele dob rego dla s iebie i dla nasz:ych 
Wspórodaków będz iemy mo·gli zdzialać_. 

.M<Y.lemy też krzywdy dziejące ~1ę nam 
napiętnować na w iecu. ale t rzeba sobie zano
~ować nazwiska osób, czas i okoHcznośc i , aby
smy też mogli udowodnić, i ż zarzuty przez 
,•as czynione mają pod stawę _ 

Czytetn.ik. -E ~ c k c I Smutnemu z Eiclda jestem znie 
\VQJony na j~e;o zarzuty cokolwiełc odpow ie· 
dziec i to naiorzód w sprawie wyborów. Pa~ 
Smutny albo wcale z fickla nie iest, albo tez 
"'. dnill wyborów siwkojnie sobie drzemał przy 
Piecu, bo gdyby sie był cokolwiek . int.eres~wał 
liyb?1'ami, musiatby wiedz.ieć, ie me J~k ~1sze, 
ledwie 70 v.rosów, ale przeszło 160 w p1ęcm l~
katach miejscowych n:e licząc do tego 3, kto
re Po za obrębem Eick.la leża . kandydat nasz 
Uzyskał 

.Jeż~li dale] twierdzi p. S., · iż meiowie 'za- · 
uian!a nie spe~l.llli swego zadania, to Sm!ftne~u 
Dowiem tak na ucho, iżeśmv tu łie m1et1 za„ I 
~nvcl1 łudzi za pieniądze orzv lokatach, ialc P~ 
~n~vch nt·icjscowościach. tvlko każdv szedł. 1 

~rtQWał z tern przeczuciew. że dobrej sprawie ~ 
s~ę orzysłuży a jeżel'; Smutnv widział J!dzieś 
~1edomagania.' uowini~n Jako Polak starać sie 
: usunać , bo kto sobie rości prawo krytyki 
"ru~icb, musi sam świecić dob1·ym przylda
'letn, ~ 

łle Co zas tyczy sie dJrngier.o zarzutu. uczynfo r 
ł.tgo tute:tszvm rodakom. to radze Smutnemu, I 

po.rządek dzienny stanął z otwartą przyłhi"cą 
a spewnością więcej sprawie sie przysłuży, 
aniżeli rozmazywaniem sprawy vo iazetacb . 
Że smutny nawołuje do a~:tacyi na rzecz •• Wia 
rusa Palskie20", to smutny powinien sam od 
siebie 1.acząć i druidm dobrym przykładem 
świecić. Smiem twierdzić, że izdyby •• Wia
rus Polski" w każdej gminie i;osiadał takich 
przyjaciół, jakim jest nasz Smutny i na ich 
a~itacyi miał polegać. to zamiast zys.kać, z 
ka:Ulym kwarta\'lem traciłby abonentów, a tego 
chyba nikt z nas prai.tnąć nie będzie. 

Tak. tak, panie Smutny, trzeba wlecej czy. 
nów a mniei krzyku. a sorawa dobra więc.ei 
na tern zyska . Smutno jest rzeczywiście, iż ma
my łudzi do wszystkie~o. tvlko do pra
cy na niwie naredowei. to ich trzeba ze świecą 
szukać. Wielu najmilszą ta orzekleta "orzała 
i karty; do tego zawszeoni chetni. 

Otóż .i tyle w odpowiedzi Smutnemu. 
Franciszek Kruvka. 

W SPRAWIE OPIEKI DUCHOWNEJ. 
.Qi)hlinghausen. dnia 14 kwietnia 1987 r. 
Szanowna Redakcyo ! Szczunre wfadomo-

ści nadsyłamy z naszei miejscowości do nasze-
20 Ol'Kart1U. 
Widzimy tu Rodaków zobojętniałych dla spra:w 
uarodowych,tu brod•zących w nałogu pl.i.Jan· 
stwa i karciarstwa, tam zobojętnienie dla 
wiary naszej świętej i t. d. Rozważywszy to 
wszystko, nasuwa si~ mimowoli pytanie, zkąd 
to wszystko złe się zbiera? Na to od każdeil.O 
Polaka otrzYmamy odpow1iedź taką: dla braku 
opieki duchownej w oiiczy5tym iezYku 1 

Nie znający ~tosunków tuteiszvch zapytali
by może. czy tak źle 11 nas z tą ooieką ducbo. 
1\'ną O tal(, źle i bardzo źle! Oto dla 1288 
ooroslych Polaków, którzy podpisali i oświad
czyli slę za polską opieką duchowną, me mieli 
jeszcze s1msobJ1QŚCi ani razu jednei!o spowiadać 
Się w 0ijczystym języku w czasie wielka
nocnym. Przewodniczący TowairzYSiWa nal
starszego tu w mfleiscowości zapytywał ks. 
proboszcza kiedy polski spowiednik przybędzie 
·i dostał odpowiedź od księdza proboszcza, że 
księża. którzy dawniej nas odwiedzali nie przy 
będą, a nadto. że od dnia wyborów ściślej
szych z.niechęcił Się do nas. Tak samo oowie
dział deputacył wysłanei z Usta spisową z 
proźba o dostateczną opiekę duchowną. Na za 
oY·tanie deputacyi, czy w czasie wielkasooc
nvm nie przybędzie ksJ.ądz. odpowiedział, ii 
on księdza nie ma; jeżeli ~o sob:e >Sprowadzi
my to j!;O będziemy mieć. Z postepowarua k8. 
proboszcza widzimy, że sprawę polity.cz.ną prze 
oo,Sj nad sprawe duchową, leżeli oświadcza, 
iż go zniechęciło po5tevowanie Polaków w 
dniu wyborów ściślejszych. Gdyby w wybo. 
rach ściślejszych pairtya katolicka była w ra
chubę wchodztia. mógłby mieć predzei żal do 
n.as, lecz tam walczyły ze sobą dwie pa;tye 
nam i lrnściotowi przeciwne. Mv Polacy m~dy 
nie będziemy vJosowali 11_,a partYe liberalną, któ 
ra kulturkampf stworzyła, 1 by nas Polaków 
rada z oowierzchni ziemi zdmuchneła. Zresztą 
i socya.Ustów zwalczamy na każdvm kroku .. 

że rozgor yczellJie wśród Polaków coiraz w1ę 
ksze że zobo(ętnienie dla wfary naszej św 
ccira~ większe przybiera rozmiary. że oartya 
przewrotu robi :oosteov. dziwić się nic motn~, 
vdy duchowieńistwCJl w takri suo-sób trn~tuJC 
swych parafian polskich. Nie rozpisy~a!•bY· 
śmv sic w tej sorawie. gdybyhyśmv „m1eh ia
Jdeś widoki na !)rzyszłość. lecz pó!n sprawa 
na lepsze nie wejdzie tory musimv to nubłiko
wać. a może to ooskutkuie. Z dru2M strony 
zwracamv przez to uwai.re księdzu pro~oszczo
wi na niewłaściwe icv.o postępowanie, v1\ec 
~dy sie dowie, ie czutemv się JJOkrzywdzeur. 
mo~łe o ks'iedza rotskie;;:o dla nas sic oostara, 
o co1 i na tem miejscu usilnie orosimv •• 

Paraiiatun. 

Habinihorst. Szan01wnemu k? r.e,spondcn
towi z numeru 75 chcia!bym zwrocie uwag;ę, 
że tutejsze duchowieństwo jest nam przychyl
ne skutkiem czego nasze Towarzy~two_ św. 
A~toniego w krót:dm czasie wzrosł o do hcz:by 
350 c1Jonków 

Skoro zaś mamy w naszej paraf!i kapla-
na wJadającego dosyć dobrze językiem poi- , 
skim, to możemy się spodziewać. że . w h:rot~e 
i przed potudniem uzyskamy ~azama, P?lsk1e · 
i śniew uolski podczas Mszv sw. Mowią_ tu, 
że - to ma nastąpić skarn otr~ymamy trzec1e~o 
księdza . co inż zbyt dlugo me ma potrwa~ . 

- Ubolewać też trzeba, iż 12:dv c? 14. dm ma 
my pol ~ikie nabożeństwo oo P?ludnm, n ~e w°'zy 
scv Polo.CY na nie orzvbvwaia, cł1oc iest n~3 , 
tu tylu, że kościól ledwie bv nas z~olal ~·orm_e 
ścić. gdybyśmy si ę _ :vszycv z~b1:aTi. Zb1era!
my się wtedy liczmei na nab~>:ie~stwa polskie 
po polu-dniowe, to nasi kaplam widząc to, pn:-

dzej może postarajn sie o zaprowadzenie na
bo.żer1stw polskich przed ooTudniem. 

Koresvondentowi z numeru 75 w koi1cu 
muszę powiedzeć, że choćby rzeczywiście jalk i 
maty bJ:ąd byl zaszedl. to nie byfo potrzeba 
zaraz. tak ostro krytykować, ~dyz może się to 
sta.lo mniej ze ztej woli, jak z nieznajomoś
ci stosunków. 

Co się tyczy „Wiarusa Polskiego", to jest 
je)l;o obowiąrzkiem, by stal na straży naszych 
praw i każdy ksiądz. który go stale dluższy 
czas czytuje powiedzieć bedzie musial, że 
„Wiarus Polski„ gorliwie spelnia za<lanie pi
sma katoliokiego, to też każdy Polak na obczy 
źnie k()niecznie aborrować go powinien. 

Jeden z czytelników „Wiarusa Pot." 

Baukau. Dnia 21 bm. odbylo się roczne 
walne zebranie l(ola śpiewu „'Echo majowe". 
Do zarzą<lu zostali obrani: Józef Szeląg prze
wodnicz{icym, Józef Tysper zastępt:ą, Ignacy 
Kaczmarek sekretarzem. Antoni Przvmus za
stępcą, Tomasz Szyszka skarbnikiem, Marcin 
Poraga zastępcą, Wincenty Banaszalk bibilio
tekarzem, Jan Stoz zastettcą, Tomasz Szym
czak delegatem, Andrzej Tomczak zastępcą. 

Z ar z ą d. 

Z ŻYCIA POLAl(ÓW W Gf~THE. 
O er t J1 e Odbył się tu wiec w celu omc1 

wienia stanowiska, jakie wobec Polaków zaj
muje nasz ksiądz proboszcz. 

Wlec zagaił p. W. Dąbkiewfcz, przewodni· 
czyi p. T. Markwski, zastępcą orzewodnicz.:i
cego był v. l(okocińskł, a sek!retarzem p. W. 
l(ordus. Na ławników powołano pp. Jgn l(lo. 
nowsk-iego i Pr. Brzechwe. · · 

Z kolei przemawiali pp. T. Markowski W. 
Dąbkiewicz, Kokoclńsk1, A . .Markowski, P~eJ
ter, Jaroński. Filipiak. Ratajczak i Berliński. 
Mówcy żalili się, iż pomimo, źe w Oerthe two
rzą Polacy ~ .:varafian, dotąd mimo usilnych 
stanń nie mogą. otrzymać znającego jęz.yk pol
skJ kapłana, któryby mógł co niedzielę i święto 
podczas Mszy św. ze śpiewem połslrun wygło 
sić kazanie nolskie_ 

C<> jeszcze więcej oburza. to okoliczność, 
że ks. proboszcz nie myśli nawet śpiewu pol
skiego nodczas jednej z 3 Mszy św. jakie się 
tu odprawiają zaprowadzić. Tu już tylko zła 
woła w\ltnna ! 

Żalono sie tet, że ks. oroboszc;G. szorstko się 
obchodzi z Polakami. a zarząd kościelny I re
prezentacyę najzupełniej lekceważy. postępując 
we wszystkich sprawach zuoełnle samowolnie. 

Wynluchawszy wszystkich żalów, zabrał 
idos zaproszony na wiec redaktor „Wfarusa 
PolskieP-,o" p. A. Bre.iski, bv w obszernem prze 
mówienju zagrzać Rodaków do wvtrwania w 
obronie swych stusznych oraw z jednej strony, 
a z dru~iej strony do wytrwania przy sztanda
rze li:atolrokim, mimo uvośledzeń, na .. Jakie są 
narażeni. 

Burzą oklasków i trzykrotnym okrzyki~m 
ni.ech żyie, podziękowali m6wcv licznie zebra
•i wiecownicy. 

W końcu przyjęto następującą rewlucyc;: 
.,My Potacv„katolicv. zebraniu na dzis.iei

szym w iecu orz11rżekamv wiernfo stać przv 
. wierze nasze} katolickiej I bvć wiernymi sv

nami i córami kościoła katołicłliesr.o, ale wv
prnszamv sobie wszelkie obelżvwe s?owa rzu
cane na nas z amboov w kościele, jakobyśmy 
byli katoł:kami drugie: klasy_ l(ładziemv na 
5Umierlle członkom Zarzadn iako i Rcorez~.n
tacyi kościehwj. alJv zechcłeli ~ie upomnieć u 
odnośnych władz o z11:2nicn:c tuteiszrh sto· 
sunków pod tym WZS!l"'dem". 

W. Kordas. se!uetarz wiec:i. 

Gelsenkirchen. Wiec „Zwiazku Polat<óv.'' 
vr Niemczech odbyJ sie w niedzielę,- dnia 21 
kwietnia w tiiillcn o godzinie 5K Wiec otwo
rzyl p, f'. Miynarczvk z liiillen zaśpiewaniem 
pieśni kościelnej .,Serdeczna Matko". Pan 
Mly11arczyk zosta.J obrany przewodniczącym 
wicca, p . Lisowski zastępca. A. Budziflski sekre 
tarzem. P. Żniński z Bochum przemaw:aI o 
polityce wewnętrznej, p, liain z Bocł1um nawo
Iywal do jedności, a o. Lisowski do wstrzemię
źliwości. Na członków zsdosiio się 20 Roda
ków. Delegatem na tliillen wybrano p. Oraho
wskic~o z Iiiillen. 

Przewodniczący wieca podziękowawszy za 
wzorowy pornądek zarnknal wiec pochwale~ 
niem Pana Bo.ga 

Andrzej Budzyński. sekretarz 'ieca. 

DyscldQrf. Jestto bardzo pożalowania ~o
dnem. że niektórzy rodzice polscy nie dbaia o 
religijne i pols kie wychowanie swych dzieci, 
że nie naucza ich nietylko czvtać po polsku, 
lecz także pacie rza a nieraz nawet p rzcże 1.;nać 
!ie. Talkie wy padki i w Dysetdorfie napotkać 

można. Tu grównie matki oonoszą wi11~ ale 
i ojcowie są za to odpowiedzialni. Co będzie 
z takich dzieci? Oto przyniosą one lyłko 
wstyd i zmartwienie rodzicom! 

Bacmy. 

Ks. biskup Pelczar o socyaliźmie. 
Jeden z biskupów galicyjskich, pa-

sterz świątobliwy i wiele pi~knych, 
mądrych ksiąg piszący ks. Biskup Pel
·Cztarr, tak mówi w pismach swych o 
socyaliźmie: 

Czytamy w Ewangielii, że gdy lu
dzie spali, P.rzyszedł nieprzyj(aciel i na- . 
sial kąkolu; tak się też stal o w nie
których krajach, tak i u nas po roku 
1890. Kiedy bowiem ci, do których 
straż spoleczeństwa należy, nie wiele 
troszczyli się o dobro klas ciężko pra
cując~ch, przyszli siewcy sofyalizmu, 
a rzuciwszy swe ziarno. utworzyli w 
kraiu naszym partyę socyalno-dęmo
kratyczną, jako partyę polityczne\ b 
społeczną, będąca odtamem międzyna
r,odowej demokracyi socyalnej. Ogni
skami te] partyi są u nas większe mia
sta, główną zaś iei siłę stanowią żydzi, 
których peW'h& część ~amie s:ę do so
cyalimnu z wyrachowania, że w ten 
s_posób odwrócą Ód sfobie rewolucyę 
społeczną i potrafią ją nawet wyzy
skać na swo~ią korzyść, nie pomn~c na 
to, że burza społeczna zwraca się ró
wnież przeoiw żydom, podczas gdy re 
ligia katolicka stoi na strży ich mie
nia i życia. 

W ostatnich czasach partya socy
aliistyczna zapuszcza swe zagony tak
że na miasteczka i na wsie. jużto szląc 
do nich swoich agitatorów i swe pi
sma, jużto namawiająic sługi i robotni
ków do tak zwanych streików, to jest 
do porzucania służby, czy pracy rol
nej. Baczność zatem. kochani rzemie
ślnicy. wlościan '. e i robotnicy, byście 
nie sluchali wichrzycieli, ani brali do 
ręki ksi żki, czy gazety, któraby ~n i e
ważała religi ę i duchowieństwo, albo 
zachwalała znies.ienie własności prywa 
tnej i n : enawiść do i1nnych stanów. 

Ale czy wszystko, co socyaliści mó
wią i robią, jest złem? Nie, - bo któż 
nie przY'.ma, że nieraz ich skargi i żą
dan ·a są uzasadn ione. acz zazwy czaj 
trącą przesadą. l(tÓż nie widz' , że w 
warstw ach niższych wiele jest b:euy i 
niedoli. choci aż u nas inne także .' tany 
wvżs~e uginają się pod ciężarem po 
datków i dfngów. Kto nie piętnuje py 
chy, samolubstwa 1 zbytku tych ludzi 
bogatych i mot:„ych, 1co mvśla tylko o 
sobie, a n:c P'"l.;zuwają si~ do żadnych 
obowiązków względem społeczei1-
stwa? K,t) nic potęp' a \Vyzvsków i 
krzywd, zkądkolw i ek one pochodzą, 

i nie ~odz/ s;c na to. że trzeba polep
szyć cjo1Q klas ciężko pracujących, u ła
twić im przystęp do oświaty i dobro
bytu , rozszerzyć ich prawa oortyczne 
i nodnieść ich lJOZ . om pod względem 
duchowym i soołecznym, - słowem, 
że reforma spoieczna jest konieczną i' 
że jej jak najpr~dzej dokonać na l eży? 

W tem atoli soc:;:alizm jest potępie
nia godz en, że chcąc podźwignąć klas~ 
robot1ików. rzuca między nich zgubne 
ha~ła ·i rozżarza w niell nienawiść do 
Kościoła i spolecze1ist\va. że nadto za 
sady :ego na b łędnej op i erają się podsta 
\ 1/ e, a środki , którymi s:e 10ostu~ują, są, 
w znacznej części przewrotne. 

Socyalizm jest wro~iem religi i, bo 
ją nietylko mieni rzeczą prywatną , ale 
ruguje z wych-Owan;a, z życia publicz-

eby gdy podobne spraw:v przychodzą na 
--------------------------------~------------------------------------------------------------------~------------~ 



~ego i ze stosunków społecznych, tam i 
zaś, g_dz·le dvchodzi do władzy, prze
~laduje jawnie Kościół katolicki. Zaslu
sruje on nietylko na piętno kacerstwa, 
ale schodzi niżej do pogaflstwa i jest 
jawną bezbożnością, a przytem chce 
pyć ~kby nową relig~ą cafej ludzkości 

Socyalia;m jest wrogiem społeczef1-
stwa, bo wywraca to. co stanowi fun
dament budowy społecznej, to jest: re
ligię, prawo, własność, małżeństwo, 
władze i wolność, a ztąd zagraża zni
szczeniu ,cywilizacyi chrześciańskej i 
yywoJywa1)iem przewrotów. któreby 
oofnęly ludzkość w stan barbarzyń
stwa. Biada S1Połeczeństwu bez tych 
podwalin, a szczególnie bez religii, bo 
wtedv ludzie staliby się podobnym: do 
"1z1kich zwierząt, roz_dizierających się 
wściekle o kęs żeru. 

Socyalizw jest wrogiem robotni
ków, bo w zamian za ~arść korzyści 
matervalnych i zwodniczych obietnic. 
odbiera najdroższe ich skarby, to jest 
wiarę, oświeca~ąicą im drogę życ-ia i 
wieczn_ości, - nadzieję, pocieszającą 
ich w cięiJkich trudach i bólach. - mi
łość, dającą im ~zczęście w Bogu i po
kój z ludźmi; a tern samem czyni ich 
już na tej ziemi ·nieszczęśliwymi. Że 
tak jest, sprawdzić można na •nie.je
dnym towar.zyszu partyi socyalisty
cznej; bo niech tylko ·te_n lub ów za-: 
smakuje w zebrnnia.ch i pismach te(~e 
pa:rtyi, wnet przestaje modlić s~ę. cho
dzić do kośdola. przystępować do Sa
kramentów świętych. praoować z o
chotą i znosić przykrości życia cierpli-
wie; natomiast poczyna piorunować 

na księży, pracodawców i ludzi bogat
szych. odgrażać się .zuchwale, naby
wać chęci do wałęsania sic p'.) szynko
wniach, c~y do strejków i hał'a\Śli
wych demqJJstracyi; nier.zadiko zaś za
biia w sob.ie sumienie, 'J)Opada w pijań
stwo i nędzę, truje sie. sam nienaw:
ścią do Boga i ludzi, a tak. zamiast wy
marzonego nieba na ziemi. znajduje 
straszne piekło. 

Dla tej przyczyny staje Ko_ściół ka
tolicki do walki z socyalizmem i nie 
przestanie walczyć, i'ak długo socya
lizm uderzać będzie na reli~ię i porzą
dek chrześciańslki. 

„Równouprawnienie'~ w kościele, 
jak je rozumieją ksiąźa niemieccy. 

Z Sypniewa, w powiecie złotow
skim piszą do „Gaz. Grudz.'': iż dzięki 
iabie~m wójta, właściciela dóbr ry
cerskich p, Wilkensa. kilku go~poda
rzy !20~Skhch sprzedało mu swe posia
dłości, wsk11tek czego germarr:zacya 
w tym powiecie robi coraz większe po 
stępy. 

N!ę tylko jednak pod tym względem 
dzie:~ się nam krzywda, ale i w koście
le coraz bardziej germanizacya się 
sz,eirzy. Chociaż N' emców-katolików 
&1 

SS) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg dalszy). 

Jerzy, klęcząc, patrzał na nią. Zlo
żyl ręce, jak1by s:ę modlil przed świętą 
męczenniczką, oczy zaszłv mu łzami 
tak, że już nic prawie nie widzial.... 

Nagle Marya otworzyła oczy. Mło 
dzieniec nie zdążył cofnąć sie za firan
kę i spojrzmia ich s·ę spotkały. Oboje 
znieruchomieli. 

Patrzyli tak na siebie kilka sekund 
z ustami nawipól otwartemi a serca ich 
biły gwałtownie. 

Wtem Marya zamknęła raptem o
czy i Jerzy nie mógł nawet poznać, 
czy go poznała. 

Ona poznała go przecież, ale rny
ślala, że to sen, że to ·jakieś złudzenie. 
Dni cale i noce żyła tybko wspomnie
niem o Jerzym. Obraz jego nie opusz
czal jej au1i 11a chw:Ie. Ileż raizy od
najdywala go w snach swoich takim, 
jakim go widz:.ała niegdyś. gdy przy ie
go boku odbywała długie przechadzki 
po lesie. Widziała dokfadnie wszystk:e 
rysy jego oblicza, jego ruchy, gł'Os 
dźwięczny i słodki, jego spojrze_nia tak 
wymowne. 

w Sy,Dniewic i okolicy praw:e na pal
cach policzyć można, zaprowadził 
ksiądz proboszcz Schulz -.podob•o za 
poprzedniem porozumieniem się z ks. 
B skupem - tyle niemieckich kaza(1 co 
polskiJ;h, obalając według swego widzi 
misię stary i dot'l!d obie strony zado
·walniający przepis, podług którego 
Niemcom tylko co czwarta niedzielę 
należą się kazan a niemieckie. Widocz 
nie ks. Schulz chce się przyslużyć swo 
im ziomkom lub też sobie ulżyć gdyż 
łatwiej mu wygfos:ć kazanie niemie
ckie niż polske. Przy zaprowadzeniu 
tej nowości urządził się bardzo zręcz
nie. Początkowo prawił po kaidem poi 
skiem kazaniu nie dłużej jaJk 10 minut 
po njemiecku, leic:z w:dzac. że Polacy 
przeciw temu nie protestują, piosuwat 
się coraz dalej, tak. iż nareszcie kaza
nie niemieckie trwafo dłużej niż pol
skie. Niebawem poja\viły się przy spv
sobności obok polskich także niem'.eckie 
rnodttwy. 

Ubolewać należy nad talkiem ,postę
powaniem tern więcej, że i Polacy po 
części wtórują po niem;ecku, choć wą
tpić należy, 1czy wszystko rozumieją. 
Ztąd oburzenie Polaków na postępowa 
nie ks. Schulca. krzywdzące _ ogromną 
w!~ksz.ość polskich parafian, coraz bar 
dziej wzrasta. 

Ziemie polskie„ 
Z Pru" Zaetludmeh, W~rn:ah i M ~Hr. 

Gdańsk. Niezamężna Anna Schepper po
sprzeczala się z swym „kochankiem", robotni
kiem I(uncklem i podczas SDrzeczki uderzyla 
go tak silnie butelka od selterskiej wody w gfo 
wę, że tenże natychmiast by.t tnwem. 

Kościerzyna. Odbyt si~ tutaj wiec poli
tyczny. 01ównym mówcą byl J)Osel p_ Jan 
Brejski, który mówi! o czvnnościach Kota Pol 
skię~o w parlamencie niemieckim. o wnioskach 
I(ola, wni_ęsionych do laski marsza11kowskiej i 
o pofożeniu politycrnem. Szczególny nacisk 
kladl p. Brejski na to, co Kolo Polskie przed 
siębierz.e dla dobra ludupracująceg-o. 

Świecie. Wylew WisJy w tuteilszci okoli 
cy byl w roku bież(lcym tak wielki, jakiego 
już od dawnych lat nie pamiętają. Zasiewy na 
niżej poil'ożon~h g-runtach uważaiia calkiemJ 
za stracone. 

Toruń. Policyant Sawacki. które-Ro na 
Mokrem napad.r robotnik Jung i niebezp=ecznie 
poraniJ, ma sie oodobno lepiej. Lekarze przy 
ouszczaią. iż zdolają go utrzymać przy życiu. 

Poznań. W cdl'ug- uajnowsz.ej statystyki z 
dnia I marca naliczono 145 539 osób. czyli że 
w ciągu miesiąca marca przybyJo 450 osób. 

Swanędz. Strejk murarzy wybuchl w 
Swarzędzu. miasteczku oddalonem póttoTei mi 
li od Poznania. dla tego, że ma.istrowie zniżyli 
zapfatG z .1."i na 32 fenygi za godzinę. 

Drzązv.owo i Siedlec zagrożone! Ob;edwie 
wioski należą do hrabianki Mielży1i.skiej. 

Kolonizacya pożyczata na Drzązgov.ro 
400 OOO marek. a nawet. jak zapewniały gfosy 
pewnych znanych w Księstwie obywateli ziern
s.kich, sprzedane już zostaiv kolonizacyi Drą
zgowo i Siedlec. 

Poznań. Na ulicy aresztowano bytego od
powiedzialn~o redaktora „Pokraki" P. Wla
dys.lawa Rakowskiego, który skazany zostal na 
liczne kary pieniężne i więzienne, między in-

Leżała znów bez ruchu. z zamknię 
temi oczami, jak gdyby spala. Rze
czywiście jednak obudziła s:ę zupelnie. 
Po raz wtóry jej blada twarzyczka o
żywiła się; _po raz wtóry ożywiły się 
zmęczone i zmizerowane przez cier
pien:e rysy, gdyż po raz wtóry ujrzala 
n.ladącęgo i klęczącego przy jej łóżku 
Jerz~(). 

Żrnn'ce jej się rozszerzyły z wy
razem niewymowneg-0 zdumienia. U
nosiła się na ręku, spojrzała na Paulinę, 
potoczyła wzrokiem po pokoju. p.rzyglą 
dając się dobrze znanym przedm'otom, 
poczem znowu zwróciła $POirzenie na 
Jerzego1 jakgdyby chciata sobie do
brze ooać sprawę z tego, co się wkofo 
niej dz'ało, jak.gdyby chciała się upew
nić„ że jest przy zdrowych zmysłach. 

Nagle uniosła rękę, objęła szyję Je 
rzego i. przyciągając go do siebie. szep
neta z przestrachem: 

- Czy ja umarłam? 
Jerzy wymówit z cicha. nie mogąc 

stlumić ~kań. rozrywających mu p:ersi. 
- Maryo, Maryo najdroższa ... Ko-

cham Cię!... . 1 1 ~~ 
Wiedy krzyk.męta glośno. 
-To ty-! - wołała - to ty!. .. 

Poczuwszy twarz Jerzego przy 
swojej, złożyła na jego czole dwa, czy 
trzy namiętne pocalunk·. Poczem do
dała jeszcze: 

- To ty! więc jesteś nareszc:e ! 

nemi na 3 m:csiące wiezienia za obrazę cesarza ' 
Rakowski~o. który oczekiwał ulaskawie11ia, 
aresztowal policyant na Starym Rvnku. 

Ostrów. W sobote zasiedli na lawie o
skarżonych przed ostrowską izbą karną l\s. 
A. Lisiecki z Ostrowa. wydawca „Oaz. O str. „ 
pan St. Rowiil.sKi z ;i,oną, pp. Marya i Mieczy • 
czyslawa Poturalska i p. Marya Dobrasów1n. 
Oskarżen:e zarzucało wszystkim przekrocze
nie znane-go pragrafu 110. Przekroczenia te
go mieli się dopuścić oskarżeni przez wypisy
wanie i rozdzielanie dzieciom szkolnym kartek. 
w których rodzice oświadczają, że zakazują. 
dzieciom S\VYtn odpowiadać w nauce religii 
św. po niemiecku, śpiewać niemieckich pieśni 
kościelnych pochwalać po niemiecku Pana 
Boga. - \Vsz:vstkich oskarżonych uwolniono. 

Leszno. W Drzecz:rnwie wybuch.I stre:ik 
wśród robotników zatrudnionych w kopalni wę 
gla brunatnego. Robotnicy zażadali wyższej 
zapłaty, a gdv im odmówiono. zawiesili prace. 

- Bu<lowe tutejszego zakla<lu elektrycz
nego już roZJ)oczęto. We wrześnLu rb. otrzy
ma miasto nasze światło elektryczne i sil~ 
elektryczną do pę.dzenia motorów. 

Ze Sl'łzk l e~ylł Starop~lski. 

Wrocław. \\ iec „Straży" w Wroclawiu 
odbyl się w niedzielę przy udziale okolo 200 
roda!ków. Zagail go starosta miejsoowy p. 
l(urnatov.-ski, przewodniczyl p_ Borowicz. Prz_e 
mawiali panmvie: Józef Kościelsiki. delegat 
„Straży" Poszwiflski i redaktor „Lecl1a" Te
ska; po tych przemówieniach wywiązafa się 
<Y2ywiana dyskusy a. Zapisalo sie do „Straży' 
68 rodaków. 

By'tom. łiandlarz. drzewnv Freudenthal zo 
stal zapozwany do sędziego śledczego, ale on 
- jakto mówia - zwąchal pismo n{}sem i u
ciekl z Bytomia. Dono~zą, że f reudenthalorwe · 
interesa od szeregu lat szły licho; nigdzie nie 
mógl dostać pożyczki. Dlateg-o rzucil się on 
do ~kańczych wybiegów. f aiiszowal we
ksle na imię i naz,visko rozmaitych gaHcyj
ski.ch han<llarzy. O ile dotą<l wiadomo, sfal
szowal weksli za ogólem 120 OOO marek - a 
to jesZ'cze podobno nie koniec! 

Gtu0~ówek. W czasie kultur·kampfu, w r. 
1875, zamieniono tutejszą szkolę katolicką na 
b~zwyznaniową czyli symultanną.. Ostatecznie 
nie tak dawno rada miejsika ogromną większa 
ścią głosów uchwalila. żeby w szkole pOIWró 
clć ·daW'ny stan rzeczy, to jest 7,. bezwyznanio
wej zrobić na·oowrót katolicką., jak o tern dono 
si!iś1Jt1Y Atoli magistrat nie zgodzil sie na tę 
uchwale rady miejskiej. Sprawe te będzie te
dy musiala rozsądzić regencva w Opolu Cie 
kawość teraz wielka, j.ak regencya sprawę te 
ro7rstrzygnie. 

Z innych dzielnic Potsi i. 
Z Sosno·wic piszą nam: 

Szanowni Rodacy! 
Najpierw pozdrawiam Was wszystkich tu 

z I(rólestwa Polskie~o. z ziemi dla nas tak świę 
tei. a obecnie tak niesz.częśliweJ, przez rozgry
wanie się na 11iei walk bratobójczych przez 
duchy obce wznieconych, które chcą nasz kraj 
do sizczętu zniszczyć. 

Aby zapobiedz zniszczeniu naszego kraju 
przez te sily obce. przeważnie niemieckie, 
oOiwinniśmy wszys-cy Polacy zdrowo myślący 
się po.ląiczyć d~ jednego celu, którym jest do
bro naszej ojczyzny i ludu polskiego, tego lu
du. który pomimo. iż stanowi nailiczniej5:zą 
warstwę naszego narodu, jest dręczony me
tylko przez politycznych wrogów naszej Oj
czyzny. ale także przez niektórych wlasnych 
niby wyższych braci narodowych. którzy po<l
szywai'-!!C się pod p!aszczyk demokracyi, lud.zą 
ten lud, aby sobie jak najdłużej ·w1>Jywy nad mm 
zap_ewnić. 

Ludu polgki ! Gdziekolwiek przebywasz, 
fącz się do wspólnej pracy naid swem dobrem 
i noo do•brem naszei drogiej a dziś tak nieszczę
śliwej Ojczyzny. Niech swary o011.Tiiędzy na
mi. synami tego ludu polskiego. synami jednej 
matki Polski ustapią tej wznios-tej idei, jaką 

Przyjechałeś, aby być przy rrmie, gdy 
będę um:erać ... Ja ciebie bardzo ko
chałam.„ Zamilkła. Olowa jej opadła 
na poduszki. Zamknęła oczy. Wzrusze 
nie było za silne i za ra'Ptowne. B~edne 
dziewczę nie mogło g.o przen'eść. 
Zemdlała. Nadzwyczajna bladość, zbie
lałe warg: robiły wrażenie. jakby już 
nie żyła. 

Paulina zerwała sie. z krzesła. 
- Boże! - zawotafa - to było do 

przewidzenia. Co za n:eroztropność ! 
Pobiegła do Madelora. który na

tychmiast oośpieszyl do córki. 
. Jego wejście wywotalo na chwilę 

niejakie wahanie ze strony Jerzego. Ca 
la n:enawiść do tego człowieka napły
nęła w jednej chwili do jego duszy i 
wstrząsnęła nią siln:e. 

Miał ochotę opuścić pokój i powró
cić do la Cen<lriere. Odjazd. długa nie
obecność, choroba Maryi. straszne cier 
pienia, jakie musiały szarpać duszę 
doktora. 111ic n·e zdołało zmniejszyć od
razy, jełka wzbudzał w mlodzieńou kat 
jego matki. 

Jednakże ten podmuch nienawiści 
rozwiał się, gdy oczy jego po raz ostat 
ni padły na omdlałą Maryę. Miłość 
zwyciężyła. Został. 

Odsunął się w najdalszy róg poko
ju, aby o ile możności unikać wzroku 
Madelora i tam czekał. 

Ma<lelor i Paulina zajęli się Maryą, 

jest lepsza pr:r.yszJość naszej Ojczyznr. lcpsz 
orzysz!ość ludu polskiego. Lepsz1 pr..:ysz,lo~ć. 
zdobę,dziemy P.i::zez systematyczni) pracę na 
uaszem uświadomieniem, nad podn .es1eniem n~. 
!:lzego· dobrobytu. 

Podzieleni przez wrogów na trzy C.ZJ;ści. 
nic uznawamy tych podziałów lecz mamy w 
sercu Po.!skc; jedną.. niepodzielną; nar(Jod nasz 
23 milionowy. aczkolwiek przez trzech wr~ó;. 
~nębiony, oddycha jednem oowietr~n ł jedną 
myśl przewodnią piełęl(nuje. 

Niech ta myśl dla nas będzie zach~t"t d 
gorliweito zd-obywania jednc~o prawa po. dru
sriem, aż nadejdzie chwila. w której i um spra.. 
wiedliwość wymierzona zostanie. 

Niech ta myśl podnieca nas do pra.i;:y łl:it 
niwie narodowe]. a pracy tej, tam w serC11 kra. 
ju !ł:errnańskiego iest barozo dużo. 

Rodacy! Glosując przy wyborach do par
lamentu na Rodaka. dowiedliście, ie i5'tecie 
tern samem uczuciem. jakiem od<lycna;, nasi 
bracia w Poznaniu, Bytomiu, Olsztynie :roru. 
niu, Krakowie lub Warszawie. Pok~iście: 
prusaikowi, który gnębi nas w najohydini~szy 
sposób, który p_oniżyl się do tego sinpnia_ że 
malym. be7:bronnym dzieciom PolsJdm walk~ 
~ypow1edz1al -, pokazaliście mu. że nie jednost 
k1. ale cały naród Polski odczuwa wyrntdzane' 
nam krzywdy. 

Wasz brat w imię Ojczyzny W. T. 

Zlot Sokoli w Cieszynie. Z Cieszyu <lo
no~zą: Z. okazyi poświecenia sztandaru cieszy)\ 
skiego grnazda sokolego odbc-dzie sie w Cieszy 
nie w dniu 2 czerwca okręgowy zlot sokoti w 
:którym wezmą u~zial .v.niazda sokole z cal~g~ 
okregu krakowskiego, na-dto Sokoli z Królestwa 
?olskic~o, r~ian<Y\vicie z Zag;lębia góafozeg~ 
i Sokoli ze St~ska pruskic>!o. 

Ni<:i~cy w L!-lbelskiem. Niemcy w gub. 
lubels~1e1 s~anow1ą zaledwie 3 proc. ogóln lu 
dnośc1,. są iedn~k powiaty, gdzie Niemcy pro
te~ta~IGI stan?w1ą 17 proc ludąości (pow.chelm 
sk1)_ 1 są gromy. gd~ie ludność niemiecka wy
no:s1 41 orne. zaludmenia. Pakt ten nabiera iem 
"~1ększ;ei wagi.' że powiat:r. znaczniej przez 
Niemcow zamieszkane_, tworza ieden p~ nie
p:ze~wa~y. i że stosunek wzrostu Iudl&ości , 
mem1eck1e1 z każdym krokiem wzrasta. Qló
wna przyczynę te~o „Gaz. Pot" wi<lzi w ogra 
n~cz.eniach,. jakie rzą<l stOS01Wal przy wyda wa
rnach, pozyczek Banku wfościańskiei.r<i na 
wschodnich powiatach g-ubernii. udziełaiatc ta
kowych '\vylącznie wlościanom pralł"O'&fa
wnym. 

Dwanaście wyroków śmierci. Sąd wo.ien
no--Qkręgo"ry w Warszawie rozpatry-wal dwk 
sprawy. w których zapadło o.g-ólem 12 wyro
ków śmierci 

W pierwszej stanęli przed sądem: Józef 
Barau, Tomasz Gawroński. Michal Eii:erman. 
Jan Wal. Piotr Czajkowski. Jan i Stap;islaw
Banakiewiczowie, Wincenty Sokól i Stanisfuw 
Kubiecki, Stanisfaw Witkowski i Jan Karmal
ski, pod zarzutem uczestnictwa w srlośnym na
padzie w 1~a~owie, dokonanym 20 ~rudnia J90r 
roku. W łlniu tym przybylo do Lagowa kil
kanastu mlodzfońców. uzbroJonych w rewo! 
wcry i karabiny mauzerow&kie. którzy wtar
gnęli najpierw do szko.ly mieiscowej, gdzie po
oalili wszystkie por;lreczniki rosyjskie oraz po~ 
niszczyli portrety carskie. voczcm część Id 
udala się na pocztę, a część do urzędu gminne-
iro. W obu instytucyach tych zabrano prze
~zfo tysiąc rubli. 

S!!_d woli en ny skazal: Gawrońsk iego. Wit
kowskiego, Sokola. Eizermana i Karmalskiego 
na kare śmierci przez oo\vieszenie. pozo.stalych 
zaś uwolnil. 

W d.ru~icj sprawie staneli przed aa.dem~ 
Jan Jabloń~iki (28 lat). Józef Bendarski (37 lat) . 
Andrzej Wotkowski (44 lat), Mikof'aj Samo.ilo
wicz (25 lat). Franciszek War<laszko (32 lata), 
Wtadysfaw Haber (23 lata) i Aleksander Skn
dziński (29 lat), oskarżeni o rabunek. polaczonY 
z zabójstwem. Sąd skaz.al wszystkich na po
z.baiwienie praw stanu i na kare śm i erci priez 
powieszenie. 

która nie odzyskiwała przytomności. 
Omdlenie trwalo dlugo, bardzo długo~ 

Madelor z czołem zmarszczonem, 
z zaciśn'.ętemi wargami, biegal tam. i 
napowrót, dając różne polecenia Paul.
nie gł.asem urywanym i syczą.cym. 

Ody Marya wyszła nareszcie z om 
dtenia, popadła w straszna g·orą~7Jk~~ 
która pokryla wypiekami jej policzki, 
rozpaliła usta i rozogniła oczy. Made-· 
lor szepnał: , 

- Nadchodzi przesilenie. ktore 
sprowadzi śmierć, albo wyzdrowienie~ 

Przez trzy dni i trzy noce Marya 
leżala między życiem a śmiercią. -

Jerzy nie wychodził z dornu do~
tora. Chciał być blisko dziewczęcia. 
baczny na każde poruszenie tej, którą 
kochał całą siła duszy ~-a dla której~ po
mimo swej wor, stał się przyczyną nie
szczęścia. 

Nareszcie g-orączka znikla. pewne
go dnia Marya otworzyła oczy i patr~a 
ła dluRo z wielkiem zdziwieniem, a e 
spojrzenie jej było zupełnie przytomne~ 
Nie widz'ala Jerzego, tylko Madelora · 
Pauljpę, którzy bacznie jej się przYg!:1 
dali. . ' :: 

- Zdaje mi się, że jestem zdrow
sza - rzek ta - dlaczeg_o? 

Poczem nagle zasnęła snem gtę~-
bokim, ale bardzo spokojnym. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



\.'i domości ze świata~ 
priesilenie ministeryafne w Belgii. 
pomimo. że stronnictwo katolickie 
w Izbie stanowcza większość. mi

-ier:Yum klery~alne zostało pobite i 
·siała podać się do dymisyi. Gloso-
1nie, któt~e. okazało sic tak niefortun
rn d!a m.msteryum, wynikło z powo 
sprawy- ~krócenia. dnia roboczego 

a. 'a rąbotnikow, . pracu1ących w kopał
.ach. Podczas gdy Izba stanowczo 
;wiadczyl~ ~ię za skróceniem dnia ro 
iczego, m1mster~rum było przeciwne 
f ncwale; pobite przy glosowaniu 
)dało się do dymjsyL · 

e 
i 

Qlosowanie okazalo, że część katoli 
k'ego stronnictwa RloS-Owało przeciw 
~dowi, albo. też powstrzymywało się 

gJosowama. 
Jak wiadomo, król odnośny projekt 

sta~Y cofnał. 
Obecnie donoszą, że król · Leogold 

0wierzyl ~t:worzenie nowego gabinetu 
ylemu m mstrowi spraw wewnętrz-

1rcb de Trooz, który ma opinię czto
dek."ai wstecznego. 

Ka12res austrvackich pracodawców 
budowJanvch. 

~był s_ie _w yYiedniu z inicyatywy 
ra~k1e~o i 11 tom1erzyckieRo Związku 
1racodawców budowlanych, przy u
Jziale vrzedstawicieU wszystkich c~ę
:i:i pa,ństwa kongres p~u'1stwowy praco 
Jawcow budowl•amych z Austryi. Przed 
11iotem obrad bvlo między innem( ure 
~ulowanie czasu pracy przy budowni
:twie, dopuisz~alność pracy akordo
~·ei, uznanie mężów zaufania. sprawa 
itworzen·a, państwowej orRaąiziaicyi 
oracoda~co.w budowlanych w Austryi. 
Jednomyslme uchwalono założenie tej 
rganizacyi. 

Trzęsienie ziemi w Meksyku. 
Napfywa)ące obecnie zewsząd opi

iy katastrofy podnoszą jej znaczenie do 
wielkiej klęski narodowej. Oprócz sto
licy państwa mniejsze miasta: Oruapan 
Z1tacuaro, Angangues, Talouca, Buen
te, Deixtla, Balsas. Morelia zostały zbu 
rzone pr~wie doszczętnie, dziesiątki 
mnych m asteczek i wiosek ucierpialy 
znaczenie. Liczbę zabitych okreś!ają 
na 600 osób, rannych kilka tysięcy· Ucz 
~y te są raczej mniejsze od rzeczYwi
itych, niż przesadzone. Same miasto 
M~~V'k poniosło olbrzymie straty w 
m1eri.u i ludziach. Zabitych narachowa
n? tu przeszło 50, rannych 300. Wspai.
mala katedra w środku miasta zosta
!a porysowana szparami orzez całą 
wysokość i zagrafa runięciem. z Oal
westo1 m donoszą, że woda w zatoce 
rorsl:ie} podczas trzęs.ienia zi~m~ k?t
~W~la 1 b~ł~ gorąca n!e do .ZJn es1ema.; 
w kilku m1e1scach z morza biły fontan 
~~wody gorąceil do wysokości 300 me 
k~fk'· Na pól_noc od Oa1icut: czynnych 

a wu.tkano w. J ednoczesnie otrzy
mano wiadomość, że wielki wulkan 
Puyche w prowincy! Valdiv:a (Chfli) 
V.Ybu~hnąt z olbrzymia mocą i wyrzu"7 
ca w·eJk ·1 'ć · ą i os roz!lal!Onego popiołu. 

Zamknięcie Bałtyku. 

s Poruszona przez gabinet berli1'1ski 
drawa ~mknięcia morza Bałtyck"ego 
~ statkow wojennych skończyła się 
c~~e~wo~zeniem dy.plomacyi uiem'.e
cie ei: . ~iemcom 1chodzilo o zamknię
nyc~tesn ,~ duńskich dla statków wojen 
ski . ang_:e•lskich. Oahinet petersbur
Wiar1e. nuał 1nic or·zeciw temu. ale oba
Batt się V'( talk:im razie panowan·a na 
ran?ku memców. Anglia CZY'nHa sta
oba ab ~by. rząd duński ufortyfikował 
stan r~e~u Bełtu. Rzad dutiski zajal 
ster owi:sko zupefnie neutralne i mini-
Lave~Praw za~r~nic~nych hr .. ~aiben
inter Zatt, odpow1ada1ą.c w se1m:e na 
IJJif ~efacye Jerzego Brandesa oznaj-
0 Po anow~z~, że wszvstkie poP-lOSlki 
\lriekro~lfmteniach rzadu z któremkoI
sadn· Pans~em w tej sorawie są nieuza 
się n_one I ze Danja nigdy nie zgodzi 
któreaokzamknięcie cieśnin dla statków 
.,_ S{ olwiek państwa. 

-·· -·- -- .. Z -

Z różnJob stron. 
kilk;v\ ~c~ora~szym numerze zamieściliśmy 
~~eR'o" witow. ~o zapisania „Wiarusa PoI
ii Wsz na mai 1 cz~rwiec .. Spodzi~w~my się, 
k1tity tscy Czytelnicy nasi powycmaJa owe 

Wr~czą ie znajomym z zachętą, hy za-

= 
Ze spraw rob tntozyoh. 

W „2'Jeduoczeniu'' czytamy: 
Wnioski Zarządu i Radv Nadzorczej 

do walnego zebrania. 
Do § 6 ustęp II. ma b_yć dołączone: 

Co h."Wartal płaci każdy członek 10 fe
nygów na ulepszenie agitacyi. 

Ustęp III.: Za przyzwoleniem Cen
tralnego Zarządu' mo~ą miejsca platni 
cze na potrzeby miejscowe osobne skla 
dki pobierać. W miejsca ~ 11 ma być 
nowy paragraf: 

§ 11. I. „Zjednoczenie Zawodowe 
Polsk e" zostaje podzielone na obwody 
agitacyjne i p?atn1czc. 

II. Działalność i prace w poszcze
gólnych obwodach określa osobny re
gulamin. 

III. W każdej miejscowości, gdzie 
się przynajmniej 10 członków znajduje, 
musi być obrany wydział. 

Tam, gdzie n:e można sali na zebra 
nia dostać, ustanawia zarząd pewną li
czbę mężów zaufania z delegatem i ka
syerem. 

Przy rozwiązaniu miejsca płatni_, 
czego, przypada cały majątek fjlii miej 
scowej glównej kas:e „Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego''. 

Czynność poszczególnych czlon
ków wydz:alu określa osobny regula
min. 

§ 12. Na czele ,,Zjednoczenia Za
wodowego Polskiego'' stoją Central
ny Zarząd i Rada nadzorcza. 

§ 14. Zarząd urzęduje od walnego do 
walnego zebrania. Ustępując, powi
nien Zarząd zdać sprawozdan·c ze 
swych czynności i zlożyć dokladne ra
chunki, aby otrzymać pokwitowanie. 

Zarząd wybiera walne zebranie de
legatów wspólnie z Rada nadzorczą. 

§ 15 a. Rada nadzorcza sklada się 
z 15 czlonków. Członkowie ci są za
razem wydziałem doradczym zarządu. 
Rada nadzorcza urzęduje od walnego 
zebrania do walnego zebran:a. 

b. Członkowie Rady nadzorczej są. 
zobowiązani, prowadzić w ooszcze"ól
nych obwodach a~itacyjnych lub miej
scach płatniczych urząd dele~ata. 

Jeżeli który z członków Rady nad
zorczej złoży swój urząd bez przyczy
ny w miejscowości, kończy sie też je
g_Q urząd jako członka Rady nadzor„ 
cze.i. 

§ 18. Rada nadzorcza WJ1biera so-
bie przewodn'czącego, je~o zastęp-

cę. pisarza jego zastepce i trzech ra
dny h, którzy tworza ściślejszy wy„ 
dział I ady nadzorczej, powołany do 
wykon.rwania tałe~o nadzoru nad 
działalnością Zarządu. 

I(ewizyę kasy PO\ rinna Rada nad
zorcza odb~rwać co miesia . 

.· 2~. Walne zgromadzenia odby
' 'aJą się co dwa łata. - W sprawach 
nadzwyczaj ważnych i na żadan:e je
dnej trzeci_ęj części członków i Rady 
nadzorczej. jest Zanad zobowiązany 
nad~wyczajne walne zebranie zwołać. 

§ 24 b. Na każde 500 członków 
wysyła się jednego delegata. na walne 
zebranie. 

Delegaci na waln0ITI zebraniu by
wają obierani podług istniejącej l '. czby 
członków w obwodzie agitacyjnym. 
. ~stanowienie oqwndów uskutecz

ma ~cntralny zarząd. 
~ 25. Walne zgromadzenie wv

hicra czl-011ków l(ady nadzorczej, prz.vj 
muje lub odrzuca proponowaną przez 
Ra~ę nadzorcz:\ zmianc ustaw, przyj
mu1c lub odrzuca proponowane przez 
I(adę nadzorczą wykluczenie zwyczaj
nych jej członków. 

§ 28. Zmiana· ustaw może nastą
p c tylko na wniosek ;>4 g?osów na wał 
nem zgromadzeniu. 

Zarząd z ściślejszym wydzia?em ma 
prawo w każdvm czasie zmianę ustaw 
przedsięw~iąć, jeżeli te~o wymaga u
s~awa nanstwowa, lub zapadły prze
Cl·~v ,.Zj~dnoczeIJiu Zawodowemu Pol
skiemu wyrok ~ądn. 

( _ - 4Wt_ ·---- - ·- - __ zwąc 

Osłalnie wiadomości. 
P a r l a m e n t n i e m i e c k i obra 

dowal w dalszym cią211 nad etatem mi-
nisterstwa woinv. 
. W se im ie pruskim toczyła 

s.1ę dyskusya nad etatem ministerstwa 
fmansów. 

Od Redakcyi. 
Panom A. W. i J_ G. w Habi~horst. Prze

cież. panowie nie możecie wiedzieć. czy kores
pondent mial racyG, skoro Panowie przy o-
'vym wYpaq·kU nic byli obecni. . 

Co się za:. tyczy 11abożc(1stw polskich przed 
potudniem„ to żądanie takie jest zupe.tnie sln
sznc i w r:abi11g-horst m0'2nabv takie nabo
i:cństv.·<) latwo zaprowadzić. a wtedy też ko~ 
ściól bylby zawsze zapclniouy Polakami przed 
potmlniem. Rozumic sir,. że 1ia nab<Yi.eństwa po 
ootudniowc Rodo.cy tak samo jak 11aHic:zniei 
zbierać sic winni. 

P<>lakowl-Katolik6Wi w Hamborn. Ma Parr 
pod wielu wz~lędami słuszność, gdyż i innyc~ 
Rodakó\V tei dotkną.[ zarzut uslyszany. p1sac 

0 
tern w gazecie nic chcielibyśmy iednak, gdyż 

orzypuszczamy, że nie bylo tam z..tei ;v_oli, ani 
zamiaru spohvnrz:enia naszej przcsi.tosc1. Do
hr.zchv hvlo SZ"dvbv prywatnie zwrócono oso
bie te: uwa~e na te sprawę. --- - -- --·- . ----· 
Tow. Pol.-1\at. • • .Jedność" w Rohllnl!hausen 
donosi swym c.zlonkom i Rodakom. iż w nie
dziele. dnia 28 kwietn~ obchodzi swa 

ll-TĄ ROCZNICĘ. 
polączoną z koncertem. teatrem i tai1cem, na 
sali pana Schiibbe przy ulicy Bochumskiej. Na 
po\.yy.ższa zabawe zapraszamy wszystkich Ro
daków z. R.ohlinghauseu· i okolicy. Początek o 
godzinie 4 po polu<lniu (2) Zarząd. 

Toworz.. blog. Bronistawy w Wkmelhausen. 
W nied7jelc. dnia 28 kwietnia 1) dbędzie się 

walne zebranie w celu odfotov;rafowania tawa
riystwa. r'otografista St Picr.z l alski przybę
dzie, więc upraszamy wszvstkkh czlonkó'.V, 
aby jak najliczniej się stawili. v;<lyż mamy też 
ważne sprawy do zalatwienia. O jak najlicz
nieJs:zy ulłzial czlonków uprasza (:?) 

Zarząd. 

Bractwo Różańcowe w Schonnebeck 
podaje swym Braciom i Siostrom do 
w:'a<lomosci. iż w sobotę, dn:a 27 kwie
tnia 'J)O południu o ~odzinie 4 przybę
dzie ksiądz polski słuchać ~powiedzi 
wielkanocnej. Uprasza s!ę. aby wszy
scy wspólnie w niedz.elc z oznakami 
do Komunii św. przystąpili. Po połu
dniu zmiana taiemnlc. Godzina nabo
żeństwa będzie ogłosz01ra1 z ambony. 
O liczny udział w Komun:i św. i naho-
żer1stwie się uprasza. (1) 

Nadzelator. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Alten 
Essen 

donosi szanownvm rodakom i rodacz
kom iż w kościele św . .J. Chrz. w Alten 
essen jest sposobność do wieJkanocnej 
spowiedzi św. dnia 27. 28 i 29 bm. Spo
w·edź św. zacznie sic 27 bm. w sobotę 
po południu o ~odz. 4 dla mężczyzn i 
rano w niedzielę. dJa njewi'ast po potu-

dniu w n·edzielę i rano · o niedz łek . 
\\' niedzi lę. „ bm. P' południu o g001. 
4 je- t naboż 11 two z por Idem ka7 -
ni~: Po nabożcń twie odb z .e 1~ 
m :e_1ę~zne zebranie na ali p. aalda. O 
jak najliczniej zy udział unpra Z'3 i1;1 
erde znie ~zanowny h rodakó :i.· 

daczki. (1 Zarz 

Towarzy_ h o gimn. „Sokół" w et1-

" J?ede 
urządza ' niedziele. dnia 28 bm. 

nierw za_ zaba we wiosenaą 
na ' ali pana A. Vogt'-a . Początek za
bawy o iodzinie 4 oo połudn·u. 

Zabawa urozmai ona koncertem 
. trzelaniem do tar z r o nagrody. ć r j~ 

zcniami druhów na. ZC <10 g-niazda i 
ćwiczeni-am : druhów bratnich gniazd 
oraz tmicem. Muzykc. do~ tawi druh 

tania z Mcngede. BJ;dą także nasze 
polskie dud~'. 

... zanowne gniazda. które dostały za
proszenie. któr dla braku adrc u 
ic.h nie otrzymaly prosimy u przejm· e. 
azeby 11as swof.l ohe~nością zaszczycić 
ra zyły. Upra zamy wszJ~stki h nam 
prz .1chylnych rodakó \ r, chcącvch brać 
udzia!. w naszej zabawie. ażeby ~ię 
z~_lo~11l na, drułl0w. Ciośc · c mu. zą 
P.,1 zez druh o\\' b ·c wprow•wdzeni. 
Czołem! 
(J) Stanisław Skrzvpczak, prcze:. 

Koło śpiewu „Kalina" w Recklln2hau en-Siid 
. (Hilłerhaide) 

oolla1e do wia<lomoSci swym szanownym cz.!'c>• 
~om oraz wszystkim Rodakom i rodaczkom 
1z ~ol<;> nasze obchodzi w niedziele. dnia 2~ 
kw_1ctma druiz~ r~cznice swe20 istnienia n~ 
sali pana J. Mocklm~hoff'a przv ulicy lierner
Strasse PocUltck o 11:odzinic 4 po poludJtilt. 
Program: Koncert kapeli, sp i ew~ i deklama
cye. Przedst~wienie 2 stuczck p. tyt.: „Bo-
gaty .Szymon 1 •• A.meo:kai1ski pojedynek" po-
ten~. zabawa z ta11can11. Na uroczystość po
wyzszą zapraszamy wszystkie Kola. także te„ 
które dla ?raku adresów zaorosze1i nie odcbra
ly. Wyrazamy nadzieje. iż s;1,anow11c Kola j 
Rodacy nas swem przybyciem zaszczycić ra
czą. 

U~aga_: O i;(odzinic 11 orzed polu<lniem 
o~bę<lz1c s1~ !ladzwyczajnc zebranie. CzJonko
w!e. zale~aj<i:cY. ~iecej niż trzy miesiqcc ze 
s~fadka~1; wmm s1e na zebranie stawić i sktad 
kl zaplac1c. W przeciwnym razie nie maią. wstc: 
pu na salę. O liczny udzial prosi ( l) 

Franciszek Sikorski, przewodniczący. 

Baczność &herlebecic t 
Towarzystwo św .Ro<lziny podaje swym 

czlonkom i wszystkim Rodakom zamicszkal},11 
w Scherlebeck Obcrdistcln i okolicy do wia
domości, ii w orzysz.l'y Pi<ltck, sob.otę i uie
dz~cle będ~ie sie tu znajdowal spowiednik pol
ski. A w niedzielę o ~odzinic 8 na dru~icj Mszv 
świetei przystepuje Towarzystwo wspólnie do 
Komunii św. wielkanocnei. Czlonkowie winni 
się srt:awić o ile możności w czankach i oą,na" 
kach. Jest pożądancm. aby niewiasty, o ile 
możności w oiątek i w sobotc rano posz.ly do 
spowiedzi świętej Zarząd. 

Uwaga: Towarzystwo bierze ucizia.l w 
piclv;rzymcc do Ncvi~es dnia 9 maja. Bilety 
prowizoryczne można już teraz dostać 11 prze
wodniczącego p. Pr. Nowaka, Kaiserallec 66. 
i u 3ekretarza A Bochniaka. Bismarka ul. 48. 

(1) Sekretarr. 

Wiec Związku Polaków w Herne 
odbędzie się w niedzielę, dnia 28 kwie
tnia, po poludniu o godzinie pół do 4 
na sali p. Nitki przy ul. Nowej. (Neustr.) 
Rodaków z Iierne, Baukau, ttorsthau
sen i okolicy zaprasza sie. Pon3ewa7. 
wieca w tterne caly rok nie bylo, prze
to spodziewamy się, :ż Rodacy sic; 
wszyscy na wiec stąwią. Mów.cy za
miejscowi. 

O liczny udział upra za ię. 
Związek Polaków w Niemczech. 

Baczność Rodacy w Oberhausen i 
okolicy! 

Wielki wiec polski w Oberhausen 
idbędzie s'ę w n!edzielę, dnia 28 

kwietnia. po południu o RO.fizinie 6 w Jo 
ka1u p. Webera przy ulic r Duisburger
strasse. 

O polożen ·u naszern pod zaborem 
_pruskim i pracy Koła polskiego ku o
chron · e robotników przemawiać będą 
posłowie polscy. pomiędzy nimi posło
wie pp. Brejski z Torunia i .Kulerski 
z Grudziądza. 

O liczny udział uprasza Zwołuj.cy. 

Wielki wiec polski w Borbeck 
odbędzie się w niedzielę, d~ia. 28 kwie 
tn:a, po południu o godz. 6 w lokalu p. 
Barenberga. O położeniu naszem pod 
zaborem pr:uskim i pracy Koła polskie
go ku ochronie robotników przema
~:ia~ będą posłow.ie polscy, pomiędzy 
mm1 poseł p. Napieralski z Bytomia. 
O liczny udział uprasza Zwołujący. -
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' BaC!i:noU: Rodacy z Oberhausen i o-koticy ! 
owarzystwo g-imn „Sokól' l." obchodzi w 

•iedziele. dnia 28 kwietnia br. na sali pani Kol-
1*er przY Nowym rvnku 

El BE. He 
I rocznic~ s wc~o is!n!cnia 

'Ila któr~ szanownvch Rcx!nkó\v i Ro<l~czki ser
,..ecznie-zapraszamy. - ProJ,!ram bardzo uro
•maicony. Odbędą się ćwicze1~a i strzelanie 
• ugro<iy, deklamacye, śpiew~' i tafice. Upra
szamy szanow11c towarzystwa, które zaprosze 
•ia odebrały i te które dla braku adresów z:i 
iprO!łzcłi nic otrzymaly. aby nas odwiedzUy. 
Nadmieaiamy, iż gniazdo, 'które przybędzie w 
aajwiększej liczbie w szereR"u, otrzyma na•roo, llonorową. - Goście mo1:rn. być przez 
Wralłów wwowadzeni. Czo.tern! (3) 

Wydział. 
kosztują nasze (474 ko3źtują nasze 

I 
. l(oło śpiewu „Wanda" w Holsterbausen 

ebcłlodzi w niedziele. dnia 28 kwietnia swą 
1J1iel'1'1.szą rocznice istnienia na sali o. S. Krafta. 
Początek o i;todz.inie 4 Po pol. Pr~ram nastę 
'J>Uiący. Powitanie uczestników zabawy, ilumi
•acva chorągwi, śpiew czteroglosowv. dekla
mac_ye, zajmująca humorystyika, taniec aż do 
łco1łca zabawy. 

trzewiki wysokie TRZEWIKI na stałe zat1·•dti@llllie • 
wysoką, pła~ Ttł 

na sprzączllaoh. dla górników. o cznia 
od zaraz lub pó:iaie; 

Ft•. l"aiarał'k. 
Boti.rop, nl. Pl'O~P61' s -_______ .t116 Uwaga: Z paiwodu nie uzyskania pozwo

lenia policyjnego na otwart_ą zabawę prosimy 
tych rodaków. którzyby chcieli_ wzi~ć ud~ial 
w zabawie, aby na czlonk6w sie dal! zapisać 
na zebraniu, które się odbę.~7..JC tego samego 
4nia o godzinie 2 po połmlnm. (3) Zarzad. Schreiber. Herne, Bahnhofstr. nr. 79. 

Ucznia balwierst ~~~t 
przyjmie od i:.u·.ig [tlb pó 
źr iej ~~ 

Jan Gaje\"DILI, 
balwien, 

Herne, Bahnhofstram 9' 

Tow. św. Wojciecha w Diisseł 
-obchodzi w n:edzielę, 12 maja swą 

szóstą rocznice istnienia 
na sali pana Schmitza. Poczatek o go
dzinie 4 po południu. Na uroczystość po 
wyższą zapraszamy wszystkich człon 
ków i Rodaków z tutejszej okolicy i 
szan. Towarzystwa sasiednie. a miano
wicie Tow. „Zgoda" z E1berfeld1.l, Tow 
gimn. „Sokół" z Barmen. Tow. święte
~o Wojciecha z Solin~en, Tow. św. Jó
zefa z Remscheid, Tow. św. Jakuba z 
Hilden~ Tow. św. Tadeusza z Gerres
lteim i Tow. św. Rocha, Tow. ,,Polonia' 
i Tow. gimn. „Sokół" z Dysseldor.fu. 
Wyrażając nadzieję, .!ż szanowne To
warzystwa o naszem Towarzystwie 
nie za,µomnialy, nas swem przybyciem 
zaszczycić rac?:ą. Szanowne powyżej 
wymienione Towarzystwa prosimy, 
aby to ogloszenie uważały jako zapro
szen:e, ponieważ piśmiennych zapro
szef1 dla braku dokladnych adresów wy 
sytać nie będziemy. 

Uwaga: Zebranie odbcdz.ie się o 
godzinie 3 po poludniu przed zabawą; 
powhmością wszystkich czlonków jest 
jak f,eden mąż stawić sie na zebran.'e. 

(2) Zarząd. 

Koło muzyczne „Cecylia" w Oberhau
sen-Lirich. 

Wszystkim szan. Towarzystwom, 
~iazdom Sokołów, Kolom śDiewackim 
i wszystkim Rodakom w Nadrenii i 
Westfalii donosimy ninieiszem uprzej
mie, iż założyliśmy w Oberhausen w 
Nadrenii Kolo muzyczne pod nazwą 
„Cecylia". Zadaniem naszem jest ćwi
czen e się oraz obslużenie wszystkich 
Towarzystw muzyką własnych kompo 
zytorów. Polecamy więc Koto nasze 
no obchody uroczyste tow. kośckinych, 
do 'koncertów i zabaw i na procesye, 
dla gniazd sokolskich wykonujemy do
kladnie marsze sokolskie do ćwiczef1 
itd. Ponieważ członków mamy tylko u
czonych muzykantów, a tych mamy do 
tąd 16, dlatego spodziewamy się, iż po
trafimy wszystkich zadowolnić. Ceny 
podług ugody. Zgłoszenia i zamówienia 
tow muz. przyjmuje dyrygent Kola mu 
zycznego polskiego „Cecylia" w Ober 
hausen. Wojciech Kaczmarek w Ober
hausen-Lirich, Ulmenstr. nr. 8. 

Lokal koła muzycznego znajduje 
się u p. Br. Zerbsta w Oberhausen, 
Marktstr. 172. Zarząd. 

Towarzystwo św . .Józefa w Wanne 
podaje swym cz.tonkom i wszystkim rodakom 
w miejscowości do wiadomości. iż w niedzielę 
28 kwietnia odbędzie się u pana Schafera o go
.dzinie 4 kwartalne zebranie. Sz.anow11:y1n cz.Jon
kom, mającym krewnych lub przyjaciół' w go
ścinie, zwracamy uwagę, aby nietylko sami nie 
omieszkali przyl)yć na zebranie, lecz. aby tak
że i SwYch gości zabrali ze sobą. Szanownych 
zaś Rodaków. którzy nie należą jeszcze do to
warzystwa, a którym dobro sprawy naszej le
ży na sercu, serdecznie upraszamy, aby nas 
odwiedzili i w danym razie zapisali się na cu~m 
'ków. O licmy udz.ia:f cztonków i g.ości upra-
sza (2) Zarząd. 

Towarzystwo, gimiL „Sokół" w AłtenbOgge. 
W niedzielę. dnia 28 kwietnia o godzinie 

11 i pól przed poludniem odbędzie się nad
zwyczajne zebranie. Z powodu zmiany pracy 
obór nowego pr'.&ewodniczaceR"o i skarbnika. 
Zaraz.em uprasza się wszystkich Rodaków w 
AltenbO~ge i okolicy, ażeby się licznie zebrali. 

Czołem! (2) Wydział. 
.Tan Pepliński, przewodi:iiczący. 

'Towarzystwo św. Wojciecha w Schonnebeck 
podaje do wiadomości. iż w s.o.b-otc przybę<lzie 
·oolski ksiądz, któnr będzie s.lucha.t spOtWiedzi 
wielkanocnej. Jest pożądanem, aby wszyscy z 
'tej sposobności skorzystali. Cz.l:onkowi_e To
warzystwa_ św. Wojciecha przystępują do Ko-
imunii św. na pierwszej Mszy św. o godzinie 7 
rano. 

Uwaga: Towarzvstwo św. Wojciecha w 
Schonnebeck obchodL.i dnia 28 kwietnia uro
czystość swego Patrona. O godzinie 10 Msza 
św. z.a żywych i umarłych czlonków Towarzy
stwa św Wojciecha. Po, pofodniu nabożeństwo 
'Z kazaniem a po nabożel'i.stwie dalsza zabawa. 
teatralne przed_stawienie. der-lamacye, śpiew i 
'koncert. 

Wstępne przed czasie 50 fen. a przy kasie 
60 fen. Dla czlonków sąsiednich towar-.t.Ystw za 
okazaniem się ksiqżką kwitowa 30 fen. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św • .Józefa w Erkenschw~k. 
Nadzwyczajne zebranie odbedz,ie sie w nie

dzielę, dnia 28-i,;o kwietnia o R"Odzinie 4 po po-
ludniu. Ponieważ są bardzo ważne sprawy do 
załatwienia, przeto obowiazkiem każdego czton 
ka na zebranie sie stawić. Goście mile wi-
dziani. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. WalenteJ?;o ~v Moers 
odbywa swe zebrania w drugą niedzielę każ
dego miesiąca o godzinie 4 po południu i w 4 
nicc.\zidQ każdego miesiąca o godzinie 11 i pól 
przed potudniem na sali pana Kroppen ul. łfom
bergska 84. Wszelkie pisma, tyczące sic na
szeg-o tow<•.rzystwa, prosimy przcsvla6 pod po
nizszym adre~cm lub też na ręceprzewodni
cząccgo, rrru;c:szka Gawrona . .Mocrs, Colonie, 
M-Str. 5 ::llbo sekretarz~ Michala Kaczmarka, 
Mocrs-Col. B-Str. 18. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
obchodzi duia 28 kwietnia swą 2gą rncznicq 

Towarzystwo św. Woiciecba w założenia, na któq wszystkich Rodaków z 
Duisburgu Sterkrade i okolicy oraz szanowne Towarzy-

obchodzi w 11 ·ed.z;eJę, 28 kwietnia, na stwa, które zaprosze11ia odebraiv i te, które 
'i dla braku adresów zaproszeń nie odebraly ser-

sa!i Domu katolickiego swoją decznie zapraszamy. Program: Od godziny 2 
- 9 rocznicę - do· 3 i pót przvimo,vanic To,varzystw na sali 

urozmaiconą pięknym koncertem i tea „Katolickiego l)ornu„ (Katholisches Vereins
trem. Na zabawę l~odaków z Duisbur haus), 5 minut od dworca. O godzinie pól do 4 

po po1!uc!niu wymarsz do kościola na nabożel1-
ga i oko!icy zapraszamy. stwo po1!s,kic ,~ kaznJiiem. po nabożet'1stwic 

Uwaga: \V piątek, 26 kwietnia O powrót na sale, ~dzic się odbcdzic dalsza uro-
god?.:'nie 8 i pót wieczorem będzie kaza czystość. 
nie polskie w kościele ŚW. Józefa; w Uwaga: w sobotc PO po.Tudniu o godzinie 

2 jest w kościele nasz m1 snosobnnś 1~ rlo snn
ohotę cały dz'.e(1 i w niedzielę rano wiedzi wielkanocnej, tak samo w niedziele ra-

. posobność do spowiedzi św. W nie~ no. Podczns .Mszy św. o godzinie kwadrans 
zielę po pofudniu o godzir(e 3 i pół na na 8-ma przvstepuia czlonkowie Towarzvstwa 
ożeństwo polskie z kazaniem. O licz pod chorą.gwią, do Komunii św„ Bracia i Siostry 

b rionicwai teraz jest czas wielkanocny, więc 
V udział w nabożeństwie i o chodzie orosimy iak najusilniej z tej sposobności sko-
lCZni~cy U})faSZa sie. __ (3) Zarząd. rz~?tać. {2) 

Towarzystwo ~imnastyczne „Sokół" w Herne 
Przvszle zebranie odbędzie się w nie

dzielę dnia 28 bm. o godzinie 4 po poł'ud11iu w 
Domu czeladzi katolickiej ul. Nowa. O liczny 
udziat uprasza sie. Geście mile widziani. (1) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swvm ·Czlonkom, iż w niedziele dnia 28 
k~ietnia bierz~ towarzystwo z chor<i_gwią u
dz1al w rocznicy Towarzystwa św. Józefa w 
S~erkrade. Czlonkowie ~inni sie stawić o godzi 
me pól do 2 po poJudmu w czapkach i odzna
kach w lokalu posiedze1J. O liczny udzial u-
prasza. (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Słowik" w Horsthausen 
donosi szanownym Rodakom, iż w niedzielę 
dnia 28 kwietnia urządzamy . ' 

WIOSENNĄ ZABAWĘ 
na wielkiej sali pana łi. Milller, ulica Ludwika. 
Początek o R"Odzinie 4 po poludniu. Program: 
K?n.cert kapeli pana Pietrygi z Bruchu, śpiew 
m1e1scowego I(o.!a, ·dcklamacye, ćwiczen!a gim 
nastyczne i teatralr1e przedstawienie pod tyt.: 
„ Wig-ilia św. Andrzeja". W końcu zabawa z 
tańcami. Na powyższą zabawę zapraszamy 
wszystkich Rodaków z Horsthausen i ol'\:olicy. 

Uwaga. Szanownym citonkom clonosimy, 
iżby się stawili o g-odzdnie 3 na sali. (2) 
Cześć pieśni polskiej! Zarząd. 

W niedzielę dnia 5 maja po poludniu o go.. 
dzinie 4 odbędzie się nadzwyczajne walne ze
branie Tow. św. Jacka z Bottropu na sali pana 
łiofstada w Dellwig. Uprasza się wszystkich 
czfo!"l'.\ów Towarzystwa św. Jacka i StanisJ'arwa 
!(ostki i nam życzliwych .Rodaków, by się jak
najliczniej stawili, gdyż pJzyidą ważne spra.wy 
pod obrady, a mianowicie po.fączenie poniżej 
wymienionych Towarzystw w jedno wielkie 
Towarzystwo, obór noweg-o zarządu i zmiana 
ustarw 

Uwą2a: Uprasza się wszystkich czlooków, 
którzy wypożyczyli książki z biblioteki towa
rzyskiej, aby zechcieli je oddać u pana Demen, 
rni~trza krawieckiego z Tow. św. Sta:n;s.l''awa 
Kostki w przeciągu jedneg-o miesiąca, w prze
ciwnym razie "będą wszyscy członkowie wy
mienieni w gazetach, gdyż do tych książek pra 
wo ma tylko Towarzystwo. 

O iakuajliczniejszy uclzia.f u.vrasza się. 
Zarząd Towarzystwa św. Stanisława Kostki 

Zarząd Towarzystwa św. Jacka. (2) 

Pie12rzymka do Werl 
ma się w bieżącym roku odbyć dnia 30-i:w 
czerwca. PP. prezesi tych Towarzystw vol
sko-Irntolicldclt. które chcą brać udział w piel
grzymce, zechca sie na POl:!adanke w tej spra. 
wie stawić w n;edzielc dnia 28 kwietnia o 20-
dzinie 11 przed południem na sale pana Sie
wersa, Zimmerstrasscn nr. 28 w pobliżu kośdo 
ła św Józefa. O. Bazyli. 

Towarzystwo św. Stanisfawa K .w Suderwich 
oznaimla swym czron!rnm, ii miesięczne i za
razem walne zebrauie odb.cdzie się w nicdzielG 
2S kwietnia po po!udniu o !!:odzinie -1. Na zebra
niu tern przyjdą ważne sprawy pod obrady, dla 
tc'.<(o winni się wszyscy cztonkowic stawić. O 
liczny udzia! ~nosi Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy win
ni się stawić pól godziny prędzej. 
(I) St_ Śmiejkows!d. przeworlrl:czący. 

Baczność Rodacy z parafii Powidzkiej! 
Niżej podoisany komitet zaprasza Was 

wszystkich bez wyjątkn na niedzielę, dnia 28 
hm. dn lokalu p, W. Bnschmanna naprzeciw 
dworca w Iicrne. na pogadankc w sprawie po

Skład towarów kolonialnych Ws 
dobrze zaprowadzony, w przeważnej częś~i odbiorcy fan 
polscy, jest z powodu choroby natycltmfast Dl 11 

sprzedaż. z Essen koleją elPkt1·yczn& 3{) llli· wy 
nut. Skład bardzo dobrze położo"ly, tania dzierża. 
wa. urządzenie składowe do wynajt'cia, dla t-i:o ai1 stj 
potrzeba wiele kapitału do przeji:cia. ZapeWltienL 
cgzysteneya. dla Pl'bka. Zgłoszenia do :F!Up.; l'ia 
rusa Polskiego" pod nr . .ł,1'1. 

·-,~··-.• -. -„-.-.-.~.-,. 
: W niedzielę, dnia 28 kwietnia I 
8 ruzą<lzam na. mojej sali I t 
fj 1w 

i polską zabaw~:~ 
• z tańcami, ~ ~ 
• na. którą zaprasza. uprzejmie wszysU:ich 

• Polaków z Annen, Wi•ten i okoliey 

: Robert Lenk, gościnny. ; 
l.ł98łłG9GfB" 

aczynia emalj. ~ 
fll' 

kupuje się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boehum Ruhlłnghausen p. Wume, n 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 81. k 
==== Tanie um,-walkł ? === 
~~~~~~~~~--~~~~~----

Kas a oszczędności 
podpisaP.ego Banku przyjmuje depo!~& 

i płaci od nich i37 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
1 i pół proc. za półrocznem wypo~vier.lz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Zi~1nskJ. 
w lfor-onowie (Orone a. d Bra.be) 

~~~~~~~~~~~---- d 
Budzik gł. dzwonek. IJgo ml: ł 
Zegarek 
Zegarek 
Cenniki 
~~i Danecki, Paz .ań 

ni. B~~ma1•elluti ~- (·1!_ 

Ele~anckle 

~, nia lato . e 
poleca (459 

WILH. GER BSCH, 
Herne, Dworcowa (Bahnhofiitr.) 99, I. 

r.aprzeciw Meinharda. 

rozumienia sic między sobą, aby sprawić ma.t:i z powodu wyj~zdu w 
pam:ątkę do kościola, przy którym wszyscyś- strony r"dzinue mam od 
my wzrośli, a przez to okażemy, chociaż nieje- zaraz 9tie9' ar d~ w 
dcn 7. nas iuź kilkanaście lat przebywa tn na świetnyP1 biegu z cal-
wygnaniu, że zawsze się czujemy nieoderwany- kowitem ur1..:i•lze11iem i 
mi od Jego progów. Pogadanka odbędzie się o wsr.y$tkimi orlhinro:u11ido 
godzinie 11 i DM przed pofudn'em. (2) od:-;tąpienia. Zg;łos1..enrn. 
I. l(ownacki, A. l(ofaśny. Kozłowicz. T. Choi- przyirnuj•i E11sp. Wiarusa ____ ...__ __ 

Za druk, ua1dad ·i redakcyę od >0w·e\.!zm11 v · A n tor · 8 r · ~ 
nackł, .r .l(icrczvński. Polskiego pod nr . .:&GS 

~~~~~~~~~ 

Ddenez1·1u1 469 
znająca sir, na gospodar· 
stwie domowern, którn.b.Y 
także m11gła być pomoc· 
lta w in tere ~ie, potrze· 
hna od lf. ni:ija lub 1 

czerwca. na wysottie Z•l· 

sługi p. Ochybitłł'~ 
~~i :iii trz krawiecki, 
Dellwig Griinstr. nr. 65• 

• :v,rc:i;i wnictw „Wi usa Pol." w Bochum. 



Bochum, na 8obotę dnia 27 go k ietnia 190~·. Rok 7 

pis:eo 11.dowe dla Folak6w 11 obnr•m• pośY1.tso11 egYł.1111 oru spra••· ur dowy• poltty 1 ya 1 zatobkow ka. 
~_... ... ir..-.-lllRll~mm~r.t:im1--_.._._.11m1111llllll!llm!llllllllll~1D111mm-.11m11-. ... -. ... _._.._„ ...... ._. ... _. .... „_.„_. ... ..,..,..„lllllllll_._. ... _.._.~.__..,. ... ~_.._.„.., ........ _..,_ 

3'.· .~ mroducmnie ~ WY)ątkie• el pośwls.tece
ll' UP pltZfJlfpla:ta kwartalna 1na ooczcie i • list()WJ'ch 

1• IJJ~Sł t nu. 50 fen., a z odnoszoniem do dornw 1 111r. 
th Ił ł.tn „Wiarus Polski" zaoisaoy jest w cennika pocz 

Za !mera.ty placi sie za miełsce rzadka ctrohllec• 
łrl 15 f. ~loszenie, zamieszczone orzed inseratami 
ten. Kto często Olllasza otrzyma rabat. - LlQ .ł 
„Wiarusa Polskiego" naletv frankował I Plda• . 
nieb dokladlty adres plszace9:o_ Relcoo. ule swr 

W 1111 loże za Wiarę I Ojczyznę? 
·e · towPI pod makiem • .L. poloiscla or. 123.'' 
~ ,~i~· •• mnsnr :w-•• u ._ ntrr 1AUJ1 awr. 

1'edakcya, Drukarnia i Ksiegar nia znaidułc siQ w Bochum, ł'rzy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „\Viaru.s Polski" Bochum. - Te 1 ef o n nr. 141.f. 
~~~~-- -- -- -'-„„--·· -··- - -·---- - ·---· ... ~·-··· -·---··• 

Rełłdce polscy! Uczcie dziecł swe W razie strejku murarzy, cieśli i in- Gdzie duch narodowy rozbudzo- ł i jedność, ażebyśmy mogli wyjść z te-
$J6Wł~, czytać i pisać po polsku! Nie nyc~ robotników budmvlanych, któ- ·,ny, tam wieców. aż niemal nadto i I go btędu i wreszcie uznać. że źle czy-

rych jest ogółem 45 tys„ świętowało- mówców na każdym wiecu tylu, że nimy. Pamięta:uny, że tylko w zgodzie 
~st Polakiem, kto potomstwu swemu wszyscy nawet do głosu się nie dosta- i jedności sila i przyszłość. Pami~tai-

~ by w Berlinie okola 120 tyisięcy robo- b l d · · ~1 sniemczYć się n.ozwoli! ją niejednokrotnie, ale tu do nas nikt nie my, że i Ojczyzna nasza y a awu:e1 
tn:ków. zawita. wielką potęgą, dopóki panowała w niej pó. ~1t.aw·n= 

4Sc S= -= '~~ zum -~=-_.!"'- '"?!2.!!!!.t;!I!?.:.'!?'...!'!!!!! Wygodniej to naturalnie iść tam, zgoda i jedność, lecz gdy przyszły ~abu 
a, \fykonana groźba. 

Wladza policyjna w Iiolsterhausen 

gdzie życie narodowe ki·pi, ni·ż tam, rzenia pomiędzy braci, wróg ją roz
gdzie dopiero ducha. narodowego w du darł i tera.z iSię nad nią pastwi w ok.u
szy słucha.czy budzić trzeba. tny sposób. Smutna to, ale wielka 

Wszechświatowej sławy muzyk nasz 
r~: Ign$1Cf Paderew.§ki wystąpJł przeciw 
mi· wywodom norweskiego pisar~ą Biorn

stjerae-Bjornsona w sprawie rnsitł

sksei. 

wykonala groźbę ·zawartą w prizesła
nem p. Woźniakowi rozporządzeniu do 
tyczącem usunięcia polskie.go napisu z 
krzyża stojącego ną. mogile dziecka p. 
Woźniaka. Krzyż z polskim napisem 
wł1adza policyina wyrwała czy teź ka
zała wyrwać z mogiły mimo wniesio-

Wiedz:eć należy, iż w ostatnich 3 prawda. Jestto dowód. co n:ezgoda 
latach tysiące Polaków osiadły w po- czyni z narodem potężnym, więc cóż 
wiatach ttamm, ttągen, Soest itd: i dopiero mówić o tern, co zrobić może 
życie narodowe powoli budzić się po- z towarzystwem. Starajmy się więc, 
czyna, dzięki pracy, niektórych Roda- ażeby i naszych towarzystw p_odobsy 

W atdpowiedzi na znane wystąipie- nej do wydziału powiatowego skargi. 
G nie Biórnstjerne-Biornsona przeciwko Rozporzą.dz.e11ie samo . \\_'Y"Yolało 

· ków i pomocy, j:aką otrzymują z Bo- los nie Sipotkal. W zyw.am przeto wszy 
chum, _ale tego wszystkiego jes~cze za stkich Rodaków, ażeby się zabrali ener 
mało. gicznle do pracy, abyśmy nie upadli, 

Daj Boże, aby te slów kil1ka, pożą- tylko abyśmy mogli wreszcie zgodę 

I Po~om w dzienniku wiedeńskim I wsz~dzie na1w1~ze zdul1!1eme 1 o~u- ł 
. " . . . rzen e, nawet rnemcy, ktorzy dow1e

„Ze:t , Ignacy .Pa~erewsk1 ogł-os~l w dzieli ~ię o owem rozpo.rzą;dzeniu wie-

dany odniosły skutek! między nami zaprowadzić - .pamieta-. 
Narodowiec. jąc, że: „Zgoda budu~e, niezgoda rn.i-

i tym samym dzienmku obszerny list 0-1 rzyć ni~ chcieli, by coś podobnego by- OsterfeJd. Smutno wygląda u nas 
I !warty do pisarza norweskiegQ, zbija- lo 1:nożliwe., Sąd~ono powszechnie, 'Że w Osterfeldzie pod każdym względem. 
a jąc ni.liczemne jego zarnuty sJowami, l P.ohcya, groz .. b! _nie w~kona. Mylono Liczba Polaków wynosi przeszło 2500, 
~ s1e bD krzyz JU'rl' z mog1ly wyrwany ale opieka duchow_ na jest bardzo niewy 
• ,elnemi subtelnej, lecz zabójczej ironji. -' _' · · J.., . · • 

starczająca. Zdarzyło sie. że w roku 

: 

Posługując się datami i liczbami, wy7 !!!!!!!!! -·-·· au==·· ~:-_ · · 2 razy mieliśmy sposobność do spow~e-
~wi~tla ~~erewski po. kolei fa~sze, P?~ no1·9J e·v n4·~. O.'°)CZV~D~fi dzi św. Od pewnego czasu przybywa I ~umęte B1omsonow1 przez menaw1sc r. ·· ~ .... "· :/.. ~ k ~ .J.~ .... 4\:~ • .11. ... ' co mięs~ąc spowiednik polski, ale nabo-

i jego ilłiorunatorów do narodu ,polskiego Bądźmy oszczęd•i! ieństwa odbywają się tylk,o •po pol. i 
n . t . dz d · r b kt' · Z pod Dyseldorfu piszą nam: to nieraz tak późną · goda:iną. iż Ro-
"' I s_w1er a, że aty I ic.z y, orem1 Czytamy tak często w naszym ko- dacy n:~ w.szyscy i:iogą na ni.e podążyć f 
I 1osluguje się list otwarty BiOrnsona, są cha:nym organie zachętę, byśmy nasze I Co ~lę 'tJ:.c~y w1eców: poht~cznych, 
I l!ędne. osziczędności iskładali w polskich ba•- to na n1e sali. zade~ go~cmny me ~hic~ l 

~ Zasadnicze paragrafy projektu samo
~ rządu wypracowanego przez ~olo poł

sk!e i przedłożonego rosyjskiej Dumie 
palistwowej brzmią jak następuje: 

Art. 1. Terytoryum Królestwa Pol
skiego ~tanowi kraj, istniejący rpod tą 

01 nazwą w granicach, określonych w ro 
ku 1816. 

kach i spółkach. Rodacy! Idźmy za na;n dać, WJJdoczme . się bo_\ą rpohcy1, 
tą radą a dobr,ze na tern wyjdz:emy, ktora nam bardzo me przychyfaa, co 
a mamy przecież w Pialsce naszej ko- na korzyść :socyal:zmu wychodzi, al
·Chaned wielki wybór różnych kas o- bowiem poljcya w ten sposób szerzy 
szczędnośd. niezadowolenie. 

Niejed{m nic nie oszczędzi, choćby W sprawach narodowych ·wie1ka tu 
mógł, bo naraz większej sumy nie po- panuje oziębłość. bo niezgoda, panu
siada, którąby mógł ode:sla_ć do ban!ku, ją;ca wśród Rodaków utrudnia wszel
a sądz~, że 5 lub 10 marek nie można kie zabiegi w kierunku pracy narodo
lub nie warto. To jednak zupełnie my- wej podejmowane. 

Królestwo Polskie, stano- lne jest ~.danie, bo każdy spokojnie mo- , Mamy tu w Osterfeldzie k'.lka to-
że i •najmniejszą kwotę .posłać na pro- warzystw i Bractwo Różańcowe, które 

wiąc nferozdzielną część .I>aflstwa ro- cent do banku w Polsce, a skoro tylko : liczy około 250 członków. Co prawda, 

Art. 2. 

5Yiskie.go, w sprawa.eh wewnętrznych zaczął oszczędzać, to potem już wyra- l pokaźna to lkzha„ ale byloby ich wię
rządzone jest z mocy 'Oddzielnie us~ano biać się będzie coraz większa patrze- cej, gdyby u nas panowała z~oda. To
Wionyc_h ~asad prawodawczych. 'ba oszczędzan:a i powoli, sikładająic ma warzvstwo św. Józefa liczy około 300 

Art. 3. Dla spraw wewnętrznych łe kwoty zb:erze się z czasem znaczna członków, a Tow. „Gwiazd.a Jedności•• 
X suma, która mu umożliwi powrót do pod QJJieką św. Cecylii, które także 
rólestwa Polskego ustanowiony jest Polski i kupienie tam kawalka ziemi. ~piew p_elęg1nować ma według swych 

osobny isejm, skarb, budżet. zarządy Niech tylko Rodacy rozpoczną po- ! ustaw, ma olmlo 200 członków. Co się 
adrnin1stracyjne z namiestnikiem oo sylać 1pieniądze do ba1nków po kążdei ł tyczy śpiewu, to niektórzy czlonkow:c 

e) czele, instytucye sądowe, z senatem wyplacie 5 marnk, a w przeciągu lat 10 bardzo sobie śpiew Jekceważą,j na lek-
tla rr • zbierze się tyle, że zapewni im to na eye nie uczęszczają. 

,rolestwa Polskiego i osobny w ra- starość w1asny ką>Cik na ojczystej zie- To JlQWinno się zmienić, a p'clęgno 
, łzie minishów-m·n:ster i sekretarz sta ~ mi. wać winniśmy tak śpiew światowy, 

Iłu do spraw Król·estwa Polskiego. I Najgorzej zacząć, ale zacząć oszczę jak i kościelny. 
- ·~""-... =-· ~ ,...... . ~,.,„ dza~ trze~a k.oni~cznie i to iak nauprę- Ubolewać też trzeba, że pomiędzy 
~obotnicy budowlani w Berlinie stoją ~ dze.:~ pam . ęta1ac ze. towarzystwami nie is tnieje zgoda na-
\\' • • . ·•"'M_„._ ł pierwszy grosrk oszczędzony, leżyta, co na szkodę wychodzi nie tyl-

Przededmu wielkie1 walki zarobko- wyląd:z może miliony! ko towarzystwom, ale także sprawie 
wej. ł Oszczędny. •aszej, bo trzymający sie z dala Roda-

Poctczas układów w sprawie nowej I cy i nadal stronią od towarzystw. 
taryfy • d r . f . Żniwo wielkie, tylko prac,nvników Tak samo w fonie towarzystw po-
d . zą a 1 robotmicy 85 en. na go- mało! s~czególnych panu~.n nier." z niesnaski 
zinę i zaprowadzenia ośmio~odzinne- i Piszą nam: up. w ostatnim czas· e w je dnem z nich 

59 ~o czasu Pracy. Sąd procederowy jako. i Na zapytanie Szan . .Redakcyi w spra 1 z powodu zmiany lokalu. 
rz~d rozjemczy zawyrnkow.al, że na l wie niemieckie~o przedstaw:enia tea- Czy dla tego mamy rozbijać towa-

~az1e nie ma nastąipić skrócenie czasu ~ tralnego na polskiej zabawie donoszą, rzystwo? Czyż w razie nieporozumień. 
I. 11racy, n t . . b , d . iż rzeazywiśc' e talk bylo, jak korespon- nie powinno być zwofane nadzwyczaj-

Dłaca a omiąst ma .yc po ~yzszona dent pisal. Bylem przypadk~em na o- ne walne zebranie i Jak ono zadecyduje 
rok .0 3. fen. na godzinę w pie(wszym wei zabawie i z. goryczą w duszy Dpusz stać się pow;nno? Ostatecznie prze
(\ ~ 1 2 fenygi w ka2Jdyrn z na:stępnych 1 czalem ją, bo doprawdy smutno, że jesz cież podrzędna to rzecz w jakim lokalu 
.~voch lat. Pracod!aiwcy zgodzili się śl cz~ nfektór~y Rodacy tak mało posia- i towarzystwo miewa oosiedzcn·a. Dla 

WYrok: ten, pracob;orcy wyrnku nie daJą poczucia na!od_o".'eg-o. . I{ takkh spraw nie powinniśmy się roz-
~rzYieE. Nie ten lud meosw1econy 1ednak te- dwaiać. Zasadą zaś być powinno, że 

a· Nie . . : mu win.en, lecz ci, którzy zamiast zwró l większość rozstrzyga. 
st . Wiadomo teraz jeszcze, czy na- , icić swe kroki, ~dzie jeszcze rok11 leżY ~ Wkońcu wołam do was wszystkich • 
ąpi stre·k · · b I ł R nr 1 czy tez wydalenie przez , odłogiem, pragnęliby zb:erać owoce z l do r~e mvś ącyc 1 . odakó >V: Ocknij- ~ 
aco\laW'<:ów. l pól, uprawionych przez innych. my s ę z letargu i starajmy się o zgodę ~ 

nuje". Narodowiec. 

Na maj i czerwie~ 
zapisywać moiaa każd~iro czasu 

wraz z dodatkiem reli2ijno-powiddo
wym pod tytułem: 

„Posłaniec Katoiicki:' 
P.renumerata aa te dwa miesi.act 

wynoSi 

~ tylko I markę 
a z odnoszeniem do domu 1.28 mr. 

Ktoby pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
skiego" przez maj i czerwiec posyłali 
jegu krewnym w Polsce. niech nadeśle 
,1,28 mr. i dokładny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a oismo nasze 
fi!a odnośnej osoby przekażemy pacz
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie ,., Wiarusa 
Polsk!ego". organ robotników polsldc.b 
na obczyźnie. 

Z Rad Roou_ 
. Wiadomo wszystkim. iż latem w catyck 

N1~mczech pelno wszedzie robotników poL
skich, przybywających na obczyznę tylko ,u 
czas robót polnych. Ludzie ci są przez cale 
trzy ćwiercie roku zupeJnic opuszczeni, przeto 
cza§ pomyśleć o tem, jakby się owymi Roda
ka.mi można zająć. 

W Westfalii i Nadrenii takich Iatowyd1 
r?bot~ików jest nic malo. tylko o itłt pobyci~ 
me wiemy, bo o 11ich sic nie troszczymy. Stl
dzę, że powinniśmy d<JJożyć staran. by sie wpi 
sali do towarzys.hv nasz.;~11 polsko-1rntolic
kich, by zapisali sobie gazet<;: polską, by choć 
kilkakrotnie otrzymali polskiel(o spowiednika. 

Tu i est szerokie po:e do pracy, b} k: t:ri
ko się znaldli chętni do tej praq' wśród na
szych Rodaków tutejszych. 

Rzecz to doprawdy warta zachodu. Pro
szę RQdaków. by Porusz.oną sprawę wzięli pod. 
rozwaię. franc.k. 

. Rat:1 pod DvseLdorfem. Czytając we „Wia. 
rusie Pol.8,\im" o prncy narodowej noctaków, 
każdy się c·es7.y, bo tlowótl to, że lud polski 
na obczyźnie t-:rocn naprzód i n e myśli roz
plywać się w morzu niemczyzny. Doprawdy 
że wiadomości. iż tu zalożono nowe towarzy
stwa, tam Polacy przeprowadzili swoich przy 
\\>-y~o~ach kościelnych itd itd. pobudzaia czy 
teJn11_cow do tem energ-kzniejszych 1.abie1rów, 
by sprawie narodowej się przyslużyć. 

. ~ d:-u~iej strony smutek czlowieka ogar
ma, ze tu i owdz.;e z powodu niez~ody R.oda
ków praca na niwie narodowej kuleje. To 
powinno się zmienić. \\'szystkich nas gniecie 
rówro jP.rzmn prusk;e, za.tern urazy chętnie po
w l'Tl;śl'IV <;"t·:e D„:"w1

):::. '".S i sami jeszcz.:: nie 
p~y- : .::;. . .r ., .. ~. :. ;,· ... ::, s-.. ·):„ i tak iuż ci~żkicj 
doli tufac..:ei. Wesoły. 



Z życia Polaków w Rath. 
~zan<JWnei Reda.kcyi podaję kilka s:aczegó

lów z życia tutejszych Rodaków. 
Ot-0 przed pól rokiem zalożyliśrny tu Tcr 

warzystwo. św. Michala. które obecnie liczy 
56 -czllonków. Spodziewam sie. :ie liczba ta 
wzrośnie w krótkim czasie ido 100. 

Przy wyborach do parlamentu otrzymal 
kandydat pals:d pan Józef Chociszewski w 
Rath i Rattinl{en tylko 35 R:losów. bo nie m0;
g_liśmy .dla różnych przeszkód wleca przedwy
bor.czego urządzić 

W końcu w imieniu P-0Laków z Rath wi
tam pana A. Brefskieg-0, który niedawno od
zyskał woln~ć. wróciwszv z wiezienia pruskie 
io. -

, Za~hęca.m też Rodaków do ~ori:iwego czy-
tania naszego organu „Wiarusa Pol~kiego", 
lro otwiata, lud:ai zbosraca ! 

Członek Tow. św. Mk:liata. 

Mowa posła Skarżyńskiev.o 
wy.głoszona w poniedziałek 21 bm. w 
pruskiej izbie poselskiej przy obrad.a\":h 
nad ustawą kolonizacyjną, brzmi we
dług tłomaczenia „Dz\en. Poz n." jak 
następuje: 
Mości panowie, o rpr.zedlożonym nam 

mem0ryale nie trzeba wiele słów tra
cić, jest on we wszystkkh swoich u
stępach tyle wart, co wszystlkie ;popr.ze 
dnie memoryały. Nie troszczą_c się 
wcale o to, co i z niemieckiej strony 
z arnucano w zeszłym roku komisyi ko
lonizacyjnej - na nas.ze mowy pod 
tym rwzględem nigdy ·Się nie zważa -
kupowalia· komisya witym roku majątki 
nadal jak dawniej. Jakoby z pos·Qie
chem wyrzucała ostatnie mHiony, za 
które nabywała wielkie i śred1nie mają
tki oraz gospodarstwa włościiańiskie i 
to ja'k zwyikle: od Polaków tyJko l O 
pracent, 7 dóbr rycerskich i 39 gosrpo
danstw włościańskich, ogółem 3000 ha, 
resztę z r'lk .niemieókich. Ofiarowali 
niemcy na sprzedaż 368 majątków 
większych, obejmujących ogółem 
102 464 hektarów i 869 ~ospodarstw 
w lościańskich, obejmujących ogółem 
27,795 hektarów. z oich IJJa1byla komi
sy_a 14 dóbr rycerskich i 50 średnich 
ma_łąitków, ogółem 64 większe majątki 
i 57 gosipodarstw wfościańskich. Więc 
więksi i mniejsi właściciele .ziemscy 
oraz gosp-odarze włościańscy prawiE 
po bratersku podzielili między siebie te 
37 milionów. które wydala komisya na 
nabycie majątków z rąk niemieckich. Z 
rąJk polsk:ch kupiono tylko za 5 milio
nów ziemi. 

Jako curiosum trzeba tu podnieść, 
że komisya kolonizacyjna nabyła dwie 
domeny a w ostatnim czasie majorat 
od niemieckiego księcia Hohenlohego, 
Grabowo w Księstwie Poznańskiem. 

Z funduszu 100 milionów. przezna
czonego rua nabywanie domen pozosta
ło ty1lko 8 milionów, a więc za 92 miłio 
ny n~byto domeny i maijorat. To są suk 
.cesy, o jakich mówił minister rolnictwa 
w komisyi budżetowej iw ten sposób 
s tracono resztę z funduszu 450 miliono
wego. Przytem trzeba i to zauważyć, 
że komi.sya prz.eznaczyla w 1906 r. 42 
milrony na nabywanie maJątków, cho
ciaż miała jeszcze przeszło 100 OOO ha 
nierozParcelowanych. 

Za jaką cenę kurpowano ziemię, to 
już podniósł tu hr. Praschma. W r. 1905 
kupiła komisya 34 OOO ha za. 41 milio
nów, w r. 1906 tylko 29 OOO ha za 42 
miliony, więc podniosła ·cenę ziemi z 
1184 mk. za hektar w r. 1905 na 1419 
mk. za hektar rw r. 1906. Tak, m. p., to 
zrobiła komisya koloniziacyjna, a nikt 
inny. Już z niemieckiej strony mówi'O
no o tern w komisyi budżetowej, a 'po 
raz pierwszy słyszałem sofizmat, że 
Polacy omaczali cenę ·ziemi. Dawniej 
mówiono, że ipolskie banki parcelacyj 
ne płaciły nadmierne ceny a QOtem ka
zały sobie je zapłacić przez biednych 
chl~pów połskic~ Teri.aii zaś mówią, 
że wszyscy Polacy, którzy wogóle ku 
:pują ziemię, dyktują te niedorzeicznie 
nadmierne ceny. 

M. :p., gorszej •sofistyki i obłudy nie 
można sobie wystaw i ć. W zeszłym ro 
ku mówił nawet baron Zedlitz. że ko
misya kolonizacyjna; postępu-le isobie 
zbyt nerwowo, że ·Przecież nie byłoby 
to wielkiem nieszczęściem. choćby Ja
ki majątek przeszedł z rąk niemieckich 
w polskie. Istotnie nie jest to bynaj
mniej stratą dla niemczyzny, skoro ja
ki majątek za niedorzecznie wysoka 
cenę, wiele wiekszą od wiartości jliemi, 
kupi Polak. Gdy po dobrych latach 
przyjdą złe, niejeden Polak. który za
płacił zbyt wysoką cenę, będzie . mu
siał na tern cierpjeć przez całe życie al-

bo może J)Odupadnie pod wzgJędem ma 
Jątkowym. Więc dla niemczyzny to 
-oump p11mso+s ;)fl\nzse1+s gł feJt\Op 
O!t\QdS O:P{ oq1v ·uwp~aZJZSg!U tSdf d!U 

miczne? Piaioowie widticie z tego 
co wprzód 1powiedziałem, że z pienię
dzy, które pochodza z kieszeni nas 
wszystkich, niemieccy właściciele ziem 
scy wzięli lwią część, bo około 200 mi
lionów. Wprawdzie wszYistkich pie
niędzy oni nie dostali w rękę, bo byli 
bardzo zadłużeni. 

Stosunki finansowe komiisyi koloni
zacyjnej aż do końca grudnia r. 1906 .tak 
się przedstawiają. Rozchód od 
rnlGu 1886 do roku 1906 wynosi ogółem 
444 mHiony, dochód w·tymsamym cza
sie 107 milionów; rozchód więc po od
ciągnięciu dochodu 337 milion.ów. Po
nieważ cały fundusz kolonizacyjny wy 
nos.ił 350 .milionów, .przeto pozostało 
1 stycznia 1907 r. 350 mniej 337 milio
nów czyli 13 milionów. Bez zdania ra 
churrku wydano oprócz tego z funduszu 
100 milionowego, przeznaczonego na 
domeny, 92 miliony, jak ·powiedziat mi
nister rolnictwia.; więc z te~o funduszu 
.pozostało 8 milionów. Ogółem więc z 
450 mili-0nów :powstało 21 milionów. 

wno .się okazały przy zastosowaniu 
tej _polityki, potrzebuje nietyłko no
wych funduszów, jakie uchwalono 
nasamprzód w ustarwfo z dnia 26 
kwiet·nia 1886 roku. lecz i dalszych 
kompetencyi prawnyieh. 

Zapowiedziany w mowie od tro
nu dniia 8 stycznia rb. 1proJekt odpo
wiedniego ukształtowania owej usta 
wy już się przygotowuje, ale wobec 

_/ wielkiej e'kąnomicznej, technicznej i 
jurystycznej trudnośc\, ja1ką przed 
stawia ta sprawa, rząd prawdopodo
bnie nie J)Odłoży tego -projektu y.1 o
becnej sesyi. 
Mości pa1nowie, to oświadczenie mi 

nistra w swioich pełnych .przeciwień
stwa krętactwach jest ja:k .najostrzej„ 
szą krytyką całej działalności koloniza
cyjnej. Minister mówił W.Prawdzie na 
·samprzód o sukcesacb w <lwóch krót
kich dz'.esięcioleciach. Czy dziesięcio 
lecia mogą być ł<irótkie? . Dotychczas 
a;awsze sądziłem, że dzies'.ęciolecie 
trwa 10 lat, a dwa - 20 lat. To za
uważam tylko mimochodem. Ale po
mimo tych s11kcesó.w potrzebuje ko
misya kolonizacyf.lna, aby przezwycię_
żyć przeszkody, jaki-e· niedawno się o
kazały, nietylko dalszych isetelk: mili
onów, - co zawsze eufemicznie się na 
zywa na.cpeł:nieniem funduszu koloni
z~cy.jnego, tej bezdem1ej beczki. Da-

1midów, jalkby go nazwać można, -
lecz jeszcze dalszych kompetencyi pra 
wnych, które w12rawdzie nie łatwo da 
dzą się wc'.ągnąć do ustawy. 

(Cią_~ dalszy naistąpi). 

liemie polskie. 

Wobec tych liczb i wyników wnio
słem w kom '.syi budżetowej o ostatecz
ną likwidacyę całego przedsiębior
.stwa kolonizacy:mego. Pozostałe 21 
milionów możnaby użyć na udzielanie 
taniego kredytu chwiejnym egzysten
cyom wśród niemieckich wlaśdcieli 
ziemskich i gospodarzy, aby ich utrzy
mać na iUQwierzchni wody. W ten 
sposób, po zaniechaniu § 13 noweli ko
}()Ilizacyynej mogłyby te nieszczęśliwe 
dzielni·ce znowu uzyskać normalne sto
sunki ekonomiczne, normalne ceny zie
mi i normalne stosunki zarobkowe, co
by było korzystnem dla obydwóch nar- Z Pru~ Zachodnich. War·młi i Miizur. 
rodowości. Natenczas nastąpiłoby to, 
o c,zem mówił w ze·szłym rokru hr. Po
sad·owski w parlamende: Przy swobo
dnej emulacyi zwyciężyłaby ta naro
dowość, która okazałaby się pracowi
tszą, oszcz~dmiejszą . i dzielniefSzą. Na
stąpiłaby fo, gdyby istotna emulacya 
była swobodna. W obecnych stosUJl
kach, kiedy jedna narodowość może 
działać z.upelnie swobodnie i kiedy na
wet rząd ją popiera, a druga ma kajda 
ny na nogach, nie można mówil v swo
bodnej emulacyi. Ale nawet przy swo 
bodne.:, emula.cyi .przyszlość dla pola
ków n:e przedstawia ·się różowo, bo 
niemiedk:a wł1asność ziemska już tak 
się mzszerzyła w stosunku do .polskiej, 
że_ to, co byśmy jeszcze .nabyć mo
gli_, 'byłoby ty.lko śmiesznie małą cząst 
ką. 

Kościerzyna. KolonistaGiese, któ
ry, jak już donosiliśmy, !POWie:sil się 
w tute:iszem więzieniu okręgowem, 
przyznał się przed s:w-ą żoną, iż mor
denstwa na kolrynistach Zielk'im i Hor 
nei się dopuścil. Ogluszywszy obuch 
podcząs siprz.ecvk:i dężką butelką, wirzu 
cil ich do w:erzycy, chcąc w ten spo
sób ś~ad swej zbrodni zatrzeć. 

Pelplin. Strejk mularzy i cieśli 1u 
jeszcze nie ustal. Usiłowania czynio
ne w przeszłą niedzielę, aby pracodaw 
c&w i iprncob:onców pogodzić, nie zo
sta·ły uwieńczone pomyślnym skut
kiem. 

Pelplin. Ks. proboszcz Aloizy Zy
gmanowski z Pokrzydowa umarł w N eu 
mahr, gdzie szukał ulgi na swe cierpie
nia. Liczył 60 lat życia i 34 kapłań
stwa. 

Z WieL Kr Poznanslde101J 
M. p., to jest faktem, wykazanym 

w sumarycznem zestawieniu, że oby-
1dwie dzieln:ice, Prusy Zachodnie i Księ 
stwo Poznańskie, · obejmują ogółem 5 Poznań. Gazety :polskie w . Pozna
milionów hektarów ziemi, a z niJch ipo- niu ogłaszają spis lokali pol~kich, któ-
siada1ą niemcy 3 446 470 ha., ;polacy rych fotinierzom .załogi poznańskiej 
zaś tyl1ko l 676 OOO ha. Ten fakt,mo- zwiedzać nie wolno. Jest ich liqzba 
gący jedynie decydować w tej ·spra- pokaźna, a pomięd1zy niemi są główn'.e 
wie, przemilczał minister w komisyi takie, w których się odbywiaty pol!Skie 
budżetowej. Natomiast w od.oowi@dzi obchody lub których właściciele są do
na mój wniosek o likwidacyę komi- brymi Po laikami. Do „zaikazanych'' Io 
syi .kolonizacyjnej, zaraz wymalował kali należą także Bazar, Hotel Prancu
dyabła na ściani~ to jest niebezp '. eczeń ski, Dom Przemysłowy, Dom Katoliic
stwo ze strony polskiej, .to znane stra- ki ·i td. 
szydło, kt_óre prze~aża ·niemieckieg_o Mimo to Niemcy maja czoło twier-
M11chałka 1 usposab1:a go do wszelkich dzić, że Polacy ich bo}kotują. 
czynów haniebnych, chociaż z drugiej W Ostrowie założono spółkę dla eJks 
strony mu powiadają, że ma się bać iploątacyi rudy żelazne{ CEisenver
jedynie Boga. Minister powiedział, że wertungsgeseUschaft) z 09:raniczoną po 
od roku 1896 o 1905 1przeszło w Po- ręką. Kapitał zakładowy wy:nosi 300 
znaflskiem i w Pimsach Zachodnich 62 tyisięcy marek PrzedsięJiorstwo zało 
tysiące hektarów więcej, na Slązku żylo zakłaidy żelazne z f rydenshutty 
prizeszło 11 OOO ha., więcej i rw Pru- . na Górnyim ~lązku. Celem Towarzy
sach Wschodnich 11 OOOha. więcej z stwa będzie zakupywanie, eksploato

.rąlk polski·ch w niemieakie, niż odwro- wanie i zużytkowanie rudy. 
tnie, .pomimo nabytków Jromi•syi koloni- Kościan. W ooniedziałek w połu
zacy~lnej. Wobec 1:ego bezwstydnego, dniewybuchł pożar w majątku hr. Kan 
agresywnego postępowania polaków, ~ stancyi Mielżyński ei w Kotowie i zni
wobec tego zagrażania niemczyźnie '., szczyl kilka budynków gospodarczych. 
na kresach wschodnich zakomuniiko- · Oprócz tego spalił się m~gazyn „domu 
wał mini·siter zamiary rządu królew- towarowego", w środku nodwórza, w 
skiego, które zacytuję dosłown:e we- którym znaidowalia się znaczna część 
dług stenograficznego sprawozdania z towarów. Niestety zgilflął w płomie
komisyi budżetowej. Minister powie- niach 6-letni chł-OPiec, który 1za ojcem 
dział: poszedł do obory i którego prawdopo-

fundusz komisyi kolonizacyjt!lej dobn:e nikt nie Sipostrze~ł. 
jest już prawie wyczerpany, ~ak to Z Bróica donoszą do ~azet niemie
wynika z memoryalu, 'Przedłożonego ckich, że pomiędzy BuJrowicami a Lu
:sejmowi. Rząd ma mocne postano- tolem poszukiwano od dwóch lat węgla 
wienie prowadzić dale~~ politykę ko- brunatnego i kali. Próby .wiertnicze 
lonizacyjną, tktóra już osiąignęta suk wydały fl?Odobno pomyślne rezultaty. 
cesy w dwóch krótkich dzie- W pobliżu ·dworca kolejowegow Lutolu 
sięciołecia.ch. Ale na to i na prze- ma w najbliższym czaJS ;e powstać no 
zwyciężenie przeszkód, jakie ni_eda- wa kopalnia. 

Ze Sl4zka czylł Staropolaie; 

Król. Huta. Ciekawy WY.I>a'dti 
darzył się w pewnej pobliskie] ht 
tScowości. Rozchorował się ta.in 
żiko pewien robotnik, talk iż go do s 
fala oddano. Chory zapadał cor<lł 
dziej. Pewneg'O dnia zesłabł tak 
beZJpiecznie, że zdawało się, iż sko: 
Z~niesion~ go wi~c w nocy d:.; trUp·i 
m. Gdy ją nazanJ.trz otworzono cl 
rego w truP,iarni nie było. Krótko 
tern przypyła d-0 s~pitala żona ieg~ 
oznajmiła, że mąż jej wrócH do do · 

Bobrek. Przy koPaniu fundain, 
tów pod nowy dom gmi.nny, z.nalez:~ 
trzy szkielety ludzkie, których l>Oc 
dzenie nie jest zn'1!ne. Być może 
tam w tern miejscu byt niegdyś · c~ 
t.arz; może tam grzebano ni~dy-ś 
wniej zmarłych na jaką izaraźę. M 
że to jest tem prawdopodobnii>-• wi 
pr.zez to, że na miej1sou stoi krzn""~ lLz 
m1enny. f.n 

Ruda. Robotnik Aloizy Paiwelek w 
kopalni „Glueckauf" wrócił w nocy n.· 
piątek do domu pijany. Gdy go ojci pe 
zganił, rzucił się syn na sędziwego 0 ra 
ca i po'kłuł go nożem, poczem l>Oloż. kP1

1
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się spokojn:e do łóżka. zostawiając c' 
ca zemdlonego na podłodze i' broczą' Żf 
g.o k:Wią. ~rypiero. rano znaletli ~ p: 
s1edz1 stanca 1 oddah ~o pod opiekę 
karską. Stan je_go jest groźny. 

Z innych dzielnic Polski·. 
:Emigracya z Oalicyi. W roku ub. '" 

głym wyjechało z Galicyi .za zaro 
ki em 110 _ooo osób. w rnku bieżący 
w ciągu ipier.wszego kwartału wyjec 
lo do Ameryki 8 500 osób, .zaś ck> P 
Saksonii i Dan'.i przeszło 100 tysięcy. 

Wiadomości ze świafa. 
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W parlamencie niemiecki• 
zabrał głos przy obradach nad etate 
ministerstwa wojny poseł hr. Mlelży' , 
ski viętnując ibojikot interesów polskie 
ze strony .władz wo{lskowych. łir. Afa 
żyński wskazał na wypadek ostrow : 
w którym ułan za zabLcie robotnika po' 
skiego i znęcan ! e się nad trupem skaza 
ny został na :r.ok więzienia, oodczas gdr 
w .procesie wrze:siń·skim mailkę, któ 
wymyślała na nauczyc '. eha· za obici 
dzieoka jej do krwi skiazana została na 

dwa lata. 

W sejmie pruskim 

przyjęto w trzeciem ozytaniu etat ko 
mi·syi kolonizacyjnej. Przemawia! 
seł .Mizerski. Napadł na Polaków li· 

·berał dr. Voltz domagając się usta~ 
wyjątkowych dfa· Górnego Śląsk 
Winiusek wolno konserwatywny ubole 
wający nad tern, że rząd dotyiahcza 
n ie wn:ósł nowych ustaw wyjątkowYC 
prz.eciw Polakom odrzucono. 

Pr/Zy nastennych obradach nad eta· 
tern urzędu górnictwa poruszono osia· 
tnie katastrofy kopalniane. Minister za· 
pewnial, że czyni się ścisłe dochodze· 
ni a. 

Rozluźnienie karności w wolsku fra 
cuskiem. 

Killka miesięcy temu donoszono (· 
~wesołym" gamizon:e w Verd~n. 
gdzie ledwie polowia żołnlerzy pclnila 
służbę wojskową, reszta zaś służył~~ 
ficerom, jako lokaje. 1kucharze, woz~1· 
ce, chłopcy do podawania piłek tennis· 
owych i t. d. Teraz opinię p.ubl:iczna 
francuską poruszyfa spraw.a innego galar 

nizonu, nie wesołego wprawdzie, 1 

może jeszcze wię_~ei sensacy.(nego. Che 
dzi tu o stojące załogą w CherboU!g,u 
wojska kolonialne. które w tern rn1es· 
cie pełnią obow:ązki nożowców i b~· 
dytów. 

W Cherbourgu stoją załogą: dwa 
pułki piechoty JLniowej, personel war.; 
sztatów okrętów i zał·o~d dwóch dfi\ 
zyi ·obrony brzegów. Piechota pnio"'.: 
zachowuje s:ę spokojnie, natomiast n\ 
ma dnia prawie, aby marynarze, 
zwłaszcza wojska kolonialne - nie~ 
pełniały gwałtów na obywatelach~ . 
sta fab nawet żot·nierzach pieC1J\.nl 
liniowe}. d 

Oficerowie są wobec tych wY'Pa '. 
ków bezsnni. Obawiają się ich są~i. 
wryjskcmre, którzy przestępców ul1t 
winn;ają lub karzą zupełnie lekko. 



ub. 

Stosunki, jakie zapanowały w Cher 
bourgiÓr mają być przedmiotem inter
pelacYi w Izbie. Dowiemy się wtedy 
zwewne w:elu jeszcze innyc_b cieka-
wych rzeczy. . 

System dezo.rganizacyi armii, zapo
czątkowany przez smutnej pamięci mi
nistra A..ndre'ego, zaczyna wydawać 
ow~e. 

No·we nieporozumienie o Maroko. 
Ja'k z.aizdrośnie śledzą się nawzajem 

jrancuzi' z niemcami w sprawie maro
kańskie;1 dostatnio przedstawia ostat
nie nieporozumienie z oowodu robót 
kanaJizacyjny\:h w Tangerze. Pisma 
francuskie uderzyły na trwogę o to, że 
ultan marokański zam1erza powie
rzyć kanalizacyę rynsztoków w Tan
~erze ~'.emieckiej firmie Hensckenhaus. 
Przedsięwzięcie to wcale nie przedsta 
wia si~ imponująco: koszta robót kana 
nzacyjnvch obHcwno na· jakieś 300 OOO 
franków. francuzom jednak. jak mó
wią ·sami, chodzi o zasadę: wyróżnie-
11:e iortmY niemieckiej gwałci 106 i 107 
paragrafy aiktu konferencyi w Algeci
ras. które zakazują oddawania robót 
publicznych ·oudwziemcom z wolne!I rę 
ki. Pisma niemieckie silą s:ę dowieść„ 
że konwencya algeciraska w tym wy
padklJl nie poniosła żadne~w szwanku. 

=== 
Z różnych stron. 

llilochum. Czlokowie tutejszego przymuso 
"'t&'.O cechu krawieckiego uchwalili, a'by pod
wyisZJrć ceny ubrań, wytkonanych pocUug mia 
rJ. 

jeszcze wiele tysięcy Polaków na obczyź
nie abonuje gazety niemieckie, ałe o polskiem 
piśmie jakoś u nich cicho. Do tych wszystkich 
Rodaków dotrzeć winni nasi Szan. Cz.yteLni.cy, 
by ich zachęcić do zapisania „Wiarnsa Pol
skiego" na maj i czerwiec. Kwit do zaipisania 
zamieszczamy na czwartej stronie i spodziewa
my się, że każ.dy chętnie doloży ręki, by wy
rugawać z domów polskich polakożer<:ze bi
.bwy, a w ich miejsce dać obojętnym doitąd 
dla spraw narodowych PQlakom „Wiarusa 
Polskiego'\ którego prenumerata na ma:i i czer 
wiec wynosi tylko 1 markę, a z. odnoszeniem do 
domu 1.28 mr. Spodziewamy sie, iż szan. Czy
telnicy pokfadanych w nich nadziei nie za
wiodą! : 

f'SSel!. Alf"'-0hol prowadzi .do więzienia. 
-ąd przysięg'ł'ych skazał 19 tat liczącego gór
nika Józefa Kaczmarka z Wanne na 4 latai wię
zienia za pokaleczenie, którego następstwem 
byla śmierć. Kaczmarek zadal w d•niu 17 lu
tego br. górnikowi Janowi Petryńskiemu pod
·cz.as bójki kilka ran nożem. Jedno żgnięcie tra-
1ilo w &erce, co s.powodowalo śmierć. Kacz
marek byl w pijanym stanie. Mamy tu nowy 
<low<>d, że trzeba mtodzież zachęcać, by wstę
powała <lo Soko.tów, śpiewa·ków i do innych 
towarzystw„ a wtedy pokocha trzeźwość, ga
zetę i książki, a unikać będzie karczmy. 

W Bruchu zamknięt<> szkolę na nieograni
-czony czas z powodu grasującego tam tężca 
karku. 

Demie. W kopalni „Schamhorst" z po
wodu wybuchu gazów 8 górników odniosłlo cię 
.ikie rainy. Oto nazwiska njesz«:zęśliwych: Jan 
l(aska (samotmy), A<lam łfortmarrm (żon.), Jó
zef Kans (sam.), Józef Kornas (sam), Jaikób Ce 
lik (żon.), Waclaw Nemecak (żon.) 

Oertbe. W kopalni „Lothringen" zostalo 
20 górników odurzonych przez gazy. Przypusz 
~zają, że lekarzom uda sie ich ocucić. 

BotkoP. W kopalni „Prosper I" zerrwa.h 
się lina u 'kosza. Trzej górnicy '\.ypadli z kosza 
<Io szybu i zabili sie. 

Caternberg_ Nieszczęśliwy .wypadek zda 
rzył sie .na kopalni .Jielene" w Altenessen. 
Przez s.pa<lającą drabkę z wysokości pięciu me 
irów zootal cięż.ko pokaleczony i odstawiony 
<to ·domu chorych górnik Maciej Karólak z Ca 
ternbergu. W. W. 

P.ederborn. Wielkie oburzenie powstało 
między obywatelstwem że. tu~ejc;i r:-eźnicy dh 
.tnl1urr7' dostarcza~ą mięsa po 50 'en za funt, 
J>Odcza:s gdy w mieście kosztuje 75-90 fen 

Mlsburg. Tutejsza fabry1ka cementu ,,Teu
fonia" wyiplaca 20 procent <lywiden<ly. A iakie 
zarobki mają jej robotnicy? 

Trewir. Trzej ślusarze hulali w pewnej 
restauracyi w Differdini{en, a ~dy gospodarz 
zażądał za'J)laty, zamordowali go. Sprarwców 
aresztowano. 

Osterłekl. Oór.nik Juliusz KomalczYk d(}.. 
s-taf się rod przednit k0ra wóz.i-a, n:ir,etnb 
nego weglami i z-0stal niebez.piecznie poraniony 

Za spraW robotnlozych. 
W Rath pod Dyseldorfem cxlbyl się dn.lia 

7 ~· wiec „Zjednoczenia zwodowego pol
skiego••. Wiecowi przew-O'dnicz.yl dh. W. Le
Wan00wski, protokól pisal dh. fr. Struga.I~, a 
Zawrukami byli dh. d:h.: Kubiak i Dąbrawslk1. 

Pr.zemawiali o sprawach robotniczych dh.~ 
Qele~at Walenty Chwialkowski z D:vsseldorfu 
Pr. Strugala z Rath. Lewandowski z Rattingeri, 
Dąbrowski i Ruciński. 

Tnteisi druhowie pragną. by utworzono w 
z•Ziednoczeniu zaw. pol." nową klasę ze skfa1

l 

ką tygodniową 50 fen. Sprawę tę rozpatrzy za 
Pewne przyszle walne zebranJe. 

Mężem zaufania dla Rath i Rattingen 1· 
'Stal Wybrany druh Wo.fciech Lewandowski, 
~attłrrg-en, ulica Dysseldorfska 55. 

fr. Struiała, sekr. wiecu. 

f.s~ W ostatnim numerze „Zjednoczenia" 
czytahśmy różne projekty zmiany ustaw pr, 
staw1on~ przez zarząd i Raaę nadzorc.z:ł „Zje
dnoczema zaw. poi.". 

l(to się dobrze rozpatrzyl w tych wnios
kach, przyznać będzie musial, iż należy je 
zbadać na walnem zebraniu i o ile 11\0Żn-OŚci 
wszystkie przyjąć, g<lyż byfoby to wielkim kro 
k!em 17aprzód .w rozwoju naszej polskiej orga
mzacy1 robotru.c.ze,j. Takie nD. Wydzialy miei
s~owe są komeczne, jeżeli chcemy skutecz
m~ pracować.. podobnie ma sie rzocz z inny
nu v.illoskanu. Z mej strony prag11ę, aby na
sz~ w~l~e zebranie QYlo początkiem jeszcze 
św1etmeJszego rozwoju .,ZjedI1<>Czenia zawod~ 
wego polskiego" tak na obcZYtnie. jak ł 
stronach naszych Q.\czystych. 

Szczęść Bo-le 1 Hutrl.k. 
Oberhausen. Dnia 7 bm. odbyl sie tu vt"iec 

„Z. Z. P." na który jako referent przyby1 .... .. 
l(orpus. Druh l(rzyżański zlożyl urząd <le r 
gata. więc wybrano w jego miejsce druha Wa
lentę.go Kubiaka, który mieszka w Oberhausc11 
przy ul. ttaidstr. 58. 

Na c1lonk6w zglosilo się 25 wlecownikó,, . 
dobrowolnej skladki zlożono 3,70 mr. · 

Wojciech Orzeskowi.ak. sekr. wieca 
W Steele odbyl sie dnia 21 zm. wiec „z;. 

Zaw. pol." na którym wybrano delegatem na 
walne zebranie druha Józiakowskiego. Wieco
.wi temu przewodniczyl druh Pogłodziński, prze 
mawfali zaś dhdh.: M,ajchrr,ak, Frank, Wal
czalk, (Jrześkowiak i tteinc. 

Józef Majchrzak, sekretarz. 
Vienenburg. Szanowni Rodacy! Niemal 

każdy z nas pewnie już wie. że istnieje w Bo
chum, w Westfalii polska organizacya zawo
dowa, która dzielnie broni praw robotnill<óiw. 
Pytam si~ wobec tego: dla czegóż mieliby~. 
<llużej jeszcze tk•wić w organizacyach obcyc11 

Przecież Polak tylko do „Zjednoczrn .. 
zawodowego po1skiego należeć może z kan, 
ścią dla siebie. Gdy md zaufania druh lJ!, 
Józwowiak przyjdzie do wasze~o domu . . " 
zapisać was na członków polskiej organizacyi 
robotniczej, to nie wymawiajcie się, tYLKo się 
zapiszcie, a porzućcie te obce „ferbandy" i 
„gewer.kferainy", które są dla niemieckich ro
botników. Niestety jeszcze dużo Rodaków na
leży do wrogo dla nas uspoSiObionych organi
zacyi. 

Rodacy! A czemuście są. tak latwo wjerni 
Bo nie czytacie „Wiarusa Polskiego", nasz.ego 
obrońcy i nauczyciela. Zapiszcie sobie go i 
czytajcie, to będ.ziecie wiedzieli, jak Rodacy 
nasi w innych okolicach obciyz,.ny żyią i jak 
oni się zachowują, czytajcie „Wiarusa Polskie 
go" a dow[,ecie się, jak dziatki naszych R.oc.la
ków w Polsce cierpią za Ojczyznę, wiarę św . 
sprawiedliwość, a wiencz.as też rozgrzeje si~ 
we was krew polska i powiecie sobie: Od dziś 
olączyć S!ię będę tylko z Polakami, od dziś ko~ 
chać i s1anować będę wszystko, co polskie. 

Szcześć Boże! Górnik. 
CL& 

Ostatnie wiadomości. 
B e r 1 i n. l(omisya rugów wybor

czych parlamentu niemieckiego zakwe 
stvonował1a wybór znanego centrow
ca· i przeciwnika Polaków ks. Glowa
tzky'ego, który wybrany zost~ł prze
ciw kandydatowi polskiemu. Postano
wiOno zarządzić dochodzenia. 

P e t e r s b u r g. Donoszą, że Niem 
cy agitują silnie przeciwko temu, by 
Duma uchwama samorząd dla Polski. 
Pono Niemcy pracują nad tern, by do
prowadzić do rozwi~zania Dumy. 

Ge Is en kirch en. Na kopalni 
~,Bismarck" za~itrejkowali ciskacze 
(Schłepper} w liczbie 140 z powodu 
zatargu zarobkowego. 
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Od Redakcyi. 
Szan. naszych korespondentów prosimy, 

aby pisali zawsze tylko po jedne.i stronie a1 · 
kusza i wyraźnie Poż'!dane są .nam koresp ?n 
dencye krótkie, treściwe o życiu. Polaków 1 • 
prncy narodowej o prześladowaniach ze s , , 
ny policyi itd. Czem korespon~encya ~rót~ 7~ . 
tem_prędzej może liczyć na um1eszczeme. H · 
zumie się, że wolno pisać tylko szczerą praw: 
dę. Każdy korespondent winien też podać sw61 
dok.l'adny adres. 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Baczność członkowie w okoUcy Rollinflhausen. 

Do delega-ctwa Rołlin~hausen należą Rol
linghausen, Berghaus_en i Suderwich. W ~ol
limrhausen Nieder jest uprawniony do zbiera
nia skladek Stanislaw Majorczyk. mieszka w 
Róllinghausen nr. 66. . 

W Rohlin.ghausen-Ober. PranCJszek Szu-
dra. Rollinghausen 73. . . . . 

W Berghausen i Su<lerwich w m1e-isce MaJ 
szaka druh Wawrzyn furmanmvski. 

..ZjednocZenle zawodowe oołsk!ie". . 
Zebranie czlonlków w Osterfel<l odbędzie 

sie w niedzielę. 28 kwietnia po poludniu o godz. 
5 w lokalu pana ttusemann. 

· Dla Schoonebeck. Zebrania czlonków bę
dą się odbywać w każdą 4-t<ł ni~dziele oo poJ. 
o iodzinie 4 w lokal~ van~ ~mk_elhof~r. ~a 
zebraniu można skladk1 plac1ć i takze w~parc1a 
za czas choroby będą wypłacane Meżem zau
fania w miejsce illębowieckie11:0 ros.tall obrany 
druh Władysław Walczak. Mittelstr. w porwyż 
szyim lokalu. . " 

ZJednoCZenle zawodowe połsJóe • 
żje<1noczenle zaw. oołslGie" w Mart~ 

don"osi swYt11 druhom. iż w niedziele. d:ria 28 
kwietnia urzadza zabawę lato!Wa na sall pana 
ł(orte w Marten, ulica Cesarska. P.oczątek)za-
baWY o godzinie pól do 4 po poludmu (1 

Wydział. 

BACZNOSC DRUHOWIE OKRĘGU '. 
W przyszlą niedziele. dma 28 t-.wietni o 

godzinie 3 i ipól Po poludniu oobęd.zie się w 
Gelsenkirchen na sali hotelu „German.ia 0 u p. 
Baumeister'a, ul, Anninstr. 14. 

zebr.anie prezesów I naczelników. 
O jak majliczniejszy udzlal prosi 

A. MJchczyńskl. prezes okrcgu :.X 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
donosi swym czlonkom, ii ' niedziel~. dma 
28-go kwietnia odbedzie ię zebranie w celu 
omówienia ważnych spraw. O liczny udziaJ 
czlonków prosi Zarząd. 

Bacznośt ReckL-Siid. 
Towarzystwo Loteryjne „Gwiazda zcze

ścia", donosi, iż zabawa, która się mia.la 
być w niedziele. 24 kwietnia Jest odlożona i 
powodu, iż mamy tu Najprzew. ks. BisG<upa 
Monesteru. Będzie też w niedziele św. S~kru 
ment Bierzm<JWania. l(iedy się zabawa < 1 

dzie będą bliższe wiadomości podane we ,,Wia 
rusie Polskim'·. (1) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Osterleld 
<donosi S\Vym szanownym Braciom i Siostrom, 
li w przyszłą niedziele. 28 bm. o godzin.ie 3 
po południu odbędzie sie na malej sali pana 
ttuscmanna Walne iebranie. Chorągiew już 
aiadeszła i bedzie na zebraniu przedstawiona. 
Ponieważ mamy bardzo ważne sprawy do za-
1atwienia, przeto o liczny udzial prosi (l) 

fr. HorY:ta. nadzelator. 

Baczność Sterkrade! 
Towar.zystwo św. Józefa w Sterkrade 

obchodzić b~ie swOją rocznicę w niedxielę, 
28 kwietnia. Sposobność do spowiedzi wielka
<?1ocnej w sobote 27 bm. po poludniu poc~wszy 
o godzinie 3 i w niedziele do poludnia .. Nabożc1i 
st:wo z kazaniem polskiem w niedzielę po po. 
o ~odzinie 4. 

&czn-0ść Osterfełd ! 
Sposobność do spowiedzi wiclkaa10CJ1ei 

zac21nie s.ię w piątek 3 maja po poł'udniu o go
dzinie 3. Wieczorem o R;odzinie pól do 8-ei od 
będzie sie pierwsze nabożeństwo z polski em 
kazaniem. Dalszy pOrzC\dek oglos.i się z ~. 
bony. 

Baczność Druhowie ćwiczący w 
Marten! 

Dwiosi szan. druhom, iż ćwiczenia odbędą 
się w niedzielę, dnia 28 kwietnia punktualnie o 
godZiinie 1-trj po poludniu. Po ćwiczeniach wy 
marsz do sąsiedniego gniazda t11a zabawę. O 
ja•k ..najliczniejszy udzial uprasza się, Czolem ! 

( 1) Naczelnik. 

Towarzystwo św. Wincentego w Hochheide 
donosi szanawnyin czlo:nkom, iż zebranie 28 
kwietnia wypada. Towarzystwo bierze udział 
w rocznicy w Sterkrnde. Wymarsz z loka\11 
posiedzeń w niedzielę. 28 bm. o godz. 12 i pót 
w po.tudnie. (1) 

W. Milczytiski, sekretarz. 

Towarzystwo głmn. „Sokół" w Recklinghausen 
Seud 

podaje swym druhom do wiadomości, iż :ze
bramie odbędzie się w niedziele. dnia 28 4 o go
dzinie 11 i pól w lokalu posiedzeń (Jfu1glings
haus) ulica Marya(1sJ<a. O licz.ny u<lzial upra-
sza się. Czol'ern ! ( 1) Wydział. 

Towarzystwo zupełnej lwstrzemlężliwośdi od 
napojów alkoholowych „Wyzwołenie" w .Essen 
donosi uprzejmie SwYm czlonkom oraz wszyst
kim Rodakom i Rodaczkom, którzy sprzyjają 
powyższemu Towarzystwu, iż zebrania odby
wać sie będą w każdą czwartą nie zielę miesi:i 
ca po pod'udniu o godzinie pół do trzeciej n:l 
sali pana Dahelm, przy Oerliogplatz. Przysz.le 
zebranie w niedziele 28 bm. po poludniu o pól 
trzeciej. Goście z.aJWSZe mile widziani na ze
braniu. O liczny udzial w zebraniach uprze:i-
mie prosi 

Sz. Prąclrowłak, prezes. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Obennarxloh 
podade swym cz.tonkom do wiadomości, iż w 
niedziele, dnia 28 kwietnia odbedzie się kwar
talne walne zebranie, o godzinie wPól do 12 
Czlonkowie winni ise jak najliczniej stawić 
ponieważ przyjdą ważne sprawy pod obra-dy. 
O jak najlj.cmieiszy udz.iat w zebraniu uprasza 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jerzego 
danOiSi swym czJonkom. że w niedzielę 28 bm. 
odbedz.ie się kwartalne walne zebranie. Ponic 
waż pod obrady ważne sprawy prz}'\jdą, upra
su n i ~ k najliczniejszy udzial. Goście mile wi-
dzi:.i1 ·. (1) T_ Szymik, przew. 

Towarzystwo Przemysłowców w Reckllng-
bauseo.Siid 

urządza w niedzielę, dnia 28 kwietnia rb. na 
sali p, Kuchem swa wiosenną zabawę z przed
stawieniem teatra lnem pd tyhtlem: .,Jeden z 
nas musi się ożenić." Bardzo to wesola sztuka. 
Po teatrze nastąpi dalsza zabawa w tańce. Kon 
cert wykona arkiestra p. M. Lawickiego z R.-S 
Początek o g-odz. 7 wieczorem (2) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Men
szede 

urządza w niedziele, dnia 28 bm. 
oierwszą_ zabawe wiosenną 

na sali paTia A. Vogt'iai.. Początek za
bawy o godzinie 4 oo południu. 

Zabawa urozmaicona koncertem, 
strzelaniem do tarczy o nagrody, ćwi
czeniami druhów naszevo ~niazda i 
ćwiiczeni-ami druhów bratnich gniazd 
oraz tańcem. Muzyke dostawi druh 

Stania z Mengede. B~ą akże nasza 
polskie dudy. 

Szanowne gniazda. które dostały za
proszenie, które dla braku adresu 
ich nie otrzymaly prosimy UP:fZejm:e. 
ażeby nas swoj\ obecnością zaszczycić 
raczyły. Upraszamy wsz~ tkich nam 
przychylnych rodaków, chcącvch brać 
udział w naszej zabawie. ażeby sie 
zrdosm na druhów. Gośc ;e muszą 
przez druhów być wpro'W'adzeni. 
Czolem! 
-(3) Stanlsław Skrzypczak. preze • 

Towarzystwo św. Władysława w Hottlaatiea 
d~ swym czlonkom. iż w niedzielę. dzlla .:~ 
kwietnia na sali p. .Elli111Chi:&usa Tow. nasza 
ur7.4<fza zabawę wiosenną w zamknierem kól
ku. . C~oi:>kowie chcąc brać udzial w za~ 
POWlmll su~ ~tarać przed czasem o kartę le
gj tymacyijną. O liczny udz.lal w zabawie prosi 

(1) Zar7.ąd. 

?"owariystwo ~w. Marclita w Kray 
d?D~I sza!l?WDYID członkom i rodak<>tn. iż w 
niedzielę dma 28 kwietnia na sali p. W. Kefen
ho!stra, . obc?odzimy zabawe wl<>senną. Bę
dzie tamec. 1. przedstawienie teatralne. P~
tek o godz1me 5 po J><)lu<lniu. Zaprasza.my Ro
daków i sąsiednie twarzystwa. Czlonkowie na 
sz.eg~ t?warzys~a także bratnich towarzystw 
wmm się okazac ustawami. O liczny udzial w 
zabawie uprasza jeszcze raz (2) 

laną(!. 

Koło śpiewu •• Wanda" w Holsterbausell 
~chodzi w ni~ziele. dnia 28 kwietnia sw~ 
pierwszą roczmce istnienia na sali p, S. Krafb. 
P~z.ątek o ~~inie 4 po pol. PrQRram nast~ 
PllJący. Pow1tame uczestników zabawy ilumi
nacva chorąi;i:~i, śpiew czterosi:losowv.' dekla
macyc, aajmu1ąca humorystyka, taniec aż do 
końca :iabawY. 

. Uw~~~= Z powodu nie uzyskania pozwo
lenia pohcymego na otwartą zabawę prosimy 
tych rod~ów, którzyby chcieli wzi<Jć udział 
w zabawie. aby na czlonków sie dali zapisać 
na. zebraniu •. ~tóre sie odbedZJe te~o - samego 
dma o ~odz1me 2 po p~udniu. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
obchodzi dnia 28 kwietnia swa 22ą rocznfcę 
założenia, na którą wszystkich Rooaków z 
Sterkra<le i <>k<>llcy oraz szanowne Towarzy
stwa, które zaproszenia odebraly i te, które 
dla b~aku adresów zaproszeń nie odebraly ser
deczme zapraszamy. Pro~ram: Od godziny 2 
do 3 i pól przyjmowanie Towarzystw na sali 
„Katolickiego Domu" (Kathołisches. Vcreins
haus), 5 minut od dworca. O R"odzinie pól do ~ 
po poludniu wymarsz do koociola na nabożeń
stwo polskie z kazaniem, oo nabożeństwie 
powrót na sal~, ~dzie sit: odbe<izic dalsza uro
czystość. 

Uwaga: W sobat~ po ooludniu o g<Xlzlliic 
2 jest w kościele naszym sposobność do spo
wiedzi wielkanocnej, tak samo w nfed.zlelo ra
no. Podczas Mszy św. o Rodzinie kwadrans 
na 8-mą przystępuJa czlonkowie Towarzystwa 
pod chorągwia do l(omunii św .• Bracia i SiOiStry 
noniewai teraz Jest czas wielkanocny więc 
orosimy jak najusilniej z tej sposobnoś~i słco-
rzystać. (2) ------
Toworz. blog. Bronisławy w Wiemelhausea. 

W niedziele, dnia 28 kwiemia odbędzie się 
walne zebranie w celu odfotografowania towa
rzystwa. fotografista St Pierzkalski przybę
dzie, wi~ U'praszamy wszystkich czlonkóW, 
a·by jaik najliczniej się stawili, gdyż mamy też 
ważne sprnwy do :zalatwienia. O jak najlicz
niejszy udzial czlonków uprasza (Z) 

Zarząd. 

Baczność ~odacv z paraflł PowldzkleJt 
Niżej podpisany komitet zaprasza Was 

wszyis.tkich bez wyjątku na niedziele. dnia 28 
bm. do lokalu p. W. Buschmanna naprzeciw 
dworca w Herne. na pogadanke w sprawie po
rommienia się międz;r sobą, aby sprawić ma1ą 
pamiątkę do kościola, przy którym wsz.yscyś
my wzrośli, a przez to okażemy, chociaż nieje
den z nas już 'ldlkana~cie lat przebywa tu na 
wygnaniu, że zawsze się czujemy nieoderwany
mi od Jego proi;(ów. Po11:adanka odbędzie się o 
godzinie 11 i pól przed południem. (2) 
I. Kownacld, A. l(ołaśoy. l(ozłowlcz. T. Cb1>f· 

nackl. .ł . Klerczvńsld . 

Tow. Pot.-Kat. „.Jedność" w Roh1lnghausea 
donosi swym czJonkom i Rodakom. iż w nie
dzielę, dnia 28 kwietnia obchodzi swą 

11-TĄ ROCZNICĘ, 
polączoną z koncertem. teatrem i tańcem, na 
sali pana Schilbbe przy ulicy Bochumskie;. Na 
POWYżsZq, zabawę zapraszamy W'SZYStkich R<>
daków z gohlim:hausen i okolicy. Początek o 
1'0dzinie -i po PolU<lniu. (2) Zarząd. 

WJec „Zwią%ku Polaków" w Bornł2-Soddłgen 
odbędzie się dn. 28 kwietnia w niedzielę po· J>()ł. 
o goozinie .of na sati p. Th. Nothe. O liczny u
-dzial Rodaków z Sodingen, Bornig, Holthausen 
i okolicy trprasza się, gdyż będą ważne sprawy 
omawiane. Mówcy zamiejscowi. 

„Związek Polaków w Nlemczecłl." 

Wiec kościelny dla Undea - Dabtbausen 
odbędzie sję w niedzieię, dn.<!. ?S kwit +nia po 
pol'o<lniu o godzinie 5 w Linden u pana Schilbra 
na który winni się wszyscy Rodacy i J( cdacxki 
jak nailiczniel stawić, ponjewai będą bardzo 
ważne sprawy omawiane. (3) 

Wlec dla Polek ł Polaków w HambOl'u 
odbędzie się w niedziele. dnia 28 kwietnia na 
sali p. Rerner ulica Beckerstr. o godz.inie ti 
wieczorem. Zwohtłąey. . 



ózef 8abatowski, Ouisburg-Hochf Jd, 
Jeciy11.·: pł' s a fabryka. !~kierów :na· obczy·źnie~ 

Telef on •'~.ii ............. -a 
A.e~• tel&graa9w: 8abatan

slll, •ulsb•r1r·Doelałeld ·~ 
Pł"!l6~i knleio•e: Duiabll rg- l 
H•Aftll-Sie. 

Spec7alności: 

Wiarus, Wojak Sobieski,~ Szoi'M 
-~~~·~ i Czolem. · --™ 

i"'' ·:Konto~bankowe: 

JiifEINfs·cuE · BANK~ 
Duisbnrg· Hochf eld. 

Rodacy! popierajcie przemysł polski na obczyźnie. Wszędzie żądajcie ... )rawdziwic zastrzeżonych polskich likierów wła" 

sneg• wyro\11 Irmy -~-~-·-~---· ----· [(ł26' 

Józefa Sabatowskiego 
w Duisburg-Hochfeld. 

że 1430 

Józef Wiśniewski, 
w Herne, Neustr. 61, w Bruckbausen, Kaiserst.r. 71 

m& towu rzeczywi~cie debry, trwały ł tani jako to: 

Mmy_n~ do gotowani~, emal~ I Maszyny do szycia 
garnki ltd. oraz całkowite orzą z najlepszego fabrykatu, w każdej ceni!.. 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwarancyą na 5 lat. 

prania i wyżdżymania. I Przybory do takowych. 
Koło!!e.!~;.~!„~„~.~arek I motory p0d1Ui' życzenia. 

Za gotówk~! Na odpłat~? 

Bacżność Rodacy! Swój do swe~o 

Xt. eałk. uz4<henie k•clten· 1 Proszę łea Inserat wy• Każdy, kto ten.wycinek wr~-
ne kupi, otrzyma. ładny po- el"e 1 cq, otrzyma o proc. rabatu 

da.rek. w towarze. 

Zakład artystyczny 

W. Karłowska w Poznaniu 
i dostawia. nąjpiękniejs~e chorągwie, zatem. 

towarzystwa, które mają zamiar chorą
giew spr.nvić a chcą tanią i piękną cho

:, rągiew mieć, niech sią z calem zaufaniem 

$ l j~~·~~ Kie;~;;fi~kj;~~pc~ Heros~: 
·. . ~fca. Gesellcnbausstr asse nr. 1., 

k.tó;j- ·~uży wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 

~~~~re~~~.~~~~~~ ~re~~~~~ 

Baczność Rodacr.~~ ! 
Wiefk1 

transport 

· ózikó · di c' 

Proszek do prania 

„N Ie ged ach ł'' 
jest najlepszym i w uży. 
cie. najtańszym w świecie 
- PierwsH próba. po'W'O-

duje stałe utywHie. 
Do nabycia: 

w Marxloa: 
.A.•g. Eggert, 
wdowa pet. Griiner, 
Otto Mess N ac~. 

w Hambora: 
F1·. W. Korte:a, 
wdowa Aug. Jllllthsopt, 
Gtst. Tjarks, 
J. Hiitttma.nn. 

w Bruckhausu.: 
Ha.mh. Importh. ,;Wenz", 
J. J.azczak. 

w Neum.i'.lt.l: 
.A.ug. Hesse. 

w Ruschha•1e•: 
Hu.go Eggert. 

przedmioty 

ze złota, 

srebra 
alfenldy 

Na 1Ms I 
kredyt! C~H 

Poje dyń cze 
meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UB I OBY. 
Niedościgły 

wybór! 

Dom kredyt owy 
mebli i towarów 

najstarszy i największy 
na miejscu. 

,..., . . 

•alii hłeb! 
Dobry, pożywny chleb paderborn· 

ski· po 1,25 inr. i 85 ienygów również 
westfalski chleb wiejski (Bauernstu

te·n) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
koleja przy odbiorze 4 bochenków fran 
ko fabryka chleba Joh. Hake, Upsprung 
p. Salkotten. (1800) 

Nowy skł·td polski 
na Oberhausen i okelt NJ. 

Dnia 1-go lnteg·o rb. otw& 

w Oberhausen Stockmannst1. 
(Stary Ryneii:) 

handel mebli, 
wyp1•aw, pieeów knela 
nyeh, różnyeh sprz~ 
domowyeh, wózików 
dzłeel, jako też tru..a 

Kochanym Rodakom zaręc-.1 ·· 
będzie naszem staraniem zadość 11.~~ 
ws.zelkim wymaganiom i cenami Pl.Tifiłę~ 

l nemi ich zadowolić. Wszystkie -~ 
sprzedawać będziemy tak za gotów-kę~~ 
i na dogodną odpłatę. t{)t 

~ Swój do swego! 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewici, 
~~ 

I-a fabr7katiy: 
Weil, Adler, 
Opel, Aua-, 

Brenna bor. 
W estfalen,' 

.ł!.Jxcclsior. Stoewer i i. dostarczam naj· 

----

taniej za gotówkę i na odpłatę. Na 1kła 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. ~ci 
rezerw. Repar. rzet. i ze znaj. r~ee~. 
Handel kol. i motorów H. He land, 
lłerne, Bahnhotstr. 111. - Tel. 265, W 

lfflłWWW51111Eia.i>tAliil!ii2i!llltd:tiiłiDil!Gid2il4i 5MiV........,,_. W 

M. Miedziński, 
w HE.ft.NE 

ul. N owa (N eustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecti 
w którym wykon.je mę 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi. pt te· 
nach tanich. 

Zwracam także uwagę na m6f 

skład JDebłi 
które także tanio sprzedaję. 

Swój do swe~ot Swój do sweeeJ 

I( 

Sza.n .. Roda.kom w Bochum i óbli„ pe- Ci 
leeam mOJlł (&ł 

prał!ownię stolarską b 
oraz dobrze zaopatr.zea,.. 

11 skład mebli • 
specyalnie całkowitych wypraw. 

_ Ludwik Kruszewski, 
B o e h n m, Johannitterstr. 2~ I 

Za l;'01Ówk.ę. Na odpllsł«:c 

- **' ==== We wazelklela ===== 
sprawach prawnych 

przy zażaleniach, podaniach, skaraach itd. 
d . . ł o 

proszę u ac się z ca em zaufaniem do aego 

biura 11ra ~Dit;zego. 
dawn. Jul Willecke teraz A. Meseberg, 
397 Bochum, Eriedrichstr. 38. 

W biurze unłnłł się po pol~k.u. 

Hll&11mm!łBmi!atl! 
Ma ulatu1rę 

(czyli stary papier) sprzedaje tanio 

,. '\Tlaru8 Pohkł" Boehu-• 

l!RJ' BGlBliiirilfiB 
POSTB.EST.ELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli 

chen Postamt ein :Exemplar der Zeitung 

„ Wiarus Polski" aus Bochum ftir die 

Monate Mai und Jwni 1907. und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld I,~ M. 

Sp,p,. 14 Artykuły na podarki Zamawiać proszę w niemieckim ję-"" w-e, pre 'le i t. d.. C I B zyku i podać dokładny. actres i stacyę 
d 'ł -..t ar rBffifiJOn, kole.~1ową. Składy w Bochum.. J. Poll- Obige 1,28 Mk. erhalten zu kaben t·, łl wa z1 em na porę TY•OSeaną i polecam po ceeach aizkićłt. ·· 

J . Ił Ba-- .n" ~-~Iz· Herten, meier, Moltkemarkt 15, J. Krah, Dorste ł&Cheroict. ~ . I J ~ u;J-~~ 
11 · ... ~ 3C\ Ewaldstr. 30. nerstr., P. Weber, Rottstr. SI, Pennig, 

i kład mebli oraz kompletnych wypraw lleperaeyf' rze. Storrstr. 5, L. Lohoff. Maltheserstr. s 
w w,..ne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. •~Inte t tan~!as OK:. ~ircthner, Lindenstr. 32. E. Welscb 

~::-:--:-~--:---:-:--=--~:..:.:o:..:n:..::1g~s:.::r:..:a:..:::.ss:::.::e:::.:„~--- f(11h11·rHclit•• P•11tta.11tt • „ •• „ . 
[a druk, nakład i redakcyę od \'>Owiedzialny ~, A n to o i B t k ; B '-

re r 5 • w c.;OCuttm. Nakładem I czcionkami ~Ydawnictwa „Wiarusa Pol.' 1 w Bochum. 

• • ft • d. • • .i; •• IM.-



„. 97~ 
~~ J.,..,., Bochum, na niedzielę dnia 28·go kwietni 1907. Rok • 
~ 

! • 
~·:..e~~~.-!.~~~~~~ -~6:a""w:--111111!l!11_oh_sl!!lll1r_1_nt_•_Pa.a0111111śv_1_. •_o• __ g_11_e_1 _o_a __ llGIP_' -~---o-do_wm::sly---p-ol_it~ye __ nY __ i_zar_ob_k_o __ ~ 

n. ·-dzł a00:zlcnnle z wYlą,tklem dni noświątecz
r ... Pn:..:lplata kwutalna •Da poczcie I u listowych 

.,.a'1i 1 mr. 50 ft.n., a z odnoszeniem do domu I mr. 
11 "8 „Wiarus Polski" zapisa1Dy iest w cenniku pocz 

łowym pod znakiem „L. polnisch nr. 123.11 

I Imię Baże za Wiara I Ojczyznę I 
Za inser.tY plac.i słe za mle.!sce rządka drobnep -
ku 15 f. op;loszenie, zamieszczone przed inseratami 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Lllłl! ft 
„Wiarusa Polskiego" nale:tv frankować l podał 
nich dokladny adres piszącego. Rekov. ole zwr a. „ 

._..,...,....,....,.. __ ,... __________ ._ __ ._ __ ._..'...~·~-•m.-11Wma:miwa1m1W11uou-2;!Cl;;!211!/1112!ZlJ~=m-..m:nll'!llmor..:n-.a-.m=!:!Mm1~.-..-aml'J!::lF.Z.:.._.-. ... ______ ._ __ .,..._.,..~--~-=-.,_,,_. 

ftedakcya.. Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres" Wiarus Polski" Bochum. Telef o n nr. 141~. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

a6wi6, czytać i pisać po polsku! Nie 

test Polakiem, kto potomstwu swemu 

wemczyć się uozwołi ! ł 
;e::u:t&!!l i ..... • !! i 

Z WJpadków dol~. 

W sejmie pruskim narodow:i liberało
wie natarli znów ostro na ministra 

oświaty Studta. 

Gh@dzilo tą razą o zezwolenie p. 
Studta na osiedlenie się OO. Francisz
kanów na Górnym Slą:sku. Liberało
wie zarzucali ministrowi, że ,przez to 
wyświadczyl przysługę wielkopolsk;m 
agitatorom. Pan Studt odparł, że Pran 
qszkanie osiedlili s:ę tam, by lud .po
wstrzymać od p~elgrzyrnek do OaJi
cyi, iCO przyniesje więc korzyść intere
som uarodowo - niemiecki '.TI. Im le
nieniem centrowców zaręczał dr. 
Pon~clt, że Franciszkanie nie uizialają 
na szkodę niemczyźnie; ks. kardynał 
Kopp uznał os~edlenie sie OO. Fran
ciszkanów za konieczne, ::. ks. Koppa 
- m6wl1 p. Porsch - Ghyba nikt nie 
b~dzie posądzał o sprzyjanie agitacyi 
wie1kopolskiej. - Z l(oła polskiesro 
przemawial ks. dr. Jażdżev,rsk. ·;> 

Położenie w berlińskim orzemyśle bu-
dewlanym dotąd nie wyjaśnione. 
Dziś w sobotę oJb /\v ~t się wa1ne ze 

bra.n;e pracodawców. Jak słychać za
miernaj<J, robotnicy budowlani praco
wać ·na razie bez taryfy, która skoń
c:zyta się już 1'-go kwietnia. Pierwsze
go maja robotnicy zaświętują i do pra
cy nie powrócą. 

Hiszpańska rada ministrów uchwaliła 
50 ruflłonó3V pezetów na odbudowanie 
iloty i wzmocnienie fortów wojennych. 

Sumę tę zamierza rząd rok rocznie 
Przez lat ośm wstawiać do budżetu. 

~ząd .Pl'Zesłał już parlamentowi nie
llliieckiemu projekt ustawy dotyczą

cej obrazy majestatu 

Sądy mają tylko wówczas karać o
bi:az~.„ jeśli popelqiono ją rozmyślnie i 
; .zl.ej. WolL Prócz tego potrzebne jest 
k 0 sc1gania obwinionego zezwolenie 
rafowej administracyi ~ądowe1j~ jeŚii 

obrazy nie popełniono publicznie. 

"'~ ZZA 

Walne zebranie ,,Zjednoczenia zaw. 
polskiego" 

~~będizi~ się, jutro, w Oberhausen. Z~ 
~ ZYstk.1ch stron obczyzny i z Polski 
~~~f ~d~ delegaci robotn;ków i rze
~ nikow polskich, by wysłuchać 
darawozdania zarządu i radzić nad 
za;zym rozwojem najwiekszej organi
Wi/1. DOiskiej. Dziś już znaczenia 
~ze·Ik81e[_o polskiej organizacy: robotni
tr 1 ogu dzięk; wykazywać nie po
, Zebufomy, gdyż uznane jest ono już 

powszechnie. Dowodem tego naj.Je
pszym ta okliczność, że na jutrzej
szem walnem zebraniu będzie także 11-
rzędowo reprezentowane parlamen -

tarne Kolo polskie. Zaszczyt te :: z pe
wnością największą s.prawi radof.ć 
nietylk_Q delęgatom, ale wszy~~tkim znr 
gani.zowanyrn w „Zjednoczenin zawo
dowem ,polski em'' robotnikom Pola
kom i zachęci kh do dalszej _gorłiwei 
pracy. 

Z małych początków „Zjedn-J>·z: iir 
zawodowe poJ~kie" stało się w krót
kim czas:e sHną, zasobną i szero~w 1 t?z 
gałęzioną organizacyą i zdobyło rvbo
tnikom .polskim już ogromne moralac i 
materyalne korzyści. Znaczenie : pi,
ważanie robotnika polskiego .podniosło 
się wskutek organizacyi colsk:~j, a o 
ko1rzyściach materyaJnych św 1 cidczą 
liczne zwycięzko .przeprow.adzone strej 
ki, układy i udz:elone wspaircia. 

Ztąd też dzień jutrzejszy dla kilku 
dziesięciu tysięcy rohotników polskk11 
i rzemieślników jest dniem nąder wa
żnym nakładają.cym wielką orloowie
dzial:ność na wysłanych .przez fy~hze 
rzemieślników i robotników de1eg ~J.
·t6w. 

Jesteśmy przekonani, i~ każdy z 
delegatów jest świadom tej 1)d;·.owic
dziafooścU kierować się nie będL~e ża
dnymi względami ubocznymi, lecz je
dynie względem na dobro or.'{auizacyi 
i .pożytek społeczeństwa naszego. W 
tej myśli obradom z caleio serca 
„Szczęść Boże"! 

Mowa posła SkarżyńskiHo 
!Ciaa dMsz.yJ. 

sobie domu mieszkalne~o. Konserwa
tywno-narodowa większość w tej izb:e 
i izbie panów, z panem profesorem 
Schmollerern na czele, z~odzila się na 
taki przepis prawny, urągający wszel-
k:m zdrowym, spoleczno-ckQnomicz

nym i humanitarnym zasadom. Zda
wało się - a wielu z panów pewnie 
przekonanych byfo o tern, że to wszy
stko .powinno było wystarczyć, aby 
owo, jakoby na urągowisko wyslawi1a
ne wielk:e dzieło kulturalne komisyi 
kolonizacyjnej odniosło .zwycięztwo. 
Bynajmniej! Podlug oświadczenia mi-
ni'steryalnego w kom:syi budżetowej 

mamy widoki, że przedstawione panom 
będą jeszcze inne żądani1a. ażeby do
pomódz do zwycięstwa eksterminacyj
nej polityce wobec Polaków. która od
nos; niby sukcesy, a mimo to ~est nie
na'Syconą i dla wszystkich moralnych 
popędów niedostępną.i 

Dla czego ipotrzebne są. dalsze prze
. pisy? Ponieważ - jak to oświadczył 
pan minister - k-0misya kolon:zacyj
na na·potkala w ostatnich czasach na 
nieprzezwyciężone przeciwieństwa. 
Pytam się .pana ministra: Co to są za 
przeciwieństwa, które stanęły w po
przek na drodze polityki kolonizacyjnej 
i które mają usprawiedliwić gorsze je
szcze ograniczenia własności od tych, 
które już w noweli kolonizacyjnej są 
zaWJarte 

Czy to są może te 60000 ha w 
Wielk;em Księstwie Poznańskiem i Pru 
sach Zachodnich i te 11,000 ha na Slą
sku i 11,000 ha w Prusach Wschodnich 
o które ogólna posiadłość polska w 
przeciągu 10 lat. od r. 1896 aż do 1906 
rzekomo się powiększyła? 

Niech mi pan minister wybaczy, 
ale po lichych doświadczetiia\!h. które 

Minister mówił o wielkich ekono- zrobiliśmy z jego poprzednikiem panem 
micznych, technicznych i jurystycz- Podpielskim co do danych statystycz
nych trtJ.dnościach w tej sprawie, ale nych 1przy noweli kolonizacyjnej, nie 
nie wspomni:al ani słówkiem o wątpli- mogę uznać, aby te sumaryczne wy
wościach etycznych, o których wogóle kazy były zupełnie pewne. Przed trze 
się nie -mówi wobec wspólobywateli. ma laty bowiem p. Podbielski oświaci-

Na czem mai:ą polegać te kompeten czyl tu sumarycznie, że my Polacy na
cye prawne, tego nie objia:śnił minister. byliśmy 40 dóbr rycerskich w iprowin
Ale możemy je sobie wyobrazić sko- cyi pomorskiej: był to fakt zdumiewaro jlllŻ od wielu lat się przypatrujemy jący dla panów i dla nas, ale nie praw 
tym sprawom. Chodzi tu. z rpewnością dziwy. 
o dalsze ograniczenie - nie chcę po- (Sluchajcie, slucha'.kie u Polaków). · 
wiedzieć, nowe pogwałcenie własności I tu ufać nie mogę, bo na stronie 
Trudność zaś polega w brzmieniu ko- 19 tego wykazu sumarycznego czytam, 
deksu .cywilnego, z którem powinna że polacy 14045 ha aż do roku 1906 w 
się poniekąd zgadzać nowa ustawa. Prusach Wschodnich nabyli, a na stro
My Polacy znamy ten rodzaj kompeten nie 22 tego samego wykazu napisano. 
cyi prawnych. Przed trzema laty, gdy że tylko 11,000 ha nabyli. Któreż z tych 
dziełu kolonizacyjnemu groził upadek, liczb odpowiadają prawdzie? Ale choć
widziano główną przeszkodę w pal- by to wszystko polegalo na rzeczywi
skich bankach parcelacyjnych, wogóle stości, to jednak jest śmiesznie niklem 
w polskiej parcelacyi. Nowela koloniza w porównaniu z przewagą, którą co do 
1cyjna, a w niej szczególnie § 13 był posiadania ziemi w Prusach Zachodnich 
wówcza·s kompetencyą pra.wną, którą i Wielkiern l(siestwie Poznańskiem 
przyznano rządowi pomimo wszel~ich mają już niemcy. Przytoczyłem panom 
trudności ekonomicznych, techmcz- liczby, podlug których niemcy już 
nych i jurystycznych. Wątpliwości hu- 1,789,000 ha więcej niż .polacy posia
manitarne i etyczne także wówczas po da):t. Tak to wygląda owo niebezpie
prostu usuinięto na bok i nie ,zastana- cz.e.ństwo polskie. 
wiano się wcale nad pogwakeniem u- Proszę zważać na to: prowincya 
i.staw dla rzeszy niemieckiej. Sądzono, paznańska i zachodnio-pruska_, liczące 
że w ten sposób wprowadzi się dzieło 5,000,000 ha, tak sa rozłożone, że niem 
koionizia1cy)ne na właściwe tory i że cy 3.064,000 ha, a polacy ty:ko 1,667 
się sparaliżuje na zawsze najnie?ez- tysięcy ha posiadają, a więc niemcy % 
pieczniej1szą konkurencyę polskiego całości, a polacy tylko 31. W komisyi 
wlościanina i robotnika. obliczałem tę różnicę tylko na połowę. 

Nieszczęśliwym wlościanom i ro- Tern bardziej zdumiony jestem, że kró
botnikom polskim przecież bez wyso- lewski rząd państwowy wywodzić z 
kiego zezwolenia królewskiej komisyi tego chce niebezpieczeństwo dla nieni
kolonizacyjnej wolno bylo na nabytym czyzny na kresach wschodnich. Jak
gruncie stawiać chlewy dla nieroga- ,. że można brać na seryo, że te 85000 ha 
_cjzny, iaJe nie wolno im było stawiać dokupionych w dziesięciu latach, za-

waża na szali! Te nabytki uskutecznili 
po naj\viększej części włościanie i ro
botnicy .polacy, a wyjątkowo tylko 
dziedzice. 

Ci włościanie i robotnicy cieżkf4. 
pracą i oszczędnością w Westfalłt w 
Hanowerze i Saksonii jako też w pro
wincyi nadreńskiej, w czasie rozkwitu 
przemysłu niemieckiego n od r. 1896 
do 1906, zdobyli sobie wszystkie swe 
pieniądze, które poświęcili na zakupno 
gospodarstwa lub parceli. Ci ludzie pot 
scy dl1a braku robotnika niemieckiego~ 
wy_stugiwali się niemcom tak w kopal
niach jako też w przemyśle rolnym. 
Bez nich niemiącka produkcya nie przy 
brała by była takich rozmiarów. a tym 
spracowanym ludziom polskim, pano
wie nie życzycie, aby pod koniec swe
go żywota kupić sobie mogli wfasną, 
s;rrzędę za ciężko zdobyty grosz? Nie, 
panowie, nie życzycie im nawet tego. 
bo nie bylibyście głosowali za przyi~
ciem noweli kolonizacyjnej, która nie 
dozwala im bez zezwolenia komi
syi kolonizacyjnej tworzyć o
sady w ziemi ojczyst.ei. co się równa 
zakazowi. A jeżeli ci ludzie wyparci z 
granic Wietkiego Ksiestwa Poznańskie 
lł:O i Prus Zachodnich udaia sie na Sląsk 
i do Prus Wschodnich, wtedy uważa
cie to za zbrodnię i staracie się temu 
zaoobiedz? 

Ależ panowie, gdzież ma się po
dziać ta ludność polska. szczuwana ja.
koby psami, gdz~eż ona - w obrębie siu 
pów bialo-czarnych - ma skłonić swą 
glowę i ostatecznie znaleźć spokój? 
gzy nas wszystkich wypędzić chcecie 
z kraju? Wtedy jednaki~ cóżże pocz
niecie z waszym przemyslem, z waszy 
mi kopalniami, z waszem gospodar
~twem rolnem? Nie pr:zyprowadzajcłe 
tych włościan i robotni}!.Q._w polskich 
do rozpac~y, bo ci ludzi, jeśli nie będą 
mogli oszczędzonych i zapracowanych 
pieniędzy użyć na nabycie ziemi, może 
kiedY:ś z założonemł rekoma przyglą
dać się będą, jak przemysł niemiecki 
upadać zacinłe ! 
(12e.putowany Hammer: pieniądz jest 

za nadto piekny !) 
Tak jest, - jednakże jeżeli go nie 

można użyć ipodług życzenia, wtedy 
idzie się zagranicę, do Ameryki itd. W 
moim majątku mam wielu ludzi, którzy 
dopiero w pófoiejszym wieku, mając 
lat 50, a nawet 60, wrócili z Westfalii, 
uciulawszy sobie pieniędzy aby w oi
czyźnie kup i ć sobie ki1ka morgów grun 
tu i domek wystawić. Tego im teraz 
podlug nowe!i kolonizacyJ1ej nie wol
no. Taki strcik bierny ludzJ polskich 
mógłby mieć skutki nieprzewidziane. 
Dla te~o też panowie macie wszelkie 
powody. - co zauważył też już hr. 
Praschma aby ludzi tych, którzy uczci 
wie i dężko zaprncowa1i rnbie grosz. 
zatrzymać w kraju ~ traktować dobrze. 

"' ( Ciag dalszv mumtm i 

ą . 

Sprawa samorządu 
dia Polski w Dumie. 

Ciekawą byla chwila. w której q:>re
zydent Dumy rosyjskiej Oolowin oznaj 
mil wniesienie przez Koło ,po:skie pro-
jektu autonomii. · 

Telegramy pism warszawskich o
pisują historyczn~ chwilę tę, jak nastę
puje~ 

„Przewodniczący odczytuje szereg 
złożonych prezydyum ;projektów praw 
między innemi projekt l(oła P-0lskie~ 



go w sprawie autonomii Królest\\'~ Pol ł 
ski ego. ł 

Puriszkie\vicz (wiceprezydent zwią 
zku prawdziwych Rosyan) mnie-
ma, że sprawy autonomii Polski 
nie może rozważać Izba paf1-
:stwow1a. Pragnąć obradować nad 
tą sprawą, trzeba wskrzesić Ma
ryę Teresę i Katarzynę Wielką. (Sil
na wrzawa. okrzyki: Precz z nim!) 

Przewodniczący dz.woni, zwraca 
uwagę że obrady nad sprawą auto
nomii -~szcze się nie rozpoczęły i prosi 
Q Sl>Okój 

P!llriszkiewicz, schodząc z mówni-
·cy krzyczy: „Niech dyabli wezmą! 
Nad takiemi sprawami nie wolno ob
radcywać ! Chcą, rozerwać Rosyę na 
kawałki! (Wrzawa i krzyki). 

Przewodniczący przywołuje i mó
wcę do porządku. Puriszkiewicz mó
wi: „Ja sam powołuję się do porząd
ku"; z temi słowy wychadzi z sali. 

Projekt autonomit Królestwa, op:a
rtrzony podpisaimi 46 postów polskich, 
dor~czono wraz z memoryałem wice
rprezesowi Izby Poznańskiemu o godz. 
~ min. 30. Memoryał zawiera między 
innemi wniDsek wybrania zlożonei z 33 
członków komisyi, która rozipatrzy pro 
jekt autonomH. 

Wystąpienie Puriszkiewicza, któ
ry wywoływal z grobów Fryderyka, 
Katarzynę i Teresę, przyjęto gwizda
Jfl~iem, głośnym śmiechem i okrzykami 
na lewicy i centrum: „Precz ! ·precz 
z nim!" 

Puriszkiewicz wybiegł z sali w nie 
słychanem podnieceniu. 

Projekt Koła Polskiego w sprawie 
autonomii Królestwa będzie wydruko 
wany i rozdany postom prawd);podo
!bnle ji.5zcze przed świętami. Obra:dy 
inad projektem roz:poczną się prawdo ... 
podobnie za dwa miesiace. 
&E ___ ··-- -------------·-··--·· 

Polacy na obezyznle. 
Nowe l(oło śpiewu. 

Hamme W niedzielę, 14 bm., 
odbył sh~ wiec w celu założenia Kólka 
śpiewaokiego. Wiec zagaił p. Teofil 
Qankowski ipochwaleniem P:ana Bo-
ga, 1poczem ;zaśpiewano pieśń „Ser

deczna Matko" .Protokół pisał p, lgn. 
Pyka. Na zaipytanie przewodniczące 
go„ czy Rodacy sobie życzą, ażeby 
Kółko śpiewu było założone, wszyscy 
obecni odpowiedzieli potakująco, więc 
założono kółko p. t. „Wanda'', do 
którego 15 Rodaków się zapisało. Ze
brania będą się odbywały co czwar
tą niedzielę każdego miesiąca o godz. 
4 po południu na sali ·pani Gossmann, 

· ulica von der Reckestr. 55. 
Wszystkich Rodaków z ttamme i o
kolicy tak starszych, jak i młodzież 

uprasza się o liczny udzial. 
Do zarządu zostali obrani: Teofil 

Dankowski. przewodniczącym; Augu
styn Nowioki, sekretarzem; lginacy 
Pyka skarbnik1em; Józef Koczałkow
ski„ bibliotekarzem, Franciszek F<n-

Fatalna om}łka. 
90) ?owieść 2l francuskiego. -

(Ciąg dalszy). 

Madelo.r patrzał na nią z wyrazem 
niewysłowionej rndoścI i wwtórzył po 
dwakroć: : , J . ..::411 

- Ocafona! ocalona! 
Sen dziewczęcia trwal bardzo dłu

go, ale nie budzil niepokoju. owszem ra 
dość wielką. 

Jerzy usiadt przy łóżku i ani na 
sekundę nle chelat jej opuścić. oczeku
jąc chw · 1~, kiedy się obudzi. aby otrzy
mać .jej pierwszy uśmiech. jej pierw
sze spojrzenie. 

W pokoju pozostała tylko Paulina. 
Madelor oddalil się, aby nie być razem 
z synem Anny Combredel. 

Ileż burzliwych myśli naplynęlo do 
duszy Paufoy._ Namiętna dziewczyna 
cierplala straszn:e, gdy się znajdowała 
w ·obecności Jerzego, dla którego, czu
ła to dobrze, milość nie wygasła w jej 
serc~. Czy mlodzieniec odgadł myśli 
Paulmy? Bvć może, gdyż w pewnej 
~~wili z~liżył się do niej, ująf drżącą 
tłeJ rękę 1 rzekł łagodnie-: 

maniak i Kazimierz Nowicki ławnika- 1 
mi. . 

Szanownemu druhowi Lu<lwikow: 
Kruszewski·emu prezesowi .• Związku 
Kół śpiewackich" dziękujemy serde
cznem „Bóg zapłać" za porno:, udzie
loną na.m przy zakładaniu naszego Ko::
la śp'.ewackiego. 

Cześć polskiej pieśni! 
Śpiewak. 

Ziemie polskie. 
Z Fru~ Zatitodnich~ Warm;1 i M.~zur. 

Gdańsk. Czeladź szewska w Odafi 
sku zasjrejkowała w poniedziałek. Na 
zebraniu, które s:ę odbyło w niedzielę 
o pół do 10 do południa w Sidlicach u 
Steppuhna uchwalono podjąć nowe u
kłady z pracodawcami. 

Susz. Z okazyi 40-tei rocznicy 
swych urodzin robotnik Wutschke cho 
dził od lokalu do lokalu. zapijając wszę
dzie wódkę i piw3. W lokalu kupca 
A. tak już był pi)rny, że usnąJ. Gdy go 
chciano obudzić, okazało się, że Wutsch 
ke zasnął już na wieki. W skutek nad 
miernego lJ.życia trunków upajających 
nastąpił .paraliż sercowy. 

Górzno. Wiec „Straży" odbył się, 
tu w ubiegłą niedzielę przy licznym u
dziale rodaków. 

Do Towarzystwa Ludowego dL1 
Górzna i okolicy zapisało się zaraz 
105 osób. 

'Z Wiei. Kr P:nmańsW.eu~'·i 
Swarzędz. Syn R.ewnej wdowy tu 

terszej, 18-letni młodzieniec. zatrudn]o 
ny w jednem z biur berlińskich. zastrze 
m się w przystęp'.e me~ancholiii. Tra
giczne zajście nastą.pilo w przededniu 
ślubu siosjry, który odbył się w smut
nych okolicznościach. 

Przy ro.zbieraniu domu przycisnęła 
ściana robotnika Kruszonę i .voranila 
go tak . ciężko, że musiano odwieść go 
do lazaretu. 

Wsprawie Siedlca odebrał „Dz'.en. 
Pozn." dwa listy. od p. Konstancyi 
Mielżyf1skie'., i od jej plenipotenta p. E
dmunda Chrzanowskiego. 

Pan Chrzanowski przedstaw;a w 
swem ipiśmie, datowanem z Kotowa z 
polecenia hr. Mielżyńskiej, stan jej ma 
jątków w dobrym stanie . . ze względu 
na inwentarz, maszyny, jak na meliora 
cyę pól i ląk. Zapowiada także, że 
spoleczeństwo dowie się o teru ze spra 
wozdania urzędowej komisyi, którego 
wynirk będzie ogłoszony publicznie. 

Międzychód. Tutejsi robotnicy bu 
dowlani rozpoczęli ruch zarobkowy. 
Zą<lają 40 fenygów zapłaty na godzi
nę przy 10 godzinnej dniówce. Dotych 
czas P.Obierali 36 do 38 fenygów za go
dzinę przy 11 godzinnej pracy. 

Z Leszna pi·szą do „Ostd. Presse", 
że w tamte~\SZeln gimnazyum Komeniu 
sza od roku nie ma nauki religii katoli
ckiei. Przed rokiem udzielał lekcyi re
ligii iks. wikaryusz Steinmetz. którego 
powołano jako proboszcza do Osiecz
ny. Od tego czasu bvlo w Lesznie 2 
w ikaryuszów Polaków, którym regen-

- Rozstaliśmy się wśród okolicz
ności przv:krych bardzo zarówno · dla 
ciebie, jak dla mnie. Sądząc z twego po 
święcenia dla Maryi i z, twego niepo
k-0ju, widzę, że n:e przestałaś jej ko
chać. Bągź tak dobm i opowiedz mi 
wszystko, co się tutaj dziafo. 

Odmówiła z początku, poniewaź 
jednak Jerzy bardzo nalegał, była zmu 
sroną wyjawić mu wszystko .. 

- Przepraszam pana bardzo, panie 
Jerzy -- dodała, skończywszy opowia
danie - że ośmielilam Podnieść na c;e
bie octy, wiedząc, że Marya cię kocha. 
Dobrze pan zrob·t, że żądał odemnie 
tych wyjaśniel1 i prawdy~ to też wy
znaję ci ią bez wahania i z całą szcze
rościa. To było kon:ecz·ne miedzy nami, 
gdyż pan Josillet prosił o moją rękę. 
Odłożyłam odpowiedź do pana powro
tu. Wyznałam wszystk-0 panu Josillet, 
ale pragnę, aby pan sam powtórzył mu 
n~~zą _f?Zmowę. ~ie chcę, aby c.ieti wąt 
pLwosc1 pozostał Jeszcze w jego sercu. 

-- A jaką mam dać mu odpowiedt? 
Uśmiechnęła się smutno. 
-.- Proszę mu powiedzieć, że będę 

uwazała za zaszczyt dla siebie, za wiel
ki zaszczyt, - zostać je~o żonrt. 

cya n'.e chce powierzyć nauki re:igii 'v 
gimnazyum. Takim s-posobem katoli
ccy uczni-0wie tamteiszego ~imnazyum 
od roku obywać s=ę muszą. bez nauki re 
ligi i! 

l(atowice. Dwie rewizye odbyły 
się w księgarni ,,Oórnoślazaka'' za ksią 
żkami zakazanemi, mianowicie za „Ma 
łą historyą polską", ale nic n!e znale
ziono. PrQ.cz tego poszukiwano przy in 
nej sposobności za „Dzwonkiem", po
nieważ była w nim wydrukowana ma
ła sztuczka „Racław'. ce". - Taka sa
ma rnwizya była w .. Katoli~u" w By 
tomiu. Zabrano wsz}!.stkie numery. 

Ze Strzeleckiego. Generalny dyre
ktor liipil1skich hut p. Scherbening wraz 
z p. Bernhardim i innemi zalożylii w 
Kielczy (w Strze:eckiem) swojego cza 
su fabrykę dynamitu i bawełny strze1-
niGzej, potrzebnej mianowicie przy ma
rynarce i wojsku. Ta fabryka odrzu
cała kolosalne zyski. Dywidendy do 
100 nawet 120 procent. _W_ roku 1906 
wynosił zysk 1264772 mr., w ·rnku 
1905 zaś 1304495 mr. Odpisano na 
zużycie budynków i maszyn 101 315 
mr. (w roku 1905 w'ięce1. bo 156 995 
mr.). Czysty zysk wynosil 730 297 mr. 
w roku 1905 byfo go 688 357 mr. Dy
widenda za rok 1906 wynosi 60 procent 
czyli 390 OOO marek. Za rok 1905 wy
nosila 80 procent. A robotnicy pracują 
w trujących kwasach i strasznie cier
pią. 

Górnoślązki związek stalowy roz
w:ąże się, aby wszystkie huty mogły 
sje połączyć z ogólnym niemieckim 
związkiem stalowym. 

Bytom. Dotąd westfalsko-nadreń
ski związek kopalń nie sprzedawał wę
gla dalej, niż do Gryfii (Greifswalde) i 
aż pod Berlin. Taki był układ pomię
dzy nim i górnoślązkim zwiaizkiem ko
palń. Teraz donoszą gazety, że we
stfalski związek zaczyna walkę z gór
noślązkim węglem. Westfalski węgiel 
ma być sprzedawany do wszystkich 
iportów morza bałtyckiego (Szczecin, 
Gdańsk, Królewiec itd.) i do Szwecyi, 
ttambursko-amerykańska SIPółka żeglu 
gi będzie węgiel westfalski dowoziła. 

Z innych dzielnic Pols;. i. 

Lwów. Ubieglej I1DCY rzuciły się 
potl pociąg, zdążający z Podwoloczysk 
na: Podzamcze .PO godzinie 10, dwie gu 
wernantki: Anna Bydlińska, 21-letnia 
i Bmilia Mollidor, licząca lat 23. 

Po przejściu pociągu, strażnik akcy 
zowy, stojący na linii akcyzowej, w 
pobliżu ror.:ątki żółkiewskiej, spostrzegł 
na torze r_ozszaripane zwloki dwóch ko
biet, pospieszył więc naty~hmiast za
wiadomić o tern posterunek żandarme
ryi na Zniesieniu. 

Zandarmerya złożyła zwłoki w do
le. obok toru i zawiadom.la policyę, 
która wiedziała )1ż o zaginięciu obu gu 
wernantek. 

Lublin. tterszt bandytów, Stani
sław Lis, poszuk:wany i ścigany przez 

XV. 
Marya się obudz. ła. Jerzy zbliżył 

się do łóżka. Soostrzegła go, poznała i 
ząpytala: 

- To ty, mój Jerzy? 
Mówiła mu ty, jakgdyby dług· e mie 

siące rozłąki uczyniły ich stosunek 
bliższym, poufalszym; jakgdyby cały 
ten przeciąg czasu, podczas którego cho 
ciaż tak daleko byl'.i od siebie. myśli kh 
byly wspólne, uświęcił i uprawnił !eh 
miłość. 

- To ja, Marjo - odpowiedz.al; -
jestem tutaj, przy tobie. Kocham cię i 
nigdy nie przestawalem cię kochać; nie 
przeszedł ani jeden dzień. w którvm
bym nie czuł, że moja dusza złączona 
na wiek: z twoją duszą. 

Ujął obie jej ręce i ściskał lekko w 
swoich, splatał palce cienkiemi palu
szkami dziewczęcia, a spojrzenia :eh a
ni na chwilę się nie rozstały. 

Zdawalo się. że nie mają słów do
syć na wyrażenie swoich myśL swych 
uczuć. na wypowiedzenie, co przema
rzvli i oo przecierpieli. 

- Już mnie nie opuścisz? 
-N·e. 

- Naprawdę, j.uż ni~dy? 
- PrzysieP"am ci. 
- Czy myś1isz, że ja umrę? 

policyę, ukryl się w kuźni pod SlaWiii- r 

skiem. Policya otoczyła kuźnię woj
skiem i przypuścila regularny szturm 
Lecz L;s. posia:dający brol1 palną, po~ 
lożyf trupem jedneg-o strażnika , drugie 
go zaś ranił. 

Wówczas sprowadzono armatę z. 1 

której dano do Lisa 8 strzałów. l(~ź~ 
11ia zamieniła siQ na kupę gruzu. śniier
telnie ranionego Lisa nareszcie uJęto 1 
przewiez'.ono do szpitala. 

.& - 2 „ •••• 

\t•iadomośd ze świafae 
Parlament niemiecki 

ukończyl w piątek obrady nad etatem 
ministerstwa wojny. 

Były ~ubernator Kamerunu .Jesko von 
Puttkammer 

skazany został za trzy przewinienia w 
urzędzie na 1000 marek grzywny i na
ganę. Mimo to ma on JJOwrócić na pe
w'.en czas na swoje dawniejsze stano
wisko. 

Zabójstwa i morderstwa w Prusach. 

Wedlug statystyki było w pai!~ 
stwie pruskiem w roku 1905 ogólem 
697 morderstw i zabójstw. Ofiarą tych 
zbrodni padło 486 mężczyzn i 21 l ko
b'.et. Najwięcej było tych zbrodni w 
Prusach Zachodnich, najmnie~1 w Szlez
wigu-ttolsztynie. Na ~lązk przypada 
mnjejwięcej średn:a liczba tych zbrod· 
ni. __,. Stracono w roku 1905 ogółem 
7 osób, to jest 5 mężczyzn i 2 kobiety; 
na Slązku w tym roku żadnych stra
cef1 nie bylo, jakkolwiek w lątach po
(przednich !iczba straceń była na Slązku 
stosunkowo wielka. O roku 1901 do 
1904 straco110 bowiem w calem pań
stwie 79 osób, z tych na Slązk przvpa 
da 12. · 

Pogłoski o rozwiązaniu Dumy 

pojawiają się bezustannie. Prasa ro
syJska omawia żywo pogłoski o roz
Wi?.zaniu Dumy. P.· Pichno ip'.sze w 
organie swym ._,Kijewlaninie". że roz
wiązanie Dumy na razie nie nastąpi, ale 
czy.nniki decydujące, wkrótce przeko-
na:ą się o konieczności rozwiązania 

Dumy. Członkowie_ Dumy, należący 
do stronnictw.a monarchistycznego„ no 
szą się z poważnym zamiarem zfoże
nia mandatów. 

W kolach poselskich utrwaliło się 
przekonanie, że Izba paf1stwowa nie 
pędzie rozwiązana w najbliższej przy-
szłości. . 

Deputacya Żydów u Stołypłna. 

Prezydent gabinetu Stołypin przy
jął deputacyę posłów Dumy z 
okręgów żydowskich. którzy prosili o 
zarządzenia celem za.Dobieżenia groża
cym w czas '. e rosyjskiej Wielk:ejnocY 
pogromom, urządzanym przez czarne 
sotnie. Stolypin odpowie.dział, że wY
dal surowe zarzadzenia zapobieg~-
wcze. 

- Nie umrzesz. Jesteś ocalona! 
- Ocalona! - rzekła. kiwając smu 

tnie głową, a na wargach jej błądził 
nieokreślony jakiś uśmiech. w któryJ11 
przebijały resztk i goryczy. 

- Tak. kochanie, twój ojciec po
w:edział to stanowczo. Byłaś chora, 
bardzo chora, ale już teraz ta nieszczę
sna choroba się skończyła. skończyła. 
naprawtlę. Wyzdrowiejesz zupełnie. 
Za.kilka dni wstaniesz, a ja sam będę 
prowadził ipierwsze kroki. Bedę c:ągle 
przy tobie, nie opuszczę cię już ani na 
sekundę. Sam będę cię pielęgnow~ć~ 
czuwać nad tobą i zaspakajać najmn e1 
szy twój kaprys_. jak powracającego 
do zdrowia dziecka. 
~Czy to możliwe! 
- Ale tak, kochanie. zobaczysz. 
- Więc to pyl tvłko brzydki sen, 

któremu podlegal'śmy oboje'? 
- Sen, tak. najdroższa. 
- I obudziliśmy s·ę z nieJ{o zupeł-

nie 
Tak. Przecież mówie. do ciebie, tY 

mn:e słyszysz. Czuje. !hk twoja dro
bna rączka ściska moją· rękę; wid~ 
twoje wielk e oczy, których głęboki~ 
wejrz~ie pieści mój wzrok. Podda; 
się całkowicie miłości. najdroższa .. „ 

- Kocham cie, kocham. Jerzy! 



I- ' Treść O\VyCh rozporządzeti ogło-

j~. szono. 
1. Trzęsienie ziemi. 
>~ 
e Da14 się tu jeszcze c"c1glc odczuwać 

dość sEne wulkani~zne w~t'.ząśnien!a 
z. ieoU· -- W poludn.owem Cłliłe na mia 

~to Valdiv:a spadł gęsty deszcz po-
r pi<JfU. 

Wo.isko z Boerów. I 
. .'1ngielska konferencya kolonialna w 

Londynie obra?owala nad sprawą_ utwo ł 
rzenia z Boerow konnych, batahonów 
p:ecboty dla slużby w Transwalu i ca
l~l Afryce południowej. 

Bota ręczył za wierność boer6w, 
którzy zł.ożyli przysięgę. 

~ --·- -

Z różnych stron .. 
Becbum. Górnik Linenber~ został 

w kovalni „Konstantin" niebezpiecznie 
poraniony. 

Czas najwyższy zapisać gazetę na 
mai i czerwiec, kto zatem w bieżącym 
kwartale nie posiada „Wiarusa Polskie 
go" winien go zapisać na przyśzłe dwa 
miesiące. Każdy dotychczasowy czy
telnik pisma naszego powin;·en starać 
się o zyskanie licznych nowych abo
nentów. albowiem im więcej czyteln:-: 
ików .pismo posiada, tern skuteczniej 
pracować może dla dobra swych czy
telników i dla dobra ogólnej sprawy 
narodowej. Komu więc dobro to nie jest 
oboj~tne, niech agituje za „Wiarusem 
Polskim''. 

Werne .przy Langendreer. W prze
szly wtorek znikł bez śladu 6 lat liczą
cy ~hłop'.ec Antoni Młyłlczak, syn Mar 
cina Mlyf1czaka, mieszkającego w Wer 
ne przy ulicy Pryderykowskie!1 (Prie
drlchstrasse nr. 36). 

Chłopak, przyszedłszy we w~orck 
w południe ze szkoly opowiadał, że pój 
dz:e z iaikimś .panem do innej szkoły. 
Wróciwszy o 4 ze szkoły, zostawił tor 
be z irs·ążkami i kapelusz w mieszka
niu, wyszedł z mieszkania i od tego 
czasu nikt go nie w:dział. Przypt1sz
czają, że go kto uprowadził. 

Chłopiec, blondyn. mówi po pol
sku i po n:emiecku, byl bez czapki, bu
ty mial do sznurowania, kabaciik z ma
rynar-Skim kołnierzem, pończochy czar 
1,1e_. Kioby się dowiedział o pobycie 
\:hlopca, zechce donieść stroskanym ro 
dzicom. 

Esrien. W środę, dnia 17 kwietnia 
zmarł rodak nasz ; członek To
warzystwa św. Józefa śp. Sylwester 
Orzybm,·ski w osiemdziesiątym roiku 
życra~ Zmarły był wiernym człon
kiem Tow. św. Józefa aż do swej 
śmierci. Od założenia Towarzystwa 
uczęszczat p[l11ie na zebrania i zasilał 
Towarzystwo zawsze finansowo. W 
ostatnim czasie dla braku sit nie mógł 
iuż wszędzie brać udzialu. ale pamię
ta! .zawsze o swych rodakach, można 
RO było zawsze widzieć z maciejówką 
na głowie. Na łożu śmierci powiedz:ał 
\Io swej synowej i zakonnicy, iż na
dewszystko życzy sobie, a,by Towarzy 
st!"o wzięło w jego pogrzebie udzial. 
Niestety członkowie Towarzystwa 
zapornniel: o swym dawnym to
warzyszu, bo tylko deputacya z cho
rąf!Wią i dwóch członków stawiro 
się na pogrzeb. Smutnem to jest świa
'dectwem dla członków, ieżeli tak ze 
zasłużonymi .członkami postępują. M. 
. Osterfeld. Bardzo to smutna rzecz, 
ze w czasie, gdy nas Pola·ków wszyscy 
pglodzić pm.gną, znaleść można jeszcze 
h olaków, którzy nie postępują podług 
asla .,swój do swego", tylko obcych 
bo~a~ swym ~uoszem. Tu w Osteriel<l 
marny takich Rodaków także nie mato 

~ath. N:emcy urzadzili tu „bis
rnarkfaier'', ale bardzo mało się ludzi 
kebr~lo. M:-eszkańcy Rath, to gl6~ni~ 
. atoli.cy, którzy jeszcze nie zapomnieli, 
~: Bismarck to śmiertelny wróg. K~-

·0la katolickie~o. .., ~ , 
chf W. Borbeck umarł dwunastoletni 

0 mec na tężec karku. 
Hatnm. W kopalni „Maximilian" 

:Szyscy górn:cy z;astrefkowaU z powo 
u zątar~u o zarobek. 

}( .Bruckhausen. Wkopalni „Deutscher 
n:zser". szyb HI. zasypały węgle ga: 
i k, P_rzez co 20 g-órników. sztygar l 

Qf k~1e. zostali zupełnie odcięci. ?o 
· ug1ej i uciążliwej pracy zdołano ich 

z rowych i calych U\\„olnić z przykre
~o położenia. 

Erie. Nowy proboszcz ks. teve
ding przybędzie w przyszły wtorek. by 
objąć zarz'ld naszej parafii. -

Swiętojózafacie. 
Ze skarborl.·d Towarzystwa św. Józefa w 

łforsthauscn 10,70 mr .• na porto odchodzi 20 
t7n. Nade.słał P. Bartkowiak razem 10,50 mr • 
Na chrzcmach u p. Franciszka Kaczmarka w 
liochlarmark: fr. Kaczmarek z ż004 60 fen., 
St. Zgórccki z żona 1 mr .. W. Malcherek z 
żoną 60 ien., J. Kaczmarek z żoną 50 fen. 
Nadesłał i .zap.tacił oorto P. Antoni Chudy ra
zem 3,20 mr. 

Ze święconki Towarzystwa św. Aloi7,ego 
w W eitmar (na oorto o<lchodzi 10 fen.) Nade
sfat p. Ign. RYnkows-ki razem 5,00 mr. 

Na chrzcinach n p, Wlad. LisowskieSl;o w 
Di.tein, na:deslał p. Henryk Jankowski razem 

3,75 mr. 
Na chrzcinach u p L. Zielawey:o w Ba

rop. L. Zielazny z żoJJa 50 fen.. nowonaro
dzo.ny syn 70 fen., Idzi Maik z żoną I mr., Jan 
Bednarek z żoną 50 fen .. Jan Kaczór z żoną 
50 fen„ Jan Plackowski z żoną 50 fen., Ant. 
Siuda z 7,oną 50 fen. W. Szatkowski z żoną 
50 fen. Nad es.taf i porto zaplacit p. J. Pia ck o
wski razem 4,70 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa $w Jadwigi 
\\' Gerthc. nadesfal p. M. Bujak 10,00 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa 5w. Józefa z 
Essen z pierwszego kwartaru. Nadestar (na por 
to odchodzi 20 fon.) skarbnik p, t'. liinz ra
zem 16,10 mr. 

Na chr,1,ci1wch 11 p Jana Zielii1skiego w 
Gelsenkirchen-Bismarck: J. Zieliński z żoną 
1 mr., ich nowonaro<lzona córka Katarzyna 50 
fen., St. Pawlak z żoną 1 mr., \V. Jankc;wS:1<i z 
żona 50 fen .. St. Zieliński z żon<1 l mr., fr. Bar 
czyński z żoną 50 fen. P. Zielillski 1 mr., L. 
Marsztalerz z narzeczoną I mr„ J. Maszta
lerz z żoną 1 mr„ jego matka Malgorzata 20 
fen., I. Lagoda z żona 50 ien.,W. Schwalg-ien 
z żona 1 mr„ Jan Sieracze.k z żoną 50 fe11. 
Nade-stal i zapłacif porto p Zielif1ski razem 

9,70 mr 
Ze skarbonki Towarzystwa św. Stanislawa 

w Herne z dinia 7 IO. 06 r. 6,21 mr., - 21 10. 
06. 1,41 mr., - 16 12. 06 4,16 mr„ - · 25 12. 
06 9,78 mr . - 6 1. 07 5.45 mr., - 20 I. 07 2,BJ 
mr., - 27 1. 07 10,22 mr„ - 7 4. 07 4,62 mr., 
--- 21 4. 07 4,20 mr. - razem 48.88 mr. (na por
to odchodzi 20 fen.). Nadesłał skarbnik P. Woj 
ciech Gapski razem 48,68 mr. 

Ze skarbonki Towarzrstwa św. Wojciecha 
w Baukau: nadesfal i zapJacil porto prze\vodni 
czący p. J. Ciesielski razem 9,35 mr. 

Na weselu u p. Mich. Wasielewskiego w 
Wanne: Mloda Para 1 mr., Szcz Orz.eś!kowiak 
z ż. 50 fen .. M. Klauza z ż. 50 fen„ St. Skrzyp
czak z ż. 1 mr„ Fr. Stachowiak 50 fen , N. N. 
20 fen., A. Wasielewski z żoną 50 fon., A. Grze 
śkowiak 30 fen„ St., Szafraniak 1 mr., panna K. 
Stachowiak 2 mr., rianna J. Klauza 50 fen., W. 
Stachowia·k z żona 50 fen .. J. Swiderski z ź. 
50 fen, W. Chuderski z ż. 1 mr .. Gracze 60 f. 
Nadestat i zap.lacit porto p. Walenty Chuder-
ski i Rohl in~hausen razem 11.10 mr. 

Na chrzcinach u p. Pran. Michalaka w 
Brauck p. Gladbeck. Franc. Michalak z ż. I 
mr., ich nowonarodz0'!1Y syn Stanislaw 50 fen., 
chrzestny Jak. Michalak z Dortmund 50 fen , 
dirzestna Sta1Jis.Jlawa Siepa 50 fen .. Stan. Sie
pa 50 fen., Stef. Siepa 50 ien., Pran. Tyzler z ż. 
50 fen„ P. Lu1i<aszewski 1 mr NadeslaJ i zapla 
cil poi:to p. P. Lukaszewski z Altenessen ra-
zem 5 mr. 

Zebrane na weselu u o. fr. Porzicha nade
slal i zapfacil porto p. T. Szymik z Alstaden 
razem 2 mr. 

Dziś zebrano 140 08 mr. 
W kasie z d. 16. 4. 07. 1766 87 mr. 
Do.chód razem 1906 95 mr. 
Rozchód 310 OO mr. 
W kasie 1596 95 mr. 

Rozchód: J. R. z W. 32 mr., tt. Sz. z W. 
32 mr., 9. W. z \V. 40 mr„ M. S. z M. 32 mr 
e B. z R. :30 mr .• .J. K. z R. :10 mr., F. B. z 
B. 32 mr .. A. R. z B. 32 mr .. P. O. z M :50 mr. 

Panie Boże zap.lać ! Nadmieniam. iż Msze 
św. odprawiają się za żywych i nmar!ych Ofr1-
rodawców . 

Bochum-Hofstede. Orummerstr. 26 • 
dn. 23 kwietnia 1907. Józef Ham. 

Od Redakcyi. 
Panu Fr. M. w Wiemelhausen. Obecnie 
z ostatnie~o roku. Od dochodu w~I_n~ 
odliczyć długi, na każde dziecko n1ze1 
14 lat 50 marek, sumę, płaconą za u
bezp!eczenie na życie. Ubioru do ko
palni od dochodu odliczać nie można. 

z - . _ !!!I 

:j\t~bozeńsfwo polskie. ł 
Ałtenessen: W kościele serca J ezusowcgo } 

sposobność do spowiedzi wielkanocnej w śro- ł 
dę t-go maja po poludnia i Z-go rano. . ; 

Essen. W sobotę, 4-go maja po poludn1u . 
i 5-go maja rano dwóch ksieiY będzie siuchalo 
spowiedzi św. jeden ~ kościele ~w. Gertrudy 
a <lruR:i w kościele Na1św. Maryi Parm;:- (Se-
11eroth) Nabożeństwo z polskiem kazan1en: 
~iedzi ele o trZY kwadranse na 4-tą w kośc·ele 
św. Gertrudy. ·-" . 

Stuckenbusch. Sposobność <to spo'1.'.1t;Uz1 
wielkanocnej 8-go maJa z rana i 9•go mar · 

O. Harybert. 

Misya polska w Habin~ho~st 
rozpoczyna się w czwartek, dma 25-go 
kwietnia, o godzinie 8 wieczorem ka-

zan·cm ; potrwa do cz :\'artku. 2 maja 
Misyą kierować będzie k~ iądz dziekan 
z Cerekwicy. Spodziewać się na leży, i ż 
I<odacy licznie na nabożeństwa mi yj
ne uczę zczać będą, nietylko z Habing-

1 

horst, ale i okolicy (4) 

Na posiedzeniu zarządu komitetu 
„Świętojózafacia„ został obrany skar

bnikiem HSwiętojózafacia ·' p, Stani
sław Zmyślony w Wattenscheid, ul. 
llochumska nr. 156. 

Na jego ręce uprasza się Łaska
wych Ofiarodawców kladki na „ wię 
toiózafacie' · nadsyłać. 
Zarząd komitetu ,,Swi<~tojózafacia' · 

PrancisŻek Matysiak, orzewodniczący. 
KOO'o śpiewu „Wanda" w Catenibcrs;: 

urząd1,a w niedziele. dnia 28 kwietnia 
WIOSENNA ZABA W.Ę 

na sali p. Jcnscha przv ulicy Mittelstr . Począ
tek o godzinie -ł po poludniu. Pr()S(ram nastt;
Plli<\CY: Koncert kapeli dh. fgn. Kaczmarka, 
strzelanie do tarczv o nagrody, śpiew m:ejsco 
wc~o i pozamiejscowych kól, dcklamacyc, ćw 1-

czenia ~irnnastycznc, sztuki teatralne p. t. 
„Żyd i Mazur" i „Krzyżyk na <lrogę" oraz dal 
sza zabawa z tarkami. Na zabawę powyższ~\ 
zapraszamy jeszcze raz wszystkie kola i towa
rzystwa, które prze-.t kartę już zaprosiliśmy 
oraz te. które dla braku a<lresów zaproszeń nic 
o<lebraly, wyraża}ąc nadzieje, iż nas swcm 
nrzvbyciem zaszczycić raczą. - Czlonkom 
swym daje do wiadomości, i ż. lekcya śpiewu od 
bętlz i c sie o godzic 3 po pot (2) 

Zarząd. 

W niedziele dnia 5 maja po poiuc.lniu o Jł:O
dzinie 4 odbędzie sie nadzwyczajne walne ze
branie Tow. św. Jacka z Bottropu na sali pana 
łiofstada w Dellwig. U prasza się wszr~tk: ch 
czlon:ców Towan:ystwa św. Jacka i StanisJawa 
}(ostki i nam życzliwych Rodaków. by się iak
naHiczniei stawili, gdyż przyjdą ważne sprawy 
pod obrady, a mianowicie .t>ołticzenie poniż.ej 
wymienionych Towarzystw w jedno wielkie 
Towarzystwo, obór nowc~o zarzaclu i :tmiana 
ustaw_ 

Uwaga: Uprasza si<;: wszystkich członków, 
którzy wypożyczyli książki z biblioteki towa
rzyskiej, aby zechcieli je oddać u pana Dcmen, 
mistrza krawieckiego z Tow. św. Stanis.lawa 
Kostki w przeciąi;;n jednego miesiąca, w prze
ciwnym razie łg;dą wszyscy cztonkowie wy
mienieni w gazetach, i;i:dyż do tych książek pra 
wo ma tylko Towarzystwo. 

O jaknailicznieiszy udzial u11rasza si~. 
Zarząd Towarzystwa św. Stanisława Kostki 

Zarząd Towarzystwa św. Jacka. (Z) 

Tow. gimn. „Sokół" w Herne 
obchodzi w niedziele dnia 28 kwietn~a 
swą szóstą rocznicę istnienia na w:el
kieJl sali Domu czeladzi katolickiej przy 
ul;cy Nowej. Początek o godzinie 5 po 
południu. (l) . WvcJział 

Towarz. gimn. „Sokół w pysseldorfie. 
Podajemy Rodakom z Dysseldor

fu i okolicy do wiadomości, iż _Gnlazdo 
nasze urządza zabawe wiosenl).ą w nie 
dzielę dnia 5 maila w lokalu p. Vopla, 
ulica Kolońska nr. 252 połączoną z ćwi 
czeniami i strzelaniem do tarczy o na
grody. Początek o ~odzinie 4 oo polu
dniu. Sądzimy, iż nas szan. Rodacy 
ak najliczniej odw1edzieć raczą (2) 

Z braterskiem pozdrowieniem 
Czołem! Wincenty Kałuziński. 

Koło śpiewu „Sowiński" w Erłe-Mid
delich 

obchodzi w niedziele, dnia 28 bm. 
ZABAWĘ 

w sali u pana Perbovego w f.rle o go
dzinie 4 po południu. Koncert przepla
tany dcklamacyami, potem taniec. 
Czlonkowic zalegający ze składkam~ 
pow:nni przed zabawą sie z nich uiścić, 
w przeciwnym razie będą uważani ja
ko goście, jeżeli będą w kartę wstępu 
zaopatrzeni. Goście zaopatrzeni w ka.r
tę wstępu mogą brać udzial, lub się 
przed tern dać zav·sać na członków. 
Członków innych towarzystw uważa 
się za bliżs.zych gości. O liczny udz'.af 
prosi Zarząd. 

W niedzielę„ 5 maja o godzinie 4 
po południu odbędzie się półroczne wal 
ne zebranie. Ponieważ bedzie potw:er
dzenie czlonków zarządu i inne waż
ne sprawy, dlatego prosi o liczny u-
dział tymczasowy prezes. 

J(oło śpiewu •• Słowik" w Horstbausen 
donosi s1.anownvm Rodakom, ii w niedziele:, 
dnia 28 kwietnia urządzamy 

WIOSENNA ZABAWĘ 
na wielkief sali pana tt. Miiller, ulica Ludwika. 
Początek o irodzinie 4 po .><>ludniu. Pr~ram: 
l(oncert kapeli pana Pietrv11:i z Bruchu. śpiew 
miejscowego Kola. deklamacye. ćwiczen ia 11:im 
nastyczne i teatralne przedstawienie pod tyt.: 
„Wi~ilia św. Andrzeja". W końcu zahawa z 
tańcami. Na pov.ryżs1.a zabawe zapraszamy 
wszvstkich Rodaków z ttorsthausen i o~rnlicy. 

·uwaga. Szanownvrn c7.lookom donosimy, 
iżby sie stawili o godzinie 3 na sali. (2) 
Cześć pleśni polskie}! Zarz~d. 

BACZ OśC! 
W niedzielę, dnia _ kwietnia odbę

dą się dwa wiece: 1 w łlochheide o 
godz. 11 przed poJ. na sali p. Chr. tof
ken'a, 2. w Mors o godzinie 3 po poł. na 
sali p. li. WcsseJs·~. 

Porządek obrad: 1) Odpowiedź za 
rządu kopalni na żądania górników; 2) 
Jakie stanowi ko zajęli górnicy wobec 
tej odpowiedzi kopalni. - Rcierenci 
zastępcy trzech organizacyi. - Ko
ledzy! Stawcie :siQ jak na)li Zllicj 1ia 

owe dwa zebrania. Komisya. 
Baczność Rodacy w Ha mm i okolicy! 

Weitki wiec [lolski w celu założe
nia towarzystwa polskiego odbędzie się 
w niedziel . dnia 5 maja rb. o godz. 5 
po południu w lokalu pana Resenga 
przy ul. Wilhelma„ naprzeciwko kościo 
ła św. Józefa. - O Jak najliczniejszy u-
dział prosi Zwołu]ący. 

j 
BacZD<>Ść Oladbcck? Czołem? 

Pierwsze zebranie gniaz.<la sokolskiego od
b~zie sie 5 maja o godzinie I I przed południem 
zaraz po nabożcf1~twic. a nie jak uchwalono o 
godz. 3 po pol. na sali Linartz ul. ttermannstr. 
!)prasza !:''ię Druhów o liczny udzial w zebranilł 
taksamo innych R.odaków z miejscowości Ola<! 
beck i okolicy. Ciolem! (2) Wydział. 

Wielki wiec polski w BortJeck 
odbędzie się w niedziele, dn:a 28 kwie 
tn:a, po połudn iu o godz. 6 w lokalu p. 
Barenberga. O położeniu naszcm pod 
zaborem pruskim i pracy Koła polskie
go ~u ochronie robotników przcma~ 
wiać będą posłowie polscy, pomiędzy 
nimi poseł p. Nap:eralski z Bytomia. 
O liczny udział uprasza Zwołuj-cy. 

Wiec Związku Polaków w Herne 
odbędzie się w niedziele, dnia 28 kwie
tnia, po poludniu o R"Odzinie pól do '4 
na sali p. Nitki przy ul. Nowej. (Neustr.) 
.Rodaków z Herne, Baukau, Horsthau
sen i okolicy zaprasza się. Ponieważ 
wieca w Herne cały rok nie było, prze
to spodziewamy się, i ż Rodacy się 
wszyscy na wiec stą~rią. Mówcy za
miejscowi. 

O liczny udział uprasza si ę. 
Związek Polaków w Niemczech. 

Baczność Rodacy w Oberhausen i 
okolicy! 

Wielki wiec polski w Oberhausen 
1dbędzie s·ę w n i edzielę, dnia 28 

kwietnia, po południu o Kodzinie 6 w Io 
kalu p. Webera przy ulicy- Duisburger
strasse. 

O położen : u naszem pod zaborem 
pruskim i pracy Kola polskiego ku o
chron· e rvbotnikó:w przemawiać b<;d~ 
posłowie polscy, pomiędzy nimi posło
wie pp. Brejski z Torunia i Kulerski 
z Gru~ziądza. 

O liczny udział uprasza Zwołujący. 
Towarzystwo l.IRUL „Sokół" w Altcnbog2e. 

w niedziele. unia 28 kwietnia o godzinie 
11 i pól przed poludniem odbędzie się nad
zwyczajne zebranie. Z powodu zmiany pracy 
obór nowego przewodniczącel;(o i skarbnika. 
Zarazem uprasza się wszystkich Rodaków w 
AltenbOgge i okolicy. ażeby sie licznie zebrali. 

Czołem? (Z) Wydzfał. 
Jan Pepliński, przewodnkzący. 

.,SOKÓLH W OBERHAUSEN! 
Panieważ pollcya zaKroziła, iż roz

wiąże nam zabawę (28 bm.) skoro dru
howie przybędą w maciejówkach, prze 
to prosimy o przybycie w kapeluszach. 

( 1) W ydzlał. 

Towarzystwo św. Stanisława I( •• Caternł>er& 
Zebranie odbc:dzie si~ w niedziel~ dnia 28 

kwietnia przed poi. o scodz 11 i pól na sali po-
siedzeń. - O liczny udzial orosi (2) 

Zarq.t. 

Baczność! 
Szanownym Rodakom, którzy za

mówili 
„ WIEDZĘ LUDZKĄ'' 

donosi się niniejszem, iż pierwszy ze
szyt otrzymają w początku maja. 

Wydawnictwo „Wiedzy ludzkiej." 



I 

Straszna ok1·opność Jaka? 
"" -....... 
;·~ ł rdn1' r.dni( ftfffi przecif 7, że nadużywanie .alkoholi. a temwjęcej_ tanich i li hvch straszne skutki 

"'ywiera. a po mirr:• tr go 1~k wielu kupuje wódld, gdlie dostanie duże i łanio, a przecież najlepszy 

i n:ljczysłsz\l towar 1o~ ·m być nie może. 

2) Poprawcie się, pijde mniej, najfepsze i droższe, a chcecie mieć pewność. że to dostaniecie. żądajcie wszędzie 

sła\\nych Hkierów, koniaków i bezalkoholowych napoi B. KASPROWICZA. ---- „ ---„-~------ . 
_3) Kupujcie w oryginalnJch butelkach, umkniętJch. na~epi~nych 

dJą oszukańcze nadużycia i w butelkach odemnie pothodztScvch, 
che naś!ąd~~n~dwa za moj(l. 

na szyje~ handerolam i na · krzyż, bo zach o. 
drnć to kar.Y~Jdnem, sprzedają Wam inne u. 

'l61 I 

Hamburg. B. KASPROWICZ, Gniezno. Berlin. 

li -
• 
Zydzi }Jole 3ają wyprawy już przy wpłacie 5cin marek, myśląc przytem: kto głUJłł, ten liUJłi! Kuźd,: 

rozważny człowjek wie, że przy tak małej wpłacie n usi opła ."'aĆ wydokie procentu, a żydzi umieją 
oblic.zać talara od te.tara na rok. 

Pol si. lee pury narzeczone i młodożei1cy urządzą sobie rnj y, mieszkaniem, kupująe meble i wypra~ ę 
B odemnie, bo wykoiułnle pięk.9e, W'szystko tanie„ drzewo zdrowe I wybór l\'ielki. 

....i~ ł.&„$!1.&.e;~~~~~·~11t. &ł~ 4ł" •4i& a.~ &,t') .. 
V~ W11.P' ''"· '"ST'a~ ~V'łl.~•·„.., '4V ~•~r 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dorst~ 

feld 
sklada dh. 
STANISŁAWOWI WOŹNIAl(OWI 

i jego narzeczonej pannie 
Wll(TORYI lANl(OWIAI( 

Kto Z b '...;CZJ moje wielkie trzy okna wystawne i sl<la<ly przepełnione, a w nich uprzejmego zawsze 
~ u pana Janowskiego, ten pr,r,ekona się, .ie mo2'ę dawłć czoło każdemu żydol\11 

ł rogów nm utrzeć. 422 

z Dorstf eld w dniu ich ślubu. dn. 28 
kwietnia serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej Qomyślności, aby 

~ żyli razem jak najdłuższe lata bez trosk =-: i smutku. Szczęść Boże Mlodel Pa. 
is rze ! 

Kopiony towar odstawiamy za darmo do domu. ~ 1 Członkowie Towarzystwa „Sokół" 
• z Dorstfeld. 

Przy całych wyprawach pi~kne podarki. 

Jan handel mebli i w;praw, 

I 
=I Reckłingbausen-Sfid, Bothumerstr. 121. 
-- Kasa oszczędności i bi~~- Herne, Bahnhofstr. 50. Tel. 577. =• 

1fffJCi«i·~~«i~~~~~· 

I ahła~0 z~~~h~~~~~~~Zryi, I 
Recklinghausen·Siid (Bruch) ~ I •arlenliiltr. 8. ul. 1'1ar) ańska ~. ~ 

W Najstarszy ~·k : 1' w 1 i1 · ~( ;1 założony r. 1886, duRtarcza ze- I 
1'l sarkl i IJiżut. 11 · ~ ~' ... . i•,..LYDY dn Mz7da i ··owery I 
J1t. •• bardzo tau. „ •.. , l(..' .• <.d.•.t 11rz7 ł.O·le•nlej gn'a• 

Polsll a orkiestra! 
s~an. Towarzystwom i R1ldakor.n w Westfalii i Na

drenii domszę uprzejmie. iż żałożyłem w I<~ssen 

po1ską kapele 
ztożonę - z dmmastu ··· wyć~i~;'nych ··;;;;yhnt'ó';. 
Pro3zą o łasko.we poparcie, kreślę z poważaniem 

K. Antoni Kempa, 
Essen 

Salkenb.rg1nvell nr. 30. 
482 

M rane,-1. Na życ .... „„ L c11. :„.11; h„ t.1 ar1" na od11lat~. 

I z;i:azem P?si:ukuję dla. mego składu dl1 ttełl ~or~ą~nych 11 'l.l'łlka gospodarst11 
ejentonr, mówiących także po polsk.u, na stałe zatrudmerne i wy· D 
ł!()ką prowlllyę. (4io) mniejs~-ych i wii;kszych oraz gościoiee ma.my 

s~...M'i~-~~t...~~~~~~~-~ ~3: na sprzedaż. Reflektanci zechcą się do nas zgłosić 

Dzlenez)'Da 
znajq,ca si~ na gospodar
stwie domowem, któraby 
także mogła być pomoc· 
na w interesie, potrze· 
bna od 16 maja lub 1 
czerwca na wysokie za
sługi P. Oeltybow
ski mi trz k1·awiecki, 
Dellwi~ Grti.nstr. nr. 65. 

Od 1 maja potrzebna 

porządna katolicka. 

służąc~. 
Hugo Kuhr, 
Dulsbg.-Rul1rort 

Kaiscrstr. 106. W-~SA"~~~~~~~~~~~~~W a chętaie informacyami ełnżymy. Kontrakty kupna 
i sprzedaży spożądzamy kupna w naszem biurze o 
polowe: taniej, niż u notaryui,za. W tutejszym po· 
wit:cic są. gospodarstwa piękne i w dobrem położeniu. Zdolni krawcy Jest najzdrowsza P. Kowalski i f. Weidner. I na stałe zatrudnienie 

jes„ najlepsza. 

Kasa osz~ędności 

( HH1(i .J.',•.G 

Z powodu wyjazdu w 
strony r .1dzinntl ruam od 
zaraz piekarni~ w 
świetnym biegu z ca!-

podpisanego Banku przyjmuje dcpozyta kowitem urządzeniem i 
wszystkimi odbiorcami do 

i płaci od nich 4.37 odstąpienia. 7.głoszen1a 

d przyjmuje Eksp. Wiarusa 

Diuro frawnicze. 483 znajdą zaraz pracę. 

Ost1•.zeszów ($ hiłdbel'g i. Pos.) Fe•·d. Wegat, 
ul. ~l\dowa. (Geriehtstr.) Herne. Mont-Cenisstr. 

Ubrania dJa mężczyzn czyści i farbu· 
lę prędko i tanio f ARBIERNIA OAL· 
tUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
u. 91 l. 

filie: Hofstcde, Herne„ .Eickeł, Rohlln~
hausen. Linden, Hattin2en, Langendreer. l\lar
ten. Castrop. l(ameu. Dortmund, Gerthe, 
Sprockbovel. 

~~~~~~~·~~~-

Henkel's 

nr. 38. 482 

Do gospodarstwa 
rolnego potrzebna I 

służąca 
L. Dellma~n, 

gospodarz, 480 

Bochum-Hamme . 

Piękne narodowe 

pocztówki 
5 proc. za rooznem wypowie zenicm Polskiego pod nr. ił08 

4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. Ucznia balwiersk. Bleich-Soda 
4 proc. za nat.ychmiastowcm wydO\viedz. n&jlepszy i na.jt:uhzy środek do prania i bielenia, 

B a n )... z }• e fil s k ~ źr iej 455 paczko cit z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem poleca 

••••&•••••*••t• 
Szanownym Roda.kom 'v Ger

resł:eim i okolicy polecam m )j 

skład towarów kolonia!n. 
kartofli, piwa w butelk. w~gli i 

drogeryę. 
Pl'os.zę o poparcie mego pr~ed-

się biorstwa. (135) 

.i·. Radzicki, 
Ger.resl1etm. 

·····--·-··-··: eschumska fabruka I' 
•. J • 

• wyrobów papierowych 1 
• H. Jakisch, (UB! • . „ ul. Schillera a Telefon 676. I 
Ił dosta1·cza po naJ al l!łz7el1 eenaeh -

I tytki I tOrbj :„d=. i I 
li papier per~amłnow7 w rolkacJa I 
llD i pacz.kach, papier do maraarT• m 
llil n-,·, książki li..onaowe, a, ak.l Jll9 
M do e,.-gar, t,-tkł do kawy-, k.siłt" -li żeezld rabało,we it-<l. itd. -

·---· -~-•11•-·-
POSTBESTELLUNGSf'ORMULAR. 

Ich bestelle hi1ermit bei dem Kaiser· 
lichen Postamt ein Exemolar der Zei~ 

tung „Gazeta Toruńska" aus Thorn mr 
d;e Monate Mai und Juni und zahle an 

Abonnement und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige 1~28 Mk. erhalten zu haben be-
scheinigt. 

. . . d .. 190 . 

J 

przyjmie od zaraz lub pó- :lastąpi zupełnie bielenie na. łące. •t:ySko w 

.A .A. .Jan Gajenskł, ochronnym „lwem". Do nabycia we w zystkich Księgarnia „'W„iar 
K . ( d B h ) balwierz, drogerya.ch, s • .ladach towarów kolonialnych i my-

W oronow1e Crone a. ra e Herne, Bahnhof~trattse 99 tlła, (191) Polskieg-0" Kaiserl. Postamt. • . • 

Za druk. nakład i redakcyę od powiedziałny: A n t o n i B rej s k i w Bochum. Nakładem i czcionkami Wy dawnic1:wa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



1'r~ 98. Bnchnm, na wtorek dnia 80·go kwietni 90ł/. &k • 

• 
- r pra pollty J y i z· 

Za :łnserajy placl slc za mleJsce mtdka drobllep ~al oodiitnnt. :1 WYią.tkłem dni ~wt,tecz
... PJOdplata kwartalna na poczcie i a listowych 
..-111 nu. 50 fen„ a z odnoszeniem do domw 1 mr. 
il lłla „Wiarus Polski" za.pisany Jest w cennikll pocz w 1111 late za Wiarę I OJCZJZIQ I h 15 t. ogloszenie. zamitezczone vrzed iDS1ratm.t 

fen. Kto często Oil as za otrzyma rabat - Llsłr t 
„Wiarusa Polskiego" nale:tv frankować ł podd 
olch dokladny adres pisząc~o- Rekov. oft ~ towym pod znakiem „L. wlnisch nr. 123." 

łedakcya~ Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. -Te I.ef o n nr. 1414. 
wa~-- - --·-- e ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•4wie, czytać I pisać po polsku! Nie 

ltsł Polakiem, kto potomstwu swemu 
niemczyć się (.łOZWOli ! 

Z WJpadkóv dol;. 

Ruch strejkowy w Paryżu wzmaga 
się. 

S:treHmiący kelnerzy uchwalili po 
buti4tliwych obradach wytrw~ć w strcj 
ktt. 

W sobotę zastrejkowało 2000 ku
charzy i innego personału kuchenne
go. Prócz tego strejkują w Paryżu 

•iekarze. 

40 osób zginęło. 
Z Baltimore donoszą. że wskutek 

zawalenia się pomostu poniosło ~m!erć 
40 osób. 

Z Macedonii donosza o krwawem star 
ciu pomiędzy wojskami tureckiemi a 

bandą 2recką. 

W walce zginęło 28 osób, mianowi
ci-e 8 powstaf1ców i 20 żołnierzy tu
reckieb. 

W edłuz niepotwierdzonych dotąd do-
1ieslea z Petersburga otrzymał prezes 
ministrów Stołypin zezwolenie cara 
aa prowadzenie pofitykl 1liberalnej. 

W miejsce Schwaneb)lcha ma zo
s~ać kłlntrolerem państwowym Lwow, 
llspółzalożyciel związku pokojowe
go odrodzenia . Prócz tego objąć ma 
ią teki ministeryalne w gabinecie Sto- 1 

łypin.a członkowie stronnictwa kon
stytucy}nych d~mokńatów. 

Z Powodu zwycięstwa socyalisty przy. 
~borach uzupełniających w Glau
clłau-Meerane panuje w kolach libera·. 

łów wielkie rozdwojenie. 

W okręgu tym, z którego poslowal 
zmarły przywódca socyalistyczny 
Auer, wybrany zosnal socyalista Mol
kenbubr, który zdobył 17 165 głosów. 
I<ontrkandydat liberał dr. Clau~s uzy
skai 12 700 głosów czyli przeszło 700 
głosów mniej jak 25-go stycznia, .pod
czas gdy socyaliście przybyło prze
szło 500 głosów. 

Walne zebranie "Zjednoczenia zawo-
dowego polskiego:' 

N Ze ~szystkich stron vVestfalii .. i 
Ł a~ren11, z ttJanowerskieho, Saksona, 
b uzyc, Oldenburgii, od Bremy, tlam
l u~ga, Gdańska, Torunia, Czerska i wi 
bu 1?llYch stron Prus Zachodnich przy-
1\?lr delegaci robotników i rzemieślni-
P ow Polskich celem obradowania nad ł 
s olepszeniem doli swojej i rozwojem 
W~e~o ,.Zjednoczenia zawodowego." 

' .l\Otproszeni po całym kra~u wsku- I 

tek stosunków nie z ich winy po-1 
wstałych, czują się oni wszyscy przez 
organizacyę swoją jedną nierozer
walną całością. Stosunki to wyjątkowe 
niesłychanie trudne, jedyne może na 
świecie całym, a jednak po twarzach 
zgromadzonych robotników i - rzemie
ślników, ludzi od pracy najcięższej, nie 
spostrzegł byś przygnębienia.; bi·;e z 
nich otucha udzielająca się bezwiednie 
i nieinteresowanemu obserwatorowi. 
imponuje pewność siebie : oraz wido-
1czne glębokie zrozumienie potożenia 
i sprawy, dla której pracują. Dla ka
żdego Pol'aka widok to rzeczywiście 
podnoszący serce i umysł. 

Jako reprezentant Koła polskiego 
przybył poseł p. Jan Brejski z Torunia, 
którego przewodniczący i zgromadzeni 
serdecznie powitali. Poseł Brejski w 
krótkiem orzemówieniu podzi~kował 
za owacyę, odnosząc i~ nie do siebie, 
lecz do Kola polskiego, które go delcgo 
walo, i wzniósł okrzyk ntv cześć 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego" 
Od posla Kulerskiego, od p. Krolika z 
Bytomia prezesa Związku wzajemnej 
pomocy w Bytomiu, od Polskiego 
Związku Zawodowego katolickich ro
_botników w Krakowie nadeszły tele
gramy, które zgromadzeni przy{lęli okla 
skarn i. 

Delegatowi z Krakowa_p. -Zgornia
kowi, który chciał 1przemówić kilka 
słów, policya nie pozwolila przema
wiać. Skutek byl ten, że zgromadzeni 
urządzili owemu rodakowi gorącą o
wacyę, za którą p. Zgórniak, mógł tył 
ko podziękować gestami. Okrzyrkiem, 
który wzn:ósl przewodn., powitano tak 
że redaktorów ,.Wiarusa Polskiego" 
i sprawozdawców innych gazet naro
dowych. 

Zagaił obrady krótko po godzinie 
11-tej przewodniczący Rady Nadzor
·czej p. Franciszek Malikowski z Wan
ne, wskazując w krótkich słowach na 
ważność obrad, które miały nastąpić. 

Porządek obrad przyjęto według 
propozycyi Zarządu Głównego. 

Protokół z zeszłego walnego zgro
madzenia odczytał sekretarz p. Jan 
Korpus z Bochum. 

Z działalności Zarzadu Głównego 
w roku ubiegłym zdał s?rawę w 1! !7„ 
szem często oiklaskiwanem przemówie
niu prezes tegoż Zarządu p. Wojciech 
Sosiński z Bochum. „Zjednoczenie za
wodowe polskie" rozwinęłQ się znako
micie; delegiaci i mężowie zaufania pra 
cowali dobrze. Z 10 tys. nowych czton 
ków przy by lych w roku zeszłym 5800 
wstąp:lo z obcych związków do „z:k!
dnoczenia z{lw. poi.". Ubolewał p. So
siński, że prasa z kilkoma chlubnymi 
wyjątkami prawie wcale nie . zajmuje 
sie sprawami srpołecznemi, inaczej or
ganiza cye polskie miałyby jeszcze raz 
tyle członk6"w co obecnie. Podz"ęko
:wtawszy wszystkim, którzy popierali 
pracę ,Zjednoczenia zaw. oo!.'' zakoń
czvł n. Sosiński wyrażeniem nadziei, że 
„Zjed~oczenie zawodowe ·Polskie" jak 
dotąd tak i nadal rozwijać się będzie 
na pożytek ludu polskiego i całego na
rodu naszego. 

Członków liczy „Zjednoczenie 2h
wo<lowe Polskie" po skreśleniu zale
gający1ch zeskfadkami 38 842. 

W dyskusyi zabrał głos nasam
przód p. Józef Regulski z t.użyc (bv fy 
prezes) wyrażając radość z tego po
wodu, że ,.Ziednoczenie Zawodowe 
Polskie zwyciężyło wszelkie trudnn
ści i w rozwoju swoim prze~zlo 

najśmielsze nadzeje. W dalszej dy
skusyt wskazywano na vrzeszkody 
stawiane „Zjednoczeniu zawodowemu 
polskiemu" przez policyę, hakatystów, 
kapitaEstów oraz przez socyalistyczne 
(wolne) i chrześciańskie (centrowe) 
zawQ_dowe związki robotnicze C\ala 
jednakże dyskusya stala pod znakiem 
radości z powodu świetnych wyników 
pracy dotychczasowej. Przemawiali 
panowie: Piasek z Orohn pod 
~remą, Aloizy Berger z Torunia, 
Swiniarski z Odaliska. Chwiałkowski 
z Dyseldorfu, Stanina z Bottropu, Ro
szak z Bruckhausen. Swistek z Krie
bitsch (w Sasko-Altenburskiem), Ry
mer z Dellwig, Ckhy z Misburga pod 
lfanowerem i Ratelka z .łluckarde. 

Sprawozdanie prezesa przyjęto. 
Skarbnik p. Jankowiak z Bochum 

odczytał znianv czvtelnikom naszym 
bi:Jans „Zjednoczenia Zaw. Pol.". -
Składki przvnioslv 177 984 mr. 55 fen., 
wsparcia podczas choroby ~wyplaco
no 44 162 mr. 50 fen .• wsparcia pod
czas bezrobocia 6 584 m. 30 fen., ma
jątek „Zjednoczenia Zaw. Pol." wyno
.sił na 1-go stycznila rb. 132 tys. 944 m. 
28 fen. 

Sprawozdanie skarbnika _vrzy}ęto. 

O programie przyszłej pracy ,,Zje
dnoczenia Zawodowe~o Polskiego" 
wyglosil wykład p. Sosiński, w któ
rym wYSzcze~óinil także i uzasadnil 
naj1ważniejsze żądania robotników, iak 
zakazania odn. ograniczenia pracy ko
biet po fabrykach i kopalniach, usta
nowienia przez robotników wybra
nych kontrolerów dla fabryk i ko
palń itd. 

Przystąpiono następnie do zmiany 
ustaw, którą uzasadnił o. SosLski. Po 
dluższej dyskusyi przyjęto propozy
cye zarzadu z malemi zmianami. 

Walne zebrania odbywać się będą 
na przyszlość co dwa łata. jeden de
legat przy.padać będzie na 500 człon
ków. Rada Nadzorcza składać się bę
dzie z 15 członków. 

Po krótkiem -orzemówieniu p. Re 
gulskiego z Łużyc wybrano wśród go
rących oklasków ponownie prezesem 
parr1 W. Sosińskiego, drugim prezese. 
p. Grześka z Kastropu, trzecim preze
sem p. Trzebniakta z Ltitgendortmund, I 
jeneralnym sekretarzem p. Korpusa z 
Bochum, jeneralnym skarbn!kiem p. 
Jankowiaka z Bochum. 

Do Rady Nadzorczej wybrani na 
obwód Hamm J. Krawczyk z ttamm, 
na obwód Dortmund Franciszek Mły
narczyk z Dortmundu. na obwód Bo
chum Ignacy Bugajewski z \Viemel
hausen, na obwód Wanne Pran. 

Nastąpiła w koiku dyskusyta • d 
taktyką agitacyi wewnętrznej. 

Przewodniczący oznajmił zgroma
dzonym, że „Zjednoczenie Zaw. Pol.'' 
otrzymało od komitetu międzynarodo
wego ;;órn;ków zaproszenie na zjazd 
międzynarodowy, który odbędzie się 
w wrześniu w Salcburgu (w Austryi). 
Uchwalono udział w zjeździe. 

Przyjęto następnie rezolucyę o -
szcrną wy ·ażaj~cą 1poglądy zgromia
<lzenia na 1t1iaktualniejsze sprawy P• 
łcczne. 

Rezolucyę podam r w następnyJ11 
numerze. 

Zebranie zako1iczyło .się o godzinie 
9-tej wieczorem. 

Przesilenie 
w partyach socyalistycznych. 
Wpierwsze1 połowic kwietnia 1': ró 

żnych krajach europejskich odbyły się 
zjazdy socyalistyczne i wszędzie wy
stąpił na jaw silny rozlarn w oboz:e 
demokracyi społecznej. 

W Anglii ,stronnictwo pracy'' o
świadczy to. że n:e widzi możności z}e
dnoczen ·a sie z „wawowtemą„ ocyat 
ną demokracyą. Polączen:e więc frak 
cyi socyalistycznych okazało sic nie
możliwem. 

We Piran cyi socyaliści nar lam en tar 
ni odbyli zjazd. na którym ootępiono 
taktykę socyalistów zjednocwnych, 
który.,m przewodzi Jaures. 

W Holandyi mniejszość radykalna 
żądała od zjazdu pot<!J)ienia posłów so
cvalistycznych za to, że zbliża!ą sic do 
żywiołów mieszczańskich. U_chwała 
zostala odrzucona i rozdwojenie partył 
j~st już tylko kwestya dnia. 

WBelg '..i z różnych powodów na
stępują schizmy, z których najważniej
sza polega na tern, by ruch robotniczy 
związkowy wyzwolić od kierownictwa 
partyi politycznej. 

Wreszcie we Wluszech rozdwoje
nie POlączone jest ze skandalami. ponie
waż umia·rkowani zarzuca):i radykat
nym, '. ż czerpią pieniądze potrzebne na 
ag itacyę z mętnych źródel. 

\Y alka między rewizjonizmem a da 
wną doktryną prawowierną jest bardzo 
silnq. W Niem zech or~anizacye miej 
scowe są w stal eh waśniach ze s y 
mi przywódzcami, których nawet wy
klucza ją z partyi. SJowem mamy po-
wszechne prz ·ilcn: c myśli ~ocyali
stycznej. 

P nur 1r obrnz 
Ma11kowski z Wanne a obwód Gel- Wie~kie 11 aq..enie r dumie ro Yi-
cnkirchen Kołpacki Ź eckendorf, na skiej wywołalo odcz tanie sp rawo

obwód Essen Przybyła z Esse n, na o- zdania komi7i. wyznac zo.nej s :\'ego 
bwód Bottrop J. Tatarczyk z I3ottrop, czasu celem zbadania prawy tor turo
na obwód Oberhausen J. Rymer z De!- wania więźniów politycznych w RY· 
wig, na obwód Hamborn Wo:ciecho- dze i innych mia~ tach nadbałtyckich. 
wski z Bruckhausen, na obwód Ruhr- Wś-ód wi elki go pornszen:a przy
ort Sprulewicz, na obwód Reckrng- znał pomocnik ministra spraw wewnęt 
hausen Jakubowicz, na obwód I yscl- rznych fa karow iż sp1uwozdanie 
dorf Chwiałkowski , na obwód Pru y głównych punktach zgadza się z pra
Zachodnie i Wschodni e i W. Ks. Po- wdą i o ' wiadczył. iż m:nis er poczy
znańskie Swiniars.k" z Gdańska, na o- n i ł już od powie-O.n ie kroki, aby w in
bwód branibor ko- lużyoko-sask i J. e nych pociągnąć do odpow!edzialnoś i. 
gulski, na obwód liano\ er Sz'a der- Ze spraw ozdan·a podajemy poniżej a 
bach. tępującc ustępy: 

Prócz tego zawiadują dwoma obra Z rozpoczęciem wyprawy karne], 
cloimi dwa·i członkowie zarztidu, mia no rysłanej do prowincyi bałtyckich ce-
wicie obwodem Kastropp. Grze iek z Iem stłumienia rozruchów. zaczęto sto
Kastropu, obwodem Witten p. T rzeb- sować do więźnów poFtvcznych mę
niak z Liltgendormund. ' czarnie. aby wymus:ć na nich zezna-



Ja, któreby wystarczyły clo ~czstn:e " bym tu przytoczyć kilka z niell, o)'latu rosyjskiego w Torunia p:·z:r'sze·Jt ~ kc, ó) ks. prałat Warmii'iski. 7 ks. dr. 
fan~ wi~źniów. W Rydze utworzono przez to pobudzić Szanmvnvch Cz~~te!- t. zw .. ,Vorschnitter" z majątku p. Oiln i Klopsch, 8) ks. dr. łfozakow ·ki, 9) ks. 
:w tym celu osobną komisyę, składają- niJ<:ów .,Wiarusa Polskiego" do zast:„ - ~ thera z Boddeshoffu z pięcioma robo- f dr. Steuer, 10) ks. prałat Lewicki, 11) 
cą się z naczelnika 1J1i.eiscowej poli- nowienia się nad tą dla naszego spale- ~ tnikami z Królestwa, dla przetlomacze ~ ks. dziekan Szultz, 12) ks. radzca .I\\i-
cyi, ldkij komis;arzy policyjnych i a- czeństwa tak ważną sprawą. ~ nia im kontraktu. W kontrakcie tym. i chalski. 
gentów policyi. Komisya ta otrzyma- Niektóre zakłady przemysłowe w 1 pomimo, że zawierał w sobie liczne ~ Sędziami prosynodalnymi: 1) ks. bi
la szczególowc wskazówki od proku- stronach tutejszych pozakładały fabry- ; punkta wyzyskujące rnbotnikc, wstęp 

1 

sku1p dr. Likowski, 2) ks. prakłt dr. 
ratora państwa i zarządu żandarme- czne kasy oszczędności w których ro- nym warnnkiem bylo zakazanie mówie Wanjura, 3) ksiądz oficyal Echaust, 4) 
ryi, gubernator upoważnił ją do zabi- botnicy va każdej wyplac·e nawet naj- n·a robotnikom po polsku, a nakaz kis. pralat dr. Jedzink. 5) ks. kanonik 
ja»~ przestępców politycznych bez mniejszą kwotę złożyć mogą na pro- iposlugiwania sig wyłącznie językiem I Tetzlaff, 6) ks. prałat Priske, 7) ksiądz 
sądu. Wladze administracyjne, proku cent. niemieckim. I kanonik Dalbor, 8) ks. szamte:an dr. 
rator pa(1stwa i naczeln:cy żandarme- W takich kasach :iednak robotnicy 1 Naturalnie konsulat, roztaczając o- • Klopsch_, 9) ks. profesor dr. Hozako-
ryi wiedzieli o tern, że więźniów pod- po większej części tylko .bardzo niechę I piekę nad swoimi poddanymi, odra- i wski, 10) ks. dziekan i ·radzca Kote
daje się torturom. Jednego z więź- tnie skl·adają swe oszczPdności, gdyż I dzil od zawarcia takiego kontraktu. I cki, 11) ks. prałat dr. Lewicki. 
niów powaU kom'sarz na ziemię, po- powiadają, że kapitaliści- widząc, że ł Tuchola. VI zak?adzie chorych u Na wikaryaty powołano: ks. Baie-
czem wstąpił mu na piersi i tak długo ten i ów cokolwiek oszczędził, gotowi 1 Elźbieta·nek w Tucho1i r11arł 23-Ro b. rowicza, administratora z Pawłowic, 
dept):il po klatce piersiowe:L dopóki mu sądzić, że robotnicy mają. za wysokie m., opatrzony Sakrament2rni święte- .1 na drugJego \Vikaryusza do Lwówka 
'•ie polamal wszystkich żeber. Ofia- zarobki1• mi ks. licencyat Fnanciszek Albrecht, ks. Sulkiewicza. wikaryusza z Wi!cz:y~ 
ra tortur żyłia jeszcze kiJ.ka dni, nie Towarzystwo katolick?ch robotni- proboszcz w Polskim Cckcyn·e, w 69 ny, do Góry w dekanacie boreckim. 
mogąc przyjmować pożywienia, po- ków niemieckich w Rath założyło w roku życia a w rozpoczętym 42 roku Gniezno. „Lech" p:szc: K„. p~r.-
czem owego człowieka zastrzelono. swem łonie kasę oszczędności i zbiera ~ kapłaństwa. boszcz Piotrowicz wyjecnał dziś rano 
Innego bito tak długo po nogach, do- znaczne sumy. ' Na opróżnione teraz probostwo w pociągiem o godzinie 8.45 rano do 
Póki wszystko ciało z nóg n~e odpa- Podobną kasę posiada od niedawna ł Polskim Cekcynie prezentuje naczel- ~ więzienia we Wronkach. Nastąp:ło to 
dło, na innych wymuszono zeznanie, w sąisiedn!em Dyseldorfie Towarzy- I ny prezes Prus Zachodnich. ~ tak niespodzianie i w ta ·~mni..:y pra-
bijąc go Q.ałkami k2uczukowemi po .ple stwo .a.,Polonia", by czlonkow:e za jegq ! I wie, że ludność Gniezmi nie mogł i c-
tjach. Tych więźniów, którzy mimo pośrednictwem i najdrobniejsze kwoty a ~~. Wiat fu~ t~ozn~l% 'k'ielf~·) ~ kazać przy tej sposobności czc'.godne 
tortur nie chcieli przyznać się do wi- ~kła dać mogli. A jaki· skutek? Oto po mu kavfanowi uczuć, które dla n: ego 
ny i których nie można bylo -wypusz- dwójny, gdyż czlonkowie z mar:ko- Poznań. Tlumy ludu zgromadziły żywi. \Vidocznie ks. probosz,~z Piot:.-o 
czać z więzienia, pon;eważ ś1ady tor- wych oszczędności zb:·era).1 piękne su- się na placu Bernardyńskim, gdyż ro- wicz chciał uniknąć owacyi i wzburze 
.tur byly na cale życie widocznemi, m- mki, a powtóre właśnie dla owej kasy zeszła się pogłoska, że \V oknie szpita n;a, które z pewnością byłoby og.Jrnę 
bijano nocą w .pobliżu więzi·enia. Je- oszczędności niejeden Rodak zapisał 

1 
lu ukazał się anioł. W tej sprawie do- to ludność miasta: naszego n_a w!d,1k 

dnego z więźniów, dwaj żołnierze zwią si1ę już na czlonka owego Towarzy- noszą z w:hrogodnego źródła, że obja- kJ1Qfana-więźnia. „Lecho.wi" prlcstał 
mli i bili palkami tak dlugo, iż ziemia stwa. d~ie .chorych na placu Bernardyńskim ks. Piotrowicz następujące pism!J: W 
w około krwią ,przesiąkła. Uwięzio- Jak słyszałem. to Towarzystw) I wieme się aniofa, krzyża itp. w zakla-. drodze do więzienia za Qbron.e K0śc.:: o~ 
nym kobietom wyrywano paznokcie u św. Walentego w Wanne iuż od lat ki:- jest niczem więcej jak wymysłem kil- ~ ta św. i narodu przysyłam moim ~ rkn
rąk i nóg oraz włosy z ~Jowy, r~astę- ku posiada kasę oszczędności, r!ie i chorobliwych osób. i chanym Parafianom ·i wszystkim, :o 
pnie ~a.mano ręce i nogi. Meczarnie wiem jednak jak się rozwiia. ~ Poznań. Pan E. Chrzanowski, ple- ' ze mną równo czują i myślą, se :-d=~:z
i tortury zarządzala policya r wyko- I Rzecz to wielkiej ćr1n:osłości ; rrJJ- nipotent panny hr. M:elżyńskiej po.szu- , ne słowa pożegnania. 
nywała je. Pewnego wiejskiego na- żoby nasze Towarzystwa sprawą q ~·ę kuje w ar.cyhakatystycznem piśmie Oałą duszą vawsze Wasz i z Wa
uczydela poddano torturom, ażeby za zainteresować zechciały a przystu- „Schles. Ztg." dwóch włódarzy „po mi Ks. Jan Piotrowicz. 
nim wymusić zeznanie, że zamordo- żylyby się bard1zo swym czbnkor-J. polsku mówiących". - Słusznie „Oo- Mogilno. Za pośrednictwem tutejsze
wał urzędnika policyi. Gdy się ·wyJ\~1- To drugi sposób zachęty do oszczę- niec W." pisze przy tej okazyi, że p . .E. 

1 
go specyalnego interesu dla kupna i 

zalo, że nie mógł być mordercą, zarzu dności. · Chr~aN.n~wski chce sie widocznie oto- sprzedaży pod firmą Pm.kseda śtark 
cono mu, iż uczestniczył w napadzie Istnieją też szkólne kasy oszczędno~ czyc iemcami, żeby Polacy jego sto- nabył p. Józefat Draheim z K~mhnb 
na bank, co zdarzyło się miesiac po je ci, w których dzieci składać mogą tro ~~~~w z pewną instytucyą nie zdra- obszerną posiadlość p. Pelagii Ra~hwą 
go uwięzieniu. Ni·eszczęś.liwego b\- jaki nawet. Jak doświadczenie 1pouczylo lskiej, obejmują ;ą 11--lnlel ko!n'1 n.hi:. 
to kijami i diuszono powrozami tak, że i ten środek służyć ma:ący ku szerze- Poznań. Piszą do ~,Dz. Pozn.": P. bławatny,,_ towhlrów krótkic11, piekar-

k · l · d k' niu oszczędności 1'uż wiele zdziałał do- Stylo z Mokronos uzyskał prawo e- , . nię i rzezalnią w Józef )Wie r>od .Mo-
w oncu przyzna się o wszyst iego. b ksploatacyi węgla brunatnego na tery- ·1 
Innego więźnia bito do krwi. poczem rego. t M k K S g1 nem. 
w rąny n~sypano mu cukru, innemu Zacznijmy tedy oszczędzać choć- oryum 0 ronosy, opanina, tarę-
nacierano rany solą! Jednego z wię- bv troia·azkami, a składając zi:arnko do żyI' _i Sta~ę~ynek i jako właściciel ko-
źniów położono na ławę, włożono mu ziarnka, uzbiera sie miarka! i~s7~r~v ~iędze hinotecznei:1 zapisany 
deskę na piersi a na desce balansowa ~·~~~~! · __ , -- •· - ~- - -- p--•-„_ \Viadomości urzędowe kościelne~ 
li poliqnanci tak długo, dopóki nieszczę ?• . ~ SalQ'~ A';rchidyecezya gnieźniei1ska. Kanoni~ 
śliwemu nie zJarr~1no kości pacierza- MU!itilt j)O~niłill czną instytucyę os trzymali: dnia 28 lu-
wej, poczem go zastrzelono. 

T k b · · i.u· z PidH Zactrndmeh~ Warrm~ i M."·1?1rr.."'. tego r. b. ksiądz Hoffmann na bene-
a rzm1 mmeJ;w1ęcej siprawo.zda a-A ficyurn w Miasteczku. a dnia 21 marca 

nie komisyi, a wywoła ono nie tylko w · Chełmno. Obwód dom1·nalny Grze~ r b ks J""tt r K · b f. 
Rosyi ale w całym świecie cywilizo- w. ś. m·1·e.łowu i·ee. z cym na ene icyum - górz w powiecie chełmińskim zamie-
wanym potężne wrażenie i pozbawi niony został na gminę wiejską pod na- Administra.cyę prafii w Brudzewie 

resztek sympatyi rząd rosyjski, któ- zwą 
11
Falkenstein"; obwód dominialny dekanatu powidzkieg:o powierzono ks, 

rego przedstawiciele diali dowód takie„ Plonchawy na gminę wie);ką pod na- Poczcie, wikaryu.szowi z Bydgoszczy. 
go barbarzyństwa.· zwą "Plagenau", a obwód dominia!- Na wikaryaty powołano: ks. Popra 

ny Błę,dowo na gminę wiejską pod na- wskiego z Kłecka na wikarY'at do Ło
zwą „Blaudau". bżenicy; ks. Ludwika z W. Strze:ec na 

W jaki sposób popleraC caotę oszczę . 
dności? 

Rath. Są różne sposoby na to, h.Y'" 
zachęcać do oszczędności. Dziś chciał 

(Ciąg dai!szy). 

ZamHkdi. Serca ich przepełn=ato 
szczęście ·bez granic. Oddani całkowi 
cie jedno drugiemu, zawmnieli o wszy 
stkiem, ieo ich otaczało, zapomn:elii nie 
mal o swojem wlasnem i,stnieniu. 'Te 
chwile czystego i niewinneg·o upojenia, 
bezgranicvne:1 ·tkliwości, kazały :m za
pomnieć o okrutnem zwątipien;u, jakie 
dotychczas ich gnębilo. 

Marja przyglądała się mloQ.zieńco
wi, jakby tkażdv rvs jego ob1kza chc·a 
ła sobie przyswoić, zabrać niejako na 
wyłączną własność. Nai;de rzekła z u 
śmiechem: 
~ Jak twoja twarz ooclemniala pod 

czas wojny!, Ile ty musiałeś wyoer:.. 
pieć ! Ile znieść trudów j· n!ebezpie-
czeństw !... , 

Musfal jej o:powiadać różne koleje 
wy.prawy, ucieczkę_ z Sedanu, niewo
lę w MoguncyjJ dziwna oo<lróż, '.aką 
odbył przez państwo n'emieckie, chcąc 
wrócić do francy: i co rychlej zoba
czyć ja. Marię. 

Dziewczi: sluchało z zachwytem, z 
niewymowną radością i dumą w wieI-

Pep(in. Ks. wikary Łaski w Pol- III wikaryusza do Bvdl:!oszczy. 
skikim Cekcyn~e mianowany h.dmii.li- Archidyecezya: poznańska: Mi~p· 
stratorem tamże. wani są na dalsze trzy lata egzaminatJ 

Toruń. Wybuchł tu strejk traga- rami prosynodalnymi: 1) ks. kano-
rzy, którzy żądają podwyższenia pła- nik i oficyal .Echaust, 2) ks. prałat Je
cy. dzi'nk, 3) ks. kanonik Dalbor, 4) ks. ka

Toruń. Dnia 23 bm. do wicekoµs.u- nonik Weimann, 5) ks. prałat fr;s-

k:1ch oczach, a gdy Jerzy apowiadal o 
niebe~pieczef1s~''ach, z których wy
szedł tak zyc·ęzko, paluszki jej s:tniej 
zaciskały dloń młodzieńca. 

- A więc te.raz - rzekła, gdy skof1 
czył - nic już nas nie zdola roilączyć 

-Nic. 
- Chcesz, żebym została twoją 

żoną? 
W glos:e jej czuć było nie.'nkie wd 

hanie, a drżące pow:eki przysfoniły o
czy. 

Pomimo bowiem wszystko obawia 
la się jeszcze. Czy mogła izapomn1eć 
Annę Combredel, umierająicą na ruszto 
waniu z winy jej ojca? Czy nie m;a
ła słuszności trwożyć s: ę myślą, że J 
Jerzy cofnie si~ raz jeszcze. Młodzie
niec j(;!dnak zrobił już stanowcze posta
nowien:~ e. To też odpowiedział g-losem 
poważnym: 

- Pragnę tego, Ma('o, skoro mni~ 
kochasz zawsze, skoro i ja 11 · e przesta
łam cię kochać ani na chwilę. 

- Boże! jaka ja szczęśliwa -
szepnęło dziewczę. 

I dodala bardzo cidmtko: 
- Tak, teraz jestem ocalona. Bo, 

widz:sz, potrzeba m; bylo tylko twojej 
obecności i tak"ch wyrazów, jakie wy
rzekleś przed chwila. 

Ponieważ była już bardzo zmęCiZO
ną, rozkazał je!i łagodnie, aby już nic 
nie mówila, aby zasnęła jeszcze, je-

żeLi może. On tymczasem usi.ądzie 
przy niej i· będzie nad nia czuwat 

Uśmiechnęła się. 
- Pozwól mi trzymać twoją rękę, 

żebym była pewną, że mnie nie onu-
ścLsz. -

I oplótłszy palcami tę dlofl tak dro
gą, zasnęła. 

Pa.ul na zostawila ich samy·ch, że
by iJl11 nie przeszkadzać i żeby swoją o
becnością nie mącić rich upojenia i wy
nurzeń miłości; poniekad może i dla
tego, aby nie być świadkiem ich szczę 
ścia, które ją samą zanadto wzruszało, 
m;ęszał10 i napełniało .'1ej oczy łzami. 

W pewnej chwili zapukała <lo drzwi 
lel<Jko i weszła cichutko na ·palcach, 
dając znak Jerzemu, aby się do niej zbli 
żyt 

- Co si,ę stało? -zapytał Jerzy. 
- Pan Madelor chce z panem pomó 

wić - rzekta oo cichu. 
Jerzy zbladł. 
- Czego on chce odemnie? 
- N·e wiem. Czeka na uana. N:ech 

paiu :dzie. Ja z.ostanę przy Marii. 
Jerzy poszedł, ulegaia..c dziwnemu 

za.proszeniu doktora. Madelor był w 
s_woim gab:.necie i siedział przy biurku. 
Gdy Jerzy wszedt, odwróci? się nieco 
i nie mówiąc ani słowa, wskazał mu rę
ka fotel. 

- Życzyłeś pan sobie pomówić ze 
mną - rzekl młodzieniec. 

.Mysłowice. Robotnik fryczowski 
obywatel n;emiecki, zażgał przed kilku 
dniami pewnego WSIPÓ~robotnika na 
śmierć, a drugiego niebezpiecznie po
kaleczył, poczem uc:ekł przez grankę 
do Prus. Widz:ano go w Myslowic~1ch 
lecz niebawem nie było tu po nim śla
du. Dopiero w ubiegły wtorek udało 
się żandarmom pochwyc:ć go w po
bliżu Jaworzna. Dotąd n~e wydano 
go jeszcze w ręce władz rosy'rsk eh. 

W Chrapowicach, w wan:enniku p. 
Krucznego, znaleziono na piecu do wy 
Q:łlania wapna robotn=ka fana Pokutę 
bez życia, Nieszczęśliwy leżał głową 
po nad otworem p·eca, a wydobywa
jąca się para oparzyła mu całą twarz, 
tak, że nj1wet cząstki ciała odlatywalY.. 
Przypuszczają, iż Pokuta podczas pra 
cy ruszony został paraliżem i padł na 
piec. 

- Tak - odpad starzec ~losem Ie 
dwo doslyszalnym i drżącym ze wzru:
szenia. 

- Słucham pana. 
. _Made1or namyślal się chwil k<llka, 
nareszcie zebrawszy cała odwagę, · 
rzekl: 

- Mówiono panu zapewne, jakie n·e 
bezpieczeństwo groziło Marji i jak ba~'
dzo była chora. Twoja· n:eobecność lJl 
zabHala. Twój powrót zaś siprowadzH 
raptowne wzesHenie i wyratował ją. 
Pomimo całej nienawiści i odrazy, jaką 
dla mnie czujesz w swem sercu, obo
wi.ą;zkem mo·m ]est spytać cię, jak 
zamierzasz post4ipić obecnie. Muszę 
wiedzieć konie~znie, czy będziesz m„ał 
odwagę pośw'ęclć po ra~ drugi d'CieW 
cze_, które cie kocha nad żvc e, cze~o 
dala dowód d.ostate2zny. Czy masz za 
miar porzucić :a znowu? 

Jerzy odpowiedział: 
- Już jej nie opuszczę. Przyrze· 

ktem jej to. nie czekając pańskiej proś
by. Mojem najgorętszem życz~n:em 
było zawsze i i est obecn · e z nią się po 
łączyć. Chociaż przyzna·ę i teraz je
szcze, że gdyby byla meżmiej znioisla 
nasze rozłączenie, nigdy nie byłaby 
moi~ żoną. Moje życie byłoby zlama
ne, j~j. prawdooodobnie także. Ale cza5 
złagodziłby nasze cierpienia. Dzisiaj 
nie mogę się już wahać. ~_:..} ~·~ 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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warszawie za~raża wielkie niebez ~ 
piecielistwo z powodu rozwiiania się i 
tYfU~U •. t . 't l ,, ,,. I 

SzpI a,e u.a c 10roo zaraz 1wych są r 
przepełnion~, pa zarz~dzenie zaś no- J 
wych oddz1a-low, magistrat, jak oś-1 
wiadczyl, nie posiada funduszów. a 
Rada, mi~j~ka dobr?cz~nn~ści pub:icz 1 
nel rowmez zapewnia, ze rne ma środ-
ków. 

Liczba chorych codziennie się zw:ę 
ksza, w dodatku w Siekach pod War
szawą grasuje już tyfus plamisty, sy
tuacya więc zaczyna być bardzo gro
źną. 

(hl:lł:iH",,_.,....~~-~~ 

prasa rosyjska o samorządzie P~!€ki. 

o projekcie autonomii pisze przy
chylna zresztą Polakom ,,Ruś" co na
steouje: Pro:1ekt polski zabezpiecza 
zupełnie jedność paf1stwa, jedn2kże z 
jednej strony autonomia napotka na nie 
przełamany opór całego systemu pań
stwowego, z drugiej zą.ś strony przed
stav;iciele narodu rosyjskie~o z powo
dów polity~znych będą musieli zażą- • 
dać zmiany niektórych punktów. Do 
tych ;punktów należy żądanie uczestni 
czenia Królestwa w cicżarach ogólno 
państwowych proporcyonalnie do li
czby ludnQ..ści - na to zgodzić się nie 
możemy, a tylko na propozycyę stosun 
ku zamożności. Dalej sporną kw·e
styą jest sprawa językowa i chęć pocl 
dania ogólno-p-aństwowych gwarancyi 
wolności osobrJYrn postanowieniom Se; 
mu polskiego. 

Anglia i Hiszpania. 
Donoszą z Madrytu, że nie prawdą jest 
jakoby ttis1.1pania zawarła formalny 
traktat zaczepno-odporny z Anglią, 
dalej nieprawdą jest, jakoby tliszpa-
11ia zgodztla się pomagać Wlochom w 
ewentualnej wojnie przeciw Austro
Węgrom. Królowa wdowa hiszpańska 
ma wie:ki wpływ na politykę Iiiszpa
nii i iako arcyksiężniczka austryacka 
tudzileż :1ako oso1'.1, która uwielb'.a ce
sarza Franciszka Józefa I.. nigdy nie 
zezwoliłaby na zawarcie przymierza, 
któreby było wymierzone przeciwko 
Austryo-W ęgrom. 

Armia angielska. 

Podczas obrad w izbie gmin nad 
pm~ktem prarwa o armii terytoryalnej 
minister wojny zaznaczył, że zebran: 
w Londynie pierwsi ministrowie kolo
nii Jednoglośnie uznali jego projekt 
organiza,cyi armii za najlepszy i za
mierzają wzorować sie na nim pod
czas org>anizowania sily z.brojnej . w 
koloniach. Wobec tego państwo roz
porządzać będzie nie tylko armią tery 
toryalną, liczącą 300,000 ludzi, lecz W. 
Przyszłości i armiami terytoryalnemi„ 
c? V! znacznym stopniu ułatwi zapew 
n1enię bezpieczef1stwa państwu. Rząd 
P?~zytuje swó:, projekt ~a najskutec.z
n!eJszy sposób, mający na celµ uniknię 
cia wprowadzenia oows.zechnej powin 
~Ości wojskowej. Mowe. ministra przy 
Jęto z uzrnaniem i projekt w drug: em 
czytaniu znaczną większością głosów 
Uchwalono. 

Zatarg z rządem w Alzacyi i Lota
ryngii. 

W sejmie kra(pwym wybuchł o
try zatarg- z rządem na tle konstytucyj 
~m z powodu prawa cesarza odrzuce
a .Projektu ustawy. Chodziło o ścią 
anie )}ouatku przemysłowego z kolei 
~ństwowych. Wniosek ten pył w sej 
ie Jednomyślnie przyjęty. Tymcza

em cesarz odrzucił go, choć według 
~wa wszelkie postanowienia sejmu 
Uszą być uprzednio wniesione do ra-
fatvią~kowej, zanim cesarz skorzy

. t moze ze swego prawa. Ma być 
er~elacya z tego powodu w parla

enc1e. 

~----------~--

Z różnych stron. 
es:' ostatniej chwili zwracamy się 
by cze do naszych Sz.:1n. Czytelnik6~, 
\Vizechcieli starać się o pozyskan:e 

'' arusowi Połskiemu'' najl'czniej-

~z~ch nowych abonentó\' na maj i czer · 
\V:ec. j 

yv ~~ryżu zastrejkowa~i kucharze I 
w l'.CZb1c .!OOO tysięcy. I 

Grac. Prlebcdeckdorf p, ł(iihms
dorf w Karyntyi zniszczył pożar 1 
domów. 

Dortmund. We „r redenbaurnic' · o
tworzoną została wysta\va kuchar
ska. 

lflaiten. W mieszkaniu rzeźnika 
Micheis'a wytmchnąl ,pożar. który 
wyrządzil znaczne ,:zkody. 

Bielefeld. Spłoszył s : ę tu koli i w 
pędzie w.i:;udl na nad"eżdżający pociąg. 
~~tery osoby zostały poranione. Po
woz został zdruz~~otany, jeden wagon 
wykoleił się. 

fłozmaitośc1~ 
r 'ieZWl' l..ii:e pośwh:cenie. Do I kliniki llO·WO

jorsl~ie_i przyby~a na począiku zcsz..iego miesią
c~ JllCJaka pnm Anderson, cierpiąca na ci~i&q 
niedokrwistość, zaledwie zfożuno j<J. do lóż.ka 
os~a.ł>!e tak dalece. że lekarze żadnymi środk., :. 
~~1 :11e zdofali wzmocnić czynności jeti serca. 
,_,yci.e chu~CJ moglo tylko uratować wstrzyk
rnęc1c krwi z innego zdrowego człowieka 11.; 
11ie znalazl si~ nikt chętny do takiej d11 ... , 
~\'tedy mąż chorej postanowił si~ pośw,1,. 
(,achloromowano go, otworzono jedną z arte 
ry1 I wstrzyk1ll(;;t0i 2 i pól litra J<rwi jego w 
ż~l~· ~ani Anderson. Operacya uda.la siG ca~ko
w1c1c I chora zaczęta dawać oznaki życia, mal
źonek ~aś urallowar się ol{romnic, l{dy po przc
budzemu mógl z żoną przemawiać. ::>koro tyl
ko uzyska napowrót straconą ilość krwi, poLl 
da się jeszcze raz tej operacyi. 

Wynalazca margaryny Szymon van der 
Bergh, zmarJ w Rottenl.amie w wieku lat 88. 
W mfodości ubogi pracownik w drobnym skle
piku, Bergh zalożyl 11as.tępt1ic pierwsze:\ min
iaturową fal.Jryczkę w Osch i w ciągu lat kil
kunastu stal się posiadaczem licznych fabryk i 
milionowej fortuny. 

Tajem11Jlcze porwanie dziecka. fedor \ .. 
szyn, cygan, należą.cy do kapeli. grające.i 
jednej z 1<awiarni iwowskich, przechodząc uli· 
cą Cybułną we Lwowie, porwa! 5-letn·ego syn 
ka Mojżesza Blaza, blacharza_ Ody Oryszyn 
uniós.! już dziecię, bawiący się na ulicy starsi 
chfopcy narobili krzyku i w końcu uda.to się 
przechodniom ująć uciekającego cygana. Spro 
wadzono go do policyi, ~dzie za pośrednict
wem tlumaczn zeznal. że pochodzi z Baku, 11.ic 
chciaJ jednak w-yijaśnić w jakim celu porw1I 
dziecię. fakt ten wYWolal wielki pop.[ och 
wśród mieszkańców teJ dzielnicy żYdows 
Tajemniczego cygana zatrzymano w are.::z 

Zamacu mQrderczy w celach rabunku. W 
Genui z-darzyl się w tych dniach wypadek usi
fowanego morderstwa dla rabunku, przypomi
nający inne wYPadki tego rodzaju. Do hotelu 
Rei;rina zajechaJ mlodzieniec dwudziestokilko
letni, który się zameldowal jako Cienkow i za~ 
jąl mieszkanie obszerne, ~dyż, jak, twierdzi!. 
spodziewa się rodziny swojej, Jadącej z Nic11 
następnie zaś udal się on do kantoru wymiany 
p. ferrari i pros il, aby mu przyslano do ho
telu pieniędzy wloskich do wymiany 6000 ma
rek. Wlaścjciel kantoru wyslal swego urzę
dnika 7. pienię-dzmi do hotelu. ale kiedv ten 
znalazl się w numerze, nieznajomy zamknąr 
drzwi i rzucil się z rewolwerem w ręku na 
urzednika. Powstala bójka. podczas które 
rzednik, który rówrneż mw1 r1,;wo1wcr w kie
szeni pomimo, że odniósł ran~ w cz.o.Io, zdolal 
wystrzcLć ze swojego rewolweru, poczem nie 
znajomy uciekl innemi drzwiami_ Uięfo go jed
nak na ulicy. OkazaJo się wtedy, że jest to Wik 
tar GaJusif1s:'.d ze Stanisławowa w Oalicyi. Ze
znal on, że wraca z Monte Carlo, gdz:e prze
gral wszystko, co mia1, i że chcial ograbić u
rzędnika kantoru. Pieniędzy nie uda.Io mu się 
jodnak odebrać; ranil iO tylko niebezpieczn·· 

Pieniądze jako czynnik polityczny 
w Stanach Zjednoczonych mają juit 
stale konto w księdzę rnmienia naro
dowego. Kosztu'ą wybory wsze1kiego 
rodzaju. a najwięcej wybory na prezv
denta republiki. Od 1860 r. takich wy
borów bylo 12 i oba stronn:Ctwa: repu 
blikańsJde oraz demokratyczne używa
ły dolara jako •argumentu zbawienia na 
rodowego. Republikanie mieli zawsze 
więcej środków. Już w roku 1860 wy
dali oni 100 tys:ęcy dolarów. podczas 
gdy ich rywale mieli ty!ko połowę tej 
sumy. Od 1880 roku wydatki republi
kanów liczą się na miliony; w 1890 r. 
wydali 16 ; pól mil'onów, w 1900 - .9 
i i~ól milionów, a w 1904 - 3 i pól mi
liona. Wysokość wydatków zależy od 
chwili", od nastroju. W ogóle rep ub ii 

kanie podczas dwunastu kampanji ·.vy
borczych na prezydenta republiki w-y ~ 
dali od 1860 r. do 1904 r. 36,675,000 do
larów. podczas, gdy demokraci mirJi 
wydatki, dochodzące tylko do 843SOOD 
Trzeba ziaznaczyć to. że klientela demo 
kratów składa się w znacznej częśc: z 
gospodarzy rolnych. 

Slub potajemny młodej miJionerki. 
Donoszą z Paryża do ,.Courriere Della 
sera" że do tego miasta przybyła z 
Rosyi' p:anna Brodska. Izraelitka •. mi
,., ,, ... „•,a z Kii· wa i zatrzymała się \V t 

hotelu Ritz. W kilka dni po przybyciu J 
sy,rem do Paryża, musiata sic; udać do 

izzy dla odwiedz nia chorej kuzyn :. 
a órkę zostawiła pod opieką kr ~mych I 
i prz jaciól. f 

Po powrocie swem nrtka nie Ze 
~tała już córk: i dowiedziała się że 
córka w jej nieobecno 'ci wzięła 'lub 
potajemnie z mlodym, należącą do wyż 
, zych sier petcrsbun kich. Izraelitą, 
baronem Guncburgiern. Mloda para 
znała ię odda wna, i była nawet z obą 
zaręczoną. P. Brodska, która s:ę mat
że(lstwu temu sprzeciwiała. nadarem
nie teraz szuka córki, dotad bowiem 
nic .udało jej się odkryć miejsca poby
tu młodej ipary. 

8'lub odbył się w hotelu Cont:nen
taJ, a parę połączył Emanuel Cohn, 
przyjaciel obytlwóch rodzin, rabin w 
jednej z synagog w Paryżu. Nie mogąc 
postąpić inaczej, p. Brodska podała 
Q.rośbę do trybunalu o unieważnien:e 
małżeństwa z powodu, iż Cohn rabinem 
nie jest, a tylko profesorem religii. 
prz}~tern ~ie było ślubu cyw:lnego, 
a prawo francuskie tego wymaga. 

zapisywać można każdc2'o czasu 

. , ->o ~, i(~ -.'~ ,„ 
wraz z dodatkiem religijno-powieścio
wym pod tytułem: 

Posłani 0 " Jfafoi1'1f\!'w -"' 1 ~ ·1 ił WU I ;/, 11 • t,1 

Prenumerata na te dwa miesiące 
wynosi 

tylko I markę 
a z odnoszeniem do domu 1.28 mr. 

Ktoby pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
skiego" przez maj i czerwiec posyłali 
jego krewnym w Polsce, niech nadeśle 
1,28 mr. i dokładny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo nasze 
d~a odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie "Wiarusa 
Polskiego". organ robotników polskich 
na obczyźnie. 
~· ... =:·~~,„,~~~-~. ~~!!!-~-~--'?"--~--o:lllj-~----•--IE:..~"'-

lA~~ bot~(~rlstwo poJskiUi 
Nabożeństwo polskie w klasztorze 

w Bochum. W środę 1-go maja po pol. 
o godz. 3 kazanie dla kobiet i panien. 

W środę 15 maja rn wieczór o 8 
kazanie dla żonatych mężczyzn. 

W środę 22 maj•a na wieczór o 8 
godzinie kazanie dla kawalerów. 

Mlsya św. dla Polaków w Steele 
odprawia się od 5 do 12 maja w tamtejszym ko 
ściele parafialnym przez ks. Bazylei;to .azurow 
slriego z Dortmwidu. Kazanie wstępne 5 maja M 

o godz. 6 wieczorem Dalszy porządek Mi- ~ 
syi św. ogloszony będzie z ambony. ~ 

Wszystkich Rodaków z Steele i okolicy u
p1asza się o liczny udzial w Misyi św. 

~atuj duszę twotą ! 

Baczność Osterfeld ! 
Sposobność do spowiedzi wielkanocnej 

zacznie s..ię w piątek 3 maja po poludniu o go
dzinie 3. Wiecz-orem o godzinie pól do 8-ej od 
b'ędzie się pierwsze nabożeństwo z polskiem 
kazaniem. Dalszy porządek oglosi się z . 
bony. 

Baczność Polacy w J\Usl •:ra:u ! 
Towarzystwo św. Wojciecha w Młsburgu 

obchodzi dnia 5 ma•Ja trzynasta ·rocznice swego 
istnienia na sali p. l(eneke, na która to uroczy
stość zaprasz.alllY dobrze nam życzących Po
laków i Polki z Misbur~a i okolicy. Program 
zabawy uro~icony: Pocz;itek o godzinie 
7 wieczorem: powitanie gości, potem przemo
wy <lelegatów i deklamacye. O ~odz. 8 bę
dzie odeg-rany zabawny teatr p t.: ,,Maciek 
doktorem". - Wiarusy! Stawcie się wszyscy, 
pokażmy, że mile i dr~ie nam jest Towarzy
stwo polsko-katolickie. Zarząd. (2) 

Baczność Rodacy w Oberhausen! 
Wielki w.iec polski w sprawie wy

dalenia robotn'ków z pracy na wyso
kich piecach we fabryce Outehoffnungs 
hiltte, odbędzie się w_e wtorek dnia 30 
kwietnia w lokalu pana Leitera przy 
Knappemtjarkt. Pierwszy wiec odbę
dzie s;ę przed południem o godzinie 10, 
drugi po południu o godz. 6 i pól. 

O liczny udz;al uprasza 
,,Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wielki wiec polski w Wanne 
odbędzie się we wtorek. 30 kwietn;a 
po .południu o godzinie 4 i pół u pana 
Unterschemanna. Porządek dz!enny: 
Sprawozdanie z walnego zeb11ania 

Wielki icc polski w Laar 
odbt;dz. c się w środę, dn· I m ja . ri 
czorem o godzinie 8 -:v lokalu p. ·hra
ven 'a przy uli y Cesarskiej. Porząd k 
dzienny: Spra\ ozdanie z walnego ze
brania oraz inne ważne SDra Y. do-
tyl:zące każdego robotnika. Iiczn 
udzt I uprasza 

„Zje noczenie zawodowe ool ie.u 

Tow. św. Wojciecha w Diissel 
obchodzi w n:edziele. 12 maja swą 

::1zóstą rocznicę Istnienia 
na sali pana Schmitza. Początek o go
dzinie 4 po południu. 1 a uroczystość po 
wyi ·zn zapraszamy ~szy ·tkich czloo 
ków i Rodaków z tutejszej okolicy ł 
szan. Towarzystwa ąsiednie. a miano
wicie Tow ..• Z~oda'; z Elberfeldu, Tow 
~(mn. „Sokół" z barmen, Tow. święte
~o Wojciecha z Solinz.en, Tow. św. Jó
zefa z Rernschcid, Tow. św. Jakuba z 
łiilden. Tow. św. Tadeusza z Gerres
heim i Tow. św. Roc!Ja, Tow. „Polonia· 
i Tow. gimn. „Sokół" z Oysse,ldorfu. 
Wyrażając nadzieje, .lż szanowne To
warzystwa o naszem Towarz stwie 
nie zgpomnialy. na ' wcm przybyciem 
zaszczycić racz;i. Szanowne powyżej 
wymienione Towaczystwa prosim ·, 
aby to ogłoszenie uważały jako zapro
szcn· c, ponieważ piśmiennych zapro
szct'1 dlC;l braku dokładnych adresów wy 
syłać nie będziemy. 

Uwaga: Zebranie o<lbedzie się o 
godzinie :3 po południu przed zabawą; 
powinności~ wszystkich członków jest 
jak : eden 111'lŻ stawić sie na zebran· e. 

(2) Zarząd. 

Koło muzyczne „Cecylia'' w Oberhau
sen-Lirlch. 

Wszystkim szan. Towarzystwom, 
p:niazdom Sokołów, I(ofom śpiewackim 
i wszystkim ł(odakom w Nadrenii f 
Westfalii donosimy niniejszem uprzej
mie, iż założyliśmy w Oberhausen w 
Nadreni.i Koło muzyczne pod nazwą 
„Cecylia' '. Zadaniem naszem jest ćwi
czen · e się oraz obsłużenie wszystkich 
Towarzystw muzyką własnych kompo 
zytorów. Polecamy więc I(oło nasze 
no obchody uroczyste tow. kościelnych~ 
do koncertów i zabaw i ua procesye 
dla gniazd sokolskich wykonujemy do~ 
ktadnie marsze sokolskie do ćwicze 
itd. Ponieważ członków mamy tylko u
czonych muzykantów, a tych mamy do 
tąd .16. dlatego spodziewamy się, 'ż po
trafimy wszystkich zadowoln.:ć. Ceny 
podług ugody. Zgłoszenia i zamówienia 
tow muz. przyjmuje dyrygent Koła mu 
zvrznego polskiego „Cecylia" w Ober 
hausen. Wojciech Kaczmarek w Ober
hausen-Lirich, Ulmenstr. nr. 8. 

Lokal kola muzyczne~o znajduje 
się u p. Fr. Zerbsta w Oberhausen, 
Marktstr. 172. Zarząd. -

D1a teatrów amatorskich. 
Bartos z pod )(rakowa, czyłl Dotywocle 

łetariu. Obraz sceniczny. (I akt, 4 m. 1 n.) . 
Cena 1,00 mi:., z przes. 1,10 mr. 

- Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (l 
akt, 6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena l mr. 1 
przesyłką I.IO rnr. 

- Bursztyny Kasi. Obrazek ludowy z mu
ką . śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyfui, 
7 niewiast). Cena 1,00 mr. z przesl 1,10 mr. 

- Bankructwo partacza. l(omedyo-opera. 
(I akt, 4 m. 1 n.) Cena 1.00 mr. z przesyłką 
1,10 mr. 

- BabunJa, kornedya komedya Maryan2 
Oawalewicza. (2 akty, 5 m. 2 n.) Cena 80 fo. 
z przes.90 fen. 

- Błażek opętany. Krotochwila ze śp!ewa
mi. (1 akt. 5 m. 3 n.). Cena 1,30 mr., z prz • 
sylką 1,40 mr. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 

Ich bestelJe hiermit bei dem KaiserU 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
"Wiarus Polski" aus Bochum filr die 
Monate Mai und Juni 1907. und zahl 
an Abonnernent und Beste11geld 1,28 M. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben 
łehem; ił· 

lała rBck P1 li • „ . .... 

• • » D • A la d. ł • b 



oszczędności 
wdep C'ZaSU i płaci Od nic!t po 4 od st.a 
za pełroeznem, a zwrara. w razie •. ?:enku, 
kę1ta. iomu luli g{ spoURl'~t.,,·11. za ~-dniowe Zaproszenia~. 

c: ·-wy po11·i ei l:.rnnie ru 

ir.u ł'Zf\ «I : 4 73 
Xrę<'ki. Cur iowski. Sonora. ~ 1: Yieselne 

-.- a eł a 'iulza rcr.a : W' piętnem wykonania i na 
eleganckim kartonie oraz ilł· 

n• drnki wykonywa. 
Drukarnia 

o' J,;1. Ili 18 

Piąkne 

Wiarusa Polskiego M 
w Bochum, m 

karty pocztowe 
na 

----- I{~ Zielone~~ 
ŚWIATKI 

polectl. Budzik gł. dzwonek. l,Bs mk 

we wielkim wybol'ze lewarek ldeszonk. 2 
& niklow. 135 m) 

Zegarek fłreC.:1;;;to 6,s5 mk 

Cenniki około 2000 nnst.ra 
li 3 ' cył wyl!I. darmo t:t 

w Bochum. M. Danecki, Poznań 
ul. Dl~n'larł'LD 9. (440 

Bank Lodowy w Śremie 
Sp6łka zapisana z nieograniczoną oddowiedzialnością - założ. w roku 1873 
pol8ClC\ się Rodakom na. obczyźnie jako instytucya, w które njaJpe'"nlej 
•'hladae mogą ciężko &apracowa.ne awe oszez~dnołleł. 

Bank płaoi od depozytów za wypowiedzeniem: 
10-d •• io1.Wem 3 p1•oeent. 
k.warłałneua.' „ 

Złoi:one u nas depozyta I Olll'lezędnolicł wynosi?y na Nowy 
Rok 9Jieko e ł pól miliona marek. 

.Fundusze rezerwowe ł udzlal7 członków ca. 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy majątkami swym.i 
edpofiad~ za Bank i złożone w nim kapitały. 

:Bank ludowy należy do Zwią.zku Spółek Zarobk.owych. Prezesem Ra.dy 
NaWioruej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel
nej ar. 15 i otwarte są codziennie z wyjątltlem niedziel i świąt. 

N1rmer telefonu 59. Adres : 107 

Bank Ludowy - 'ro Iks bank 
Sehrlmm (Po sen) 

Rehcy ! Korzystajcie sami - z ogloszenia niniejszego - i krewnym 
Wa!łzy.a Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy-. Volksbank 
fllingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpfiicht„ 

Maaalłńsld. N • .K.ueharskl. Do1ikłewie.r.. 

Pelecam tabakierki rogowe okrągłe, 8kt·Z'JDeezkł z na
zwb1liłem zamawiającego, 7-B cm długa zii 2,00 rnr., 9-10 cm. dług& 
za. 2,50 :111.t. Kto nadeślę pieniądze równoc. eście z 1.1\WÓwieniem, nie opłaca 
porto1·_viam. Za zaliczką do 3 tabakierek płari 40 t'en., po nad 8 tabakierki 
80 fen. więcej, Ilustrowany cennik <larmo. B. kt11.Sprzydd, Lóbau WPr. 

Liszaj 
mokry l suchy lisi3j, łu(>ie:t. 
akrofuły, pryszczyce. wyr~uty 
skórne, 

otwarte nogi, 
obrażenia nóg, wrv.ody ntl no
gach, żyły kurczowe, \Jolące 
palce, zaatanałe rany są czę~to 
uporczywe; kto dotycbcv.!ł1! da
remnie oczekiwał wyleczenia, 
niech jeszc11:e Tar. spróh11,ie od 
dawna jak najlepiej wypr6· 
\Jo wan ej 

maśoi Rino 
bez trucizny i lcwtl~Ów. 

Puszka 1.-mk. Co<lzJt.{1 vrr1.v 
mujt"rn_y pisma 1hl~kezy1111to. 
'l'ylko prnwdziwa w or.' ginal
nem opakowaniu billło-zi..ilouo· 
C'GElt'WOll<lBl i .„ finna 
Schullert & <.:o„ \Velnbiihl11. 
.'faid.ncloweń ui<• tneha pny} 

mo\YR<~. 

Oo 1111byeia w wielu aptt·ka•·h. 

461 

Wil.'lkit> towar1ystw o 
uuezpie<'Zllfl pt. t.rzehllje 
na. wszystkich miejscach f 

zdolnyela 

zastępców. 
Również inwalidzi mo

gą się zgłosić. 
s. Heine, 461 

ł~Msen· Rulu• 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 
Polskiego" 

RĘKAWICZKI wszelkie~o rodzailo 
czyści i farbuje P ARBIERNIA GALLU„ 
SCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel 
nr. 911. 

filie: łlofstede. Herne. f.ickel, Roh!in~
hausen. Linden. Hatting~n. Lanendreer. i\h·r· 
ten„ Castro.p~ Kamen, Dortmund, Gerthe, 
Sorockbovel. 

Dobry, pożywny chleb padcrborn
ski po 1,25 mr. i 85 fenygów również 
westfalski chleb wiejski (Bauernstu

ten) po 1,00 mr. przesyfa pospiesznie 
koleja przy odbiorze 4 bochenków fran 
ko fabryka chleba Joh. łlake, Upsprung 
p. Salkotten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę 
kolejow({. Składy w Bochum: .1. Poll
meier. Moltkemarkt 15. J. Krah, Dorste 
nerstr., P. Weber, Rottstr. 51. Pennig, 
Storrstr. 5, L. Lohoff. Maltheserstr. 5, 
O. Kirchner. Lindenstr. 32. E. Welsch 
Konigstrasse .. 

Baczność Rodacy! 
Wielki 

transport 

OJ 1 maja pot.rzebu 

pcrządna katoliek& 

służąc&. 
Hugo Kuhr, 
Du.l~bg.-Huhrort 

l{aiser.,;t.r. 1 OG. 

Zdolni krawcy 
na stale z:i.tru<lnienie 

znajdą. zaraz pracę. 

1''«!<rd. '''e;:;at, 
He r n e. MoLt·Cenisstr. 

nr. ó8. 482 

Dde'\~ e:iJ'na 496 
znają.ca się na gospodar· 
stwie domowem, któraby 
także m(l gła być pomoc
na w iutere.~ie, potrze· 
bua od ló maja lub 1 
czerwca na wysokie za
sługi P. ł'elD)'IH>1.W-· 
8kł mi t.r.1. krawiecki, 
Delhvig Grii.nstr. nr. 65. 

wózików dzieciGcych 399 ł 
w rozmaitych gatunka.ch, ja.ko to: 

spor t~::i-we, prom.enadow e t. d. 
sprowadziłem na porę wiosenną i polecam po cenach nizkieh. 

.Ja11 Barański 
skład mebli craz kompletnych wypraw 

w Wanne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

- WifitifBlfiOO M 

.k I k 
najst~- .. ·~zy polski skład mebli 

~majduje się 

~ G~l~en. tthen·H'Cl.l en, ul. Wannerstr. 243. 
B11.fet dębowy. SpetJaln 1SC: Cal owite urządzenia mieszkalne. Szafonierka. 

M~szyny do gotowania i wszelkie sprzęty ~uchenne za g )tó ~- kę 1 na·- odpłatę. 

y warsztat tap·ce s • 
. 1. 

Przy (a irnmh·j wyprnwis potrzebuj "Z RGdasu 25 proc. wpłaty. 

P rosztk do r~ 

„N Ie ged acht'' 
~st najlepszym i „ li 
eiu najta1'1szyta w hie,1· 

P. 'l..- <I 
- ;.crwsza pro- P11"t. 

Cli.Je stałe lłiywa.a.k 

Do nabyli : 
w .Harxlelt ~ 

Aug. Eggert, 
wclowl\ pet. (frli\l!l)r 
Otto lfess foi.cbd. · 

w Han1lrnr. : 
Fr. W. Korten. 
1;dowa ~ug. Jlal.t.ltauvt 
(yust. T,1arki!, 
J. Hiittemanu. 

w Bruckhu1.t1lł.1: 
Hamh. Importh. "'W&nz• 
J. Juszczak. 

w Nentaiiłtt: 
A11g. Iles~e. 

w Buschha sen: 
Hugo Eggert. 

Ucznia balwierst 
przyjm le od zaru h.b P'i
źr iej łt5 
Jan GaJe\Ttdd, 

balwierz, 
Herne, Bahnhol'.:tt'll.lie ~~ 
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przedmioty 
ze złota, 

arehra 

alfenłdy 

Artykuły na podark'. 

Carl Bremme1,, 
Herten, 

30 Ewaldstr. !Jl). 
Reperaere ~ 
telnłe ł iaaJo. 

W& 

Szafa. do rzeczy. 

~ 
• IJ,;;;;;;::„.CL;i-· 

Lusti:o z szafką. kanapa z pokryciem fantazyjnt.im Angielskie łóżko z materacami. 

Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wy dawl}i~twa „Wiar~sa Pol." w Bochum. 



Jr. 99. Bochum, na środę dnia l·go maja 190'1·. Rok 17 • 

• 
C łll1nna pls•o 11dow1 dla Polai6w 11 oburlnte po,włt o• ••w111l1 oru 1pr1w1 lllOdOY)'ll polliylll 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

-·~ czytać I pisać po polsku! Nie 
ftsł :l>olaklem, kto ootomstwu swemu 
r.ilłelDCZYć się DOzwoll I 

Z wypadków dala. 

Parłnleat niemiecki obradował w po
•ietbialek nad etatem państwowego 

urzędu pocztowego. 

Z l(ola polskiego przemruw.ial prze
·.ciw antypolskiej poHty.ce w urzędzie 

pocztoWYm poseł dr. Chłapowski_. 
Posłowie hakatystyczni wnieśli re

zolucye domagającą się dodatków do 
vensyi dla urzędników pocztowych w 
·dzielnlcach polskich. 

Q~iś, we wtorek, obradować będzie 
,arłament nad etatem konclerza; roz
trt.rawy toczyć się będą nad polityką 
..zagranfczną Niemiec. 

·p rancuski minister wojny Picquart wy 
·stą,D prreciw b.rakowJ karności w kor 

pusie ofłcersk.łm. 

Minister twierdzil. że duch w woj
.sku jest dobry; w korpusie oficerskim 
wydarzyły się jednakże wypadki bm 
ku hirności, które minister uważa atoli 
za 1Jrze.łśoiowe.. 

·:Obrady poniedziałkowe rosyjskiej Du
•Y patlstwowej miały przebieg bu

rzll-wy. 

Chodziło o uchwalenie kontyn
gentu rekrutów. Minister wojny wy
stąpił nader butnie oświadcza·j\c J>OS
'1om, że muszą uchwafić Pobór żąda
nej liczby rekrntów. Przemówienie 
tninistro wywołało wielką wrzawę_. 0-: 
hrta-dy były tajne. Obiega pogłoska, 
że Jeśli Duma nie ·zgodzi sję na rządo
lVy pr-0jekt, rząd Dumę rozwiąże. O-
brady odroczono do wtorku. ' · 
~~ 

Mowa posła Skarżyńskie[o 

lonialny tak pięknie przedstawił wido- niem własności ziemskiej, i pro}ekt tt1ki 
ki -powodzenia i wezwal niemieckich popierać. Pytam się panów: czyż 
chłopów, posiadających .pieniądze, aby stronnictwo konserwatywne nie wy
teraz do Afryki emigrowali; posylaiJi daloby wobec socyalizmw samo na s·c 
ich tam nawet za darmo, aby tamtej- bie wyroku, jak to już zaznaczył hr. 
szym stosunkom przyjrzeć sie wpierw Praschma, gdyby zrobiło •pierwszy 
mogli. Tego zdzia~ać nie motecie, by krok do zachwianh własności ziem
koJonizować na dwie strony! skiei? Byłby to właśnie krok p'erw

A teraz m. p., muszę się jeszcze za- szy do u.paf1stwowienia własności, żą-
pytać: jakqż zbrodnię .popełniliśmy, że danie które właśnie podnoszą socyali
WY, większość konserwatywnych wta- ści. · 
ścicieli ziemskich i kapitalistów n!e Zresztą mości panow~e powinniście 
wstydzicie się zawiesić miecz Damo- ·brać wzgląd także na międzynarodo
k1lesa wywłaszczenia nad glowiami na- we położenie , na izoiacyę, w ):1kiej się 
szemi, na<l głowami rodzin naszych ·t państwo prusko-niemieckie dzisiaj znaj 
Mówicie o odszkodowan:u. A .przecież duje, to powinno powstrzymać rząd 
sami to czuć musicie: czyż 'Pewna su- by nie daiWal ludom cywilizowanym 
ma pieniędzy moźe być zaipłatą .Europy przedstawienia, w jaki sposób 
za stary dz:edziczny majątek, w któ- z najzimniejszą krwią niszczy w grani 
rym cale generacye żyły, pracowały, qach swoich narodowość i 10 :leszcze 
cier,pialy i do grobu się kładly? Przy- w czasach, kiiedy rywal jego, dumny 
znać musicie, że tej idealoej wartości Albion, zu.vetnie inc_!czej z podbitymi 
n:czem zapłacić się nie da. Jeżeli je- .Jud~mi postępuje: tak samo z burami 
dnak następuje wywlaszczenie bez jak z irlandczykami. 
rzeczywistego odszkodowania, naten- Mości panowie, generał Botha, pre 
czas :~st ono kradzieża zes ministrów z Transwalu rAa koloni-

(Bardzo słusznie! u Polaków) alnei konferencyi w Londynie powie-
w ocz(lch wszystkkh. którzy w las no- d'ZAal: otóż obecna humanitarna, mą
ści nie uważają za kradz·~eż. <lra sztuka rządzenia. Z tego powm

M. p. ! To co uczynicie pokaże, niście tutai brać sobie przykład. Jak
czy stoicie po stronie socyaJisty Prond rie to zupę_łnie inaczej postępują sobie 
k!, czy też .po stronie rzeczywiście z bunami bezpośrednio 1po krwawem 
konserwatYW.nie myślących i ideałów IPOWstaniu, które Anglią kosztowało 
broniących Judzi. Pragnąl1bym spot- st.o tysiący żolnierzy i sto milionów 
kać m~ża prawdziwie konserwaty- pieniędzy, an~żeli z nami! A .pod •ja
wnego, mają.cego po~zu_cie sprawiedli- 1kim właściwie względem wykroczy
wości, któryby mógł na pytan.ie to po- liśmy? Wasza polityka ekstermina
takująco odpowjedzieć. Jeżeli do tego cyina jest właściwie barł(lrzyńską 
stopnia pogrążeni jesteście w materya sztuką rządzenia z dawno ubiegłych 
liźmie, to pozwólcie, że wam pcwiem, wieków. 
że co do nas. to ty.le jeszcze zachowa- (Bardzo słusznie u polaków.) 
liśmy idealizmu, że zarządzenie podo- Ciągle pytać się was muszę, pod 
·bne j:ak wywłaszczenie w kraju cywili jakim względem .rzeczywi ·cie. wykro-
zowanym za hańbę uważamy. czyHśmy, że nam dać nawet nie chce-

(Bardzo słusznie! - u Polaków.) cie słońca i powietrza na wfasnej na-
M. p. Powolu;~ się niektórzy na sz;ej ziemi? Stawcie się tylko w nasze 

\Przykłady historyi. Prawda, znajduje położenie, jeżel1 wogóle jesteście w 
my przykłady h;storyi barł2.arzyń- stanie etycznie czuć i myśleć! 
skiej· starożytności i wieków średnicti, (Wesołość na prawicy.) 
tak postąprn sobie Anglicy z Irlandyą, Jesteśmy jak rozbitki na morzu 
tak głodni, krwią zbryzgani francuscy pode.z.as burzy, na mniejszej polowiie na 
sansculocj .podczas re.wolucyi francu- szego statku ściśnieci wraz z naszemi 
sk;ej, tak rosyjscy -socyaliścj a na re- żonnmi i dziećmi. fala germańska 
szcie głodny chłop rosyjski, bez naJ- większą połowę już zalała i Qorywa w 
mnieJszej cywilizacyi, którzy wz:ęli głę_bie coraz nowe ofiary z pośród nas. 
sobie za hasło wywłaszczenie. To Walczymy na śmierć i życie. Wszys
m. p. ostatecznie można ieszczle pojąć„ cy mężowie, a równiez kobiety i dzieci 
ale by rząd, pragnący uchodzić w kul sto:·q frontem na tPOkladzie; bo w na
turalny i cywilizacyjny i większość rodzię walecznym - a to chciałem po-

(Dok1otk.zenie). mężów konserwatywnych i liberał- wiedzieć Aanu v. tteydebrand, gdyby 
Jakąż ma wartość polityka koloni- nych, tej metodzie przyklaskiwać i byl obecny - są i kobiety waleczne i 

zacyjn~ która chcąc wywrzeć skutek, holdowtać miała, tego nie mog~ na ra- waleczne dzieci, które gotowe są wal
zacłtw.Dala ostatniemi i najgłębszemi zie uwierzyć! Wprawdzie p. ~. Heyde czyć w pierwszych szeregach i wszyst 
podstawami spolecznemi, naruszyła brand - prezes stronnictwa konser- j ko za kraj swój oddał. Czyż panowiie 

Porutdek wladan:a. a ludność. która watywnego, który zazwyczaj mówi z nie widzicie, o ile wyżej nasz patryo
iuż ąd lat tysiąca je_st zasiedzi_ala i pra- wszelką powagą - rpowiedzial przy tyzm stoi nad waszym? Wasz patryo
CUje, w helotów vrzerobić lub z kraiill końcu swe;) mQwy, wygłoszonej w tei · tyzm zyski tylko przynosi, 
wypędzić grozi? fabie na dniu 14 marca: I (bardzo słusznie, u polaków) 

Nie zaipominajo;e panowie, że lu- Nas może. cie znaleźć zawsze tyl:- • my ponosimy 11awsze tylko największe 
dzie to pieniądze i bogactwo. Ci polscy ko po stronie rządu, musielibyśmy ofiary. To powinniście w nas uszano-
robotnicy to dla was _vieniądz, bogact- odstąpić od naszych ztasad i upaść, I wać. Ale teg_o nie czynicie. 
wo dopóki są w kraju. Te 40,000 robot- gdybyśmy mieli o.puścić stanowisko Wspókzuc: a nie żądamy, tern 
ników, które za sprawą Bismarcika z królewskiego rządu. I mniej litości nad naszym tragicznym Jo 
kraju wypędJziliście, musicie teraz rok (Bardzo slusznie ! - na prawicy:.) · sem~ ale jedno mamy prawo żąd~ć, a 
rocznie z Królestwa Polskiego i Oalicyi Czy pan v. łleydebrand przy no- · mianow:cie, abyście z nas nie szydzili. 
sprowadzać. Jeżeli to jednak kiedyś n-: wym projekcie, jeżeli nowe oe_ranicze- , A to czynicie zawsze. skoro tylko cho
staaie, co niemożliwem nie jest, wtedy nia własności, a nawet wywłaszcze- dzi, ab_y zakryć odyum popełnianych 
PYimu się: co może was uratować nie zawierać będzie, bezwzględne s~a- na nas gwałtów. 
·Przect ogromnem ekonomicznem ban- nie po stronie rządowej, to zobaczymy J (Bardzo słu s znie, u polakó\v.) 
kructwem? A nastąpić ono musi. Nie następnie. Pozwalam sobie vowie- ; Tak było w ostatnim czasie pod-
tnotecie równocześnie na wschodzie a dzieć p. v. łleydebrand i wogóle cale- czas rozpraw rtld strejkiem szkoinym, 
"J.r dodatku . szcz w Afryce kolonizo- mu konserwatywnemu stronnictwu, że P?dcza~ których najwyb:tniejsze oso- . 
"J.rać _ ie ~e za mało niemie- gdyby kiedykolwiek miał.o się roz\ 'ą- b1stośc1 z pośród was odznac2yty siG i 
ckiołt eh~~ -~vma 1 tyle razy już powta \ zać, ~owinno uczyni ć. to wtedy, kiegy pod tyni wz~iędcrn . W dniu l? marca ł 
!·zatem. \er0p;rfa0mencie dyrektor ko- ( by miało \VY~tępowac za wvwlaszcze br. P!.1· v. fiey debrand, dr. Pnedberg, 

baron Zedlitz, przedstawiciele glówn~ 
trzech stronnictw większości, formal
nie licytowal~ się w ironizowaniu i wy
śmiewaniu nasze1 narodowości, naszej 
świętej walki 
(Zaprzeczeni_e na praw:.Cy i u narodo-

wych liberałow.) 
wylewając przytem łzy krokodylowe 
1Z1ad dziećmi naszemi. 
(Oho! - na prawicy i u narodowych 

liberalów.) 
Nowego nic ci panowie nie powiedZieli 
powtarzali tylko ciągle ,„die ollen Ka
me1en ". I qzisiaj znowu prawdopodo
.Qnie wyjadą z nimi. 

I czegoż to żądają od nas ? Naj
pierw żądają wdzi~czności, którą win
niśmy państ:wu pruskiemu (Bardzo słu 
sznie na prawicy 
za wszystkie dobrodziejstwa, 

<aardzo słusznie na prawicy) 
któremi nas obdarzyło. M. P·.i. czyż to 
nie jest gorzkiem urąganiem? 

(Głos z prawicy: Nie!) . 
Trzeba się na1prawde zapytać, kOgQ 
chcecie oklamać? Każde dziecko "fde 
pr~ecież, że to, co rząd pruski zrob-ił 
lłod wzgl~dem kulturalnym i ekonomi„ 
cznym dla dawniejszych dzi~lnic pól
skich, nie zrobił tego dla po1ak6w, ale 

· dla tych dzielnic, Jako części monarchi! 
pruskiej -

(Alta! - na prawicy.) · ~ 
w których takie i niemcy mieszkaJłł. 
Nas ~o1~kó\\'. sp.ecytalnie obdarzył czy 
sto n~m1eck1enu szkolami, z .zupelnem 
'W!kluczenie~ języka ojczystei;o, kp
m1syą kolomzacyjną, i noweią do us1*t
wy kplonizacyjnej~ wyklucza~cą wo
góle polskich nabywców a nareszcie 
nowemi prawami zarządzeniami Któ-. , 
re ma zamiar przeprowadzić! Jakież 
może pan v. Heydebrand, łak i dr. frie
deberF:, kt~rzy wzięli sobie za specyal
~_?ść brarne przykładów z innych kra„ 
Jow, przyczem za każdą razą n()ia im 
się poślizgnie, 

(Bardzo slusznie ! u polaków) 
p:zytaczają, rusinów Jako broń prze.. 
c1wko n:am. I to musimy jedynie za 
sz~de~st~o ~ nas uważać. Tak w tej 
tu izbie, Jak 1 w parlamencie po wiele
kroć przytiaczaliśmy urzędowe staty. 
s~ycz~e. dane, zebrane przez austryac
k1~ m.m1ster!um, ~a mocy których wy
ka2'11Iśmy, z.e bylibyśmy szcześJiwymi 
gdyby. nam bylo tutaj tak. jak rusinooa 
w Oal;.cyl. . 
(Siuc~ajcie ! sluchaJcie na prawicy.) 
. ~i~c1 e. to ~obrze panowie„ a przy

naJmmeJ ~icdz1eć powinniście. jeżeli o 
te1!1 mówić chcecie, że polacy w Oali
cy1. obc~?dzą się niesprawiedliwie z 
~u~1.tl',lm1 1 polit~cznie ich uciskają, iak
zez z tego mozec;e wywodzić prawo 
dla rządu pruskiego, aby z Polakami w 
Prusach gorze~ się jeszcze obchodzU. 

Przec.łlodz1 'Yszelkie granice to, 
co. dr. Fnedberg i baron Zedlitz za 
kazdy.m razem wypowiadają, skoro 
dm .t1 o w~szydzani e nas. o z2krycie 
postępo~,:rnia swego i rząd u kroczące
~o po ~Ie~nych ety znych cieżkach. 
Zapytac s ię muszę: Czyż to możliwem 
~Y na po~~ą~ku 20 wieku Indzie wobec 
swych bhz~1ch takie uczuc a chowali i 
w ten sposob przemawiali. 

. M .. D • . Jeżeli wy, zaciekli w waszej 
menaw: śc1 do nas, albo ze strachu 
przed nam~-:-- nie wfedzieć bowiem, w 
czem wlasc1wego powodu szukać -
~a drodze p~aw \~yjątkowych, których 
~.korcrwwamem Jest '"vwfaszcz nie 
]lko <;stateczna kon!'ek\vencya prawa 
osadmczego, dalej p:.stepować b .dzie-



cie. natenczas my_. bezbronni wobec 
was powiedzieć tylko możemy: nie
chaj Bóg nas i naszych potomków, was 
i wasze potomstwo sadii; ze spoko
jem i powagą znosić będziemy los nasz 
bo wiemy i wierzymy, że Bó~ nie ry
chłiwy, ale sprawiedliwy, 

(Bardzo słusznie! u polaków). 

llemie polskie. 
Z Pru·:l Zachodnieh, Warmii i Mszar. 

l(ilka gosJ)Odarstw obszaru 20-300 
mór~ jest do ntabyci:a z rąk obcych w 
Prusach Zachodni.eh. W skazówek u
dzieli bezinteresownie uczciwym re
flektantom - bez pośrednictw_il agen
tów - starosta Straży WP. Bol'eslaw 
Bardzki, Wichulec ip. Najmowo W-Pr. 

Z Wiele Kt Poznaiskie&'o 
Rogowo. Pewnemu rzemieślniko

wi tutejszemu urodziło się niedawno 
temu dźiecko, które wszystkie pa.lee u 
obu rąk miało zrośnięte. Porozcm~H~o 
j~ :aa 1Domocą operacyi, lecz obecme 
znowu się zrosły. . . 

W czwartek srożyła się nad mia-
stem naszem burza z wiatrem, który 
w kiłku miejscach powyrywał z ko
rzeniami drzewa, poobalał ploty i po
zrywał dachy. 

Szubin. W tych dniach pows~ała 
kłótnia pomiędzy robotnikami Birikhol 
zem i Strazem, zatrudnionymi przy 
budowie kolei z Szubina do Skoków. 
Birkholz, który poprzednio uraczył się 
obficie gorzalką, przebił swojemu prze 
ciwnikowi płuca. Gdy brat rannego 
pospieszył z pomocą, otrzymał ranę w 
rękę. Inni robotnicy widząc co się 
dzieje, rozbroili nożowników i o catem 
zajścu donieśli prokuratoryi. 

Poznań. Odbył się tutaj ów slawe 
tny proces pani W rzesiń5kiej o ode
zwy: „Ratuj kto w Boga wierzy"! 
Prokurator wniósl o 200 mk. kary, a 
sąd uwolnił panią Wrzesińską oc! wi
ny i kary. 

Orodzrsk. Odebrał sobie życie 
przez powieszenie w swem mieszka
niu, pobierający rente Stanisław Pie
ckocki z Kobylnik . .Przyczyną samobóx 
stwa byb podobno niezgoda malżeń
ska. 

Ze Sllłz&a czyli Staropo!ski. 
Zmiąny w duchowieństwie. Prze

niesieni lub ustanowieni zo$tali: ks. wi 
kary powiatowy Konstanty Kubitza z 
Koźla jiako proboszcz w Krzyżowicach 
w Pszczyńskiem; ks. kapelan Karol 
Gade z l(!achowic jako administrator do 
Ostropy. 

Wieszowa. „Katolik" p isze:Nabożeń 
stwo za śp. ks. arcybiskupa Stablew
skiego ni1e odbędzie się 28 bm., pon~e
WlaJŻ będzLe nabożiefJ.s t_y.ro na intencyę 
kasy Raiffaisenowskiej. Ks. prob. przy 

_ł~atalna omyłka. 
9 2) Powieść z francuskiego. 

(Ciąg· dalszy). 
Zgadłeś pan jednak, że moje uczu

cia dla ciebie nie zmienily się ani na 
troch~ że nienawiść mo::a jest zaw
sze jednakowo silną, czy chcesz mnie 
pan skaz)ać na mękę ... abym był zmuszo 
ny żyć obok ciebie, i uczynić mi ży
cie nieznośnem, przyPominając swoją 
obecnością straszna śmierć mojej mat-
k. ?. 
I. 

Madelor wstrząsnął przecząco gło 
wą. 

- Nie - rzekł - ja się poświęcę. 
Pozwól mi tylko ,pozostać przy moj~j 
córce„ dopóki nie wyzdrowieje zupeł
nie, lub przynaJnniej, dopók; całkowi
cie minie niebezpieczeństwo. Potem od 
jadę; dokąd, nte wiem jeszcze, pojadę 
a;dzieś daleko„ oczekiwać śmierci, mo
dląc ~ię gorąco do Boga, aby mi wy
jednnl twoje przebaczenie. 

- Pan Bóg może panu przebaczy, 
ja nile przebaczę nigdy. 

Na te okrutne slowa starzec po
chylil glowę i nic nie odpowiedz:1al. 

Jerzy ws tal z krzesła. 
- Czy potrzebujesz mnie pan je-

szcze? I 
- Nie. O to :iedno tylko chcialem 

cię zapytać i to jedno z mej strony dać 
ci zt1Pewn;'enie. „ 

rzekł odprawić nabożeństwo, "'1,le teraz 
zwróci1 ofiare. 

Radzimy poslać ofiarę do Krako
wa albo dokąd indziej za granicę i tam 
poprosić o odprawienie mszy św. na 
powyższą intencyę. 

Katowice. Przytoczywszy artykuł 
~asz w sprawie zohydzania Polaków 
przez bochumski socyalistyczny „Volks 
blatt'' visze ,,Górnoślązak'': 

Zda1e się, że panom socyalistom we 
Westfalii widly śmierdzą, ale bez wi
deł i ich pracy nLe ma chleba! 

Socyaliści zapomnieli naraz swej 
zasiady, bo chodzi o polskich robotni
ków. 

Tymczasem należy się .trzymać zaw 
sze i wszędzie tej zaSiady, że każda pra 
ca uczciwa jlest godną wszelkiego us.za 
nawania i honQru. 

Może ktoś ulice zam~1tać, a zasłu
guje na większy szacunek, niż ten, któ
ry zą,robil miliony w sipo~ób nieuczci
'JIY, z kr.zywdą ludzi. 

Praca rolnilm, gospodarza, w ni
czem nie 'iest mniej honorową (gorszą), 
niż każda inna uczciwa IJ)raca~ 

Panom socytalistom z bochumskie
go „Volksblattu" jednaik widocznie 
milszym jest jakiś tam spekulant-mi
lioner, który Panu Bo~u dzileń po dniu 
kriadnie i do góry ·brzuchem lega, a lu
dziom każe pracować na siebje, niż 
uczciwy robotnik polski z widlam: w 
ręku. 

Trzeba sobie to ·sp/1miętać i przy
pomnieć „mądralom socyalistycznym" 
skoro będą wygadywali na nasz ruch. 

Trzepa innym o tern op·ow:edzieć, 
komu to tylu naszych robotników nos·i 
pieniądze, skoro 1Pliacą do kasy ,,terban 
du.'' 

Z innych dzielnie Polstii. 
Warszawa. Przed sądem warszaw

skim toczyły się trzy sprawy 3)raso
we. 1) Przeciwko właścicielowi dru
karni Iza1akowi :Edelsteinowi za wyda
nie przez pewien czas „Robotnika War 
szawskiego". Skazano ~ro n\1 8 miesię
cy twierdzy. 2) Przeciw redaktorow; 
„Ziarna'' Dyonizemu Żabi:rskiemu za 
wydrukowan:e w dodatku do „Ziarna'' 
pieśni patryotycznych, jak „Ęioże coś 
Polskę", „Z dymem .pożarów" i i. Za
borskiego uwolniono. 3) Przec~w 16-le 
tniemu Iv..riacemu Zaleskiemu o prze
wożenie literatury nielegalnej. Zale
skiego uwolniono. 

Wiadomości ze świałail 
Sejm p_rusld 

obradowa! w 1poniedziałek nad projek
tem ustawy żądającej 22274 miliona ma 
rek na budowę nowych linii kolejo
wych. 

Prawodawstwo wstrzemięźliwości 
w Szwajcaryi. 

P ierwszym kantonem, który prze-

Młodzieniec zabierał sie. do odej
ścia. 

- Jednakże - rzekl doktór - je
szcze jedno słowo. 

- Proszę, mów pan! 
- Pozwól, że jeszcze cię o coś po-

proszę. Nie mów nic Maryi o moim wy 
ieźdz:e, nie wspominai }ej ani słowa 
o majem postanowieniu. 

- Stanie się zadość pańskiej woli. 
- Dziękuję. 
Jerzy wyszedl i podążył do Maryi 

Spala ciągle, a Paulina s;edziała przy 
łóżku z robotą. 

Przebiegniemy szybko kilka dni 
następnych. 

Marya powracała prędko do zdro
wia i wiadomy już był prawie dzień 
jej ślubu z Jerzym, 

Mactrelor dotrzymał słowa ; rzadko 
tiirdzo się ukazywał. Catemi dniami 
siedział zamknięty w swoim ~abinecie, 
a Piaulina lub Rózia zanosily mu tam 
posilek, wychodzH z domu tylko wie
czorami, gdy na to pogoda pozwalala. 

O Maryę dowi11dywal się przez 
Paulinę, która mu niemal co godzina 
musiała udzie1'ać wiadomości. Trzy 
czy cztery razy tylko poszedł Ją sam 
odwiedzić w chwili, gdy Jerzy byt nie 
obecnym. 

Wszelkie niebezp:eczeństwo już 
minęlo, dziewczę wyzdrow:ato zupeł
nie. 

Wtedy wybiła stanowcza godzina 
db niego, Madelora. Musial si~ rozlą-

prowadził u siebie zakaz sprzedaży de 
talicznej absyntu byt kanton Va ud; no
we prawo oQ.owiązywać będzie od dnia 
1 majct 1907. Obecnie tpgdobne pnawo 
obowiązywać bę-dzie w kantonie ge
newskim, gdzie tak zwana ,,Wielka ra
da" (Izba posłów kantonalna) przyięna 
prawo, ziakazujące od l stycznia 1908 
detaliczną sprzedaż absyntu lub Qapo
iów, absynt naśladu'.(ących, pod karą 
grzywny,~ w razie ponownym pod ka 
rą straceniia1 1patentu na wyszynk na
pojów w ogóle. 

Przeciwnicy prawa odwołali się do 
„referendum'' l~antonalnego. Zwróco
no się w~ęc do mieszkańców z zapyta
niem: nCzy potwierdza: ,prawo z 
dnia 2 lutego 1907, zakazujące detJalkz 
ną sprzedaż absyntu?" Walka byla 
ni·ezmiernie $żartą; po stronie prawa 
oświadczyly się pai:tye socyalistyczne 
i demokratvczna Za prawem głosowa
ło 7895 obywateli a przeciw nowemu 
prawu 7173. Prawo więc ostatecznie 
zostało przyjęte. 

Ks. prob. Krzesiński. 
Rzecz n:esłychana ujawnił - jak 

donoszą Gazecie Tor." z Berlina -
czwartek dnia 25 kwietnia pruski m:
nister wo:inY w parbamencie n:emie
ckim. Oto oznajmił, że proboszcz woj 
skowy w Magdeburgu, dowiedzia\V.
szy s l ę, że gdzieś wzyw~no rodziców. 
polski·ch, aby kiełbasy, przesyłane sy
nom do wojska, owijali w gazety pol
skie nakłonił władze wojskowe do re
w:cl~wani1ai żołnierzy P.ohków, celem 
stwierdzenia, czy nie mają ipolskich ga
zet. Rewizya odbyta sk i wielu żoł
nierzom zabrano liczne .gazety :polskie 
- zdaniem pana ministra, któremu pro 
boszcz wojskowy służył za tłu~a
czia -- bardzo niebezpieczne. 

Pan minister z tego .powodu bardzo 
ostro natarl na Polaków. 

Proboszczem wojskowym w Ma
gdeburgu jest znany ks. Krzesiński, 
kandydat na arcybiskupstwo gnieź
n i eńsko-pozr(ańskie. Jak o nim po 
vrzemówieniu ministra wo)1y wyrn~1-
li się poslowie niemieccy nie podobno 
powtarzać. 

Jedenasty międzynarodowy kongres 
przeciwalkoholiczny 

odbędzie się w tym roku w stolicy 
Szwecyi w Sztockh.olmi.e" jak ta posta
nowiono .prned dwoma laty na kongre
sie budapeszteńskim. 

Kongres antya~koholiczny ma się 
odby~ać począwszy od 28 lipoa aż do. 
3 s ierpnia. Zatem kongres trwać bę
dzie sześć dni. Na kongresie ma być 
wygłoszonych 27 wykładów, wygło
szonych przez prelegentów z całej 
Euro.Qy i Ameryki. Prezydyum hono
rowe kongresu objął szwepki następca 
tronu ks. Gustaw Adolf w miejsce 
chorego króla Oskara, który tą spra-

wą wlelce się zainteresował. •• ko„ 
mitetu orWtlnizacyjnego należą 'łfłso„ 
cy urzędnicy szw.edzcy, .posłowie sej„ 
mowiJ ·profesorzy, lekarz.e, pastorzy i 11 
t. d. Zgłoszenia na kongres prZYimu„ H 
je: Profesor Wallis, Tagner"etan ·2 P 
Stockholm. W stęp na konS{res k~ztu~ r; 
je 5 koron. Obszerna odezwa r;apra„ n 
SZICli zwolenników sprawy wstrzein:ę„ 
źliwości na kongres, który \>ędzi~ ·• 
przedstawiłll bogaty materyaf d() -.al- ~: 
ki z alkoholizmem. Z odezw~ r,apo„ f j 
znamy także ną~zych czytelników. i1 

d 
· Wypieranie robotników połsłdcll. n 

Or~an agraryuszów niemieckicli v. 
„Dt. T~·gesztg." skarzy się w muu.erze d 
sobotfilm, że w rozmaitych przedini,'e„ 
ściach Be.rl:na osiedla się cor)u; wię„ s 
ce] robotników polskich. Robotnicy d 
ci sprowadzani do robót 11rzy budowie P 
kanału teltowskiego i przy pracach t: 
koleiawych •PO ukończeniu takowych 
zamieszkują stale w okolicy Berlina. c 
Organ hakaJystyczny znrzuca Pola
kom, że z powodu swego gwałtowne„ 
go charakteru i nieuwzględnienia wa. 
runków hygienicznych stanowią dla 
Berlina ,;poważne niebezpieczeń
stwo". Z powodu tego Towarzystwa 
właściciele domów na przedmieściach 
położonych przy kana,Je teltowslón 
zwróciły się do rządu, aby zaipohiegł 5 

masowemu osi1edlaniu się . roboUiików 
polskich w okolicy Berl;na. 

l'W 2ZS 

Z różnych stron. 
Kolonia. Jeden z na:jwiększycłt bo 

gaczy w Nadrenii Maciej Stianes, 
zmarł w Kolonii. Rodziny Stinnesów i , 
Thys.senów komenderują .:Q.o dziś prze-
mysłem nadreńsko.we:Stfaliskim. Są 
większemi bogaczami, niż Krupp, syn 
ślusarza. Pochodzą z oj.ca cieśli, Stin 
ne~owie 1pochodzą z oj<la szkuciarza, ' 
który pracowal po łodziach reńskich .. 
Ojc~ec zmarłego był socyalistą; ia!k 
donosi .„Vorwarts", sklad11l pieniądze 
do kasy w Mtihlheim nad Rurą. Syn 
zaś, zmarły Maciej, byl niepr.zyi~cie· 
lem wszelkiej organizacyi robotniczej. 1 

W grudniu 1904 wybuchnął na jego ko 1 

palni „Bruchtstrasse" streJk. Stinnes 1 

żądał, aby się robotnicy poddali bez· 
warunkowo. Poniewia1ż się to nie sta
le, dlatego wydalił ich z prncy i ~l po ' 
czątek do wielk~ego strejku. W Essen 
budowaH socyaliści dom zsalą itd. Bu 
dynek był zapisany na nazwlliko pe· 
wnego oberżysty. Socyaliści deszyli 
się, że dojdą nareszcie do wfasnego lo 
klalu, ale Stinnes przepłacił oberżystę 
i socyaliścI ten dom strncili. Socyali
sta-0:1ciec nie wychował socyalisty-sy
na ! Jak tylko syn doszedł do mają- ' 
tku i wpływu, byt takim samem „pa· 
nem", jak każdy inny kapitalista. 

czyć ze swem dzieckiem. musial opu- del, w których Madelor ' odegrał tak 
ścić na za wsze tę ukocha:ną istotę, któ- smutną .rolę. 
ra miała być pociechą jego starości. Mówiła sobie. że miłość Jerzego 

Poczekał jeszc21e dni kilka, aż ka- dla niej musi być blardzo głębolra, s!o 
plan pobłogosławi ten zwiazek, o któ- ro każe mu za.pomnieć o nikczemnem 
rym tak długo marzyli ci młodzi ludzie postępku doktora. Jaki.eh ona ze swei 

Slub Jerze go ~ Maryi odbyl się w strony musi dołożyć starań, aby życie 
małym kościółku Ifaut-Butte, jedno- człowieka, który ją do tego stoQ'Ilia ko· 
cześnTie ze ślubem Pauliny i Josilleta. cha uczynić szczęśliwem i pogoqnem. 
Obrządek byl cichy, skromny, bez ża- Czuje zresztą, że nigdy nie zdoi.a 
dnej okazałości. okavać dosyć przywiązimia i troskll· 

Marya w b:ałej sukni, z wieńcem wości, aby mu dowieść, jak dobrze ro· 
kwiatu pomarańczowego nad czołem, zumie jego .wzniosły, pełen poświęc~-

d k nia postępek. 
zachwyoala wszystkich w zię iem, Jakie spokojne życie uśmiecha się 
n i ewinnością i prostotą. teraz do niej w la Cendriere ! W tyrn 

Cała przejęta szczęściem, o któ- bowiem folwarku zamieszka ze swoirn 
rem tak długo marzyła, miata duszę mężem. Chociaż nie :~st bardzo sil
prz.epełnioną radością bez granic. A, ną, i wzbroni·one je-j jest zbytnie męcie 
Qodczas, gdy w zniszczonych murach nie, mil ~amiar wziąć udział we wszy· 
kościółka odbywała się ceremonia ich stkich gospodarskiclt zajęciach. Jej dr-0 
ślubu~ myśl je; cofnęla się wsrecz, do bne ręce przyzwyczają się prędko ~o 
sameg'o 1poczatku tej miłości. która tyle pracy, n:ech tylko lato nadejdzie. Nie 
przeszkód zwyciężyła. · chce się spuszczać na nikogo, sama bę· 

Przebiegła myślą całą epokę swe- dzie dqglądać wszystkich drobnych ro
go życia, od pamiętneg.o wieczoru, gdy .bót na folwarku. 
po raz p:erwszy ujrzała rannego Jerze Myśl1alo o tern wszystkiem urocze 
.rzego w domu swego ojca; pierwszle dziewczę przez q1ly ten czas, gdy k~
wyzmmie na górze Tranet; krótkfo plan odprawiał przy_ ołtąrzu ceremonię 
chwile schadzek w lesie. \:iż do tej o- ślubu. 
kropnei nocy„ którą przepędziła w do- Obok niej, Jerzy szczęśliwy, po
mu Jerzego i której następstwem był ważny, spogląda na nią od czasu ~o 
j:ej obłęd _gorączkowy. czasu i na je:1 obliczu czyta myśli, kto ... 

· Ach! ;jak on ją musi kochać, ten Je- re zaiprzątają śliczną główkę. :1 

rzy ! W końcu zatrzymała się na strasz (Ciąg dalszy nastąpi.). } „ ~! 
nych dziejach śmierci Anny Combre- ~. · ~j ;; 



eła Polski giną co rok na okzyźnie 
·si-a\:e Rodaków dla tego, że nie Mu
~zollO ich kochać przeszłości i wie
~~ ć lepszą .przyszłość Polski. Chcąc 
~edJ. by _Polacy w strona.eh. obcych 
rzebJwa1ący me rozplynęh się w mo 

Pzu tt1emczyzny, należy koniecznie sta 
r ać słę~ by każdy Polak czytywał 
r Wiarusa Polskiego''. Z tego powodu 
''rosi111Y nas.zych Czy!el~ików. o któ
~ych przypuszczamy, ze im sprawa na 
rodowa obojętną nie jest, aby przy ka
żdej ~~sob!1ości o}Jojętnych ,~achęcali 
do zap1sama „Wtarnsa Pol. , obec
n:e Jta maj i czerwiec. Prenu!Il.erata 
wynosi I markę, a z odnoszeniem do 
domu przez listoweg~ l,~ ~r. . 

--Berł;teck. Robotmk W1śmewsk1 do 
stal 8ię w fabryce ,,Phonix" między 
dwa -wagony, któr.e mu ZRni?U.Y klatkę 
piersiową. Skutkiem była sm1erć na
tychmiastowa. 

Dottrop. Zniknal tu bez śladu u
czel szewski Borgs. 

Hordel. Szesnastoletni syn rodzi
ny Winkler został umieszczony w do
mu chorych w przypuszczeniu, że za
padJ ,na tężec k/'arku. 

Dortmund. Znaleziono tu w stodole 
przy ulicy Barnpskiej zwłoki mężczy
zny a przy nich butelkę z resztą wódki 
Dy~beł alkoholowy znów tu maczał 
swe palce. 

Berlin. Coraz więcej żydów otrzy 
muje tytuły szlacheckie, co wśród nLe
mców wywołuje oburzenie i przeciw 
rządowi i przeciw tej no·wej .,szlachcie 
jerowlimski ej." 

W Berlinie toczą się układy robotni 
ków i pracodawców w przemyśle drze 
wnym. Po zawarciu taryfy zamierza 
ją uchw;alić, by przedstawiciele obu 
tron częście?. się ~bierali j omawiali· 

wszeJ.kie sprawy sporne, chcąc w ten 
sposób untem0żliwjć wybuchy strej
ków, dla obu stron mające ujemne sku 
tki. 

Jeleniagóra w Górach olbrzymich. 
Wczoraj spadły tu wielkie śniegi. 

Wetter. W onegdajszej nocy padał 
Sfiieg i pokrył ziemję dosyć grubą war 
stwą. 

LiiJsk. Przedstawiciele kopalni ob
wodu Hali, Zeitz, Wiess1enfels, Meusel
witz i obwodów saskich uchwaUli, by 
wystąpić przeciw robotnikom, którzy 
w dniu 1 maja zaświętują. 

Pami'ętać należy, że świętem naro
dowem Polaków jest trzeci maj. ... _______ _ 

Ze spraw robotniczych. 
Przestroga dla poszukujących pracy 

w Niemczech. 
. ,Kuryer Lwowski" pisze: 
Ajenci fabryki .cementu portVand

,zkiego w ttemmor, w ttanower.ze, zma 
Wiają często w Galicyi robotników do 
P~acy w tejże fabryce na warunkach, 
Pisemnie im przedstawionych, których 
t? warunków fabryka ta. za przyby
c1~ ~1mże zgodzonych t_ą drogą ro.bo 
tntków, za obowiązujące nie uznaje. 
~skutek tego robotn;c;y, .przybyli na 
rn~e:SCe, nie wladający językiem nle
~1eckim i nie mający środków do ży
cia, zmuszen.~ są podjąć pracę na wa
ru~kJach, jakie im zarząd fabryki podyk 
;uie. W 'Ostatnich czas(ach zgodzono w 
en sposób w Galicyi 60 robotników, 
~~órym również kontraktowo przyo-
,~cano wolne mies~kanie. W rzeczy

\V!stości jednak robotników tych po
»11.eszczono w zwykłej szopie, w któ
re1 Przebywanie wobec w iporze zimo
~et Panujących silnych mrozów było 
b Pr?st niemożliwem. Wobec tego ro 
b~t~icy ~i zmuszeni byli p~acę V:' fa: 

YCe te.c porzucić, a, gdy n:e posiadali 
rduszów na rpokryc:ę kosztów: podróir odesłani zostiali do miejsca przyna
zności na koszt odnośnych gmin. 

c Wira~a się przeto uwagę odnośnych 
s("ttików, by robotnlków, chcą·cych 
Pau~ć Pracy w tej fabryce --: wobec 
za n~1ących tamże stosunków od tego 

rrnaru odwodziły. 
·----~---------

Rozmaitości~ 
\V Polski dom handlowy w ~t1azylii. 
tal l\arytybie (Parana-Brazylia) pow 
llla ,,dom handlowy towarz.Y·~~wa. ko
·ki nd~towo-akcy[łnego ,.pm_a ~el7; 

' Lipkowski, Stachon I Spolka , 

.l'ierwsze pol kie przedsiobiorstwo han 
.Qlowe w Brazylii. Towarzystwo to z 
kapitałem zakladowym 80 ty ięcy mil
resów (to jest około stu tysi~cy. ma
rek) zaczeJo ł mare.u br. funkcyono
wać. 

Dług Napoleona III. Do ,,.P.etit Pa
risien" donoszą z Nizzy, że ekscesarzo 
wej francuskiej .Eugenii wytoczono 
proces na za·płacenie 4,600.000 fr. Euge 
nia bawi obecnie w Cap Martin. Ska
rży ją Pn:incuz PiotrThierry z Luynes. 
Posiada on na tę kwotę skrypt dłużny 
wystawiony 4 lipca 1870 przez cesa
rz Napoleona III. od Marcina Thler
ryego w Nantes trzy miliony franków. 
Kwotę tę wraz z odsetkami zaplacić 
miµl 3 lipca 1870. Tymczasem umarl 
wierzyciel Napoleona podczas podró
ży do Jawy, a duiy jegomajątek odz:e 
dziczyla rodzina. Piotr T. liczący o
becnie 72 lat, jako bratanek zmarłego 
przyszedł w 1posiadanie skry·ptu dłużne 
sro. Dnia I lip~a 1870 upomnial się 
9 zapłacenie dJugu i powołany został 
4 lipca do zamku cesarskiego. Zjawii 
się on tam w towarzystwie mera z 
Luynes M. Ca:Jletem i przyjęty został 
.przez cesarza w obecności generjala 
ReiIIego i adjutanta Claryego. Sta
nęla umowa taka, że skrypt dłużny 
pro1ogowany znów został na 15 lat. 
Cesarz wysfawił nowy skrypt dłużny 
na zapadłą kwotę wraz z obliczony
mi z góry odsetkami. Podczas wojny 
francusko-prusk:ej zaginął wierzyciela 
wi skrypt dlużny który odnalazł do
piero niedawno temu. Żąda on od 
wdowy 1po Napoleonie III. zwrotu tej 
kwoty i wytoczył jej proces. Ekscesa 
rzowa posiada podobno bardzo zna
czny ma:ątek, który zapisać miała na 
ll}ościoly. 

Dziennikarstwo amerykańskie. W 
unii amery1kar1skiej wychodzi około 
25.000 gazet, z tych 2.000 codziennje. 
Przedstawiaj_ą one kapital ogromny, 
gdyż wydatki roczne wielkiego dzien
nika stołecznego wynoszą przeszło m: 
lion dolarów; niektóre gazety wydają 
nawet 10.000 dolarów dziennie, czyli 
4 miliony rocznie, a w dwóch czy w 
trzech pismach budżet roczny sięga 
aż do 6 milionów dolarów. Podług sta 
tystyki rządowej 1900 r . .przy bezpo
średniej pracy dz:ennikarskiej miało 
wtedy zajęcie 107.000 osób, a w prze 
myśle dziennikarskim zarobkowtało o
kolo miliona ludz:. Dochody wlaści
cieli gazet uczyniły w tymże roku 175 
milionów dolarów, z czego przypada 
95 m1lionów na ogłoszenia, a 80 mil. 
ze sprzedaży. Ogólna liczba nume
rów, wydanych w przeciągu ro_ku, wy 
nosi 8 miliardów; w ten siposob wy
pada około l OO egzemplarzy roczn~e 
na każdą doroslą osobę; innemi słowy: 
iprzecięciowo każdy trze.ci Amerykanin 
.prenumeruje :~dną gazetę. Ameryk~f1 
skie gazety składają zecerzy prawie 
wyłącznie maszynowo; większe pisma 
posiadają takich maszyn od 30 do 50, 
a nawet do 70. 

Olbrzymiem stowarzyszeniem jest 
Associated Press", największe biuro 

l~formacyjne naświecfe. Otrzymuje o
no wszystkie w~adorności poszczegól
nych gazet (z bardzo specyalnymi wy 
jatkami) i przesyła te wiadomości in
nym gazetom, a pozatem ma własny~h 
korespondentów, na których wyda:ie 
rocznie okolo 2 miliony dolarów. Nie 
wypłaca dywidendy, gdyż zysk czy
sty podług usta.wy~ ,przeznacza na 
ro~szerzenie usługi informacyjnej. 
Wielkomiejskie dzienniki iDlacą stowa 
rzyszeniu tygodniowo od 125 do 200 
dolarów za co otrzymają dziennie z 
tego źr~dła około 50.000 wyrazów te
łe~rtaf icznie. 

Co do kwb.lifikacyi dziennikar·zy 
znany wydawca Pulitziera dąży do 
przekształcenia dziennik~rstw~ na ~a
wód a1;'ademicki; p. Puht.~er, Jak.wia
domo ofiarował Columbu - un:wer
sytet~wi w New-Yorku 2 miliony. do: 
farów na urządzenie fakultetu dz,1enm 
karskiego. Do jego dążeń odnoszą 
się w Ameryce nieprzychylnie. 

Wyścig lokomotywy elektrycznej 
z parową urządzilo Towarzystwo 
New- Jork Central ia1nd Hudson River 

Railroad" na torze, slużącvm do ruchu 
towarowego na zachód od Schenecta
dy. Uczestniczyły w wyścigu: loko
motywa .elektryczna Towhr~ys~wa 
oraz parowóz, prowadzący poc1ąg1 ko 
lei Pacific. Dtugość toru wynosiła 10 

kilometróv. Przy p· r ' zej próbie 
oba pociągi -wagonowe ru zyly z 
miejsca! .ednocze'n:e. oczątkowo 
trzymała prym lokomotywa Q_arowa, 
a to w kutek tego, że pr~y pltlcy po
czątkowej lokomotywa elektryczna o
trzymała nie · zbyt mo ny prąd. Po 
chwlli jazdy lokomotywa elektryczna 
dopędziła parową, przy końcu zaś dro
gi prześcignęła ją o dwie długoś i po
c ;ągu. Najwięk za chyżość wyno iła 
przy lokomotywie parowej O kilome
trów na godzinę przy lokomotywie 
zaś elektrycznej 91.2 kilometra na g-0-
dzinę. Przy drugiej próbie najwięk
sza chyżość wynosiła 85.8 i 93.9 kilome 
trów na godzinę. Trzeci wyścig od
bywał i~ pociagami 6 wagonowemi. 
I tu zwyciężyła również lokomotywa 
elektryczna; na;1większe chyżości wy 
nosiłv 92.8 i 98.8 kilometrów na go
dzinę. Jazda lokomatywy elektrycznej 
odbywała się gładko, bez wstrząśnierł, 
tor n:c wykazał po próbie żadnych śla 
dów jakiegokolwiek uszkodzenia. 

Wielkie liczby. W 'wieżo wyda
nej książce pod tyt. ,,f erye ma tematy 
czne" .Dodał niemiecki matematyk tlr. 
li. Schubert między innemi szereg zclu 
miewtaiących istotnie przykładów, do 
jak olbrzymich cyfr dojść rmożna1 w 
świecie najpowszednicjszych z~awisk. 
Autor przy_pomina przcdewszystkiem, 
że człowiek poczyna operować wiel
kiemi liczbami dopiero J!a pewnym sto 
pniu cywilizacyi. Jstnieja dotąd ludy, 
które nie sięgają w liczeniu po za 
sześć. 

I ludy europejskie nie wychodziły 
niegdyś w liczeniu po za ciewne grani
ce. Tak np. określenia ,.milion" uży
to pot1az pierwszy dopiero w r. 1362, 
a wpowszechne użycie weszlo ono 
znacznie późn:ej. „Miliard", jako o
kreślenie tysiąca milionów jest nabyt
krern XIX wieku. W astronomii„ zmu
zmuszonej1 dzialać olbrzymiemi licz
bami~ również dopiero w wieku ze
szłym zaczęto nazywać milion milio
nów bilion, milion bilionów trylion. 
i .t. d. 

Zastanaw~ając się nad najprostsze
mi pozornie komhinacyami, ma się do 
czynienia z liczblami, które muszą WY
wolać zdumienie. Tak IJ)rzy grze, zw.a 
nej skat, rozdziela się 32 karty pomię
dzy trzy osoby w ten sposób, iż każd;a 
z nich dostaje po 10 kart, 2 karty zaś 
odklada się. Obliczenie wykazuje, że 
przy rozdaniu, kombinacyi może by~ 
2,753 bilionów 264 408 milionów 504640. 
Aby należycie przedstawić znaczenie 
tej liczby, dodaje dr. Schubert nastę
pujące wy~aśnienie: Gdyby cala 
żyjąca ludzkość dniem i nocą grała w 
skata. to trzebaby 52 do 53 lat. 1 )Y wy 
cz·erpać owe mnóstwo kombinacyi. 

1i~~abozensfwo polski& 

Nabożeństwo polskie w klasztorze 
w Bochum. W środę 1-go maja po pol. 
o godz. 3 kazanie dla kobiet i panien. 

W środę 15 maja rta wieczór o 8 
kazanie dla żonatych mężczyzn. 

W środę 22 maja na wieczór o 8 
godzinie kazanie dla kawalerów. 
lló'l!f!_ -----

Na maj' i czerwiec 
zapisywać można każde~o czasu 

, '"iarnsa Polskie ~ -o" 
wraz z dodatkiem religijno-powieścło-. 
wym POd tytułem: 

„Posłaniec Katoiicki!' 
Prenumerata na te dwa miesiące 

wynosi 

tylko I markę ·=911 
a z odnoszeniem do domu 1.28 mr. 

Ktoby pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
skiego" przez maj i czerwiec posyłali 
jego krewnym w Polsce. niech Dadeśle 
1,28 mr. i dokładny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo nasze 
dla odnośnej osoby przekażemy pocz-
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskie20". organ robotników Polskich 
na obczyźnie. , . .. . . 1 • .i..; 

Baczność Towarzyst a! 
Roczne walne zebranie .,Związka waa 
je~ne) pomocy poi k.ich towarzy tw 

katolickich" 
odbędzie ie w niedzielę, dnia 5 maja 

·o godzinie 2 po południu w Gel ea
kirchen, w lokalu pana Lobka, ułicti l(o 
ścielna (naprzeciw katolickiego domu 
chorych.) zan. Towarzystwa_, należą
ce do Związku zechcą ła kawie przy
słać wych pp. przewodniczących lub 
deleg1:itów. Także Towarzystwa, nie 
należace dotąd do ,Związku'·, a mają
ce ch_ęć do niego przystąpić, zachCEt 
także swych zastCPców ...(łrzy lać. -
Porządek obrad będzie na miejscu 
oglo zony. - O liczny udział upra
sza się. 

Zarząd ,.zwjązku": 
A. Kranc. St. Kun ca. J. Dąbrowski. 

Wiec „Związku Polaków w Niem-
czech" 

odbędzie si~ w niedzielę, dnia 5 maj~ 
po południu o godz~nie 2 na sali pana 
.Oisego, ulica Wanheimerstras c nr. 
96-98 w Duisburg-HochfeJd. Roda
ków z Duisburg-Hochfcld. Rheinhau en 
i okolicy zaprasza s:ę, gdyż bQdą wa
żne sprawy omawiane. Mówcy za
mie:t>cowi. 

„Związek Polaków w Niemczecll." 

Wiec „Związku Polaków" 
odbędzie sie w niedzielę, dnia 5 maja 
po południu o godz. 4 na sali Tow.ar.zy 
stwą św. Barbary w Annen, przy ul. 
Wittenerstr. 21. Rodaków z Annen„ 
Witten, Wetter i okolicy zaprasza si~ 
gdyż będą ważne sprawy omawirane. 
Mówcy zamiejscowi. 

„Zwjązek Polaków w Niemczecll" 

Baczność Druhowie w Bismarck·! 
Ćwiczenit..l odbywają ię co środę i 

sobotę i w niedzi1clę. W niedzielę po 
ćwiczeniach wymasz do sąsiedniego 
Gniazda, więc oroszę druhów o na łlj
czniejsze przybycie. Prnszę przybyć 
na ćwiczenia. Czołem! 
(1) Naczelnik. 

Towarzystwo św. W oiciecha w Boy 
donosi swym szan. czlonkom oraz Ro
dakom i Rodaczkom, iż w sobotę 4 ma
ja o godz. 3 .po pol. i w niedzielę 5 ma
ja o godz. 5 rano będzie słuchał polskr 
ksiądz spowiedzi wielkanocnej. Zatem 
uprasza się wszystkich Rodaków i Ro 
daczki, aż·eby z tej sposobności skorzy 
stali, ażeby potem nam n;e powiedzia
no, że u nas polskiego księdz)l nie po
trzeba, bo nie ma kogo słuchać spawie 
dzi. Pokażmy ilu nas w tej parafii się 
znajduje. Członkowie winni się sta
wić w czapkach i odznakach tow. 
(1) St. Mtyńc1Ą1k, sekretarz . 

Baczność Osterield ! 
Donosi się Szan.· Rodakom i Roda

czkom w Osterfeld i okolicy, iż sposo
bność do spowiedzi wielkanocne:! bę
dzie od piątku 3 maja po południu o 
godz. 3. Prosi się szan. Rodaków, aże 
by jak najliczniej przystępowali do spo 
wiedzi św. W niedzielę rano przystę 
pują T'0\\:1arzystwa wspólnie do Komu
nii św. o godz. 7. 

- Uwaga: W piątek 3 maja wieczo
rem o godz. pół dv 8 odbędzie się pier
wsze nabożeństwo z polsk!em kaza
niem. -O jak najlicznie);zy udział w 
spowledzi i nabożetistwach uprasza 
slę. Komitet kościelny. 

Baczność Rodacy w Delmenhorst ! 
Szanownym Rodakom w Delmen

horst donoszę, iż przyjąłem 1-go ma
ja agenturę 

„Wiarusa Polskie20". 
Rodacy mogą gazetę codziennie ode
mnie odbierać. Rozszerzajmy ten or
g)ln ludu robotniczego, aby się ośw:e
cać i pouczać o na zych pra\\-\lch i obo 
wiązkach. 

Stani~ław Szlauderbach. 
w Delmenhorst. ulica _Szkolna nr. 4. 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Wielki wlec polski w Laar 

odbędzie się w środę, dnu 1 maja wie 
czorem o godzinie 8 w lokalu p. Schra
ven 'a przy ulicy Cesarskiej. Porządek 
dzienny: Sprawozdanie z walnego ze
brania oraz inne ważne sprawy. do
tvczące każdego robotnika. o_ liczny 
udz•at uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie.' 



1p& 

To•v. hv. Piotra i Pawła w Brucldlau
sea 

donosi swym członkom, iż umarł czło
nek: JĆłSZ 

śp. Piotr Dudziak 
Pogrzeb odbędzie sięw czwartek, 

dnia 2 maJa o godz. 7 rano z domu iJalo 
by, przy ul. Zielonej 21. Członkowie 
zechcą przybyć do lokalu towarzystwa 
o godz . .%7 rano. O liczny udział upra 
~za Zarząd. ( l) - Baczność Polacy w MłsblH'azu t 

Towarzystwo św. Wojciecha w Młsburp 
Gbchodzi dnia 5 ma•ia trzynasta rocznice ~wego 
istnienia na sali p. l(eneke. na którą to uroozy
stooć 2aprasz.alllY dobrze nam życzących Po
laków i Polki z Misburga i okolicy. Program 
aba"WY ur<YZJmaicony: Początek o ~odzinie 
7 wieczorem: powitanie gości, potem Drzemo
wy delegatów i deklamacye. O godz: 8 bę
dzie odegrany zabawny teatr p. t.: „Maciek 
<!aktorem'". - Wiarusy! Stawcie sie wszyscy, 
pokażmy, że mile i dr02"ie nam jest Towarzy
stwo polsko-katolickie. Zariąd. (2) 

Gay niskie! 

J, Barański, Wanne, 
NajwiękHy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i e-ał! o· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
- . naprzeciw kościoła. :katolickiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zaprasr;am SHn. Rodaków do zwiedzenia 
mego s~ła.du bez przymu.su kupna, wskutek 
e~e~o BI~ .przekonać możecie, że na.jkorzyst
rueA kup1<2.e całe wyprawy ora.z pojedyńcze 
r~~ • (400} 

1 
Jana Barańskiego. 

.f Wizystkim, którg;;y u mnie wyprawę 
kupi~, wypożyc.r;am gratis porcelany na we· 
aeie. 

Polecam także Szanowne-i Publiczności 
mój " 

f własny warsztat taplcers-1. 
r 
· N a życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cooach tanich. 

Najtańsze i naj
dogodniejsze źró
dło za kupna dla 
młodożeńców. 

' Baczność Rodac7% 
Codziennie świeżo palona kawa 911 t 

t.owej maszynie „Perfekt" bardz6 aromaty~~· 
85, 98, 115, 138 i 152 fen. Veyloias.._ • 
bata l.~, 1.60, 2.00, 2.40 i 3.00 •r., ,:· 

Dem •Y•> łkow7 ~.' 

J. s li y c % y ń s k ;, 
11 

"'doznań (Posen) 8w. 1.Uareln nr, ii. 

Tanie czeskie p~r=: 
1 funt6w: nowe dobre • llll. 
lepsze 1 mr., białe kwap.11'\te 
15 m.r., 2 mr., śnieżno ~.ie 
kwapowate 25 mr., a aF. ""' 

syłka za zaliczk' frank.o i wolna. od cła.. ~ 
m.iana i odbiór za zw~oniem kosztów pr1e111. 
ki dozwolone. &at 
Bened7kt 8aehll!lel, Lobe• a._ 

poczta PilBen (Bohmen). ' 

Wielkie towarzystwo 
ubezpieczeń pt.trzebnje 
na wszystkich miejscach 

zdoln)'eh 

zastępców. 
Również inwalidzi mo

gą ei~ zgłosić. 

S. Heine, 461 
Essen-Bohr 

wyew.-~ Ser s~,inię~ir.i, da3ący~j11 
w.kaw.po łłl 

paczka poez- 3 90 
towa franko I I 
.Job. 8tea-el• 
Neumttnsteri.H70. (U• 

Zdolni kra11f 
na stałe zatndaierii 
znajdą zaraz inc~ Towarzystwo gimn. .,Sokół" w Gel

senkirchen I. Za gotówkę? •a odpłatę! 'l Od 1 maja potrzebna 
• p<!t'Ządna. katolicka 

Ferd. Wesat, 
H e r n e • llont-Oetiaatz 

urządzta w niedzielę dnia 5 maja 

- zabawę wiosenną -
na sali ,,Hotel Germania'' u par$ Bau 
metstra, Arminstr. 16. Początek zaba!
wy o godz. 4 po pałudniu. Zabawa 
będzie urozmaicona koncertem, ćwicz'e 
niami wolnemi i na .przyrzą<liach, py
.ramidami ł tańcami. Będą odegrane 
2 sztuki teatralne Pod tyt. „Czarodziej
skie skrzypki'' : • .Niedawać Posagu 
przed ślubem." U:prasmmy wszyst
kich druhów i szan. rodaków z Oelsen
kirchen i okolicy jak najuprzejmiej, aby 
nas swą obecno~cią zaszczycić raczy-
li. Czołem! (3) Wydział. 

Tow. gimnastyczne nSokół" w Hern~ 
zasyla swemu druhowi 

FrancłszkowJ Pislrorskłemu 
oraz. jego dozgonnej1 towarzyszce ży
cia pannie 

Bronisławie Koniecznej 
w dniu ślubu, 1 mai'a. najserdeczniejsze . 
życzenia wszeJk;ej pomyślności na no
wądrogę żyda, oraz blGigoslawieństwa 
Bożego. W końcu wykrzykujemy 
wszyscy społem: „Niech żyje Sokolica 
z Sokołem"! Wydział. 

Tow. św. Stanisława K. w Ćourl.-
W <lniu ślubu, dnia 1 ma}a, zasyla 

Tow. szan. zastępcy przewodniczące
go panu 

JAKÓBOWI BLASZCE 
maz dozgonnej towarzyszce życia pan 

:p 
o 

POI.AE' 
A 
E 

uczący się po nlamleckL 
Praktyczny prsewodnik, tł61'7 l*l&Jt 

wskazów~ rozmowy i nauki, &bJ' 'fi w., 
kim cza.s1e można czyta6 roza.alM 1116-
wió . po niemiecku. Oe~ 1 ar„ • ,._. 
ey~ą. 1 mr. 10 fen. Zamówinia llft1J
rnn1e 

c: „ Wiarus Polski" 
księgarnia i drnkarnia 

w Boebum, Maltbeserstr. 17. q ,_ 

---
Jłle 

łTajlepKym środkem demowym 
pneciw kaszlowi, chl'fPOe d7· 
ooawic7, duszności, kuter.:tm żo~ 
łądka, tasiemcowi, bflom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 

S ANI , jest H.. Buehowskłeso 
T SLA WIE KOTLAREI( ol.-~ek eulial1ptaso~ y. 

życzenia zdrowie, szczęścia i blogosł. Tysiące ludzi, którzr uJywali 
!w. j Po trzy kroć wykrzykujemy: środka tego znaleźli lllgę w 
11iech żyją!!! aż SiP echo do Polski od- swych cierpieniaclt jak i zupel- I 

v ny powrót do zdrowia. (127) 
bije ! Zarzqd. Olejek eukalyptusowy wysela 

się w butelkach po 50 fen„ 
Budzik gł. dn-onek. 1,:)1". -.a. l,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po· 

ov ...., czą vr1z7 od 4,00 mk. fra•ke. 

Zega ltf( ~~:~;~k. 21a5 .u. •. BU „ --o ur S li" I. 
Zegarek czyqto 6 - V - -

• SJ'6h"11y '~I> mi b.b17ka ohemicw• farmaceutycznych wyrob•w w 

Cenmkl ~~':.,.!?~a.:!~t.r: POIPl~&niu. Adres do ~ówień: _K. :Buchowski, che-

M O. k' p , 1D.18ch pha.rmar;eut1sche Fabri.k. Posen .110. 
, anec 1, oznan I ~~::t.1~.&~ ••• 

ul. Błsmareli..a e. (4ł0 ---------------

nr. 38. 48! •• „ •••••••••••• 
& Prawdziwą polską tabakę, : 
• Prawdziwe • 

: polskie · wino weseln_e, : 

służąca. 
Hugó Kuhr, 
Du.l•hs.-Bu.hrort 

Kaiserstr. 106. 

Ele1e1tri 
wwielkim "'1borze pa!iQ 

Księgarni& 
„ Wiarusa Polsk.ll • •• „„„ 

• jake też polskie Ukl~r7 • 

: ZAGlDBĘJ •• ~ALEWIĘ : 
POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 1 

• re.wtaurae1a • 

: Otto Wltter, Bochum, : 
• 1 Dorstenerstr. l . (1100 • 

·········~··„. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai:seri E 
chen Postamt ein I!xemJ)lar der Zeitmt * 
"Wiarus Polski" a,us Bochum fir ~ 
Monate Mai und JuiJi 1907. und zahl 1 

an Abonnement und Bestełlgekl 1~ 1 

$ 

Kasa osz~edności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyt.a 

i płaci od nich 487 Obige 1,28 Mk. erhalten zu 

5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowieJz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

ldldldlt. 

Bank Ziemski I . „ ••••• „ . . . . . ~e 
w' Koronowie (Crone a. d. Brahe.) ------------~ ł.r 

Obelgę 'l)f(l«iW:«łM~~·lilCIJJCIW!ICll 

R. HAMMERMANN, go przepr..-

· •L.ład zegarków ł błżuter7ł, 

Recklinghausen·Siid (Bruch) 
Woj. 8Q'•• 

IIarłenstr. 8. ul. lllarJ'ańska 8. 

W Najstarszy sk if il w ruiejst,u założony r. 1886, dostarcza se- D11.lew~z7n• 
1J( sarkł I 'blżut..·r,-ę, 111af!l'Z)'ny do 11z7ela ł rowery zna~ąca się na gotpO 
~ po bardzo tanłe!h •·enat-h prz7 IO•lełnlej swa• stwie domowem, ktłrll bo 
tJł raneył. Na życzenie oddaję touar7 na odpłatę. także ~ogła ~yć Po ~O 
J&. I na w interesie, M Za.!'azem poszukuję dla mego składu dwóeh porzitdnych bna. od ló maja .111 der 

I ajentów, mówiących także po polsku, na stale zatrudnienie i wr· czerwca na lrJ'BOkie la 
soką prowizyę. (•7o) f sługi P. Oeb11ł• . 

11.kł mistrz kra llie 
·-~~~i'f!J)((J»ł*~• Dellwig Grfinstr. dl· ilO 

:Baczność J3ruckhausen • 
1 okolica! 

ijją 

Pre 
Du 

kupić dobrze leżące gotowe ubranie, proszę udać się tylko do .Jakóba Rotsehiłd 

I 
r '.rania o~r~bia si~ podług własnych wskaz6w~k na k?ż~ą, ~gurę; k~nie~ze p~ylegają dobrze. u~rania na ra~ionach ja~ 
1~ JdokładmeJ odrobione z podkładką włosia, \l' lęc odrozmac Hh prawie me mozna od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

f się zamówić na próbę~ próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami. ~ 
ł -.·.)Mr„_._ 

Jakób Rots hild, Ruhrort, 
ulłea Królews-.a («on 1gstras8e) .i. 

Za druk. naklad i redakcyę odpowi·edziałny: A n to n i Brej ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa •• Wiarusa Pol." w Bochum. 
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• 
e~d1l1nne piS&O !idDWQ dla tolak6w I Obł ylnt polltyo1 y 

~ cod~einnle 7i WJ1dkilem dnł !JOŚW{"UCZ• 
- przed'plata kwartalna na poczcie I 11 listQWycll 
~ 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
I ,_ „ Wiarut Polski" zapisany Jest w cenniku pocs 

lliWfID pod makiem • .L. polnisoh nr. 123." 

I 111c Boże za Wiara I OJczyzn1 I 
Za inseruv placi sic za młe.Jsce rzadka drobnep 
ku 15 I. ogloszesie, zami04zczooe przed insera.tmal 
fen. Kto często Qilasza otrzyma rabat. - Usfir i1t1 
„Wiarusa Polski~o" naletv frankować l podd • 
oicb dokladny adres piuąc"1[o_ Rckop. nl• sw1•-

Redakcya, Drukami.a i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
•'wł~ czytać I pisać po polsku! Nie 

' jest Polakiem, kto potom~twu swemu 
płłmczy~ sle nozwoli ! 

I Qpadków dal:,, 
f' 

' J(rół angłelski Edward wraca z Neapo-
lu do Londynu. 

I Piz·eJeżdżając .przez Rzym spotkał 
•1~ król ansdelsk: :Edwarld na dworcu po 
f0w:11Je z królem wł-Oskim Wiktor'em 

· Emanuelem. Monarctiła· angielski za
*rzyma s!ę jeszcze w Paryżu. 

W Pftt od9ył się przeciw p. Biederman 
1owl z Poznania i niejakiemu p. v. Rie-
5ea proces spowodowany walką o zile· 

ml~ w dzielnicach 1>olskich. 

' Wtaśdciel wsi Schonwerder ( ?) Klo 
Te1rorn sprzedał Schonwerder niejakie 
am p. von Riesen ,pod wtarunkiem, że 
ienże'Wieś kupu:redła siebie. Schower
ler przeszlo następnie na wlasność p. 
Biedermanna (Dr'.\Vęski i Langner), któ 
ry oosiadlość tę sprzedał następnie p. 

' Pradzyńsk~emtt. Oskarżenie zarzuca„ P. Biedermannowi, że -0sz11ktali Klo
Yei:orna, który chciał wieś sprzedać 
ł.Ylko memcowi. 

Prokurator wniósł przeciw p. Bie
ięrma11nowi o 6 miesięcy więzienia, 
trzectw Riesenowi o 4 miesiące. 
~~d wydal wyrok uwalniający. 

•osyJ8ka Duma państwowa przyjęła 
•e l't1Grek ptojekt rządowy o kontyn-
~ gen cie rekrutów. 

Za przyjęciem oświadczyło się 193 
1 ~o·sf.ów, ·przec~w 123. Koło Polskie glo
~owalo za projektem. Chwila byla na 

•h der krytyczna. W nocy rz poniedziałku 
la wtorek odbylo się jeszcze posiedze
llie komitetu ministrów, na kt.órem po
'.llo Schvaneback domagał się rozw;ąza 
iia Dumy. Stotypin doniósł jednakże 
Prezydentowi Dumy" Gołoiwinowi, że 
Du~ie nie grozi niebezpieczeństwo. 

:W ltarlamencie niemieckim rozprawia
ło " wtorek przy etacie kanclerza Rze 
'ZJ nad polityką zagraniczną Niemiec. 

Centrowcy liberalowie wszelkich 
~d9.ieni, konserwatyści i rządowcy o 
3~iadczyli się przeciw udzialowi Nie
ni~ec w rozprawach nad ograniczenia
~1 zbrojeń na konferencyi pokojowej w 

adze. Przyznano też. że, Niemcy 
~skutek tego, że inne narody dziec: 
~ernieckich „nie rozumią", i wskutek 
~ utecznej polityki króla ang:elskiego 
.dwarda są zupełnie osamotn:one. Po

tieszano się jednakże tern. że Niemcy 
~ają silną arm'.ę, która stanowi najlep
U\ łrWarancy,ę pokoiu ! -

\ I : ;.- -. ~:.„~""" 
' „ ,r:„. 

„lnformacye" p. Studta. 
Podczas rozpraw sejmowych nad 

sprawą oporu dzieci .polskich przeciw 
ni~mieckiej nauce .rellgii wystąpił pru-· 
ski minister oświaty p. Studt z twier
dzeniem, że nie jest zasadą Kościoła ka 
tolickiego, 1by riaukę religii udzi1elano w 
języku ojczystym; powolywal ·się przy 
tern p. Studt na inne państwa, w któ
rych rzekomo odbywa się nauka reli
gii w języku nieojczystym dzieci. 

Pail)l Studtowi dał w ubiegły piątek 
w sejmie fprnskim odpowiedź ROSel ks. 
dr. J ażdżewsk~, który mówił między 
innemi f1ak na~tępuje: 

Prosi~em o gfos głównie "z tego po-. 
wodu, że minister oświaty przy drugiem 
czytaniu etatu ministerstwa ośw.;iaty, 
i to przy omawianiu strejku szkolnego 
w n~_szych dzielnicach, sprzeciwiał się 
mo;m wywodom o zasadach Kościoła 
katolickiego, dotyczących udzielania 
nauki reli'gii. Tfa sprawa jest dla nas 
bardzo ważna, i ministerstwo ośw1aty 
nigdy nie wytworzy stosunków zado
walniaJicych, jeżeli nie zastosuje urzą
dzeń szkolny_ch do przekonań i UC7.l!Ć 
naszego ludu. 

W edlug starodawn~i li.i niezłomnej 
teoryl i praktyki Kościoła ktatolickiego 
naukę religii udziela się z zasady w ję
zyku ojczystym ludu. Klauzulę w prze
:pj_saich Soboru trydenckiego, na którą 
się minister powolu~~" objaśniłem dokt~1· 
dnie dnia 14 marca i to moie przeist~t
wienie rzeczy podtrzymuję w zupełn)
ści. Minister oświaty wskazał mi na 
to, że w innych krajach Kościół katoli
cki rzekomo nie stosuje się do zasady, 
.przezemnie podn:esione1, np. w Irlandyi 
Fran_cyi i Belg'ii teorya, której bronię, 
nie wszędz-ie zniajduj1e praktyczne z~
stosowanie. Zdziwiłem si~ bardzo 
tym slowom ministra, ponieważ i ja 
znam stosunki w obcych krajach, a nie 
słyszałem, iżby Kościół gdziekoliwiek 
inną zastosowywal prlaktykę. Lecz, aby 
bY.ć pewnym i z!Jadać dokładnie twier
dzenie ministra, zapytałem się aircybi
skupów w DubUnie. Rennes i Mecheln, 
w J.akim języku udzi,ela się nauka re
ligii w odnośnych kraiuch. Rozumie 
się, że od wszystkich trzech książq,t 
Kościoła otrz;ymałem równą odpow:•.!dź 
która ministrowi jest znaną. Oddałem 

szych szkołach i wyznacza się naRrodę 
w tym celu. 

Arcybiskup w Rennes. który jest 
głównym arcypasterzem w Bretan:i 
donosi mi, że w Bretanii jest 
5 dyecezyit a w dwóch z n:ch, Ren
nes i Nantes, mówi lud tylko po ff\ln
cusku, w Vannes % ludności mówi po 
bretońsku, w St. Brienne część mówi 
po francusku, część po bretońsku, w 
Juimper lud mówi po breto11sku, ks. 
biskup oświadcza, że w parafiach, w 
których lud mówi po bretoł1sku, wy
klad katechizmu odbywa się wyłącznie 
w tym języku. 

Teraz przychodzę do Belgii. W i
m:eniu kardynda ar·cybiskupa w Me
cheln, ks. Merciera„ odpowiedzial mi 
jego ~eneralny wikaryusz, że w dzielni 
cach flamandzkich paflstwa belgijskie
go nauka religii udziela si~ wyląc.znie 
w języku flamandzkim. (E/lrdzo słusz
nie! - u Pol1aków). Arcybiskup przy
znaje, że, if.tk to twierdził minister o
światy, w niektórych klasztorach, ma
jących pensyonaty, dzieciom flamandz 
kim niekiedy na życzenie ich rodziców 
udzielano nauki religii w języku fra.ncu 
skim, lale nazywa to nadużywaniem. 

Niektóre rodziny flamandzkie dla 
celów praktycznych domagały się wy
ks.ztal,cenia swoich dzieci, także w nau 
ce katechizm0wej, w języku ·francu
skim, ale, skoro arcybiskup, kardynał 
Ooossens, o tern sie dowiedział, wysto 
sowal do owych klasztorów bardzo 
energiczne listy - z dnia I maja 1886 f 
1 marca 1892 - w których nakazał u
dzielać dzieciom flamandzkim nauki 
religii w ich języku ojczystym, chocilaż 
by nawet rodzice czego innego żądali, 
.ponieważ udzielanie nauki ka~chizmo
wej w innym, aniżeli oiezystym języku, 
jest nadużyciem, którego nie można 
tolerować, i na które on. arcybiskup 
nie pozwala. W przyszłoścJ należy 
stosowł;:lć się ściśle do ogólnych prze
pisów koś_cielnych. 

Ztąd wynika, że we wszystkich kra 
jach kulturnych, mianowicie też w tych 
o których n].in'.ster wspomnial, na11ka 
katechizmu odbywa się w jezyku oj
czystym. 

Siła organizacyi. 
listy oryginalne jednemu z jego radz- W e<lług zestawienia statystycznego 
ców. liczono w roku 1904 w Anglii 1637 sto-

W nich stwierdzają arcybiskupi je- warzysze11 konsumowych czyli spoż~{
dnozgodnie, że wszędz:e jest zastJso- wczych. W roku zaś 1905 było ich 
wana ogólna z.11sada Kościoła k1atoli- 1614, czyli o 23 mniej. Natomiast Hcz
ckiego, dotycząca nauki katechizmo- ba członków powiększyia się. W roht 
wej, której wykład w ich dyecezyach 1904 bowiem ilość członków wynosiła 
oraz w dyecezyach sąsiednich odbywa 2 205 94~, gdy w roku 1905 liczba ich 
się wyłącznie w :~ęzyku ojczystym dzie wynosiła 2 259 479. 
d. . Udzialy wszystkich tych stowarzy
(Sluchajcie ! stuchajcie ! - u Polaków). szeń konsumowych wynosiły 562 mil. 

Arcyb:skup w Dublinie, dr. Wtilsch, 568 520 marek. Suma ta wzro(;la w ro
oświadczyl wprost, że twierdzenie mi- ku 1905 do SSO 840 400 marek. 
n:stra z dnia 14 marca polega na mylnei Obrót towarów i gotówki wynosił 
informacyi. w roku 1905 ogółem 1 837 693 960 mr. 

. fSluchajcie ! słuchajcie! - u Polaków). .czyta się: 1 mrnard 873 milionów 6 a 
' W liście z dnia 23 marca br. pisze tysięcy 960). - Zyski w roku 1905 wy
nrcy5iskup, że język iryjsk: w większej nosiły ogółem 20 916 260 marek. 
części Irlandyi już nie jest językiem lu- Stowarzyszenia konsumowe i spół 
du że mówi nim wogóle tylko ósma kowe w Anglii tak ~ą potężne i dobrze 
lub dz:esiąta część ludnośc:. i że w Ir- zorganizowf!.ne,. że oos·adają ni.ctylko 
landyi językiem ludu jest język angiel- s wlasne sklepy_ 1 magazyny, al~ 1 włas 
ski a gdzie niegdzie iryjski. Tam, gdzie i ne warsztaty I zakłady wytworcze o
lud mówi po iryjsku, jest reguią i zasa- raz w~asn_e okrętyr_ nawet do zwożenia 
dą w praktyce niezłomną, wygłaszać towarow 1_ wyrobow. , 
kazanh w tym języku i w_ nim wylącz ~takich, .zakładach \_V_ytworczych 
nie uczyć katechizmu. Tak~e piel~g~n I wyr:ob10no ro~nep;o rodza1u artykułów 
je się teraz ten ;~zyk w wyzszych i mż spozyWczych 1 towarów w roku 1905 

o~ółem za 173 237 640 marek. - Skfepy 
i zakłady wytwórcze zatrudniały włas 
nvch Judzi w tymże roku ogółem 
103 562, którym wyplacono zarobków i 
pensyi ogólcm 77 766 480 marek. 

Stowarzyszenia te dawają także z 
czysty.eh zy~ków pewne sumy na cele 
dobre i pożyteczne, i tak w roku 1905 
dańo ogółem: na cele wychowawcze 
1 665 320 mare, na cele dobroczynne 
922 600 marek. - Daileji wydano Dłl. ce
le agitacyjne, wydawnicze itp. ogó
łem 223 260 marek. 

Oprócz s.orawozdań i okólników 
wydano w roku 1905 wielki podręcznik 
dla zarządów stowarzyszeń spożyw
czych i jedenaście broszur. 

W roku sprawozdawczym agit.owa 
no za ruchem organizacyjnym, urządzo 
no dla uczniów wykłady o obowfąz„ 
kach obywatela, z dzielów prtlemysłu 
i handlu, o ekonomii politycznej, o WY. 
chowaniu, zasady książko1Vości. organi 
zacyi konsumowej i t. d. 

Tygodnik „Cooperative News" WY 
daje się w 70 959 egzemplarzach, a 
„Scottich Cooperator„ w 25 OOO egzem 
planach; a czterdzieści dwa czasopis
ma rozchodzą siew 511675 egzempla
rzach. Wszystkie te ~isma nale7,ą do 
stowarzyszeń. 

Stowarzysz'enia SPożywcz~. zlą,czy 
ly się w związek (Cooperative Who
lesale Society), który utrzymuje wfa\.. 
sne piekarnie, rzeźnie, mfoczarnie, pra
icownie krawieckie szewskie, stolar
skie; buduje dla swych czlonków do
my z ogródkami, zakłada gosPodar
stwa rolne itd. Rozporządza ~ś kap:
talem pr.zeszlo 400 milionów marek. 
Posiada swoje składy i biura zakupów 
hurtownych w Ameryce, Australii, Da
nii, Hiszpanii, Szewecyi, Francyi i Nie
mczech. 

Dla przewozu rokupionych produk 
tów d-0 Anglii służy ośm statkó}V paro
wych. 

Posiada, dalej składy, agentury, ban
ki. plantacye herbaty, fermy, wędliniar 
nie, młyny, drukarnie, rafinerye !łusz
czu, - fabryki biszkoptów, słodyczy, 
powideł, kakao, czekolady, konserw, 
szczotek, obuwia, wyrobów rymar
sk ·eh, stolarskich, pończoszniciych. 
aptekarskich, materyalów welnianycn. 
flane1.. koszu], gorsetów, ubra11, myd!a. 
świec, gl'ceryny, tyton:u, cygar, pa.pie 
rosów. krochmalu, mebli, i 35 innych 
fabryk. 

Organizacya. jak z PO'. ~:ższ~o wi 
dać, to ootęga olbrzym=a ! ! - A jednak 
jak mafo jeszcze l arny u nas ti<>kich 
świaUych, którzy w„ żno 'ć organi1..acy; 
uznają! 

. " • ·m 
r. 

Pelpiin. Prezentę na probostwo 
~v. Pluskowęsach otrzymał od naczel 
nego prezesa nie proboszcz wojsko
wy ks. Ziętarski. jak doniesiono, lecz 
ks. kur_a tus Szpitter z Morąga. 

Ks. \\1 kary Olszewski z Brodn:c 
mianowany został administratorem 
Pokrzydowie. 

Starogard. W nocy na czwartek 
otruła się się gazem żona kupca H. 
\Vieczorem udała sie do kuchni, od
kręc: la kurek od gazometru i usiadłszy 
na krześ1e, wlo.żyła do ust wąż gazo 
wy. Znaleziono ją zupełnie skgstniał . 



. ;ieszczGśliwa. kobie~a popełniła s~mo- 1 
1 ójstwo. jak st~ zda1e, w przystępie o- ł 
błędu, z powodu którego przeby'"~a~a 
nawetprzez pe\v;en czas \V zaktauz1e 
obłąkanych. 

z. Wiei. Ks- łłozna skleał~ 

Poznań. W zmożony uci.sk pruski 
wywołuje u kupiectwa polskiego w 
Poznaf1skiem dążności do zaopatrywa 
uia się w Galic3'i i Króle~twie yv to~a 
ry nic.wyrabiane przez fmny poznan
skie poiskie. Szczególnie artykIJłY cha 
rg.lder~ stycznie nasze i o~~ebne swoj 
,ką cc ..:hą polskości jak: k1hmy, haftyt 
serdaki, majobka, zabawki, wy/fob~ 
galan! eryjne i t. p. znajdują duży zbyt l 

mimo cla odpowiednią cenę. Jako 
przykhd ,poważnych widoków tego 
c kspor:u może posłużyć, że jedna fir- . 
ma dc.m towarowy Ignatowicza w Po 
zn~niu , potrzebu-ie roczn:e kilka tysię 
cy serdaków. 

Słupy. Dnia 23 kwietnia zwoła! 
ks. dz iekan Sobeski w Słupach zebra..-
11;e na którem zalożone zostalo Katoli
cki~ Towarzystwo robotników pol-
sk· eh. Zaga;l zebranie ks. dziekan. wy 
tuszcrnjąc cel jego, poczem zabral 

dos ks. kanonik Adamski z Poznania, 
wskaz 1 1jąc w dobitnych słowach na po 
trzcbQ oświaty wśród robotn ików. na 
konieczność ratowa1nia ich od grożące
'"O im s.ocyal:zmu i1 pouczania w spra 
wach zabezpieczenia. Na członków 
1 apisalo s ; ę 72 robotników. Patronem 
llOWego Towarzystwa jest ks. dziekan 
~iobeski, wicepatronem p. Żółtowski. 

'· , Sbz.ttt'< {•.zyt~ St~top~tib~ ~~1. 

Bytom. Na kopalni „Pltorentyna" 
zab:ły obrywające ~ię węg-le kruszaka 
Rzeźniczka. Nieboszczvk Hczyl lat 

40 byl 4 i pół roku żonaty. 
B'· tom. I(omisya rugów wybor

czyci1 (badająca ważność wyborów) 
Pwzględnila protest, założony ze stro
ny polskiej p_rzeciw wyborowi księdza 
Głowackiego posłem do parfamentu z 
okręgu strzelecko-koz:elskiego i uchwa 
!'!la zbadać dokładnie materyał dowo
dowy. - Wiadomo. że Podczas wybo
rów ściślejszych dzialy się w okręgu 
:·trzelecko-kozielskim nięslvchane nad 
użycia. M;szmasz polączonych rz?
dowców i centrowców p9ruszył wszel
kie sprężyny~ aby kandydata polskiego 
pana Siemianowskiego zwalczać. 
Komisya · rugów wyborczych orzekła, 
że taki sposób agitacyi jest niedozwo
lony. - Zdaje się więc, że ks!ędzu Glo 

łf-fi~a na· omyłk0 
iii.. 1L.j ~J , . . Oe 

93 Powje~ć z francuskic·.go. 

1 • (Ciąg dalszy). 

Wyszedłszy z kościoła, po skol1-
czoncin nabożeństwie, udl:lli się do do
mu doktora. 

Według danego przyrzeczenia, 
Madelor mial się niebawem z tych stron 
wydalić. Wtajemniczył w swój zamiar 
Paulinę i tego jeszcze wieczoru posta-
nowił opuścić Haut-Butte. . 

Gdy noc znpadła, J1erzy skorzystał 
z chwili, w której byl ~~m z Madelo
rem i rzekt: 

- Zabieram już Marye do la Cen
driere. Żegnam. 

- Zostaw mnie sam na sam z mo
jem dzieckiem po raz ostatni. Pozwól 
mi ucałovĄać ją i popatrzeć na nią :~sz 
cze troche. 

Jerzy skinął głową. 
- Proszę. Nie mam. nic przeciwko 

temu - rzeki. 
Ta chwila pożegnania oi1ca z cór

ką była bardzo krótka. Starzec nie 
chciał. aby dziewczę od~adło jego na
gły wyjJlZd, tę rozłąkę na wieki. 

Złożył ostatni pocałunek na jej 
czole i powóz z folwarku powiózł Je
rzego i jego żonę do la Cendriere. 

W połowfe drogi, Maryę, którą po 
żegnanie z ojcem ~?:leboko wzruszyło, 
ogarnęło, jakby .:~kieś instynktowne 
przeczucie; podniosła raptem głowę, 
złożyła na rllmieniu meża i rzekła gło
sem niespokojnym. 

- Jerzy, zdaje mi s;c. że ojciec, 
~egnając się ze mną, dziwni~ jakoś na 
mnie patrzał. Na razie nie zauważy
łam tego, gdyż sam1 bylam bardzo 
wzruszona. Teraz dopiero przyszło mi 

wa.ck!emu nic nie pomoże to. że nawet 
hakatyś,ci i liberałowie na niego· gloso- 1 

wali. Jego „niewzruszona" wiefa cen 
trowa na $!asku zwali się prawdopodo 
bnie nawet w :1ego własnym okręgu. 

·-··--±--- · - ---- ·--- - ---------

iadomosci ae świata~ 

Wychodźtwo po!skie z Austryi. 

Wr. 1905 z Austryi wraz z Węgra
mi wyemigrowalo do Stanów Zjedno
czonych 275,000 osób. z państwa. ro~yj 
skiego 184,000, zaś z państwa mem1e
ckiego 30-40.000. W śród wychodź
ców z tych pat1stw znaiezny procent, 
jak wiadomo, stanowią Polacy. Miano 
wicie w r. 1905 wyemigrowało do Sta
nów Zjednoczonych Polaków; z Rosy i 
47 .224 z Austro-Węgier 50.785. Liczby. 
te niewątpliwie niższe sa od rzeczyw1-
styich, dotyczy to zwłaszcza wychodź
twa z ,państwa rosyjskiego. W ka
żdym raz:e, dołączając Polaków z za
boru pruskiego. widzimy, że liczba yvy
chodźców polskich, jedyn'e do Stanów 
Zjednoczonych, wynosib w ciągu roku 
z górą 100.000. A przecie Polacy emi 
grują w znacznej !Iczb'e do Kanady, w 
mniejszej zaś ilości do Brazyli.:., Argen
tyny, Afryki Poludniowej i innych kra
jów zamorskich. Pewna część wychodź 
ców, sezonowych n:e bierzemy w ra
chubę, osiedla się również na ~tale w 
różnvcl1 krajach europejskich. Smi·ato 
więc. można !JOdnieść liczbę stałego wy 
chodźtwa polskiego do 120.000. Wy
chodźtwo . zarobkowe daje \.\r iększą je- , 
szcze liczbę. 
~ - -- - .il. ~ 

Z różnyob sti~oa. 
Bochum. Dziec_ko rodziny Klil~er 

oblało się wrzącą wodą i tak:e odnio
sło rany. iż zapewne nie ujdzie z ży
ciem. 

Ueckendorf. Zmarł tu na tężec kar 
ku czteroletni chłopiec górnika Grobe' 
go. 

W Hamm sprzeniewierzył sekre
tarz sądu nadzie.rniańskie~o 4000 mr. 
ooczem uciekł. 
- Na maj i czerwiec należy pozyskać 
.u. Wiarusa Pol.'' nowych abouentów. 

Dy~eldorf liczył w końcu rnku 1905 
259853 mieszkal1ców, w ko11cu 1906 ro
ku 261166. 

Katernberg. Górnik Wachert za
chorował pod oznakami tężca karku. 

to na myśl. Powiedz mi, drogi przyja
cielu, czy nie zaszło co pomiędzy wa. ',) ml. 

Jerzy musiał skłamać. 
- Nie - rzekł. - Uspokój swoje 

obawy, na:!droższa. Wzruszenie tweg_o 
ojqa, gdy cię ujrzał · przy moim bok_u, 
.pod moją wyłączną op i eką, do mnie 
,całkowicie należącg,, jest zupełnie u
sprawiedliwione. · Przytem przypom
niał sobie zapewne przeszkody, jakie 
stawiał naszemu pobraniu s = ę. 

Marya jednak wciąż patr~ala na 
niego z niep_okojem. . 

- Czy nic przedemną rne ukry
wasz? 

Uspokoiła s = ę nieco, a przynaj
mniej us i łowała okazać spokó~L Opuś
ciła napowrót swoją śliczną gtówkę, 
b~1dą jeszcze troche, na ramię Jerze
go, pieszcząc go czulem i slodkiem 
spojrzeniem swych oczu. 

Powóz toczvt się powoli po dro
dze, wyżłobionej przez deszcze i śn:eg 
roztopiQny. Noc zapadla zupęłna, a 
mroźny i przejmujący wiatr wstrząsał 
zcschniętemi ~ałązkami dzikich krze-
wów i leszczyny w les:e. · 

Kofi znal dobrze drogę do la Cen
driere, gdyz często ją przebywał Szedł 
nie spiesząc się wcale, to lekkim truch
tem, to stępa. 

Od cz.t;lsu do czasu przerzedzały 
s·ę ciemno ołowiane chmury i wyła
niał s;ę księżyc, zaścielajac drogę, ni
by świetlanym obrusem. 

Młodzi ludzie, przytulęni do siebie 
we wza:iemnym uścisku, z dlonią w 
dłoni, patrzyli sobie w oczy, poddając 
się calkowicie upojeniu miłości, powta
rzając znane wyrazy, wwsze te same, 
a zawsze nowe. 

Zdawato się, że dusze ich przepeł
nia wielkie szcześc'e. to 'też cz~sto dlu 
gie chwile pozostawali w milczeniu, nie 

Ze spraw robotntoz:vcb. 
Regulamin dla obwodów agitacyj

nych. 

~ 11 ustęp IL 
I. . .,Ziednoczen' e Zawodowe l~ol

skie'' dzielićsię ma na obwody agita
cyjne. Do każdego obwodu przylą
cza Centralny Zarząd odpowiednią li
czbę m'iejsc płatniczych. 

II. Na czele obwodu agitacyjnego 
stoi jeden z członków R.acly Nadzor
czej. Odzie nie ma członka R.ady Nad
zorcze!1 zleca Zarząd urzad ten jedne
mu z ·delegatów, któremu s·ę dodaje 
dwóch rewizorów kasy. Rewizorowie 
mogą być wybrani na konferencyi z 
pośród delegatów, którzy potrzebują 
jednakowoż potwierdzenia Zarządu .. 

Ci trzej czlonkowie tworzą wydz1al 
obwodu agitacyjnego. 

HL Zadaniem wydziału obwodowe 
~o jest: prowadzenie enen( cznej agita 
cyi podług wskazówek Zarządu ~e 

swym obwodzie; pouczanie wydzra
łów miejscowych w sprawie agitacyj 
nej; prowadzenie ściste."1 kontroli nad 
pracą w m:eiscach platniczych; doko
nywanie rewizyi książek kasow~ch 
w miejscowościach, należących do ich 
obwodu. Z dokonanej rewizyi przez 
członków kasowych w miejscowościach 
winieni być na najbliższem zebraniu 
kasowej. 

Protokół z dokonanej rew:zyi po
winien być na na]Jliższem zebraniu 
członków przeczytany. 

Zachodzące spory ,oomiędzy człon
k,Umi w miejscowościach płatniczych 
winien Wydział obwodowy zb.adać i 
starać się o załatwienie ich w drodze 
pojednawczej. 

Wydzial ma działać śc' śle podług 
wsikaz6wek zarządu i zastępować za
rząd w razie bezrobocia. 
Za poprzcdn!em porozumieniem siQ z 
. Centralnym zarządem" oowinien Wy
ctziat obwodowy zwofać przynajmn;ei 
co kwartał konferencyę, na którą ka
żda m· ejscowość wysyła jednego .dele
gata. 

Każdy delegat jest zobowiązany na 
konferencyi zdać sprawozdanie z roz
woju „Z~edn. zaw. pol." w swej miejsco 
wości. 

Uchwały powzięte na konferency; 
winny zostać zarządowi przedłożone. 
W sprawach nadzwyczaj ważnych, mo 
gą delegaci obwodowi być oowolani na 
oosiedzen'e Zarządu, szczególnie, gdy 
chodzi o jednolitą a kcyę w ruchu ro-
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zdolni slowa przemówić; na ustach 
ich blądził jak:ś błogi' uśmiech i thk 
trwali czas iakiś, aż znowu z piersi ich 
wyrywaty się słowa pelne upojenia, 
które wypowiadali głosem drżasy1n od 
wzruszen;a. 

- Boże, jacy my szczęśliwi! 
Nagle powóz zatrzymał się rapto

wnie, i k011 cofnął się wstecz. 
Jakiś człowiek wysoki, chudy i z 

przerażającym wyrazem twarzy, za
ledwie pokryty lachmanam:. które w 
strzępach opadały mu naokoło nóg, 
schwyc i ł konia za uzdę i przytrzymał 
go jedną ręką, a drugą wyciągnął u.~bro 
joną w p:stolet. Zamigotała oślepia'.ąca 
błyskawica, a ·po niej zaraz dał się 
słyszeć przeraźl:wy huk. 

Marya opad.la na poduszki powo
zu, a Jerzy krzyknąwszy przeraźliwie, 
rzuc il się na zioczyflcę, ale już bylo za 
późno. 

Piequcur, gdyż to był on, który 
przyszedł wywrzeć swoja zemstę na 
M\ldelorze, Pie_gueur rzucił się pomię
dzy drzewa i zn'.knal wśród nieprze
by_tych zarośli z wybuchem szataf1sK:ie 
go śmiechu. 

Jerzy wróc i ł do powozu, uniósl Ma 
ryę w objęciach z tkliwością i delikat
nośc:ą kobiety. Nie mówił nic. Czy 
dziewczę zabite, czy może tylko om
dki.lo„ nic nie wiedział... Tak niespodzia
ny i tak straszny wyuidek przetłoczył 
go. 

Mała plamka krwi zabarwiała pra~ 
we ramię Maryi. Rozerwal ostrnżn'.e 
sukn·ę i dotknął ciała golą ręką. Ode
tchnął. Bylo tylko lekkie zadraśnię
cie, które nie przedstnv.ialo narmniej
szego niebezpieczeństwa. Omdlenie 
spowodowane było tylko silnym prze
strachem.„. Już odzyskała przytom
ność„. 

· Właśnie przybyli do la Cendriere. 

botniczv111 i o zawar--:e taryfy. 
Co kwartał 'vin;en Wydział oo"'·o

dowv nadesłać ZarządO\vi sprawozda
nie ze swej czynności w obowodzie 
oraz o roZ\voju poszczegó!1wch m·ejsc 
platniczvch. 
~ - . • - • - - •• ~-•• ---.-• • ~PfAC"". !99111_ . !!li._ ,11.'11. ?N• ______ l 

Nabożeństwo noh:kie w klasztorze 
w Bochum. W środę 1-go maja po pot 
o godz. 3 kazanie dla kobiet i panien. 

W środę 15 maja m wieczór. o 8. 
kazanie dla żonatych mężczyzn. 

W środe 22 maja na wieczór o 
~odzinie kazanie dla kawalerów. 

Misya polska w Habin2horit 
rozpoczyna s i ę w czwartek, dnia 25-g(} 
kwietnia, o godzinie 8 wieczorem ka
zan·em ; potrwa do czwartku. 2 maja 
Misyą kierować będzie ksiądz dziekan 
z Cerekwicy. Spodziewać się należy, .Jż 
R.odacy licznie na naboże(1stwa . misyj
ne uczęszczać będą, nietylko z Iiabing-
horst, ale i oko:icy (4) 

Misya św. w Steele 
od 5-go do -i2 maja. Kazan'.e wstępne 
w n iedzielę 5 maja po 12ołudniu o pół 
do 6-ej, n i c jak pierwej doniedono. 

W tygodniu dziennie dwa kazania 
o pół do 9-ej rano i wieczorem o go
dzinie 8-ej. 

Ratuj duszQ Twoją! . 

Baczność Towarzystwa! 
Roczne walne zebranie "Związtu1 wza 
jemnej pomocy polskich towarzystw 

katolickich" 
odbędzie się w niedzielę, dnia 5 maja 
o godzinie 2 po południu w Oelsen-
kirchen, w lokalu pana Lobka, ul:q1 Ka 
ścielna (naprze_ciw katolickiego domu 
chorych.) Szan. Towarzystwa~ należą-· 
ce do Związku zechcą łaskawie przy .. 
słać swych pp. przewodniczących lub 
deleg,atów. Także Towarzystwa, nie 
należace dotąd do „Związku", a mają
ce ch~ć do niego przystąpić, zachcą. 
także swych zastępców 11rzysłać. -
Porządek obrad będzie na miejscu 
ogłoszony. - O liczny udział upra
sza się. 

Zarząd „Związku": 
A. Kranc. St. Kun ca. J. J?ąbrowski. 

Wiec „Związku Polaków w Nieuł· 
czech'' 

odbędz : e się w niedziele, dnia 5 maia 

Z powodu zaślubin Jerzego i Josille · 
ta, cala służba była odświętnie przy
brana . 

Gdy się dowiedz:eu, jakiego n'. ebez 
.pieczer'1stwl1 uniknęli w tej chwili pań
stwo młodzi, pięciu czy sześciu najsil
niejszych puściło się zaraz do lasu i 
przebiegali go w szerz i wzdłuż w oko 
licy la Cendriere, ale nie znaleźli niko
go. 

Pau:iri1, bardzo ,blada, ,przybiegła 
w te:· chwi'li do Marji, która się do nie} , 
uśmiechnęła~ przyszedłszy już zupelrue 
do siebie. Gdy jej opowiedzfala, co za 
szlo, Paulina szepnęła: 

- Tak, to nikt inny tylko Piequeur, 
który chc:at się zemścić. Gdyśmy wY
iehodzili z kościoła łfaut-Butte, ujrza
łam go w tłumie pomi ędzy ludźmi, któ
rzy nam się przygląchli, a jego wejrze
nie wstrząsnęło mnie dreszczem trwo
gi. 

Mała Rózia, która przyszla także z 
Pauliną, przysluchiwala się opowiada
niu o tym zamachu z uwagą~ pełną nie
QOkoju. A kiedy Paulirb opuściła M~r 
ję, uspokojona co do :1ej zdrowia, 
dziewczynka rzekła: 

- Tak, to hyl Picqt!eur, jestem t.ego 
pewna. 

- Dla czego tak mówisz? 
- Bo ja wfem. 
- Mów wyraźniej. kochanie. 
- Nie mogę nic w.ięcej powie~ieć. 

.tylko, że ja wiedziałam o zami)lrach 
Piequeura. Przysiągł prze.demna. te 
się zemści'. 

- Widziałaś go kiedy? 
- Tak, w lesie. Był bardzo nie- -

szczęśliwy. Prosil, abym go wspomo 
gla. Więc, od czasu do czasu dawałam 
mu k!1wałek chleba. Tern głód zaspa
kajał. Prosiłam go, aby mi przyrze~tf · 
że nie zrobi nigdy nic zleg-0, ani tobte1 



,ołudniu o godz:nie 2 na sali pana 
·sego ulica Wanheimerstrasse nr. 
1 t)8' w Duisbur2-Hochield. Roda
'<t z Duisburg-łiochfeld, Rheinhausen 
0 "olicY zaprasza s:ę, gdyż będą wa-
O• . M' e s:pra':''Y oma wiane. owcy za-
1e'1cow1. , 
związek Polaków w Niemczech." ,, 

Wiec ,,Związku Polaków"' 
b~dzie ~ie w n'.edzielę, d~ia 5 maja 
pohtdnJU o godz. 4 na salt Towarzy 

iwa św. Barbary w Annen, przy ul. 
lttenerstr. 21.. Rocta.ków z Annen, 

Vitten. Wetter i okohcy zaprasza si~ 
(fyi będą w.a~ne sp.rawy omawiane. 
~óWCY zamreJSCOW.l. 

,, Związek Polaków w Niemczech" 

Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
ono~i swym szan. członkom oraz Ro
akom .i Rodaczkom, iż w sobotę 4 ma-
0 godz. 3 po pol. i w niedzielę 5 ma

a 0 godz. 5 rano będz'.e stuchal polsk'. 
siądz spow'.edzi wielkanocnej. Zatem 
pra~za się wszystkich Rodaków i R.o 
aczki, ażeby z tej sposobności skorzy 
!ali, ażeby potem nam n:e powiedzia-
0, że u nas polskiego księdz~1 nie po
rzeba, bo nie ma kogo słuchać spowie 
~zl. Pokażmy ilu nas w tej parafii s;ę 
maiduje. Czfonkowie winni siG sta
ić w czapkach i odznakach tow. 

J) St. Mlyf1cz,1k, sekretarz. 

Baczność Osterfeld ! 
Dmwsi się Szan. Rodakom i R.oda

'zkom w Osterfeld i okolicy, iż sposo
ność do s.pow'.edzi wielkanocne;! bę
z:e od piątku 3 maja po południu o 
odz. 3. Prosi się szan. Rodaków, aże 
y Jak najliczniej przystępowali do spo 
iedzi św. W niedz~elę rano przystę 
uiii To\\11rzystwa wspólnie do Komu-
1i: św. o godz. 7. 

Uwaga: W p:ątek 3 maja wieczo
em o godz. pól do 8 odbędzie się pier
sze :nabożeństwo z polskiem kaza
iem. O jak najlicznie);zy udział w 
powledzi naboże1istwach uprasza 
ię. Komitet kościelny. 

Baczność Osterfeld ! 
5posobność do sp@wiedzi wielka>11oc11ei 

·euie s.ię w piątek 3 maja po pol'udniu o go
iioit i. Wieczorem o godz.inie pól do 8-ei od 
Qdzje si~ pierwsze nabożef1stwo z polskiem 
azanięm. Dalszy porządek oglosi się z .. 

ni Jerzemu, ani Marji, ani Madelero
i. Oszukał mnie. 
- Czy wiesz, gdzie on mjeszka? 
- Nie. Ale s:ę dowiem. bo z .pewno 

ci~ zoba..:zę znów Piequeura, a wt~~dy. 
4lmilkla. W ~ej wielkich oczach 

lysnął jakiś. gorączkowy ogień. Twa
zyczka prz} brała dziwny wyraz, pc
en 1liellaw.:ści. 

- Byłam dla niego dobrą - szep
.e!a -:- bo się go bałam, ale teraz już go 
1ę nie boję. 
. :- Posłucr,aj mnie. kochanko, i zrób 
I Jedno przyrzeczenie. 
- Czego sobie życzysz? 
-:- Gdy tylko s:ę dowiesz, gdzie 

ozna znal1eźć Piequeura, gdzfe on się 
~rYwa, choćby to nawet byle w Bel
JI, Przyrzeknij mi, że pow.iesz to zaraz 
~ZZWłocznie. Przyrzekn:j mi to Ró
iu,! Przez wzgląd na rodzinę, jaką zna
z aś w domu doktora. 
- .Przyrzekam ci to. 
- To dobrze, drogie dziecko. 

, ~aulina nie spostrzegła dziwnego 
~~Iecł!u, który ściągnął kąc~ki ust RóJ Si>o.~rzenia„ w którym .przte1bija~a ja
b łagodna ironia, jakiem ją dziecko 
rzUcilo. 
e W tej chwili Marja mówiła do Je
~. 

; Mój przyjacielu, widać nie podo
as ię Bogu nasz11 miłość. Czyżby nad 
len~etm Połączeniem się ciążyło prze

s Wo 
rz Nazajutrz, PaulJna, odp:rowadzona 

Cz Jo~ilteta, przyszła do Maryi do 
la. enctnere, wzięła ją za rękę i rze-

- Chodź, muszę ci coś' wy'J1śnić ! 
- Co takiego, Paulko? 

iaa Bą~~ mężną, Marychno, mam złą 
~rnosc dla ciebie. 

ricr /aką wiadomość, mów prędko, 
azasz rnn:e swojem wahaniem. 

Obi: ~ dobroci serca, wyobraził.aś 
' ze Jerzy i twój ojciec zapomnre-

Baczoość Polacy w Mlsb11r2a! 
To~arz~stwo ~w. Wojciecha w Młsburgu 

?bc~<X!z1 dnia 5 ma1a trzynastą rocznice swego 
1stm~nia na sali p. Keneke. na którą to uroczy
stośc z:iprasz.anlY dobrze nam życzących Po
laków 1 Polki z. Misburga i okolicy. Program 
zab~wy urozmaicony: POCZ4tek o godzinie 
7 wieczorem: powitanie ~ości, potem przetoo
WY_ delegatów i deklamacye. O ~od.z. 8 be
dz1e ode~:any z~bawnv teatr o. t.: „Maciek 
dokt~rem .. - ~Via.rusy! .Stawcie sie wszyscy, 
pokazmy, ze mile} drogie nam jest Towarzy
stwo polsko-katolickie. Zarząd. (2) 

B~actwo tywello Różańca św. w Essen 
donosi uprzej.mi~ swym Braciom i Siostrom. ii 
w .sobotę wieczorem 4 maja i w niedziele 5 
~aia ~ano ~posobność do spowiedzi św. w łmś 
ciele sw. <xertr~dy W te samą nic.dzielę Bra 
ctwo ~~zystępuie pod chorą~p' i·1 \ 
Komunu sw. Rano o godz. 8 Msza św. na in 
tcncyę. B~actwa: Zaraz po Mszy św. wspólna 
Komunrn 1 wspolne modlitwy. Po po.ludniu , 
g~. P6:f do 3 zebranie i zmiana Tajemnic 
sali p. f1sc~era, pr~y kościele. Kwadrans przed 
4-tą kaza:~1c polskie w kośoielr św. Oertrudy. 
Uprasza si~ bardzo, aby Brach ~iostry z. tej 
sposo.bnośc1 skorzystali O Ji •• :•· • ,t'l;iU upra
sza się. (2) Sz. f r;zL:: '.„k, n:ulz. 

Alten,e_ssen: W kościele se ~a Jezusowego 
sposobnosc .do spowiedzi wieH \nocnej w śro
dc;: 1-go ma1a po po.fudniu i 2-gt, rano. 

. ~ Essen: W sobote, 4-go maja po południu 
i J-g~ m~Ja rano dwóch księży bc;:dzje s.luchalo 
s.pow1e9z1 św .. !eden ~-kościele św. Gertrudy 
~ drugi w ko~c1.ele NaJsw. Maryi Panny (Sc
g~rot~)- Nabozenstwo z polskiem kazaniem 
~1edz•elę o trzy J{wadranse na 4-tq w kościele 
sw. Gertr~udy. ' 

. Stucken?usch. Sposobność do spowie zi 
w1elkanocne1 8-go maja z rana i 9-go rrrai. 

O. Harybcrt. 

Tow. ś~. ~incentcsro a PauJo w Heeren. 
w. medz1elę~ dn.ia 5 maja o godz. 4 po 

polud111u odbędzie SIG roczne walne zebranie 
w l?kalu. posiedzef1 u p Schneidera„ CzJ.on
k°';Vle \Vltnni się stawić jaik jeden, gdyż bedzje 
obor _nowego zarządu. Czfonkowi0, którzy 
za.le1'_a1a .. z~ sl~ladkami 3 miesiące lub więcej 
;.vmrn .ms.c1ć sr~ przed oborem zarządu, gdyż 
maczei nic maią prawa do gfosowania. 
(1) Zarząd, 

Tow~rzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donos~ s~m c7Jo11kom, ii, w nfodziełę, dnia 
5 ~1aJa bierze To•warzystwo z chOJrągwią u-

dz1a•J w uroczystości po~więccnia chorągwi 
Bractwa R6żaf1cowago w Osterfeld. Czlon
kowie winni się stawić o godz. pól' do 2 po 
pof. w czapkach i odznakach w lokalu posie
dzei1.. O laczny udzial uprasza Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmundzie. 
Zebranie odbędzfo się wnied7Jelę, dnia 

5 maja po pal. o godzinie 5 w lokalu pana 
Vossa, ul. Rei1ska 127. Zarazem wzywam 
wszystkich cziouków, ażeby się uiścili ze skla 
dek miesięcz1nych, zaś ci cz1ortkowic, którzy 
zalegają więcej jak 3 miesiące będą skreśleni 

•:;ce-·-··· 
li o śn1ierci Anny Combred·et A więc 
Miarychno, Jerzy pamięta o tern ciągle 
i twój ojciec także i rozumieli dobrze 
obaj, że nie będą mogli żyć blisko sie
bie. PostanowiJi ·wiec rozłączyć się. 

- Co mówiisz! mój ojciec?.„ 
- Twój oJ'.ciec poświęcil się dla two 

jej miłości. Marjo. Wyjechał w kilka 
minut po tern, jak Jierzy ciebi;e zabrał. 
W tej chwm jest ztąd zapewne daleko. 

- Dokad się udał? 
- Nie wiem. Powiedział mi o swo 

jem postanowieniu, ale n:e chc~ał mi 
wy:!awić miejsca swego schrnnienia. 

Marj.i płakała cicho. 
- To 12.rawda - rzekła - ja o tern 

nie pomyślalam. Biedny ojciec, tJaki 
stary i zgnębiony! Toż to śmierć dla 
niego. 

Paulina usiłowała ją pocieszyć, lecz 
napróżno. Łzy płynęły bez przerwy z 
oczu młodej kobiety. 

- Odjechał! - szeptała. - Ach! 
więc n'.e omyliło mnie przeczucie, ja
kie mjalam wczoraj. A Jerzy skłamał 
przed1emną, mówiąc~ że nic n_ie zaszlo 
pomiędzy nim, a moim ojcem. Skłamał 
przeqemną! 

Wieśniaczka u:ęla jej ręce: 
- Rozlączen:e to było koniecznern, 

h'\arjo. Nie mogłabyś zapomnieć ojca, 
ale szczęście, jakiem obcbrzy cię Jerzy 
złagodzi twój smutek. 

Masz tu list; mnie zlecił doktór przy 
krą misję wręczenia ci tej odezwy; są 
dził, że przywiązanie moje stanowić bę 
dzie ulgę qla ciebie w strapieniu. Wi
dzisz, jak bezowocne są usiłowania, 
czynione przeze mn:ie w celu niesienia 
ci pociechy, skoro nie umiem nawet o
suszyć lez twoich. Tę pociechę za
czerpniesz w uczuciu otac?i1iacvch cię 
osób. Posłannictwa mofe speln;one; 
przeczytaj, co pisze doktór Madelor. 

(Ci~ dalszy nastąpi.) 

z listy tm.varzy twa. Zarazem u iatlamiam 
iż \;horr. iew jest na miejscu i be<lzie lożo-
na posiedzeniu do obejrze."'li O Jiczn 
punktualne ta ienie w4C uprasza. 
O) A. Lemiesz, przev."Odn. 

ł(oło śp;ewu „Cecylla" w eumiihl. 
\ alnc zebranie odbcdz.1e sie w niedziele, 

dnia 5 maja rb. w loka:lu tO'\\ arZ) kim u p. 
Ra<iemachera. O lici.my udzJal członków upra 
sza się, gdyż będą ważne SPrawy do zalat-
wienia. (1) Zarzotd. 

Towarzystwo św. WOicieeba Kamen 
obchodzi sw-ą 18-tą rocznice dnia 12 maja na 
sali w<lowy Gortz w Kamen, ul. Dworcowa. 
W)„nar.s.z do kościola o godz. ~4. Muzykę do 
stawi p. l(ui'k z. łicrne. Towarzystwa będą 
przyjmowane o 02. Szan. Towarzystwa. oraz 
Rodaków z }(amen i okoli y o jak nailiczmejszy 
udzial prosi Zarząd. (1) 

Tow. pod op. Serca .)ez. w Recklłnghau. en 
podaje do wiadomości Rodakom z Reckling
hau. en, iż pielgrzymka do Newiges odbedz.ie 
sic 9 maja. Bilety prowizorycZ1le nabyć mo
żna u zastcpcy przewo<l. Jam Jowil1s.kiego, 
ul. łforncrstr. 71. u sekretarza Jana Wróbla, 
łiailtcstr. 63 i u prot.okulisty Michala Urbania
ka, ulica Hester-we~ nr. 1.H. n kasyera Ignace 
go Mam. ka nr. 5~. Lekccye śpiowu kościelne 
go odbędzie się w uied1.ielc 5 maja o godz.. 5 
po pol. n p. Mocklinghoffa. Uprasza się tych 
cz.fonków, którzy siG podjęli chodzić na lck<.:yc 
śpiewu, aby sic licz.nic stawili. ( 1) 

.fan Wróbel. sekrctar7 •. 

W niedziele dnia 5 maia po polmlniu o go
dzinie 4 o<lbc;dzie sic nadzwyczajne walne ze
branie Tow. św. Jacka z Bottropu na sali pana 
łiofstada w Dellwig. Uprasza się wszystkich 
czlon'\ów Towarzystwa św. Jacka i StanisJawa 
!(ostki i nam życzliwych Rodaków. by się jak
najliczniej stawili, gdyż przyjd~ ważne sprawy 
pod obrady, a mianowicie polączenie poniżej 
wymienionych Towarzystw w icdno wielkie 
Towarzystwo, obór nowego zarzadu i zmiana 
ustaw 

Uwa2'.a: Uprasza się wszystkich czlonków. 
którzy wypożyczyli książki z bibLioteki towa
rzyskiej, aby zechcieli je oddać u pana Dcmen, 
mistrza krawieckiego z Tow. św. Stanislawa 
l(ostki w przeciągu jednego miesiąca, w prze
ciwnym razie będą wszyscy czlonkowie wy
mienieni w gazetach. gdyż do tych książek pra 
wo ma tylko Towarzystwo. 

O jaknajlicznieiszv udzial uorasza się. 
Zarząd Towarzystwa św. Stanisława Kostki 

Zarząd Towarzystwa św. Jacka. (2) 

To warz. gimn. „Sokół w Dysseldoriie. 
Podajemy Rodakom z Dysseldor

iu i okolicy do wiadomości, iż .Gn;azdo 
nasze urządza ząbawę wiosenną w nie 
dzielę dnia 5 ma:a w lokalu p. Vopla, 
ulica Kolońska nr. 252 połączoną z ćwi 
czeniami i strzelaniem do tarczy o na
grody. Początek o godzinie 4 po połu
dniu. Sądzimy, iż nas szan. Rodacy 
iak najliczniej odwiedzieć raczą (2) 

Z braterskiem pozdrowieniem 
Czołem! Wincenty Kałuziński. 

Baczność Oladbeck ! Czołem! 
Pierwsze zebranie ~niazda sokolskiego od

b~dzie się 5 maja o l{odzinie 11 przed poludnicm 
zaraz po nabożeństwie, a nie jak uchwk.ono o 
godz. 3 po pol. na sali Linartz ul. liermannstr. 
Uprasza ~iG Druhów o liczny udział w zebraniu 
taksarno innych Rodaków z miejscowości Glad 
beck i okolicy. Czol'em ! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
donosi swym członkom, iż .30 kwietnia 
o godz. 10 rano umarł członek 

śp. JÓZEF ANTKOWIAK. 
Pogrzęb odbędzie się \1

: piątek 3 
maja o godz. 8 rano. 

Czfonkowie w:nni się sta\vić o godz. 
7 w lokalu. 

Zarząd. - I •"~·~·~J~:.'::"f ·„ •\ 

Na maj i czerwiec 
zapisywać można każde5eo czasu 

,,Wiara~a Polskie~ o" 
wraz z dodatkiem relłgijno-powłeścio-. 
wym pod tytułem: 

„Posłaniec Katoiicki:' 

tylko I markę -.a 
a z odnoszeniem do domu 1.28 mr. 

Ktoby pragnął, byśmy „\Viarusa Pol 
skiego" przez ma] i czerwiec posyłali 
jego krewnym w Polsce. niech padeśle 
1,28 mr. i dokładny adres osoby, która 

gazetę ma otrzymyv:a ~, u pismo 
dla odnośnej osob1 przek, żerny 
cie. 

Rodacy! Rozsz:erzajcie " iar 1 a 
Polskiego„. organ robotników p0łs 
na obczyźnie. 

Ze ,,Zje noczenia zawod. pols iego 
Wiece „Zjednoczenia zaw. połskle&o"' 

odbędą .ię w nJedzłele. dnia S maja br.: 
W odingen po poludniu o 4 godzinie lok l 

p. T. Nóthc. 
W Oberbau en po :poludniu o godz. "1 v. lokal• 

p. VORra. 
W Hocblnrmark po poJudniu -0 4 r,rodz. " lokal• 

p. Heuer. 
W Wiedelach pr:q Viencnburg w lokalu pana 

Wittenberg. 
W Elbcrlcld po poludniu o i;odz. 4 lr lokalu p. 

Kape • Ba hstr. 
Zebrania c:zfonków: 

W Gladbeck p poJ'u<lniu o 4 !!Odz. u p. Kiiper. 
W E. sen po po.h1dniu o g-odz. I w lol·al• pana 

„M.eister. 
W Obcr·J'1.arxloh po p udniu o godz. 4 pana 

Minhor t 
W Weltmar po potudniu o ~ouzinic 4-.!'J u pana 

licinemann. 
W lf ochstrass po pwuuniu o i.r z. _ u p. a 

Vierbauma. 
W Liitgendormund p południu o godz. 4- · u 

pana ~pcchfo. 
W Diimpten po po.ludniu o g1 dz. 5 \ lokalu p. 

t:ckhard. 
W frelsenbruch po polmlniu o ~<i<ll. 4 u pana 

Ofcrbc·cka. 
W Altcnbochum no pQiminiu <·> gcx.l1Jlnic 4 11 

pan;i 13ur~hanlt. 
W Hofste<le pn poludni11 o f,!odz.in.ic 4 u pana 
Walbur~a. 

W l(ircltlłndc po pol'utlniu o v;otlz. 1 u pana 
Schuhmachcr. 

W Dorstield po potu dniu o gooz. 4 u p, n 
Klinkhaucra. 

W Castropie przed pcX'mlniem o godz. lJ u P. 
Scndra. 

W Orolm po pierwszym w wtorek wiccr.orem 
o godz.. 8u pana łlarjes. • 

W l(iłonii-Gaarden w sohot~ 1 w mie iącu Wlic
czorem o 8 godz. w Domu kat. towarzyst 
(VereiHshaus). Na rmrzą<lku obrad. Sprawo
r.<lanic z. walnego zebrania i inne ważne spra
wy. 

„Z.iednoczerue zawodo ~c poLkie." 

Wielki wiec polski w Laar 
odb~dz: e się w środę, <lnh I maja wie 
czarem o godzinie ·) w lokalu p. Schra
ven'a przy ulicy Cesarskiej. Porządek 
dzienny: Sprawozdanie ~ walnego ze
brania oraz inne ważne sprawy. do
tyczące każdego robotnika. O liczny 
udzhl uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 
Baczność Rodacy w Vienenburf!u. 

Wie!ki wiec polski odbędzie siG \ 
niedzielę, dnia 5 maja oo poł. o godz. 3. 
u p. Sochtinga. Na p_orządku dziennym: 
Dla czego sję organiz.ujemy w zwLąz
kach zawodowych polskich. O liczny u 
dział uprasza 

„Zjednoczenie zawodowe oolskie" 
Zebranie członków w Hochstrass 

o<lbGdz.ie się w niedzielę, dnia 5 maja o goJ:z~ 
10 pr~ed poludnimn u p, Vierbauma. 

,.,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 
Daczoość Druhowie „Zjednoczenia Zawodowe~. 

20 Polskiego"! 
Z powodu nawalu obrony prawnej, rekla

macyi pod;itkowych i innych spraw. ud1..iclać 
będę porady w przys1.Jych dniach jak nastQ
puje: 

W piątek i sobotę J .i 4 maia w łiabin~
horst u p. Wessels od 8 do 11 g"odz przed poi. 

W JJ()lliedzialck w l(astrop w mojcm mie
szkaniu przy ul . Wittencrstr. 53 po poludniu. 

We wtorek 7 maja w Kirchlinde u p. chu 
machera po poludniu od Yis do 8 ~od7~ 

W środę 8 maja w Mengode u p. Vogta po 
poludnju od 5 do 8 godz. 

W czwartek w Kastrop przed poludniem. 
W piątek i ~ob-Ote w Sodin~en u p. Nothe 

po poludniu od 5 do 8 godz 
Druhow:ie upraszam o korzystanie z tej 

spoSDhności. Zarazem prosze zabrać ze soba 
odpowiednie papiery jak wykaz r.arobku z ze 
szlc~o roku i do innych spraw odpO\viednie d<l 
kumenta. Dalsze dni będą później oizloszon 
fla życzenie szan. delegatów - SzczQść B<Yi.e. 

Piotr Orz~ek, <lelegat okrę~ III. 
• „Zjednoczenia Zawodowe~o P<>ł kiego." 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli 
chen Postamt ein Exernplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum filr die 
Monate Mai und Juni 1907. und zahle 
an Abonnement und Bestel1geld 1,28 M. 

Obige 1,28 Mk. erhaiten zu habeu 
tclie~. 

• • 



l"ewarzystwo rilH. „Sokół" w Gel-
senkirchen I. 

urząd$ w niedzielę dnia 5 maJa 

ii - zabawę wiosenną -

•a sali „łfotel Germania" u pan~ Bau 
meistra. Arminstr. 16. Początek zaba
~ o iodz. 4 po południu. ZabaW.a 
będzie urozmaicona koncertem. ćwicze 
mami wolnemi : na przyrządach, py~ 
11amidami ·i taf1cami. BQdą odegrane 
i.a sztuki teatralne pod tyt. „Czarodziej
ekfe 8krzypki11 

; • .Niedawać posagu 
p-zed ślubem." Uprasziamy wszyst
lkich druhów i szan. rodaków z ,Gelsen
kirchen i okolicy jak najuprzejmiej, aby 
:mas swą obecnością zaszczycić raczy-
ifi. Czolem.! (3) Wydzłar. 

... 1 Towarzystwo św. ST.Czep.ana w Rauxel 
•bckodzi swą latorwą mbawe dNia 5 .maja na 
5ał1 o. Schlattera w Rauxel, na którą si~ wszy 
istkich cz.lon.ków uprzejmie zaprasza. 

Uwa2a: Goście, którzy chcą brać udz.iaf, 
i111Us2ą być przez członków tutejszego Towarzy 
.stwe wprowadzeni inacze~ nfo mada przystępu. 
(2} Zarząd. 

Koło śpiewu „Montanko" w Gełs.-Hilllen 
4ło.DOM SUI.n. czlcmkom oraz. Rodakom z okoli
iey. iż w niedziele, dnia 5 ma!ia na saili p. Nach
iharschnEte oochodzi zabawę wnosenną. Począ 
liek o godz. 4po poi'. Program: Powitanie u
i0Zestników zabawy, śpiew czter~losowy, de-
1xlamacye, zaimuiąca humorystyka, ta6ce aż 
co koflca zab~nvy. 

Uwaga: Z powodu zabawy odbędziie sie 
• rr.oc-zne walne zebranie d.nia 12 maiia punktu

sailnie o godz. 4 po pol_ w lokalu po.siedz.e!1. 
C71onkow.ie winni sie jak najliczniej stawić. 
ponieważ b~zie obór nowego zarządu i przed 
loixJlty będzie stan kasy. - Zarząd winien się 
~odmę pr~ei stawić. _:_ Zarazem upra!!>za 
się wszystkich zalegają.cych cnf onków ze skla 
cka:rr{.li. a.by się w ten dzJeń z nich uiścili. 

(2). · Zanąd. 

*~~!łiHM~~~-:!Mf~~~~* 

l Koło śpiewu & Wanda" I 
~ •"· ~ ~ w n;·stdn ~ 
i ir:ueła awemu Szan. człoakowi ji 

~ Franciszkowi MatuszewsKiemu * I oraz jego dozgonnej towarzyszce życia ~ * Maryannie Kaźmierczakównie ~ 
~ serdeczne życzenia.. ~ 

~ lllodej parze: n Szczęść Boże"! * * Sarz-d. * 
*~~~~-~~>*~~~~~* 

Tani ehłeb! 
Dobry, pożywny chleb paderborn

ski po 1,25 mr. i 85 fenygów również 
westfalski chleb wiejski (Bauernstu

ten) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków fran 
ko fabryka chleba Job. Hake. Upsprung 
p. Salkptten. (1800) 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę 
kolepwą. Składy w Bochum: J. Poll
meier, Moltkemarkt 15, J. Krah, Dorste 
nerstr., P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, 
Storrstr. 5, L. Lohoff. Maltheserstr. 5, 
G. Kirchner, Lindenstr. 32, E. Welsch 
Konigstrasse„ 

*~~~-~~~~~~~~~~:! I BiicznośtR~Y ~;."7wa~~11 I * _ l okoile7l t. ~ * Polieya zakazała mi sprzedawać,.::,~ * * artykuły misyjne ~. ~ 
Tow. 1imn, „Sokół" Oddział Il w Oberhausen i podczas misyi odbywać się maj11eejoddii~ · ~ 
co.nOsi wszystkim druhom oraz Ro:daJkom w * 5 do 12 maja br. na miejscu prywatnem i 
Ober.hausen n okolicy, iż zafoży1iśmy w nasz.em ~ przezemnie od P· Nolda wydzierza'll'fonem. t. 
.gnieździe od<lzial kolowników. Przedewszyst- 11t Dla tego donoszę iż artykuły mi1S;yjne sprze· 
•kiem 12aszeJ mlodzieiy polskiej khidzie s.ię na ~ dawać będę w moim głown1m skla-
se~. aby nie wstęPoWala dlO tak z.wanych ~ dzie i u P· Zimmer••••• przy 
,.,czerwonych kolowników", tylko aby przystą- ~ ul . .Karola za.raz przy ko'1ciele. 
pila do „Sok.oJ'a" na zebra111iu. które się odbę- * Donoszą.o o tym fakcie, spodziewam. -eię, 
Uzłe dnia 5 maja o godz. 4 po po!_ na sali p. * ił Rodaey dadzą wrogom naszym dobr„ od· , 
:Webera, ul. Duisburgerstr. 419. Tam odbędzie łlt powiedź tem, że WlfHellde za.potrzebowa- · 
!Sli~ pier1V'Sza próba ćwiczeń na kolach, zatem ;il{ nia ewe podczas misyi polskiej tylko u Ro-. 
si~ uprasza ws-zystkich druhów i lubowników * daka. zakupią. a mianowicie u dotkniętego 

:':~t01~:~~;, ·~m "i,i.ic;,~s~~~'.!:; Il A;ka~m .J:~Di;i;Ji!-a-łi<·ll·il(?'llla. I 'i:~: 
czas ćwicz.eń na: kola<:h i ·cafy program doty- ~ ·L · P 
i;Zący dzfalu kol~,1.rrrików. * ;Wa~~,Dworł'e~~(~~fs~;:) _~e..,! * 

Czofernl (2) Wydzlat. I *--!Mi;Mil!l>;ofO;M;;!M>...,;11>;ae; I 
.-z-=-~-r=-~-tw-os~z~·~~~n-cir-~~-'!-~-;~ -:-sA-<>::0-':':1„ Waine dla kaźdego ;Olaka wych~dź:r~ 
~ maja b-r. na: saili p. J. Saalct p·rzy ul. J(oś- - · · · ~-- - - -- www=::.: ev 

l d · - ń~ f -u Prawazlwym •karbem dla każdego wy;. 
cle nej odbę zie su: wie<;.zor"lK ami iny na ucz chodżcy polskiego, który albo rzadko albo wcale 
czenie l(onstytucyi 3-go maja. Ws-tęp na sailę 
'1łlaJą tylko Sokoli ze siwoimi rodzinami. R.OI- vr stronach obcych nie mo:l:e usłyszeć Słow:i BGżego 
dacv, nie będący w żadnem gnieździe sokolim w języku polskim, są ffłłt~487 
.a chcący brać udzial w wiecporku mus.zą się „I( A z A N I A D o M o Wf" 
bezwarunkowo dać na czlonków z.ap-isać. Po
czątek o gooz. 7 wieczorem. W niedziel~ zaś 
5 maja odbędzie się miesięczne posiedzenie o 
godz. 11~ przed Poludniem, a nie po pot, jak 
bylo na ostatniem pos-ied.zeniu zapowiedzi.a
n-ę, Dnia 5 maia bierze gniazdo inasze u<h:.ial w 
rocznicy w Schonnebeck. O liczny udzia! dru
hów w wiieczorku jako też w posiedzeniu i w 
wycieczce do Schonneb~k uprasza 
( I) W yd.z.iał. 

na niedziele ca.lego Roku Kościellllego, opraro.
.wane przez ks. W. Zaluskiego a zaopatrzone 
w aprobatę biskupią. „Kazania" obedmuią 
prócz tekstu 27 ślicznie wykonanych obra:z
ków cailostronnych; oprawa jest bardzo gu
stowna. - Nabyć ie moż,na bez podwyższe
nia ceny na splaty M·obne _ Cena ogólna wy
nosi 5,75 mr. - AdJre~: 

O. Th.oma, księgarnia katolicka, Stuttgart. 

Piękne 

karty pocztowe 
na 

--.,-„_ ~ttt Zielone lim---·-
Ś \\11ATK1 

poleca 

we wielkim wyborze 

księgarnia 

____ WIARUSA POLSKIEGO__. ___ 
w Boehum. 

Kasa oszczednoSci 
podpisanego Iknku przyjmu.ie depozyt& 

i płaci od nich 437 

5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
" Koronowie (Orone a. d. Brahe . .) 

. 
Budzik gł. dzwonek. 1,a& •k 

Zegarek ~::~L 2,a& • 
Zegarek sreC:::;' 6,ss mk 

Cenn .lkl oltolo 2000 ilustr&• 
e,t W7B· •armo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bł8111••eka 9. ( 4AO 

Zaproszenia lt 
~ tt weselne 

w pięknem Wykonaniu i na 
tlepne.kim b.rtonie oraz b· 

nt druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskie10· 
• Boehum.ł 

.i. 1Caltlltaentn.1n 17. 

il. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

znajduje się 

'W Gel•enk:lrohexi • Hullen, ut Wannerstr. 243. 

SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. 
·:.u· .13ufet dębowy. 

Baczność Rodacy! 
Codziennie świeżo palona kawa • lllha. 

towej maszynie nPerlekt" bardzo aroma.śy~ S... 
85, 98, 115, 188 i 152 fen. «Je1Iońsk.a -._„ 
bata 1.40, 1.60, 2.00, 2.40 i a.oo m'>, ~ 

Dom W)'l!I) lkowy łl 

J. S m V c z V ń s k ł, 
•oznań (Posen) Sw. :!lareł• _.. •. 

Szan. Rodakom w Bochum i ókoJiier '"" 
lecam moją ~10 

pracownię s~olarsk' 
. omz dobrze zaopatrz••T 

1*t skład mebli lłt 
speeyal n'e ealkowitych wypraw. 

Ludwik Kruszewski, 
B o e h u m, J ohannitterstr. !I 

Za so'łówkę. Na odpłatę 

•••••••••• „ ••• 
• Kto pragnie posiadać • I książkę do nabożeństwa ł 
9 wpł~knej moenejoprawłe e 
• niech sobie zapisze ł 

ł „Boże bądż miłościw". I 
• Książka „Boże bądź miło-- ł 
• ściw" zawiera bardzo piębr I 
• zbiór nabożeństw .i ~ieśni,_ a. kost--
• tuje w nadzwyczaJ p1ękneJ 1 •oo-

• 
nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk" I 
2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk., 

• 3 OO mrk., 5,oo mrk., 6,00 •nł~ 
• 1:00 mrk., 7 ,50 mrk. i 9,oO mrk. 
• KsiBtżkQ ~ prz?syłamy _za ~opl"llOd ł 

• 
niem nadesłamem nalczytosci allM I 

• 
za zaliczką pocztOW9t· 

Adres: 

ł ,,Wiarus Polski" ł 
• Bochum. Maltheserstr. nr. l V e __ .• „ •••.••.... 

Od 1 maja potrzebna l Dz~ew~z7aa '69 
porządna. katolicka ~82 znaJą.ca się na ce•po4u-

ł stwie domo1'ftl, k"rabJ 
S UŻB·Clf • także ~ogła ~1' pt•oc-

..,, na w intere8le, pe.,.. 
Hugó Ku hr, ina od 15 aaja l•b 1 

D ul.Jlb .-Huhrorł ezei;irea na wy1•de • 

I 
S sługi P. 8eh7lt•W• 

Kaiaerstr. 106. Mill mi·trz mwłtoki, 
Dellwig Grinałr~ 

wielkie towanystwo 4 5 kflWCO'I 
ube.zpieczeń pt, trzebnje -
na wszystkich miejsu6h na sur••.., w do• 

zdola1eh i pou. domo• • rWc 
I a s I ę p c ó w. zarndnienie l ..,.oq 

Również inwalidzi mo
g~ się zgłosić. 

s. Heine, ł:H 
Essen-Ruhr 

Obelgę 
l'IUConq. na p. St. Ke
lomaka odw~ę f 
g• przepraszam. 4:85 
Woj. Sr.1mański, 

Wanne. 

Szafonierka. 

płaci) moh lił ....... 

Bochum, S 
Barhrft.ekH'9tr.łt 
Dwa me•ał• ... 
brne z rosyjekia upi
Bem zgu;;ilem w pnealł 
niedzielę na ~ 1 
Hamme do Boch•• Pl'l1 
ul. Relenanstr. d. M· 
dawca otrzyma nagrod" 
.A.dam 8&efallla1&1 

Szafa d:o rzecq. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotów kę i na odpłatę. 
ito 

Własny warsztat tapicerski. 
Pny rnfkowitej wyprawfo potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

L• •l!ko z ma.\.~ rncam ~t<Jł do wyciąguua kanapa z pokryciem fantazyj11cm 

Zia _druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „\Viarusa Pol." w Bochum. 



Ir. 101. Bochum, na piątek dnia 3~go maj 190'1 • 

• 
~,df11nno p!sa.re l1d.ow1 dla Po1ak6w 1 ob 1yini1 poświt o e egw111ł1 J 

~.zł cod:zlennit • ~tlrlcm. dni ttośwhltea„. Pnedplata kwartalna na t><>czcie I u listowych 
.-•ł l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do dom1 l mr. 
• llłll „ Wiarus Polski" u.pisany Jest w cenniku ~ I 1111· Boże za Wiara I DJczyz1c I 

Za. inter.U placl ale 11 miejsce riadka drobnep 
kw 15 f. ogłoszenie, zam! zczone orzed lns&ratalllł 
fen. Kto czesto oglasu otrzyma rabat. - L1* 
„Wiarusa Polskltio" naldv fr nkować ł poda• 
nich dokladny adres plsząceio. Rekop. al1 zw lowym pod znakiem •• L. Polnisch nr. 123. „ 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 
-- &MZ& ;eau 

ltodzlce polscy! Uczcie dzieci swe 
ldwl4 czytać i pisać po polsku! Nie 

lttt Polakiem, kto potomstwu swemu 
..remczyć się DOZWOii! ._, 

I WJP&dków dni~. 
-

M' •atłamencJe niemieckim rozprawia 
ao w środę przy etacie kanclerza Rze-
1zy •d polityką wewnętrzną Rzeszy. 

Przeciw polityce antypolskiej wy

sUu>ił poseł Kulerski w rprzemó\vie-
11iu, którem wywowal kilkakr-0tnie \viel 
ką wrzawę u posłów hakatystycznych. 
ł'vlowe posla Kulerskiego po<lamy w do
slownem brzmieniu. 

Ostre przemówienia wygłosili tak
ze welf Gotz von Olenhausen w spra
·Wie brunświckiei i socyalista David w 
sprawie rniesza·nia się kanclerza do a
iitacyi wyborcze.I. 

P~asa mowę kanclerza Rzeszy księcia 
Buelowa o polityce zagranicznej nazy. 

wa nader ostrożną. 

' Podobała się mowa jego jedynie 
konserwratystom, liberałowie są z niej 
;wielce niezadowoleni. u Germania", na 
<:zelny organ centrowców, pisze o wy~ 
stąpieniu księcia Buelowa, że słuchając 
lłlowy kanclerza mimowolj przypomina 
lo się zdanie, iż słowa są jedyn'.e na to, 
by za pomocą ich ukryć swoje myśl i. 

Pras9 niemiecka przyznaje, że proces 
Pilski przeciw panu Biedermannowi 
tDrwęsk.i i Langner) wykrył nader nie
przyjemne dla niemczyzny stosunki. 

Stwierdzono w procesie, że człon
kowie arystokracyi niemieckiej chęt
nie się ofiarowali p. Biedermannowi za 
agentów, gdy chodziło o nabycie m11-
iątków z rąk niemieckęh. Ponieważ 
J>r:okurator z tego, że posługuje się a
gentami niemieckimi, ciężki ,czyn] za
rzut p. Bledermannowi, więc obro1'ic:i 
~twierdził, że także komisya koloniza
cyjna stara się przez polskich ~agentów 
flE.J.wwać polskie majątki i że urzędni
cy kolonizacyi jak wyższy radzca re
iencyjny Angcrn i radzca rejencyjny 
Schulz pod ,pozoram!, że są polskimi 
i\Vojażerami, zwiedzali pohskie m:i.jątki, 
nby zbadać wartość odnośnych ma)it 
ków. 
tt?:ttzs_. U.!_W - po 

m .,, V ., _._, zec1 Jn.aJ. 
Dzień dzisiejszy dla spoleczc{1stwa 

l>olskiego jest świętem narodowem. 
~iestety nie możemy. obchodzić go t~~, 
1akby tego pragnęły uczucia nasze. Ni~ 
chai jednak każdy Po:ak chociaż chwil 
kilka pośw"ęci wspomnieniom sercu n~ 
szeniu drogim. Pamięć konstytucy1 
Trzeciego maja ludowi polskiemu jest 
l>odwójnie drogą, bo od dnia teg~ roz
Poczyna s·ę odrodzenie społeczenstwa 
lłolskiego przez powołanie najszer-

szych warstw ludu do pracy czynnej w 
życiu narodowem. 

Do bnaci naszych w zaborze rosyl
skim odezwał się słynny pisarz nasz 
łienryk Sienkiewicz wzywając do u
czczenia pamięcCkonstytucyi Trzec1e
zo ma.la przez złożenie datku na Pol
ską Macierz Szkólną. W odezwie swo 
foj tak określa łienryk Sienkiewicz zna 
cze nie dnia tego: 

Uczcijmy ten wielki dzieil odrodze
nia, w którym naród. otrząsnąwszy się 
z grzechów, wiodących do upadku i 
zguby, stworzył sobie po<lstawy nowe
go życia - dzleń reform stanowczych 
i głębokich a przecie nie Podpisanych 
krwią i łzami o.Pywateli, nie przyp:1eczę 
towanych ni mordem, ni Rrabieżą, ni 
.pożoRą, ni z.niszczeniem. 

Przeciwnie, dzień dobrej woH -
radosny dzień zgody, poJedn)mia i mi
łości. 

Roczn'.ca jego stala się słusznie je
gnem z największych świąt narodo
wych, bo jakkolwiek wydawało się, że 
stratowano i wdeptano w ziemię złoty 
1posiew riarodowego czynu, plon ·jed-
nak zeszedł. _ 

I jakkolwiek ciemność złowroga 
przysłonih następnie jego blask, wsze
Jako nie zdolała go st1umić i ;rga..1;1ić. 

Wielka reforma nie poszła na mar
ne i nie zginęła, a dzięki jej i Polska 
nie zginęła; gdyż tylko ciało Po1ski za
padło w niewołę, natomiast odrodziła 
się dusza narodu i ipozostała iuż odro
dzona ... a przeto pamięta ona ów dzie11; 
przeto święci ową rocznicę z 1pokolenia 
w pokolenie przeto, cheć w niewoli, u
dsku i męczęństwie, blog-oslawi pamięć 
trzeciego maja. 

I póki trwać w 1niej będzie miłość 
ojczyzny i pijagnieni·e żyda, póty go 
święcić i czcić nie przestanie I 

Bezolacy-. 
uchwalona na walnem zebraniu „Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego" 

brzmi jak następuje: 
Czwarte walne zebranie ,,Zjednocze 

nia Zawodowego Polskiego" w Ober
hausen, dnia 28-go kwietn:a 1907 uchwa 
la co następu)e: 

1) „Zjednoczenie zawodowe pol
skie" mla na celu zor~anizowanie wszy 
stkich rzcmieśl.ników i robotników poJ
sk;ch na zasadach chrześcijańskich i 
narodowych. Nie ogranicza się zatem 
na jednej .prowincyi, lecz rozciąga 
swą agitacyę na wszelkie okolice w 
Niemczech, gdzie robotn:cy Polacy . ą 
zatrudnieni. 

2) Walne zebranie uznaje koniecz 
ność połączenia polskich organizacyi 
zawodowych w NiemczccłJ. W tym 
celu uważamy za korzystne zlan·~ si<;; 
słabszych organizacyi z silniejszymi. 

.3) Walne zebranie wy1"11ża uzna
nie tym p'.smom polskim, w kraj~.; n~ 
obczyźnie, które sprawy organ zacy1 
zawodowych popierają. Ubolewamy, 
iż jeszcze wie~e pism polskich, sprawy 
robotniczej nle popiera, a nawet lą 
zwalcza. Spodziewamy s;ę, iż owe 
pisma w interesie robotników i .spole
·cze11stwa nareszcie się tern z~1m_tere
sują. 

4) Kolom polskim w Sejmie i par
lamencie wyrażamy uznan:e za dzieln~ 
obronę sprawy robotnicze:; na arenie 
parlamentarnej. 

s) „Zjednoczenie zawodowe pol-

skie" IJ)racuje od sweg'o istnien:a na I trzymane za karę w szkole·, mimo uk.o 
zasadach legalnych. Dla tego ma czonych 14 lat, które nie chcą ·P~zyno
prawo domagać się od wtadz paf1- sić książek do szkoły, pozdrawiać 
stwowych, by 1iie krępowały jego jakibądi sposób n, uczyc:e!a i uważać 
działalności a otl ciat ustawoda- podczas nauki szkolnej. 
wczych domaroa się obrony stanll Względy te, jak donosi śmigielsk' 

u:>racującego, przez rozszerzenie praw orędownik, spowodowały rząd do wy
koalicyjnych. Dalej domagamy ~ię dania rozporządzenia ażeby dzieci. te 
dla górnika jednolitego prawa górni- w surowy sposób (in strenger \Ve1se) 
czego i knapszaftowego na całą Rze- karać cJeleśnle. 
szę niemiecką, zarazem wydania prze- Jeżeli chłosta pozostanie bez skut
pisów ochronnych i o zabezp'.eczeniu ku, natenczas należy stwierdzić, czy 
robotników w języku polskim. dzieci postępują z nakl1zu rodz~ców, a 

6) Walne zeboanie żąda znlesie- jeżeli rodzice wzbraniać sie będą za
nia przepisów procederowych, które kazania dzieciom oporu, lub wymawiać 
uniemożliwiają wy.płatę pełnej renty się będ~ tem. ~ż nie posiadają władzy 
a>a6stwowej obok knapszaftowej, żą- nad swemi dziećmi, natencz~ wlad~ 
da też wypłaty pelnej renty knap. po nakładać bedzie na rodziców kary eg-
25 letniej pracy górnkzeJ. zekutywne lub sp0woduje przez sądy 

7) Dla hutników żąda IV walne opiekuńcze odebranie rodzicom prawa 
zebranie skrócenia prtacy na 8 godzin wychowania swych dziecł i oddanie 
oraz zupełnego zniesjeni~ pracy 24 go- tyc;hże na wychow'anie przymusowe. 
dzi n n ej, zniesie n; a loka lny c h kas p _gn- "'9~-!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!ll! 
syjnych, a zmiany ich w ogólną ka
sę pensyjną. 

8) Domagamy się dla pracowni- llemie polskie. 
ków w przemyśle domowym złlbezp!e- z Prus zachodnich, Warmii i Muar. 
czenia na równi z innymi, pracownika-
mi. oraz przepisów prą_wodawczych dla 
nich. 

9) Na .poln czysto zarobko vem 
dzia1amy z organiząpyami zawodowe
mi niemieckiemi wszelkich odcieni i nie· 
zwalczamy ich, o ile organizują niemi~c 
kich robotników. 

Natomiast protestujemy przeciw 
wabieniu robotników polskich do orga
nizacyi niemieckich i 1Przecfw zohydza
niu Polaków przez 12tsma organizacyj 
niemieckich wydawane w języku pol
skim. 

10) Rzemieślników i robotników 
polskich wzywamy do or~r:i nizowp.n;a 
się w związkach zawodowych polskich 
w celu polepszenia stosunków zarob
ko:wych, wywalczenia lepszych prze
pisów ubezpieczenia, oraz podnie
s;enia położenia ekonom;cznego i spo
lecznego robotników. 

- - . ±!2!!S 

Kij • szkole! 
- Pod tym tytułem pisze „Gaz. Pol.·' 

Gazety niemieckie w ostatnim cz.a
sie uporczywie zapewniają, że strejk 
szkolny gwaltownie słabnie i lada chwi 
li można się spodziewać zupełnego stru 
mienia strejku. Z zapewnieniem tem w 
rażącej sprzeczności są donie ienia ga
zet polskich, zamieszczających staty
stykę strejkową z wielkiej li zby szkól 
z której wynika. że strcjk niety!ko n· c 
upada, ale wpro~ t wzmaga ·ii;' z.1ów po 
\Viclkanocy. 
- że tak jest a nie inaczej, o tern 
świadczy także pew;en gorączkowy 
ruch w sferach rządowych w ostatnim 
czasie. I tak na przykład powiatov.'y 
inspektor szkolny pan Oru1m w Smiglu 
ogłasza w urzędowym orędowniku po
wiatowym, że ' sobotę. 4 maja odb~
dzie się w strzelnicy w S.m;glu urzędo 
wa konferencya iw.uczycie i szkól \ 
Koszanowie, Poladm,ie. Niem. Popo
wie, Poświętnie, Refls.ku, ~n:ata h, 
Pol. Wilkow=e i Żegrówku celem o
mówienia środków nrzeciwko s.zcze
gó:nie opornym dzieciom. 

Wspomniany śmi~(e1ski orc:do n;k 
pow~atowy, poinform9Wa\ szy s·ę za
oewne u źródła, zdradza 1eż już na
orzód jakier;o rodzaju są te nowe środ
k:, które się ma stosować wo]Jec opor
nych dzieci szko'1r1ych. 

Chodzi m:anowicie o dzie:ei, za-

Z l(artuzkie~o. Pewien posiedzi
ciel w Kosowie zadał swej żonie w pią 
tek nożem tak c:eżkie rany w żywot, 
że nieszcześliwa kobieta zmarła w kil
ka godzin potem. Przyczyną była klót
nia o sprawy majątkowe. 

Susz. Znowu wódka. W ponicdzia 
lek obchodził robotnik Wutschke uro
dziny, i to w ten sposób, że chodził od 
knajpy do knajpy, i w każdeil wypił na 
pamiątkę urodz;n godną ilość alkoholu. 
Znużony w końcu nadmiarem gorzałki, 
usnął, ale więcej się już nie przebudziJ. 

Laskowice. Dwudziestoletnia żona 
robotnika kole:jowego Kossedy, chcąc 
podniec~ć ogie(1 w ognisku wzi_ęla bu
telkę z naftą, by płynu tego do ognia 
nalać. Gdy zamiar swój chciała wyko
nać, nafta się zapaliła, butelka eksplo
dowala i nieszczęśliwa kpbieta w oka
mgnieniu stanęła cala w płomieniach. 
Ponieważ nikt jej n:e pobiegł na po
moc, ciężkie odniosła obrażenia. Prze 
wieziono ją do domu chorych w $v,,:.ie
ciu, gdzie niebawem śmierć nastąpita. 

Brodnica. Strtisznc morderstwo po 
pełniono w lesie n;cdaleko miejscow:o
śc: Ncuwalde ( ). bezpośrednio nad ro
syjską granicq. Oto w obotę 7Jnalezio
no tam zwłoki dziewczyny, mngące:i 
licz~rć 20 lat, na której jaki!~ r01~pu~tnik 
dotąd niewyślcdzonv. dopuś il się 
zbrodni. W usta h znal ez· ono clmstk\;, 
z pomocą której un·emożliwił zahój ... a 
wołania o pom c. 

Toruń. . 1c1d -~ '1 :i w nobliżu placu 
wyścig wcp.:\1 po -. micami znale
:dono z vlok' r.w: · ;~~ :rny. \\ którym po
znano nic:aki ~ ~ r ildebrandta. dru
karza. 7f t„udr:i ( n ~.,.o :v o. tai.nim cza
sie w Chełmn·c. W pobliżu trupa zna
leziono re\P)1 :ver, którym samobójca 
pozbawil ·ę żyda. 

Gniezno. \ ko· 'icle góreckim Pod 
łJobżeniq z.gorzał w .nocy z 24-go na 
25 bm. wie1ki ołtarz z cudownym ohra
zem Matki Bo kiej. Ko:ciół ocalał,- b-0 
ogie11 rychło . po trzeżono i uga zono. 

Poznań. Komi. ya koloniza.cyjna 
od 1 tycznia dotychczas zawada prze
szło 600 kontraktów z o adn"kam·. Wol 
nych jest obecnie 2000 parcel rozma~
tej wie:1kości w W. Ks. Poznańskiem i 
Prusach Zachodn!ch .• .Schles. Ztg." do-



•~i, że w ma}u i czerwcu nastą.pi wiel } zasiadali na tawie oskarżonych p.p. W. 
kie zebran.;e kolonistów z różnych dziel Jasiński i W. Gruszkiewicz z Dubina. 
•ie Zachodnich Niemiec. W tym celu u- Akt -0skl1rżenia zarzucał im obrazę na
dają się urzędnicy Komisyi kolonizacyj uczyciela .pana Malickiego. Obaj zostali 
nej w p_odróż a wspomag~ją ich landra- zasądzeni po 300 marek grzywny. Ska
.:i odnośnych powiatów. Mimo to no- zani założą apeLacyę. 
IWi osadnicy napływają powoli, a Komi- Z Rynarzewa piszą do kościa11skiej 
~ya większR część swoich majątków „OUzety Polskiej": Na 15 marek kary 
musi administrować sama. skazana wstała żona robotn'.ka An-

Kościan. Kto decyduje. w jakim ję druszkiewicza, ponieważ przed szkołą 
:cyku odbywać się ma nauka religii? P. odezwała się: ,J.(iedy też Pan Bóg li
Shnisław Augustyniak z Kościana o- tościwy zmilu.~ się nad nami"! 
ttrzymał we wrześniu r. z. mandat kar- Odolanów. Ośmdziesięcioletnia 
my w wysokości 2 marek za to, że swe wymiernica Nitzbon w K!asawe ( ?) 
go .chłopca, biorącego udział w strej- chciała_przed udaniem się na SPoczynek 
ku_,. nie posiał na areszt w jednym dniu przestawić lampę. Przy tej soosobno-
1><> południu od godziny 2-4. Pan Augu ś_ci potknęła się i upadła. Gdy wnuczka 
gtyniak odwoł·ał się do sądu, lecz t.~k jej wb:egła do .izby, zastała ja napeln:o
s'U.ł ławniczy jak izba karlna w Lesz- ną dymem, a staruszkę bez duszy. Nie 
łlie karę zat.wieridziły. Wobec tego p. szczęsna spaliła się żywcem. Ogień w 
13. zalożyl rewizyę do kame.rgerychtu pokoju wkrótce URaszono. 
w Beri inie, który - :tak czytamy w 
„,Gazecie Polskiej" - wyrok izby kar-
11ej skasował, Jiecz tylko dla tego~ że 
uz,nał, iż kara 2 mk., na pana Augusty
l!iaka nałożona, jest za wysoka. Prawo 
1bowiem przepisuje, że na każdy dzief1 
zmudy nauki szkólnej można karać ro
'dziców od 10 fen. do I mk. Zresztą 
kamergerycht uznał. że szkota ma pra
wo karania dzieci aresztem za opór 
przeciwko niemieckiej nauce religii. 
Decyzya w kwestyi, w jakim języku 
odbywać się ma nauka religii, nie przy 
slugu.':e biskupowi, lecz rzadowi ! 

Piła. Na torze berliilskim pod sta
cyą Stobno przejechał pocią~ robotnika 
z l(rólestwa. którego nazwiska 11(.1 ra
zie nie stwierdzono, i zabił go na miej
scu. Nieszczęśliwy prawdopodobnie 
podczas .'kłzdy otworzył drzwi wagonu 
i w.padł .p-0d szyny. Miał bilet do Wierz 
ibolowa. Zwłoki zawieziono do Katunu. 

Gniezno. Żołnierz tutejszego puł
ku piechoty nr. 49 wyskoczyt z okna 
drugiego piętra, chcąc w ten sposób o
tiebnać sobie życie. Żołnierz ten zostal 
jednakowoż przy życiu, lecz połamał so 
bie obie nog·~. 

Gniezno. Znów niezwykle odzna
czenie spotkało firmę B. Kasprowicza 
w Gni eźnie. gdyż odebrała na codopie~ 
ro odbytej wystawie w Magdebur
gu nagrodę honorową (srebmą muszlę) 
j zloty medal. 

W dominium Plu2'owicach wyda
rzyło się w zeszłym tygcdniu okropne 
nieszczęśc i e. Przy odnttwian1u pewne
go domu zawalił się mur. grzebiąc pod 
sobą jednego z pracujący1ch tamże mu
larzy~ nieszczęśliwy' zmarł wkrótce, 
ipozostawiając po so])ie wdowę i troje 
dzieci. · 

Leszno. Przed sądem w Lesznie 

Ze Sl~z.aa czyli Staropo!ski. 

Wrocław. Policya zakazała socya 
listom pochodu przez miasto w dZ'i~ń 
1 maja. Podobne zakJ1zy dochodzą tak 
że z innych w:ększych miast, gdzie so

.cyaliści zamierzali wielk'.e twmtadra
cye urządzać w ich święto. 

Pszczyna. Ma tu być niezadługo 
otwarty Bank Ludowy, który sądownJe 
.został już zt11p·sany. Do zarządu zostalli 
sądownie zapisani ponowie: banko
wiec Wiera z Katowic. majster stolar
ski Józef Lazar z Brześcia i Jan Kę
dzi or z Grzawy. 

W Poborszowie znaleziono w sto
dole powieszonego 67-letniego chałup
nika Jlakóba Kałużę. 

Lipiny. Kościołowi w Lipinach gro 
,zi podobno niebezp · eczefrstw.o, ponie
waż ziemia w okolicy jest zburzona 
1przez kopalnie. Mury kościola poryso
wały się już podobno. 
· Opole. Przed izbą karną w Opolu 
stawał w tych dniach królewski ra'.dz- · 
ca celny Kotalla, przewodniczący tam
te.i/szego „Patryoty.cznego Towarzy
stwa WYborczego". Według opolskich 
gazet rqblł on z okazyi festynu w gospo 
dzie wiejskiej w Goslawik_ach tamtej
szemu sołtysowf zarzuty, że głosował 
na kandydata polskiego i że nie wpły
nął na wyborców swo)ej gm·ny, by 
głosowali na kandydata rządowegq. 
,Poczem splunął radzca celny Kota1la 
'IJrzed soltvsem i obrażał RO ieszcze o
belżywemi slov..1ami. 

Izba karna skazala radzcę celnego 
na 20 marek kary i koszta i rozporzą
dziła, że wyrok ma zostać wywieszony 
w budynku sądowym w Opoliu i w gmi 
nie Gosławicach. 

lL1 l ł' odbiegła daleko od tych błogich ma
_r ata ·na Ofil'l/. · _ · Se .rzeń-- myśtatem, że stare lata spę1z·ć 

• rJ będę mógł obok ciebie, że z·najdę przy 
94) Powieść ~ francuskiego. tobie spokój i z.upomnienie, a teraz u

łudny obraz przyszł·ości zatarty został 
twojem spotkan~em z Jerzym. 

(Ciąg dalszy). „Ostatecznie słuszn ie i sprawied1i-
To rzekłszy, wieśniaczka wyszła z wie ukarany jestem; ludzie widząc 

pokoju. mnie' wspartym na twem ram~eniu, mo 
Ust lekarza~ kreślony z glębokiem gliby zazdrościć mi szczęśliwego losu. 

wzruszeniem, zawierał te słowa: „Powinienem rozłączyć się z tobą; 
„Ostatn:e to już łzy, które wylewać ofiara mus; być zupełna. Nie plilcz, 

będz : esz z moje.4 winy, drogie dzi~cb, :nie zasluguję na to, iżbyś mnie opłaki
lllie płacz zbyt długo; już tyle nacier- wala. W ciągu nieszczęs·nych lat do 
'Piała~ s;ę z povvodu ojca twego! · chwili twego ślubu oczy tw-0je .zbyt c2ę 

• ,Nie miej żialu do męża z.U mój od- isto zachodz;ty łzami. Radb.rm każdą 
:iazd. Zaślubiając cię_. Jerzy .nie sta- z tych łez okupić kroplą krwi własnej. 
wił mi żadnych warunków. Czyż mo- Taka śmi erć by~1by największem szczę 
iilem Jiednak nię domyśleć się, że o- ściem i najlepszem zadośćuczynieniem. 
hecność moja wśród was była niemo- „Żegnam cię, drogie dzieck-0 ! Oj
żl'iwą, że pamięć popełnionego przeze- dec twó) do ostatnich dni życia będzie 
mnie czynu rzucałaby na \v\a.s cień smu cię widzial w myśli uśmiechniętą i za
tku? dowo!1oną u boku Jerzego. Ta myśl cj-

„Oddalenie moje zfagodzi wasz żal, cowska da ci w razie .potrzeby popar
:njmie trochę goryczy bolesnemu wspo- cie, natchnie otuchą, nie odstąpi cię ni
mnieniu, a jeśli nie zdola sklonić Jerze gdy. Nie rozstaję się z toba Mhryo; 
go do zapomnien;a ·przeszłości, mąż cialo tylko odchodz i - gdzie? nie 
twój przynajmniej znajdzie pełne okru- wiem jeszcze, dusza pozostanie przy to 
ICieństwa zadowolenie w ,prześwfad- bie. Idź przez życie odważnie z pa
czeniu. że jestem srogo uk~rany, że je- czucie_m godnośC: uczciwej kob.ety i 
'go matka nomszczona. miłością twoją dla męża. Raz jesz_~ze 
. „Bądź spoko"(ną, drogi aniele. nie bę przebacz mi, droga córko; nie pamię
dę szukał śm;erci. Sądzę, że złożę taj udręczeń, .znoszonych z mojej winy. 
większy dowód odwagi żyjąc tak, jak Wspomn:j tylko„ że pokuta za nią cię
to uczynić zamierzam. Nie łudź się je- żka. 
dnak nadzieJ4, aby twój maż odstąpił „Nie tri0szcz się także o mo:>e polo
'Od powziętego przez nas obu postano- żcnie· rrhteryalne. Wyposażyłem cię 
wienia. · całym posiadanym majatkiem. zatrzy-

„Odjcżdż;1jąc, pnoszę cię, Maryo. mując dla siebie niezbędny fundusz na 
Q przebaczenie za wszystkie męcz.ar- życ· e. Polecam twemu sercu dostar
:nię, jakich doznałaś z mojej przy- czenie .Paulinie środków na zaRospoda 
czyny. ł .rowanie. Ostatnia to. '1ką ri ~nr~-

.• Myśb~.2ti~ - ":~1kc rzcczy·wistoś 1~ ~ w:ć cl1c;nJ~:-n. p:· ?·-: ; ii „;(·~~'.·· . : ' · ·"·; ::·.-

Odnośnie do tej wiadomości o tym 
,.plującym patryocie" niemieckim do
nosi do .„Dziennika Berlińskiego" j_e
den z berlińskich rodaków, który do
brze zna pana radzcę celnego Kotallę, 
że jest on synem nauczyciela , który 
także byt Polakiem i w którego domu 
mówilo się po polsku. 

Dziś syn polskiego nauczyciela Ko 
taLli zięć polskiego nauczycieU~_ Gruszki 
spluwa przed Polakami za to. że glosu
:/q podług swego sumienia na pasła pol
skiego. : i ~ ~ 

Co za charaktery wychowuje an
typolski system pruski! 
Al!!! .. S&J ·- =- - - -."!'!! 

Wiadomosci ze swiafałl 

Niemcy a Francya. 
Korespondent berhński dziennika 

„Petit Parisien" ogłasza rozmowę z 
·parlementaryuszami w Berlinie w spra 
wile stosunków francusko-niemieckich. 
Z wynurzef1 posłów niemieckich wi
doczna jest aż nadto chęć .przypodo
bania się f rancyi. Ambasador francu
ski oświadczył, ... że wrażenia dotych
cz·as odniesione. a zwlaszcza sposób za 
łatwienia ostatnich nieporozumief1 w 
Maroku, zniewalają go do spodziewa
nia się dalszego polepszenia stosunków 
Dyrektor urzędu koJ.on;alJllego. Deru
burg, twierdzi, że rozpoczęta przez od 
czyt deputowanego francIJskiego, Hu
berta, wymi·ana zdar1 w sprawach ko
lonialnych wywrze wpływ jaknajlep
szy na stosunki wzajemne. Ks. liatz
feld, przywódzca stronnictwa .państwo 
wego, sądzi, że konieczne jest_ po!ep
szenie stosuJ}ków uprzejmąści, jakkol
w,iek .niema obecnie żadnej\ kwestyi. 
któraby ·pozwa1ała przypuszczać, że 
nastąpi .pogorszenie stosunków istnieją 
,cych . . Nięmcy są pokojowo usposobio
ne, ponieważ ·nięwidzą żadnych korzy
ścl w wojnie. Stan ekonomiczny kraju 
wymaga spokoju. 

Podobne zdania wygłosili także in
ni .Posłowie jak hr. 5"tollberg, dr. Spahn, 
Naumann i inni. 

!)głoszenie dokumentów z r. 1870-71. 
Minister spraw zagranicznych rze

czypospo:iitej fracuskiej Pichon miano
wał komisyę, której zadaniem będzie 
wydobycie, ułożen:e i ogłoszenie dru
kiem dokumentów dyplomatycznych, 
dotyczących wybuchu wojny francu
sko-pruskiej: w r. 1870-71. 

W sprawie tej prof. Aulard udiielil 
współpracownikowi „ Tempsa'' następ. 
pracown :kow, ~ ,;Temps" następujących 
wyjaśniei1: Swiat się przekona, że na
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!:~ 

trzymaj przy sobie i czuwaj nad jej 
wychowaniem; przyuczać się będzies.z 
w ten sposób do obowiązków młodej 
matki. Niech Bóg osłania was wszech 
mocną op i eką swoją i użycza wam 
szczę_,~c i.a. Odchodzę na nieznane szla 
ki, prosząc, byście o mnie zapomnieli. 

Jerzy zastał żonę nad czytaniem 
smutnego listu. Marya miała pełne 
łez oczy a głośne lkan:e wstrzasało jej 
piersią. 

Nie mówiąc ani słowa, podała mę
żowi Rismo; Jerzy r1zucił r(1 nie wzro
kiem, a le go nie czytał. 

Cóż mógł ipowiedzieć? Jakiemi 
wyrazami ukoić jej żal? Należalo cze 
kać, póki czas nie zła~odzi tęsknoty, 
a dowody jego mi łości nie zatrą boles 
nego wspomnienia w ,pam i ęci mlodej 
kobiety. · 

Wziąt M'1ryę w objęcia, przyc;snął 
ją do p:ersi; te obiawY jednak czułości 
męża wywQłaly obfitsze jeszcze łzy u 
je~o towarzyszki. Odiąl dłonie, któ
remi zakrywała uparcie oczy i pr.zemó 
wił do niej słodko, niby do dziecka: 

- Rozłączenie bolesne dla ciebie, 
Maryo, ale było koniecznem. Ojciec 
twój tego samego zdanih; powinniśmy 
byli przewidzieć z góry tę konieczność. 
Nie chcę .pocieszać cie banalnemi slo
wy; ufam uczuciu twemu dla mnie, 
czemu nie miałabyś szukać również po 
dechy w przywiązaniu twego męża? 
Nie zapomina':! o ojcu. kochan~1 Maryo, 
pamięć jego pozostać musi świętą dla 
ciebie, zważ jednak, że małżeństwo 
.zmusza częstokroć do rozłąki nic
mn"e"J okrutnej lub bez tak ważnych po
wodów. Przemów do mnie Mary•), : 
przesta1ł płakać. 

- To r0zi~r1f"';t:> r·}i,vri; ~:"' ,'.7"'::;;· 

wet ciało prawodawcze w r. 1870 był~ 
oszukane, że nigdy nie zgodziłoby się 
na wypowiedzein:e wojny.A gdyby byi0 
znało istotny stan rzeczy. że wreszcie 
rząd ówczesny rozmyślnie i z lekk:iell 
sercem odrzucił korzystne przymierza 
dlatego tylko, że ich warunek stanowi. 
lol)y wkroczenie Wlochów do :RzYnlu 
Nie przypuszczam zresztą. aby 1r na~ 
szem archiwum dało się poczyli!.ić jakieś 
sensacyjne lub nowe odkrycia w si>ra. 
wie znanego dostatecznie projektu przy 
mierza z r. 1869 pomiędz~ Francyą, Au 
stryą .; Wiochami. Będziemy się ró. 
wn'.eż liczyli ze wzg1lędami grzecz.n0• 
ści dyplomatycznej i nie oglosimy ża
dnego aktu, p-ochodz_ącego od obcego 
mocarstwł1 bez zezwolenia odnośnego 
rządu. 

G._esarz austryacki do Czechów i Niett 
ców. 

Ce$'arz Franciszek Józef wystoso. 
1wał do namiestnik1a hr. Cou<lenhovego 
pismo odn~czne, które ogłoszono. Na 
wstępie cesarz wspomina o tern, że z 
radoś9ią ponown'.e przybył do Pragi. 
by przekonać się o olbrzymich postę. 
pach kulturalnych i ekonomkznych 
jakie m ;asto to poczyniło. - ~ 

Da1lszy ciąg pisma tak opiewfa: 
Obecn '. e sądzę, że przyszła chwila. 

w które i oba narody, wzmocnione v. 
sile i właściwościach narodowy ch mo.. 
gą bez zastrzeże1ł podać sob''.e dloti do 
QQ.rozumienia, a następnie bez obawy
o swą rA1rodowość wspó!inie pracować. 

Z _przeprowadzeniem obywatelskiei 
równości na polu prawa .wvborczego 
rozpoczęła siQ era ~kutecznego wspól
dzialania. 

Jest to najgorętsze moje życzenie. 
Uważałbym to za najwieksze szczęś
de dla siebie, który współczułem wszJ 
stkim c;erpieni-0m wr1Iki, ażebym mógl 
jeszcze współczuć radości pokoju nam 
dowego. 

Pijaństwo w Rosyi wzra.sta. 
W liutym rb. w całem państwie ro

syJskiem sprzedano wódki 7 403 955 
w,Jader, tj. o 1 270 947 wiader więcej 
.niż w lutvm roku zeszłego. W cz.as~e 
od 1 stycznia do 1 ma.rea br. sprzedano 
wódki 14 681 188 wiader. to jest o 
5.52 342 wił1deT wicccj, niż w odpowie
nim okresie czasu r. 1906. Dochody ze 
sprzedaży wódki w lutym roku b~eią
cego wy,nosił 60 182 161 rubli a zatem 
io 10 .338 961 .rubli więcej. niż w lutvm 
roku zeszłego). W pierwszych zaś 2 
miesiącach rb. 119 334 90.3 rubli (t. j. c 
5 253 261 riubN więcej. niż w r. z.) 

Cztery interpelacye polskie. 
Polacy w Dumie zgłosili 4 inter-

il!U:AU 

mi. Nie mogę mieć nadziei ujrzenia 
kiedykolwiek ojca mego. 

Mówiła prawdę; Jerzy wiedział o 
tern dobrze. Płacz ukochanej istoty ro 
zdz i erał mu serce. Słowa wyrzecVJ
ne przez młodą kobietę w chwili egzal 
to\Vti.:ncgo uniesien:a stawały mu •ia 
pamięci: 

- Czyżby miłość .nasza była prze
klętą? 

XVI. 
W kilka dni po ślubie Jerzy udar się 

do Givet w towarzystwie Józefa Mil
lera, który od powrotu do f ran cyi prze 
bywal w Cendriere . 

Stanąwszy na miejscu zgłosi'li się 
po rozkazy do komendant!, nie chcieli 
oozostawać bezczynni wówczas, gdy 
przelewano w dalszym ciągu krew we 
francyi. 

Marya, nie· odstwuiąc J erzcgo~ po
dś!_żyła z n!m razem do Oivet, w n~
dziei, że mąż jej, którego ,postanowie
nie pochwalała, nie będzie przyłączom' 
do korpusu armii czynnej i wysłany ną 
pole walki. 

Na skutek jednak żądania posiłków 
.P.rzez gencrałJ:t · fa iclherbe'a„ komen
dant zamierzał uformować batalion z 
rezerwy 40 pułku wojska liniowego, 
stojące~ garnizonem i ze zbiegQJ/~ 
którzy ujść zdołali po kapitulacyi Me
zieres. ~dy naraz dochodzić zaczęlY 
wieści o przegtfanej bitwie pod Saint: 
Quent;n, o rozbiciu _armii feidherbe'a 1 

o kapitulacyi armii Paryża. Wojna 
więc była skończona; zawieszenie bro 
ni zawarte, zawarto przedwstępne g„ 
mowy, poprzed111Jące podpfsar~ie „a
runków pokoju. 

(Ciąg dałszv nas~pL) 

. ~ . 



pelacye: 1) o pogrom w Siedlcach, 2) o 
stalł wojenny w K~ólestwie Polskiem. 
3) 0 pogrom we L w.:e w gub. grodzie1i
skiej i 4) o ograniczenie dzią.la:ności 
Macierzy Szkolnej przez administmcyę 
Król~twa. Interpel~cye te ma.·~ być, 
zgodnie z .ży~zenlai:iI Po!a~ów, odesła 
ne do komłSVl, bez zadne1 dyskusyi. 

Manifestacya kobiet. 
W łiyde Parku w Londynie odbyt 

- się 1'iec publiczny aoostołek równou
pra'W'nl~nLa polityc~n~_g~ kobiet. Wiec 
uchwtalll przedstawić izbie poslów wnio 

- sek, żą-Oając:V: uwolnieni~ kobiet od pla-
cenia· wszelkich podatkow ze wzgl_ędu 

- na to. ie są one pozbawione praw, QoE-
o tycmiych. Po wie'Cu tlum. złożony z 
o kilkn tys:ęcy m~czyzn, wygwizdał a

~itatorki 'i zamknął im wyjScie z parirn. 
Policya zmuszona byla, toro\\-1ać kob:e-: 
tom 4rogę przemo<;,a. 

o 
a 
z 
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Z różnych stron. 
Bez ustanku trzeb!a budzić ducha 

· narodowego w ludzie polskim na obczy 
źnie, jeżeli nie chcemy. aby niemcząc 
się, powiększał szeregi śmiertelnych 
naszych wrogów - prusaków. W tym 

' cęlu starać się trzeba, aby każdy Po
lak abonował .,Wi.arusa Po!ISkiego". 
Obecnie można to ipismo zapisywać na 
maj i czerwiec. 

St. Wendet W Marpingen, znanem 
miejscu .pielgrzymek grasuje tężec kar
ku. 

Oelsenkircben. W kopalni „Conso
lidation" 93 ciskaczy nie zajech}'.łlo w 
ziemię. Niektórzy z nich żąda:kl wyż
szego_ zarobku, inni chcą aby ich zatru
dniono jako rębaczy. 

Habinghorst. Tl:Itejszy nauczy.ciel 
Wawrzyniec Humpert, zostat przesie
dlony do Gostvn.&l. 

Langendreer. W kopalni „Bruch
strasse" zostali okal1eczeni górnicy 

· Wellinghaus, Schneider i Schulte. Wszy 
5 stkich umieszczono w domu chorych w 
ei Witten. I · 
'.e 
'o --

Na maj i czerwiec o 

- zapi~ywać można każdesro czasu 

~ !,Wiarusa PoJ.skie~o" 
2 
o- wraz z dodatkiem religijno-powłeścirł· 

r-

ia 

Wym pod tytułem: 

„Posłaniec Katolicki!' 
Prermmerata na te dwa miesiące 

"Wynosi 

-- tylko I markę --
<> a z odnoszeniem do domu 1.28 mr. 

ro I<toby .pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
- ~kiego" przez maj i czerwiec posyłali 

Jego krewnym w Polsce, nie.c·h padeśle 
1,28 mr. i dokładny adres osoby, która 
gazet~ ma otrzymywać, a pismo nasze 

e- d!a odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 

ra-

~odiacy ! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego". organ robotników polskich 
na obczyźnie. 

~abo~eństwo polski& 
Nabożeństwo polskie w klasztorze 
W środę 15 maja n.a wieczór o 8 

azanie dla żonatych możczyzn. 
W środę 22 maja na wieczór o 8 · 

0diinie kazanie dla kawalerów. 

~!~ya św. w Steele 
d s.„ro do 12 maja. Kazanie wstępne 
niedzielę 5 maja po południu o pół 

0 6W„ej, n i e jak pierwej ~onie~liono •. 
, tygodniu dziennie dwa kazama 

~~ł do 9-ej rano i wieczorem o go
Z1n1e 8-e· 

b ). 

!\atuj duszę Twoją! 
Baczność Osterfeld ! 

zkl>onosi się Szan. Rodakom i Roda
n om w Osterfeld i okolicy. iż sposo
?ść do spowiedzi wielkanocnej! bę
~ od Piątku 3 maja ipo południu. o 
y .z. 3. ~rosi_ się szan. Rodak.ów, aze 
·e1~~ na1liczmej przystępowah do spo 

Uj 21 św. W niedzielę rano przystę 
u~ Towt1rzystwa wspólnie do Komu-

"'· O Rrxł7. 7. 
liw:-')"•• ''. ' ..... ._•"!· ~ 1 ~, ~ i 1 ., . :a ~- 1-
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rem o godz. pół do 8 odbędzie ię pier
wsze ·nabożeństwo z pol kiem kaza
niem. O jak nailicznic).~zy udział w 
s?ow;edzi nabożer1stwach uprasza 
s1ę. Komitet kościelny. 

Baczność Osterfeld ! 
Sposobność do spewiedzi wielka:noonej 

za~~nie s.ie ~ piątek 3 maia po poludniu o g<>-
dzm1e 3. Wieczorem o godzinie pól do 8-ej od 
bQdzje się pierwsze nabożeństwo z polskiem 
kazaniem. Dalszy porządek oglost sic z , 
bony. 

. Essen. W sobote. 4-~o maja po poludniu 
1 5-go maja rano dwóch ksieży bedzje sluchalo 
spowiedzi św. jeden w kościele św. Gertrudy 
a drugi w kościele Naiśw. Maryi Patllly (Se
geroth). Nabożeństwo z połskiem kazaniem 
niedzielę o trzy kwadranse na 4-tą w kościele 
św. Gertrudy. 

Stuckenbusch. Sposobność do spowiedzi 
wielkanocnej 8-go maja z rana i 9-go mai:.... 

O. Harybert. 

E!!2EE -

· eaczność Towarzystwa! 
:Roczne walne zebranje „Związku wza 
jemnej pomocy polskich towarzystw 

katolickich" 
odbędzie się , w niedzielę, dnia 5 maja 
o godzinie 2 po południu w Gelsen
kirchen, w lokalu pana Lobka, ulicłl Ko 
ścielna (naprze_ciw katolickiego domu 
chorych.) Szan. Towarzystwa_. należą
ce do Związku zechcą łaskawie przy
słać swych pp. przewodniczących lub 
deleg1atów. Także Towarzystwa, nie 
należitce dotąd do ~,Związku", a mają
ce ch~ć do niego przystąpić, zachcą 
także swych zastępców J!.rzysłać. -
Porządek obrad będzie na miejscu 
ogłoszony. - O liczny udział upra
sza się. 

Zarząd „Związku": 
A. Kranc. St. Kunca. J. Dąbrowski. 

Wycieczka w Bochum. 
W 11icdzielę, dnia 5 maja wycieczika cło o.. 

grodu P. W.alburRa w łfofstcde, ul. Poc.z.towa. 
O liczny u<lzfal uprasza 

l(omltet wycieczek lat<>wycb. 

Wiec „Związku Polaków w Niem-
czech" 

odbędzie się w niedzielę, dnia 5 maja 
po południu o godz:nie 2 na sali pana 
.Oisego, ulica Wanheimerstrasse nr. 
96-98 w Duisburg-Hochfeld. Roda
ków z Duisburg-ttochfeld. Rhe·inhausen 
i okolicy zaprasza się, gdyż będą wa
żne sprawy omawiane. Mówcy za
mie)~cowi. 

„Związek Polaków w Niemczech." 

Wie'! „Związku Polaków" 
odbędzie się w niedzielę, dnia ·5 maja 
po południu o godz. 4 na sali Towarzy 
stwą św. Barbary w Annen, przy ul. 
Wittenerstr. 21. Rodaków z Annen, 
Witten, Wetter i okolicy zaprasza si~ 
gdyż będą ważne sprawy omawi!Clne. 
Mówcy zamiejscowi. 

„Związek Polaków w Niemczech" 

Towarzystwo św. Wojciecha w Misburgu 
obchodzi dnia 5 maja trzynastą rocznicę swego 
istnienia na sali p. Keneke, na którą to uroczy
stość zapraszam_y dobrze nam życzących Po
laków i Polki z Misbur11:a i okolicy. Program 
zabawy uro.zmaicony: Początek o godzinie 
7 wieczorem: powitanie ~ości, potem przemo
wy delegatów i deklamacye. O goclz. 8 bę
dzie odegrany zabawny teatr P. t.: „Maciek 
doktorem". - Wiarusy! Stawcie się wszyscy, 
pokażmy, że mile i drogie nam jest Towarzy
stwo polsko-katolickie. Zarząd. (2) 

W niedzielę dnia 5 maja po poludniu o g0-
<lzinie 4 odbędzie sie nadzwyczajne walne ze
branie Tow. św. Jacka z Bottropu na sali pana 
Hofsta<la w Dellwig. Uprasza sie wszystkich 
czlo11:„6w Towarzystwa św . .Jacka i Stanislawa 
Kostki i nam życzliwych Rodaków. by sie jak
nailiczniej stawili, gdv.ż przyjdą ważne sprawv 
J>od obrady, a mianowicie polą.czenie p~niż~j 
wymienionych Towarzystw w iedno wielkie 
Towarzystwo, obór nowego zarzadu i zmiana 
ustavt . 

UwaJla: Uprasza sie wszystkich czlonków, 
którzy Wypożyczyli książki z biblioteki towa
rzyskiej, aby zechcieli ie oddać u pana ~emen, 
mistrza krawieckieR"o z Tow. św. Stam.slawa 
KÓstki w przecią~u jednc~o miesiąca, ~ prze
ciwnym razie będą wszyscy czlonko.w!e wy
mienieni w gazetach. ~dyż do tych ks1azek pra 
wo ma tylko Towarzystwo. 

O jaknajli:::znieiszv udzial uorasza się. 
Zarząd Towarzystwa św. Stanisława Kostki 

Zarząd Towarzvstwa św. Jacka. (Z) 

Baczność Otadbeck ! Czołem! 
Pierwsze zebranie s:rniazda sokolskiego .od

bę<lzie się 5 maja o godzinie 11 orzed poludmem 
zaraz po nabożeństwie, a nie jak uchwalono o 

~~:;.~· ~;~, ~~·/~~·;:~~-;~~; }; ~~;;:· r~:· : ~ '. ./;-;;::~? ~::; 

taksamo innych Rodakó ' z miejscowości Olad 
bock i okolic•. Cz 'em! (2) ydzłał. 

Towarzy two icimn .•• Sokół° w Waone I 
donosi :wym czlonk m iź przyszle mi ' ęczne 
zebranie odbe<lz.ie się w niedziele, dnia 5 maja 
o godz. I-ej po pc>Judniu w lokalu pana 11 
burga, u~. Szkolna. 

O li_czny i komoletny udzial d hów upra-
sza sie. G~cie mile widziani. Czolem! 

(I) Wyllziat 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi swym szanownym czlonkom. r1 w nie 
dziele, dnia 5 maja odbę-dzie sie kwartalne -w-al 
ne z~branie o ~cxlz. 4 PoDOludniu, na górnej 
sali Domu Czeladzi (OesellC'Tlhaus). O liczny u
<izial s.ie czlonków prosi. KdYż są ważne spra
·wy do :ialatwienLa. Goście mile widziani. (1) 

(Zarząd.) 

Baczność Towarzystwa połsko-katolicłde w o
kolicy Stoppenberll! 

Towarzystwo św. Mikolaja w Stoppcnbcrg 
donosi sąsiednim towarz.:vstwom. które zapro.
szenic otrz.ymaly, lub nic otrzymaly z pQIWO
du braku adresu. iż obchód 3-r<>e1,nicy nic od
będzie się dnia 12 maia. tylko w uroczystość 
śś. Apoistorów Piotra i Pa\'.la dnia 29 czerwca, 
na który szan. tC>warzystwa nini'Cjszcm zapra-
sza (2) Zarząd. 

Czołem K<>townicy w Recklin~ha11sen.Siid ! 
Towarzystwo Kołownlków „Gwl:mla 

urzą<lza w niedzielę, 5 maja rh. na sali p. Ku
chcma zabawę "\\"1osenną. Koncert wykona ka 
pela druha Lawick1: c~o. P{>c1.ątck o ~dz. 6 
wieczorem; o 1.?:0idz. 8 w s.aJi P°'Pisy nn kolach, 
po których nastąpią tańce. Zarząd. (1) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Lontrop 
oodnie swym druhom do wiadomości. iż przy
sz.te zebranie o<lbedzic sic w nicd1~iclc. dnia 5 
mnia o ~odz . 11 przed poludnicm w lo·kalu p. 
Lue~ w Lc11kerbcck, przy k~ciclc katolickim. 
Liczny udzial po-2ądany. ponic~ aż przyjdą wa
żne sprawy p_od obrady. Rodacy '-VStGpujcic 
w szeregi nasze, guvż pr1.y wspólnej pracy 
zdoł'amy zdrow~o ducha utrzymać. 

Czo.Tern! Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Bornig 
donosi swym cz.tonkom oraz zamicszkalym tu 
Rodakom, iż w niedzielę, dnia 5 maia odbcdzie 
~ię nadzwyczajne zebranie w sprawie rocznicy 
i chorągw.i, ponieważ na Boże Cialo mamy ją 
odebrać. Dla tego jest pożądanem. aby się 
wszyscy cz.fonkowic i Rodacy punktualnie sta 
wili zaraz po wielkiem nabożeństwie o wpól 
<l ·o12 w poludnie lfla sali zwY1;{lych posiedzeń. 

W imieniu towarzystwa :Fr. lialupka, sckr. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Buer. 
W niedziele. dnia 5 maja odbęd1,ie się wal

ne zebranie w celu oboru przewodn~czące~o. 
Zebranie będzie o godz. 4 po poludniu u pana 
Peppin~hausa. (1) Zarząd . 

Uwaga: Zaba\\-a. odbcdziie ~G 12-go maja. 
Muzyka na dudach. 

·----
Towarzystwo św. Barbarv w Herten 

donosi swym c1JoJ1kom i wszystkim Roda
kom w łiertcn i okolicy, iż tegoroczna piel
grzymka do cudownego miejsca w Newiges od
będzie się dnia 9 maja (Wrn: chowstąpicnie Pai1-
skie). Rodacy chcący brać udzial w pielgrzy_ 
mee mogą się zglosić po prowizorycme bilety. 
które nabyć mo-.tna u orzewodniczące~o Tow. 
św. Barbary M. Krępulca, ul . Wilhelma nr. 27. 
Bilety zwrotne kosztują 1.65 mr. O jak naili
czniejszy udzia1I w pielgrzymce uprasz:t 
(I) 1.trząd. 

·---~ ......... ---
Bractwo Różańcowe w Hillłen 

urządza w niedzielę. dnia 5 maja 
uroczystość J}{lŚWięcenia chorągwi. 

Wszy~tkic Bractwa i T01Warzystwa polskie 
uprasza si ę o liczny udr.ial z chorągwiami. (11 

Baczność Sokoli w Gahmen, Liinen-Siid 
I okol1cyl 

W niedziele, dnia 5 maja br. o godzinie ~ 
po poludniu odbędzie sic na ~ali p. Mormanna 
w Gahmcn 

WIELI(I WIEC SOKOLSI(I 
Rodacy! Wzywamy Was, al'y~cic n.a.ilicz 

niej na ten wiec przybyli, bo chodzi nam o 
zszcregowanie Rodaków a szczw<"i lnic mlodzie 
ży naszej w 1...astępach sokol9kic_h i stworzeni~ 
przez to muru ochronnego vrzcc:w ko n~porow1 
wszelkiej germanizacyi. Podążcie na wiec ten, 
na który zaprosiliśmy kilku rnc'>wd>w. Upra
szamy także Szan. Wy<lzial <>krę~u XI, aby 
przys.l'alf na wiec mówc6w, ldórzyby p~rzcb<: 
organizowania się w szcn'~ach sokolsk1ch do-
bitnie wykazali. (J) Wydiiał. 

Baczność! I Baczność!! 
Towarzyst. 2imn. „Sokół" w Ałtenbochum. 

oznajmia swym druhom. iż w niedziele, dma 
5 maja na sali p. Stratlinga. urzadza nasze 
Gniazdo wiosenną zabawe. 

Uwaga: Zebranie odhC'<izic ~ie o 3 .iooz. 
po ooludniu. Rodacy chcąc wz1ą6 udz.iall w 
zabawie winni na zebranie vrzybyć. (t) 

Czolemt L Zmyślony, przew. 

Towarzystwo ~hun. oSokół" w Witten 
urządza wycieczkę w niedziel~ .. ~nia 5 mada 
p0 ooludniu o ~otlz. 04 do w1ei:<1e~o ogrodu 

Wilhelmslus.t" ulica Crenieldanzstr. nr. 38. 
Na wycieczce będą. różne ~ry dla dz.ieci i do
roslych. Dzieci otrzymaj~ podarki.. ~V wie~
kieJ sali taniec. Rodacy stawmy sie 1ak na1-
liczniej z rodzinami na wycieczk~ dla pokrze-
pienia ciala i ducha. Czolem W1'dzłat 

Uwa~a: Przvszle zebranie odb~dzi~ sic: 
dnia 12 maja rb. o si:odz. 2 po pohtdmu. Na po
rz.adku dziennym obór sekretami. Komplet 
druhów pożądany. Preze-9. 

Rr!tC:-ł'1·" lłf>·~(lttf:'" ~~·. w ~o\'!~rielt. . 
(; r,; ~ r. :- : ,: ~ :- ;:~:;~ =:: ~-...„. -;· ~ - ~:~~ . . ,-·,:1om J $:0-

trom. or-a t R om i 
m z Osterfckl i o oli • it w przyszl 

dzielę 5 maja ob hod.zi urocz) st ć poś e -
pja chorą~;. zan wne Bractwa Rótal 1.• 

we oraz TowarZl które zap ze.ni 
trzyn1aly. ta że i t które dla braku adr 
zaproszeń ·e odebrały, uprzejmie pr imy, 
ab\• jak nm1iczniei ze hcieli nas od 'cdz;i i 
z chorągwiami. Program. Od ~odz. 2 ~'ł 
przyjmo"\\:anie Bractw, To arz "Stw i gości 
ali p. 11uscmanna koJo kośc ola katolicf.-deg~ 

o 0 4 wymar z z chorą ·iarni oo nową chorą
i;.!iew na probostwo. o 4 nabożeństwo Połs' ie 
kazaniem, po nabożeńst ie powrót na I 
gdzie hędz.ie koncert. śpiew:r i odę.grany zo;. 
stanie teatr pt. .,Dzwonek św. Jadwigi!". W-:; 
one dla Brad i , iós br Bractw~ oraz cr1C1D
bratnic.1 Tov:arz ·stw r fen .• dla gości m~ż
czyzn i nicwia t 50 fcny J,!'óW. O jak najlicm:i • 
SZ\" adzia:l prosi f'r. Jforyz.1, nad.zet. 

TowaTZystwo rea .JczusowCito w Ha.mm 
W niedziele. dnia 5 maja o<lbę<lzie ie mie

('.i~czne zehrianic. Ponieważ przyjd~ bard:m 
ważne pra r pod obrady. zatem pożą{{ancm 
jest, ażeby i wszy cy cuonkO'\\-:i~ gtawi · 
(1) Zarząd. 

Uwa'1;a: Zwracam szan. Rodakom uv."a~e. 
ażeby na zebranie ta wmz rstwa uczęs.ze7.al i4 
~clzic dużo nauczyć sic m~:\. O i:i.k najlie7.
nici. zy udzial prosi Przewodniczący. 

Towarzvstwo ·w •• Tarm Chrzc. w M.cldcric 
zasyfa s\vcmu sz n. czlonkowi i h< rążen 

ICHAŁOWI l(UBIAKOWI 
orn7. jego <lozgonnci towarz::r ce życia p aamit 

KATARZYNIE TALACZYKOW1 IE 
w tln'.u ich śluhn 4 hm. naiscrdecr.niojszc życze
nia :r.drowja, sr.cz Gścia. hl~oslawfoi1stwa Bo~ 
żcgo i ws:zclkici pomyślności na now:.\ dr~c ży 
da W ko1"icu wykrzykuj<:my: MI oda P.:ira 
ni eh 'l,yjc ! niech żyje! niech Ż}~ic ! aż się 
echo z Mci<lcnich uo Pol~ki odbije. Tego Wam 
życzy w imienin ca.kio Tm\-arzystvta 
(I) Zarz4cl 

-Hfl• 
Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Wiece „Zjednoczenia zaw. polskiego'' 

odbędą się w niedzielę, dni.a 5 mała IK.: 
W Sodiagen po południu o 4 godzinie w loka 

p. T. Nothe. 
W Oberhausen po po.ludniu o god7- 4 w łe>kal• 

p. Vogta. 
W Hochlarmark po południu o 4 godz. w lokal• 

p. Heucr . 
W Wiedelach przy Vicncnuur~ w lokalu pa11a 

Wittcnbcr~. 
W Elberłeld po po.ludniu o ~odz. 4 w lok.ala p. 

Kapes, Bachstr. 

Baczność Rodacy w Vicnenburs:u. 
Wielki wiec polski odbędzie się w 

niedzielę, dnia 5 maja po pot o godz. 3. 
u p. Sochtinga. Na p_przqdku dziennym: 
Dla czego sj ę organizujemy ·w zwh1z
kach zawodowych polskich. O liczny u 
dział uprasza 

,,Zje4noczenie zawodowe POiskie'' 
Zebranie członków w Hochstrass 

odhcdzie siG w niedzielę, dnia 5 maja o godz. 
10 przed poludniem u p. Vlerbauma. 

"Zjednoczenie Zawodowe Polskie''. 

Baczność Druhowie „Ziednoczeola Zawodowc
tto Polskle~-0"! 

Z powodu nawalu obrony prawnej, rckla
macyi podatkowych i dnnych spraw. uu1..iclać. 
będe porady w przyS71ych dniach jak nastc: 
puje: 

W piątek i sobotę 3 i 4 maja w Habing
horst u p. Wessels ocl 8 <lo 11 ~odz . przed pol. 

W p0ttied1Jałek w Kastrop w mojem mie
szkaniu przy ul Wittencrstr. 53 po poludniu. 

We wtorek 7 maja w J(irchlindc u p. Schi. 
machera po poludniu od ~5 do 8 godz. 

W środę 8 maja w Men~ecie u p. Vogta po 
polud ni u od 5 do 8 s.;odz. 

W czwartek .w J(astrop przed poludniem 
W piątek I soboi w odingcn u p. Nóthe 

po poludniu od 5 do 8 godz 
Druhowie upras1.am o korzystanie z tej 

sposobności. Zarazem proszc z.abrać ze soba 
odpowiednie papiery jak wykaz zarobku z ze 
s1lego roku i do innych spraw odpowiednie do 
kumenta. Dalsze dni heda później o~losz ne 
na życzenie szan. delegatów - Szcześć Boże. 

Piotr GrzCS.ek, -dele~at okręgu Ili. 
„Zjednoczenia Zawodowe~o Polskic~o. ' 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem KaiserU 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
"Wiarus Polski" aus Bochum flir die 
Monate Mai und Juni 1907. und zahłe 
an Abonnement und Bestellgeld 1,28 M. 

zu habe 

• „ • • 
. . . . , „ d. • fi 'I „ 
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m Ba~zn~ŚĆ-Rodac;-;··w;n~~ -~ 
fi ł ołłoiłrJ· ! ~ * Policya zal•n'łala mi sprzedawa~ * 

'lewartyshvo św . .l\\arcin.a w l\irchUnde ~ artykuły misyjne ~ 
ł'odaja do Wiadomości swym cztonkom, iż dnia · ~ ~ 
OO kwietnia rb. o godz. 7% wieczorem zasnąl '/ft podr.zafl :mi~yi odhy1,nć się mnjącej od dnia. lJ\ 

~ 5 do l 2 maja hr, na mirj::;1~u prywatnem ~ 

- Wielki s~ad I 
i ~ r bf męz iej. 
dla eblopc5lw i roboczej. 

go o 
w Bog-• czlonek nasz ~ . , T 11 d . . m 

~ przezcmn e ou p. r o 1 a. wy .i;rnrza~1unem. 'U!. 
ŚJt. I: o n st a n t V sic z}' ń s"' i. ~ Dla tPgQ donn!'-\~(: ii, Ul'!~·lrn1: ll•i"Jjne i::prte m ~ 

Porrzeb odbędzie się w n!ed7J;e!~, dnia 5 'Ut. d w·ac lH:dę w nunm i.hh' 11 Y •11 tiiil..ła- ~ l Skład ~~.ukna. Praco1~nia ·podług miary. 
ID.ia rb o godz. 3 po po!udnill. m d4'ił." i u 5'· Zhumcrri·taar~a przy ~ z MJ 

Uwaga: Szan. CZf{)-nków uprasza się, aby • ,.;~ ul. N0rol)l1.1 Zill"lZ prby ko:<cie!e. m r tr e:vna, If oehemmerieh, 9ła.-wiU się pd godziny prędzej \V lok:i.lu posic- . ~ Donos:r.:1r. o 1yw fakcie, spodzit-wam się, ~~ 1 łł 
Gen w czapkach i o;r,na'cach. O liczny u<lz.ial r lit iż Rodacy dadzą wrogom naszym dobrą od-
'W pogrze~ e uprasza Zarząd. ( 1) t 1Jt. powiedź tem, że •I.ił~ el li.i_. zapotrzebowa- , ---- ---------- * nia swe podczas- mi;;;yi polilkie.i tylko n R l· * 
'lewarzy9two gfmnast. ,,Sokół" w Kirchlinde ~ daka zakupią a mianowfrie u dotkniętego ~ 
•ie do wia{larności swym druhom, iż dnia 30 ~ zakazem policyjnym 489 
hietnia rb. o godzinie 7~~ po poludniu zasnąl * J D • ) h ~ 
'W Bog• cz!~nek nasz ~ • &Die a.a, ~ 

łp. Ko n st a n ty Sic z y ń ski. ~ Wanne, Dwoi eu"·a (Bahnhofstr.) 198 * 
Pogrzeb odbęd'zie s:ę w niedzielę dnia 5-go **~1',M,!~':f~~~~~~~~~3M!:* 

rnaia rb. o godzil1lie 3 t>O pofudniu. O liczny 
udzid w pogrzebie prosi Wyd~ał. (1) 

111111 
Towarzystwo św. Szczepana w ~auxel 

ebchodzi swą latową zal.Jawę dnia 5 maja na 
•ałi P. Schlattera w Rauxel. na którą sie wszy 
stkieh cdooków uprzejmie za·prasza. 

Uwaga: Goście, którzy chcą brać udzial. 
rnuszą być przez cz!o111ków tuteiszego TIJ\varzy 
st;wa wprowatlzem inaczej nie maja przystępu. 
M Zarząd. 
--- --~------_.......----

T ewarz. gimo. „Sokół w Dysseldoriie. 
Podajemy Rodakom z Dysseldor

fu i okolicy do wiadomości, iż _Gniazdo 
masze urządza zabawę wiosenną w nie 
dzielę dnia 5 ma;a w lokalu p. Vopla, 
ulica Kolońska nr. 252 połaczoną z ćwi 
czeniami i strzelaniem do tarczy o na
.grody. Początek o godzinie 4 po połu
dniu. Sądzimy, iż nas szan. Rodacy 
1ak najliczniej odwiedzieć raczą (2) 

Z braterskiem pozdrowieniem 
Czolem ! Wincenty Kałuziński. 

Bractwo żyweg,<> Róiańc.a św. w Essen 
donosi uprzejmie swym Braciom i Siostrom, iż 
w sobotę wieczorem 4 maja i w niedz:ielę 5 
maja rano s.pnsobność do spowiedZli św. w KQŚ 
defe św. Oe,rtrud'y_ W te samą nie-Ozielę Bra 
wtwo przystępuje pod chorągwią ' 
l(omunii św. Rano o 1rooz. 8 Msza św. na in 
1encyę Bractwa, Zaraz po Mszy św. wspólna 
J(omuma i wspólne modlitwy. Po P'Ql:u.ctniu ' 
godz. oól do 3 z.ebranie i zmiana Tajemnic · 
sati p. Fischera, przy kościele Kwadrans przed 
-4-tą !.;ctzanie polskJe w kościclr św. Gertrudy. 
Uprasl1. się bardzo, aby Bracia ~iostry z tej 
sposobności skorzystali O li..::.;'· '.1 1'7.Jufl upra-
saa siE;>. (2) Sz. f'rą~!i ~.a", nadz. 

l(oło śpiewu •• Moniunko" w Gełs.-Hilllen 
donosi szian. czionkom oraz. Rodakom z okoli
cy, iż w niedziele, dnia 5 maja na sali p. Nach
harschulte obchodzi zabawę w.iosenną. Począ 
tek· o godz. 4po pol. Program: Powitanie u
czestników zabawy, śpiew czteroglosowy, de
klamacye. z.aimująca humorystyka, tai1ce. aż 
do końca zab~wy. 

Uwaga: Z powodu zabawy odbędzie S·it:: 
roczne waine zebranie dnia 12 maja puniktu
~tnie o godz. 4 po pol. w lokalu posiedzeń. 
Cz.tonkow.ie \v inni się jak najliczniej stawić, 
ponieważ będzie obór nowego zarządu i przed 
lożooy h~dzie stan kasy. - Zarząd winien się 
god7Jillę r rędzej stawić. - Zarazem uprasza 
Bię wsz··<;.tkich zalegających czlonków ze sklla 
<!kami. aby się w ten dz.ień z nich uiścili. 

(2) Zarząd. 
----------

Tow. łfrrut, „Sokół" Oddział II w Oberhausen 
donosi wszystkim druhom oraz R.oda.ikom w 
Oberhausen i okolicy, iż zafożyliśmy w naszem 
rnfeździe oddzial kolowników. Przedewszyst
ldem naszej mJodzieży polskiej kladzie się na 
f!·erce, aby nie wstęp0wala cJ.o tak zwanych 
„czerwonych kolowrJków", tylko aby przystą
pila cło „$okola" na zebraniu. które się odbę
dzie dnia 5 maja o 51:00.Z. 4 po pot na sali p. 
Webera, nL Duisburgerstr. 419 Tam odbędzie 
&ie pierwsza próba ćwiczeń na kolach, zatem 
eię uprasza wszystkich druhów i lubowników 
sportu kolarskiego. aby na powyższe zebranie 
przybyli, po·nieważ tam będzie v.ryznaczony 
czas ćwiczc11 na kola:cłt i caly program doty
czący dziaJn kolowników. 

Czołem! (2) Wydziat. 
..----.- -----------

~ r elki wiec polski' 
odb~dzie się 

w niedzielę. dnia 12 ... go maja 
o gotłz. 4 po JłOI. 

~a. gpJi boteltl „:V i c to ri a" l 
vr : o um. 

Liczny nrlział RoJarzek i Roda.Ków i 
po~ącta.ny I 

- Swój do swego. -

Baczność Rodacy w Bot trop ie! 
Ażeby zaPobiedz wszelkiej konku

rencyi niemieck:ej zalożylem w Bot
tropie 

parową fabrykę chleba, 
:wskutek czego jestem wstanie z każ.clą 
firmą obcą konkurować. 

Zarazem donoszę Sz,an. Rodakom 
w Gladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeżdżl1:n przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
Ne jeść smaczny i tani polski chleb z 
.mei fabryki, proszę mnie kartą poczto
wą uwiadom'.ć a chętnie przybędę i 
sprawę załatwię. Kto raz srprobuie z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
rpoparcie mojego przedsiębiorstwa, kre-
ślę_.się z szacunkiem (491) 

Mateusz Kowalski, Bottrop. 

Baczność parafianie----
z parafii oporowskiej pod Poniecem! 

Chorągiew już nadeszła. W niedzie 
lę, dnia 5 maja o godzinie 3-ei~ po połu
dni u odbędzie się zebran:e i przedsta-
1wien~e chorągwi w lokalu 'P. Modera w 
R.ohli.nghausen. Zapraszam wszystkich 
,szanownych parafian i parafianki na to 
.zebranie. - Chorągiew jest bardzo pię 
Jma. (492) 

Walenty W oiciechaw~ki. 

Kołowce 
tylko pierwszorzędne fabrykaty, jak0 
to: „Neckarsu1mer PfeT '. „or:tznl~r", 
„Excelsior", „D-ZuR:" pod ~warancy4 
po bajecznie tan'.ch cen:i. ~·1. Częś..:i re
.zerwowe: węże gum.')\V~ na irnla od. 
3,50 mr., ipłaszcze od 4,50 mr. q2ywa
ne kołowce i ko.fa motoro\vc na skb-
dzie. (49.5) 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

U sluiz;a polska ! U słu~a pol~ka ! 
- fa chowy warsztat re par .i . .:yjny. ·--

Msszyny da u.otowania, ~«ł~ 
~~~ maszyny do szycia, 
piece, maszyny do pran:a, wyżdży
maczki imaglown=e, lampy i t:Jwary 
emaliowane, jako też dostawa c:łłi'o''-'!
tych urządze(1 po nadzwycz:ij ta:d...:h 
ieenach. (496) 

Na odpłatę! Na odphtę ! 

O Schramm, Do~.mund 
uI. Przeorska (Pr:orstrasse) nr. 4. 

nap rzec ·w kościoła św. Józefa. 

·acz nia emalj. ~ 
kupuje się najta'lałej I najli"Jlit"j ~ 

· Bochumsk. Konsumie Emalii 
Dorlunn RiHa!bagbau~en p. Wanne, 
Do1·stenerstr. 3. Rcinrichstr, 31. === Tanie UD•Y"'alkł I =-= 

Budzik f>'ł. 11zw1)nek. 1,ao mk 

zegarek ;;:f:~~k. 2,35 m~ 
Zegarek mc::r~~o 6,so DU 

r.9rin1·k1' oi:oło 2000 ilu8bl 
tJ Il cy1 wys. iar 10 fr 

... 
I: 
N ·-u ·-.a 
·-

========= A.tropstr. 4. ========= 
'J'anie i rzeteRne iródlo zakupna. 

Nowo oiworzonr pierwszy 

w ,eeklłt11Siid czylł Broch 
ulica Maryańska naprzeciw No,Yej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Sz~mańskiego, k~ięgarza. 

Polecam wszystl..lm Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Ilaukau, Hochlarnark, Stockenbusch i całej 'Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
======= rozll).aitego wyboru------

czapek, szelek, lolła"łlratów I wszelkiej ble· 
lizny tłla m~żezy.zn, mael~jÓ'HTek I lasek 

sokolsldeJ1 • 
Zarazem donoszę Towarzystwom miejscowym jako też i za

miej:5cowym, 17. posis dać będę w krótkim c.:tnsje wszelkie towarzy
skie czspki, a któreby na składzie nie były, b~dą podług życzenia 
i wzoru spiesznie wykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiScie 
życzenia załatwić. Równ·eż dostawiam cylindry na weso~a i wszel
kie inne potrzebne nec.zy. 

Składam niniejszem wszystkim rodakom podziękowanie za do
ty'cl1czasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskaw J dalsze po
parcie i względy 

Z wysokiem poważaniem 

Walenty Mrozkowiak 
w Bruchu.-------

~&il:!IS! rasm••.t1Urłldf.l~~Jfl'lł11iJUIS'·Pl4;~AUZil'J!lł"lll•it•m&Uii!D 
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Baczność Polacy w Hamborn i okolicy! 3 pomoenłli.ti• 

Szanownej Publicmości donosz~, iż .zbudowałem obszerny krawieckie~ 
...,._ ~amiot, w którym odbędzie się na duże sztukipuy;, 

mie zaro.z &ł 

dwudniowy taniec A. Bajoński, 
i to w nf edzlelę 5 moja i w poniedziałek 6 maj•. 
Początek o godz. pół do 4 po poi. Usługa bardzo 
rzetelna i polska. W 8tQp wolny dla każdego. -ł-9-ł 

Berae~ 
Neustr. n•·· 6 

Od jl5-go maja P 
trzeb na Z wysokim szacunkiem 

Krysłyan Thomas, Hamborn, 
Meidericherstrasse. 

Baczność Rodacy! 

Wielki 
transport 

ózi ów dzieci~cych 399 

w rozmaitych ga/.unklr.h, jako to: 

sportew-e, pr ;fbm.e d~W"e · t. d. 
sprowadziłem nn porę wiosenną. i polecam po cenach nizkich. 

J ' p 1 · , ar i s · 
skład mebli oraz komp2etnych wypraw 

w Wąnne, uBcn. Karola. 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

liachar-a, 
która we vszystklej & 
mowej pracy dobrzeolt. 
n ana., 

A. Powałowst 
Docl1am, Allee~ 

Prośba.I PvlaV 
naty prosi gorąco • 
życzenie mr. 50 ( 
chc~c się podać. si1ł1 

niemców. Prosz11cy 1' 1 
duje się w stałejrolt 
i po:siatla dobrze is 
dzone domostwo. .l'ot 
czającemu dam stós~: 
proc. a pożycz~ę 0 

w przeciqgll dDl H· 
SZQ jesz~ze raz o 'tJi 

chanie mej prośb~ 1 

wentualne zgtoszelll~f 
sz~ posfać do 6 11a1;; 
pod literą., Z .I ł ~1 
Postlagcrnd Es::ien 
' 403 

I Dzie11'ezyna ~ 
znają.ca się na go•~ 
stwie domowem, k • 
także mogła być port ~ 

I 1.~t 
na. w ~ntere31e,. r Jal ie 
bna orl 15 rnaJa •. 

K~sa oszczeilnos'c· czerwca. na wysoki~ U t) Wif'lkie towar1p1two sługi p. Oehfb. 
ubezpieczeń pdrzebuje 8 a.ł mi trz kra.li'! 

podpisar..e.go .Banku przyjmuje depozyta na wszystkich miejscach Dellwig Griinstr. ot· ~ 

i płaci od nich 437 ~dolo1elł, -4-5 kra w~~' ~ 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem '!!!' a s I ę p c o td I (! 

E' „, na surfluO'" 4 i pół proc. za półrocznem wypowieilz. na 
h d d Również inwalidzi mo- i poia. dome~ 4ff 4 proc. za nntyc miastowem "''' owie z. d · ·e 1 ~' .; gą się zgłosić. zaru mem sf. 11 

B Z • k płacę mo~e się •v . ar. le m s i s. llelne, 464 u bum JU 
E~sen• Rul1r oOC 1 }3· 

il K . (C d B h ) „ .,„„.t'· t 1. Hi~ nuu·p~- t.t ~ t 440 ~ W OrOnOWre rone fJ. • ra e. p mW ffl'llrhn•"" 

Program wieca z-,stanie JlÓŹ ldej 
egfogzuny. 

M. Danecki, Poznań 

Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. ie 
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IJ 1 zuobko m. 

Za mser.iy płaci ale SI mJeJsce fQC)ka ctroboep l'W~ Mehl„łl ~ W'J"kWem d:•t l>O&willteca
ilfllll· PHedpł&ta kwartalna na DOCzcie ł a listowycłl 
~lar. 50 fea., a~ odnoszeni•m do domw 1 mr. 
' ,_ "WiarH Polski" 1.apiSU1y fest w Cłmlin poca I 1111 Baż1 za llarc I Ojczyzno I ka 15 f. ogloszeałe. zamiGUCZODe przed łnscrat..a • 

fen. l(to często ~lasza otrzyma rabat. - U• „ 
„ Wiar111. Polskłeio" naletv frankowal I •odM • 
oLcb doklad.ny adres l)WllCeKO. Ręk01>. al• •••• a litN'PI JOd makiem ,.L. polnisoll nr. 123.0 

"edakcya. Drukarnia i Ksiegarnia znaJduje siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Te 1 ef o n nr. 141-4. -- ·-
AeUJce polscy! U czele dzieci swe 

• ..-, eqta~ i pisać po polsku! Nie 

fld ~em, kto ootomstwu swemu 
nłelffllrd się nozwoll ! 

I WJP&dk6w dni&. 
-

?re• _,.iska stwierdza. że •iemcy 
pra„ cor~czkowo nad tem, by prze
s~ przyj~ciu orzez Dumę orojek-

łll .• samorz~dzie Polski. 

W'ftbu część pnasy rosyjskiej u
waia ł4danie Po1akóW w ~prawie sa

·morz~ł za zbyt wielkie. Prnsa pól
\ilrzędcnva za:ela stanowisko rua· wskroś 
wroei , Polakom. 

W ·B t lwie wydarzyło się wielkie nie
uczęścłe kolejowe. 

~ ii elektrycznej <lo Szpandawy 
ajecW ociąg na tl'(amwai . 2 osoby 

20!iałr a.bite, 11 osób odniosło okale
JUJa. 

?• 8tuów Zjednoczonych donoszą ~ ,,..„_ nieszczęścia koJ>afnianem. 

W kopalni Wi1pple w słanie Virginia 
wydarąfJl się wielka eksplozya, wsku 
tek której wielka liczba górników po
nio• hferć. W chwili wypadku znaj 
ławało się pod ziemią, około 100 gór-
~ików.. I 
l!!s:t_~= **------·-·-·-~-----

Walka o ziemię ,,niemiecką" 
w dzielnicach wschodnich. 

sena, czy wie otem. że p, Biedermann 
nabywaniem <lóbr od niemców i sprze
dawani em ich Polakom krzyżuje zamia 
.ry ikomisyi koloni'1a.cyjnej. Oskarżony 
.v. Riesen przyznaje, że wie o tern, ale 
iroimo to ma styczności z .p. Biederman-
ITTem, ponieważ do polityki się nie mie
~za. Na to zwraca przewodniczący u
,wagę oskarżonemuł że politykę lJil.!ra
,wia tern hardzi.ej p. Biedermann, Ił on 
:P· v. Riesen, służy mu na narzędzie. 

Tak jest, odpowiada oskarżony, ale, 
o ile wiem, komisya kolonizacyjna w 
·danym razie .postępuje tak samo. Slo-
1wa honoru1 że majątek kupu~ę dla sie
,bie nie .dałem, nie miałoby to sensu, bo 
Klovekorn jest zadłużonym niemcem, 
. który byłby s.przedał każderrru Polako
,wi czy niemcowi. 

. N!astępnie przesłuchiwano .p. Bie
idermanna szczegółowo. 

Przewodniczący: Pran jesteś wla
ściciełem banku pod firaną „Drwęski i 
Langner", który jest ban~iem vo~kim 
wyłącznie! 

Oskarżony Biedermann: Przy)nu
ję również chętnie i klientów niemiec
kich. Kupuję majątki i pożyczam pie
n·!ądze na hinoteki. 

Przewodniczący: Głównie dzialal 
ność pańska odnosi sie do wzmacniania 
,polskiej włiasności ziemskiej. 

Oskarżony: Tak jest, jako polak 
uważam to za swój obowiązek. Dobra 
)cupuję inietylko z rąk niemieckich, ale 
j z rąk polskich i staram się o to, aby 
idobra te .pozostały w reku polskim. 

Przewodniczący: Pan u.żywpsz po 
średników. Możesz ich .Pan wymienić. 

Oskarżony: Jestto tajemnica, zwią 
zana z moim interesem, dla tego wy
,mienlć tych osób nie mogę. 

Przewodniczą.cy: KuouJ:ic od nie
mców, masz pan oczywiście podsunię
te osoby. 

Oskarżony: Tak źle nie ma się ta 
sprawa. Pragnąłbym posiadać te mJ.

od takim tytułem podawały pisma J{ony, za które nabyć mógłbym wszy
~icnieckic obszerne spr\lwozdania z stką ofiarowaną mi przez nieąiców zie
lłspo ianego ;(Uż przez nas procesu mie, - bez podstawionych pośredni
" Pile prr;edw panu Biedermannowi z ków. Niemcy wysokiej rangi i staao
J>onaaia.. włiaścicielowi finny Drwę- wiska przychodzą sami do mnie, chcąc 
~ki i Langne-r. Pisma n:emieckie umyśl sprzedać swoje dobra, ale tylko pod 
•ie ur~dzały wielką wrzawę z powo- warunkiem, że postaram się o nabyw-
4~ J>ro~csu tego spodziew ajg.c się po ców podsuniętych z nazwiskami nłe

:i •nun kOfłJi)romitacyi Polaków. Proc~s .mfeckimi. Dla te20 też mam takich 
i• iiakończył się atoli niemała komprom1- pośredników, którzy sie do mnie zgla
. tacyłl •iemców i ich patryotyzmu ta- szają. 

~ .. l~rowego. Nadzwyczaj ciekawe było zeznanie 
. Z c:ekawego oweg_o procesu poda- ~wiadka. p. l(loewekorm. Podaje o~! 
Jerny je~zcze następujące szczegóły: ze .v. Riesen ?al mu _slo:vo honoru, iz 

Włuckiel wsi Schonwerder ( ?) ł rna1ątek kupu1e dla s1eb1e. . , . 
·~lo.vekorw. sprzedał Schonwerder nie- I Z tego powod~ pyta s1e swr~dka 
Jakiemu p. von Riesen rzekomo ipod wa Kloe~ek_orna obrono~ o. Ma~roth . 
. r~nkiem, że tenże wieś kupuje dla s:e- Jezeliby p. v. R1esen me by_ł dał 

~ b1e. Schonwerder przeszło następnie panu tego slow~ honoru, cz_ybys pan 
. a Wła Mść p. Biedermanna (Drwęski sprz~dql ów ma1a.tek p. B1ederman-

f 1 La~gner), który poshdlość tę sprzedał .nowi?. _ . , 
0; 1".krotce p. J?rądzyńskiemu. o?~ar~e- śwmdek Kloewekorn. Tak, sprze-
~ .aue zarzucafo p. Biedermannow1 I R1e- dałbym. , . 1 ? 
r ~en?wi, ie oszukali I(lovekorma, który 1 O~r?nca ~amroth. D.a czego: -; 

.11! ~hc1af wieś sprzedać tylko niemcowi. I .przec1~z p. Brederrn.ann b~ł Pok1k1em. 
~ Oskarżony s :edermann zaprze~zyl , Sw1adek Klo~\,,ekorn. Pr~wd~; 
•11 lvsze\kiej winie . zarzucanej mu przez I .ale on ~odawał n~ 1 5000 ma~ek w~ęce" 
. P~okur;?.1oryę . Nabył on majątek od v. W cu lszym. ciągu zezn_a1e. świad.ek 
, ~1~sena zupełnie odpowiednio do pru- . Kleowekorn, ze D? staw1enm. wmc · 
~J ~kich IP"ze · , • h I sku karnego przeciwko oskarzoncmu, 
ii Ws;61t~~0V.: prawnyRc. ~ oświad- był dwa razy u naczelnego prezesa w 

czyt, że nab ~rzo~yt ~· ie ken Kloewe Poznaniu i ośw:adczył mu. że wszyst-
fi korna wła , .Y :n aJądlc { z. rąb . p. d i' ero 1 kie pieniądze, jakie z tej spra W'/ 1~wen-sc1w:e a s1e ie. op ' . . . · d 1~rzekona . . . . trzy tualmc wyl·u1e, da pdnu prezesowi o Jn , wszy s i ę, ze się na rnm u „ d · , 

~c nie n · d t =l .,_...., kowv panu yspozycyi · 
~'· n:ederrn nioze: 0 5 ąp. lf.I. " • Swiadek nctwol·at Hissmann, u któ-

now1 . • · · Prz d · · . k , i w 1 . rer::o kontrakt sp1~an 1, zezn- t , z P':- u 
łerna wo m~zą~y izby . a1 ne p. ? Klcowekorn p\rt::i.ł ~ię go, c1r \'. R1e-

ł1 ta.pvtu1e s ię oskarzonego v. R1e · 

sen kupuje dla siebie, czy też dla kogo 
jnnego. Swiadek mp na to odpowie
dział, iż o ile zna okoliczności. p. v. 
Riesen kupuje jcdynieł aby „zrobić in
teres". Jeżeli jutro sprzedać może 
korzystnie, uczyni to bez względu na 
to, c_zy kupujący będzie niem~em, czy 
też po\akiem. , 

Wobec takich zeznań wynik proce
s u nie był już wątp)1wym„ Na szcze
gólną uwagę zasłu~uje jeszcze tylko 
zeznal).ie p. radzcy policy:..nego Zachera 
z P9znanla, którego powołano jako zna 
,wcę rzeczy politycznych. 

P. 2lacherowi przedłożył obrońca 
Mamroth IPYtanie: 

Czy mu wiadomo, że tak, jak pan 
Biedermann kupuje majątki ·niemieckie 
odniemców przy pomocy pośrndników, 
tak samo czyni komisya kolonizacyjna 
,przez osoby podstawione (Strohman
ner ), aby nabyć majątki polskie, przy
.czem jednak często w takich wypad
kach sprzedający polacy nawet nie w:e 
dzieli, iż poza plecami tych ludzi pod
stawionych, dział1a komisya koloJJ!za
cyjua, a ci ludzie podstawieni zapewnia 
li, iż kupuLą bez udziału komisyi ko~o
nizacyJnej 

Prokurator: Protestuie vrzechvko 
takiemu pytaniu na zasadzie paragrafu 
53 ordynacyi procesu karnego. 

Pan nadzca Za.cher: Mam wpraw
dzie zezwolenie do dania odpow;edzi, 
o ile uwiażam to za stosowne. ale mogę 
tylko w tym przypadku dać wyja~P e
nle, jeżeli władza przełożona udzieli ie 
zw.ole ni a. 

11akim sposobem nie dowiedziało się 
społeczeństwo polskie z ust pana rad
cy policyjinego o rzoczv :lajw1żnirj
szej, ia i :mpełne zwoln1ente o~karżo
nych zamknęło akta w tei1 J"'::yoieka
,wej sprawie. Podnieś~ jeszL:.lC tylY.o 
.należy, że w um'Jtvwow:an·u wyruh.u 
,przewodniczą~y \\:yr dŹme zazna.;iy l, 
jż wynik rozpraw ,r 111e tylk•), że n!e u
Jawnil żadnych czynów j·)\\'odzą;;ych 
.zamiaru poszkodowania ze strony o
s~arżonych, ale że nawet brak wszel
kiej po,9.stawy, na której by mmiar t:tki 
oprzeć można. Wobec teg-o sąd scv;iu 
dza niewinność oskarżonych i nakłada 
bardzo znaczne koszta procesu (prze
.szlo 30 świadków z oddalonych st.ron 
pp.) kasie paf1stwowej. 

Prokuratorowi towarzyszył i pier
wszy prokurator sądu ziem iańskiego 
aż do chwili ogłoszenia wYroku. 

Proces ten trwal od godziny 9 z ra 
Da aż do godziny 3 w nocy. 

Burz u obrady rosyjski j umi 
państ o ej. 

Poniedzitilkowe posiedzenie Dumy 
ja1' już donosiliśmy, było nadz ~yczaj 
burzliwe. Stronnictwa parlamentarne 
i9o późnej nocy naradzaly się , wyraża
Jąc obawę o rozw ąza1Jie Dumy :v ra
,zie nieprzyjęci~ projektu o kontyngen 
c:e rekrutów. 

Według powszechnej opinii. dalsze 
losy Dumy były w ·rękach Po1aków. 

Dzienniki pod.ają pe :vne szczegóły 
z tego posiedzenia. W cza ·c mowy 
ocyalnego demokraty, Żurabowa. na 

prawicy powstal straszliwy ł ulas. Pra
'v'ica ośw'adczyła, że żurabow obraża 
armię. Preze przep 'al po~iedzenie. 
gdyż nie mógł door0wadzić do pokoju. 
.Min'ster wo:ny ryszedł. lew.ca ró 

nież opu zeza~ i "a 'ę. ~dyi Zurabo :va 

i jeszcze jednego socyalistę zamierma 
.wykluczyć z Dumy. 

Polacy wstrzymali się od udziału w 
rozprawie. ' 

Ustalil się pogląd, że od polaków 
iZależne jest .obalić Dum~ lub też 11moc 
nić jej pozycyę. Wreszcie polacy IUlc 
,cydową.li s i ę zająć stanowisko. Mi>
iW.Ca Kola Konie oświadczył, że polacy 
są przeciwni teraźniejszemu stanowi 
~zeczy w wojsku. które ię_st używane 
,gtównie do tłum l enia ruchu ewnę
trzne~o w charakterze ekspedycyi kar 
,nych i wytwarzan:ta stanów oblętenia. 
1Lecz polac;y nie są wrogami narodu ro
syjskiego, lecz tylko przeciwnikami 
niekonstytucyjnego rządu, będą ted7 
,gl9sowali za wnioskiem rządowym • 
,S!dYż armia jest niezbędna ·dla pań~hn. 

Stpnowisko Kola polskiego zrobił• 
na centrum 1 konstytucyjnych demcltra 
tów, którzy obawiali się wie·~e rozw :Ą 
zania Dumy, wrażen:e jak nailep .:e. . 

Jak już donosiliśmy projekt rządo
·WY przyjęto 193 glosami przeciw 12~. 

·Rozstrzygnęło więc rzeczywiśeie '"' 
głosów polskich, gdyż projekt rządoWT 
byłby upadł - gdyby iposłowie polaCT 
bili sdo owali pu.~ niemu. 

Polaey n obezyźni -
.Pollcya w Holsterhausen w kłopoci9. 
co zrobić z krzyżem, usuniętym z 1ro

bu polskie20 dziecka. 
Donosiliśmy już, że krzyż z polskim. 

napisem, ustaw:ony na cmentarzu gmia 
nym przez p. Woźniaka na grobie je
g9 dzjecka, z poręki policyi został •
sunięty. 

Przez dwa dni stał krzyż ów u 
cmentarzu przy bramie, zwracaAc aa 
~iebie uwagę przyibywają,cyc1t 
cmeutarz. 

Następne trzy dni znajdował lię 
krzyż w schowaniu policyjn~m. a d.1ia 
29 kwietnia o godzinie ~9 wieczorem 
Jakiś robotnik w towarzystwie p0Jicy
an~1 przyn;ósł krzyż do domu, w któ
rym mieszka p, Woźniak i postawił ~o 
w sieni obok drzwi, wiodących do mie 
szkania p. Woźniaka. 

Nic to jednak policyi nie 1: > ~ noże 
.bo p. W. będzie energicznie dochodził 
swych praw i zmusi poJ icyę, by Po
zwolila na ustawienie n.a grobie krzy7..a 
z polsk:m napisem. 

' 

miesiące 

z od szeniem do domu 1.28 mr. 
Ktoby pragnął, byśmy •• Wiaru a Pol 

kiego'' przez maj i czerwiec po y łali 
jego krewnym w Polsce. niech nadeśle 
1.2 u. i dokładn adre osob .• która 
g.zetę a otrzymy ·ać, a pi mo na ze 

dl dn-0 'nej o oby przekażemy pocz-
cie. 

ro mtnik 



liemie polskie. 
Prufł Za·.~•todnie:U. Wa1·wri i Mu ~r. 

Puck. Przysłowie polskie: „Co ma 
<Wisieć to nie utonie", sprawdziło się 
i<Iosłown:e na posiedzicielu Wohlcie z 
.Karwieńskiego Błota, który z rozpaczy 
J.ż przegrał proces, powiesił się. Przed 
;tern jegnakże w celu samobójczym 
iWskoczył do studni, z której go wydo
byto. A więc nie miał utonąć, tylko wi 
sieć. 

Tczew. Na torze kolejowym vomię 
dzy Tczewem a Chojnicami wyp~dł 
mężczyzna z wagonu jadącego pocią~ 
gu i dostlał się pod koła. Smierć nastą-
1>iła na miejscu. Nazwiska nieszczęśli 
)Wego dotąd nie stwierdzono. 

. Orudzi;idz. Długi proces toczyły 
1wiadze z chłopcem Miaiksem P1rzybyl
~kim, i to z poy.rodu religii. Ojciec chlo 
1>ca był lutrem, matka zaś katoliczką. 
i<)jciec odumarl go rychło, matka chcia 
Ja zaś syna wychować 1po kiatoUclru. 
Jaiko też go po katolicku wychowywa
la. W szkole jednakowoż musiał chło 
1Pak uczęszczać do luterśkiego oddzia
łu, bo tak nakazuje prawo. Ale to pra
\WO obowięzuje tylko do roku 14. Ody 
więc po 14 .roku zatrzymano chlopca 
;W szkole, i chd'ano go ua<.:al po luter
sku wychowywać, chłopak ooarl s·ię, 
a gdy nie znalazł poparcia ani u inspek 
itora szkóLnego, ani u opiekuna, który 
Jest lutrem, zwrócił się do prezesa re
dencyj·nego w Kwidzynie. Nic mu to 
Liednak nie .pomogło, chłopfoc musilat 
uczęszczać na luterski wykład. Chł.o-
1Pak się jedrnak oparł, i nie chodził. Na 
lożono więc matce za miesiąc styczef1 
'J marek kary. Matka kr.uy nie zapłaci 
la, a .rzecz oddala do rozpatrywania 
~ądowi ławniczemu w G.rudziądzu. Ten 
że wydał wyrok uwaln~1jąc~, podno-

. sząc, że chlop~ec, skończywszy _lat 14, 
rnial prawo sam decydować o swej re
aigii, a z d~iem, w którym doniósł, że 
obrał sobie reHgię katolicką, niepotrze
howal już uczęszczać na wykład lu
_terski. 

Chlopiec posuawił więc na swojem, 
ia na wielkanoc rb. zwolniono go zupet 
111:e ze szkoły. 

PeJpJin. Ks. prob. Dzięgi elewski z 
Lembarga otrzymał instytucyę kano
illiczną na dziek1ana dekanata brodnic
kiego, .a ks. prob. Frtanciszek !2ehrend 
,Z w.:ęcborka na probostwo przy Kró
lewskiej Kaplicy w Gdańsku. , 
l!!!!Z!!S - • -

Jl\atalna omyłka. 
95) Powieść z francuakicgo. 

(CiC\g_ dalszy). 
Uwzględniając wyjątkowe położe

nie Jerzego i Miillera~ jako jeńców zbie 
głych z Niemiec, udzi_elono im niezwlo
<=znie urlopu przed rozpuszczeniem woj 
ska i ·obaj powrócili do llaut-Butte. 

Tam .dowiedzieli się o zwalaniu zgro 
madzenia naf'odowegg .i zawarciu po
:koju. Straszliwy rok zaptadł w prze
s.złość. 

CZĘśC CZW ART A. 
Odwet Madelora. 

I. 
D_wa miesiące upłynęły dla Maryi 

v ciężkim smutku, którego nie próbo
.wala nawet ukrywać przed Jerzym. 

Myślą biegła w ślad z~1 ojcem, 
i11arażonym na przykre koleje nieperw
nego czasu. Trwożyło ją osamotniea~e 
tł1ieszczęśliwego starca; sądziła, że mu 
·si on c~ erpieć niedostatek. znosić mę
iezarnie glodu 1 zimna. 

W jakiej rozpaczy .pogrążone być mu 
siało to ser'c~ ojca.wskie. oderwane od 
ikocH1jącej go .córki? Jakiego rozcza
irowania. jakiej goryczy przyczyniała 
samotność :pod konie.c życia zdala od 
jedynej ubóstwianej istoty. 

Upłynęły dwa miesiące a kia~dego 
,J"ana i k!ażdego wieczom Marya wyo
ibrażała sobie„ że szczęśliwy jakiś zbieg 
.okoliczności powiadomi ją o losach oj
ca. 

Nie mogla pogodzić się z myślą, iż 
by mial1a być rozlączon[l z nim na .zaw
sze; wydawało się jej to niemożliwem, 
:niespnawiediiwem; tudzila się nadzie
ją .i pragnę?a zachować to złudzen;e mi 
mo wszelkiego jego nieprawdopodo
l>ieństwa. J edneg-o rana, w pier'wszych 
<Iniach lnvie tnia, niczn.1jomy jak·ś, ma-

Ks. admi:iistrator Franciszek ttcrr- , aomość języka niemieckie~o nię_ będzie 
mann w Ostrodzie -0trzymał od na cze l ł i uważaną za p-Owód do niezłożenh; 3. 
nego prezesa Prus Zachodnich prezen- jeżeli ustawy przejściowe będą jak naj 
tę na przywrócone nieclawno probo- swobodniejsze." 

Nied1a\\rno obserwowano tutaj z 
,północy dziwne zjawitsko niebieskie. 
1N)1gle pokazało się oślepiające świauo, 
,pochodzące z -0koło 10 metrów długie. 
.go ogona, z któreg-o uformąwał się bly 
.szczg_cy trójkąt. Zwolna światlo przy. 
br1afo barwe czerwonawą i po mniei 
.więcej 2 minutach znikło. Prawdopo: 
,dobnie było to zjawisko atmosferyez. 
ino-elektryczne, jakie zdarzają się czę. 
ściej. 

stwo w Silnie Prankenhagen) w deka- Po przyję_ciu powyższej rezolucyi 
nacie tucholskim. oświadczył obecny poseł Napieralski, 

Chojnice. Robotnika Andrzeja Ka- .że Kolo po!sk-ie do niej sie zastosuje, a 
mińskiego z Nowejcerkwi. który w mianowicie, jeżeli plenum parlamentu 
dniu wyborów do parlamentu oddał .będzie za przyjęciem .rerolucyi do .no

.. glos za brata· swego, przedstawiwszy wego prawta, natenczas Koło glosować 
się llko tenże, skazała tutejsza izba .będzie za wnioskiem, gdy jegnak ple
karna na dwa mies·ią;ce więzienia. num s·ię nie zgodzi na to, natenczas Ko- Jlie Sl~ltR& t.1!4Yil . tsuropttf.sn Toruń. Dotychczasowy ip_rzepis ką fo nie będzie za ustawą g_losowalo. 
pa:niia i dezynfekcyi, któremu podlegali Poznań. Ks. prob. Oaipczyńskie- z Opolskiego. Stn1sznego czYllu 
wszyscy emigranci z Królestw.a do A- mu z Rogoźna wytoczono procęs o irze ,dopuściła się, jak donoszą gazety nie
mery_ki ria kontrolowych stacyach gra korne podburzanie do gwattów. Ter- ,mieckie, żona pewnego posiedziciela w 
Jlicznych zniesiono obecnie. min, Ila który wezwano kilkunastu Podewils ( ?) na swem 3letnieJll dz.iec. 

W Piławie ma być wyibudowany świadków, odbędzie się 1p;rzed izbą ka- ku. Oto w złości, iż ~j mąż powróciw. 
kościółek pod tytułem Matki Boskiej rną w Poznan:u 7 maja. szy z krontrolki. jeszcze raz wyszedł, 
,jako „Gwiazdy morza". Dotąd zebra Ostrów. Dnia 4 maja staną iprzed .pogroziła odchodzącemu: Czekaj tyJ . 
.no na ten ce] około 5000 mr. a ootrzeba Jzbą karną w Ostrowie: ks. ttu:ndt z 1ko. gdy powrócisz, zobaczysz, coś oo
przynajmniei dziesięć razy tyle. .Donaborowa, ks. Jonas z Myjo.)Vic, ks. robił. - Następnie odrąbała 3letniemu 

Klemen1owski z Baranowp, ks. Suchar .synkowi .rękę i chc:ala sobie . odeb1\1ć 
iski ze Słupi. Prokurator .wyitoczyf im życie. Smutne to skµtki niez~ody mal
,proces na podstawi.e znanego § 110. żeńskiej i gniewu. Oniezno. Wlaścid~l Ristau, Nie

,miec w Miatach w G'nieźnieńskiem 
sp:rzed~ł s.woje 166 morgową pos~a
idłość Polakowi p. WJkarskiemu z Trze 
meszna za 54 250 marek. a kupił 320 
iITIOrgowe gospodarstv/o z mi.vnem i 60 
morg,ami jęl'Jiora od Polaka p. Chmiele
.wskie·go w Foluszu za 90 500 marek. 

Właściciel Sauer w Njewólnie w 
Onieźnieńskiem sprzedal swoje 180 mo 
.rgowe gospodarstwo za 70 OOO marek 
gospodarzowi p . Wiczyńskiemu w 
łiochheim (?) w Mogi1leli.sk1:em. Na,zwa 
Hochheim zachodzi w powiedzie mogi
leńskim 3 razy, nie wiadomo więc, o 
którem z trzech ttochheimów jest mo-
,wa. 

Poznań. 1-go ma!1 minęło 20 lat od 
,dnia, w którym ówczesny kanonik i 
tPralat ks. Likowski konsekrowany zo
stał na biskrnpa .przez ks. arcybiskupa 
Dindem. 

Poznań. Na sali Domu katoliakie
.go w Poznaniu odbyło się w niedzielę 
walne roc.me zebranie delegatów związ 
ku Towarzystw Przemys?Q.wych. 

W sprawie przymusoweg_9 egzami 
nu rzemieślników na majstrów uchwa
lono następującą rezolucyę: ~ 

Walne zebrnnie delęgatów Tow. 
Przemysłowych jest w zas)adzie za 
projektowaną reformą egzaminów mi
·Strzowsldch, jeżeli 1. wpłyW rządu ina 
,złożenie egzaminów i ukształtowanie 
się komisyi egzaminacyjnej będzie u
,suniętym; 2. jeżeli niedo~tatęczna z·na-

Ob;onę księży przyjął mecenas Begałe Bytom. Sąd przysięgłych nie ma-
.z Ostrowa. że się jeszcze zająć w następnym swo-

O~trów. Dyrektor tutejszej wyż- .im okresie morderstwami Liberki, po
.szej szkoły dla dziewcząt, dr. Kliinke ,nie~aż o ukończeniu śledztwa nie mo
J·ozeslał do rodziców tych panienek, u- że być mowy. Wciąż jeszcze odbywają 
iezęszc:tJa·jących na pensyę, których· ro- się· przesłuchiwania w tej ~pnawie. W 
dzef1stwo bierze udz:iał w strejJm szkol ,zeszłym tygodniu przest:nchi·waną by
pym listy, w których grozi wydalen:em la żona Liberki, która wypie11a się 
(/, pensyi, je·żeli mlodsze rodzeflstwo w ' -wszelkiego współudziału w morder
.trzech dnUach nie zaprzestanie strejko- stwach i .przeczy, jakoby o takowych 
wać. Jako odpowiedź na listy te sta- ,była coś wiedziała, śledztwo zostp_f(} 
,wili pp. Stankowscy i Michałowi.czo- ,przewleczone przez a'.1a .rmującą poglo. 
wie sami wniosek 0 natychmiastowe skę, że Liberka miał być sprawcą mor 
zwolnienie ich córek z pensyi. Córki po derstwłl chojnickiego, ponieważ i w 
ślą do szkoły elementarnej. ale str'ejku tej sprawie musiano wdrożyć docho-
.w1orzestać nie myśl{ą. dzenia. 

Tak tedy i ta druga .próija sUumie- Z innych dzielnie Polshi. 
nia strejku iIJ. K. się nie udała. Trzeba Żądania rusinów w Gałicyi. Ukra 
,bowiem wiedzieć, że to jest t.en sam dr . 
. Kllnke, dyrektor gimnazyalny, który z .iński „_\Narodnij komitet" wydał odez

wę wybor.czą, w której domagia się wy 
.tego sa~ego po~odu wydalił I?rzeszło .wlaszczenia polskich właścicieli dóbr 
20 uczmow z g1mn~zyum tute1szego. przez państwo i oddanie wywłbszczo-

Ple~z~~· St_re1k m.urnrzy w ~1a- ~ . .nej ziemi, na ,dogodnych warunkach ru 
szeru m1esc1e skonczy~ się w następruJą- sinom. Dalej kQmitet wzywa do s1a. 
.cych w~run~ach Pf'~Y1,ętych prz,ez pra- ,nawczego zwalczania iautonomii gall
'~odawco.w I r?1botmkow: . Czeladmcy . ,cyjskiej ii uregulowania sprawy polsko·· 
.otrzyma1ą 38 ren. na godpnę za. cz~s j .rusińskiej nf1 zasadzie au.tonomil na-ro
d o roku 1909, 40 fe1'!-· a do 1 kw1etma , .dowej, między innemi zaś żada: zapro-
1910. 43 !~n. na godzinę. ~ad!o zred?ko l ,wadzenia urzędowe.go języka rusiń
;W1ano dmowkę z 11. do 10 1p oł godzmy. l 1skiego w rus.ińskiej części kraju, po
P~ada trwać bę~z1e od 6 _zrnn~ do 7. l dzialu centralnych wla:dz krajowych r 
wreczor;n: z d~rem~ god_zmam1 yrzer- ,urzędów na polskie i rusil1skie, a wresz 
wy dla smad~rna •. obiadu i podw1~·:zor- de utworzenia narodowej .prowincyi 

-~u. ~d 1. ~w1etma 1909 .roku drnowka rnsińskiej z osobnym sejmem i osobną 
.trwac będz i e tylko 10 godzin. . .władza. 

... _______ ·--· ~- . -· - -- ..... ~~„~ - ~ - • 

--·-~· Daj ~~~ - lis~-- P~~dk;~~;:i·l: i =~::~ iJaint - ~- Que~tin a-:łec::: jący .strój i pozór wieśniaka, zgłosił s ię 
do fermy la Cendriere. Żądał widzenia 
;panią Combredel, której chciał udzieBć 
.ważnych, jak utrzymywał wiadomości 
.Zapro\vadzono go do Maryi. TIGl ostat
,nia ze drżeniem i niepokojem badać za
iezębl iprzybysza. Przeczuwała, że ten 
1czlowiek ud~ieli jej wieści o ojcu, któ
,rego widział, z którym może nawet roz. 
ma wiat 

Marya, P.rzeJęta ucz~c1em trw:og1. I po bitwie, przechodząc z Qddziatem 
. Żołmerz podał pismo, zlozJ1 ukłon ,moim przez łąkę, gdzie walka toczyła 

v.:01skowy,_ .z ~utomatyc~n~ sztywnoś- ,się najgorętsza, wśród trupÓ'\N i ran
. e rą ~ykręci ł s1ę na p1ęc1e 1 wyszedł z nych dojrzałem starca z siwą brodą, 
.pokoJ~. , . . . mającego na ramien;u i na cza.p~e znak 
, . ~:e chcąc odpocząc iam chwili, pu- ,1mbulansu czerwonego krzyża. 

.scM11·sł s~ę ~e odbwrot~ą .. drogę ~o Mezie.res. ~ „Zdziwiony, Jkntety jakby •prze~ 
· - yµ J go yla 1uz spelmoną. czuciem kazałem żołnierzom się za· 

Milrya rozer':"ala kop~rtę ner.wo: .trzymal a sam podeszlem do leżą.cego . 
- Co masz do powiedzeni.a? za- wym ruchem ręki chwyciła za list 1 .' . • 

gadnęła. czytal·a·. Najpierw rzuc '. la okiem na pod „Oblicze 01ca p·a.~i zbyt ~łęboko WY 
- Pani wybaczy, odezwał się nie- pis; stało na nim: Pechter. ryte w mem sercu, rzby?1 me.:o~znał .~ 

.znajomy łamaną francusczyzną - wv- Młoda kobieta. westchnęła głęboko .raz d?ktora Madelora~,l'akko1w1ek mi~ 
stowien le przychodzi m: z trudnością. i ws~1rla się o poręcz fotelu, list pisany .spodzrnnem n;io~to hyc to spotka~ 
Jestem _t.olnierzem niemieckim, przy- był po francusku. .złamanego wiekiem starca na polu bit· 

w d "Ł k p · 1 WY · 1S .~1nym o niej przez meio kapitana z as awa am. · N' t .1 h .1 . t b łon 
misya, zdaje się bardzo wiaiżną. ,,Odwołując się do niej, spełniam " ie W:ą P1 em na c wi ę, 0 Y 

J k · ? C . f. .bolesny ·obowiązek i zadość czyn;e 0_ .Odd:s-,:chal Jeszcze. Kazałem go prze· 
m' og;-m.i~ć~:1ti~~in·o·ść oz ]~as:;~c~~~~ I statniej woli tweg·o umierają·cego oj~a. n~~~ć do_ s_~int-Que~tinRi ?toczy:yltr~ 
fanem Czy .; st-0tnie do mnie masz zl~ „Przedews~~tkiem muszę wyJaś- s. r\\~e~l s k:amami.,.. t amony 
.cenie? Czy 'raczej nie powinieneś ; nić, ~o wydać się może dlia. .pani niezro- .p1ers1po am. iem g1ra1~a u. t ku spro· 

· · , ·, . '7um1a•em w tern pośredni'ctwi·e „ rzy p1erwszym ova run mm się zwrocie do mego męza? ~ 1 
· - · wrp- d · 1 k świad· 

. · ga oficer,1 n·emieckiego. przeprosić .wa ZOUY przezemme e arz o . 
. - N1er przysłano mnie do ·pani. Nie na~ią że jej ~ówiĆ mus~ę sob: ,czyt że rana byta śmieirtelną. Kilkll 

um1~łbym w~U~ma·czyć. ~o zawiera ~hwili, gdy powinienem mie~ w je c-;_ nie tak ciężko ugodzonych żołnie:zY 
J?O.w1erzo~e mr 01smo, ale~ Je'ZO wazno- nie na uwadze bol.eść jaką spra..:i: iei frnncuskicp, przeznaczonych do szp1ta· 
.sc1 wnost~ mogę z zlecen, danych mi '.moim listem ' ' la, opowiadało, w ]1ki sJ)Osób lekarz 
1przez kapitan.a. .Przybyw~m zdale~a „Arzed ·wojną konieczność szuka- ambufansu mógt być :t.nhity. . 
.Qaf~zo., '!?0 dttwre dod Samt Quentm ni a środków eg.zystencyi nagi': la mnie „Ojciec pani, watpić o tern nie m()~ 
1~~ ~01 . 0 . omen erowany został ~o ,do s.pelniania obowiązków dyrektora .żna. szukał śmier.ci. . 
~Jttsa ~~!~' k~t·anrad to wy~~ał mme ,fa.bryki \-rr Montherme. Tam podczas ,.Przez caly ciąg bitwy narażał ~ię 
wilne~~ 

0 
~trzz~ nr~ebrać1~ 1 ę .P0 cy- czynionych doświhdczeń chemkznych na największy ogier1, opatrywtg_ł z nie· 

dowo, dzc'y 'Ppost Y wl listy P0: C~Jąck~ d? .przytrafił mi się ciężki wypadek: otr'l,1- .zrównanem poświęceniem vadających 
erun mm. memiec 1m1 le · f f t kl' . d k l · • 1 · 'k' z ko· jakie spotykać m·ale d d • m s;ę os orem, ros 1wym staran-om o o a mego zo merzy, po 1 sam .. 

'celu osziczedzenia 1m· m POk r? .z~, w .ojca pani, doktora Madeiora zawdzię- lei nie został raniony śmiertelnie w rnieJ 
sądzeń że -1. es te b~ p~zy rwoscti 1 po- czam jedynie życie. scu, gdzie go znalazl~i:n później . 
, , m z 1eg,1etn. en spo p . ~ t k. h ł D k , M d 1 k • ytorn-
,sób przybyłem bez przeszkód do Me- . •. amię~ a 1c ?S ug zachowu~e · ·; o t~r a e or odzys a! prz . ie 
,zieires a rfastępnie tutaj, gdzie panią się _na . zawsze. Nie sp~1cam . dziś nośc naz~1utrz, a wpatru1ąc s:ę ;;e :n~ .. 
.znajduję. .zac1ągmętego długu wdz1ęcznośc1 , nie ,czas dłuzszy, ::..To ty, Pechter ? · 

_ Mów tedy 0 h d ·? SIPł~cę ~o ni_gdy, ~aję tylko dowód, że za wolał. 
. · ' co, c 0 zi · o mm me za..pommalem. „Parę godzin potem, pod wp?r-

1 - Nie mam zlecen ustnych, fist . „_Po WYP?Wiedzeniu wojny, ja.ko I wem środków podniecających, zacta 
tylko. ,N1em1eie, musiałem .Powrócić do pu?ku ze mna .rozmawiać. 

1 - Od kogo? ·~„ .landwery, w którym przyznany mam „Wtedy to czują.c z·blifa.jący się zgoi 
- Od kapitana Fecltter. ; .J::... il stopic11 kap :tana. Losy .woj.ny zawiod!y zlecił m~ napisame n:niejszej odez\l/Y 
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Wiadomości ze świata. 
Oburzeni socyaUści w Paryżu. 

Aresztowano lównego ~ekretarza 
yndykatu handlarzy artykułami spo-
~czemi, oraz dw_óch członków zw1ą 
zkU r()botniczego za gwałtowne mowy 
na zgromadzeniach iPUblicznych. Roz 
J(az areszt~wraniia:~ w.ydal minister s_pra 
miedUwośc1 wspolme z prokuratorem 
Jeneralnym i z tpro~ura~orem .. P-0cią
.gnięto i-eh do odoow1ed~1al11ośc1 na za
sadzie prawa o anarchistach. 

Ponieważ socyiaJiści _popiet1ają na 
0gó1 pol:tykę obecnego rządu francu
'skiego, aresztowanie dwóch przywódz 
ców wiełce ich oburzyło. 
1 

Za różne wykroczenia mesztowano 
1~go maia w Paryżu kilka set zwolen
ników .p::lrtyi socyalistycznej. 

Rozruchy w Czarno2órzu. · 
Donoszą z Ca ttaro, że w Czarno

górzu wybuchł bunt z powodu zburze
.nia kilku drukari1, nieprzychylnych rzą 
pawi. W Niksiozu panuje wieLkje roz
goryczenie .przeciwko rządowi. Kilka 
pokoleń uzbrojony.eh mszy lo podobno 
na Cetynię. Istnieje obawu. że dojdzie 
do starć krwawych. I~ząd usta~owH są 
dy polowe. 

W depeszy z Cetynii zaprzeczają 
,urzędowo, jakoby rozruchy były po
.ważne. 

Wrzenie w Indyacb. 
Do londy11.skiej „Tribuny" donoszą 

z Kalkuty, że w Sanalpurze wybuchly 
,wielkie rozruchy skutkiem a;astrzele
tIJia na ulicy pewn~RO mahometanina. 
Na ulica-eh vrzyszło do w1a1k pomiędzy 
mahometanami a indusami. Dworzec 
;kolejowy przepełniają zbiegowie. Wy 
.slano w_pjsko dla stłumienia rozruchów. 

Wiadomości o niepokojach w In
gytach Poławiają się comz częściej. 

W spaniały zapis. 
Zmarły niedawno milioner Com

rnercy zapisał uniwersytetowi parys
kiemu 4 miliony franków, przezńacza
Jąc oqsetki z tych kapitałów na· śtypen 
,dya dla młody.eh badaczy. 

Upadek armii serbskiej. 
Pisma w'.edeńskie streszczają me

,moryal byłego szefa sztabu serbskie
~o, Aleksandra Masliina, jednesro z glo
,śnych działaczy :pamiętnego królobój
·StW)a w konaku bialog.rodzkim, o zupel
inei dezorganizacyi ~ęrbskiej. 

Wed{n~ p. Maszina, Bułgarya wy
,daje na cele wojskowe 23.000~000 frnn-
-·----------„--~------ 1 

dla pr.ze.słania p,ani pożeg11a11ia i błogo
slawie11s t\\'a umierającego Qjca. 

„Wieczorem otrzymakm .rolka;~ 
wy,maszerowania z pułkiem do Sh1s~ 
.burgt1. Gdy przyszedłem raz ostatm 
odwiedzić rannego doktora, zdaniem 
chirurga zostawało mu już tylko kilka 
krótkich chwil do zgonu; zastałem gD 
,nieiprzytomnym. 

„Zostawilem z}ecenie, aby go PJ
chowano na cmentarzu w Saint-Quen
tin. tak, iżby n1ni mogła chooiaż pomo
dlić się na j1ego grobie . 

„Pjsząc te słowa, spełniam obietn:-· 
ieę daną umierającemu. Nie moglem wy 
slać, jak tego pragnąłem, listu w ..::ze
śniej bo musiałem usunąć wiele prze-, . . 
szkód, aby mieć pewność, że nm1e.isw 
pismo dojdzie rąk pani." . 

Marjla tonąc we łzach. zaniJ3t,l Lst 
Jer.zemu. · . 

- Trzeba jechać do Saint-Qw.:nt:;1 
bezzwłocznie - -0świadczyla stanow
czo. 

Nie mógł odmówić. 
- Towarzyszyć ci będę rzekł 

krótko. 
Wyjechali zat'llZ wieczorem; stanęli 

w nocy na miejscu, ...a nazajutrz nano 
:Szukał.i wszędzie śladów zmarłego Ma
.delor'a. 

Byli u komendanta pruskiego, w ma 
,gistracie w kościele, na cmentarzu. 
.Nikt ied~ak nie mógl udzieLić im fa-
. dnych objaśnień. . . 

W chwilach niepoko}u i przer:a.ze~1a 
.n~stępujący.ch po Q.rzeg.ranej. ?1tw1e~ 
. nueszkańcy Saint-Quentin za1ęc1 bY:l1 
. troską o własne bezpieczeństwo; me 
.mógł znaczyć wiele zgon jednego. cztp 
,Wieka wśród tylu zaszlych śmi~rc1. L:
itowano się nad stnatą wszystkich, me 
'°Plakując jednej w szczególności. 

\ Cią~ dalszy nast,pi.) 

l ków, utrzymujq1... za kwotę po yższ , 
1Wstawianą regularn;e w budżet pań t
wowy, 46,000 wojska, zdolnego każdej 
1chwili do boju. Serbia natomia t preli
minuje około 2U,000,000 iranków; kwo 
tę tę pochłania tam .armia, licząca nie 
,więcej od 18-19,000 żołnierzy. stan tej 
,armii opłakany musi budzić ..urzewflż
nie refleksye i obawe co do losów Ser-
1bii na przy pa dek. gdyby ją po rwa la 
,za \Vie rucha wojenna. 

W porównaniu wiec z Bułgaryą. 
Serbia ponosi podwójne wydatki na 
,armie. placąc drożej, niż Sł:dzieindz;ej za 
<Żołnierza, który jest źle wyćwiczony, 
1wiecznie głodnv i obdarty. 

Maszin. który swój memoryał pi
sał niewątpliwię w porozum:eniu z g1a
pinetem Pasicza, p-roponuje zaciągnię
cia pożyczki w sumie 50-60 milionów 
·fr!wków na reorganizacyę armiL 

Japonia wobec Korei. 
Do „Timesa" donoszą z Tokio, że 

odkrytę w Korei spiski ·dowodzą, iż 
.istnieje tam silne wrzenie przeciwko 
japof1c_zykom, wywokrne przez stron
·nictwo zachowawcze. Zachowawcy są 
1oburzeni szczerą ch~cią gabinetu kore
,at'1skiego zaprowadzertia reform, oprµ
icowanych przez jeneralncgo rezydenta 
iiapol1skiego z Seulu. Dzienniki jaipon
·skle ostrzegają rzą<l, aby nie stosował 
·W Korei środków ostatecznych i ra
,dzą, trzymani\1 się w dalszym cią·gu 
-względem koreańczyków pol'.tyki przy 
~aznej, stosownej przez mar~rabiego 
Ito. 

z róŻDJOb st . Oil. 

Bochum. Tutejsza katolicka „West 
ftilische Volkszeitung" donosi za „Wia
:rusem Polskim'' o usunięciu w łfolster
hausen krzyża z polslcim napisem z 
gr.obu i dodaje, że postępowanie tikie 
,iest zupełnie niezrozumiał~ i doprawdy 
,nie przyczyni się do rozw1ązan~a kwe_:. 
styi polskiej. 
, Gelsenkirchen. Robotnik Leoipold 
J.(olodziejczyk, czyszcząc maszynę, wto 
,żył palice między kółka, które mu ur
,waty palec„ 

Bielefeld. W sąsiedniej wiosce 
1Sieker 2l1rwał się filar budui~cego się 
.nowo kościoła. Jeden robotmk zostal 
zabity, 5 poranionych. 

· Diedenhofen. W kopalniach krusz
cu w Klein-Rosseln, Rombach Orne i 
St. Baul zastrejkowali górnicy w liczbie 
przeszło 1000. Praca ustała zupełnie. 
' Bulmke. \V fabryce firm~ GriNą
funke dosilal się robotnik Kończak mię
dzy 2 wagony, które RO tak silnie zgnio 
tly, że trzeba go było umieścić w do
mu chorych. 

Buer. W kopalni „Hugo", szyb 
III zastrejkowali górnicy w liczbie ioo 
,gtÓwnie ciskacze i poganiiacze koni. Zą 
dają oni podwyższenia zarobku. 

Germanizacya - zn~czy tyle, co ~ 
protestantyzacya, .powiedział niegdyś 
~marły baron Schorlemer z AJst i miał 
racyę. co dziś i gazety centro:we PO:
.twierdzają. Jeżeli jednak tak 1est rze
~zywiście, wtedy ntileży z dwóch po
wodów tern energiczniej zwalczać gcr 
1manizacyę bez względu na .to, kto ją 
ittprawia. W VJ1alce z germamz~cyą naj 
lepszym sojusznikiem jest polska gazeta narodo\.VU. Kto zatem chce być. do
·brym katolikiem i gorliwym Polak1e~, 
. niech rozszerza pismo szczerze katohc 
1kic ja:kiem jest .,Wiarus Polski". 

Hamm. Pisaliśmy, już, że górnicy 
.·kopalni „Maximilian" zastreikow~li. 
.Qbie strony odwołują si~ do sądu P-or-
1niczego w Dortmundzie. który wyclą 
,wyrok następujący: ~arząd kopaln: 
,podwyższa zarobek ~z1enny o 50 fen. 
,od 1 kwietnia i dopłaci tę sumę za ~rz~-
1pra.cowane w marcu d~i. Kopalm, n;e 
wolno nikogo karać w zaden sposob z 
powodu strejku, jeżeli gór~icy ~:ie z~ 
1rem mjada do pracy. Pomewa~ górn.
rey więcej żądali, musi zebrarne roz
.strzyg_pąć w tej sprawie. 

Buer. W kop-alni „Hugo" znalazł 
·śmierć górnik Biichner . 

Wanne. Rodak tutejszy, kupiec p . 
Danielak wydzierżawił od pewnego nie 
mea. mieszkającego w pobrżu kat?!. ko 
ścialo, wjazd, 1aby w nim urządzić na 
czas Misyi sprzedaż książek i dewocyo 
·nalii. Pra'\VO" ku temu ma zupełne.~ co 
robi polier~? Oto po prostu zakazuJc p. 

1nielako i w owej ienr przedai~ to 
1waró "?-.r. Radz a ziemiaf1 kf b~ l tego a
mego zdania co p_oli ya, przeto pan 
D. odnió ł si do rejcn yi. 

Spodziewać ię na'eży, że Polacy 
w Wianne i okolicy zbierajac ię na Mi
syę wylącznie u Rodaka zakupo 'ać 
będą. To bt;dzie milep za odpowjedź. 

ApJerbeck. Robotnikowi Pro kie 
mu wpadł kawał rozpak>ne~o żelaza w 
oko. P. musiał szu~1ć porady lekarskiej 

Liitgendortmund. W kopalni „Neu 
I erłohn:• dostał ie Rórnik Buschmann 
1POmiędzy dwr.i wózki. :które go niebez
,piecznie zgniotły. 

Z Kastropu przez Lothrini;ren i Ger 
the zostać ma do Bochum pobudowana 
kolej elektryczna. · 

Tokio. W kQpalni „Horonac" za
trejkowali górnicy w liczbie 2000 • a 

biura i mieszkiania podpalili. W nocy 
przyszło do os1atniego tarcia z polkyą 

Nabożeństwo polskie w klasztorze 
V środę 15 maja n.a wieczór o 8 

kazanie dla żonatych mc;żczyzn. 
W środę 22 maja na wieczór o 8 

godzinie kazanie dla kawalerów. 

Misy a św. w Steele 
od 5-go do 12 maja. Kazanie wstępne 
w niedzielę 5 maja po poludniu o pół 
do 6-ej, n I e jak oierwei doniedono. 

W tygodniu dzienn:e dwa kazania 
o pół do 9-ei rano i wieczorem o go
dzinie 8-ej. 

Ratuj duszę T '.roi'l ! 
W Oberhausen w k~cielc Naiśw. Panny 

Maryi w niedziele dnia 5 maja o 11:odz. 4 rio po 
ludniu polskie naibożcństwo. 
~~~~~~~~~-~,·~~·~~~~~~~N, 

Wiadomości literackiea 
Treść numeru 7-KO „l(upca", 

Ruch w towarzy~twach kupieckich. - No 
we towarzystwo kupieckie w $remie. - Han~ 
del towarami na o<lplatc. - Przemysl rodzi
my w ilustracyach (C. A<lamski P~niafi.). -
I(awior labski. - Koresponderucye. - O pa
oierosach. - Dckoracya okna v.:vstawowego. 
~ Pobyt w amerykańskim domu towarowym. 
- Napomnienie dlużni.ka. · Oórnictwo w K.si~ 
s.twie. - Wiadomości ze świata han<llowe-;;o. 
f'atszowanic artykułów spoiy-wcz;ych. - Bank 
Spółek Zarobk()!W'Ych. - O automatach do 11-
stów rekomendowanych. Kon:iunktury. 
Skrzynka do listów. . 

„Kupca" abcmować mo.ż~a oo :"·~zystk1ch 
pocztach i knsztuje na maj 1 czerwiec 67 fen. 
~ ...... „~~.;1·,~~- .-•~folo.M....,._..,..._,,......,,,..~...., 

Osłalnie ~iadomoścl. 
P e t e r s b u r g. W rosyjskiej Du· 

mie utworzyło się nowe stronnictwo 
umiarkowane. - Rząd postanowił bu
dowę drugiego toru kole·owe~o. na ko
Jei syberyjskiej. 

K r ó J e w i e c. Wybuchł łuLaj zatarg 
pomiędzy właścicielami okrętów a zor
ganizowanemi robotnikami portowemi. 

P a r y ż. Piekarze strejkujący po
stanowili podjąć pracę. 

P a r y ż. W czwartek złożyli pre
zydentowi Francyi wizyty bawiący tu 
taj król belgijski Leopo!d i król an~ic!l
ski Edward który po ~vracając do Lon
dynu zatrzymał się w Paryżu. 

B e r I i n. Bawił tutaj austryacki 
minister spraw zagranicznych baron 
Aerenthal i miał dłuższe konłerencye 
z księciem Biilowem. 

B e r I i n. Parlament niemiecki u
kończył w czwartek obrady nad eta
tem pocztowym. Głosowanie nad re
zolucyami. mianowicie ~akże nad żą
daniem dodatków pensy1nych dla urzę
dników pocztowych w dzielnicach pol
skich, nastąpi dziś, w piątek. 

B e r I i n. Sejm pruski zajmował 
się w czwartek wskutek interpelacyi 
hr. l(anitza sprawą drożyzny . węgla. 
Hr. Kanitz twierdził, że kopalrue pod· 
wyższając ceny wę~ła odbierają robo
tników innym ~ałeziom przemysło
wym i niepotrzebnie wywożą węgiel 
za granicę. Hr. Kanitz żądał podatku 
od węgla wywożone~o za granice i 
zniesienia zniżonej taryfy kolejowej 
dla węgla przewożone~o na wywóz. 
Minłster handlu odpowiedział, że tylko 

·przez zdobycie większej liczby kooalń 
przez rząd można uzyrikać odpowie
dni wpływ na politykę syndykatu wę
~Iowego. Sprawę zniesienia zniżonej 
taryfy przyrzekł minister dróR: żela
znych wzfą~ pod rozwa~ę. 

Ze „Zjed no z ni za od. polskiego '. 
'lEC POL 

pszaitowc i 
.li: alniach. 

WIEC BECKHAU E prz Buer 
odb~dzie sie w niedziele. dnia. 5 maja po poi~-
dniu o godrz_ 4 lokalu p, ~gta. na ·t6ry 
WS:Zystkich R akó z DO~li.skich mietscowo-

ci zaprasza. tówca zamieiscOWl'. 

Holstede-Rlcmk.e? 
Przyszle zebranie czilonków ni odbęd:tie 

si 5, lecz dopier 12 maja o S{odz. 6 IX> Poł. 
w sati p. Walburga. 

Delegat dh. Kun cwicz mieszka o 
przy utky Hiltr per tr. 25. 

WIELKI WIEC W RESSE 

ie 

odbędzie ie w niedziele. dnia 5 I~aia P~ po
ludnicm o godzinie Jl i pół na salt p. W1eL3JNla. 

KOLO JA. 
\Vfeł!Q wlec odb~dzic się w czwartek dnia 

9 maja w s.ali p. i{ l>holz, R.e~entcnstr. IJ. Jako 
reforen priybC(lzie druh :SO$il1ski z Bocbwll. 
R.odakó'\; z cale.i okolicy uprasza si<: o liczny 
udzial. 

W Gladbe<:k. dnia 5 maja po poludniu w ~ali 
pana Kuora. 

W Erl.e w nicdzielt:„ 5 maja przed południem 
o godz. 110i konfcr1.:11cya m~żów zaufania ua 
sali p. Ochbra. 

W Altenes5en w niedziele 5 ma.ia przed p0ih:1-
dniem o go<lz. l IY:? na sali p. :Saal.a posi 
dzcnit: cil'onków „Zic<ln~cnia Zaw. Pol.·· 

W KUonii-Oaarden w sobot~ 1 w miesia.c• wue
c1orem o 8 gooz. w Uomu kat. tow~rzystw 
{Vcreinshaus). a porządku . obra<l. Sprawo
zdanie z walnego zebrania i mne ważne spra
wy. 

Tow. &imn. „Sokół" w Gelsenk.-Bismuck. 
Miesięczne posiodzcnie od.l.H~dz.ic s1e Vf ni~

dziel~ dnia 5 maja o godz. 3 oo poi. Uośc.ie 
mile ~idzia.11i. O jak najliczniejszy ud7.1al w 
posi<.."<lzeruu uprasza siG. Czokm ! 
(1) Wydział. 

l(oło • śpiewackie •• Wanda0 w. l(ray . _ 
donosi szan. cuonkom. iż w niedzielę, dma ~ 
maja o godz. 11 przed po/ud.niem o<lbt;dZJe się 
zebrau e na sali p. W. Kcfenaorsitcra. O licz.ny 
udzi.al czlor~.<.ów w iebraniu uprasza się z. poi
woduwainych spraw. Na zebraniu b<;dz.ie tak 
ze dyrygent, który ma nas ćwiczyć obce.ny. -
Goście mile widuani. Zarząd. (1) 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół w QerU1e 
donoo.i uprz.ejmić swym druhom •. iż o~tabuc 1~1ie 
suęczne zebranie n.;ku oob~d1,ic się . w mc
dzicle dnia 5 bm. o Rodz. 5 po po.ludmu w lo
kalu p. Schitmachc.ra w łiiltrop. Zaraz.ci~ p:z -
pomina się szan. druhom, aby z.echc1ch s1~ z 
swych skfadek u iścić. - Wa~ne roczne ~ellra
nle z oborem nowe)!o wydz.1a.lu ddbętlz1c się 
w cz.wartek 9 bm. (Uroczystść Wnicb. l:ańsk.J 
Obowiązkiem kai<l<.;go <iruha jest na te zebra
nia się stawi0. Czo.rem! (1) Wydział. 

Koło splewu ,,Lira'' w Ob:zrhauscn 
U"I; ia<ianua wszystkich czlonl.<ów a zwlaszcza 
zMząd. iż po tak ct.lugiej przerwiedla braku ~y
ry~cnta, odbywają ie znowu lckcyc w l<.~zd~ 
11ie<lz.ielę i święto o ~odz. 10 przed po.lud~t(!.111. 
Zebrania w czwartą niedziele każdego tmeSJ<\
ca na sali p, Ulenbroicha, dąwnic.j li~cke. . 
liczny udział w lckcyarch i w zebra111.ach rue
tylko czJonków. ale tak samo. t~ch. ktorz~ ma
ja chęć przystąpić do J\<Ma SJH;ewu, _[;~Y:- .bę· 
dz.ie pielęgnowany ponuędzy mnenu 1 sp1c\\ 
kościcln}'. ( l) Zarząd, 

Jowan;y~two a;Jmn. „Sokól„ ~ Scbonneb~ck . 
obchodzi w niedziele, dnia 5 ma1a br. 1.1a sali P· 
Winkclhofera ul. Mittclstr. 4-tą rocz~cG S\\ e
~o istnienia, n.a którą szan. Rodakó\ 1 R.~dacz. 
ki serdecznie z.apras.zamy. ~ro~r.am. b~r Jzo u
rozmaicon:r. Odbędą ię ćw1czen:a, p1cwy, , \; 
klamaicye or.a.z. trzclanie do tarczy o nagr•){ly. 
Upraszamy szan. Towarzystwa, które 1.aprosi 
nia odebraly i te które zaproszeń ~la ~>raku~ i -
dresów nie odcbraly, aby nas odw1edz1ly. uo.
ście moi.;ą być prz~ druhów w-pro\\ a~1.c111 • 

Czolem ! (2) Wydz1:lf. 

Tow . .s~·. ichała ' Reckłtn2b.-~ii.d (Bruch }. 
W nied~l clę, dnia 5 rnaia o godzime. 4 po Po!· 

odbedzie się kWartalne w~lne zebranie. O 11-
c.znv udz:ial clll nków pro:1 ~arząd. 

Posiedzenie zarzadu o zwyklym czasie. Tak 
samo rewi1..irowie kasy v.'inni ię stawić. o 
punktualne stawienie ~ie pro.si 
(1) Przewodnie?.ący. 

Towan. św. WawrIYóca eckl.-WschM 
·Walne -zebranie odbęd.zfo sie dnia 5 maja 

0 wpól do 12 przed ootudn!~m. P~zyidzie W?-
żna sprawa pod obrady, więc o liczny udzial 
czlonków uprasza sie. (1) 

W. Paoież, zast. przewodn • 

Towarzystwo św • .Jadwl~l w Oertbe. 
Walne zebranie odbe<lz.ie sie w niedzielę_, 

dnia 5 maja o groz. 4 po pol. Zarząd. ( 1) 

Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiibl. 
Walne zebranie odbędzie się w niedziele. 

dnia 5 maja rb. w lokalu towarzvskim u p. 
Rademachera. Początek o srodz. 2 po po.f. O 
liczny udz.iaf c1Jook6w uorasza się, gdyż bę
dą ważne spraV.'Y do zar twienia. 
(1) Zarząd. 



-·~ ó_zef Sabatowski, ou·sburo -Hochf.!ld, 
-n~ _ . Jed.:vn pf "s a fabryk li erówa na o'bozyźii e 

W. Lewkowitz, Bottrep, : 
' Telef Oli 98. Pfer ..... 1 

Oddział: Bh1ro J)fawulc•, · 
pol~ca się do wykonywania skar1, ,.._. 
wladz. kontraktów, reklamacyi Podatk...J' 
oraz wszelkich prac piśmiennych za *-'~ 
wynagrodzeniem, rzeczywiście 9i Zł 

Tel~łon 17:.l'i. ~· ..:;:...::::...::'· 
'Konto l•ankowe :" darmo. Mówi sam po polsku. 

1 telegra•ów: 8abatew
ldd, •ut•••ra-•Heel1łelcł 

bi kl\lejo-.ra: D11i1 lt • r ~ -
• feli-Siid. 

Spe~7alnoścł : 

Wiarus, Wojak Sobieski, Szolar 
i Ozolem. 

Rodacy! popierajcie przemysł polski na obczyźnie. 
sneg• 111nb11. lr1»1 

RHEINISCHE BANI: 
Duisbnrg·Hochfeld. 

Na dobrowolną łicytacyę przyj~ ._1 
i towary wszelkie~o rodzaju. 1 

Oddzial: Sprawy 2runtowe: 
Mam na sprzedaż mniejsze iwiek-, ~ 

mieszkalne, domy z lokalami do · 'łllót 
place budowlane, w miejscu i ok~ • 
robotników przy malej wplacie na ,,..._, I a 
dzy rachunek. Udzielam informa<:Ji ł .... 
magam kaidem• Polakowi do naby* -.-: 
go i taniego dom• mieszkalne~o: Jli.._ lil. 
Zd7 sic: pospieszy, gdyż domy podr°""-

Oddzial: Sprawy łliooteczne kae ......_ 
dnoścl I banków. 

Maj4cYJ11 nmiar budować, dostar~„ ta. 
tychmiast p.ieniędzy na I. i Il. hipot-

04dzlał r.abe1.0leczeń: 
Przyjmuje podania o zabezpiec1tui.t ~ „ 

i'Oia do Tow. zabezpieczeń od ognia w ~ 
dornów i mebli katdeitO czasu i PRll' -
ceaie. . 

--~-----,---

I. MledzlisM, 
w HE.RNll 

nl. N owa (N enstr~ 2~ 
poi•• Rodakom l'lw~j (lOI 

warsztat krawiec~ 

Józefa Sabatowskiego 
w którym wykoa..;e li• 
wszystko podłag IŚUJ 
z dobrych matel)'i e• Q. 

nach tanich. 
w Duisburg-Hochfeld. 

llecb echa br2·m1 daleka ad ucha do ucha! 

Józef Wiśniewski, 
w Herne, Neustr. 61, w Bru„khausen, Kaiserstr. 

111.& t.owar ~cie dobry, "trwały ł 'łani jako to : 

llaszyny do gotowania.. emal. I Maszyny do szycia 
1ar1kJ ltd. oraz całkowite orzą- z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie 

dzeAia kuchenne, maszyny do z gwarancyą na 5 lat. -

prania i wyzdżymania. I I Przybory do takowych. 
'010!!~!~~!~!~~arek motory pOdTói życzenia. 

Za gotówk~l Na odpłat~! 

Bacżnośc Rodacy? Swój de swego 

I\e eałk. 1U'Ządl5enie kuchen· I Pl"e&z~ łea łatJerat w7• 
• kupi. otrzyma ładn1 po- el~e % 

darek. 

Każdy, kto ten wycinek wr~ 
c1.y, otrzyma Ił proc. rabatu 

w towarze. 

li ·•·---•::- ~a„-. •• --111111-11 J )C.m7 zaws11:e na. sprzedai: f 

I 
gotowe gospodarst·· ... !0-50 a6rr; i I 
obsady chałupnicze od 1-!0 ••r~ dóe 

a. takie tylkt 
domy z ógrodami do 2 aere. 
Jł'aa;a kasa płaei oo złoienycla 

oszczędności 
.& pree.-n'$ na każdorazowe ż~danie, 
•'ia p.-ecen• za kwartalne.:n wspowied.zeaiea, 
5 proe"nł za półrocznem wypowiedzeoiea. 

X~ na 11 nas depozyt złożony, choćby za pólrooznem wypowie· 
Ue•i6a, a k•pi grunt od na.s, tem• wypłaca kall& D.&.iiZ& depozyt 
u*'J•llaiast. 
»Nr• 5 procent pn:ynosr:11ce hipotek i mamy uwsr;e na lilprzedaż. 

.ł.dre.aoft'd trzeba jak następuje: 

Bank Pai-eelac7jn,: 
E. G. IL b. H. Keaden lPoiea). 

11.-•• „„ ... am~.-··------~ 
T ni ehłeb! 

'Proszek do prania 

„Nlegedacht" 
jest najlepazym i vr uty. 
ciu najtańszym w ś...-ie•ie 
- Pierwsza próba. powo· 

duje stale używanie. 
Do na.bycia.: 

w :Marxloh: 
Aug. Eggert, 
wdowa. pet. Grfun.&r, 
Otto Melis Nachfi. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Aug. Multhaupt, 
Gust. Tjarks, 
1. Hiittemann. 

w Bruckhausen: 
Ha.mb. Iwporth. • Wenz", 
1. Juszczak. 

w Neum.tilit: 
Au~. Hesse. 

f 
w Buschhausen: 

Hugo Eggert. M! 

Z'wracam także uwagę na mdl 

· skład 01ebli 
które takte tanio sprzedaj c. Nowy skł1d polski 

na Oberhausen I okolic-:. Swój do swe10 t Swół de swieeeł 
-----
Biuro obrony prawnej ! u~::= Dnia 1-go latego rb. otworzyliśmy 

w Oberhausen Stockmannstr. 88 
(!!!itaey BJD.ek) 

handel mebli, 
•prawa.ci. prawn., tarn1ch, opieknńc.11dti. .-a.. 
wych, testamentowych, l!lpadkowych ul!NlfiitWIA 
od Jtleszczę~liwyc1a W"Jpadków, inwalidakica. " 1ł· 
pa.db.eh na. starość itd., jako tee wykona;. ...a. 
k.ie prace piśmienne włitcznie reklamae1• ~· 
we, prace piśmienne w polskim języku i ..... 
nia na. niemieckie i polskie. Polecam si~ •k81 łt 
fici4gania wszelkie& peza.sędowych JLaloli,WC 11 

wypraw, pleCÓW kUC)teD• najrzetelniejszych warunkach. Godz. ~pił. ei 
oyeh, różnveh sprz11>tÓw 8-Uł i po p<>ł od 2'--7. w niedzielę od •• Jl 

.# '-' ,odz. w poi, Ma 

domowych, wózików dla A g z· li 
dzieci, Jako też trumien. U • lpp 08. 

Kochanym Rodakom zaręczamy, iż Essen, Steelerstr. 1 (na~etiw 
będzie naszem staraniem zadość uczynić ratusza). 
wszelkim wymaganiom i cena.mi przystęp- -----------
nemi ich zadowolić. Wszystkie towary --~-~~•f8U.łłt11&~•~111 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak ~------~ 
i na dogodną odpłatę. 100 KasulatUtę 

Swój do swego 1 (cz1u st.ry papier) sprzedaje tanio 

A. Oytkiewicz & J. Miśkiewicz. aEmB&li&;;a 

Geny niskie! 

J. Barański, Wanne, 
Najwięks:ey i najst8rszy polski sktad 
mebli, maszyn do getowania I eał.ko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
-- -- na.przeciw kościoła. katolic:k"ieg9. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do 1taWiedzenia. 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego &ię przekonać możecie, że najkori:yst
r.iej kupicie całe wyprawy ora.z pojedyńc.ze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

ku.pią,-wypożyc.:;r,am gratis porcelany na. we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 

Najtailsze I ai· 
dogodniejsze iJri. 
dło zakuptt łla 

młodozeńc6w . 



Bochum, na niedzielę, dnia 5-go maja 1907 • Rok 7. 

• 
e~01enne pisao ł1dowe dla Polak6w Ił ob11rima po -.1, ·o ru r d wy pol1ty y 1 ZiU'Ob}I •, 

M'ft1utdii codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
~yci. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
WY•OSi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
gi fd „ Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

łf"flY1!1 pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 111c Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za Inseraty placi sie za miejsce rzadka drobneiO "11-
łrn 15 f. ogloszenie, zamieszczone vrzed inseratami 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy •o 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i pod.a4 "' 
nich dokladny adres plszącetZo. Rek op. nie zWJ1lCUlł' 

ledakcya, Drukarnia i Ksiegarnia znajduje sle w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Te 1efonnr.1414. 

,_.ddce polscy! Uczcie dzieci swe 
•óWl4. czytać i pisać po polsku! Nie 
iesł Polakiem, kto potomstwu swemu 
zaiemc.zyć się !}ozwoli ! 

•::r .s 

Z •Jpadków dni;,. 

W•jslta tureckie poniosły klęskę w 
watce przeciw powJtańcom arabskim. 

Według wiadomości nadeszlych z 
Je•tUW straty wojsk tureckich wyno
s~ "10 chlopa. 

SlilJ polowe w Rosyi zniesione. 
1\fmi dn:ami zażądała Duma ol

ar~ią większością głosów zniesie
nia SJC)ów polowych. 

,W ~ pruskim przyjęto wniosek 
wofaokouserwatysty Rzezoitzka, · by 
w Pnaańskiem. Prusach Zachodnich 
i •• Qómym Śłązku urządzono po 

wsiach szkoły uzupełniające. 

Qftodzi o stworzenie zakładów gier 
ma•i~1cyjnych dla ludności wiejskie1 
w d~~l'Dicach polskich. 

Parła•eut niemiecki uchwalił na po„ 
siedzenin piątkowem nieodwołalne do
datki pensyjne dla urzędników poczto 
wych w dzielnicach polskich i zgodził 
się na usamodzielnierue urzędu kolo-

nialnego. 

parlamentu trzyklasoweS?:o zgadza się jako pieczęć na polityce Rzeszy; Prn
na wszystkie środki rządu pruskicgo1 sy są wszechmocne, a wewnętrzne 
;podjęte przeciw nr1m. Natomiast n:e- sprawy Prus wywierają \\r.ielki wplyw 
przyjemnie ta dla rządu pruskiego, nu inne pa listwa związkowe; interesy 
gdy sprawy pruskie omawiamy w par- Prus wszędzie przoduit:t. Powiedziano 
lamencie niemieckim, bo tu nasze mo- też: Prusy S'\ na czele Niemiec! To 
wy zupełnie' rinne znajdują echo. Nasze znaczy innemi słowami, przetlomaczo-
zażalenia słyszą tu reprezentanci cale- nemi na wlaściwy język niemiecki: 
go narodu niemieckiego i one roz- Wy tam nie macie wogóle nic do 
_Q.rzmie\\111ją następnie nie tylko w kra- mówienia! Jeżeli zaś rzeczy tak się 
jach niemtleckich. lecz po c.:ałym śwje- mają, to też naród niemiecki in1 wię
cie, a z re~uły niedobre rzucają świa- ksze prawo zajmowania się wewnętrz-
tlo na państwo pruskie. nemi sprawami paf1stwa pruskiego. niż 

(Bardzo słusznie! - na lawach poi- sprawami jakiegpkolwiek innego pa6-
skich..) stwta związkowego. 

Rzesza niemiecka niema WJ)rawdz;e M . .p., nie trzeba zapominać o tern, 
że w świecie Prusy i Niemcy poniekąd 

11/1 podsta·wde konstytucyi mocy egze- się idenf;kuje; mówi się 0 Prusach, a 
kutywnej odnośnie do wewnętrznych myśli się 0 Niemczech i odwrotnie. Je
s praw .poszczególnych pa11stw zwigzko żeli n. p. w innych państwach związko
wych, ale ta wysoka izba musi sobie w 
każdym razie zastrzedz ,prawo stara- wych tanie się coś takiego, co niezu-
nia sj~ przez odnośną krytykę 0 usu- pełnie się zgadza z 1Jasadami kultural
nięcie .złych stosunków wewnętrznych nemi, tlltenczas nie przypisuje się od
w .Poszczególnych państwach związko- powiedzialności calem u narodowi nie
wych, zwłaszcza tak!ich, które mogą mieck:emu. Ale gdy w Prusach stanie 
przed światem poniżać powagę Rze- się coś takiego, co sję sprzeciwia kul
szy niemieckiej. Reprezentacya naro- turze, cywilizacyi i humanitarności, na
du niemieckiego oraz rada związkowa, ten.czas mówią na całym świecie: Tak 
powinna ~zuwać nad tern, aby powag\'l się dzieje w Niemczech! Dlatego powt'a 
Rzeszy nie ucierpiała wobec świata. rzam: R.eprezentanci narodu niemie-

ckiego mają nie tylko prawo, lecz i o-z tego prawa parlament zawsze bowiązek czuwania nad tern, ą.by przez 
korzystal w obfitej mierze i tilkże w wewnętrzną politykę pa(1stwa pruskie
przy-szlości nie pozwoli sobie ipod ża- go nie ucierpiała powa~a oa!ych Nie
dnym warunkiem okroić tego prawa; miec. A nie trzeba też zapominać o 
przez tę krytykę parlament łstotnie tern, że tę polityk~ u,nrawia kanclerz 
star na straży powari rzeszy niemie- Rzeszy niemieckiej jako prezes mini
ckiej wobec świata. Jeżeli zaś mamy strów pruskich. Kanclerz Rzeszy zaś 
prl1wo omawiania tu spraw łnnych jest nadzwyczaj zmienny według tego, 
naństw, natenczas byloby dziwnem, czy chodzi o politykę Ji,:lfistwa pruskjc
gdyby specyalnie par'1stwo pruskie mia go czy Rzeszy niemieckiej. Umie on 

Dotychczas :Parlament odrzucał wnio lo ten przywilej, aby nie było wolno barw~ polityki tak zmieniać, że przy
skf o tak zwa111e „ostmarkenzulagi" dla pochodnią krytyki oświetlić ciemności pomina zwjerze, które zmier ;a bany_ę 
uzedników pocztowych. Oświadczali jego wewnętrznych spra\,. politycz- swojej skóry. Jest on bardzo zręcz-

nych, tern l;>ardziej, że te stosunld szko nym człowiekiem, to musi mu przyznać 
się ta·kże przeciw nim dotąd wolnomy- dzą interesom narodu niemieckiego a i nieprzyjacjel, ale zręcznym tylko pod 
ślni. Obecnie glosowali wolnomyślni dla polskich mieszka11.ców rzeszy nie- pewnym względem. Dziefi wczoraj
za nieodwoblnymi „ostmf!rkenzulaga- mieckiej są szczytem niesipraw:iedliwo szy i .dzisiejszy dowodzą jego ~ręcz
mi", wskutek czego rezolucya odnośna ści. Więc mojem zdaniem, mamy ie:- ności, dzięki której dziś i wczoraj 'WY-

. szcze większe prawo krytykowania szedł ztąd obronn~. rpk~. 
została ~rzy1·ęta 188 glosami przeciw h · t -+ "' -+ .., wewnętrznyc spraw pans wa pru- (W csołość). 
149. skiego. niż spraw Jnnych związkowych A gdyby nie sprawiali mu czasem 

Panu Dernburgowi uchwalono po Wpływ innych państw związkowych bólu R:towy welf, \1lzatczvk. socyalista 
dłuższych rozprawach pensyę jako se w Rzeszy niemieckiej jest bo~·iem bJlr- albo Polak. natenczas nic uslyszalby 
kretarzowj stanu dla spr,aw koloniał- dzo ogrianiczony. tu nic nieprzyjemnego. Tak, m. p .• kan 
nych. Cóż znacza taka Meklemburgia, ta- clerz Rzeszy jest zręczny, bo udało mu 
l!!!!!Z!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!2!22!!!!!!~!!!!!! ki Brunświk albo Anhalt, cóż nawet ta- się skojarzenie konse! w"t" vno-libe

Koło polskie w parlamencie niemie
ekim przeciw antypolskiej polityce 

Prus. 

ka Bawarya albo Wyrtembers.;ia w Rle ralne, czego się nie ud·ało dotychczas 
szv niemieckiej? WnJvw tych p·a(1stw żadnemu mężowi stanu ri!t świecie. 
jest bardzo maly, czP"to nawet równa (Głos z lewicy). 
się zeru. Może to temu lub owemu pa- Jestto rzecz jedyna na całym świe-
nu z innych pai'1stw związkowych jest cie. Spojrzyjde •panowie 1i1 inne pmi
nieprzyjemnie, że to stwierdzam, ale stwa Europy, tam nie ma cze[oś podo-

Przy ethcie kanclerza Rzeszy nastę faktycznie tak jest. Te pa(1stwa two- bneg-o. Kanclerz Rzeszy umie w Pru-
puje zawsze jeneralny obrachunek rzą tylko jhkoby deko~1.cyę dla uświet- sach uprawiać politykę arcykon er-
SOPO·nnictw parlamentarnych z rzą: nienia Borusyi ivobec świata. M. p., mu watywną a w I~zcszy niemieck:ej co
~em w sprawrach polityki zewnętrzx.ieJ s-icie coraz więcej rezygnować z za- kolwiek liberalna. Sądzę. że upr/1wiat 
i Wewnętrznej. Imieniem Koła polskie- strzeżonych sobie praw; coraz \vięcej .bY nawet politykę całkiem liberalną. 
go zabrał gl~s przy etac:e kanclerza tych praw poświęcacie - nazy:va .to gdyby mia1 w izbie wickszość libcra -
Poset l(ulerskl. . się -- że w interesie rzeszy memie- ną. W każdym razie to. czeio doka-

' ~o:va j~~go w Uoma~zenm „Dz. ~?- ck{ej, ale \\; rzeczywistości w intere- zał, jest prawi cudem świata. Ale ~ą 
znansk1ego brzml1ła Jak nas_tępuJe: sie Prus które tu odgrywają n1jwię- dzc. że koszth tego ~kojarzenia konser 

M?ści uanowie, ile. razy cz_lon~owr~ kszą rol~. Królowie i książęta tracą watywno-liberalnego ponies:e o ·tatecz 
nasze1. frakcyi wstępuJa na mown;cę 1 coraz więcej na swojej powadze; on! nie liberalizm. zwłasz ... za. gdy j nadal 
o111a~1ają węwnętrzn~ sprawy ~anstwa nie znaczą wiele więcej, powiedziałbym pójdzie za dyrektywą kanclerza Rz -
Pruskiego, zarzuca się. nai:1, ze. we- prawie, że mn:ej, niż n. p, w dzielnica~h szy. 
Wnętrze ~prawy pruskie me n!ilezą do I nolskich wszechpotężni naczelni preze Kanclerz Rzeszy umie też w par:n
Parlamentu niemieckiego. sowie. Możnaby prawie sądzić, że ~n- mencie przemawia( ciepło za polityką 

To z.apatryw~nie jest z gruntu~ fał- I nc pai'istwa w rzeszy niern;eckżiej ~ą socyalną, jakoby istotnie był gorącvm 
sz~c, Jak to juz wyka~al czlone~ na- 111 to, aby przygotować rolę dl1a wspa- politykiem socyalnym i miał w tym kie 
sze1 frakcyi pan .dr. _Dz1embows~1 ': I niałej rośliny, która siQ naz rwn Boru- runku szerok:c noglądy. Urnie tu na
rnowach, wypow1edz1anych 7 m\11a 1 • ł svą. I wet przedkładać u ta ~Y o ochronie iiu 
ł902 i. 30 stycznia r. 1903.. Dla rzą~u I '·(B3.n.lzo dobrze! -- u socyalistów). I r>tllków i innych zwierząt. ratomia. t 
Prusk1ego jest to wpraw~~1e ~~godn~e Wpływ Prus jest w rzeszy niemie- w Prusach umie prowadzić wzec1w 
gdy ~as.ze spra\:'Y omaw'.aJą sic Jedyl!,e il ckiej miarodajny; Prusy wyciskają nie Polakom najzawzięt zą w~alkę rasową, 
W seHnie pruskim, bo w1ększoś~ tego -· 

jak nikt inny. Tam umie odmawiać pal 
skiemu robotnikowi tego, czego tu rw 
parlamencie ciepłcmi sło\\tami życzy 
wszy tkirn robotnikom, tj. aby robo
,tnik w podeszłym wieku miaJ swoj 
.wlasną chatkQ, w którejby móil spo
czqć spraCOWUIJY. 

W parlamencie niemieckim ma ser-· 
ce dla ptaków i innych zwierząt, w Pru 
snch nie ma serca dla biedneg-o robo„ 
tnika polskiego - ani nawet dla jego 
dzieci! 
· Wobec takich przymiotów kanele· 

rza trudno nam glosować za rezolucyą,. 
którą wnieśli centrowcy Jiaeger i Pass
bendcr pod nr. 284 druków, ponieważ 
nie wiemy, co ost/ltecznie zrobi z tego 
projektu ustawy kanclerz Rzeszy aako 
prezes ministrów pruskich i co zrobi 
rząd pruski. 

Jednak glosować będziemY. za tą 
rezolucyą, ponieważ ma cele bardzo hu 
manitarne, którym nie chcemy się 
sprzeciwiać. Ale musimy protestować 
zwłaszcza przeciwko 11.lstenowi 2 z po
wodu wyrazu „urzędnik". dalej prze
ciwko ustępom 3 i 4, bo obawiamy się, 
że gdyby te przepisv sta.ly się prawne„ 
mi, mogłyby przybrać forme. któraby 
nam później w Prusach mogła .... .-JM..-.'11'"'"' 

dzić. Skoro te ustawy będą przedło
żone, będziemy nad tern czuwtlli; są
dzę, że także większość tej izby, która 
dotychczas nie objawiala dążności an
typolskich, czuwać będzie nad tern, aby 
nam nie ukrócono praw 1111szych. 

Mości panowie, właśnie polityka 
antypolska, jaką kanclerz Rzeszy upra 
wia w Prusach_. nacbje się bnrdzo do 
poniżenia powfil{i Rzeszy niemieckiej 
wobec świata. Ubolewać należy nad 
tern, że prasa niemiecka niedostatecz
nie zważa na to, co pisze rprasa zagra
niczna o polityce antyPolskiej, że nie 
podaje swoim czytelnikom głosów pxia
sy :wgranicznej o prześladowaniu Po
laków ze strony rzadu pruskiego. 

Prasa zagraniczna w jak najostrzej
szych słowncll potępia politykę anty
polską. Wobec nawalu pracy tej izb r 
nie przeczytam ~łosów tych ~azet 

(Brawo! - na Ie:wicy), 
ale zauważam, że ,pra a /~1graniczna 
w„kazuje na prezesa aninistrów pru
skich. którzy uprawi iją politykę ant r_ 
polsk_ą, że to t n sam, co jt.tko kan !erz 
Rzeszv powicdziat w parlamen 'ie nie
mieckim: Prusy ą na czele Niemiec. 
a Niemcy na czele świata. J1u h pru
ski ..:zkodzi cze to interesom narodu 
niemieckiego po ·r1,;-d11·0, lub bczpo~r -
dnia. Czy sądzici panowi . 'i,e , tosun 
ki, jakie i. t11:at. · k.>ionia{;h n: mic-
·kich. · które tu tak LZCSto i1a11io110, by 
tyby możliw . ~~<.id· · t..r.1 n·e panowal 
c.lucli prn_,!c ? 'ąfiz!::.: że. gdyby reszta 
i liemiec t• :n .11mła \ ięk zy ''lliyw, na 
tenczas 11:c z .... hodziłyby tam rzecz r 

tnk godne :· 1ml "ani.a. Rząd pru ki 
naduiy \'a poni kąd p_owagi Niemiec 
uprmv :ając po:it ·kę antypo~ską, jakiei 
H:e odważyl ·ię uprawiać przed rokiem 
11."'70. \'prawdzie i przedtem usilowtrł 
rząd pruski nas wynaroda ~iać upra
wia1 politykę germanizac. jną. ale nie 
taką Politykę gwaHu za oomo\,;ą ro
zmait eh praw ~ 1jątkowyc1-k jak obe-
cnie. A oprócz tego kwesty polska 
n' e jest jedynie v.'.:_ęwnętrzną pru ką, 
lecz spra \ ą mi dz. rn3 od ową. Trak
taty viedc1i kic z roku 1 15 podpi aly 
bowi~m mo~ar t a Europy, nglia J 

inne. J ru y je złamały. ale przez to 
złamanie traktató Y ni u unęly i h ze 



sw.~ata. One obowięzują dziś tak sa
n10. jak w roku 1815. 

My polacy mamy jeszcze osobne 
prawQ, aby sprawy nasze tutaj ~ par~ 
Jamencie omawiane byly, pomewaz 
11~.jpierw wbrew naszej woli zos~Hś-
111y przylączeni do Prus, a nast~m~ ra 
'Zem z P:nusami do pa11stwa mem1ec
.kiego wcieleni zostaliśmy. Mi!Ilo ;ia: 
szęgo protestu zostaliśmy wc1ągn~~1 
do Związku niemieckiego, a 1.QO wo1rue 
francuskiej do cesarstwa niemieckiego. 
'l\1lamy wi~ ;prawo omawiania tutaj 
spraw naszych, mamy oawet. prawo 
wzywać opieki waszej, pano.w1e, W?-
bec antypolskiej polityki Prus. Nie 

zaprzeczyl temu swego czasu pod ża
~m wgzlędem zastępca kancler~a 
wobec ks. Radziwiłła. twierdził jedynie 
ze nie mamy prawa :występowania tu
taj ~o specyaln.i przedstawki·ele .po
laków, 1ale zdaniem naszem prawo_ to, 
mamy. Jeżeli Prusy prowadzą wobec 
11as taką politykę, jaką tutaj scharakte 
Iyzowałem, to powinny ją prowa:dzić 
:przynajmniej w taki sp_osól5. ia,by nie 
narus~ala rpraw ·Cesarstwa .. Wszędzie 
tam jednakże, gdzie wgrę wchodzą in 
teresa Prus, umi,eją one obchodzić tak 
konstytucyą jak i ustawy Rzeszy. Tu 
łaj chodzi o artykuł 54 konstytucyi 
Rzeszy, doty·czący opłat za żeglugę. Pi 
sma półurzędowe •podniosły natych
miast. że uczeni nie są zgodni co do 
tłomaczenia art. 54. 

( Ci'(łg dalszy nastąpi.) 

Ziemie polskie. 
Pr&~ Za{"ihtdnich, Warmii i M~zur. 

Strejk szkolny w Prusach Zacbod 
nich trwa dalej, jak stwierdzają gazety 
polskie tamtejsze. Wpnawdzie w nie
który1ch gminach strejk osłabł. co rpod
.lłOsi za;raz prasa haklatystyczna, ale 
inatomiast w innych wzmaga się. 

Kościerzyna. Wralne zwucięstwo 
()dnieśli 1polacy 1pracobiorcy ·przy wybo 
rnch. do kasy chorych. Zdobyli w zruzą 
dzie 1już 6 mandatów. Mogli i pra~o
dawcy zwyciężyć - jak pisze „Gaze
ta Grudziądzka" - gdyby nie zdrada 
j tchórzostwo; dwie trzecie pracodaw 
ców wcale się nie s~awHo ! 

W Pinczynie •odbył się wiec stra
ży'• z udział·em około 200 wi·ecowni-
1ców. 

Z Wiei„ Kr, Poznattskiejlón 
Gniezno. „Lech" pi1sze: Policya 

chodzi dziś po restauracyach i konfi
.skuje płyty do automatów, 7Jawieraic;t
ce melodye takich niebezpiecznych pie 
śni, jak „Boże coś Bolsk~", „J eszcz,;e 
Polska ·ni1e zgitnęła" i „Z d_ymem poża
rów''. 

- Poznań. Swięto socyalistyczne na 
t>ierwszego maja nie znajduje w Poz-

Fatalna omyłka~ 
96) Powieść ~ francuskiego. -
, Nikt tu nie znal Madelbr\a, ani wJ-

naniu podatnego gruntu. I w ~ym ro~u 
robotnicy tak na budowlach 1ak w m- . 
nych zakbdach wzemystowych. nie 
przerwali zwykłej pracy. Wszędz1~. pa 
nowal nkzem nie zamącony sookoJ. 

Odolanów. Parobek Tomasz Sud 
z Odolanowa, wracając przed paru ty 
g-0dtniami z zhbawy do domu •. zan~.ci! 
sobie „J eszcze Połska nie zgmęla i 
został przez dozorującego policyanta 
zawezwany do natychmiastowego za
przestania tej pieśni1. Yf następstwie zo 
stal oskłlrżony o podburzanie do klaso 
wej nienawiści. Sprawa ta toczyła się 
2:7 kwietnia iprned izbą klarną w Ostro
wie. Oskarżony przyznał się do „wi1.. 
ny", lecz twier.dzil, że byt mocno pija
ny i że nie myślał o podburzaniu .. Jego 
dawniejszy prfaoodaw_ca wystawił mu 
jaknajlepsze świadectwo. Sad wydtał 
wyrok uwalniający. 

Ze Slfłzka ezylł Staropolski 
Bytom. Nauczyci.eli z GÓrnego Slą 

ska przesadza obecnie rząd do Poznai1 
skiego, mimo, ~e nauczyciele wcale o 
takie przenoszenie nie proszą. Rozmai 
ci nauczyciele górnośląiscv otrzymat: 
z.ta.wezwanie do pirzeniesi'enia się w Po 
znańskie. 

W Strzelnie \V kami eniołomach za 
strejkowali robotnicy; ogółem 340 ro
botn:ków wyipowiedziatio pracę. 

_______________ ________ _ _;111.J!i:~ 

Wiadomości ze .świata„ 

Socyaliści a rząd irancuskj. 
W Paryżu na licznych zebraniach 

socya1istycznych uchwalam> gwałtow 
ne protesty przeciwko ostatnim, wro
gim dla socyalistów wystąpieniom mi
nisteryum Clemenceau. 

Gala prasa omawia dymisyę urzęd 
;ników pocztowych, którzy pod~s111l list 
otwarty do :prezesa minisitir'ów Cle
menceau. J aur es, przywódzca socyali 
stów w „ttumanite" _ogłosił gwałto
wny artykuł, w którym ikrok ren na
zywa niesłychaną pr·owokacyą wobec 
całego socyalizmu i Zlapowij1da zacie
kłą walkę z rządem. 
Niemcy a konferencya pokojowa w 

Hadze. 
W 1calcj długi·ej mowie księcia Bii

lowa w sprawie ,polityki zagranicznej 
Niemiec jedynite _interesuje, ieo mów] 
o stanowisku Niemiec w sprawie mit
jącej się -0dbyć konferencyi pokojowej 
w fladze. Ks. Biiliow .powiedział w tym 
względzie pomiędzy iinnemi: 

Rząd niemiecki z całą gotowością 
wspóldziałać będzie UJrneczywistnieniu 
wyniku praktycznego drugiej konf er en 
1cyi ha11skiej. Co się zaś tyczy kwestyi' 
wstrnymania uzbrojeń lub zmniejszenia 
tychże, to waniem kanclerzti.. omówie 
nie tej kwestyi na konferencyi1 jest wąt 
pliwym środkiem do osiągnięcia celu. 

Potrząsnęlj1 smutnie głową, ujmując 
z serdecrną wdzięcznością dl011 męża. 

- Jesteś dobry - rzekła - zapo
rminasz krzywd własnych. 

We·jrzenie, w którem mimo łez ma
lowalo się gorące dla męża uczucie, by 
. ło największą dla Jerzego nagrodą. 

idziano go i nic nie słyszano o nim. Żoł IL 
.nier.ze, których opatrywał . z nar~że- Powrócili do tt)mt-Butte' tam je-
tlliem życia, wysłani byL z Samt- ,dnak czekała ich nowa niespodzianka. 
,Quentin; wszystkie tedy czynione st.a- W dniu ich wyjazdu mata Rózia zni
irania okazały się daremne. W czasach knęła w la. Cendriere bez śladu. Nie 
tak niespokojnych nie utrzymywano w µprzedzila o swoich zamurach nikogo, 
.porządku aktów zejścia niebos2iczyków ani Josmett'a, ani Pauliny, do której 
pochowanych na cmentarzu. Dużo stra ,dziecko bylo szczerze przyw.iązane. 
tpionych rodzin pozostawiafo w niepe- Dokąd się .udl1la? Ni1kt tego nie w;e 
;wności. dział. Czyiby ul.egła jakiemu .:wy.p.ad-
. Jerzy z żoną spędzili dziewięć dni kowi. Przypuszczenie nieprawdopo
na bezowocnych zabieg)'ach. Mlmo wska podobne; nie znalez.:lono jej trupa w le
,zówek, mieszcz_qcych się w „post scri- .sie i nie -należało obawiać się, iżby wpa 
ptum" listu kapitana Fechter'a, .czynio ,dla do rzeki Meuse•, odleglej znacznie 
.ne przez 1tich poszukiwania nie odn:o- .od ttaut-Butte. 
sły skutku. Rózfa nie wydalala się nigdy z la 

Maria zrozpaczona. zniechęcona, Cen<lriere, nieobecność jej mogła bu
J>ierws25a. powiedziała Jerzemu, nie od 4zić niepokój. 
stępującemu jej w ciężkich pró~ach: . Wspomnienie zlowrog.fego Piequeura 
, - Wracajmy do la Cendr:iere, mój trwożyło tych, których obchodz.ł bliżej 
drogi, nie mogę łudzić s.ie dłużej. Jos dZJiewczynkL 

Młody człowiek przez współczucie Może zloczy6ca zwabił in 1-mjsrt;p-
:d.Ia cierpień ukochanej towarzyszki rzu 11ie i wpadła w zasadzkę. ·.v iakimby 
~il w jej duszę promyk nadziel. to celu uczynił? 

- Może twój ojciec nie umarł. Sil- Paulina wiedzia&l. że lJnltaj nic miał 
my organizm j~go mógl przetrzymać ~ ,po~o~u mścić się na dzic.-:k11, kt6re 
;kryzys, a kapitan Pechter, zmuszony s ,wysw1adczyło mu usługę. Dl!•:!W,:lyn 
i<lo pręgkiego wymarszu, nie wiedział t ka nie cierpiała go w1prawdz 'c i nie li- ~ 
fJ tak:em polepszeniu. l .to~ć skłonił·µ ją do nie.sienia ma pomo- 1 

Przynajmniej rząd niemiecki nie z111a
Jazł formuły. mogącej usunąć wszyst
kte ważniejsze różnice między oddziel
nemi państwami, ipod względem ich po 
łożenia geograficznego, ekonomiczne
go, militarnego i politycz1:eg9 i służyć 
za podstawę do porozum1ema. 

Niemcy nie mogą uczestniczyć w 
01Jlrt1dach, choćby i nieryzykownych, 
ale w każdym razie z wyniklami wąt
pliwemi. Ale jeśli otrzyma się w koń
cu coś praktycznego. rząd niemiecki 
ood<la te rezultaty sumiennemu rozwa
ż.eniu i zobaczy, czy odpowiadają one 
interesom narodowym zachowania po
koju i poszczegółn. pofożenia Niemiec. 
012ienając się na jednomyślności :partyi 
narodowych, Niemcy swemi działania 
mi na konf er en cyi wy:kazują swe sz·cze 
re dążenia do pokoj~ •cywilizacyi, hu.
manizmu i pragnienia wspóldziałan~1 
ro~wojmvi postępu! 

Masowe przesiedlenie nauczycieli . 
niemców do Pols•ki. 

Do gazet niemwckiieh donoszą, że 
podlug rozpmządz·enia ministra oświa 
ty wyjechało 1 maja rb. 50 młodych na
uczyc~eli z obwodu rejencyjnego dy
seld01rfskieg.o na wschód, by tam ob
jąć posady; prawdopodobnie do W. Ks. 
Pozna11skiego. 

Odrzucenie rewizyi. 
Sąd rzeszy odrzucił rewizye wnie 

sione nrzez 1redaktorów „Przyjaciela 
Ludu"- pp. Teodora Bobowskiego i M:
chała Majerskiego, skaz1'mych przez 
goznańską j;zbę kamą l1fl 200 marek 
za artykuł o strejku. Tak samo odirzu
dł rewizyę pana Jana Teski, red1aktora 
„Lecha" skazanego w Grudniu r. z. 
przez izbę karną w Gnieźnie nr_t 6 ty
l!Odni wi~z:enia. 

·- - .. .!!""!' 

Rozmaitości:. 
Śniegi i mrozy. Z Monachium do

moszą, że w górach Sosnowych spadły 
;śniegi obf:tsze, niż w styczniu. W sa
.dach śnieg wyrządzil wielkie szkody. 
·W Turyngii w nocy z dnia 28 na 29 b. 
m. panował silny mróz. Las Turyngij
)5~i okryty jest śniegiem, . W Zurychu 
.śn:eg nadal od soboty do poniedziałku 
bez przerwy. 

Wystawa w Norfolku. Dnia 26-go 
bm. prezyde:nt Roosevelt dokonał uro 
czystego otwarci1a· wystawy powszech 
.nej w Norfolku mieście w sta:nie Wir-
1gi:nii, nazwanej urzędowo „wystawą 
jubileuszową 300 leola Jamestownu", 
urządzono ja bowiem dla upamiętnien:a 
300ej rocznicy os.:edLenia s ię w Wir
ginji, na miejscu, nazwanem na cześć 
króla: Anglii Jakóba I-go Jamestownem 
.(miasto J akóba), pierwszych koloni
stów angielskich, sprowadzonych tam 
1przęz angielskie Tow. wycjlodźcze 
..,London C_ompany". Tam to odbył się 
też pierwszy ślub angielski na ziemi pó 

źniei Stanów_ Zjednoczonych, urndzilo 
się pierwsze dziecko z .rodziców an
gie:lski:ch i wydano pierwszy 'WYrok 
angielskiego sądu przysięgłytjł. Wy
stawa miała sta:nąć pierwQ_tnie w sa
rmYm J amestownie, Myśli tej iednak 
.wkrótce zaniechano ze wzglę9u u.a nie 
,korzystne położenie tego miasta i ~de
·cydowtano się w końcu na wybór Nor
follku, położonego nad szerokim kana
·lem, laczącym zatokę Chesapeake z 
10ce1anem Atlantyckim. Wystawie na
,dano charakter przedewszystkie• 'lVoj 
·skowy, to też będzie ona widownią mię 
.dzynarodowego wyścigu jachtów. Bio 
irą w niej udział Niemcy, Anglia, ~ran
·cya, Rosya, Szwecya, Włochy, Szwaj
•Carya, Belgia, ttiszpania, GreCYJi i rze 
,czypospolite amerykańskie. Miedzy in
nemi urządzono na niej „stary Ja.rne
.stown'' tak, jak wyglądał iPO osiedleniu 
>.się pierwszych kolonistów angielskich. 
W obrębie jej znajdują się 62 gmachy, 
.wybudowane przez róż.ne stany unii i 
:rzad fedenalny. Wystawa trwać będzie 
„do , jeisieni. 

Automaty Jaqueta-Droza. To
warzystwo historyczno-archeologiczne 
ka-ntonu neuenburskiego zakupiło dla 
miejs·cowego muzeum za sumę 75000 
fnanków trzy automaty Jaqrueta-Dro
za, które 1)rzed półtora wiekiem bu
dzily podziw całego świata. Jaquet 
Droz byl w połowie XVIII wieku naj
słynniejszym zegarmistrzem i mecha
nikiem szwajca;rskim, polowę zaś ży. 
d!! poświęcił konstruowaniu automa· 
tów. Najwięks·zym dzielem Jaque~a 
Drnza był tak zwany „Pasterz", ~tóry 
zakupil Ferdynand VI hiszpański. Głó
wną częścią automatu był zeigar, poka 
zujący .~odziny, minuty~ sekundy, i 
wschód i wchód słońca. odmiany księ
żyqa i p.ory roku. W zegarze m:eścit 
się ,aparat 9.zwonkowy, wygrywający 
9 utworów. Dalszemi niespodziankami 
był śpiewający kanarek, .dama siedząca 
na balkonie, pomszająqa się w takt mu 
zyki, zażYWająaa tabakę i kłaniająca 
się urprzejmie. Na górnej iczęści siedziat 
pąsterz, wygrywający na flecie, e>Pok 
sthło beczące jagnię. rpies owczarskl 
wyskakiwał wesolo, dwoje dzieci tań
czyło~ słowem, było to nagromadze. 
nie rozmaitych cudów technicnnych. 

Wnaz z synem s.konstruowat ge
nialny mechanik trzy automaty; „pisa
rza". „rysown:ka" i „pianistkę ", któ
re Jmdziły niezmierny podziw Ttl dwo
rze wersalskim, Iandvńskim i madryc
kim. Nast_ępnie rodzina wymarła, au· 
tomiaty poszły w zapomnienie, dostawa 
ły się kolejno w różne ręce, aż obec· 
n:e wróciły do ojczyzny twórcy. Od· 
nowiono je, naprawiono uszkodzony 
mechanizm i fl!nkcyonują znowu bez 
zarzutu. „Pi51uz siedzi przy stoliku z 
piórem w ręku; przed nim leży arkusz 
papieru. Skoro mechanizm zacznie 
działać, piszący zarzuca pióro w ka-
,ft - EP? ?!!!! 

.cy. Bala się skutków jego nienawiści, - Do lasu. 
tywionej dla ludzi, którzy przygarnę!i - Po co? Czy nmie potrzebujesz 
opuszczoną cudem wyrtatowaną z ka- - Chcę zusięgnąć od ciepie pewnycr 

.łu paryskiego. wskazówek. 
Cóż jej więc stać sfę mogło? Do- - Mów; udzielenie żadnych objaś· 

.wiemy się zaraz. nief1 nie wymaga mego wejścia do la· 
Czytelnicy pamiętają dziwną rozm\) su . 

wę Rózi i Paul.iny, nrowadzona w k!!- Mylisz S:i~, czatowalem na ciebie 
.kia chwiL po napaści Elequeur'a na Mar od dawna; ·wiedziałem, że cię spotkiant 
j_ę. P.rędzej czy później; tu jednak nie mo· 

Wiadomo, że dziewczynka widziała gę przebywać długo; zjbyt blisko ztą~ 
potem bandytę, że przyznała się do te- do la Cendriere. Gdyby mnie kto d91-
,go przed wieśniaQzką i przyrzekła rzal, nie miatbym .czasu .rrrzejść µrzez 
~ wsk)1zać miejsce, w którem ukrywał granicę. 
się złoczyńca, wywierający wpływ tak - No, to 'Pójdę .z.i.1 tobą. D?~ad 
fatalny na życie Anny Combredel i Je- mnie prowadzisz? Nie m-0gę opózmać 
.rzego. się bardzo. 

Raz wieczorem posłano Rózię do wsi - Za godzine będziesz z powrot~· 
,po spnawunki; wrncala ścieżką porosłą Szli czas jakiś. Piequeur ujął dz~e 
trawą, zrywając nad brze.giem fiolki, wczynkę za rękę tak silnie, że Rózia.nti 
J\:tóre przypinala do włosQ}v. mogla myśleć o ucieczoe. Wie<lz'.ala 

Nagle zadrżała; wołano na nią po o tern, mimo to dążyła z;a nicponiew 
imieniu. śmiało, modląc się w głębi ser(\1 ~l~~a 
, Wśród . zarośli ukazała się wstrętna mi, których nauczyły ją Paulina d ~
,glowia. Piequeura; dawał jej zJiak, aby ona. Wres~cie Piequ_eur zatrzymał ste 
się zbliży la. - J użeśmy odeszli dość daleko ---

Zrazu dziewczy·nka ·chciala uciekać, rzekt nicpoń. Stali wśród cienutYC~ 
.po chwili jednak zmieniła zamiar. O- zarośli w części lasu, odciętego ścia~ą 
.czy jej zabłysly wyrazem męskiej stta- stromych skał, na których wier~~0• -
,nowczości, zaciętego gniewu.! W es zła khch rosło kilka dębów. U po.dno~ 
między krzaki; stanąwszy w pobliżu brył kamiennych ciąKnął się glębok 
.Piequeur'a, zdawała się wahać trochę. wawóz. · . 

~Nie lękaj się - rzekl - nic ci zle l - Odpo~znij mata - naleg~l Pi-
go nie zrobię. queur, si1adając obok d~iewczynkt. 

- .Ja, .te~ się ciebie nie boję. (Ciąg dalszy nastąpi.) 
- Po1dz1esz za mną? 
- Dokąd? "" "'I 

J 



ilo laniarzu, ?1~zepuje ie star~nn~e. potem 
chyla się i rozpoczyna p1~ac kształt

~1 5taromod~e liter.ki francuskie. Bar
dzo po,pra'Yme_ um1esz~za przecinki. 
Nie Qrak. mgdz1~ ~ropk1 nad ,,i". Me
cha•izm 1est ta~1, ze automat może pi
sać różne zdama. 

,RYsownik" kreśli głowy, rysuje 
naJ~.:? pie~~a. amora siedzącego w 
po\VOZlC. L1rue_ są poprawne. pewnie 
,ysow-ar~e, c:eme d~b~ze rozlożone. Au 
w111ał sHx.~z1 rpowa~me nad stolikiem, 
rucbliwe:n1 oczkam~ śl_edzi swą pracę, 
chwilami pochyla się i zdmuchuje pyl 
z irysttnku .. „Pi3:nistka" wygląda dy
styngowa.rne VI! Jedwabnej sukni roko
kowej, w d_lug1ch rękawiczkach, z wy
soko upiętą fryzurą. Orfa na specyalnej 

. - fisharmonii. !<la~ia się, oddycha glę
e- bolro, cpopra w1a s1ę na krześle, kładzie 
iu palce na klla'Yilćlt~rze i zac,zy.na niemi 
h. szybko przebierac. Po ukonczeniu gry 
Y, dziekaje ukłonem za ok~aski. 
i Patrz~c na te male automaty, ma 

ie sie wraż_~n~e, że widzi się przed sobą, 
rzeczyw1sc1e male cudowne dzieci. 
Zludzenie 1pryska dopiero wtedy, gdy 
zbliży się mechanik i wk~ada każdemu 
automatowi wielki klucz w pl1ecy. 

W .to dni dołrnła ziemi. Znann fan 
tazya Vernego ,,Podróż dokoła zi·emi w 
80 dni", zostala dziś zaćmiona rzeczy
wistością. Dziennikt1rz angielski F. E. 
Mac Kenzie oblicza, że obecnie po ot
warciiu ko1ei syberyjskiej po ulepsze
niu parowców towarzystwta Canadian 
Paciiic, można latwo objechać kulę 
ziemską w ciągu 40 dni i to nie zbyt 
wiel~im kosztem, bo za cenę około 1600 
·mr. Podróż dzieli się na cztery eta
py: z Londjrnu do Moskwy d\v'a i pól 
dni, z Moskwy do Wladywostoku 13 
dni, z Władywostoku przez Tsurugę 
do Jokohamy i przez Vancouver do 
1oI1dynu 21 i ,pól dni, pozostaje jeszcze 
iedea dzi~11 na wypoczynek. Kto ma 
wymagania skromniejsze i jectzre klasą 
drugą, może o,pędzi1ć koszta podróży su 
mą 1300 mr. W Be;rLiląie jest pierwszy 
przystanek, można spędzić tam godzi
nę, czekając n).l pociag do Rosyi. W 
Moskwie ma turysta czas zaledwie 
orzejechać z jednego dworca na drugi. 
Za chwilę siedzi już w sławnym sybe
ryjskit;n ·~ociągu eks'Presowyrn,, który 
go w1ez1e Qrzez niezmierne obszary 
wschodniej Rosyi i SyberyL. Wagony 
urządzone są z nadZiwyczajnym kom
fortem; w niektórych pociągach jest 
op~ócz jac.hlni salon muzyczny, lazien
k~ I zakład fryzyerski. Pociąg jedzie tak 
r~wno, że nie czuć prawie wstrząśnie
nm. Z Wladywostoku jedzie się okrę
te!Il -Oo Tsugury , a stamtąd malemi ko 
lel'kami japot'1skiemi P'fZez wdzięczny 
~r~j mikada do Jokohamy. Tu .czekn 
mz stat~k linii Canadian Pacific, który 
Po, ~lug1ej, cza$:nni nireco burz~iwej po-

zdrozy :Qrzewozi turystę do .Vancouveru 
Vancouveru przecina sLe koleją ob

~zary .AmerY1ki1 północnej< do Nowego l 
borku ,1 .skąd znowu statkiem drogą do
/ze tuz znaną przez Atlantyk do Lon-
Ynu. 
~---

/j~~!>u.ze;!lstwo poJslde, 

Nabożeństwo polskie w kJasztorze 
W środę 15 maja na wieczór ·o 8 

godzinie kazanie dla kawalerów. 
W środę 22 maja na wieczór o 8 

kazanie dla żonatych mężczyzn. 
Misya św. w Steełe 

~ 5:-:o .do 12 maja. Kazanie wstępne 
<ł ł11e~z1elę 5 maja po południu o pól 

0 6-e1, n i e jak oierwei doniesiono. 

0 
~ tygodniu dziennie dwa kazania 

d ~ do 9-ej rano i wieczorem o go
Zl.n1e 8-ej. 

Ratuj duszę Twoja! 
Ma ~ Oberhausen w kościele Naiśw. Pan.ny 
llłd '"!i w 11ied-ziele dnia 5 maiia o godz. 4 po po 

lllU t><>lskie na.b-Ożeństwo. 

S.PQb W BrlłChu w kościele św. Antoniego spo
Pol ~ć <to spowiedzj św. w .środę 8 bm. po 

ll\4Jlln od 4 godz. W czwartek rano o 5 
a~; M.~• ŚW,4 aa której pątnicy przystępują 

"'OltRlm11 św. 

P t ~ Reckling-hausen okazyj do spowiedzi dla 
ą ni.kó• nie ~ędzie_ 

b W l_Ior:st nad Ruhrą, w ur~zystoś~ Wnie 
-g:stąp1en1a Paf1skiego ka2)ame Polskie o 6 
ś~ z .. Po po.r .. ootem sposobność do spowiedzi 

· łt do piątku rana. 

W 6ełsenkirchen-Bulmke sposobność do 
a~Ol\v'ie<fzi od piątku po poludniu dnia 1 o bm. 
z do 12 mata. w niedzielę kazanie polskie a 

'O lI Przied pel. i O 3 i pól J;tO poi. 

MISY A POLSKA W W ANNE. 
_

1 
Ka:z:anie wstępne beduc 4-go maja o godz. 

10 wax:zorem. Na kazaniu tern oglosi -ie 
dalszy porządek misy( 
ii&-----~-

Wielki wiec polski 
odbądzie się 

w niedzielę, dnia 12-go maja 
o godz. ' po poi. 

na sali hotelu "Victoria" 

'W EcQhum. 
Liczny udział RoJaczek i R 1dakó w 

po.tądany 

, Program wieca zostanie póiniej 
ogłoszony. 

-
Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
PodobaJ:'o się Panu Bogu zabrać z tego 

świata po krótkich lecz ciężkich cierpieniach 
w czwartek Siostrę naszego Bractwa 

śp. A g n i c s z k e I( ę d z. i o ro w ą 
z domu Bukowską. 

Pogrzeb odbędzie siG w niedzjelę, 5 maja 
o godz. 3 po poludniu z clomu żaloby przy ul. 
lfofstederstr. nr. 34. - Szan. Siostry zechcq 
się wszystkie zebrać punktualnie ogodz .. ~3 
w domu żaloby. - O pobożne westchmeme 
za duszę zmartej uprasza się. Przełożona. 

Towarzystwo św • .lózeia w Wanne. 
W poniedzialek, d11ia 6 maja o godz. 9 

rano odbęd1Jie się po~rzeb matki czlo11ka 
naszego 

śp. .T u l i a n n y I( a c z m a r k o w .e i 
Czlonkowie zechcą się zebrać o godz. 09 

µrzed domem żailoby, przy ul. Fcldstr. 27. O 
liczny udzriaI prosi Zarząd. 

ESSE Nt 
Owego pana, który przed niedawnym cza

sem opuścii hygieniczne, urocze, a żelaznemi 
kratami obwarnwane miejsce uprasza s.ię, aże
by byl tak szlachetnego usposobienia i przybyć 
raczy! w celu odebrnnia SwYch drogocen
nych sprzętów. Nie mam tak wicie wolnych 
chwil, by przepyszne sprzęty, iak nap.: stól 
krawiecki_, gustownie wyrabiany z. drzewa 
machoniowego, lampa salonowa, palto wyrobu 

angielskiego, kuferek wojażerski w zlotem 
okuciu itp. rzeczy mieć w troskliwej opi.cce. 
Mam niezJ'omną nadzieję, że tenże pan nie bę
dzie mia.il zami·aru krzywdzenia osoby, która 
już przeszilo pięć lat jest nawiiedz..ionai chorobą, 
tembardiiiej, jeżeli chce unikać powrotu do tej 
uroczej okolicy, będzie się s.taral po owe wy
żej wspomniane sprzęty przybyć_ Może po
~ierować się zechce uczciwą ~zlachetnooci;i i 
uiścić się raczy z należytości lokatorskiej. 
Gdyby zaś powyższe wzmiankowanie. bylo 

bez żadnego skutku, to owego pana zape
wniam sta:nowczo, że w kilku dniach swe sprze 
ty Z'.obaczy tam, g-dzie się obocnie znajduje 
a co się tycz.y należytości, to znajdzie się 
o-dpowiednia do tei;!o droga. 

Wielk1i wiec „Zwiazku Polaków" 
odbedzie się dnia 9 maja w dzfoń Wniebowstą
pienia Pań~'kiego przed potudn. <> Rodzinie 11 
na sali pana Van de Loo, Schiitzenstr. 58. 

w Essen. 
Rodaków z Essen i okolky uprasza: się o 

liczny udziaI, gdyż będzie bardzo ważna spra 
w.a porusza.na. tycząca się wychodźtwa. Mów 
cy: p. Zl1liński i p. SkraburStki. 

W~ec „Związku Polaków" 
odbędzie się w dzieli Wniebowstąpienia Pa.ii
skiego po poludmu o godzinie 4 na sali pana 
Kostera. przy ul_ Hauptstr. 65. 

w Wltten. 
Rodaków z Witten. Wetter i 1k'>E.;; l:;;ra 

sza się o liczny udzial. gdyż będą w:tz 1e spra 
wy omawiane. Mówc_y zami~SC•)-.vi i,N l y, 
komu leży sprawa narodowa na sercu, ·,·n z 
pewnością na wiec przybędzle. 

.. Związek Polaków w Niemczech." 

Wlec „Związku Po-laków" 
odbo<lzie się dnia 9 maja we Wniebowstąpienie 
Pańskie po poludniu o g-ocl7,.inie 4 na sali pana 
Friedrich Schmidtke, przy kościele kato!. 

w Hombrucb-Barop. 
Rodaków z Hombruch. Barop i okolicy_ u

prasza się o liczny udzial. gdyż bedą wazne 
~prav.ry omawiane. ------
Towarzystwo głmn. „Sokół" w Schonneb~ck 
obchodzi w niedzielę, dnia 5 maja br. na salt p. 
W~nkelhofera ul. Mittelstr. 4-ta rocznicę sv. e· 
go istnienia. na którą szan. Rodaków i Rod.acz 
ki serdecznie 7,.apraszamy. Pro~ram bar Jzo u
rozmaicony. Odbęda się ćwicze~a. śpiew~', de 
klamacye oraz strzelanie do tarczy o na~rQdy. 
Upraszamy szan. Towa1rzystwa. które 7,aprosze 
ni a odebraly i te które zaproszeń ~la _braku ..... r1-
<lres6w nie odebratv. abv nas odw1edz1ly. · ro.
ście mogą b:rć przer. druhów wriro-ura~zeni. 

Czotem ! (2) Wydział. 

J(oło piewu „Biała Róża Waane 
podaje swym druhom i n. r om d ia-
domo.~ci. liż le cya śpi~'ll bodzie sie w •ie
dziełc 5 maja o godz. 3 po p udnin • lokalu 
p. Meiwert, :al. Króle~ ka {Ko "gstr.). Zara
~em oznajmia · e. iż po le ·cyi odbędzi · e ze
branie mi~sieczne, na które _ie szan. rod ó 
~ Wa1~ne 1 okolic jak najuprz.ejnńej zaprasza 
(2) 1.an.ąd. . 

Kolo śpiewu •• Fiolek" Rau el 
Mi iecr.ne zebra»ie cxlbedzło s.ie nie-

dzielę, dnia 5 maja o i?odz. ~ po J)Oludniu na sali 
p. chlatter, a na które _ ·e wszystkich c.zfon
ków oraz Rodaków mile zaprasza. poni waż 
są ważne si>rawy do zalatwienia. (2) 

Uwa2a: Lekcya śpiewu tego mego dnia 
• godz. 2 po pal'. O punktualne stawienie się 
uorasza Przewodnlczący. 

Baczność Rodacy i Rodaczki w Oberhau n 
Donosimy wszystkim Rodakom i R da z. 

kom w Oberhau.oo i okolicy, ii komitet „ZJe
dnocze11ia zaw. polskiego" urządza '\ niedzie
lę, dnia 12 maja wielką 

- maiówke oolska -
do ogrodu p. Webera ul. DuL burgcrstr. 419 
na której hedą rozmaite VY dla nicwia!)t. jako 
to: zwijanie klębka. noszenie jaika.. tluc1:e11ic 
garnka· o nagrody. Tak samo i dla dzieci: cią
~rnicnic losów o nagrody, a każdy los coś wy
!:!ra. Początek o godz. 4 po pol. O godz. 8 wie 
czorcm taniec na sali. Wstępne na majówkę 
.10 fenyg6w, niewia ty mają wstęp wolny. -
Wstęp na majówkę i taniec 75 fen. Uprasza 
się wszystkich. Roclak6w, którzy należą do 
.,Zjodnoczenia zawodowego pulskiego" oraz do 
towarz. w Oberhausen. aby na powyższn. ma
jówkę z rodzjnami sic iak na}licznici stawili, a
byśmy się wspólnie na świ&.lcm powietrzu za
bawić mogli. 

Komitet uprasza sic. ahy już n ~odz. 2 po 
polu-dniu przybyl. (.1) 

Komitet .,Ziednoczenla zawodowego poł." 
w Oberhausen. 

Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmeri.;h 
urządza w nic<l21iel~. llnfa 12 maja zabawc 1 a 
sali p. Grafa w Szwa·rzenbcif1S!. Poc~1tck n
bawy o go.dz. 4 po południu. Zabruwa h::tzie 
z teatrem i tańcami. Bedz.ie odegrana sztuka 
p. t.: ,,Bfażek opętany". Upraszamy wszyst
kich szan Rodaków z Hochcmmcrich i okoFcy 
jak najuprzejmiej, aby nas swn obecności<\ za
szczycić raczyli. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Alojzego w Cottenbur~ 
Przyszle posiedzenie odbędzie się w nicdzlc 

lę dnia 12 maja, po no.ludniu o godzinie 3 na 
sali p. ZcihiS!,'a Na zebraniu tern. obra<lowane 
będą sprawy tyczące się rocznicy i pielgrzym 
ki do Wer!. Uprasza się szanownych c1lon
ków o jak naPiicznieiszy udvial 

Uwaga: Oznajmiam, iż ohra1,y towarzy
skie, już są wszystkie wvkonanc i zna}duią się 
u przewooniczącei.;o. Komu sic obraz należy 
zechce go jak najprQ<lzeJ odebrać. (3) 

.M. Siekierski. przew. 

l(oto śpiewu „Lira" w Oberhausco 
uwia<lamia szam. cuonków i Kola. które z.apro 
szenia odebraił'y, i te. które 7,aproszeń nie ode 
braly tak samo wsz.vstkich Rodaków w Ober
hauseni i okolicy, iż obchodzimy 8 rocznicę 
·w dniu 9 maja (w Uroczystość Wniebowstąpie 
nia Pańskiego) na sat.i pani Kolter przv Nowym 
Rynku. Mamy na-cizie.ie. ii we wyżej wYmie
nioncj uroczy~tio..~ci wszyscy jak nailiczniei
s:;r,y wezmą udzia.f. przez.co przyczynia sic do 
szerzenia za.mi.fowania pi eś ni polskiej lJ ro
czvstość ze względu, ii będzie n ożctistwo 
r, kazaniem dla Polaków rozpocr.111ie się o go
dzinie 5 po polu·dni11. 

Program: 'J) Koncert wv1konanv n rzez 
kapelę dyrygenta p. Szulca; 2) strzelanie do 
tarczy o nagrody: 3) r.agajcnie uroczystości 
przez prezesa i powitanie C\'OŚci; 4) śl)iew o
~ólnv •• Bracia rocznica": 5) $piew Kól sąsie
dnicl1: 6) śpiew „Kochajmy !.ię Bracia mili"; 
7) mC'i!1olosri i deklamacye: 8) śpiew: 9) dal
szv ciąl4 zabawv z tańcami. Zarząd. (2) 

I(oło śpiewu „DzwołP" w f.csen 
ohchO<lzi dnia 12 maia rh. 7-ma rc 1 ~znicę po
lączoną z przedstawieniem te"tralncm koo
certem i śpiewem cztercxrJo awvtn, w koń
cu tańcami. Ode~raną hedzie s7 111ka teatral
na pod tyt.: „~zkoda was6w". 0'1chód rocz
nicv odbedz.ie się na s::lli n. Meistra. nrzy ul. 
f'rnhnhauserstr. nr. 19 (A lfredushaus ). Po-
czntek o godz 5 po oolndniu. 7arzad. 

Uwa~a. 07.icciom niiej lat 14 jest wstęo 
na snlę wzbrnnionv. ( 1) 

Towarzystwo św. Tadeus:ta w Gerresheimle 
obchodzi w niedzielę, dnia 12 ma.ia swą 20-tą 
rocznice istnienia, ia s.ali •• An den neuen Poh
len. Początek o godz. 5 po ootudniu. Na uro
c:t.ystość powvżs14 zaprasza.my wszystkich 
C7..lonków i Rodaków z tutejszej oko~icy i sza 
nowne T01Wa·rzvsh a sąsiednie: Tow. ..Zi;ro
da" z Elbeńel<lu, Tow. „So'kól" :r, Bannen. 
Tow. św. Woidecha z. Solln~cn. Tow. ~w. 
Józefa z. Remschcid. Tow. św. Jakuba z liil
den, Tow. z Ratli, Tow. św. Wojciecha z Dii
sscl. Tow. św. Rocha, .,Polon!a" i .,Sokól" z 
Dyseldorfu. Wyrażamy nodzieię. iż Towarz.y 
stwa tak najlicznici przybędą_ 
(2) brz;rd. 

Baczrość Rodacv w Steele i okolicy t 
Za.cni Sokoli i Sokolice. niech Was wetmie 

pokusa, do przeczvtani;i. ..Pol<;ki~o Wiaru
sa„. A '!dY ~o dokla<ln.!ie przeczytacie, to 
czego szukacie zaraz w nim znakl7.iecie. Bo 
to nie jest żadna skrvt~cia. że ~okól obchodzi 
12 maia 4-ta roczf'ice z uroczvstoścla. Bvście 
s.ie dokladnic noinfonnowali: Zabawa sie od
hedzic u p. Fr. Drccsa na sali. Ahy kaidy 
bv.r 7-<łdowolon . progra•n będ1je wielce ur~ 
zmaioonv. Bcclr.ie strzelanie clo tarczy o na· 
grody, ćwiczenia dziarskiej drużyny o zawo-

Towarzy two św. Józefa ~· AltenbOcll 
zasyta szan c11onko i 

FRA CISZKOWI ~APIERALE 
oraz iCl:!o nar:zeczon i paJUiie 

MALGOORZAClE GA WROŃSl(IEj 
<lniu ich ślubu naj cr<lecmiciszc życze ia 

z<lrowun. szczcścia i łllogosl'awimlsh a ś ·. 
i wykrzykujemy trzykrotnie: Mloda para 
niech żyje! niech żyje! niech żyje! aż ie echo 
z Altc,nbochum do Pouianfa odhiie. 

Zarząd. 

Towarz}'Stwo w. Józefa w Oahlhau 
zasrra s1.ano\VJ1cmu czlonikowi 

panu FRANCISZKOWI KOMOSIŃSl<I'EM 
o~az. je~o doz!{onr1 i towrz:y zce życia 

pannie Rm:alii ROSIE.JAl(OWNIE 
w uniu ich ślubu clnia 5 maia na.iserdccz.niej
sze :tyczenia ulrowlia. zczc · ciai i blogosla
wticr1stwa św. Wykrzykujemy trzykrotrri~ 
Mlocla Para miech iyjc!!! Zarz.i. 

Na51Zcmu naiuk<>cłtai'1szcrnu bratu (503) 
PAMł,OWI W A WRZYNIAl(OWI 

oraz je~o dozs.;oonej tnv:arzys1.ce życia pamric:. 
1'\ARYANNIE KOSTSZEWOWNIE 

zasylamy jak nasjcrdecznie,fsze życzenia 
dz.icń ślubu, dnia 5 maja. Naujkochańszy, dro
gi Bracie! Życ7.ymy Tohic i Twej malżnnce, 
aby Bóg- bl~<X'>ll'awil 7,amiary Wasze, abyście 
żyjac długo· i sr.czcśliwie. doczekali na sta~ć 
pov.rtórnci radości. W ko11cu wvkrzvkuJemv 
trzy kroć: „Ml<><la Para 1>i(}Ch żyje!!! aż sie 
echo z Riinthc U(} Lutyni odbi'e! Tego Wam 
życzn 

matka i siostry A~nleszka i WJktoc. a. 

Towarzystwo św. AntonieJ!O z Padwy w Ncu 
miihl 

W dzicll ślubu, <lnia 7 maja zasyla szan. c1Jo 
kow~ t>. 

ANTONIEMU S1EB1ERZE 
oraz jeg0 d01.~onnc.i towarzvszce żvcia uannie 

MARYANNIE KAŻ1'1IERCZAKÓWNIE 
w Schmi<ltlrorst na.iscrdecznicjszc tycr.cnia 
zdrowia, szczęścia, hlogos.l'awic1istwa Bożego 
i wszelkiej pomvślno~ci. W koiicu wvkrzvirn
jemy: MJcxfa Para niech żvje, niech tyje. 
niech żyje. aż s ie echo po cailem Schmidthorst 
odbije. (I) Zarząd. 

KilUIHBJ!l!§l~l!?I 

Ze Zjednoczenia zawado . polskiego. 
Wiec „Zjedn~zenie z:iw. volsldego" 

W Jt~rst~ausen dma 9 maja (Wniebowst~picn.ie 
l ~~sk1e) po poJudniu o g-odz. 5 w lokalu 
Moliera. p. 

Na porz<idku dziennym: Sprawozda1tie 'L. 

wa!1w~~ zebrania. Sprawy knapszaftowe R 
ma1tu~c1. „Zjednoczenie zaw. poi. „oz 

Al ii b I h e i m nad Renem. 
~'lelki ~iec odbędzie się w czwartcli;: dnia 

9 maJa w sali p. Rebholz, I~egcutenstr. 9. Jako 
referent p~zyb~ie d~uh Sosiński z Bochum. 
Rd~aalków z caleJ okohcy uprasza się 0 liczny 
U Zl • -WIEC POLSl(ł DLA HOCHLARM..\IU\- l1Jl(-

l(.ENBUSCH 
~ectz.ie się w _n~eciziele. dnia 5-go maia po 

udruu o godZl,, e 4 u pana Józefa: Hewra 
w Stucken~usch. (_)mawiane będą sprawy ba 
oszaft~we 1 ostatme masowe nic~,ęśoi P 
kopalrnach. 

Wl.fC. W BI;:Cł(HAUSEN IH'Z:V Buer 
o<l~ędz1e su~ w 111cdz.ielę, dnia 5 maja po polu
dmu o g?<Iz- 4 w lokalu p. VQigta, na który ~ 
~v~zystk1ch Rodaków z pobliskich mieiscowo
sc1 zaprasza. Mów~a zamiejscowy. 

Hof t<.~('.J\icmke! 
. Prz.rszle z~branie czlonków nie odbędzie 

sic 5, lecz dopiero 12 maja o stodz. 6 po pol. 
' sati p. Walburga. 

Delegat dh. Kuncewicz mieszka obecait 
przy ulicy ttiltroperstr. 25. 

WIELJ(] WIEC W RESSE 
odbc;dzie się w niedziel~. dnia 5 maja przed po
ludniem o godzinie 11 i pól na sali p. Wielanda. 

.MEBLE WYSCIElANE oczyszcza grunto
wnie z molów i czvści chemicznie P ARBlER
NIA GALLUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. 
Tel. nr. 911. 

filie: Hofstcde, Herne,_ Ek:kel, Rohlinz
hausen. Linden, HattinitenJ LanS?endreer. , ar
ten. Castrop. )(amen. Dortmund, Oertke. 
Spr<>ekhOvel. 
EE±!----~-

Za orłoszenła I reklamy redakcy 
• 1ntblfczno4cl n.le odpowiada. 



- -~ó.zef S_abatowski, ou·sburo -Hochf ~Id, 
-r"..A~. ·. . Jed.yn pf·~ a fabryk 1:1 ie:ró-w na oboz:vżn e 

W. Lewkowitz, Bottrap, , 
: 

TelefOll 98. Pfer'-" 1 
Oddział: 8lt1ro J>l"awalc., · 

pol~ca sie do wykonywania skarr, ,.._ 
władz. kontraktów, reklamacyi poda~~ 
oraz wszelkich prac piśmiennych u · ·~ 

• ,,„ ~„:~ 

Telefon U~li. 
wynagrodzeniem, rzeczywiście lti~ !\ 

darmo. Mówi sam po polsku. 
11 telegra•ew: ~abafew

llkł, •uł••••s·H•el•f~hl 
hi k11lejo1rt: D11i1 I• r ~ -

• fell-Siicl. 

Spe~7alnoścł: 

"Kon1o bankowe:· 

ffilNISCHE BANI: 
Duisbnrg·Hochfeld. 

Na dobrowolną licytacyę przyj_. •i 
i towary wszelkiego rodzaju. 1 

Oddział: Sprawy 2runtowe: 
Mam na sprzedaż mniejsze iwiek:9' .... 

mieszkalne, domy z lokalami do · '*°'teół 
place budowlane, w miejscu i okola., ~ 
robotników przy malej wi:>lacie na ..,.,._ t • 
dzy rachunek. Udzielam informacyi ł ... · 
magam każ.dem• Polakowi do nabyela ...._: 
go i taniego dorn• mieszkalnego; ai.._ i.. 
td:y si~ pospieszy, gdyż dorny vodr~ 

Oddzial: Sprawy ldPołeczne kas ......._ 
dnoścl I banków. 

Mającym v;arniar budować. dostar~• 1a. 
tychmiast p.ieniedzy na I. i Il. hioo..._ 

Oddział ubezpieczeń: 
Przyjmuj~ podania o zabezpiec1.U. • „ 

tnia do Tow. zabezpieczeń od oginia ,,. ._,.. 
domów i mebli ka.tdego czasu i PNll' -
ccaio. · , -----------

Wiarus, Wojak Sobieski, Szolar 
i Ozolem. 

• „ ~--- "ikoniaki . r ruńiy. - ~ 
,„._____ . -··· -· .,. ... ·~'I I. MledzljsM, 

w HE.RNll 
ul. Nowa (Nenstr~ 2( 
pole• Rodakom „„~j (lCC 

Rodacył po~ierajcie prll!emysł polski na obczyźnie. 
sneg• wyreb11. łrmy 

-~~4'•!2. JA;;tWWW?.1.lJ~j~~ 
\iV 81ędzie żądajcie ~rawdziwie zast.rzeżonych polskich. likierów wła- warsztat krawiecQ (4:2$ 

Józefa Sabatowskiego 
w którym wyko•wie li' 
wszystko podht~ mi"'f 
z do bry eh mater]Ji p• u. 
nach tanich. 

w Duisburg-Hochfeld. 

~·. ł ~ • : ~~·:: , >' ~· < I t •' ;, ~ ~ • >' ~. ~' , J ~I 

llecb echa br111 daleka ad ucha da ucha! 
1436 

Józef Wiśniewski, 
Herne, Neustr. 61, w Bruckhansen, Kaiseratr. 71 

a.a. ł4war rzooąwiście do br.,-, trwal7 ł łani ja.ko to : 

Maszyny do gotowania.. emal. , Maszyny do szycia 
1ar1ki itd. oraz całkowite orzą- z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie 

dzeaia kuchenne, maszyny do z gwara.ncy11 na 5 lat. -

prania i wyżdżymania. I I Przybory do takowych. 
loło!!~!~!;1!~„„~~~arek m Of Of J p o·JiUg ŻJ CZ e O i a. 

Za gotówk~l Na odpłat~! 

Bacżność ·aadacw! Swój do swego 

Iile •łk. vzą~enie kuchen· I Pl'e&zę łea ła•erat 'WJ'• 
• ku~ otrzyma ładny po- ei9'e t 

dlsrek. 

Każdy, kto ten wycinek wrę
c 1,y, otrzyma 0 proc. rabatu 

w towarze. 

11------dlCrB--•--...... 11 I )(am)' Z&W81!;6 n& Sprzedai: r 

I gotowe gospodars•·· ed. !0-60 a6r~ i I 
obsady chałupnicze od 1-.80 air~ bu 

a takie tylke 

domy z ógrodami do 2 • .,..,. 

Jruca ka.sn. płaei od złotenycla 

oszczędności 
.& pre~ni na liżdora.zowe t,daaie. 3~4 ••11 proeenł za kwarta.lne3l w.~·powiedzeaiea, 
a proe~n• za. półrocznem wypowiedzenie•. 

XM aa n nas depozyt złowny, choćby za pólrocznem wypowie· 
ise•iea, a k•pi ~runt od na.s, teu.ll wypłac11. kar.a nasza. depozyt 
:aa)J•łlaiast. 
»Nre 5 ~oeent pnynosz~ce hipoteki mamy uw11t:e n& lilprzedat. 

ł.dreao wa.4 trzeba. jak ilast~pv.je: 

Bank Pa1·celae,-jn7 
E. G. m.. b. H. K••'en l Poae•). 

... T Dl 
Dobry, pożywny chleb paderboru

ski po 1,25 inr. i 85 feny"ów również 
westf:il~ki chleb wiejski (Bauernstu

te ) po 1,00 mr. przesyła pospiesznie 
kolej przy odbiorze 4 bochenków frar~ 
ko fał ryka chleba Joh. Ha.ke, Upsprung 
p. Sa .:rntten. (1800) 

Zan wiać proszę w niemieckim ję
zyku 1 ~ ·>odać dokładny adres i stacyę 
kole)c i. Składy w Bochum: J. Poll
meier 1 oltkemarkt 15, J. Krah, Dorste 
nerstr. P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, 
Storrs ,1. s. L. Lohoff. Maltheserstr. 5, 
<.i. Kirc. ner, Lindenstr. a2. E. Welsch 
f( " · ~trasse„ 

Proszek do prania 

„N Ie ged ach ł'' 
jest na.jlepBzym i w uty
ciu najtańszym w eYie•ie 
- Pierwsza. próba powo· 

duje stałe używanie. 
Do nabycia.: 

w Marxloh: 
Ang. Eggert, 
wdowa pet. Grfuner, 
Otto Mess Nach.6.. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korton, 
wdowa Ang . .M:ulthaupt, 
Gust. Tjarks, 
1. Hiittemann. 

w Brnckhansen: 
Ha.mb. Importh. • Wenz" 1 

J. Juszczak. 
w Neumiilll: 

An~. Hesse. 

f 
w Buschhausen: 

Hugo Eggert. 36! 

Zwra;c.am takte uwagę na ·Illl'I 

·skład 1nehli 
które tak:!e tanio sprzedaje. N owy skł1d polski 

na Oberhausen I okollet:. SwdJ do swe10 I Swój de 1W911l 
----------------
Biuro obrony prawnej ! u~~ei:-..:= Dnia 1-go lntego rb. otworzyliśmy 

w Oberhausen Stockmannstr. 88 
(Staey Bpek) 

handel mebli, 
1prawa.ci. prawn., karnych, opiek11ńc.1yfll. &IMllt· 
trych, testamentowych, 11pa.dkowych nh.ewlr. 
od nieszcr:Qśliwycll wypadków, inwalidaki-. w „. 
pe.dkach na. eta.rość itd., ja ko teis wykon.;. ...a. 
kie prace piśmienne włitcznie reklamaey• ~· 
we, prace piśmienne w polskim języka i ..... 
nia na niemieckie i polskie. Polecam lf1~ •kil „ 
1'ci,gania wszelkie& 1>9zasądowych naleli,-.. u 

wypraw, pieCÓW kUC)łeD• najrzetelniejszych wanmka.ch. Godz. prW. pet. e« 
nvch, różnvch sprz~tów 8-ta i po poi od 2-7. w niedziel" od 1' „. 

w "' " codz. w poł, Me 
domowych, wóztków dla A g z· li 
dzłeeł, jako też trumien. U • lpp 08. 

Kochanym Rodakom zaręczamy, iż Ees en 1 Steelerstr. 1 (naipczeeiw 
będzie naszem staraniem zadość uczynić ratnsza ). 
wszelkim wymaganiom i cenami przys~p- ------------ ----
nem.i ich zadowolić. Wszystkie towary ~~-~~-~-~ · -~-~sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak ~Sllfarf~~~ 
i na dogodną odpłatę. 100 Kaaulatul'ę 

Swój do swego! (cz1u stary papier) sprzedaje tanio 

A. Oytkiewicz & J. Miśkiewicz. BHBU.RH. 

Geny niskie! 

J. Barań. ·ki, Wanne, 
Najwięksey i najsblrszy polski skład 
mebli, maszyn do getowania i eał.ko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
--- naprzeciw kościoła. katoliclriego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwitldzenia. 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego &ię przekonać możecie, że najkorzyst
r.iej kupicie całe wyprawy oru pojedyńc.ze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawq 

ku~ypożyczam gratis porcelany lla. we~ 
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Najtaitsze I aai· 
dogodniejsze źri. 
dło zakup;s •Ja 
młodożeńców . 



N.r. 104: Bochum, na torek, dnia 7 go maja 1901. Rok • 

• 
C ~011nne pismo 11dow1 dla Polak6w •• ob11Jlli1 pogw1910•1 •'Yi11l1 oru 1p11woa 1 rodoYJ• pollty 11.ya 1 zarob.ko J m. 

Wycll'odU codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
aycb. Pnedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
IWY'llOSi 1 mr. 50 f en„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
"!12 iea „ Wiarus Polski." za.Pisany i est w cenniku pocz I 1111 Baże za Wlarc I OJczyzac I 

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drob~o dnl
łcu 15 f, ogloszenie. zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kt<> czesto oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
.,Wiarusa Polskie~o" należy frankować i podać Wi 
nich dokladny adres piszącesro. Rekop. nie zwracamll ~wym Pod znakiem „L. 1>0lniscb nr. 123." 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
Eest Polakiem, kto potomstwu swemu 

· z11iemczyć się !!OzwoJi ! 

Z wypadków dni.:,, 
-

W padamencie niemieckim 

IOZlprawiano w sobotę w dalszym cią
-gu nad etatem urzędu kolonialnego. 

Pomiędzy socyaJistą, Ledeburem a 

wic~prezydentem wolnomyśfoym 
'Kaempfem nastąpilo starcie, które za
ikończy lo się klęską ostatniego. 

Drug.i wiceprezydent parlamentu nie
mieckiego Kaempi złożył swój urząd. 

Pan Kiaempf powołal mówcę 5ocya
llstyc~niego Ledeboura trzy razy do po 
·rządku i stawił 'Wll1.iosek. by Ledebouro 
wi odebrać glos. Wniosek 1p. Kaempfa 
upadl i Ledebour dokof1czyl przemó
wienre. Kaempf (wolnomyśliny) zlożyl 
wskutek tego swój urząd_, gotów jest 
jednak ;przy.jąć go ponownie. 

Drobne strejki na kopalniach tutejszego 
obwodu mnożą się. 

Swieżo zastrejkowtalo 200 tak zwa
nych szleperów na kopa1ni „Consolida
tian '' w Gelsenkirchen. 

Od 25-go kwi.etnia rozpoczęto, 12 ta
kich drobnych strejków, mianowicie na 
kopalniach „Maksimilian'' w łiamm, 

„Graf Bismu<0k'', „Nordstern", ,;Hu-
go", „DahlbuSiCh", „,Alma'\ ; ;Unser 

Fritz„. HMont Ceni:s". 

Prezydeat rosyjskiej Dumy palistwo
lVej został przez cara zaproszony na 
obchód świąt wielkanocnych do Car-

skiee;o Sioła. 

Powszechnie uważają to ~a zruak, że 
s tanow isko Durny znacznie się wzmb
cnil o i że islabnie wpływ przeciwników 

jej na dworze carskim. 

Niemcy zawarły ze Stanami Zjedno
·czonemi układ handlowy na jeden rok. 

Niemcom powiodło się wywalczyć 
dla siebie nieco lepsze }ak da:_wniej ko
rzyści. Uldad może trwać · dlużej jak 
jeden rok, skoro go żadna ze stron inte 
'lesowanych nie wjllpowie. Uklad musi 
foszcze parlament zatwierdzić. 

W przemyśle metalowym zanosi się na 
· walkę. 

Pracochwcy f rankfurtu nad Menem 
i 01ko]icy postauoiWili dnia 25 maja odda
lić od pracy około 10 tysię·cy robotni-
ków. · 

W Procesie pilskim założył prokurator 
rewizyę do sądu Rzeszy. 

W procesie rzeczonym, który się 
toczył przeciw p. B iedermannow i i 
agento vi tegoż p. von Riesen, wydala 
izba kama j'ak wiadomo wyrok uwalnia 
ją cy. 

W Dortmundzie odbywa . się walne ze
branie socyalistycznego ,,ferbandu'' 

górniczeito. 

Jako gt0ść przybyt z Austryi redak
tor łiackel, który wyglosit dłuższe prze 
mówienie. Na :walnem zebraniu ,,Zje
dnoczenia zaw. pol.'' delegatowi z Kra 
kowa p. Zgórniakowi poliicya jak wia
domo nie .pozwoliła przemawiać. So
cyaliści cieszą się zatem większymi 

względam~ rządu i policyi jak Polacy. 
Nie vazdrnścimy im tego. 

W okręgu Małmedy 

wyibrany został przy wyborach uzupeł 
niających do varlamentu niemieckiego 
centrowiec Perveres. 

l(ról angielski Edward 

odjechał w sobotę z Paryża do Londy
nu. 

Układ rosyjsko-japoński 

dotyczą.cy rybotówstwa na woda:ch 

wschodni10-syberyjskich ,podpi~ano w 
Pe,tersbur~u. 

W sejmie pruskim 

zaliatwiQno różne sprawy drobniejsze, 
które ITTie budziły większego .lµintere
sowania. 

Koło polskie w parlamencie niemie
ckim przeciw antypółskiej polityce 

Prus. 
(Ciąg dalszy). 

Podobnie dzieje się, m. p., gdy cho
ozi o ustawy, które slużyć mają do 
prześladowania ipolskoścl, ~ których nie 
mQŻJna po~odztć z ustawami Rzeszy. 
Zdaije się, jakroby Prusy przypominaly 
·Źawsze: my mamy silę, la siła idzie 
iprzed praw~m, jak to jeden z najskraj
niejszej lewicy oświadczył. Mam l w 
tej chw;H na myśli pruska ustawę osa
drticzą, która przed dwoma mniej wię 
cej laty w sejmie ipruskim uchwaloną 
zostaln. Ustawa ta sprzeciwia się zu
zupelnie· prawodawstwu Rzeszy, sprze 
dwia się ustawie dotyczącej wprowa
dzenia w życie kodeks11 cywHnego, 
sprzeciwia się pierwszym paragrafom 
ustawy o wolności wolnego przesiedla
nla się. Wybitni prawni1cy uznali to, 
1a mimo tegp ustawa ta istnieje, ponie
waż stosuje się do polityki Prus~ i ponie 
waż Prusy uważają ją za potrzebną do 
przeprowadzenia swych zamiarów. Ist 
nieje wlęc, mimo że jest najoczyw ist
szym naruszeniem ustaw Rzeszy. 

Oprócz tego jest ona także narusze-
niem wypowiedzi\lnych tuta j zo.sad 

. zdrowej polityk i socyalnej. Przed kil
ku dniami oświadczy} tutaj zastępca 
kancl erza~ że idealcm rzc.,du cesarstwa 
jest, .aby kaidy robotnikJ)osiadal wła
sne ogn!'sko domowe, wlasną chatę. 
Pan kanclerz Rzeszy. gdyby słowa 1e
go na seryo brnć można , okazał się go
qco cz.ującym politykiem socya:nyrn. 
Ale ten sam kanclerz jako prezes mini
sterstw,~ pruskiego d~dala wprost prze
ciw wygloszonym tutaj zasadom, wno 
sząc i nrzeprowadzając w sejmie pru
skim u tawę mocą której nie możli em 

jest dl1a polskiego robotnika. dla pol
skiego chłopa nabyde wlasncj chaty, 
albo zbudowanie jej na własnej z:emi. 

Ustawa ta skierowaną jest przewa
żnie przeciw polskim robotnikom i pnze 
ciw polskim -chlap-om, mimo, że nawet 
ks. Bismark w r. 1867 uznał, że chłop 
.polski i polski robotnik •sa bardzo lojal
nymi. W czemże wykroczyli ludzie ci 
od tego roku?· Wy1petniali to, co wszy
scy obywatele paf1st'M1 wypełniają, 
służyli wojskowo, olac:Ji podatki. Wpra 
wdzie pragną zachować swa narodo
wość mim9, że są 1poddianymi Rzeszy i 
poddanymi Prus. I to jesj tym jedy
nym występkiem, który J)OpelniLi i 
wskutek którego wykluczeni zostali z 
dobrodziejstw polityki1 socyalnej. Jest 
to zdapiem 1mojem w;prost wstyd.em, 
że prawo takie istnieje w Prusach, mi
mo~ że sprzeciwia sie ustawom Rzeszy 
Ale jJlk jeszcze wykonuje się to pra
wo? M. p. Przybądźcie tylko do Po 
znania a zobaczycie 111aokoło całą mP,sę 
nowożytnych ruin. Władze policyjne 
daly odnośnym właścicielom ipozwole
nie na wybudowanie tych domów, pó
źniej jednak namyślały się, że wliaśc~
wie potrzeb~ było na to 'J}ozwolenia 
komisyi kolonizacyiJnei i nakazały o
wym ludziom, aby domy \Swe opuściU; 
- domy te stoją obecnie próżno Są to 
~iękne domy ą mimo to niezamieszka-
łe. (Słuchajcie! słuchajcie! u Pol.) 

Jest to niepodobnem do wiary, nie
slychanern ! Kiedy opowiadano o tern 
korespondentowi ,~aryskiego .,PJgaro„, 
.p. Huret, który przybył do Poznania, 
wierzyć temu nie chciał a sądzę, że i 
wiehu z was, panowie, temu nie wierzy, 
Ale zaprowadzono go do tych ruin i po 
kazano mu je, a wtedy w~rzekł, że to 
barbarzyństwo. Tak, to bar1*!rzyństwo 
niesłychane. Ale prusahm nie wy
starcza uchwialanie ·,D{)dobnych antypul 
skich ustaw w sejmie rpruskim, mimo, 
że sprzeciwiajg si ę ustawom rzeszy, 
1pragnęliby jeszcze ustaiwy 11a nieko 
rzyść Polaków iprzekroczyć. W osta
tniej ustawie kolon1zacyjnej powiedziia 
no_, że rodzicom wolno dzielić ziemię 
pomiędzy d~iec: a dzieci do ppbudowa
nia mieszkaf1 nie potrzebują pozwole
nia komisyi kolonizacyjnej. 

Mamy tutaj dowód, że przepisu te
go w Pru511ch nie zacho\\Cllią. Chodzi 
w tym przypadku o n:ejakiego Zaremb 
skiego z Golubia w Prusach Zacho
dnich. Ożenił s ię on z córką gospoda
rza Maciejewsk iego, który miał dwie 
posiadlości z o~ obnymi nume ram i hypo 
tecznymi, ale 11i1 jednej tylko s ta ły bu
dy nki. Tę więc posi·a-dłość, ma jąq 16 
mórg, <lał ojciec córce swej w posa
gu. Zięć jego Zarembski chciał wybu
dować sobie mieszkanie na tym gruncie 
i wniósl o policyjne pozwoJenię , które 
mu też w r. 1903 udzielonem zosta ł{) , na 
co dowodem akth. które mam w reku. 
Od razu nie mógł czło"\; riek ów wszvst 
k ich budynków nost:i wić. Pobudowal 
najpierw tajn;ę, później , todolę, w któ 
rej urządził obie tymczasowe mie zka 
nic i tam , i ę prowadził. Ale z czasem 
chc iał wybudować i dom mie zk\a!ny. 
1~a co n=c dano mu pozwolenia, żądJjąc 
najpierw pozwolenia komisyi koloniza 
cyjnej a ta pozwolenia nie udzielita. mi 
mo. że przeszedł ·szelkie :n trmcye: 
takim svo obcm człowiek ów do <łzi iaj 
11ie może sobie domu mieszkalnego~ ,_ 
budować. W taki to ~ posób obc odza 
się :\.. Prusa 11 z prze.p:~ami pra\\ m·mi 
któ!"e w do{"btku sprzeciwia::i ~i.., je ·.i:-

cze ustawom Rze zy. Ale wyd_a rzylo 
si ę jeszcze co· gorszego nawet. Ustia
wa ta byl·a ipow_odcrn, że popłynęła 
krew nic\vinna. 

Na Górnym Slązku we \\ i Pszow roz
zegrał się straszny dramat. O wypadku 
tyw pisma niemieckie, któr e o kużdym 
skandalu szeroko piszą. z;aledwic wspo 
mniaty. Pojedy11czc tylko pisma opi
saly eo obszerniej, mimo że byt nader 
smutnym i wzruszającym. Ale wy~a
dek te_n był sam przez się zabijają~ą 
krytyką pruskiej polityki lantyipolskiej. 
Przebieg byt następujący. w_e v."Si tej 
żył inwialida, weteran pruski, nawet 
nie Polak, ale władze u:ważały go zą 
PQlaka i z powodu tego ·postęp_qwtaly z·· 
nim tak nię_przyJaznie. Człowiek ten 
szczę,dził i glodzil się przez cale życie, 
aby urzeczywistnić ,marzenia swoje, 
to jest na stare lata pobudować sobie 
cliatkę. Jego ideał byl przecież takze 
i ideatem kanclerza. 

Ale człowiek ten w swoich zamiia
rach nic liczyl się z pruską biurokracyą 
z pruskimi pomocnikami 1Dana kancle
rza .Rzeszy. 

Nabył płucelę. a ufając sprawiedli
wości i opienając się na pra~ie wła
sności, mniemał_,_ że t.o niemożliwe, aby 
go w używaniu prawa wlasno~ci ogra
niczyć mogli. Spuszczał się t)i~e 
slowa pana kanclerro Rzeszy, tu tak 
czesto powtarzane 1 zwió1J sobie caJy 
materyal budowlany. Ale g<ly Złacząć 
chcial budować, powiedziiano mu, że 
musi mieć najpierw zezwolenie koloni
zacyjne. Starał -się o to zezwolenie na
turalnie, 1przeszedt wszystkie insljancye 
ale mu zezwolenia nie dano. 

Przypomniial sobie oczyWiście, że 
w państwie niemieckiem otacza się o
pieką ipra wną ptactwo i zwierzęta. ze 
w Prusach w \asach nawet ptaki urzą
dzają sobie gniiazda, a dzikie zwierzęta 
kopią sobie nory. Przypuszczał, że w 
Prusiech dziecko polskie nie może być 
przecież gorzej' traktowane od ptaków 
i dzikich zwierząt w lesie. Ale omylił 
się bardzo! Wystawił sobie rta swoim 
gruncie najpierw stodołę, a potem wy
kopal sobie jamę podziemna. urzą<lzil 
tam kuchnią i wprowadzil ie tam do 
tego miejsca. Ale urzędnicy wyśledzi 
li to niebaw em, a nie długo po tern odc
brat czlowiek ten zaw ezwanie, aby 
swoje podziemne mies7,ktl nie. a przy
najm niej o·· ą kuchnią zniszczyl i się 
stamtąd wyprowadził. Zagrożono mu. 
że w <lanym razie gw1altem go z tam
tąd u s uną. Nic wforzy ł temu. ni c p rzv 
P.Uszczal. aby co~ ta k okropnego taĆ 
~iG !nogło . - pozo tal wie ' . \\'Ojej 
1am1e. Pewnego dnia zJ1wi ł się tam 
żandarm z mura rzem. Mieli oni u o
waż.nien i e do zni zczcn:ia kuchni i w r e 
dzenia O\ ego człowieka z tego mie~z
kama. Murarz zaczą ł właśnie waco
\\1.ić, kiedy biedny in\ 1alida nad zedł. 

Gdy zobacz ·l dzielo zn•szczenia o
g3 rnęła go rozoacz, wtedy pom'e za
nic zmy ló\ zaćmiło mu ducha. \V.:nadl 
do pobli kiej komórki, chwycił za fu
zyę. a zaraz ipotem padł . trzal. /?1n
darm broczył w ikr ;vi a ·trnlł na tęp 
n. r \ ą icdrł°rn te ie położ~'ł konie ż ·
~1a te~ro ~złowielm. To je t wstrząsa
Jący wypadek. tra•red ·a okropr ! Do 
tego donro :\1adzilo pru kie prawoda v
, two antypol kie. 

(Wi łka pra\\·da! u Polaków). 
Nic\''i:ma ·re\' orzc:ana zost 'l w 

h1tck tc:jżc u. ta" Y. niew'.~ma. mó\Yic. 
ł D i r)W~t:o im n.1; I.r nie można nazwać 



;i.rinnym, ponieważ czyn ~ego byt w J -

nikiem roz_(J)1czy, czvmem człowieka. 
którY zmysły QQstradal. 

· (Ciąg dalszy nastąpi.) 

Uchwała dotycząca Zlotu sławiańskie
go Sokołów w Pradze. 

Wydz:ał Związku odbyt w Sip~a
wie zlotu w Pradze i naszego zamie
rzonego- gremialnego udziału .trz~ po
siedzenia: dnia 11, 25 i '27 kwietma br. 

UchW\1lono ostatecznie: 
1) zw;ązek SOlk~lów ~ol.skich _W 

państwie niemiec~i.ern ~1~ ~vezm~e udzia
łu w uroczystościach 1 cw1czemaich zlot 
nych w Pradze ,a to z powodów od na:s 

-nie zaievnych. . 
2) zw:ązek sokołó,w pols_!nch ; w 

państw.ie niemieckiem wysle oprocz zy
czeń ·piśmi'ennych dla pobratymcz~go 
Związku Czeskiego, spraw~·zdawcow 
technicznych, którzy z iprzeb1egu Zlotu 
dadzą szczegółowy referat. 

3) Wszyscy druhowie gim.na~t~
cy, którzy mieli je.chtlć. do Pr~g1, cw1-
czyć mają nadal. albowiem związek u
rządzi dk1 nich ćwiczenia s.pecyal?e, 
których miejsce 1 czas przez n~czelmka 
związkowego niebawem oznaczone 
będą. . 

Wydział związku Sokoió~. _ 
Bernard Chrz~rnowsiki, .!!)rezes, dr. 
Zakrzewski I wiceprezes, W. Ml11~ch.
lewiski II wiceprezes, Karol Rzep·eok1, 
sekretarz Teofil Preiss, skar1bnik, Wik 
tor Gtadysz, naczelnik, Jufan ya·i:ge, 
zastępca naczelnika, Dr. I~aras1e~1c~, 
Stanisław Mileński, Dr. Michalski, Jo-

zef Dreyza, Jan Zabłocki. 

%iemłe polskie. 
Prus Zaehodnich, Warmii i MSizu.r. 

Kiartuzy. Za obrazę majestatu 
skazano wdowę Se:lonkową z Wilhelms 
.hohe ( ?) na trzy miesiące w.i1ęzieniia. 

Pelplin. K~_; Stefański z Chełmna 
mianowanym został jako admin;strator 
w Więcborku u nowowyświęcony ks. 
Ka:ther następcą ks. wikarego dr. Pliń
skiego w Grudziądzu, który wskutek 
tChoroby zwolniony został z urzędu. 

Chełmno. W Pniewitach wybudo 
wano szkolę ewiangielioką, którą upo

.saża komisya kolonizacyjna. 
Świecie. Skutkiem nieostrożnego 

-0bchodzeni'a się z naftą poniosła śmierć 
:dwudziestoletnia Marta Kosseda żona 
robotni1k1a kolejowego z La-skorwic. 
Chcąc wzniecić ogień, dolała nafty do 
. palących się drewek. skutkiem czego 
nastąpił wybuch. Nafta rozlah się na K. 
·która w jednej chwU; stanęła w płomie 
niach.' Nieszczęśliwa kobieta odniosła 
ciężkie pioparzenia. Odwieziono 1ją na
tychmiast do domu chorych, gd.z:e 
wkrótce potem zmarfu. 

97 ) Powieść z francuskiego. 

Nagle chwycił ją za obie ręce i 
wipatrywal się w nią badawczo. Róźia 
wytrzvmab odważnie wzrok jego i z 
:zadz'_wiając~, jak na dziecko energią 
;pyta la: 

- Powiedz, czego żądasz ode
mnie? 

- Słuchaj, dosyć już użyłem biedy. 
Potrzebuję pieniędzy. Kontrabanda 
nie opłaca się teraz. Wyo~dzono mnie 
.z brmdy, do której należałem i musiał
bym zdychać z głodu, gdybym nie ob
<izierał kory z dębów dla g1arbarzy w 
Givot. Podłe to rzemioslo ni·e rn.Qże 
trw11ć długo i nie wiele daje zarobku, 
~hociaż w ·ciągu dnia narażo:ny na skrę 
cenie karku. Potrzebuję tedy ,!l.ieniędzy 
słyszysz mała; musisz mi pomódz do 
ich zdobyc~1. 

- W jaki sw·sób Wiesz dobrze. 
że tylko z litości dali mi dobrzy ludzi·e 
przytułek. Nie mogłabym wspierać 
dę inaczej, jak tylko udzielając-niekie
dy kawałek chleba, a w rzadkich ra
zach parę groszy. 

Piequeur rozśmi1at się szyderczo. 
- Jesteś głupia, skoro nie rozu

miesz. WyUomaczę ci rzecz jasno. 
Wyłuszczał jej szczególowo po' 

wz~ęty plan, w wykonaniu którego 

Brodnica. Prusy Zach. Przy upra 
wianiu ogrodu, należącego do tutej

szego lazaretu wojskowego, z.naleziQ
no naczynie gliniane, zawierające 1200 
monet miedzianych, srebrnych i złotych 
polskich i rosyj'Skich. Prawdopodobnie 
zaikorĄano je }}_odczas wojen szwedz
kich. 

Starogard. Sąd w StaJrogardzie w Pru
sach Za·chodinich ska.z.a.! na miesiąc więz.;ienia 
~ 60 marek grzywny p. J. Drosta za to, że 
•Wszedl do si.ko.ty w chwili. gdy nauczyiciel bil 
Jego d2'1iecko i zaipytrul, dla czego to czYTii. 

W Polskim Cekcynie w Prus.aich Zacho
<lni ch dnia 23 grudnia 1906 roku odbyl się wlec, 
na 'który przybyl jako mówca posel p. Wilktor 
l(u]ersiki z Grudziądza. Po przemówieniu po
..§:la. z.abral glos stelmaich p. Feli'ks Byrndowski 
z l(ielpina. W przemówieniu jego dopatrzyl 
się dozorujący zebranie urz~dltlihk policyijny 
podburzania do strejku szkolnego. Obecnie 
sprawa rozegrala się przed sądem w Chojrui
cach, a p. Bvnd()l\vskiego1 skazano na 300 ma
rek kary lub 100 dni więmenia_ 

Qlsztyn. W ;ręce polskie przeszła 
jak donosi „Ostd. P1resse" - wieś ry
cerska Car1swalde ( ?) w Prus1aich 
Wschodnich pod nawą nad Pre.glem 
(Wehlau) Dotychczasowy właściciel p. 
Wagner z Olsztyna sprzedał ją pew-
111emu bankowi1 'POliskiemu 7i1 292000 mk. 
CarLswalde obejmuje 1400 mórg ob
szaru. 

Węgobork. Prusy Wschodnie. Do 
tutejszego przytułku db ulomnych przy 
wieziono niedawno dziecko kalekę z 
w .e'Stfalii, które przyszlo na świat bez 
nóg. Ciało chlopca tego składa się tyl
ko z kaidluba z rę'kom11 i głową bez naj 
mniejszego śladu dolnych kończyn. Od 
biednej matki odkupili go swego czasu 
właściciele bud jarmarcznych i obwo
zili po całym świecie. Nieszczęśliwe 
dziecko podczas tych wędrówek tak 
wynędzniało, że władze postarały się 
·o umieszczenie go w przytułku dla u
lomeych. 

Z Wiet Kr Poznailslde(@s 
Strzelno. Donosz.ą „Dz. Pozn.", że fol

wark Błal\vaty, obejmujący okofo 800 mórg, w 
powiecie Sltrzet:ińskim, przeszedł w ręce ko
misyi 1koloniz.acyj11ej za pośrednictwem kup
ców żydo1Wskkh Abrahamai i Cołtna ze Żnina. 
Wlaścicie.Jką Brawat byla po•lka pani Jasińska. 

Poznań. Praiwie co tydzJień .donoszą gaze
ty polskie, że ten lub 6w -zrnien1t za ,,poz1Wole
niem" wladzy swoje polskie nazwisko na n1ie
mieckie. Takie pozwolenie jest pod'.ączOIIle z 
kosztami i każda germa11izacya nazwiska: ko
sztuje 30 marek stempla. Temu postanowil za
pohiedz „Ostmarkenferajn", który - jak pi
sze „Schl. Ztg_" - po0sta1ral się o zniżenie ko
sztów w drodze laski z 30 111a 5 mr. 

Jairocin. Niedaiwno znaiLaizl wrzędni& są
dowym w les,ie w mrOIWtisku połowę .czasz.ki lu
dzkiej. Przupuszczano powszechnie. że w miej 
scu tern popeJiniono morderstwo. Tymczasem 
•pokazalo się, że pewien student medycyny w 
Berlinie przy:wiózl ową czaszkę na wakacye 
<lo dornu i wsadziil ją w mro1Wli1siko, żeby mró
·wki ogofooily ją ze szczątek mieś·I"!!i. 

Jarocin. Sześćdz,iesięcioletul1i gosp'ddarz 
Bajerowicz z Bachorzewa wyszeodl podocho1-
cony 1) gościńca i chciaJ się napić z rowu wo-
1dy. Pochyliwszy s:ię stradl równ01Wagę i 
woacH w rów. Jakkolwiek woda w tern miej
SClJ jest ba·rdzo mia.fką, znaolazl śmierć na 
miejscu_ Przechodzący wiecz!orrem robotnicy 
wydo'byli trupa z rowu. 

miab mu dopomódz skutecznie. 
Chcial id'ostać 'się do fermy wieczo ·em, 
gdy Jerzy będzie nieobecny. Rózia 
musiała wiedzieć, gdzie gospodarz 
trzymał pieniądze. a należało przypu
sz;czać, iż cata suma posagow/1 Maryi 
znajduje się jesz·cze w domu. W ja
kiejś kryjówce schowane prawdopodo 
bnie banknoty, papiery !1f0centowe, 
zloto. Miejsce to ,powinna mu dziew
czynka wskazać, on zaś . bęgzie wie-
dz'.ał, jak positąpi.ć. · 

Pragnął nadto wiedzieć szczegóło
wo o trybie życia i zwyczaj1ach Jer'ze 
go. Maryi, Josilleta, Pauliny. Korzy
stając z tych wiadomości urządzi sztu
czkę zręczni.e bez żhdnego ryzyka. Oo 
tów czekać dni kilka na sposobną 
chwilę. 

Zbogaciwszy się w ten sposób, ob
darzy RóZ)ię hojnie wszystkiem, ieo
ko'lwiek dziewczynkJa. zanragnie. 

Rózia zgnębiona milczała. ·Pi'equeur 
potrząsnąt nią silnie. 

- Odpowiadaj mhla. 
Spogladała na niego przerażonemi 

oczyma. nie była w stanie przemówić 
sfowa. 

- Zechciej odpowiedz·i,eć, skoro 
pytam - nalegał ściskając jej bruil,.11-
nie ręce niby kleszczami. 

- Nie znam żadnych przez oiebie 
szczęgólów - wyszeptała z wysił
kiem. 

- Klamiesz! 
- Mówi.ę pr1~mvdę, a choćbym wie-

Górzn-0 (oow. pleszewski). Utopit się 30-
letni nauczyciel Władysław Krawcowicz w 
stawie mly!'1skim. Powodem samob()istwa by'l 
chorobliwy stan umysiowy. 

Ze Sb,zka ezylł Staropolski. 
Tężec karku szerzy się także na Górnym 

Sląs.ku. 
Z Lublinieckiego donoszą,, że w ubieglym 

tygodniu zachorawalo w Chwostku dwoje cizie 
en robotnika Smvy pod objawami stężenia kair-
1ku. Jedno z: nich już umarlo w pi_gtek, drugie 
umieszczono w laza1recie lublinieckim. -
- - W sypial.nli kopalni „Matyldy" pod $wię 
tochlowicami. zma.rl robotnik z Galicyi na drę
twę kalf'ku. Zarządzono zaraz policyjne środki 
ostrożności. 

Wirek. Na kopalni „Hugo2'1W.aing" rostal 
pewri·en robotnik z Galicyi, szalą na śipierć 
zg.noieciony. 

Z innych dzielnie Pots~i. 
Powódź w .l(;ij-0wie. Powódź w l(iiowie 

przybiera ·coraz większe rozmiary. W nie
dzielę woda dosięga.la do mlyna parowego Bro 
id.zkiego i zalewafa mieiscami szosę przybrze
żną. NaiiWliększe spustoszenia.i wYrządziJla po
wódź w cyrikule pfoskim, przylel{a(iącym ·clio 
Dniepru. Cala ta przestrzeń, czyli uliioce. wię
ksza część Meżygorskiej, Woloska, Poczaiow-
1Ska i przecinaliące ją: Wwiedensikaja, Obo~of1-
ska, Wielka Jurkowska od l(onstanty-.nowsklicj, 
Gurowska zalane są zupetinie wodą, która w 
nadglębszych miejscach wynosi 2 sążnrl ,e_ 

Wiadomości ze świala'1 

Skazani anarchiści. 

Sąd 1przysięglych w Wiintertur ska 
zał pó pięciodniowej rozprawie dwóch 
anarchistów, pomiędzy 1:ymi1 pochodzą
·cego z Tryestu intmligatora Centisa za 
fabrykacyę bomb na jednoroczne wię
zienie .i na dożywotnie wydalenie z 
Szwajca;ryi. Czterech współoskhrżo
nych uwolniono. 

Clemenceau i urzędnicy pocztowi. 

Prezes ministrów Clemenceau przy 
jął deoutacyę urzędników pocztowych 
.i oświ1adczyl, że rząd dlatego z taką 
surowością występuje, ponieważ zna
lazł się wobec odezwy urzędników, któ 
rej przyjąć nie może. Clemenceau od
mówił przyjęcia z powrotem do służby 
usuniętyich urzędników i oświadczył, że 
wydane rozporządzenia będą .utrzy
m_une w mocy. -I 

Z różnych stron. 
Essen. Ślub drugiej córki zmarłego 

króla armat ip. Barbary Kruppów.ny z 
asesorem r~encyjnym bamnem IWila-

mowskim z Bononii- odbędzie się dnia 
7 maj~ w lili Hiigel w Essen. 

Bottrop. W domu paina Świętego 
wybuchł pożar, który jednak niebawem 
przytłumiono . 

Selbeck. W kooa1ni kmszcu wy
strzern nabój za rychło, przez co do
zórca J akowski z Bochum i robotnik 
Keller na miejscu zoJSfali ziabici. Trzeci 
robotnik ma złami:i.ną rękę. 

Marsylia. 20 tysięcy robotników 

działa, wol11labym umrzeć, aniżeli do
pomagać do tak szkaradnego czynu. 

- Proszę uniżenie - zawołał ze 
śmiechem - jak widzę, nauczyH cię 
21asad cna.ty w la Cendriere. 

DziecJko pozby~ało się zwolna u
czucia strachu. nabierało odwagi. 

- Być może - odparfa obojętna 
na okrutny w.zrok zbrodniarza. 

- Dasz mi rpotrzebne db}a·śnie-
nia? - pyfoł znowu z naigrawaniem. 

- Nie! 
- Stanowczo? 
- Powiedziałam już, że wolała-

bym śmierć ponieść. 
- W takim raz·i.e pójidziesz ze mną. 
- Nie ipójdę dalej ani kroku. 
- Zoba•czymy - oświadczył rnbuś 

z groźbą straszli_wą. 
Rzuci! się na Rózię. zaciskając rę'ką 

jej usta, tłumił krzyk dziewczynki; pró 
bowała się wydzierać, ale niebawem 
wyczerp;ina czynionemi wysilkami, 
zemdlala. Wtedy łotr zarzucił ją so
bie na ramiort1 i1 spuś.cil się szybko ze 
skały. 

Szedl czas pewien w.zdluż wąwo
zu, poczem zboczył na krętą ścieżkę, 
prowadzącą do lasu. Dosi_ę_gnąwszy 
drewnianej szopy, porzuconej przez 
węglarzy, schronił si_ę tam ia zemdlo
ną ciągle Rózię położył w kącie. 

Ody odzy.skała przytomność i mo
głn zdać sobie SJ)rawę, gdzie się znaj
duje, rzekł do niej: 

- Jesteś w mojej mocy, mała: nie 

żatrudnionych w fabrykach oleju i llly 
dla zastrejkowalo. gdyż fabrykanci nie 
zgodzili się na żądane przez nich POd. 
wyższenie zarobku. 

Rombach. Streik w komlniaclt Io. 
taryngskich został ukof1czony gdYż za 
rząd oświadczył, iż jest przychyhi.e 
dlą, żąda.ń górników usposobiony. 

Liinen. Dwaj chłopcy szkólru look 
i Schmidt t(:i.wm się w pi~sku. gdy na. 
gle oberwała się górna 1część tietni i 
1chłopców zasypała. Wydobytio łut tyJ. 
ko trupów. 

Osterfełd. W kopalnii zostal gónuk Ja, 
Raitatlczak z Pnintrop n;iebezpie-cznie pob.foczo. 
ny. 

Gelsenkirchen. Pomięci'z:y Gel<selłkirchei 
a Bergeborbeick najechal pocią~ pospiesY.111y na 
powózkę hanidla:rza starzyzną tleiss'a. Wóz za. 
stal doszczętnie zdruzgoitany, a żona Heiss'a 
s.iedzą·ca na wozie zaibitą. Pociąg stanąt; 
dopiero po godz.inie rnógl jechać <laleł. 

Gelsenkirchen. W koR.alni „Consolidation" 
streikuie ZOO aiskaczy. Za<lalią oni Zoairobku l 
mr. zamia$t dotychczasowego, wynoszącego 
3,50 mr. 

Hamburg. Pozar Z11JiSZ!CZY~ tu 10,000 Pak 
bawelny. Szk\Jic!Y wynoszą: towair miszczonv 
3 i pót miliona marek, budy'lllki 700 tysięcy 
marek. 

Hamborn_ Airesztowano tu górnika Józefa 
Stascha, który okradl swego czasu kiościól Ser 
ca Jezus01Wego• w Bottr-0pie. 

Berlin. 3 do 4 ty.siięcy wydalonych z pracy 
robotników zebra.ro się w sali „Neue Welit" by 
wysluchać referatu swego prz.ewodnicząceg0 
Stooche'go. Dowiiedziaino się, że w Lipsku 
Zgorzelicach, HaLi, Barrnen, Dre.znie ł Berna~ 
przys.zfo dlo ugody, wię·c pracę już tam podjęto, 
Prawdopodobnie i w Beir1inie zatarg niebawem 
,zosJtlat11ie poluborw:n1ie zallatwiony. 

Jeszcze teraz można zaipisać „Wia 
rusa Polskiego" na maj i czerwiec. - s 

RoJmailoścl~ 
Lekarz-bohater. Dr. RabueJa. praktykują. 

cego w Paryżu, wezwano w ty;ch dniach do 
dwu chorych na dyfteryt: matki i córki. Za· 
raz po zbaidainiu przekorual się, że obie są w 
niebezpiecze11stwie utraty życia, dziecię zaś 
już się dtaiwilo. Nie pomny na niebe.z:pieczeń· 
stwo dla siebie, przyJ'orżyl lekarz usta swoje 
<lo ust dz1i eoka i wyssal duszące chorego blo· 
.ny; to samo uczynil z matką. rrak matkę, jak 
dz,i·ecko, uratowano, ale dr. Raibuel, JaikkoJwiek 
wróchvszy <Io domu. z.astosowal wszystkie 
wskazane środki ostrożności. za1chorowat na 
dyfteryt i \ve 12 ~odzinach zrnart Zositawi! 
miodą wdowę. 

Zawiedziony w miłości. W tych dniach 
z1mad w Berlin1ie pensyonowany rndca rachun 
kowy, nazwiskiem Hartmann. Od lat 30·tu 
stale i codziennie, czy deszcz q:y pogoda, pun 
ktualnde o go~:lziiniie 4 po poCudniu przychodzi! 
·do Tierga'rten, sia<lywal na swojej „specyalnei" 
laweczce. zatapia~ wzrok w dail i siedziait pra 
wie nieruchomy przez calą godziinę. Pu.nktual 
nie o godzinie S po południu wstawal i patrzą· 
snąwszy gllową po;wraicaJ ,do domu. Z tego za 
ch9wani<l! się dz.iwa0ka pospólstwo wysunęlo le 
~endę o za'\viedZ.:mei milości. W mlodych la· 
tach miial Hairtma1t1n oczekiwać raz na te'i la
weczce na rnlodą painfonri\:ę, w której się kochal 
na zabój, ale ukochana, mimo przyr.zeczenia, 
nie przyszla, a i późn.iei sJuch 10 niej zaginą/. 
Pomimo to zakochany nie tracit .nadzicii· i co
dziennie udawal! się na „schaidz1kę" tak, ie w 
1k<ońcu przeszfo to u nieg-o w mwnjactwo. Ile 
pr<Lwdy jest w tern opoiwiadainru - niewia<lo· 
rno, bo stary dziwak nie żyJ' z nikim. nik0111ll 
się nie zwierzat iwoii;óle o kolejach swojego 

wyjdz·iesz stąd. póki nie l)d'.lielisz żą· 
danych objaśnień. Rozumiesz? 

-Tak! 
- Upie.nasz się jeszcze przy odmo· 

wie? 
- Nie chcę pomagać do krzywdy 

tych, których kocham. którzy rnme 
przygarnęli, wyrwali z rąk twoich r~z 
'.Pierwszy i teraz, nie wątpię, zdob1ia 
cię odszukać - odparła wyzywając.o. 

- Łudź ·się nadzieją, głupta!SkJ.ł. ze 
cie tu odnajdą - mówi·ł Piqueur z o~ru 
tnym, właściwym sobie śmiechem: -
Jesteśmy w BęJgH, w mierscowośc1 n.a 
wiedzanej jedynie przez przemytnt· 
ków. Poróżnilem się z nimi i prawa· 
dzę kon~rabhndę na swoia rękę. ~o 
się tyczy urzędników celnych, wo1na 
zdezorganizowała oa.ły zarząd~ nie J.0 

ti:zebuję obawiać się tyich panów.odi~ 
rachuj .vrzytem na ·ucieczkę - d .a 

p.o chwili. odchodząc, przedsięwz1a· 
wszy potrzebne środki ostrożności. 

W jednym z kątów szopy zn·11j~o· 
wał się 'Pień drzewa nizko zcięty. Pie· 
queur przytwie1rdzil do n;ego gru~Y 
sznur, którym opaSial Rózię. dwoma ie 
go końcami wiążąc ręce dziewc.zync~. 
tak, że mog-ła tylko naruszać nogami. 

- Ody będziesz j-;dła, co nie prZi' 
trafi się codzie11 - oświadczył z~ 
złowrogiem śmiechem - odwiążę ci 
ręce na chwilę. 

(Ciąg dalszy nast~pf.) 
•. , 11 
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·ycia zachowat grobowe milcicnie. Mimo za
~etdu s.er-:o\i.:ego. doirl pięknego wieku - 82 

lat. "astarszy człowiek. Jak don-0si do .New 
York Heraldu czfonek portugalskiej Akademii 
Jlauk. cfr. Ed'\~a~d Abrcn. w mie~cie portugal
~{:ient Braga, zy1e starze~. ~ranc!.isz.ek Jose, bę
dący najstar_§'lJYlTl czlowitek1em, ŻYJącym nietyl 
ko w Por!ugalii, a~e ~apewn~ również na ca
IYITT świecie. urodz1J stę bowiem w r. 1788, Ji
czY wti~c 01?ecnie 118 lat życi~. Jose. sl'użyl 
<1/u!!'O w woisku, walczyl przeciwko woisku na
pófoońskiemu w r. 1810. brał udziar w oblę
żeniu Oporto w r. 1832 i w stłumieniu rewolu
crl r. 1846. Dotych~zas. pracuje jako cieśla, 
mafar:ill, SZCWC, krawiec I ogrodnik, gdyż jest 
ba.rdzo z~ęcmy.. strzela przv:te1'.1 doskonale i 
polu-je. Nigdy me chorowail 1 me używa al
koholu. 

A11tłrew Carnegie. Z powodu uroczystości 
-0tw·arcia instytutu w Riittsburgu, nazwisko Car 
11e~iego rOZ'brz.miewa w prasie wszystkich nairo 
dów. Pod.wiemy kilka szcz.ególów biografkz
Jirclt z życia n~doba-mecenaisa. 

Andlrew Carnegie urodzif slię w Dunfer
mlinie w Szkocji 25 listopa.da 1837 r. 10-letnim 
chlopcem przybyl z rodzicami do. Pittsburga. 
początkol\V'O prncoW'aiI jako pomocn~k tkaicki w 
Allegheny City. R. 1851 zostal roznosicielem 
telei_ramów; przy tej sposobno·ści nauczyr się 
telegrafować i zostar telegrafistą przy kr.lei• 
pe.nsylwańskiei; na tern sfa.n{)l\\1:~ku do,sz.edił ai 
do superintendenta. Zaiwar.lszy spól'kę z wy
nalaz.cą wa;gonów sypialnych Woodruffem, za
cząI się dD<rabiać majq,tku, :który pomnożyl 
przez za1kupienie akcyi naftol\vych. W r. 1868 
zabra.l Siię do fabrykacyi stali, zaprOJWa:dz,a~ąc 
\V sweiJ fabryce system Bessemera. W r. 1899 
potącz:vl wszystkie fabrykii ielaza i stali, w 
któr_ych był intciresowany, w spó!kę pod na
zwą Caimes;ie Steel Co„ z której w d\V:a Jata 
później powsta1r potęiny trust stalowy pod na
nrch z życia naboba-mecenasa. 

Carne~ie od sześciu lat przestal się za,jmo
wać swe:ni fabrykami. Na bibuioteki i zar{Iaicly 
iia.ukowe w Stana!ch Ziedn1ocz.onych i Angli wy 
daJ dotąd 80,000,000 {Iolairów 

Przediw kawalerom. W fort-Do.dge (Sta 
ny Zjednoczone) ka·żdy mężczyzna międz.y 25 
a 45 rokiem życia musd si,f ożenić. Ta'k1i ordy-
31ans wyd'a4· ma.fre Bennett. a mda mieisika go 
zatwierdz:ifa. l\aiidy mężczyz!1la, uchylaj<JiCY Śię 
z pod tego prawa, będZiie kara.J11Y grzywną. K:a
IT wynQ§iĆ będą OO. 10 do 100 dlola:rÓW. J eśl:i 
m_ężczyźni z.as.rosują się do przepisu - nie bę
'\lzie w Fort-Dodge sta1rych Pll!nien. 

Odczyt prezydenta Roosevelta. Prezy
dent ROOiSevelt zarmierza1 w maliu 1909 r. udać 
się do Chrystj.anji, a1by wYS!losić tam odcziyt o 
pOl'<oiu powszechnym. Jestto w:airuneik, po.fą
czony z o.trzyma.n1'.em na1grody Nobla, który je
dnak w tym wypadku ze wzitlędu na 0S10ibę pire 
zvdenta ominięto. 2 w.iaidomoiŚci tej wnioskują 
pisma, że Roosevelt istotnie nie zamierza już 
stawiać swej kandydaitury p.r.zy nmvych w~rbO:.. 
rach. g<lyż k'o<nstytucya Stamów Zied·noczonych 
n.branria prezydenitowi opuszczać teryto1ryum 
ameryka!Jskie. 

'Nabożeństwo polskie w klasztorze 
W środę 15 maja n:a wieczór o 8 

godzinie kazanie dla kawalerów. 
W środę 22 maja na wieczór o 8 

kazanie dla żonatych mężczyzn. 
W Bruchu w kościele św. Antoniego, spo

'Spobność <Io spowiedzi św. w śrndę 8 bm. po 
poludrnu od 4 godz. W czwartek rano o 5 
godz. Msza św .• na którnj pątnicy przystępują 
do Komu111li św. 

W Horst nad Ruhrą. w uroczystość Wnie 
bawstąpienia Pańskiego kazanie polskie o 6 
god~. po pol., potem sposobność do spCYWiedzi 

· św. aż do piątku rana. 

W Gelsenkirchen-Bulmke spos·obność do 
spovńedzi od piątku po południu dnia 1 O bm. 
aż do 12 maja. W niedzielę kazaniie po·lskie 
o 11 prz.ed poi!. i o 3 i pól po pol. 

W I(lirchłinde sposobno·ść do spowied~i 
św. w śro<lę, dnia 8 maja od godziny 4 po pol. 

Pielgrzymka pO'lska z dekanatu R~ckl:IDg
.ltause.n-Dorsten do łiardb.-Neviges p0Jed.z1e 9 
maja w Wniebowstąpienie Pa11.skie. Podaidą 
dwa pociągi i to z Buer-S. Iii z Recklinghausen 

·z gf ównego dlwo1rca. 
Pociąg z Buer-S. odjeżdża rano o godz. 

5,55, w Bismarck stainie o· g-odz. 6,07, w Wan
n~ o go-dz. 6,26, w Rohlingham:;en 6,35, w Ne-
W1ges st a.nie 0 g.odz:. 7 ,59. , 

Drugi pociąg z Recklinghausen, glowny 
~worzec. odrieżdża o gocl!z. 6,16. stanie w ~eck 
hnghausen-S. (Bruch) o godz.. 6,32, w N~1ges 
stanie o godz.. 8,30. _ z powrotem ~oc1ąg do 
Buer r.<lchod.z,i z Newiges o godz. 5,0J po r™:u 
dniu, S11ia!nie w RohHnglw.usen o godz. ~,28, stanie 
w Wa111ne ·O godz. 6.37, stanie w Bismarck o 
goQz 6,56, stanie w Buer-S. o godz. 7,08. . 

Drugi pociąg do Reck!ri!11ghausen o~chO<l.21 
z NeWiges 0 go<i'Z. 5,20, stanie w Recklmghal!
sen-S. (Bruch) 7,08, w Recklinghausen na glo
~vnYtn dworcu 7,23, _ Bilety kosztują tamdotąd 
1 z nowr·otem: z Buer-S. i Recklinghausen, ~!6 
Wnego dworca.. 1,85 mr., -z Bismarck i Re~k~ng 
hausen-S. 1,65 mr„ z Wanne 1,45 mr„ z Rohlmig 
hausen 1 ,35 mr. . : 

Prócz teg'O będą pobierane, od ~azde1ro b'.: 
letu 20 fen. na pokrycie kosz tow p1elgTz~k1 • 
a Więc pfad się za bilety z Buer 1 Rec\.1<1mig
hausen 2 05 mr z Bismarck i Reckl.-S. 1,85 
inr., z Wanne 1:6s mr., z Rohlinghause1!.J~ 
rnr. '• ' ' ~~.t ... ·tl ':-:i·~~ 

Panów przewodniczących uwiadamiam, iż 
Prawdziwe bilety nadejdą dopiero we wtorek. 
7. maija, więc proszę do tego cz~su sprze~awać 
bilety prowizoryczne. Prawdziwych bilet6:v 
<lostarczą za gotówkę następujący druhowie 

Pi :<-cwodniczący: Dla tych, którzy iad<t z Bu er 
Michał Br~mbor, przewodn. Towarzystwa Ma
tk_i Boskiej Szkąµlcrznej z B khausen, kt{>ry 
n~1e~tka_ w Beckhausen. Liltgenberg:str. 3. Do 
mego się więc zechcą z.glosić. Przewodniczą
~Y Tow. św. f'.:ranciszka z Buer, 'w. \VojCiecha 
1 Barbary z Gladbcck, św. Józefa · Bractwo 
Różańcowe z Horst-Emscher P. B. Brembor 
b_ędzie 7-go maja u p. Voigta naprzeciw kat. ko 
ściota w Beckhausen o godz. 4-te.i. 

Dla pielgrzymów z Bisnmrak druh Jan 
Braier, przew. Tow. św. Józefa z ErJe, który 
mieszka w t:rle, friedrichstr, m. 92 Do nie
go zechcą się zgfosić przew. Tow. ś,~„. \ ojcie
cha z Erle-Middelich i św. Józefa z Resse. Dla 
pielgrzymów z Wanne Michal Krępulec z tter
ten, Wilhelmstr. nr 17. W Wanne siadają tylko 
Towairz,ystwa z Hertcn. -- Dla RohEnghausen 
Walenty Szymyślik z Giitmigfeld, ul. l(ościelna 
nr. 62. - W Rohlinghausen siadają Tow. św. 
Idziego i Bractwo różańca św. z Gilnnigfeld. 

Porządek pielgrzymki ucst następujący: 
Pątnicy P.ierwszego pociągu zaczekają na dru
gich przed dworcem w Newigcs; skore> nadej
dzie drugi pociąg udamy się w proccsyi do ko 
ściol~ w następującym porządku: 

1) K:rzyż, 2) aniolki, 3) dziewice ze świecn, 
potem 1) Briactwo różai1ca świętego z Bruchu, 
2) Bractwo' różai1ca św. z Horst-Emscher, 3) 
Bractwo Różańca świętego z Giinningfeld, 4) 
mężczyźni należący do Bradw różańcowych. 

Następnie: 1) Towarzystwo Matkft Bo
S:dei Sz.kaplerznej z Beckhausen, 2) Tow. 
św. Wawrzy!Jca z Recklinghausen (Wschód), 
3) Tow. Serca. Jezusowego w Rccklingh. 4) 
To1w. św. Wojciecha z Gladbeck, 5) TQIW. św. 
Józefa w Herten, 6) Tow. św. Idziego z. Giln
nigfeld, 7) To1Warzystwo św. Wojciecha· z fale 
Middelich. 8) Taw. św. franciszika z Buer, 9) 
Tol\v. św. Barbary z Glaidbeck, 10) Tow. św. 
Rodznny z Scherlebeck, 11) Tow. św. Ludwika 
z Distel.n, ·12) Tow. św. Stamistawa z Suder
wich, przylącza się także To\\T. św. Józefa z 
J:rckenschwik, 13) TOl\v. św. Józefa z liorst
Emscłier, 14) Tow. św. Józefa z Resse, 15) To 
w:arzystiWX)1 św. Michala: z Reckliniz:hausen-S. 
przylączają się ToJWarzystwa św. Stanisfawa i 
św. Barbary z. Bruchu, 16) Tow. św. Barbairv 
w łierten, 17) Tow. św. Wojciecha z :Erle. 18) 
To.w. św. Antoniego z Recklinghausen PoJ.~ 
19) Tow. św. Wojoiecha1 z łiochlarmark. 

Z d1worca do kościota będziemy śpiewać 
„Tysiąc kroć bądź pozdrowiona Marya, Ma
rya". W kościele podaidzą melodyę organy. 
O godz. y.i9 msza św. z śpiewem polskim, o 
godz. 10 uroczysta suma z asystyą, po sumie 
kazarnie, po kazaniu uczczenie cudow1nego o
brazu. W tym czasie będą śpiewane Godzinki 
o Niepok. Pocz. Naiśw. Maryi Panny. O go ... 
dzinie 02-gi.-.... święcenie przedmiotów pątni
czych. Naibożeństwo ·doi NaJśw. M. Panny z 
pieśnią „O Najświętsza' Matko Boża", poczem 
odbędzfo się „Droga. K:rzyżol\va" w porządku 
poprzednJm. $piewać będz.iemy: „Jezu Chry
'stę, Pan1ie mily" i· „Zasta1nów się czfowiecze". 
Spiewać będziemy razem, a wi~c, gdy 'ks.iądz 
bedz1ie u pierwszej stacyi będllienw wsz~cy 
odmawiać modlitwy d-o pierwszej ~tacyi, przy 
1drugiei do drugiej itd. Przy kUJżdej stacyi da
ny będzie znak dzwonkiem i trą~b~ą d~ kJę
knięoia, potem drugi z.naik dzwo1!111emem 1 trąb
ką do śpiewania, ś~oiewać będziemy razem z 
muz.yką. Prz.y 1? staicyi kazanie. Z powirote~ 
·do kośdofa ś12ie1Wamy; „Dolbra noc glowo św1ę 
ta" także z muzyką. Po powrocie do kościola 
je~cze ra.z świe..s;.enie przedmiotów pątniczY:ch 
i blogoslawie11.suwo z kościoJa do dworca śpie-
wamy „Nie opuszczaj naos". . 

Upraszam ws.zystkic~ przewod~~cząc~ch 
do gorliwej pracy, aby ptelgnyrnka' Ja~ naulc
piei wYPadfa. Bilety dla dworca Reckl111ghau
sen mol!ą przew. nabyć od f 1r'. ~aćiko~v11aka. 
przew. Tow. św. Wawrzyńca, k~o.ry mieszka 
przy ulicy łiubertia. niedaleko kosc1ola św. Pa
wfa. W Recklinghausen-S._u przew. Tow. św. 
Michala. frańciszka Janasika w Gr~lbad, ul. 
Wysoka. sklald kolonialny. W Recklmghauscn 
gt dworzec siadają. Tow.:, Serca J e~us~wego 
z Recklinghausen, T:nv. sw. ,wa,~1 zy?ca z 
Recklinghausen-Wschod. Tow. sw. ~tan1s1~wa 
z Suderwich, Tow. św. Józefa z Erkenschw1_ck, 
T.ow. św Ludwika z Disiteln, Tow. św. Rod11my 
z Scherlebeck. W ki0ś.ciele gimnazyaln~ bę
dzie msza święta rano na intoncyę pątmków _o 
gndzdnie 5K na 'która szan. T?w· .z chorągwia 
mi zapraszam. W Bruchu s1a~a~ą Tow. św. 
Michafa„ św. Antoniego. św. Wo1ciec~~ z Jioch 
larmairck, św. Stanistal\Va z Grułlb_a<l, 1 sw. Bar
bary z Bruchu. ta:kże Bractwo ró~anca .św. -
O liczny udzfa;l pątników z catei okolicy w.y
mie.ni,onych miejscowości . i pun~tualne sta\"'.Ie
nie się na pociągi uprzejmie ?rosi z bratersk1em 
p-0zdrowieniem (507) 

Antoni Roszak, przewodnik. 

~--

Wielki wiec polski 
odbądzie sią 

w niedzielę, dnia 12-go maja 

0 gotłz. '1 po poi. 

na. sali hotelu "Viet o ria" 

'W Bochum. 
Liczny udział Rodaczek i R 1dak6w 

. pot~dany. 
Program wieca zostanie później 

ogłoszony. 

To arz. „Wyzwolenie' w 
urząd41 dn. 9 maja niebo e 
Pali kie) 

wycieczkę do Blankenstein 
na którą ię zy tki h cz~onkó Y 
również Rodaków i l oda zek, zez -
gólnie młodzież okolą uprzejmie za
prasza. - Wymar z -0 godzinie 6-ej ra 
no. Miejs e zbiore we pod tunelem 
kolejowym przy uli y Kolejowej l BahJ! 
hofstr.) Zarząd. 

WIEL.1(1 WIEC w UfCKE1 ·noRf'JE 
odbędzie sie w Niebo" tąpienie Pai1 kie, dnia 9 
bm~ o godz. 4 po polu<htin n ali p. Serre 
przv ulicy Biilowa. Na porządl,,:u dziennym 
~prawa opieki duchownej w p~rafii mie;iscowej. 
Przybędą także mówcy zamicj cowi. Komu 
zależy na tern, aby słowo Boże słiuszal w Ko
ściele w języku ojczy tym. niechaj pospieszy 
na wiec i przyczvn· się przez to do starań 
okolo dostatecznej opieki duchownej dia Po
laków. „Związek otaków„ w 1 iemczech". 

Towarzystwo św. Wincentego w Hochhelde 
Zebranie odbcdz.ie sic dnia 9 maja o godz: 

4 po południu w lokalu po-siedzef1. O liczny 
udział uprasza si<.;. (rnścic mile wid1Jiani. 

W. Mitczy1Lkl, ckretarz. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu. 
. W cz_wartek: <lnia 9 maja bierze Tow. rzy

rZ\\:o mlz1al \. p1egrzymcc do Newiges. Bilety 
mozna 11abywać u cz.l'onków zarządu i w skta 
d:J.<ch P: N?widkiego, Nowa ul.. w k ięgarni p. 
Szymanskieg-o, ul. Maryaf1ska, u p. Ciesic}skie
~o, ul. Bochu;riska, u p. Kalotv ul. Forella. Od
J~z.d o go~z. 07 rano z dworca w Bruchu. O 
liczny udz1a! prosi fr. Janasik, przcw. (1) 

Towarzystwo sw. Barbarv w Gladbeck. 
Szan: Rodakom donosinn• ninicjszcm. ii. \\' 

śr?-dę dma 8 maja będzie polski kapłan w ko
śc!ele .w Br~uc_k. Przybędzie on stuchać spo
:v1edz1 osobh~1e tych. którzv do Ncwigc po
J~dą. K:omunia Ś\\'. w czwartek rano przed o
d1a1z<lcm o 5 g<Klz. - Bikty nabywać można w 
!Jrauck u _Ludwika Walc-ckicgo, Horsterstr 98 
I 'U Franciszka Michalka. tterbcrtstr. 25, oraz 
w Gladbeck u Hieronima Wfoki. 
(1) Zarząd Towarzystwa św. Barbary. 

Rłł?IH!I !IHi'IRIU 

~ 
Towarzystwo św. Stanisława w Grumme 

zasyła swemu zastępcy przewoclnicz..1cego 
panu FRANCISZl(OWI NAPIERALE 

ornz jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie MAŁGORZACIE GA WROŃSl\IEJ 

w ~iu ich ślubu, dnia 8 maja, serdeczne ży
czenia szczęścia, blog·oslawieństwa św. i 
WJSzelk~ej pomyślności-, o:raz trzykrotnie wy
krzykuiemy: Mloda Para niech żyje!!! aż się 
echo z Poznania do Orumme odbije. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w H<><:hstrass 
zasyia swemu dawniej zcmu sekretarzowi 

oanu IGNACEMU SZYMANSl(lEMU 
jego . dozgOiilnej to\varzyszce życia 

vanrue AGNIESZCE SOBIERAJSKIEJ 
serdeczne życzenia i wykrzykujemy hasłem 
1soikolem po trzykroć: Czo.rem!!! niech żyje So 
kolica z Soko.Iem_ Wydział. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark 
zasyla swemu czlonkowi 

panu STANISŁAWOWI KURTKOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie MARY ANNIE KACZMAREK 
w <lniu ślubu, dnia 7 maja, najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności. Cale Towa
rzystwo wykrzykuje. Mloda Paira niech żyje! 
a ech~ niech się po ca'lem Hochlarmark odbije. 

Zarząd. 

Tow. ~imn. „Sokół" Oddział I. w Wanne 
zasyla ~wemu gorli-wemu czlonkowi druhowi 

MICHAŁOWI KAMIŃSKIEMU 
orai jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie AGNIESZCE KLINGER 
w dniu ich ślubu dnia 7 ma.ja najserdecwiejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności na . tej no1wei 
drodze życia oraz, h.foiroslawieństwa Bożego. 
Czolcm! Czo.Iem! Czo.Iem! Wydiiał. 

Tcw;:!· ~ . św. Stanisława K. Recklingh.-Siid 
(Grullbad) 

zasyla naszemu S7..anown~mu czlonkowi 
IGNACEMU MISIOWI 

oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 
JÓZEFIE BARANSl(IEJ 

na dzici1 ich ślubu, dnia 7 ma.ia, naj zczers.ze ży 
'czenia. Zacni Państwo mlodzi: życzymy wam 
tego wszystkiego, co jest życzeniem serca 
waszei:ro. Oby Was Pan Bói;r obdarzyl laska
mi jakich sobie życzycie sami. Życzymy Wam 
zdrowtia dobrego, życia dh1gicgo w stanie mal
żeńskim, oraz zhal\vienia wiecznego. Tego 
Wam życzymy i potrzykroć wykrzykujemy: 
Szczęść BCYie Mlodej Parze! Zarząd. 

l(oło śpiewu „Mickiewicz" w Gels.-Ueckendori 
zasyfa swemu dyrygentowi szanownemu 
oanu MARY ANOWI TRZECIAKOWSKIEMU 
oraz jego !!rzvsz.tei malżonce 

p, ELŻBlf CIB BILICl(IfJ 
w dzień ich ślubu, dnia 7 maja rb. najserdccz
nieJsze życzenia, i p0 trzykroć wYkr?,vkuiemy 
Mloda Para nlech żyje! niech 7Yie! niech ży-
je! Zarząd. 

... ... • . .... - : ; • ~ ~ ~ „ 

W ubieglą b ę rano o 11 dz. rl 
po dlug:i h i Cięż'k:i h cierpi iach, opatrzony ś • 
~akramentami nasz 'uk hańsz • brat 

śp. A n t o n i J ó z I a k: 
21 roku ż.rci , z Mieszkowa pod Krotosz -

nem. - Pogrzeb odbedzie się dnia maia 
środę o godz. i p · z d hory h JiMn-
bom. oczern <lon i ie To •arzystwu ś . Sta
rusla ·a B. w Marxloh, WSZ ·stkim ·re\ ".Ilym i 
z · mym. \V smutku p rąieni 

Bracia Józef i f raociszek Józlakowie. 

Towarzy two Khnn. "Sokół" I. w Oberbausea. 
W środę, <Inia 8 maja o godz. rano. od-

będzie sic pogrzeb uruha '1135\les.{0 
śp. IG ACfGO STENCELA. 

Członko vie nni ie zebrać o godz. 7~ 
na ali po iedl.el1. Pogrz b odbędzie ie z do
mu chorych w Oberhn.uscn. O liciny udzial 
prosi Wydział. 

4 ,•\;4' . ' . ' ....... , ~ . 

Wieltcli wiec •• Związku Polaków" 
odbędz.ie się dnia 9 maja w <lzie(1 \ niebowstą
pienia Paf1 kiego przed poludn. o godzin1e 11 
ua sali pana Van de Loo, SchUtzenstr. 58. 

w E sen. 
Rodaków z Essen i okolicy uprasza się o 

liczny udzial, gdyż będzie bardzo ważna spra 
wa poruszona, tycząca się wychodźtwa. !\\ów 
cy: p. Z1~il1ski i p. Skraburskl. 

Wiec „Związku Polaków'' 
.Qdbędzie się w dziei1 Wniebowstąpienia Pań
skiego po poludr!liu o godzinie 4 na sali pana 
ł(ostera, przy ul. tlauptstr. 65. 

w WHten. 
Rodaków z Witten. Wetter i ::ik'>i!~:,r u;>ra 

sza się o Jicwy udzial, gdyż będi4 wal. ie sprn 
wy oma wiane. Mówcy zamiQiSC•> :\'i. 1(0.( l y, 
komu leży sprawa. narodowa na sercu, : \'n z 
pewnością na wiec przybi:dzic. 

„Związek Polaków w Niemcze.eh." 

Wiec „Związku Polaków" 
odbędzie się dnia 9 maja we Wruicbowstąpienie 
Pańskie po poJudniu o godzinie 4 na sali pana 
Friedrich Schmidtkc, przy kościele kato!. 

w Hombruch-Baroo. 
Rodaków z Hombruch. Barop i okolicy u

prasza się o liczny udziar, gdyż bQdą ważne 
~prawy omawiane. 

Towarzystwo św. Tadcus1.a w Gerreshcimlc 
obchodzi w niedziele. dnia 12 ma.ia swą 20-tą 
rocznicę istnienia, na sali „An den ncuen, Poh
len. Początek o godz. 5 po południu. Na uro
czystość powyżsl.<1. zanraszamy wszystkich 
czlonków i Rodaków z tutelszei okolicy i sza 
nowne Towa·rzystwa sąsiednie: Tow. „Zgo
da'' z Elberfeldu, Tow. „Sdkót" z Barmen, 
Tow. św. Wojciecha 7, SoHngen, Tow. św. 
Józefa z Rcmscheid. Tow. św. Jakuba z Hil
de11, Tow. z Rath, To,v. św. Wojciecha 7. Dii
s el. Tow. św. Rocha. „Polooia" i ,,Sokól'' z 
Dyscldorfn. Wyrażamy 11odzicję, iż To.warzy 
stwa jak nailiczniei przybędą. · 
(2) Zarząd. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
1'1 il h I h e i m nad Renem. 

Wielkl wiec odbędzie się w czwartek dnia 
9 maja w sali p. l(ebllolz, Pcgentcnstr. 9. · Jako 
referent przybędzie druh Sosiński z Bochum. 
.Rodaków z calej okolicy uprasza się o liczny 
udzial. 

Hofstedc-Riemke! 
Przysz.le zebranie cuonków nie odbędzie 

się 5, lecz dopiero 12 maja o 1irodz. 6 PD pol. 
w saLi p. Walburga. 

Delegat dh. Kuncewicz mieszka obecnie 
przy uUcy Hiltroperstr. 25. 

Baczność Rodacy i Rodaczki w Oberhausen 
Donosimy wszystkim Rodakom i Rodacz

kom w Oberhausen i okolicy, iż komitet .,Zje
dnoczenia z.aw. polskiego" urządza w niedzie
lę, dnia 12 maja wielką 

- majówkę polsJ(ą -
do ogrodu p. Webera ul. Duisburgerstr. 419. 
na której będą rozmaite gry dla niewiast, iako 
to; zwijanie klębka, noszenie jajka, tluczenie 
garnka o nagrody. Tak samo i dla dzieci: cią
~nienie losów o nagrody, a każ<iy los coś WY
gra. Początek o godz. 4 po pol. O godz. 8 wie 
czorem taniec ra sali. Wstępne na majówke 
30 fenygów, niewiasty mają wstęp wolny. -
Wstęp na majówkę i taniec 75 fen. Uprasza 
się wszystkich Rodaków, którzy należą do 
„Zjednoczenia za,vodowe~o polskiego" oraz do 
towarz. w Oberhausen. aby na powyższą ma
jówkę z rodzinami się jak najliczniej stawili, a
byśmy się wspólnie na świeżem powietrzu za
bawić mogli. 

K:omitet uprasza się, aby już o godz. Z po 
poludniu przybyl. (3) 

Komitet •• Ziednoczenla zawodowego poł.'' 
w Oberhausen. 

Wiec „Zjednoczenie zaw. poi kiego" 
W Horsthausen dnia 9 maja (Wniebowstąpienie 

Pai1skie) po południu o godz. 5 w lokalu p. 
Moliera. 

ra porządku dziennym: Sprawozdanie z 
walnego zebrania. Sorawy knapszaftowe . Roz 
maitości. „Ziednoczenie zaw. poi." 

Za 01łoszenl r klamy redake.!ya we
rn1hllcznołcł nie odPowlada. 



Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmericłl 

urządza w niedziele. dnia 12 maja zaba\V~ 1 a 
sali p, Grafa w Szwarzenbeflg. Początek ~.a.
bawy o godz. 4 po po.ludoiu. Zabawa bę~1z1e 
z teatrem i ta1icami. Będzie odegrana sztuka 
p. t.: „Blażek opętany". Upraszamy wszyst
kich szan. Rodaków z łfochemmerich i oKol icy 
jak: najuprzejmiej, aby nas swą obecnością ia
szczycić raczy li. (3) Zarząd. 

Baczność Rodacy! 

Wielki 
transport 

~~~~;Jr<~r-'':-.J~~,.J~l 

J Bank Lodowy ~ r eingetr. Genossenschaft m. unbeschr. Haftpll. 1 
J w Ko§elerzynie - Berent WPr. ~ r p.r:zyjmuje , • 1 

~ kaidego 
0,!! ~ !~ 1 nn~h ~~ ! od ••• \ 

Dortsn 
Poszukuje lię 

ków stancyi 
ze stołowanie' 
z podaniem c~ 
terą .F. 8. t~1 
lagernd Dortlllu. 

Towarzystwo św. Alojze20 w Cottenbur2: 

Przyszle posiedzenie odbcdzie się w niedzie 
lę dnia 12 maja, po poJu<lniu o i;rodzinie 3 na 
sali p. Zeibiga_ Na zebraniu tern, obradowane 
będą sprawy tyczące sie rocznicy i pielgrzym 
ki do Werl. Uprasza sie szanownych czlon
ków o jak najliczniejszy udZlial 

ózików dzieciecych 993 

~ za półrocznem, a zwraca w razie "żenkn, y 
t1 kupna domu lub gospodarstwa za 8-dniowem \t r wypowiedzeniem l 

~
. Zarząd : 4 73 l_ 

Kręcki. Czarnowski. So boła. „ 
• .Bada Nadzorcza : f. 

mokry i 11\lchy 11.... 
skr;ofuły, pryu~ 
Bkome, --,.., 

otwarte 
obraiie~la 11óg, ""'~ 
gach, zyły ku ~-..., 
palce, zaetarza1e~ 
11por-:::r:ywe; kto~ 
remme oczekiwał · 
nieeh jeazeze ra1. 
dawna jak DaJi 1 bowanej er 

w rozmaitych gatnnkach, jako to : J ~· p~ob.oszcz Wróblewski, Dr. ~ajkowski, F. l, 
I' PJwn1cki, A. Żynda, I. Borski, I. Wolter, „ 
~ L. Lniski, I. Kiedrowski, A. Świeczkowaki. f sporto-we, pro:D:leza.ad.ow-e i t. d. 

Uwaga: Oznajmiam. iż obrazy towarzy
$kie, już są wszystkie wykonane i znajdują się 
" przewodniczącego. Komu się obraz należy 

- ·~ sprowadziłem na porę wiosenną i polecam po cenach nizkich. l~~r'-'>J~~~r'-l<J~~,...,.~ 

zechce go jak najprędzej odebrać. (3) .Jan Barański Restau1·acya 

„Zam goldenen Stern11 

w Włtten. 

maśoi R 
M. Siekierski. prze.w. skład mebli oraz kompletnych wypraw bez l!·ucizny i 

Pu•zka 1.-ntk. • 
01ujeruy Phoa . 
Tylko prawib.iwĄ • 
lll'lm opakowaniu b' 
czerwonem i z ~ 
Schuberl & Co 11 
Na..:.Jadowa.ń ni~ ~ 

w Wąnne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

l(oło śpiewu •. Lira" w Oberhausen 
uWria<lamia szan. c~o111ków i Kola. które zapro 
szenia odebraly, i te. które zaproszeń nie ode 
brały tak samo wszystkich Rodakóiw w Ober
hausen i okolicy. iż obchodzimy 8 rocznicę 
w dniu 9 maja (w Uroczystość Wniebowstąpie 
nia Pariskiego) na sal,i pani Kolter przy Nowym 
Rynku. Mamy .nadzieję, iż we wyżej wymie
nionej uroczy.Sitośd wszyscy jak ,najliczniej
szy wezmą udzW. prze~co przyczynig, się do 
szerzenia zaunillowainia pieśni polskiej _ Uro
czystość ze względu, iż bę.dzie nabożeństwo 
z kazaniem dla Polaków rozpoczl1!ie sie o go
dzinie 5 po poludniu. 

ftf""..#"'<-r""-r-<f"""łr-.:r-<~~~~~~~~~· ..... ~~ 

~ · · N~~~~!zd~ !!~!~ny ~ Przejąwszy od p, Jakuba Tebarta restaura 

cyę przy Crengeldarnzstr. 5. polecam szam. Pu

bliczności moje lokale z obszerną ii piękną salą 
z ogrodem i p_rosizę o laskaiwe popaircie. Przy

rzeJ<:aiąc poda.wanie tyi~a dobryich potraw i na-

lllowac. 
Do nabycia w wieli 

461 

r w Westfalii 1 r pod długoletnią gttaraDCYlł l r ~- od GO marek. ,.. J r Katalog darmo. l pojów i dobrą uslugę, kreślę (511) 
S 

'W)'Slll.t 
ski, inięh er dający1i 
wka..-.Jll 

paczka pocz. ~ 

~ Dransfeld & Stawiński. j 
l Recklinghallsen·Słd. 1798 1 

z oOIW'ażaniem 

JÓZEF SCHONLAU 
res.tau rator. 

towa franko ll1 
..-ob. Steselll 
N enmtinster!.R70,( PrOR"Tam: J.) Koncert wy1kooia.niy przez 

k.aipelę dyrygenta p. Szuka: 2) strzelanie do 
'iarczy o nagrody; 3) zagajenie uroczystości 
przez prezesa i po.wiitanie gości; 4) śpiew o
gólny .. Bracia rocznica"; 5) Spiew I(ól sąsie
dnich; (;)) śpiew „Kochajmy się Bracia mili"; 
7) man.olpigi i deklamacye; 8) śpiew; 9) dal
szy ciąg zabawy z ta11cami. Zarząd. (2) 

...-....-.~~~~~....-.~.,.J~~>J~Nl~~,..,,...,>J 

Bacz.ność Rodacy w Steele i okolicy! 

Za-eni Sokoli i Sokolice, niech Was weźmie 
pokusa, do przeczytania „Podskiiego Wiaru
sa". A gdy go doklad:ndie ·J>rzeczytacie, to 
czego. szukacie zaraz; w nim znajdziecie. Bo 
to nie jest żadną skrytością. że SGkól obchodzi 
12 maj.a 4-tą roczinacę z uroczystością. Byście 
się dokładnie poinformowMi: Zabawa sie od-
1,)e-Ozie u p. Pr. Dreesa na ~ali. Aby każdy 
byl za<lowolcmy, program będzie 'wielce ur,o
zmaioony. Będzie strzelanie do tar.czy o na
grooy, ćwiczenia dziairsldei drużyny o zawo
dy. By mile razem spędzić czas drogi, będą 
piękne pantominy i wescle dya.logi. Jeszcze 
na tern nie koniec, bo b_ędą śpieWY, dekłama
cye 1 taniec. Gniazdo, które przybędzie na«
'licz11i.ej z d·rużyną zdrową, otrzyma śLiC1111ą 
lłlagrodę honorową. Uprasz.aany szan_ Tow., 
·ktQ.re zaproszelllia odebraly. by nas swą obe
cnością zaszczycić rnczyly. a które dla braku 
.adreWw za.proszeń nie odebral:y, prosimy by 
nam milą niespOOziankę uczynić raczy.l"y, Da
lej druhowie ramię oo ramiernia. lliiech slowo 
.nasze w czyinność sie zamienia. Choć się nad 
nami wielka burza. sroży, pokażmy światu, 
żeśmy już nie chorzy. Więc spieszcie do 
Steele ! wielcy :i mali, z.dajmy świadectwo, że
śmy już doirzali. Pra~uimY pimie, zgodnie a 
-s-polem, potem krzykniemy Ojcz,yźnie Croleml 
(3) Wydział. 

Kasa oszcz~dności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 43 7 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe·) 

Budzik gł. dzwonek. 1,85 mk 

Zegarek ::::~k. 2,ss • 
Zegarek srec:::;o 6,s5 mk 

Cenni.kl• ok:oło 2000 ilustr&· 
cyi wys. 11.armo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Blsmareka e. (440 

DYWANY katdego f'odzaiu i wielkości od
pyła, czyści i farbuje, odnawia i oczyszcza z 
molów. FARBIERNIA OALLUSCHKE. PRAL· 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: . Hofstede, Hec nc. Eickel, Rohlin2-
hause11, Linden, Hattlue;co, Lanizendreer, l\lar· 
ten, CastrOJJ, l(amea, Dortmund. Gerthe, 
Sorockhovel. 

li 
~a odpłat~ 

• •1 

J. 

odstawiam pod jak najkorzystniej
szymi warunkami spłaty , wszystko 
na jak najwygodr iejsz~ i ła.twiejszą 

odpłat~ 
m1es1~ci!lną. 14. -dniowlł i tygodnio
wą, tak, ja.k sobie kto życzy. 

Cnłe wypraw}! 
Dostal'Czam tylko pierwszorzędne 
meble i gwarantuję za każdą sztu
kę. !'roszę się o tem przekonać, 

zwiedznjft,c i kupując tylko (508) 

w o.lb1•z1mlm 

domu kredytowym 

Reckłinghausen-Sild (Brucłt), 
d. Bochumsk a 192 ochumerstr. 192 

n pobliżu apteki i 11oczty. 

--------------------
i-roszek do prania 

„N Ie ged ach t" 
jest najlep11zym i w uży· 
ciu najtańszym w świecie 
- Pierwsza próba powo· 

duje stałe używanie. 
Do nabycia: 

Piękne 

karty pocztowe 
..,, wielklln wybone 

KsięgarniA 
Wiarusa P~ 

w Mar:x:.loh: na " 
Aug. Eggert, 
wdowa pet. Griimer, 
Otto Mess Nachfi. 

---.-0 Zielone -~ 
.-Beeh 

w Hamborn: ŚWIATKI 
Fr. W. Korten, poleca wdowa A.ug. Multhaupt, 
Gust. Tjarks, 
J. Hiittemann. 

w Bruckhausen: 
Hamb. Importh. "Wenz" 1 

J. Juszczak. 

we wielkim wy borze 

ksł«:carnla 

Dzlewezyna 
znająca się n11 ~ 
stwie domowem, 
także mogla bye pi 
na w interesie, IM 

bna od 16 maj& 
czerwca na wyaokii 
sługi P. OehJb 
sld miotrz .kra ' 
Dell wig· Griinstr. nr. 

w N eumiihl: 
____ WIARUSA POLSKIEGO ___ _ 

A11g. Hesse. 
w Buschhausen: 

Hugo Eggert. 364 

llSJ4ŻEOZU 
dla 

plelgrzym6w 
udających się do miejsc cudow

. nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne-
viges ), W erl itd. 

zawierająca opis owych miejsc pąt
niczych, nabożeńatw podczas Ms~ 
św., moO.litwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z przea-yłką 
55 fenygó.w. .Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 
00000000000 
000000000 

0000000 omo 
o 

w Bochum. 

o 
oo 

Tani ~hleb! 
Dobry, pożywny chleb pad 

ski po 1,25 mr. i 85 fenygów rów 
westfalski chleb wiejski (Bauer 

ten) po 1,00 mr. przesyła pospiei 
koleją przy odbiorze 4 bochenkówi 
ko fabryka chleba Job. Hake, Upsp 
p. Salkotten. (l 

Zamawiać proszę w niemieckim 
zyku i podać dokładny adres i sta\ 
kolejpwą. Składy w Bochum: J. 
meier, M.oltkemarkt 15, J. Krah, Do 
nerstr., P. Weber, Rottstr. 51, Pe 
Storrstr. 5, L. Lohoff. Maltheserstr, 
O. Kirchner, Lindenstr. 32, E. We 
K onigstrasse .. ·······--···· I Rodaka m na obczyzn'c 
li polecamy gorąco nad ws.zechmiar 
li pożyteczne dzieło napisane przer. 
• naszego brata rodaka p. Piotra 
• Palińskiego pod tytułem 

I LITURGIKA KATOLICD 

---------·=---------------11 

• czyli wykład świąt, obrzędów i 
9' .zwyczajów naszego św. Kościoła. 

• 
Stron 535. Cena w pięknej oprt1· 
wie tylko 2 marki z przesJłką 

Pieśni 
na 

Boźe Ciało. 
Cena 1 O fen. z prze
syłką 13 fenygów. 

A dre s : 

·„wiarus Polski", 
B ochum. 

• 2,20 mr. Zamawiać należy pod 
li adresem: 

I „Wiarus Polski" w Bochum. ·-··-··· ·--·Ważne dla kaźdego Polaka wyGho~?i 
Pra wazluyDI 8karbem dla każdego•: 

ch oclźcy polskiego, .który albo rzadko albo }Jo! 
w stronach obcych nie może uslyszeó Słowa 
w języku polskim, są 

„K A Z A N I A D O M O Wf:" rz 
na niedziele caJego Roku Kościel111ego, °tz: 
wane przez ks. W. Zaluskiego ~ za0P~ei!i 
w aprobatę biskupią. „Kazama" 0 ob· 
prócz tekstu 27 ś li cznie wykonanych 
ków calostrnnnych ; oprawa jest ba~d~;! 
stawna. - Nabyć ie można bez po," a ł 
nia ceny na splaty drobne. Cena ogoln 
nosi 5.75 mr. - Adres: 
O. Thoma, księgarnia lrntoli~ ·a, 

Za drukł nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brej ski w Bochum. Nakładem czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



Bochum, na srodę, dnia 8 go maj 190'1 • Rok 

• 
CJdli11lll1 pismo l1d.uwa dla Polai611 11 ob 1r&D1• pogYit o•• •'•łaei 010 sp a •• UJodoWJ• polity J DL 

t<o· q!l 1111 Boże za Wlarc I DJczyznc I 
Za inseraty placl sie za mleJsce rzadka drobneiO dni· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kto czesto oglasza otrzvma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" nalety frankować l podać w 
nieb dokradny adres piszącei!o Rekop. nie zwracamy 

Redakcy~ Drukarnia i Księgarnia znajduje siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 
------·----·-·--·------··--- -~~~----

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
łłówfć, czytać i pisać po polsku! Nie 
1est Polakiem, kto potomstwu swemu 
zlłiemczyć się nozwoli ! t'- :::::z:::s 

i wypadk6w dni&, -
'f,Ve wsi Czarncy z pow. włoszczow
skim odbyło się w niedzielę odsłonię
cie pomnika Stefana Czarnieckieg;.-

ZJazd 1był ogromny. Wieś przystro
jonaiw zieleń i bramy tryl.!mfalne. Przy 
byly deputacye z W~rszawy, Krako
wa, Wilna, Częstochowy l Lubliina, z wie 
lu miwsteczek. N:idesłaU listy i te.le
gramy arcybiskupi Popiel i Bilczewski, 
biskuo R<)Op, Sienkiewicz, Polacy z 
Ameryki, Milwaukee, Towarzystwo 
imienia Czarnieckie.go. 

Stre;k tak zwanych szleperów w Oelsen 
kirchen wzmaga się. 

W poniedzk1łek zastrejkowało n~ 

kopalni Hibernia rano 40 robotnikÓ\\ , 
w 1pofudnie 30, na kopalnii Consclldation 
szyb l. 35, szyb li. 81_, na kopalni Alm;1 
123, na kopalni Pluto 100. Na wszyst
kich wymienionych kopalniach domag~ 
ią się strejkujący podwyższenia zhyt 
nizkiei płacy. 

W ostatniej chw;Ji donoszq, że 

streik na 'kopalni Consolidation już u
kor1czony. 

W Eriurcie wybuchł strejk pracowni
ków budowlanych. 

Przerwało pracę wskutek zat;:-~r~u 
zarobkowego około 2000 murnrzy, ·:!e
ś!i i rohDtników budowlanych. 

Dawniejszy gubernator kolonii niemk
ckiej Togo, Horn, skazany został przez 

'e ~ąd dyscyplinarny na wydalenie ze 

iar służby państwowej. 

,ez Horn k1nał murzy1na Zebu, który 
ra skradl 750 marek, przywią~1ć do słupa, 

Przy którym Zebu zmarł spędziwszy 

~ bez naipoju i pożywienia wśród ogrom
nego U·Dalru 24 godziny. 

i 
ła. Stosunek Serbi~ do Bułgaryi jest wielce 

naprężony. 

Jak z Bialogrodu donoszą, nawet 
możliwość wojny nie jest wykluczona. 

Pomiędzy francyą i Japonią toczą się 
- Układy dotyczące Azyi W schodni ej. 

Chodzi ·o zj:1gwarantowanie ukła
~l dern obecnego stanu posiadania w Azyi 
go Wschodniej. .. 
Bot Angliia i Rosya są 1poinformowane 

0 stani'e układów. 

Wobec nieprzychylnego dla sprawy 
rozbrojenia stanowiska Niemiec Anglia 

zbrojeń swoich nie ograniczy· 

W roku bieżącym rozpocznie Anglia 
ł>rawctopodobnie także budowę trzecie
go olbrzymiego pancern!tka typu ,.Drea 
dnought". .J , t·.- '~ 

Koło polskie w parlamencie niemie
ckim przeciw antypolskiej polityce 

Prus. 
(Ciąg dalszy). 

Właściwego winowajce szukać na
leży gdzieirndzi·ej. Ci. do których rąk 
niewinna krew przyw.rzala, na innem 
są miejSicu. Jeżeliby panowie, którzy 
przyczynili się do wydania 1(1kiej usta
wy. i kanclerz Rzeszy jako prnski vre
zes mh1istrów zapytać ~ie chcieli w 
wnętrzu swego stfmienia: F:dzie ,wino
wajiców, gdzie szukać należy wlaści
w:,.rich morderców? - wtedy, mości pa 
nowie, otrzymhłby IJ)an kanclerz odpo
wiedź, któraby dla niego prawd()JJ-Odo
bni1e· była bardzo w'strlZ::lS~1:lcą. ·O_dpo
wiedzi, jakąby dało jeQ'o sumienie, z po 
wodów ,panom pewnie izroz.umiały_ch 
nie chcę ubierać w słowa 

(btudzo dobrze! u Polaków) 
ale to pewna, że słowo morderca! 
dzwonić wlaściwyrn winowajcom po
winno aż do schylku życia. 
(BaJ"dzo slusznie ! u Polaków. Niepo

kój). 
Co prawda mamy tu tylko wyr~l-. 

dek sporadyczny„. 
(DzwoRc'- marsziałka. Mówcy prze

rywa jeden z posłów). 
Przepraszam tego nie mówiłem! 

Powiedziałem ty.Iko, że't wlaśc;wyrrt 
winowajcom aż do ich schyłku życia 
dzwonić powinno słowo: „morderca !" 
Kti.nclerza rzeszy nie wymieniłem. 
(Mówcy ·przerywa powtórnie marsza-

łek). 
Mości p)mowie ! W istocie jest to 

tyl1ko wypra<lek poszczególny, który 
przytoczyłem. Dopóki moralna podsta
wa narodu polskiego nie jest zniszczo
na, dopóki nie wydarto narodowi pol
skiemu religii z serca, tak długo wy
padki tnkie będa 1odosobnione. J ed~mk 
że nastać mogą inne czasy, gdy znisz
czy się podst:1wę nioralna narodu pol
skiego·. pozbawi go się rclig-ii. ~tedy 
ku wielkiemu naszemu ubolewamu do
czekać się możemy, że wypadki. rozp~
czy częściej zajdą, a stosunkr moz~ 
wytworzą się takie, jJ1kie w .Irlandy1 
panowały. Pragniemy zapob1edz te
mu, ale siła· nasza nie starcz:y na to. 
Gdyby kiedyś takie wypadkr .wyda~ 
rzyć się mialy częściej, wte~Y, me czyn 
cie odpowiedzialną 21a to \1,•11~ kopolską 
a1gitacyę a11i wielkopolską prasę~ le~z 
jedynie szukajcie winy tam. gdzie się 
rzeczyw:,ście znajduje, to jest w fak
tach, które są przyczyną tych wyp::i<l
ków rozpaczania. 

(Bardzo słusznie! u .polak~w) .. 
Niestety bieR" rzeczy w Prus1ech Jest 

taki. że obawiać się musim v. U: k!;'o i•J
dzaju stosunki nastaną, podstawa mo~ 
ralna narodu polskiego zniweczona ! 

religia mu zabraną został'a. 
(Zaprzeczenie). 

Bo do czegóż na przyktad ma .Pro
wadzić walka. która dziś toczy ~1ę .w 
Prusach przeciwko polski~j i:wdhtw;~. 
przeciwko głoszeniu nauk1 w.iary św1ę 
tej w polskim języku?. Czy me prowa
dzi w:alka ta konieczn;e do z~.mku Jod 
.staw moralnych narodu ipols~1cgo. 
(Zaprzeczenie. Bardzo siuszme u pola-

ków.) 
Wtedv wydarzą się podobne wy-

padki rozpac~v częściej. . , . 
Wierzę. ze prruska polityka ~zkol-

na nie zamierza tego, n;e ~est to celem 
tej polityki, ale mimowoiI przyspas~l-

bia się grunt do takich stosunków. Lud 
ność polska nic uskarża sic na to te
raz dopiero, podczas strcjku szkolnego, 
lecz już od lat wielu. Duchowni często 
podnoszą skargi„ że młodzież poi ka 
psuje się, i wypo:wiadają obawę, że po 
części wychowuje się 111'1 zloczy11ców. 
To samo niedawno oświadczyło ducho 
wie1łstwo w procesie o strejk ~zkolny 

My tak samo oba w Jamy s;c tego, a 
nie. możemy, niestety, biegu wy•padków 
wstrzymać. Rząd rpruski jedynie mógł 
by to uczynić, opuszczając drogG, po 
kt.órej kroczy teraz wobec polaków, a 
mianowicie zmieniając swoją poI;ty
kę szk o Iną. Jest to znlanym faktem -
powagi na polu peda~ogicznem często 
to powtarzały -. że przez niezrozumia 
le nauczianie· rcli~i: staje sic dzieciom 
nietylko nauka sama, ale i religia nie
nawi~tną. A jednuk religia właśnie 
przedewszystk;cm tworzy podstawę 
moralną narodu. Po za tcm wyobraźcie 
sobie jeszcze panowie, te udre·czenia 
duszy rodzi•ców z powodu stosunków, 
które panują w szkolach, w dzielnicach 
polskich. 

(żywe walania: Do rzeczy!) 
Mówię do rzeczy, mości Panowie, a ża 
łudę, że tego nie rozumiecie. Rod·zice 
w!dzą, że dzteci zbli:liaią się do zniwe
czenia moralności, a pomódz nie mogą, 
bo środków nie mają, aby temu zapo
biedz. Jest to męczarnią ich duszy. 

(Zaiprzeczenie.) 
- Tak mości p_anowie, nie zapo

minajcie, że w Prusach obok przymu
su szkolnego istnieje jeszcze monopol 
szkolny, który uniemożliwia rodzicom 
dać dzieciom wychowanie tiakie, jakie 
sobie życzą. 
(Glos z pomic;dzy narodowych libera

łów: Jakie pan sobie życzy?) 
W każdym razie nie takie, jakie 

wy sobie życzycie, panowie r trodowi 
liberałowie, tylko takie, jakie ·obie ży
czą rodzice. 

Często mówią nam: Zwr•1cajcie 
się ze skar~ami do władz odnośnych! 
Setki i tysiqce skarz wystano do pru
skiego ministra oświ1aty bezskutezcnie ! 
(Dzwonek marszałka. - Marszałek pro 
si mówcę, aby mówił do samej rzeczy) 

W sprawach tych wniesiono tutaj 
swego cza'.'u interpelacyą. 
(Dzwonek marszałka. - Mi:lTszałek 
powołuje ponownie mówcę <lo rzeczy 

samej.) 
Kiedy więc pan marszałek do tego 

umie zmusza. załatwię s:ę krótko z tą 
sprawą. 

(B11awo ! na prawicy i u narodowych li
berałów.) 

Zazna..:zyć jednak muszę. że pru
ski minister oświaty jest ponwcnikiem 
prezesa pruskiego m'.uisterst-..va. a ten 
jest kanclerzem Niemiec. 
(Dzwonek marszałka. - - Marszałek 

przerywa z.nowu mówcy). 
Mości panowie. Rz~1d pruski nic

tyJko w szkole wy tępuje w ten spo
sób przeciw nt1szej 11arodowości: na 
każdvm kroku obchodzi się z n:ami ~ r 

sposób. który nie da się po~odzić ani z 
cywilizacyą, ani nie odpowiada za a
dom human:tarnym. Nie tylko nas drę 
czą. ale chen nam zak11eblowł1ć usta, 
abyśmy jęku boleści wydać nie mogii, 
a to przez spaczenie pra ;va o , towarr. 
szeniach 1 zebraniach. Do tego już na-
1.ret doszlo v Pru ach. że nam. no łom 
11icrnożliwcrt1 jest 1porozumienie się z 
w~~zvmi \V, torcami. 
<Sluchajcie! słuchajcie! -- u polaków). 

1 tak nmie naprzykład niemożli-

== 
wem było znaleźc; w całym moim o
kręgu wyborczym lokalu, w którym 
mógłbym złożyć sprawozdanie z mo
jej czynności poselskiej. I?onieważ tam 
tcjszy hmdrat przez przełożonych gmin 
w taki po ób 1fa wla · clcieli nacisk wy 
wierał, że ci oba wiali ię pozwolić ~ 
swych ·alach na zebrania. Wiem z pe
wno ~cią. że podobne postępowanie pe
wnego właściciela lokalu jedynie wply 
wcm landrata z Choinie spcwodowt1-
ncm wstało. 

(Zwra<;ając ~iQ do marszałka) 
W zakżc to należy do etatu kanclerza 
rzesz '· 

(Śmiech na prawicy.) 
W kiażdym razie obowiązkiem jest 

lmnclcrz.a rzeszy postarać siG o to, a
byśmy prawozdanie z uzialalnośd na 
szej wyborcom składać mogli. 

(Bardzo słusznie u 1polaków). 
Przytcm najstanowczej obstj.lwać 

muszę. W czasie ostatnich wyborów 
zachodziły u nas niesłychane rzeczy: 
przedstawił to już tutaj po części rnóJ 
kolega Brejski. I tak np. w okręgu wy 
borczym świeckim nie pozwolono tym 
ludziom brać udz:ału w wyborach, któ 
rzy mieli pozwolenie na grabienie liści 
w lesie. N\lZwano to wsparciem ubo
gich. Z tezo też powodu gt ować bę
dziemy za interpelacyą posła Abliass i 
towarzyszy. Jednem s?owem, gdzie 
tylko spojrzeć, we wszystkich gałę
ziach admi,nistracyi pruskiej zaciekła 
walka i prześladowanie 11olskości. I jµ
klż właściwie powód teg-o prześk1<lo
wania Twierdzono tutaj w parlamen
cie po kilkakroć, że knowania n.:wolu
cyJnc polaków są tego powodem. Sądzę 
że żaden pov..1ażny polityk nic powtó
rzyłby tego dzisiaj. Twierdzenie to wy 
'J)owiedzianem wprawdzie zostało tu
taj z trybuny i w dniach ostatnich przez 
wuodowych liberałów. i dlatego pow
tarzam: żaden polityk, którego można 
brać n11 scryo. Mości panowie, powo
dem tej antypolskiej polityki ' nic są 
knowania rewolucyjne; nie, ta polityka 
przcśladowcz;,1 polaków jest potrzebną 
dla pewnej kategoryi Pru ·aków. jest 
potrzebną hakatystom, którzy niestc
t:r ogromny wpływ na kanc1cr~1 mają. 
I temu to wpłyv..:o' •i zawdz1ęczamy tę 
politykę, która służy przcdewszy ·t
kicm materyalnym interesom halm
t_yzmu. 

·(~miech na oprawi y i u narodowy h li
berałów). 

Czyż jednak ta anty,polska polit '
ka Prus cie ·zy sk takiemi sukcesami. 
jak 11ch się Prusy po 1it;j S.Podziewaly? 
(<.1lo y i śm:c tn· u nr.r. liberaU>w i na 

pr~rn iLy.) 
$miejcie ,je pan l :vi~ . ·1e wam ię 

podoba! ( ·1 l na~ ą to _prawy iader 
poważne. \Van. \~ ydają ~ię może ~karg: 
nasze ~mic, znet,!i, ule to tylko dowo
dem, że je te ~cie mater.'alistami, po
litykami ·m~re. u, którzy zrozurniec nie 
umlcją cierpie1i udręczonego ludu. 

(Bardzo ' lu znie! u polaków.) 
Mo (ci panowie. Polityka ta nie do 

prowadziła do zami rzonego celu r1ie 
spowodowała o łabienh poi kości, ale 
przeciwnie wzmocniła ją. 
( Ołos: To będziecie z tego zadowoleni! 

We oł 'ć!) 

Tak, możimby być z tego zadowo
JonJ m jedynie prz)r du chowem ippdo
bncm uspo obien:u, jak wa ze. 

(Wielka :vesoło 'ć !) 
(Ciąg dalszy nastąpi l 



J liemie polskie. 
1 ru~ Zaebodnieh, Warmii i Muur. 

Gdańsk. Dnia 3-go maja p.odczas przesu
wania wagooów dosta! się pomiędzy przęs.la 
wagonów kolejarz Wischner. Uleglszy zmiaż
<lżeniu glowY przestał żyć natychmiast. 

Dąbrowo w Starogardz.kiem. Strażnika 
kolejowego Zegarski~eg,a znale2fi0no w hocy 
e: cieiko potruczoną glową. Po umieszczeniu 
w Ieczmicy zmarl nieba;wem. Prokuratorya 
$te® za zbójcą. 

Starogard. Podaiję do publicznej wiado
mości, że bezrobocie we fabryce butów p. Ou
tha iuż ukończone. Pan G. zgodzil się na żą
dan'e pracobtorców, skutkiem czeg-o 12racę na 
nowo oo-dięto. J. Nurek, 

· <ielegat „ZiednlOczenia". 
·; Kwidzyn. W miejscowości Baldram (?l 
przvareszt-0wano szaJkę oprysz,ków, którzy od 
dh1Ższego czasu szerzyli oostrach w okolicy. 
Bvlo ich trzech. dtwa1 bra'Cia: Gustaw 1i Karól 
Ganswin<lt i niejaki Kornblum. W n<Jcy zakra
dli się do którejkolwiek wsi, wlamywali się 
ido b0igatszych posiedzic'ieli. a dla przestrachu 
strzelali poprzednio z rewolwerów do okien. 
Pomieclzy innemi popelnili kraidz.ieże we wsiach 
Rakowski em polu, Bystrzecu, Mareese ( ?) i 
innych. 

" · ft Wiet Kf Poznaisldcg@~ 
Bydgoszcz. Jak donoszą. z Bydgoszcz.y, 

wybuchl pomiędzy flisa'karrni na Noteci strejk. 
PrŻ~zlo 1500 porz.ucito pracę, domagając się 
wyższej placy. Skutkiem tego streiku spfaw 
d.rzewa ulegnie przerwie. 

Piła. W sprarwie Józefy Tetzlaw piszą 
tlo „Dz. Pozi11.": W sprawie pobitti przez nau- . 
czvciela Piechotę z Mieczlkowa Józefy Tetz
la\v o czern swego czasu glośno byJo w gaze
.taĆh, wytoczyfa prokuratorya p. dr. Stańczy
kowi z Wyrzyska, za wy~ta:wienie rzekomo 
uiez~odnego z rzeczywistym strunem pobitego 
dz;ecka atestu. proces o obrazę nauczyciel?-· 
Ks. prob. Kaozmarko•wi zaś wytoczono w tej 

. samej sprawie proces za rozszerzeni•e rzeko
mo nieprawdziwych fa'któw. odnoszących 
do nauczyciela Franciszka Piechoty, mających 
na celn zohydzenie tegoż i znies.fa1wie11iie go w 
oczach opinii publicznej. - Termin naznaczono 
na dzień 22 maja god'z.inę 9 przed i?..bą karną 
w Pile. Na termin DOrworano kilkunastu świad
ków 

Poznań. Walne zebranie Bantku Związlrn 
Spóre'k Zarohkow.ych w Poz.naniu ·Old·by!o się ~ 
czwairtek. Z przed!ożonych rachunków wyrnt
ka ie rozwój Banku ])OStępuje w dalszym cią
gu:· a obrót podniósit się o 64 milioiny do 394 ~i 
'.lionów marek. Depozyty w.ynosz~ 24,43 m1L 
marek (w roku voprzednim 17,77 rnilionó:w) 

Poznań. Samobójcę znaleziono w zagade
niach fortu winiarskiego („Kernwerku") Męż
czyzna ów~ mający okofoi 50 lat, otrut się Ikwa 
sem karbolowym, ja1k stwier,dzono w lazare
t;:ic mieisklm. 

Ze Śro<ly piszą „Dz. Penn.": Nauczyciela 
. ł> śmigielskiego z Kiiewa przesaidzono za kairę 
uonieważ przys.l'.at swoje dzieci na pol1ską nruu.
l<ę przygotowawczą do spowiedzi i Konmn1i 
świetej. 

·Jarocin. Wybór kanidvdata na czJonka iz
by panów. w miejsce zmarłego sp. Józefa 
Czaoskiego Zi Kuchar, czilonka izby panów z 
iokregu krotoszvńskieio. w.ybrano w sobotę ja
ko przed-staiwiciela wieH~iej wfasności ziem
:skiei tegoż okręgu pana Wojciecha LiP'~kiego 
z Lewko1wa, celem przedstarwienia go jako 
kandydata, do zatwier·dz.enia. 

Do okręgu krotoszyńskiego należą powia
ity: Krntosizyńskii, koźmiński. o:dolamowski, ost-

\!C!!!L -
98 , Powieść z francuslliego. 

Rózia, wiedząc, że ,wszystkie ·czy
nione wysiłki bytyby daremne, dafa 
si_ę skrwować bez oporu. Milczała, 
pogodzona z losem na fPOZÓ!", lub~ w du 
chu tworzyła już plany ruc1eczk1, rt1ta
jąc chęcią zemstv. 

III. 
Ta:k prneszła noc; nie mogła spać: 

straszna myśl, że bezbronna j~st na ła
sce niegodziwego złoczyńcy, spędzała 
sen z jej powiek. 

Nazajutrz Piequeur gotował się do 
wyjśc '.1a. • 

- Dziś nic nie włożysz w us4! -
rzekł do dziewczynki - musisz być 
cierpliwą. Nędza ni,e wypuściła cię 
jeszcze z objęć swoich. 

Będąc już na progu zawrócit 
- Nie chcesz zadość uczynić memu 

żądaniu? - zagadnaJ. 
. - Nie chcę ~ odparla Rózia, któ
rnj podkrążone sina obwódką oczy w. 
błysły gnieiwem. 
, Łotr wpadł w złość szaloną; orzy 
skoczył do dziecka i siilnem .uderze
niem pięści zadał mu cios w gfowę. 
Krzyknęła ·i padła na kolana. 

- To dę_ nauczy - zawoł>1l, wy
chodzac. 

Słyszałta. stąpanie jego po suchych 
liściach, poczem zginał w oddali od
głos kroków. Ciszę,· panującą dokoła 
szopy przerywał tyliko świer'~ot pta
ków, Iatająicych w górze. 

row'Ski, kępiński, ostrzeszowski. pleszewski i 
jarociński. 

Ostrów. Izba karna sądu ziemiańs~iego w 
Ostrowie są<lzila <lzliś sprawę przeciw czterem 
księżom dekanatu kępińskie20 o przestępstwo 
przeciw paragrafowi 110. ·i 130a kodeksu kar
flego, i to przeciw księżom prob. Sucharskie·· 
mu ze Slupi, prdb_ Hundwwl z Dana-borowa, 
prob. Janasowi z Myjomk i prab. Klementow
skiemu z Baranowa. Sad skaz.al każdego z os
karżonych na 200 mairek kary pieniężnej, wzglę 
dnie 20 dni wiezienia. 

Ze SJą.zk~ ezyll Stł!ropol1ki 
l(ról. Hut.a. We wtorek ootatni uderzyl pii-0 

run do biura centrowej „Gazety Katolickiie.i", 
.i to w telefon. Redaktor pan Bory5, •'który chwi 
lę przedtem byt przy telefonie. o malo, że nie 
u1egl katastrofie~ Piorun bowiem uderzy[ w 
chwili„ gdy pan Borys codap~ero telefon byl 
opuściJ, Zresztą, nie powstala podJobno żadna 
sz.koda. 

Szarlei. W nocy na 2 bm. ciężko pokale
czony ziostaił' w kopalni „Bleiszarlei" młiody 
górnik Koza. Spadt on z niezbyt wielkiej wy
§okości gXową .na klody węgla i rozbil sobie 
·czaisz.kę. Wątoią o utrzymaniu go przy życiu. 
O& 

Wiadomości ze świafaij) 
Sejm pruski 

obnadowat w ·poniedziałek nad nowekt 
górniczą mającą nil przyszłość zacho
•wać dla rządu prawo wydobywa:nia 
węgla, soli kamienne1j i soli :)'Jt'.1'.)'JWei,. 

Pruska izba panów 
rozpatruje obe.onie uchwia1lony już przez 
sejm etat .p/1listwa pruskiego. 

Parlament ni1emiecki 
roz·patrywal w poniedziałek etat doda
tkowy, w którym wyznaczono jednora 
zowe dodatki do pensyi w wysokości 
100-150 marek rd1a 1urzędników 1pobie
rających najwyżej 4 200 mllrek pensyi. 
Dodatków uza:sadnionych panującą dro 
żyzną .domagał się pa:-iam.cut w p!'zyię 
tej 8-g·o marca jednogłośnie rezolucyi. 

Następni1e obnadowa1no 1ri1d etatem 
kolonialnym. Podczas obrad poruszo
no także sprawę gubernatora Puttka
mera, do której dawnie.jsza kochankta 
Puttkamem a obecna l]Janu von Gennar 
ogłosiła świeżo w dziennikach, iż pan 
~uttk1amer z całą świadomością wyjita 
w!ł jej fałszywy paszport i następnie 
starał się ją nakłonić do zeznań niezgo 
dnych z pr,awdą. Dyrektor kolonialny 
1p. Dernburg oświadczył, że sprawa zo 
stanie zba>Cliana. 

Z róŻDJOb strODe 
Bochum. W przeszły ponie<lzilałeik 

.umarło ·pewnej tutejszej rodzi1nie przy 
ulicy Hęnriettenstr. troje dzieci na tę
żec karku. 

Paczki na śwlęta. Wysylaipie pocztą dwóch 
lub 'trzech paczek na jeden przekaz w obrębie 
rneszy niemieckiej nie jest dozwolonem w cza
sie przed Zielonymi św1iątkami, mianowicie od 
!!!!=?'- ~- A 

www p __ 

Rózia osunęła się na ziemię znęka
.na, ale nie płakaila. 

Miala spckój zapewniony1 na ciąg 
catego dnia, Piequeur nie wróci zape
wne jak wieczorem. Gdyby mogl\a u-
snąć, doznalaby urgi. Przymknęła 

oczy naipróżno, sen nie przychodzit 
Dokuczał jej glód, pragnienie; sznur, 
którym była opasana, wpijał się boleś
nie w ciało. Jhkim sposobem mogłaby 
uwolnić się z więzów? 

Zaczęła rozglądać się po szopie, 
stal w niej nędzny teł!pc:m11. dwa stare 
krzesła, dzbanek„ parę narzędzi, nóż 
ogrodni·czy, siekiena, worki drugi pi·eń 
drzewa, za stól służący, to i wszyst
ko. 

Oczy jej ipożądliwie spoglądały na 
ostre narzędzia. . 

- Gdybym 'dosięgła noża lub sie
kiery, poprzecinałabym pęta, zdoła
łabym uciec.„ 

Próbo\V!:i.ła, szamocąc -się, zerwać 
sznur, nie zdołała tego :jednak dokonlać, 
a przyczynił1a sobie tak 1bol1esnych cier 
pień, że aż łzy naplyn.ęły do j.ej oczu. 

Zaczęła łkać g1tośno; cierp'.enie bra 
ło górę. Dostah ataku nerwowego, ą 
kr~yki jej rozchodziły slę dalekiem e
chem :po lesie. 

Nikt jedruak nie podążył na ratunek, 
spfo·szył tylko ptaki. gnieżdzące się po 
krzakach. Nie było żywej duszy w 
pobHżu. 

Słońce wstało od dawna, złociste je 
go promie.nie przedzi1erały się przez 
szczelinę w ścit:rnie. W świetlanej smu 
dze wirowało miliardy atomów, krzy
żując się na przebieganej przestrzeni 
przy najlżejszern porusz·eni'll wfatru. 

Ulegając wres~cie znużeniu dziew-

12 dg 19 maja wfącznie. Także nrz.y \y:y·sytka.ch 
za f{ranicę zaleca się do każdej paczki załą
czyć osobny przekaz w celu latwieJszej wysyJ
ki wcztowe.i. 

Bismark. Strejkujący górnrcy ko
tPalni uBismairik'' uchwtaUli wrócić do 
pracy. Z powodu tej uchwały dyrek
icya postanowiła podwyższyć zarobek 
ciskaczy z 3,50 mr. na 3,90 mr. 

Gelsenkirchen. Dziecko górnLkla Do 
legi wpadło do rowu .ii utopiło się. -

W Resse umarl syn górnika Grabo
wskiego rna1 tężec kanku. 

Dortmund. Óór.nika Diakmanna za
strzelił ,podczas sprzeczki kierownii\. 
Schrell z Ewing. 

Wiedeń. Z poleceniai telegraficzmęgo nro
·kuratoryi w1iedetiskiej aresztowano onegdaj w 
Nicei 29-letniego kapitalist~ ll n • .11.•;kol(IJa Oe
rassyego z Bukaresztu, którego JX)Sit~a]ą o 
oszukaństwo. G. wyludzit podobno gotówkę 
55,778 koron i samochód war~ości 20,000 ko
ron. M.fody syn znanego rumuńskiego miilio
nera Gera.ssyego od1grywa~ w towarzystWiie ,wie 
<leńskim poważną r01lę. Majątek ojca ob1icz:a~ą 
na 20 mi!i.onów franków. MJIOO.y Gernssy przy
jechał do Wiednia 111a studya, lecz żyl bardzo 
lekk0myślnie i pieniądze rozrzucaf pefoemi· gar 
ściami, tak że przeznacz.one mu przez ojca 2000 
franków m'.iesięcznie nie wystarczato. 

Ojciec Gerassyego, który kiedyś bvl mini~ 
strem spra'\viedliwości, od'da•l syna pod kurate
lę, ale i to nie pomoglo. Z dkazu procesu lich
wiarskiego w r. 1905 stwier<lrziono, że O. w 
krótkJim czasi1e przechula.r w Wiedąiu milian i 
900,000 koron_ Pewien adrwokat bukaroo~teń
ski ofiarowa.f wierzycielom 20 procent. Nie zigo 
idziti się jednak na to i zażądali aresztowania 
dlużnika . 

-· - V.!?'Z11fi -·-ąg 

Rozmaiłośct 
Największy kirążownik • 

Pomimo· zachowania przez wlaidze angiel
skie glębokiego milczenia o sz:czegófach budo
wy krażownika „lndoimitable", spuszcz.onego d. 
16. z. m. na wodę w Glazgowie. Dzienniki po
daiią kilka ciekruwy-ch szczegóJów o tym no
wym olbrzymie morskim_ „Indomitable" ma 
17,250 ton objęto1śai, 530 stóp dlugości, 78 stóp 
szerokości i zainurza się na 26 stóp w wodzie. 
Machiny jego turbinowe pos~aidaJia silę 40,000 
1koni parowych, szybk·ość zaś ma wynosić 25 
węzJf.ów na godzin.ę,. Nowy więc krąwwnik bę
<izie nietylko najwię,kszy, aie i na~szybs.zy ze 
wszystkich tego rodzaju okrętów. otówne jego 
uzbrojenie utworzy 8 dzial 12-calowych. Do
równa więc uzbrojeniu większości nancemi
ków. Koszt budowy i UZlbroienia obliczają na 
I,250,000 funtów szterlingóiw (24 mmonów ma
rek). 

Mężczyzna: jako panna młoda. Niepral\Vldo 
p-odoona, a jednak prawdz.iwa awantura Z!da
rzyJ'a się w Szwgaju. Oto przed :kilku tygod
niami sadzono publicznie sprawę nieziwykleg'o 
o.szusta łfsu-Ah-Mei, 23 letniego mlodizieńca. 
BW on poprzedinio czeladnik/iem krawieckim, 
al_ę g-<ly tJlU się manipulacyai z iglą znudzila., 
przedz.ierzginąl się w deiklarnatora i śpiewa'ka. 
Nowe rzemioslo jednak ja1koś inie S<Zfo, więc za 
narrnową pewneg:Q gomibrndy mfody Hsu-Ah-Mei 
ma1jac warunki .zewnętrzne, milą świeżą twa1rz 
~ maluteńkie tącz,ki, przetrnnsformowat się w 
kobietę, przywdziewauąc strój niewieści. W p-la 
nie golib-rody byfo - jak ze~na1 podsądny -
wyidać gG za kogobądź, byle mająicego sporo 
grosza„ 1oczywiście, w celu ograbienia nowo-

czynka ząsnęła, ale byt to <Sen gorąicz 
kowy, niespokojny, pelen duszących 
zmor.! z któryich wyrwjal ją wieczorem 
Piequeur bolesnem kopnięciem. nogą. 
Wpatry'wal się w nią przez chw~lę w 
m~lczeniu. 

- Plakał,aś? 
-Tak. 
- Dlaczego? 
- Jestem głodna, spragnio·na sznur 

WP.jia się w ciało dotkliwie. 
Spojrrol na jej ręce. 
- Próbował1aś uciekać? 
- Nie prngnę. 
N:.cpoń po.wiódłszy okiem dokoła, 

spostrzegł nóż i s~ekierę. 
- łia, ha, chciałaś ~znur prz.eciąć 

- szydził. 
Odrzucił narzędzia w gląb szo1py. 

- Trzeba ci ·ro.zstać się z tą słodką 
nadzieją, - 1a ,po .chwili dodał: 

- W ciągu dnfa miałaś cza~ się na 
myśleć; będziesz posłuszną, udzielisz 
żądanych objaśnień? 

- Jeśli to uczynię, czy odzyskam 
wolność? 

· -- Niewąitpli,wie, przyrzekam. 
- \.Vypuścisz mnie zaraz? 
- Rozumie s:ę. Na co mihlbym cię 

tu trzymać, gdy nie będziesz mi już 
potrzebną. 

- Kłamiesz. Nie zechcesz mnie u
wolnić. bo któż ci zi:uęczy. że wów
czas nie pospieszyłabym d0 la Cendrie 
re, aby uprzedzić mo;ch przyjaciól i 
zniv/eczyć ~dradzieckie twe p~any. 
Skąd miałbyś pewność, że powiem wa 
wdę, że żądane .objaśnienia nie będą 
przezemnie zmyślone? 

-- Masz słuszność mała. Jak wi
dzę, mądry z ciebie ptaiszek. Gdybyś 

zenca zaraz po weselu. Znaleziono. lei- W\róf. 
ce konkurenta w o~mbie krawca Ma:a-Ah-W, 
Już, mialy się odbyć zaślubiny i uczta W~b.~ 
byla goto~a. gdy „pan mlody'.', c00 *ntlJt~. 
rwail i po cichu kazal sprowaidz1c s~~. k1' 
ry po zbadaniu stanu rzeczy wyda.r na miejsc1 
wy.t1ok, skazujący „oblubienicę" nai 5QO hatn. 
bl!§ÓW - obyczajem chińskim - W lłQłe J>ię. 
ty_ Wyrok natychmiast wykonano, POOaetn .dłi 
zaostrzenia kary przywiązano faIS21yiwą Pann~ 
mlodą w śhlbnych szafach oo <leslki, i 'W~wt. 
.no na widok Qubliczny przy pólnDcnej ..btaitni~ 
miasta.. 

Habozeństwo polskie. 
Nabożeństwo Polskie w klasrJerJt 
W środę 15 maja na wieczór.~:? a 

godzinie kazanie dla kawalerów. 
W środę 22 mai1a na wiecz611 o g 

kazanie dla żonatych mężczyzn. 
W Bru.chu w kośdele św. Antoniego &po. 

spobność do spowiedzi św. w środę 8 bm, P• 
poJudniu od 4 god'z. W czwartek rano o s 
godz. Msza św .• na którni pątnicy przyst~QUi~ 
do Komurui,i św. 

W Horst nad Ruhrą, w uroczystość Wllie 
bowstąpieniia1 Pańskiego kazanie Polskie o 6 
godz. po pol., potem sposobność do ~!1Wiedzi 
św. aż do piątku rana. 

W Gelsenkirchen-Bulmke sposobność de 
spowiedzi od piątku po polud.niu dnia lO OO.. 
aż do 12 maja. W niedzielę kazanie p<Jlskie 
o 11 przed pol. l o 3 i pól po pol. 

W Kirchlinde sposobność do s~ed7A 
św. w środę, dnia 8 maja od godzirw .of po poi. 

Ogłoszenie t}'mezaso-we. 

Wielki wiec polski 
odb~dzie siQ 

w niedzielę, dnia 12-go maja 
o godz.· 4 po poi. 

na. sali hotelu „ V i c t or i a" 

'W Bochum. 
Liczny udział R~J.a.czek i R Jdaków 

po tą dany 

Program wieca zostanie późnie 

ogłoszony. 
~~Ui•UZaP'al' 

Od Redakcyi. 
P. S. I(. w W. Ogloszenie, o które Panu 

chodzi, ~ołyczy d'omu w Bochum, ~l. .Ehren· 
felderstr. 57. O ile sobie przypominamy, -o 
moż.naiby w tym domu skfad zaloż.yć, np. wa· 
rzywa lub podobny. Bliższe sizczególy poda 
P<11nu chętnie sekretarz p. W~aidyslaw Nowak 
w Bochum, ul. Ces an; ka (I(aisers.tr .) 57. 

chciała iść ręka w rękę ze mną, <:loro· 
bilibyśmy się wpr'ędce majątku. Przy 
znaję_, że nie miałem zamjam z~jąć z 
ciebie więzów. Wypuściłbym cie do-
piero po załatwionej spraw:i'e. . 

- W takim razie nic nie .powiem. 
- Wolisz umrzeć z głodu. 
- Życzliwi przyjaciele muszą c~Y 

nić za mną poszuki:wfanila, odnajdą m1ue 
w końcu; wytropią twoją kryjówkę. 

- Ha! nic nie chcesz powiedzieć:! 
- krzyknął łotr wściekły z gniewu. 

Chwycił za kii a nie zważaj~c ~a 
krzyki d~~ecka, bił je niemilios1err11e 

po szyi, po ramionach, po piersi. , 
Można było sądzić, że :płacz Ro· 

.zi podniecał jego zia,1t1kzywość, ocZY 
blyiSkaly ·białkami pod krwią zaszłą p-0· 
wi1eką. trupia bladość pioWilekla jego 
zamśnięte jiak u niedźwiedzia oblicze, 
usta sze,ptaly jakieś nie'.Omzumiałe 
slowra. Prnedsf.awiał straszny widok. 

Nędznik zadawał nieLitościrwe razy, 
póki dziewczynka nie paJdla na ziemię 
bez czucia. W nocy dopiero odzyska
ła zmysły. Czuła się tak 1slabą, wY
czerpaną, że sądzi~a, iż ni:etttwem wY
~:onie ducha. Od dwóch dni nie miała 
w ustach kropli wody ani pokarmu. Pa 
ma ją gorączka, słyszała ty1lko chrarpa
nie swego prześladowcy, śpiącego opo 
~11 1J11 tapczani·e. Obawiała się por.!1-
szyć, aby go nie przebudzić. Nava
jutrz niopoń wstał rano ze dnie111· 
Przymknęła oczy, powstrzymała od
dech, łudząc się nadzfoją, że uważae 
ją będzie za zmarłą i zostawi w spo 
koju. On trącił ją nogą. 

( Cią,g dalszy nastąpi.) 
.• ·~ ;r ·• ., ' , 
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rowarz. „\Vyzwolcnie" w Bochum 
1 rządw <ln. 9 maja (Wniebowstąpienie 
pańskie) 

wycieczkę do Blankenstein 
na którą .się ·wszystkich członków i 
przychylnych To~ar.zystwu .Rodaków 
j l(<xłaczk1. szczegolme mlodz1eż sokolą 
i śpiewa!cką zaprasza. - Wymarsz pun 
xtualnie o g-odzin:e 6-tej rano. Miejsce 
zborne ,pod tunelem kolejowym .przy 
ulicy Kolejowej (Bahnhofstr.) 

tanąwszy na miejsc~1. ,:damy się 
·wspól:1!:e na nt1bożeńshvo. 

Zarząd. 

r.warzystwo1 zupełnej wstrzemięźliwości 
_.,Wyzwolenie" w Bochum 

Zebra11fo odbędzie się w sobotę, dnia 11-go 
111aja o godz\inie pól do 9-ej w lokalu Czytelni 
Wiarusa Polskiego". Na porz?,dku dziennym 
bard~o zai,imujący odceyt: .• Kto jest naszym 
1aJWiekszYm wrogiem?'· Zatprasza s.ię szan. 
czronków, Rodaków i Rodac~ki przychylnych 
powy.iiszemu towarzystwu jalkna,iuprzeimniei. 

Zarząd. . ,...._ 

J(cło śpiewu „Harmonia" z Rotthauscn 
W czwa<rtek we Wniebowstapienie o go

dzinie Ą po pofodniu odbędzie sję miesięczne 
pos.iodzenie w lokalu u p. Waldmanna. O pun
ktu~oe !:.tawienie się wszystl'<ich czlonków u-
prasza: (2) 

Wronecki, nrzewodniczący. 

Wielki wiec kościelny w Linden-Dahlhausen 
odbęcMe się w cz.wartok dnia 9 maja o goidz. 
4 po polndniu na sali p. Schillera w Linden. 
Liczny udzial 'Rodaczek i Rodaików pożądany. 

i1.utet kościelny dla Linden-Dahlbauseri. 

Tcnf św. Kazimierza w Uit2endortmund 
obchodzi w niedzielę, dnia 12 maja swą 19-tą 
rocznice na saJ1i p. Snechta. Początek o godz. 
4 po poludniu. Na uroczystość pQ!\.vyższą za
praszamy· wszystlkich cz.lonków i wszystkich 
Rod~k:ó'W z Liitgendortmund i okoQicy. Tak 
samo upraszamy wszyistkie siąsiiedniie i nam ży
czliwe T01Warzystwa. ażeby przybyly bez ch'o
rąg-wi, bo zabawa odbęd'Zie się w zarrnkniętern 
kófkn. Szan. Towarzystwa, które dla bra~m 
adres&w zaproszenia nJe dosta.fy, także zapra
pras1a1111y_ O jak nailicZ'niejszy udziar w wczni 
oy uprasza się. 

Stanisław Kaźmierczak. przewod.n. 

Towarzystwo polsko-katolickie ,.Jedność pod 
łłpfeką św. Stanisława w Essen. 

W d>ziel1 Wniebowstąpienia Pafls.kiego urzą 
dza O'bch6d uroczystości św. Stanis.fawa, Pa
trona Towarzystwa. 'Rano o godz. 8 Msza św. 
w k~ciele św. Gertrudy. Po pdlu<lniu na wiel 
kiej .sali pa.na van de Loo o godz. 5 i pól dal
sza uroczystość. Będą mmvy, śpiewy wyko
nane przez Kofo śpie\V:U „Dzwon", a w końcu 
przedstawienie obrazów świetlianych, przysla
nycb przez Wydawnictwo „Wiarusa Polslkue
go". O ja1k najlicmiejszy udziail w tei uroczy
~tuści uprasza s1'.ę wszystkich cztonl~ów. 
(I) Zarząąd. 

Tewarz_ gimn. „Sokół" w Obermarxlolt 
urządza w niedzielę, dnia 12 maja wycieczkę 
do ogrodu p. f jschera w Orsau. DruhOiwie 
naszego t0JW1arzystwa oraz czJ01nkawie Tol\Va
rzystwa św. Andrzeja winni się punktualnie sta 
Wić o go<lz. ~12 do lakalu p. Neuham w Ober
MarxJoh. Cz.lon'kowie Tol\Varzystwai „Jutrzen 
ka", którzy udzial brać będą, winni się zas.to
~ował wedlug wska'.Z.ówek siwego przewodni
czącego p. Drozdy. Zapraszamv ·także Tow. 
gima. „S0<kÓiJ" z Harrnborn i Neumiihl. Osc~
bnych mproszeli nie wysylamy. O jak najli
'Czniejszy udział w wycieczce uprasza 
(3) Zarząd Tow. gimn. „Sokół". 

Towarz. św. Floryana w Merklinde 
Podaje SIWYm c~Jonkom do wiadomości, iż przy 
~zle zebranie odbędzie się w czwartek dnia 
9 maja to jest w uroczystość Wniebo.wstąpie-
11ia Pańskiiego o godz. 20 po pofodniu na sali 
P. Gn1ker. O punktualne staiwienie się czlon-
kó,v Jrrosi Zarząd. 

Tow. pot. katol. św. Józefa w Horst-Emscher. 
. Mi.es-ięczine zgromadzenie odibędizie się ~v 

•Hedzielę, dnia 12 maja o godz. 4 po poJ'udnm 
Ila saM p. Platte n.a które się wszystkich czlon 
ków oraz Rod~ków mile zaprasza, a że są 
Ważne spra'\\)y do zafatwienia przeto o liczny 
lldzlal prosi Zarząd. (Z) 

1o-warz}·stwo św. Stanisława R. w Caternberg 
dotrosi niniejszem, iż zebranie odbędzie się w 
~zwartek dnia 9 mara p{) pofodniu o godz. 4. o 
liczny ndzial prosi (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo gim.n, „Sokół" w qoonnarxlo~ 
Zebranie odbędzie się w niedzielę 12 maia 

0. ~Odz. 1 u p. Miinhorsta O liczny udzial p.ro-
&1 (3) · Wydział. 

lowarzystwo św. Franciszka w Wanne-.fickel 
POdaJe do wiadomości swym czfonkom, iż to-
~ . ~ ·~ ~ZY!two przystępuje wspólnie uo ~1e11~ano-
cne1 ST>Owiedzi i l(omuni'i św. D !?mow1edz1 ś'Y
~z:vstępować bę.dz'iemy w środę, dnia 8 mru~ 
to Wanne n. a do Komunii św. w Wanne I. I 

W czwartek rano o godzinie pól do 8. Sza
no\\"llYch czlonków i rodaków o jak nailiczniei-
S?.)· ll<Lzial uprasza się„ Ząr~ąd •. 
\\' ~wa~a. Zebranie miesi.e~zne odbędzie ~~ę 
bientedzielę, 12 maja o god2lmte 1. Po zebr~m 
ł rze nasrz:e t()lwarzystwo udzial w roczmcy 
O\va.rzystwa św. Józefa w Holsterhausen. 

P. Kowalak, sekretarz. 

Baczność Rodacy z param l(obyJIJ:sklej! 
W spra\vie oUno'iJ.:ienia kościoła poklasztor 

nei.;o w Kobylinie odbę-dzie SiG w cmrartek we 
WJtiebowstąpienie, pogadanka w lokalu Dornu 
czeladzi (Kath. Gesellenhaus) ulica Nowa ( 'eu 
<:-tr.) w Herne o godzinie ' 10 i pól. (522) 

Parafianin. 

T.owarzystwo św. Józefa w Herten 
Czlonkowie 1kt6rzy chcą jechać 9 bm. do 

Ne\viges, winni rano o ~odz. 6 przybyć przed 
lokal p. cvelinga, poczem razem koleją elek
trycz.ną udamy się do Wanne. 

Bilety nabywać można u p. Teodora Jop
ka w Herten, ul. Strzelecka (Schiitzenstr.) 57. 

. Uwaga: Dnia 12 maja o godz. 4 po pol. 
posiedzenie. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
bierze 9 bm. udzial w pielgrzymce do Neviges. 
Czlonkowie i 'Rodacy, którzy chcą się do nas 
przylączyć, winni w czwartek o godz. 6 rano 
zebrać się pr.zed lokalem p. l:velinga. poczem 
tramwajem pojedziemy do Wanne. Rodacy nie
mający biletów, niech się z~tos:1..ą do p. Michała 
Krępulca w Herten, ul. Wilhelma 27. (1) 

Zarząd. 

Baczność Osterield ! 
W czwartek, dnia 9 maja, zarazpo Sumie, 

:zarządy tutejszych towarzystw. Bractw 'Rófał1 
:cowych, Tow. „Gwiazda Jedności" i Toi\v. św. 
Józefa, zec hcą sie zebrać u p, Husemanna na 
pogadankę w sprawie muzyki na Boże Cialo. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Dorstield 
obchodzi trzecią rocznicę swego istnienia w 
lbiedzielę, dnia 12 br. po pofudnin o godz .. 4 
na sali D. Klinghammera, przy u]. 'Roonstr. 16. 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo glmn. „Sokół" w Derne 
urządza dnia 12 maja zabawę wiosenną na sali 
P Reindersa w Hostedde. Początek zabawy o 
godzinie 4 po poludniu. Zabawa będzie uro
zmaiicona 'koncertem, ćwiczeniami wolnemi i 
na orzyrządach, piramidami i taflcami. UP.ra
szamy ~zan. gniazda z okolicy, które zaprosze 
nia dostafy i te, które dla braku odresów za
proszeń nie oP,ebra:ly, a1by nas swą obecnością 
zaszczyoić raczyty. Wstępne przed czasem 75 
fenygów, przy kasie 1 markę. Czfonlwwie są-
siednich Tmvarzystw 50 fon. (2) 

Czo{em ! Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Nepomucena w 
Frintrop 

urządza w niedzielę 12 maija br. wtieczQrek 
familijny z taflcami o,raz strzelruniem do tarczy 
o 1na1grody itd. na sali pana J. Priedrichs, Ober 
hausenstr.) dawnl'ej Kleinsemlinghausen. Mu
zy,ka będzie polska, wiec możemy się ocho
czo w swo1em gronie zabawić, na co się szan·o
wnym Rodakom zwraica uwage. Goście mog~ 
być przez. cz.lonków wprow:8!dzeni, a będą mile 
widziani! (2) 

Początek zabarwy o godz. 3 poi po.lud!niu. 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Herne 
donosi uprzejmie, iż 12 maja br. udzial brać bę
dziemy w rocznicy Tow. św. Józefa w Hofster 
hauseJ1. Pun'kt zborny: lokail poo:edzeń (katho-
łisches Oesellenhaus) o godz. 2 po po.1. (1) 

Zarząd. 
P. S Szan. Czlonkom od nr. 1-100 zwira

caim w dodatku uwagę na obowiązek brania u
idziafu wedle przyiiętei uchwały. 

B. Lenartowski, sekretarz. 

Tow. JZimnastyczne „Sokół" w Bottrop.!e 
urządza, 1dnia 12 maila po poJuctiniu o 4 go<lzinl:c 
zabaiwę. polączoną z tańcami i strzelaniem do 
tairczy o nagrody na sał'i p, Demonda w Bor
beeik (Oermanianlatz). O liczny udziat sz0n. 
Rodaków z Bottropu d okolicv jak druhów u-
nrasza (1) 
- . Wydz1ał. 

Koto śpiewu „Jedność" w Bruckhausen. 
Naid1zwyczajne wa:lne zebranie, na ktorem 

będzje rybór nowego prezesa i sekretarza od
bedzie się w niedziele dnia 12 maja br. o godz. 
2-ei po 12oludnfo. Liczny udzial cZJl·onków po-
żądany. (1) 

M Strzelczyk, za.st. przew. 

Towarzystwo św. Antonle-20 w Reckl.-Siid 
donosi swym czlonkom oraz Rodakom zamiesz 

kah'im nai Ludwiiiku i ~eJiinghaus.en, iż 
w czwartek dnia 9 maja, to jest we Wniebo
wstąpienie Pańskie bierze Towarzystwo nasze 
udzial w polskiej pielgrzymce na cudowne miej 
sce' do Newiges. Pociąg z Bruchu odchodzić 
będzie w czwartek rano o gocl:z. 6.32 m. Cu.on 
kowie winni się stawić przed lokalem poste
dŻeń o godz. pól do 6 rano.. W środę dnia 8 
maja po _poludniu o godz. 4 jest sposobność ~o 
spowiedzi św. w języku ojczystym dla pątm
ków. W czwartek rano o godz. 5 jest Msza 
św. z polskim śpiewem Podczas Ms.zy św. 
przystępują pątnicy do Kom~nii św. . . 

Uwajla: W niedzielę, dnia 12 !11.aia b1e~ze 
Towarzystwo nasze udziaJ w drug1e1 rocznicy 
Towarzvstwa św. Stanislawa Kostki w Suder
w.ich. Z powodu tego zebranie nasze _;vYP~<l
nie. Cz.lonkowie, którzy chcą tam brac utlz1aI 
winni się zebrać w czapkach i odznakac.h .w lo 
kalu po§iedzeń o godzinie pól do drugr.ei. O 
Jicz.:ny udziialli prosi Zar~d .. 

Posiedzenie zarz.adu w te samą medz1e!ę 
o godz. 9 ran·o Poiądanem jest. a.że.by S'.ę 
wszys.cy cz.lon'kawie zarządu punktualme sta
wili. w pr:z:eciwnyrn razie Dlacą 1 markę kan-. 

Józef Berger, przewocin. 

Towarzvstwo ~lmn. „Sakół" w Aplerbeck 
donosi szan. druhom i Rodakom z A.pler.beck 
i Soelde, iż ćwiczenia ·nasze _odbV\yarn. się w 
śro<le 0 godz. 8 wieczorem 1 \': m~z1elę po 
poludniu 0 godzinie 2. Na ćw1czema te za-

pra.szamy w zy t!kkh J(odaków z plerhe k 
i $ólde. Dalej I(odacy do d'Zieła. żeby nas 
moglo w szeregu nie 20. ale 40 drabów tanąć. 
Cwiczerria odbywają się na · li p. Erdmann„ 
Żwimwk<Y\\'a ulica (Chausse . tr.) 36. (1) 

Czolem 1 Wydział 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi wszystkim cz.lonkom, iż w niedziele 
<inia 12 maja bierze Towarzystwo nasze udzial 
w pierwszej rocznicy oraz uroczystości poświę 
cenia chorągwi Towarzystwa św. Józefa w 
Holsterhausen. Uprasza się wszystkich cz1on
ków o jak najlicznieisZ:\T udzial. Wymarsz ze 
sali posiedzeń o godz. 3-~2 (1) 

Uwaga: Zebranie odbc<lzie się zaraz po 
n.abożef1stwie o godz. 12. Zarząd. 

.--
Baczność .POiskie Matki Róż:uic. w Meiderkb. 

W czwartek we Wniebowstąpicmie dmia 
9 bm. po Nieszporach o godz. 4 maia. v..::szysCkie 
Polki zebranie, przeto sic uprasza wszystkie 
Róża(1cowe Matki, aby się stawily, także i te, 
które jeszcze w Ró.iaf1cu nie są, chd.alyby przy 
stąpić Zebranie odbędzie się zaraz przy i<o
ściele u ks. rektora. O liczny udzial w zebra
niu ·uprasza Zwołujący. (1) 

Bac1.nDść Altenessen i okolica! 
Towarzystwo św_ Józefa w Altenesseu 

zaprasza uprzejmie Szanowne Towarzystwa i 
Bractwa na uroczystość rocznicy poświęcenia 
chorągwi, która się odb~dzie w niedziele, d 
12-go maja. Zebranie Towarzystw o godz. 
wpól do 4 na wielkiej sati p. Vonncmanna zaraz 
przy dworcu. Potem pochód do kościola 
orzy odgfosie kapeli p. Pawlaczyka z Schon
ncbeck. Następnie koncert, mowy, śpiewy 
tleklamacye, teatralne przedstawienie pod tyt.: 
„Szlachta czynszowa" cz;yli klótnia o wliatr, 
.ora.z monolosr humorystyczny, w końcu tańce 
rozpoczęte mazurem w cztery pary. Na ob
chód ten wszystkich 'Rod~ków i Rodaczki oraz 
Towarzystwa zaprn z~uny . Zarząd, (:1) 

Towarzystwo św. I~nace2'.o w Oberhausen 
W środę, dn;a 8 maja no· poJ'. s.fuchać bę

dzie ksiądz po.Iski spmviedzi św. już od 2 go
dziny. O godz. 70 rano. 9 maja przystępuje 
tow. do Komunii św. O ~odz. 6 wieczorem na 
bożctistwo polskie z kazamimn. (1) Zarząd.. 

Wiec ,,Związku Polaków" w So<lin~en 
odbed;r,ie sie w czwartek, dnia 9 maja po poJu
dniu o godz. 4 na sali p. T. Nothe. Uprasza się 
'Rodaków z Sodingen, Bornii o jak nadliczniej
szy udziat 

„Związek Polaków w Niemczech." 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
uwiadamia szan. czJ.onków i Kola. które zapro 
szenia odebraJy, i te, lrtóre zaproszeń nie ode 
braty tak samo wszystkich Rodaków w Ober
hausen. i okolicy, iż obchodzimy 8 rocznice 
w dniu 9 maja (w Uroczystość Wniebowstqpie 
nia Pańskiego) na sal·i pani Kolter przy Nowym 
Rynku. Mamy nadzieję, iż we wyżej wymie
ni-onej uroczystości wszyscy jak najliczniej
szy wezmą udzial, przezco przyczy.ni9 się do 
szerzenia zami~owania pieśni polskiej U ro· 
czystość ze względu, iż będ~ie nabożeństwo 
z kazaniem dla Polaków rozpocznie się o go
dzinie 5 po poludniu. 

Program: 1) Koncert wyikonany przez 
kapelę dyrygenta p. Szulca; 2) strzelanie do 
tarczy o nagrody; 3) zagajenie uroczystości 
przez prezesa i pO'Witanie gości; 4) śpiew o
gólny „Brada mcznica"; 5) $piew I(ól sąsie
dnich; Iii) śpiew „Kochajmy sie Bracia mili"; 
7) monologi i deklamacye; 8) śpiew; 9) dal
szy ciąg .zabawy z taf1cami. Zarząd. (2) 

llłifllHiiłlH!l!ł!Hilłl 

Kochane.mu bratu i szwagrowi 
STANISŁAWOWI PROCHOWI 

z I(iemke, skJadamy w dniu godnych lmienm 
najszczersze życzenia i wolamy: Niech żyje, 
aż echo niech g.Ios nasz <lQI Polski zaniesie_ 

M. A. M. A. W. A. K. A. 

Naszemu koclianemu szwagrowi a wuhsz
kowi 

STANISLA WOWI POD BOROWSKIEMU 
życzymy w dniu Jego Patrona zdrowia. ~,z. 2G
ścia i hlogos.tawieństwa BoQ:e>;o a pr si,ońcL.e
niu życia zbawienia wt:eczn~~o. Tego życnrny 
i r27 \' ~zyscy wykrzytrnJe ·ny: Nas7, l\o~ba
ny SZ\, .tl! ier St. Podboro1v·•'<i, :1iech ;:yje, Htch 
źvie, niech; żyje 999 999 !,,'J9 i~iech Mu tł 21ą 
dzwonia i strzelają, a 11h~ch echo 1)dbije tu z 
'Rohlinghau~sen na nadrc„b1\ie i<'olonie. (.::;;:;5) 

Michał J Anna Szubińscy. 

Naszemu kochanemu szwagrnwi i Jego 
syTllkawi 

STANISŁAWOWI ZYBERTOWI 
żviezymy w dniu Ich Patrona zdr0W1ia, szczę
ścia i btogoslawieństwa Bożego a Jego synko
wi wychowania polsko-sprawiedliwego a pó
źniej czuwania nad Koroną Polską. Tego ży
czymy i wykrzykujemy: Nasz kochany szwa
iz;ier i Jego synek: Niech żyją, żyją, ż}'Uą 
999 999 999. a niech się echo odbije tu z 
I(ohlin~hausen po na<lreńskiej kolonii. 

(526) Michał i Anna Szubińscy. 

W dniu godnych Jmien!n, dnia 8 maia, zasy
lamv serdeczne życzenia 

STANISlA WOWI POTBOROWSKIEMU 
Niech chmurka smutku nje zasepia Twego 

c:-nla; cześć moJ<!. i .1 l.7ięi:z;1ośC: niech Cię o
promienia Niechaj Cię wszyscy szanu~ą .do 
do kola. Witaj, o wii tai. przyjm to p-0w1tame; 
bądź przekonany o moied szczerości, dziś serce 

moje przyjmij na 'iąz.anie. • n e znai nigd}" 
co to są przykrości. Życz.e Ci zdrowia. 6ZC'l4 
ścia, b.logoslawiefistwa Bożego, życia dlugiecu 
a: po śmierci król twa niebie kiego. Teraz w 
.końcu trzykrotnie wykrzykuję; niech E:fje! 
111iech żyje! niech żyje! mój mąż tani fa'W Pot
borowski! 

Tego Oi. życzy Tw ·a żona (51-4) 
Antooina z synem Józef 

Towarzystwo gima.a tyczne „Sokół" 
w Dor5tfeld. 

W dzień L'nienin, dnia maja zasyla si.all• 
·nemu czlonkowi i naczelnrkmvi 
STANISŁAWOWI BOPKIEWICZOWJ 

z Dorstfeld, nads.erdeczniejsze życzent.a. zdro
wia. szczęścia i blogos.tawieństv.ra Bożeg-o, oby 
żJ,q jak aiajdlużei bez troski i smutkn. W koo
cu wykrzykujemy po trzy razy: niech żyje, a 
sfo echo z Dorstfeld do naszej ziemi ojczy~ 
odbije. Tego mu życzą 

Członkowie „Sokoła" z Dorstleld (I) 

Towarzystwo głmn. „Sokół" w Hertea 
zasyta ~emu zacnemu Druhowi 

JAKOBOWI KAMIŃSKIEMU 
oraz narzeczonej je~o 

pannie ANNIE JURl(0WNIE 
w dniiu ślubu dnia 8 maja swe na!.iszczerSiZe ay
czenia, wyrafając Je hasłQtn sokolem: Czolerw 
Mlodei Parze! Wydział. 

l'iBlll*ł-Bll B 

Ze Zjednoczenia zawodow. :polskiego. 
Baczność Rodacy w Dellwig i okolicy. 
W niedzielę, 12 maja od godz. 4 po połu

dniu pocza.wszy odbędzie się na sali p, ttoif
sta<lta zabawa z taf1cem z poręlki „Zjedoocze- · 
nia zawodowego polskiego'' na którą sie sza
nownych R.o<laków i rodaczki zaprasza. Mu-
zykę dostawi p. Rietryga z Bruchu. (524) 

. Wstępne dla c11onków 50 fen., dla zapro
szonych gości przed cza<:iem 75 fen .• przy ka~ie 
1,00 markę, 

Wydział mieisCOWJ, 

Zebranie członków w Bruckhausett 
w czwartek 9 maja o godzinie 2 po poludni11 ll 
p. ttcmiga, ul. Cesarska. O liczny udziai upra
sza się. 

ZABAWA 
„Zjednoczenia zawod<>wego polskiego" 

w Bruckhausen (523} 
odbędzie się w niedzielę, dnia 9 maja o gooz. 
4 po poludniu w saLi p. Brinika, ul. Albrechta. O 
1icZi!1iY udzial rodaków z rodzi!lami uprasza się. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" w Wanoe 
Z Powodu Mlsył przyszłe J>OSłedzenJe ole 

odbędzie się. 
Włec „Z)edn. zaw. poi." w Bruckhause. 

odbedzie się w niedzielę, dnia 12 mala o goElz. 
pól do 12 u p. Bni.nka. 

Baczność Rodacy i Rodaczki w Oberhause. 
Donosimy wszystkim Rodakom i Rodacz

kom w Oberhausen i okolicy, iż komitet „Zie
dnoczenia zaw. polskiego" l![Ządza w niedzie
lę, dnia 12 maja wielką 

- majówkę oołską -
<lo ogrodu p. Webera ul. Duisburgerstr. 419. 
na której będą rozmaite gry dla nie:wiast, iako 
to: zwiian:e klebka, nosz;,enie jajka, tiuczenie 
garnka o nagrody. Tak samo i dla dzieci: cią
~mienie losów o nagrody, a każdy los coś wY
gra. Początek o godz. 4 po pol. O godz. 8 wie 
czorem taniec na sali. Wstępne na majówkę 
30 fenygów, niewiasty mają wstęp wolny. -
W~ ~P na majówkę i taniec 75 fen. Uprasza 
się wszystkich Rudaków, którzy należą do 
„Zjednocz.enia zawodowego polskiego" oraz dQ 
towarz. w Oberhausen. aby na powyższą ma
jówkę z rodzinami się jak najliczniej stawili, a
byśmy się wspólnie na świeżem powietrzu za· 
bawić m-0gli. 

Komitet uprasza się, aby już o godz. 2 po 
polu<lniu przybyl. (3) 

Komitet .,Zjednoczenia zawodowego poł." 
w Oberhausen. 

Uwag a: O 2odzinie pół do 7 zostanie 
olbrzymi balon pus1czony w powietrze (Luft
&łłon). 

Plerwszy wlec „Zjednoczenia zawodoweito 
polskiego" w Hamm 

odbedzie się w niedzielę, dnia 12 maja po poht
' dniu o godz. 4 w lokalu p. Bassek, ulica Wil

helmstr .. przy kościele św. Józefa, na który się 
szanowr••ch Rodaków z Harrun, Pelkum, 

Wistehefen, Heringen i okolicy zaprasza. 
Porządek obrad: Obecne nieszczęścia na 

kopalniach i jakich śrocLków użyć, aby tern 
zaoobiedz. - Sprawy knapszaftO}Ve. - looe 
wa.7.Ale sprawy. 

Zebranie czronków w Hofstede 
odbę<lzie się w niedzi'. elę, dnia 12 maja po polu 
dniu o 6 godz. up. Walburg.a. 

Na porządku obrad: Obór Wydzialu u.a 
rok 1907. - Inne ważne sprawy_ Liczny u
dzial czlonków pożądany. 

Zebrania członków „Zjednoczenia zaw. poL" 
odbędą się w n!edzielę, -dnia 12 maja br.: 

W Wiemelhausen po poludniu o 4 godz. u pana 
Kilkut'a. 

W Herne po południu o godzinie 5 i pól u p. 
Nittki 

W Helssen t>rzed poludr111em o godzinie 11 u 
p. Bomsa. 

W Marten przed JiOludniem o gQdz. 11 u pana 
Korte. 

W Meuselwltz po potudniu o godz. 3 u pana 
Wirfder'a. 

W Huckarde po poludniu o godz. 4 u pana 
Bayera. 

W Bruokhausen po południu o godllinie 2 u pana 
Honig'a. 

W Brochu po poludniu o godz. '4 n pana Mol
iera. 

W Linden-Hanower w sobotę 11 maja wieczo
rem o godz. 8 w lokalu p. Mathias. Deisterstr.„ 
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obuwia n Sa1Dson 
„ Bochum :Seng -rdstr. l 

Naj łi~kszy dom obuwia w miejscu. 
Sprzedaż tylko najlepszego towaru po najtallszych · cenach. 

Na ~ażdą parę butów daję największą gwaraneyę. 

na (515) 

caerwo:a.e 
znaczki rabat. „Phonix". 

i! Bon ten wykupuje się aż do 15-go 
n · b · t · ma.1a r. . w naszym m eres10 

p1•zy ul. Henr1ka (Dełn1•ichst1·.) ł.ł. 
jednakowoż książka do zbierania znaczków „Phonix" nie powinna 
"rięcej taki~h :i:nac.,,ków zawierać niż 10. Kiuążeezki do zbie
rania zna~zków ,,Pbonłx'' trzeba przynieść z sobą! 

PbOnix -Sparmarken, Gesellschaft m. b. H. 
Bochum, Henryka ul. (Heinrichstr~sse) 14) 

li :,::„~~ .. ~ .. ;„·'·: 1·~~-.:1:·„"' 1 ~~·: ~·c~~~ '~·~ , „ ~ '·""".·~ 
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RobotnikOW do koksowni ~~~~ 
15-17 letniego 

potrzebuje od zaraz za wysokim zarobkiem chłopaka 
do koni potrzebuje 

Majętność Droste 
(Gut ::Oroste) 512" 

I w 8ehónnebeek. 
kopalnia „Graf Schwerin" 

w Kaslrop. 
= SWOJ DO SWEGO! = 

Szainow:nym Rodakom w Bowinghausen, 
Merklinde i okolicy donoszę nienlejsrz;em uprzej 
mie, iż z dniem 2 maja otworzylem 

skład towarów kolonialnych 
i tłuszczów 

przy ·ulicy Wiej&kiej (Doristr.) nr. 62 i pole 
caim taikże wina polskie i zaigranic.z.ne, cygara, 
papierosy sokolskie z fabryiki Ganowicza i Wle 
IJdińskiego w Poz.naniu, kiełbasy polskie -
wszystko we wfelldm wyborze. 

Proszę. Szan'ownych Rodaków o poparcie 
mego interusu, kreślę z szacunkiem 

W. Walczak 
w Bovinghausen P. Merkłlude. 

······~········ : Prawdziwą polską tabakę, • 
• Prawdziwe @ 

: polskie wino weselne, I 
lf jako też pol8kłe llkłer7 • 

; ZAGŁOBĘ I NALEWKĘ • 
poleca ~ 

retdanraeya 

Otto Wltter, Bochum, ; 
Dorstenerstr. 1. (1100 a 

··········~ Najlepszym środkem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce dy· 
chawicy, duszności, knrczom żo· 
łqdka, tasiemcowi, bnom zębów 
jnk i renmatyzmowi i podagrze 
jest .K. Buebowskbg~ 
ol„jek f"Ukal:n•łUSO\\-)'· 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł· 
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wysela 
się w butelkach po 50 fen .. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

Il. BUCHOWSKI. 
fabryka chemiczno ·farmacemycznych wyro'bów w 
Poz!lanin. A.dres do zamówiei1: K. Buchowski, che

misch pha1mazeutische Fabrik. Posen 40. 

'a.T R1pote'la.A . ~osta~cza się 
... .,. 6Jl• A"'t' pie n 1 ę dz y 

za stósownem wynagrodzeniem każdemu Roda 
kowi, który pragnie się okupić, dom budować, 
lub hipotekę uregulować. - Zglosz:enia pi
sane po polsku należy przystać do ekspedy
cyi „Wiarusa Polskiego" w Bochum pod zna
kiem M •. B. 555. 

Budzik gł. d::wontk. 1,ss m ; 

Zegarek ~ieszo11k. 2 
niklow. 135 n.-, 

Zegarek arec;:,~0 6,so mk 
Cenni.kl" około 20CO ilustr'" 

cy! wyR. cta.rmo Ir 

M. Danecki} Poznań 

:.; ~~~~~~ 
~~~~~ 

I. Zwiedzenie 
. bez przymu-: 

11a kapna. 

• Meble 

na odpłat~ 
tylko w ne.J•·it:kszyn1 

domo kredyłoa ym w n1iej"'eu 

J, Schwarzhoff'a 

Kredyt także 
zamiejscowym. 
Dostawa. franko •• 

~ ..,d~ ** ** ** 
1d Naprzeeiw koś„ I telefon nr. 
. fjioła katolick. 5_03. 

Ten tylko 
i< kto kupnje 510 
-« 
-i<, 

BroDlen'a 

osz(~.z~d.za pienłątlze ! 

HER NE, 

* \f 

~ Dworcowa (Bahnhofstrasse) 25 U~ 

~ ;y;~ ff "fi" ;v;~ ~ 

-~ PodwOjny dom 
z lokalem na sktad towarów kolo;1ialuv.;h a • ł 0 

dla innego interesu, naprzeciw buduią-::e' !:;~ 
nowej ko1loni:i (" starej kolonH mi1~s~ka1ą poe 
ważnie Polacy i leży bardzo blizko) jest prt) 
malej wpracie bardzo tanio na sprzedaż. (5(:2 

AukcyonatO'r Schwetzler, RecklinghauseB·S;. 

Kartofle stołowe --
wszelkich gatunków, jakoteż 

kartofte do sadzenia, 
t.iskże ula prywatnych JIO najniższych cenach. S;irze· 
llaj~cy otrzymują wyjątkowe ceny. 

-E. Ił. ł„lan luu·flt, Bocl1u111~ 
Bahnhofstrasse 9 & 9 I. 

btJ-.. Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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C ,Of.eane pismo l1dow1 dla Połak6y 11 ob11rja11 po,włt1011 1gY111l1 oru spraw•• 11rodoWJ11 poliiy111y i zarobłlowJ m. .... __ 

WllCJlodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
gycłt. Przedplata kwartalna na 1>0czcie i u listowych 
IJl1!Jl081 l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
.,,z ,_ "Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

ieWYm pod znakiem •• L. Połnisch nr. 123." 

I 1111 Boże za Wiara I DJczyznc I 
Za inseraty placi sie za mieJsce rzadka drobnesio Cku• 
ku 15 f. ogloszeołe. zamieszczone przed inseratamł ..O 
fen. Kto czesto oglasza otrzyma rabat. - Usty dG 
„Wiarusa Polskiego" naleźy frankowa~ ł podać W! 
llkh dokladny adres piszącesto Rękop. nio zwrac&Dllf 

Redakcya., Drukarnla I Księgarnia znajduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres" Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
rDlÓ~, czytać i pisać po polsku! Nie 
lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
znfemczyć się nozwoH ! 

Z WJ)Jadk6• dni•. -
W ~jmie pruskim przyjęto w wtorek 
wniosek domagający się energiczniej
szego prowadzenia poUtyki antypol-
skiej J nowych ustaw wyjątkowych. 

Wygłoszono kilka mów 1antypol. 
skicb. Z Kola polskiego wystąipił prze
ciw polityce antypolskiej PQSel ;dr. 
DzJiembowski. 

Nowela górnicza uchwalona. 

Sejm .pruski 1Przyjąl na wt{)rkowem 
pasnedzeniu nową ustawę górniczą, we 
dług której rząd zachowa dlia siebie 
iprawo wydobywania węglla, soli ka
miennej i soli potasowej na 250 Polach. 

Wohlomyślny l(aempl został w wtorek 
IPOrtOwnie wybrany drugim wiceprezy-

lłe ł mamenfu nlemiec1deg0'. 

Pan I(~empf ustąpi! jłl.k wiadomo 
.z powodu tego, że a>arlament go nie po
par1, gdy wystąpil przeciw socyaliście 
Ledebourowi. Pan I(aempf odebrał 
192 S{l-Osy; 134 iposlów oddało bf)1łe 
kartki. 

:śledztwo w sprawie przyczyn kata
:Strof kopalnianej w Courrieres umo-

rzono. 

fak "\VJaidomo zginęło w Courrieres 
wskutek stnasznej eksplozyi gazów 
· Powodowanej pożarem przeszło 1000 
@rników. 

:W Nowymjorku rozpoczęli strejk robo
tnicy portowi. 

Według ostatnich wiadomości streik 
szerzy 1sl!ę corłlz więcej. ~ 

Z Gelsenkirchen donoszą o dalszych 
Mrejk.ach ta·~ zwanych szleprów. 

Na kopalni „Holland" szyb I. i II. za 
-streiikowało w wtorek nanQ 67. po polu 
~niru 80 robotników, na kopalni „Graf 
ł1oltlke" rano 110 po IPOłudniu 75 robo
tników. 

W f)6łuocnym Texas trąba powietrzna 
Wyrządziła wielk~e spustoszenia. 

S?kody są ogromne. Wielka liczba 
<>sób straciła życie. Brak dotąd szcze
gółowych wiadomości. 

loło polskie w parlamencie niemie
ckim przeciw antypolskiej polityce 

Prus. 
(D()ł.l©ńczeni.e). 

. Wobec takiego ucisku nie możemy 
Zyć swobodnie. Poczucie nasze wzdry 
ga się przeciw takiemu niesprawiedH
Wetnu prześladowaniu i z tego powodu 
nie iesteśmy 1zadowolnieni z tilkiej po-

lityk;, mimo, że pod względem narado szwabów mieszkia. aniżeli w Wnteni. 
wym wzmocnifa nas. Mąsimy przeciw bergii. A Węgry, naśladują Prusy, są 
niej protestować i będziemy protesto- na drodze wynarodowienia ich, chociaż 
wali, a 'llie odwiodą nas od tego ani szy chwilowo jeszcze nie w 1bk brutalny 
dercze śmiechy lew;cy (narodowych li sposób. Niemcy mieszkają również po 
beralów,) ani też prawicy! całym świecie, niemcy mieszkają w 

(Bardzo dobrze! u polaków.) Ameryce, a kiedy niedawno temu, w 
Mości panowie, podC2l1S wczoraj- aednym ze stanów Ameryki, wyrzuco

szego amawiania zewnętrznej polityki 110 ję_zyk niemiecki ze szkoły, mimo, 
nie mięszaliśmy s:ę wcale do dysku- że od lat dziesiątek byl tam zaprowa
syi, dzisiaj przeto musicie mi pozwolić dzony i niemcy wskutek tego zaczęlL 
bym wypowiedzial wszystko. się oburzać, odpowiedziano im: idź~ie 
<Bardzo słusznie u polaków. mos z pra ido Prus i iprzypatrzcie się. j1k tam pru 
wky: Ale nie za dl1ugo ! ) sacy· z polakami postępują! 

Mości rpianowie! Przez ustawy an- (Bardzo słusznie! - u JlOlaków.) 
typolskie sprawiliście to.. że' obojętne Otóż made dowód, że ~alty pq]el 
:pod względem narodo:wym jednostki niane .przez Prusy na polakach. szko
zbudzone zostały i dzisiaj z całym pol- dzą niemczyźnie za granicą. a sądzę, 
skim ludem biora udział w obronie prze że szkoda ~a będzie dla wiaszej. narodo 
citw polityce gwałtu Prus. Doprowta- wości o wiele większą, aniżeli szkoda, 
<lziliście do tego, że niezgoda w ~zere- którą my rponosimy przez antypolską 
gach •naszych znikła; bo ile~roć ·tylko ,politykę. Nie zapominajcie, że niemca 
zaczęliśmy się dzielić na stronnictwa, o wiele łatwiej wynarodawić, aniżeli 

1polączyliśde nas •Ustawami wyjątkowe :polaka. Być może, że kiedyś przyjdzie 
mi w zwartą oalość. Waszą_!g, spra- cie do rozumu m. p., iaile już za późno. 
wą, że 1u nas szlachta 7Jniżyła się do du- Raktem jest także, że ta antyipoJ.skia 
du, za waiszą siprawą zwyczajny czło- ,polityka oddziaływa i po<l innym 
wiek staj1e się szlachcicem. Zrnbiliście względem niekorzystnie na zagranicę. 
z nas lud, w którym khżdy każdemu Nikt nie może twierdzić i ja tego także 
bratem. (Ah! i śmiech.) nie twierdzę, że pruska •Polityka anty-

Tak; t~go dokazaL»ście iPOHtyka.. ka spowodowiała ipolożenie, w i~-
bo rozjaśniło tSię nam, ze ty1kó zwa -~··~~er:mc;."'::-s.ię obecnie Niemcy znajdują. 
tym szeregiem przeciw .pruskiej anty- (Smi,echy rt:1 prawicy i lewicy). 
ipoLskiej polityce się brnniąc, obronić się Jestem jednakże tego przekonania, 
możemy. To poczucie dokazalo owego ,że .pruska antypol~ka polityka daje w 
cudu. A ,pod względem ~onomi1cz- ;politycznym świecie wiele do myślenia. 
nym, nie doouszczaJąc .nais <lo urzędów, Swifil polityczny widzi jak to tutaj w 
·spowodowaliście, że zwróciiliśmy się Prusia,ch lamią zagwaI1antowane doku
·do h\mdlu I przemysJu. Uczyniliście ro mentami l}J'rawa polaków. patrzy w jak 
1botnika i0szczędnym„ nauczyflilści·e go ,barbarzyflski sposób postępują sobie 
kochać ziemię, która nam wydrzeć •prusy z polakami i zaipytuje się ten 
chcecie, zmusiliście ,go do obrony. Nie świat polityczny s~m siebie: cóżby się 
chcąc, stworzyliście stain średni. też stało, gdyby .wpływ Niemiec w 
<Głos z prawicy: Inaczej przeto musi świecie stał się prze-możnym? Cóżby 

ł)yć na przyszłość!) się stało z innymi ludiami? Na to PY-
0, zmienić tego, nie w i:iaszej już le- tanie wzdryga~ą się rozmaite narody 

ży mocy! Ale, m. p., wieczna walka Europy, a skutkiem tego starają się, 
nuży, w koliou i. my nią je.steśnw zmę- wszystkie, aby potęgę Niemiec o He 
czeni i pragnęUbyśrny mieć pokój, je- możności oslabić1 albo przy1nt1jmniej 
żeli go z honorem mie.ć można; lale tego :przeszkodzić dalszemu jej rozwojowi. 
pokoju wy nie chcecie, jiak tego dgwo- Prawda, że .polityka ·nie aest rzeczą 
dzi dzisiejsze wasze zachowanie. ucz.uciia; are to G]rzyznać m. p. musicie, 

Nie za1Qominajcie, panowie, że jesteś że istnieją imponderabilia w polityce, 
my małym tytko odłamkiem calego pol jak sympatye i aritypatye, a w tym 
skiego narodu; nie jesteśmy jeszcze o- przypadku antypatya do Prus działa 
samotnieni, za nami st{)lją miHony in- na niekorzyść ctałych Niemiec. 
nych polaków, A teraz m. p. zapytadmy się nas sa
(aha ! i słuchajcie, słuchajcie! na pra- mych raz jeszcze: jak długo jeszcze r0z 

wicy i u ,narodowych liberałów) ciągnie się ta polityka Nie mamy bo-
którzy mieszkają w s_gsiednich kra}ach wiem nadziei, aby w .najbli\ższym cza
i ttim wpływ, i to vo części wplyw nie- sie zaczęto w Pru~1ch inaczej się z na
ipośledni posiadają. mi obchodzić. Jesteśmy 1Drzekonani, 
(Głos z !Prawicy: Jetzt kommt der Pfer że takie- Prusy nigdy nie umiałyby so
defuss ! ! - Diabeł pokazał kopyt-0). bie w ten sposób ,postąpić, jak Ąnglia 

Nienawiść, któr~ przez antypolską n. p. dzisiaj z burami postępuje. Przed 
·poHtykę w seroa polskie wszczepiacie, 6 Iaty toczyla zacięta walkę Angl@ z 
musi się udzielić i reszcie współple- burami, a dzisiaj t)1 ~arna Anglia daje 
mietl.ców. Czy to jest ~ak w1ielką ko- burom autonomię ia dawniejszego swe
rzyścią dba .państwa niemieckiego, o- go śmiertelnego wroga Bothę mianuje 
sądźcie sami, ja mego zdania nie wy- ministrem w n.owej s:wej kolonii. Pod 
powiem. tym względem· mógłby się wiele nau-

Antypolska polityka wasza szkodzi czyć od króla Edwarda i od m1glików 
dalej niemcom zag~anicą; nie zapomi- pan kanclerz rzeszY.. a może i ktoś wię 
.najcie panowie, że system pruski ~taje cej jeszcze. Zl:izdrościcie Anglii potę
sic wzorem naprzykład i dla Ros1:i. gi światowej, zazdrościde tego przy 

(Bnrdzo słusznie! - u polaków.) wkizania, które kolonie jej do macie
Ta Rosya przypomina sobie, że i w rzystego kraju mają, Ale zagadl·ę, w 

niej nicmcy mieszkają i zaczyna nostę }akj sposób to przywiqzanie zdob. ć rno 
pować wedle recepty, którą uw:iżają żna, rozwiązać łatwo: idźcie drogami 
za dobrą w postępo\ya,niu z nami. jakiemi Anglm kroczy a dojdziecie do 

(Bardzo słusznie! - u :polaków.) I tyd1 samych rezultatów. co an~łicy ! 
Nie złwominajcie, że na Węgrzech Do tego jednak potrzeba prawdz;wcj 

miliony nicmców mieszkają. Jeden z wielkości ducha, 
panów z le\vicy wyrtemberczyk .. po- I (Wrzawa n:i prawicy i u narodowych 
wicdzial mi, że na Węgrzech więcej liberałów.) 

a tej niema j1k się zdaje ani w was, ani 
w tych, którzy z pośród was wyszli i 
dzisiaj władzę dzierżą, 
(Wrzawa na •prawicy i u narodowych 

liberałów.) 
a obawiam 5ię, że jej nigdy nie będzie. 

Powiedziiałem już poprzednio: oba
wiamy się, że zmiana ipolityki nie nast!ł 
rpi. D9wodem 1ego są ·nowe fanfary 
wojenne, które obecnie rozbrzmieWf!ją 
w Prusach. Mówią już o ustawie wy
wfaszczenia. Wymyślili to naturalnie 
panowie hakatyści na zebraniu w Mal
borku tak samo iak ostatnią usta
wę kolonizacyjną. Jest nawet zamiar„ 
IJ)rzeforsowania w. pa1rlamencie ~roiektu 
odnosza;cego się do ,p_riawa ostowarzy
szeniu się i zebnaniach, który natural
nie zawierać ma także antY'POlskie prze 
pisy. Do tego j'ednak ostatecznie zaP..e 
w.ne nie przyjdzie. Nie sądzę, aby tu
taj zna~azła się_ większość pQ.Pierająca 
gQ. 

Mości ~1nowie, jak już powiedzia
ł em, życzymy sobie pokoju, mimo, że 
tak często przeczycie tern_µ. Zdaje się 
jednak. że Prusy nie praigną tego. Nie
chaj więc tak Q.ędzie_; ostatecznie nic 
przeciw temu nie mamy; pragniecie 
walki, to toczyć ją będziemy z nadziej
w zwycit:stwo, bo wyższe idee muszą 
w VAalce nawe,t z naibrutalniejtSzą po
tęgą ostatecznie zwyciężyć. Uchw_alaj
cie nowe wyjątkowe ustawy, ale rue 
spodziewajcie się, że przez t~ wyjątko 
we ,prawa 1powstrzymacie nas od obro
ny d{>br inąszych narodowych. Tego nie 
osiągniecie nigdy! 

(Brawo u !l>Olaków.) 
Ale, mości panowie, czyż nie oba

wiacie się, by kiedykolwiek i Pirusy nie 
zostały dotknięte katastrofą? Sto lat 
właśnie minęło od lmtastrofy Prus pod 
'eną, czyż sądzicie, że coś podobnego 
nie może powtórzyć się w przyszlości? 
A jeśli się wydarzy, to winą tego b_ę
dzlc ipycha, która poprzedza upadek, a 
pyich;i i1 duma Prus dziś iest tlk wiełką, 
że mimowoli każdy się pyta, kiedy ka
tastrofa nastąpi? I my naturalnie cier
(])ielibyśmy w takim 1przy.padku tak ~a
mo_, jak cały naród niemiecki. Z po
wodu tego powinni czuwać reprezen
tanci 'niemieckiego ludu, by z winy 
Prus nic spadła na Niemcy nowa Jena. 
(Niepokój i głosy na 1prawicy i u naro-
dowych liberałów: Koniec! Precz z 

trybuny!) 
Mości panowie, nie wtedy, kiedy 

wy sobie tego życzycie, ale wtedy, gdy 
h będę u\vażal za ]}Otrzebnc, zakoticzę 
m~ją mowę_, a w żadnym razie krzyki 
wa ze nie spowodują mnie do skróce
_nia moich wywodów - krzyki, to za 
mało powiedziane i powinienem byl o
strzej się wyrazić. bo zachowan ·em 
swojem za ługujecie na to. nby wam 
dobitniejsze wyrażenie \ twarz rzu
cić, a żałuję tylko, że wywod , moje 
-krócitem do tego stopnia. 
(Wrzawa i wołanie. Marszałek dzw011i 

i przerywa mówcy). 
Jestem panem łów moich i nikt 

poll tym WZf!lędem nie ma pra\\\l przc
ry\\na•nia mi, chyba że rzecz •wiście po
\ ricdziatbyrn coś, coby zaslu~iwało na 
11ag'anę ip. mar załka. li}1la ujcie więc 
i rpodnoście zgiełk, o ile tyJko wam się 
poc.loba, a zgiełkiem tylko można to 
1nazwa~. \Vobec zacl10\\ mia , ię wa
szego, życzę sobie jedynie, aby ~cie wv 
pa no w· e. a z wam· i p. :kanclerz rze zy 
j reze pru kiego mini terstwa ze
chcieli ponmicć na sło ;va wielkiego poe 



ty, który mówi: Jest Bóg.by karać i 
,pomścić. 

(Śmiechy.) 
Śmiejcie się panowie. Wy j.esteś

Cie przecież w stanie wyszydzać Bogp. 
i wyśmiewać Oo. 
(Wie~ki niepokój, Marszałek dzwoni i 

przerywa mówcy.) 
Ale zemsta jego dosięgnie Prusy i was, 
Jeżeli innemi drogami nie 1ppprowadzi
cie polityki waszej, . ieżelriak, ~(3.k do
iychczas nie będziecie wobec nas mo
railniejszych stosOW)lli środków! 

(Brawo u polaków.) 
~~-~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Ziemie polskie. 
l">ru I!. Zaebodnieh. Warmii i Ma.zur. 

l(artuzy Strejk szkolny w Zaworskich 
:Pustkach, powiecie kartu:dkim trwa wciąż ~a.
le.i. chociQż nie w tych roztmJara~h. _co da:~1eJ. 
14 dziec·i polskich nie chce uczyc się rehgn po 
niemiecku, za ·co odsiadywać muszą aresm. 

Znaczna ilość dzieci streikuje jeszcze w po
\\riecie kartuzkim. Liczba dziieci strejkujących 
w szkole wilanowskiej wyno!Si 53, pomieczyl1-
skiej 25, a w szarlockiej okolo 100. 

Pelplin. \V przyszlą środę, dnia 8 bm„ 
skof1czy sędziwy kapla:i1 jubilat. ksiądz Stani
slaw Macharski, proboszcz w Lisewie, setną 
rncznicę urodzin. Jest to na1istarszy ksią~z 
nie tylko w Europie, ale może i na caJy.m świe 
cie. Parafianie uczczą swe.go dJugoletmego pa 
sterza uroczystym obchodem. Imy już dziś 
składamy czcigodnemu jubila tern i najserdecz
niejsze T)l()Winszo1wa11ie. 

z Wejherowa donoszą „OeseULgerowi", że 
ma zebraniu ha•katystów uchwalono tamże, pa
trzeć odtąd bardzi.ie~ JJa palce urzędnikom~ po
bierającym „O'stmarkenculagi", czy też . rz~
czywiśde praicują gorliwie dla krz_ewiiema 
niemczyzny. - Dopieroż to rad dla takich, co 
to lubia uoraiwiać szpiegostwo i denuncyacyą ! 

Toruń. Na granicy Królestwa Pol~kię.~o 
aresz.tCAwano w tych dniaGh jakiegoś ml'.odzień
ca, przy którym z.nailcziono 1100 m_ ~ot61wki. 
W b'iu·rzc poHcyjuem o5wiad-czyt że Jest se
kundianerem z I<oilonii, gdzie ojciec jegp• jest u
rzędnikiem. Dalej t\VierdziJ, iż Ol\Ve 1100 m: 
kazal sobie wypJadć z ks,;ążki oszczędności 
ojca i pro-siJ jednego z urzędników, aby go od
wiózł do domu. Życzenie to spefniono. ak po
kaz.afo się, że a<resztowan.y byt urzędnikiem 
pocztowym, śd:.ganym listem gończym za 
sprzeniewierzenie 12,000 ma:reJc 

Z Wiei„ Kt Pozndstdeo;o~ 
Z Wysokiej douoszą <lo Ostd. Presse: Do 

iutejszej szkoły katolickietl powalano iaiko 
czwartą silę nauczy;ciela fiissera z Duisburga. 
Wpr-0\vadzenie w urząd przez powiatoiwego in
spektora ~zkolnego z Pily nastąpić miafo w 
piątek -'lecz p. nauczycie'! ni~ pr~~byl. W tu 
tejszei szkole stre}kuje w ruem1eck1eJ nauce re-
ligii 30 dzieci. 

Krotoszyn. W zesz.tym tygodniu rozbito 
i zrabowano skrzynkę ofiarną w tuteijszym ko 
ściele katoJ1ckim Z.lodziej01wi widocz.nie ktoś 
w robocie przesZ1kodzU, g1dyż u~iekając. ~oz_o
stawir w kośoiele różne narzędzia z.toctz1e1sk1e. 

- Aresztowainy zos.tal tutejs;zy }robotnik 
·Gustaw Blilmmel, na .którego pada podejrzenie, 
'iż jest sprawcą różny.eh zl~dziejst\~ i irabu~
" ków, popetnionych w ostatmm czrus1e, s~czegol 
nie przez c,11\radanie wozów gospodairsk1ch_ pod 
czaS! targu, kradzież zboża i dese~ .. W m1esz
ka·niu jego znale~iono cały sktald roznych skra 
~zionych rzeczy. . . . 

Wolsztyn. W Ciosaf1cu p<YW1es1l się we 
..czwa·rtek wymiennik Tschkh. Saimobóica żył 
w <lobrych stosunka·ch, gdyż po zdaniu gospo
darstwa synowi, zatrzymał'. jeszcze za:oslZlczę-

u 

"Fatalna omyłka. 
' 

~ 9 Powieść z francuskiego. 

- Obudź się - zawo~at nie 
~hcę, Hbyś umarła z głodu. Dam ci 
jeść. 

Rozwiązał Rózi ręoe i wyjął z wor 
ka maly kawałek chleba, który ona ia 
dta chciwie. Następnie ugotował karto 
fli, pozwolił dziewczynce wziąć kilka, 
a pon:ew/1ż nie miala sity unieść dzban 
ka, żeby się wody napić, klnąc ciągle, 
do ust jej go iprzysunąt. 

- Wystarczy ci to na dwa dni, 
słyszysz? Przez czterdzieści ośm go
dzin nic znowu nie dostani•esz do jedze 
nia ani p;cia, chyba że się namyślisz, 
chcesz być posłuszną. 

Nałożył ·Rózi pęta na ręce, spraw 
· dził, czy sznur mocno przytwierdzony 
do pnU1 drzewa, czy ni·ema w pobli
żu jakiego ostrego narzędzia, którem 
moglaby przeciąć więzy. poczem go
tował si_ę do wyjścia. 

Zairzucit na ramiona worek i zwój 
-postronków, do których przyczepiona 
~yla mała łia;weczka. 

Szedł obdzi-er/1ć korę z dębów, 
wziął siekierę, a nóż pofożyt w kącie 
z -daleka od Rózi. 

- Do widzenia mata - 11'1zekt ze 
swoim złowrogim śmiechem - do wi
dzenia! „ ,.• .. .. ·; ·, ~;: 

dzoną sumkę, lecz cierpial na ciężką chorob.ę 
iJolądka., pod wply~·wem które.i ulega! cz:ęsto 
mela:ncho!;ji. W tych dnfach zajechał do leka
rza specyalista w Ologowtie. a gdy ten oświa<l 
czyl mu. że choroba jest nieuleczalną, Tschich 
powies~C się z rozpaiczy. 

Cieśla Pranke z KobylIJJik, który po pija
nemu spooiewtieral swoją żonę. tak że. stracila 
zmys.fy, a następnie usUowar podpalić izbę i po 
.wie.sil się po wypuszczeniu z wtięzienia śled
czego. 

Ze Sl~zka czyli Staropolski 
l(at>0wi«. Za z.bieranie sk,tad!ek na Ska

zanych abstynentów polskich z Zabona i ich 
rodzimy skai,ani już raz zostali pp. Gaiązka i 
Prus, redaiktor ,.!Górnoślązaka", na 60 mk. 
grzywny kamy. Później ogfosili, że zbierają 
skiladki tylko ·dla rodzin skazańców, co jest 
prarw.nie ·dozwolonem. ale mimo to wytoc~ono 
im proces i skazani zostali na 50 marek. 

Tarn. Góry. Niedaiwno aresmtowati tu po
licy.ant bylego buchhalter.a S; tuztąd w chwili, 
gdy tenże u_sifowal skrycie "\VY1IT1knąć ~dę z 
miasta. Aresz.towanego poszukli.wano już od 
cze-rwca zeisz..teg10 roku listami 1gończymi z po
wodu różnych sprzeniewierzef1. jakie popeł'nlil. 
Cz1owiek ten ukryrwal się jednak, tak że poBi
cya nie mogfa go znaleźć. _By! cm tu przedtem 
poważnym obY}Yatelem a tylko dzięki oddaiwa
nia się pręeklętemu pijaństwu taik upaid.r mo-
ral11ie . 

·Z innvch dzielnic Potshi. 
Lwów. Na ostatniem posied.ze.niu lwow

skiego Sokiola, natip•ierwsze11:0 towrurz.ystwa pol 
skie1ro gimnas.tycznego, uchwalono w 40 rocz 
nicę zall·ożenia Soko(·1-l\~aderzy utworzenie mu 
zeum Sokolego. 

W Krakowie obchodzono nader uroczyście 
dzień 3-go ma•ja. 

·Wiadomości ·ze świalae 
Parlament niemiecki 

wybrawszy ponownie wiceprezyden
tem p. Kaempfa obradował nad ukła
dem handlowym ze Stanami Ziedno
czonemi. Sprawę oddano komisyi zlo-
żoned z 28 członków. Załatwiono jesz
cze etat marynarki i sprawę rozszerze 
nia kfanału łączącego ·mor.ze battyckie 
z północnem. 

POLACY w ROSY JSl(IEJ RADZIE PAŃ
STW A. 

Przed samą przerwą w obradach rady 
państwa i dumy z powodu świąt starego stylu, 
nastąpiło nowe ukonstytuowanie się Kół pol
sk.fch w radzie państwa. l(oło l(rólestwa wy
brało prezesem oana Józefa Ostrowskiego, Ko
ł-0 Litwy i R.usi P. Edwarda Woyniłłowicza; 
do komisyi parlamentarnej wybrani zostali pp. 
Eustachy Dobaecki i Jan hr. Olizar. Preze
sem związku Kół wybrany o. Edward Woyni
łłowicz, wiceprezesem p. Józef Ostrowski. 

NOWE WYDATKI NIEMIEC. 
Parlament niemiecki otrzymał etat dodat

kowy, żądają.cy 15 milio<I1ów mar.ek na rozsze
rzenie kanału łączącego mor:re bałtyckie z pót-
111ocnem. Niemcy chcą budować olbrzymie 
panc.erniki, takie, jakie buduje Anglia. Dla tych 
zaś pancerników dotychczasowy kanał jest za 
wązki. 

Owe piętnaście milionów starczyć mają 
na roboty wstępne. Suma owa rozdzieloną zo 
stanie następująco: 9 200 OOO marek na zaku
plenle gruntu, 2 OOO OOO marek na odszkodowa
llłia. 600 OOO marek za domy familijne, które z 
powodu rooszerzenia kanafo zerwane być mu
szą, 3 200 OOO za rysunki a plany budowlane. 

Pieniądze pot.rzebne iaciągnięte zostan~ '~ 
drodze pożycz.ki. 

Zamknąt .drzwi za sobą. Podobnie 
jak dnia poprzedniego słYsza~a odda
lające się jego kroki. Zvstał\1 samą, o
detchnęła swobodniej. 

Spożyty kawałek chleba przywró 
cit jej sily; odzyskała energię i odwa
gę. Podniecen~e ~orączkowe nasuwa
ło dziewczęciu różne dziwraczne za
miary. Wsparta plect1mi o pień drze
wa, w ·choroblitwy.ch majaczeniach wi 
działa ciąglie okrutną postać Piequeu
ra. Wzrok;em nieprzytomnym wodzi
ta dokoła, jakby szukak1 przedmiotu, 
11(1 którym mogłaby skupić uwagę dla 
obmyślenia sposobµ możliwej uciecz
ki. . 

Iskierka, wytryskają·ca nagle z ko 
m:1na, przykula instynktownie jej oczy 
do siebie. Zadrżiała, przyklękła, wpa
trując się uparc~e w żarżące iskierki 
dogasającego ogniskh. 

Znalazła szukany środek, posłużą 
do tego owe czerwone węgielki. 

Gdyby mogla dosięgnąć komina, 
p.rz>epaliłaby wiążące ją sznury. · 

Zebrata wszystkie sity, próbowia
ła wyrwać pień z ziemi, ale zrozum;~
ła worędce, że tego ni_e dokaż•e. Po
lożyla się tedy na podłodze z nogami 
wyciągniętemi w sironę ogni~ka i o 
mato nię krzyknęła z rndości, w:dząc, 
że dość jest dłu•g_g, aby przygiarnąć sto 
parni węgle. 

Chcial)1 ponowić próbę, gdy naraz 
usłyszała chrzęst gałęzi przed szopą; 
zerwata się µrędkio i usiadła na p:ień!ku. 
Wszedł Piequeur, zwracając ma dziew 

Kanał wykończonym zostanie w 7 do S 
latach. 

Śluzy w Bru11sbiittel i Hoftenau zostaną 
przebudowane, a kanał sam. d()f;ychcz.as 9 me
trów głęboki a 22 metry szeroki zostanie na 11 
metrów pc>głębiony a na 44 metrów rozsze
rzony. 

Niektóre mosty żelazne zostaną przeniesio
ne, przejazdy ulepsz.one, miasto ~iłonla założy 
pod Holtenau handl-Ową. przystań morską na 
koszt państwa. 

Wszystkie te prace kosztować będą, jak 
przewJdziano razem 221 OOO OOO marek. Do 
tego dochodzą 2 millony na urządzenie mleisc 
obro.nnych, tak, że rozszerzenie kanału cesarza 
Wilhelma kosztować będzie 223 mUiony mr. 
Parłament na projekt powyźszy zgodził się 
jednogłośnie na posiedzeniu wtorkowem. 

Dania a Niemcy. 
Prezes .gabinetu duńskiego Christen 

sen wystosował do dziennik.a „Na
tional'' 1pismo, w którem zaprztecza wia 
domościom, jakoby rząd 1prowadził z 
Niemcami rokow~mia w sp..r..awie jakie
goś sojuszu. Polityka Danii ima na celu 
wyłącznie zachowanie neutralności, a 
nie dąży do żadnych sojuszów. 

Reforma wyborcza .w Szwecyi. 
Komisya prawa wyborczego posifl

nowiła zaiprnponować parlamentowi 
przyijęcie projekrtu rzą.9.owego w spra
wie politycznego i komunalnego 1prawa 
głosowani.a na podstawie systemu pro
porcyon~1Jinego z niektóretni zmianami. 
Między innemi wszystkim uprawnio
nym do glos.Qwanki. kobietom iprzyzna
no wybieralność we wszystkich stano
wiskach komunalnych, tylko nie do ra
dy państwa. 

Skonfiskowane naboje w Anglii. 
Sąd w Newcastrle skazał wlaścicite.Ia 

·stajn1 w któ.r'ej znuleziono 87 ,OOO nabo
jów do karabinów Mausera, na 10 fun
tów szterlingów kary i koszta .procesu. 
Pr6cz tego sąd nakazał konfiskatę na
bojów. Obrońca oskurżonego przy
zna! podczas !Procesu, że rnabode te prze 
znaczone były dla rewolucyonistów ro 
syjskich, nie mogły j'e.dnak być wypra
wione w dalszą drogę z powodu niepo
gody na morzu. Nilebawem stanie 
1przed sądem inny obywatel Newcastlu, 
w którego mieszkl::uniu policya zna'1azla 
31,000 takkh samych nabojów. 

Reforma wyborcza w Hessyi. 
Rząd wielkiego księcia ttessyi przed 

łożył reformę wyborczą, które}; gtó
wąe zasady __ są ,następuj_ace: Hoś~ po
słów w izbi-e niższej ma dojść do cyfry 
58, z który.eh 15 będzie miejskich a 43 
wiiej.skich, a mczej „.mieszanych"; bo 
okręgi są po większej części mies2l:rne. 
Wyborcą ma tbyć każdy obywatel, ma
jący 25 lat, rposiadający obywatelstwo 
l_)rzynajmnilej od 3 lat i zamieszkały w 
okręgu ·Od 3 liat oraz; opłj1ca1jący poda
tek krajowy i gminny. 

Mniej .poważną jest reforma izby 
wyj;·szej, w skła:d której oprócz 12 pa
nów mianowanych przez króla wejdą: 
2 posłów ze sfer rolniczych, 2 ze sfer 
.qm - 2 

czynkę podejrzliwe wej1rzenie; zoba
czył .pTzedewszystkiem, czy szrmry na 
ręka1ch nie naruszone. Minła odwagę, 
uśmiechnąć się do niego. 

- Możesz być spokojny, nie po
dobna mi myś1'eć o ·Ucieczce. 

. Łotr nic nie odpowiedział, rzucił 
w kąt worek z korą dębową i wyszedł 
nie wyrzekłszy sloiWa. 

Czeka ta chwilę z obawy, czy nie 
wróci, potem zamiernała przystąpilć 
do wykonania obmyślonego planu. Na
gle zbladh jak płótno. Przez .czas byt
ności Piequeura ogień przy.gasł; wy
.padało odłożyć do dnia następneg.o u
rzeczywistnienie nadziei T1atun1Im. 

Wie·czorem złoczyńca nie szczę
dząc pogróżek, dał dziecku chleba i wo 
dy. Nie blt Rózi tym razem, a ożywio 
na myślą, że będzie mogła jutro odzy
s-kr.tć wolność, ~~ała tej nocy snem spo 
koj ni ejszym. 

Gdy nazajutrz rabuś wvszedt, zo 
stawiając ma kominie dogasające węgle 
dziewczynka drzeć zaczęła z silnego 
wzruszenia. 09,yby jej si~ teraz nie po 
wiodV1 próba, stracgna byłaby wszel
ka 1111adzieja ratunku. umarłaby pod ra
zam~ okrutnego prze·śiadowcy. W 
chwili stanowczej strach la -ogarnął; 
wahata się w postanowieniu swoj'em. 

Wnhan\e to jednak nie tr'wało dłu
go. Podobnie jak dnia poprzedniego 
wyciągnęł1a w stronę komina nogi i za 
garn~ł!! niemi kiilka węgielków. Poto
żyla zarzewie na suchych zebranych 
w tym celu gałązkach, dmuchając sil-

1przemyslowych i handlowych: ·Oraz dr 
ze sfer_y rękodzielniczej. Tych 5 Pa'tló c; 
przedstawicieli pow'.,nno być 1'Ybra ; 
ny.eh przez odpowiednie renrezelYćl ,: , 
ne onranivacye (izby zawodowe). 1 ~ 

O dziewicę Orleańską. 
Uroczystość ku czci foanny d'Ar 

"'V. qrleani~ będzie mŁala :eha~ter "Yil ~ 
b1tme wo1skowy. Na plaou cwkzeń i 
'Yojsko defilorwać będzie przed sztan. ... 
dlarem Dziewicy Orleańskiej'. Z inicya \ 
iywy burmi!strza .udał się do katedry li' d 
której 1przechowano · ten sztandar, ~e. 
kwestrator, doma1gając się wydania 
chorągwi. Uczyniono zadość aegn żą. 
daniu. postępek ten jednakże. WYWo~i 
wśród. katolików ogólne wzburienle ( 

Z powodu, że masonom pozwołon0' 
1wziaść udział w obchodzie, duckowiefi 
stwa Qie będzie w !)roc1esyi. 

Z różnyob stron. 
Z powodu uroczystego święta Wilie 

bowstąpienia numer następny wyjdzie ~ 
dopiero w piątek. 

Dziś święto, za tern każdy z .naszycli 
S:oan. Czytelników spotka duto majo. 
my;ch. Prosimy z teg·o powodu wszyst 

·kich o .gorliwą agitacyę za „Wiarusem 
Polskim." 

Bottrop. Dwudziestoletni wóźni
qa Józef Fiedler porwał trzyletnie 
1dzfowczę g_ómika Ochmanna w celacn 
zbrodniczych. Biedactwo znaleziono 
na ,polu strasznie Zlrantone. Fiedler iui 
się przyznał do zbrodni. 

Dortmund. Oómik Aug. Steffen, 
cie·rpiący na ciężki reumatyzm .z roz. 
paczy wyskoczył przez okno i ZUbU si~ 

WBraubauer obwiesił się parobek 
Schlerenkmaper z, nieznanyrch dotą~ 
.powodów. 

Kastrop. Koszta budowy kolei ele· 
ktrycznej z Kiasirnpu :przez łfanpen i 
Oerthe do Bochum kosztować bedzie 
milion 400 tysięcy marek. ·-

Monaster. Wedle ogfoszionei stafystyhl 
!kościelnej, Hczy dyecez.ya monasterska l mi· 
lion 305,783 dusz, ,okofo 150,000 wi.ęcei, niż 
przed trzema lały. 713,789 należy do prowin· 
cyli westfalskiej, 501,323 ·do prnwincyi nadreń· 
Si'.\iei. a 90,681 do \Vielkiegi ks.ięstwa oldenburg
s.kieS?:o. W oiStatnich trzech Jatach zaillożon1 
siedm nowych parafii. ws.zystklich parafii jesl 
391. Liczba kSiięży wynosi 1275. 

Chicago. W gmachu Klubu kobiet 'fiY· 
bucht groźny pożar w chwiLi, gdy zebrało ~I 
tam w1iele czfoników klubu. Rozszerzaiiący ~I 
niezmiernfe szybko ogień wywolal poploth 
wśródi zebranych. ponieważ zaś plomienie od· 
cięly 1im od·w1rót, kobiety zaczę~y wyskakJ· 
wać oiknami. 5trażaicy rozpostarli co-praWlla 
p.cJtd oknami plótna ratunkowe, wiele iec:LnaJk ko· 
biet nie trafiaJo w nie .i paidarf.o na.i bruk, zabi· 
jają.c się lub raniąic ciężko. Ogóf em 7 kobiet 
zg:Jnęfo na mieJscu, a 40 odnio~fo rany 11111~ei 
lub więcej ciężkie. 

Sa·n. Francisco. Traigicz.nemu losowi ulegl 
bal\Vliący tu hrabia austryaioki. Waldstein. Poo· 
czas przech.aidzkli za miarsitem, usi.rowalo ar~· 
sztować cudzoziemca dwóch policyantów, kto· 
rzy na podstaiwie posia.<l·aneg-o listu g01iczego 
i fotografii, wzięli go za poszukiwanego mor· 
--------- -----------·------··- - •. ~ ___ __:__ __ ~ 
nie, roznieciła ogień i trzyw.ttła nad 
nim swe obolałe od wciśniętych sznu· 
rów rączki. 

Płomief1 Ziaipalił sznury, parząc 
dotkliwie ciał10 dzie·wczynki; cię·rpiala 
okropnie. Trzy razy o mało nie zem· 
dlata. wyciągała z ognia poop)1lane ręce 
i znowu z nadludzką odwagą trzyma· 
łn je nad płomieniem. Z p!" lymkn ęte· 
mi oczami~ z ustami zaciśn~ęter.~i z 
twarza kurczowo śdągniętą "!Jnna::cr· 
skie dziecko szeptało: 

- Boże! udziel sil do przetrzyma 
nia bólu. Boże, wesprzyj mnie taska 
swoją! 

Przepalony szriwr· rozerwała be~ 
trudu. Czas byl wielki; znoszone rnękI 
wyczer'{:(łlY dziewczynkę, sądziła, że 1u chodz: z niej życie. Ręce miała popa 0 

ne, ale od_zyskala wolność. 
Chwycita. za nóż, iporzucony w k~· 

cie, zamierzając użyć go w obronie 
własnej przeciwko łotrowi, gdyby ~a 
wcześnie spostrzegł jej ucieczkę i .)}us· 
cit si 'ę za nią rw pogoń. Tak uzbrojona 
wyszła z szopy. 

Lf1s zalany byś światłem slone:cz 
nem, ptak: świergotaly wesoło, ścte· 
ląc na gałęzitach ~niazdka. 

Rózia szta brzegiem wąwozu na 
los szczęścia, pragrtąc oddalić się co.~re 
~~ej od miejsca, gdzię ty.le ,~Y<;,~~~~;j 

,. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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tlerce. Hrabia bronil się rozpaczliwie, wobec 
·z~ policyanci zastrzelili opornego z rewol
~ erów. Nieboszczyk slużyt w wojnie połu
dn~O-:airykańskiej pn stronie burów i odzna
czył- ~ męstwem. 

Rozmaitości~ 
5,ł(asmy czyn obłąkanego. Z Sawooy, na 

Rhvierze '\Vlł1oskiej, donuszą o <Akropnym czynie 
żofnierm obtąkanego, niej<tkiego Speratiego. 
_,kradł on ze strzelnicy strzel be i 9U nabOliów. 
w nocY zjawa się w domu pewnego handlarza 
dyarnerrtów, 1który nie chcia,r mu dać córki za 
:tone i polożyl: go trupem. W sąsiedniej wsi 
naPl<dl na prob.oszcza i za.żądał 150. fr., grażąc 
zabiciem w ra.z..ie oporu. Na szczęście, nadbieg! 
pie!9 i rzuci~ -się na rabusia; to pozwolU'o pro
boszczowi uciec ;i zadizwonić na ~aił1t. Nad
biegli :na toi ·wlościanie z kosami i widfami i 
odp~7Jili rabusia-szaleńca. Następnie napa-dl 
na ~tpc~a. na dziewczynę, w końcu zaś za-
1nordowal '\V'lasną matkę. Tymczasem zarwia:do 
ini-OIIP karabinieróiW, którzy otoczyli do.m i 
rnordercę po krótkim czasie ujęli_ 

Ucieczka paralityka. W Wiedniu zdarzyl 
ie WJ'Padek ucieczki zbrodlniarza, sparaliżo

wanego do tego stopnia, iż nie tylko chodzić, 
ale naiwet sied.7.lieć też nie mógl. Zbrndniarz.em 
tym jest niejaiki Aleksander Ooehring, którv 
odcierpiail karę siedmioletniego więzien:a., c·ll 
r,,)klJ łllbiegfego wytoczono mu śledztwo z po
wodtt .dwużeństwa i oszustwa. Już przed rokiem 
bvl Ooehring chory, a w toku śledztwa chordba 
robifa coraz wię:-:sze postępy; ręce i nogi cho
re!{O z,ustai!y zupel!nie sparaliżowane, a termo
metr, "'Skazywał stale temperatt:rę · 38-39 
stop,noi. 

Lekarze orzeikli, że Oochring cierpi na u
wind rid121enia pa:cierzowego (tabes!. i że choro
ba ·jego jest nieuleczalna. Wobec tego, sąd za
wiesil śledztwo. W szpitalu leżał Ooehring 
priez dwa tygodnie, poczem ·wru:óst do sądu 
proś~. aby wzięto go ze szpitala i odda·no w 
opiekę rodzinie jego znajomego Sąd vgodzil 
się u w, gdyż lekarz.e orzekli, że chory ten 
nigdy auż nie odzyska wfadzy w nogach, za
tem możność ucieczki ·jego jest absolutnie wy
kluczona. JakolŻ przeniesiono Goeh·ringa ze 
ipitala ·do owego znaiomegro, krawca. 

Po uplywic kilkunastu dni doniós.r ów kra 
wiec sądiowi, że nieuleczalnie chory paralityk 
zb<i.laomucif mu ż0ine i uciekl zi nią i że widzi.a
no ich obDje na dworcu kolei Pótnocnej, przy
czem Ooehring szectr całkiem dobrze o wlas
nycb silach. Latrwo wyobrMl'ć soibie kon
sternacyę sędziów i lekarzy po otrzymainiu tej 
wiadomości. Gdy przekonano się o jej pra
wdziwości, zvvrócon'.) się do ordynatora szpi
tala, profesora Wagnera v. Jauregg, z zapy
tanfem, w sądzi o tern wszvs.tkiem. Profe..wr 
odpowiedzia!, że Goehriug cierpi istotnie na ta
bes. natomiast możliwe jest. że sparnliżowa1nic 

'tJyto przeze!1 z:ręcznf e uda:ne 

/~$bozeńsfwo polskieh, 

Nabożeństwo polskie w klasztorze 

W środę 15 maja na wieczór o 8 
~rnzanie dla żonatych mężczyzn. 

W środę 22 maja na wieczór o 8 
godzinie kazanie dla kawalerów. 

W Bruchu w kościele św. Antoniego spo
'3pobność do spowiedzi św. w środę 8 bm. po 
·południu od 4 godz. W czwartek rano o 5 
l{odz. Msza św .• na której pątnicy przystępują 
,do Komunii św. 

W tlorst nad Ruhrą. w uroczystość Whle 
' bowstąpienia Pańskiego kazanie polskie . o ę 
iooz. po pol., potem sposobność do spow1edz1 
~w. aż do piątku rana. 

W Oelsenkirchen-Bulmke sposobność do 
spowiedzi od piątku po południu dn~a 10 bl'.1· 
aż do 12 maja. W niedzielę kazanie polskie 
o 11 przed pol. i o 3 i pól po pol. 

W l(lirchlinde sposobność do spowiedizii 
św. w środę, dnia 8 maja od godziny 4 po pol. 

Nabozeństwo polskie w Kastropie. Spo
sobność <lo spowiedzi św. od: lq maja ~o P.olu 
<lniu aż do 15 ma·ja. Po. poł'udnrn w i111ed.z1clę 
naboż.efłstwo dla Polaków z kazaniem i bfo
·~oslarwieństwem. 

_11.f!!\11_ .22!!?_ .. --- . ---------

Od Ekspedycyi. 
Panu Ig. ,J. w H. Oglqszen.ie kosztuae za 

2-raz.owe umieszczenie 3,00 marrk1. 
Do Oberhausen. Końcowej uwa;gi nie za

mieściliśmy, choć jest słuszna: ~dyż ~akie s,ora 
Wy należy prywatnie zalatw1ć. gdyz pubhc.z
ne wyty.kan;ie wzaijemne tylko by rnogto rnz
gQll'yczenie powi~kszyć. Wina sp~a tvlko na 
~owarzvstwa same, jeżeli w jedinei m_iei~1eorw0i
sci dw.ie zaba1wy się urzą<lza. Pomiędzy .za
rządami posZicze~ólnych towarzystw kazdeJ 
~miny. powlinnai być pewina tączność, a wtedy 
do tak.ich sikarg nie będzie powodu. 
- ____________ E& 

Wielki wiec polski 
odbędzie siQ 

w niedzielę, dnia 12-go maja 
o godz. 4 po poi. 

na sali hotelu „ Victoria" 

· 'W :eoch um.. 
Liczny udział Ro1.łaczek i R1dak6w 

lpotądany. 

Towarz. „Wyzwolenie" w Bochum 
urząd.zµ dn. 5' maja (Wniebowst~pierne 
Pańskie) 

wycieczkę do Blankenstein 
na którą się wszystkich członków i 
przychylnych Towarzystwu Rodaków 
i Rodaczki. szczególnie młodzież sokolą 
i śpiewacką zapriasza. - Wymarsz pun, 
ktualnie o godzinie 6-tej rano. Miejsce 
zborne ,pod tunelem kolejowym przy 
ulicy Kolejowej (Bahnhofstr.) 

Stanąwszy na miejscu, ndamy się 
\\'Spólnie na nt.lbożelist\VO. 

Zarząd. 

Towarzystwo zupełnej wstrzemięźliwości 
_,,Wyzwolenie" w Bochum 

Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 11-go 
ma•ja. o godzinie pól do· 9-ej w lokalu Czytelni 
„Wiarusa Polskiego". Na porzilcf<u dziennym 
bardzo zajmujący odczyt: .,}(to jest naszym 
największym wrogiem?" Zaprasza się sz.an. 
czlonków, Rodaków i Rodaczki przychylnych 
powyższemu towarzystwu· iaknaiuprzeimnici. 

Zarząd. 

Bacm~ć parafianie Dłużyńscy 1 
Szwownych parafian zapraszam na nie

dzielę, dnia 12 maja po poJudniu o godz. 3~.l 
nru pogadankę do lierne do lokalu pana Ma:inar
da, zaraz przy dworcu. Spodziewam się, iż 
parafianie się jak najlicz.111iej zbiorą, by spraw~ 
raz ukoftczyć. Ktoby się nic mó~l stawić a 
chciailby jeszcze na ten cel cokolwiek ofiarn.
wa.ć, niech sktadkę na moje ręce nadeśle. 

(2) (534) 
Walenty Szymyślik, Giinnigield, Ki rchst1r. 62 

WIEC W HORDEL 
odbędz!~e się w niedziele, dnia 12 maja o l!O
dzinie 4 po poł'udniu w saLi p, Kleebank w celu 

założenia polsko-katol. Towarzystwa. 
Rodaków z ttordel i oko.Jicy uprasza się 

o liczny uuzlial. 
Komitet: 

Władysław Szymański. Leon Leciejewski. 

Towarzystwo św. ldzie~o w Giinnigfeld 
daje swym czfonkom i wszystkim Rodakom 
do \Vliadomości, iż w sobotę po południu od go
dziny 2 aż do po~udnda w poniedzialek będzie 
sposobność do spowiedzi św. W niedzielę ra
no o godz. 8 przysrt:ępuje Towarzystwo wspól
nie pod chmą~vią do Komunii św. Szan. 
cz1ionków uprasza się, aby odznaki tow. poza
k.factiali. Zarząd. (2) 

WIEC „ZWIĄZKU POLAKOW W LAAR 
przy Ruhrort 

odbędzie się w niedzielę, dnia 12 maja o go~'Z. 
012 w po.fudnie na sali n. Scharfen naprzeciw 
kościota. Mówcy zamicjseoiwi. O kzny u
dział Rod.alków uprasza 

„Związek Polaków w ~iemczech". 

Towa,rzystwo gim.n. „Sokół" w Sodine-cn 
Zeibrnnie odbędzl'.e się w nied.ziclę, dnia 12 

malia o godz. 4 po potudniu na saili z1wylklych 
po~iedzeń. Na zebra111iu. nie. powin_no brnko
wać żadnego •druha•, porncwaz przy1~ą .bard'z_o 
waż.me sprawy pod obrady, - Wydzrnl [ rew1-
ziorowie ka1sy zechcą przybyć o godz. 3. 
(1) M. Boruszewski. przewodn. 

Baczność Rodacy w Benrath ! 
Sza111ownym Rodakom z Benrath pod py

seldorfem i okolicy donosi się, iż w niedw~lę, 
dniai 12 maja o g<Jdzinic 11 przed pol'.~d1111cm 
w lokalu „Benrathe.r ttof", przy ul. M1ttelstr. 
odbędzie się 

= wielki wiec oolski = 
celem zaJ'ożcnia Towarzystw~ .pol~k!ego. Ro
daków uprasza się o jak na1l!czmc1sze P1rzy-
bvcie. (3) M. Wojciechowski. 

Towarzystwo św. Józefa w Hotste~bausen. 
urz-<tdza· dnia 12 maja uroczystość ~oswięcerua 
nowej chorągwi, na którą ~vszystk1ch Ro~a
ików z ttolsterhausen i okollcy oiraz szano:' nc 
towarzystwa., które zaproszenia od~bra.ly 1 te, 
które dla br.W'.m adresów zaprnszen me ode
brruly serdecznie zaprasizamJ'.· Pro~Fan:. Od 
godziny 2 do 04 przyjmowame bratnich fowa
rzystw na sali p. Dingelbaucra, przy ul. Dor
steńskiej 128; o godz. pól do 4 po P?'r. wyn1ars.z 
<lo kośC:ola na nabożelistwo p~lsk1~, po nab?
żeństiwie powrót na salę, gdzie się o<lbędz.ie 
dalsza uroczystość. Będzie koncert, dekle:?a
cye, śpiewy Kótka śpiew~ck.iego „Wanda z 
Iiolsterhausen i przedstaw11.cme teatralne P~ 
tyt.: „Nowożeflcy" i „Bartos z D~ Krakowa · 
Koncert wykona p, Michal Jankowiak z tterne: 
Rodacy, którzy chcą wzi~ś~ udi:iaI w nasiz~J 
pierwszdj rocznicy i pcs~ ęcenm chnr.ąg~.' 
niech się postarają o kartki wstępne, po~1e\\ az 
orze·d czasem :kartka iwstępna kosztu~e 50 
feny~ów, pr:w kasie 75 fen.; ~la c:zJ!:onk?W t-0-
wa.rzystw 30 fen. o liczny udzhal czlon~O!W bra 
tnich towarzystw i Rodaikóiw, którzy rue są w 
towarzystwaich mile się uprasza. 

Zarząd. 

Uwaiza: Zairazem donosimy szan. Rodakom 
iż przybędzie polskii ksią.<l~ w .sobotę pe p-Olf~
dniu. W niedzielę i .w pomed~1a!ek sposo?ność 
do spowiedzi św. w1elkaoocne1. Szanoi~ R?: 
dacy z liolsterhausen zechcą się jak nai/1)zruei 
do spowiedzi przygotować. . . 3 

Andrze! Ciszak, przew. 

Towarzystwo g,.Jmn. „Sokót'' w St~rkrade t 
daje do wiaodomości swym druhom. i ws.zys -
kf:m Rodakom. iż w czwarte~ 9. mana (w ur?
czystość WniebOIW~tąpia. Pamik1~go ?'1będz1e 
sie nadzwyczajne zebrame. P~me.waz . m~~ 
biirdz.o ważne ~prawY do zal_atw1enrn. wiec Jak 

· naijlicmiejszy udziar jest oozadany. 
And. Strótyński, pre~es. 

Uwaj1;a: w niedzielę, dm.a 12 maja urZĄ
dzamy wioseruną zabawę na sali p. Buscha. Pro 

s.rram będzie urozmairony. O j - naili zniejszv 
u<tzial zaba'\\ie upraszamy. Początek o go 
-dzinie 4. Tak samo upra z. my są t:dnie gnia
zda ażeby J1as wą obecnością zaszczyci ra-
czyly. (1) Wydział. 

Czołem! 

Koło śpiewu ,,Słowik" w Buer 
, 1a ostatniem posicdzerciu z stal obrany pre 

zcsem p. Tomasz Musiela!k. 
W niedziele. dnia 12 maja o godzinie 3 p<> 

poludniu odbędzie się zabawa w sali 'P. Popping 
hausa, ul. :Esseńska. Muz:\~ka: Polskie skrzyp-
ce i dudy. O liczny udzial prosi. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. AntonieKo w Prohnhau_en 
(Essen-West) 

urządza dnia 12 maja o godzinie 5 po pol. za
baw_ę polączoną z tal1cem i przodstawieniem 
teatralnem: „Braiek opętany". Za ba wa odbę 
dzie się na sali pana Oiferdicca przy ulicy 
Adelka.mpstr. 95. (1) 

Uwa.~a: Dbieci niżej 14 lat me maJą wste 
pn. 

l(oło śpiewu Mickiewicz w Oberhausen 
obchodzi w niedzielę, d11. 12 maja swą 9 roczni 
cę na wielkiej sali p. Kolter (przy no1wym ryn 
1ku). PrOKTani bard?.o urozmaicony: śpiewy 
nowe, deklamacye, strzelanie do tarczy o na
grody i taniec. Zaprasza się okoliczne tow. 
oraz. Rodaków i Rodaczki. Zarząd. 

Koto śpiewu „Sobieski" w Herten 
donO\Si swym czionkom i Rodakom w ttcrtcą i 
okolicy, jż w niedzielę, dnia 12 maja obchodzi 
rocznicę istnienia na sali p, Brlnkmanna przy 
ul Cesarskiej. Poczntek o godz. 4 po pol:udniu 
Program: 1) koncert; 2) przyjmowanie Kól 
bratnich; 3) otwarcie zabawy~ 4) Spiew miej 
~:cowego Kora; 5) ~picw sąsiednich KóJ i de
klamacye; 6) Przedstawienie amatorskie: 
„Chrapainie z rozkazu"; 7) polonez; 8) dalsza 
zabawa z taltcami. Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbG<lZ'ie się o 
zwyklym czasie. Zaraz po lckcyi miesięczne 
zebranie. C.11.lonkowie zalegający ze skladka
mi dlużei 1ja~-< 3 miesiące winni si~ na zebraniu 
z nich uiścić Dzieci nżei l·1 lat nic mają na 
zabawę wstę.vn. (2) 

Koło polskich ś1>iewaków ufiotek" w ReckUng 
hausen-S. (Bruch) 

·donosi swym cz.Jonkom, iż miesięcz11e zebranie 
o-dbędzie się w niedziielę, dnia 12 maja o go
dz1inie pól' do 12 przed południem. - Zarazem 
donosi się. iż nasza ,,zabawa wiosenna" odbę
dzie się 12 maia. Początek wbawy o godz. 4 
POI poJudnrru. Zarząd. 

Uwa2a: Zarzą<l winien się stawić „ ~o ... 
dzinę przed lekcyą śpiewu o zwykJym czasie. 

(2) W. Szulz, przew. 

Baczność Sokoli w Hocbstrass 
W uroczyst~ć Wniebows.tąpie.nia, dnia 9 

niaia odbędzie się miesięczne zebranie na sali 
p. Vicrbaurna, stacya kolei ttomberg-Mors o 
godz. 4 po poJudin.iu. Uprasza się szanownych 
druhów o i:mnktualnc przyib3rcie. Goście mile 
.widziani. 

Wydział. 
Uwaga: Cwiczcnia odbędą się w ten sam 

dzief~ o godzinie O liczny udzial w ćwi-
czeniruch. prosi ( 1) Naczeb~ik. 

Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Su-
derwich 

obchodzi w niedzielę 12 mada drugą rocznicę 
istnienia, na sali p. Tigesa. Na uroczystość tę 
zaipraszamy wszystkich czl<mków i Rodaków 
z tutejszej okolicy, tak samo• wszystkie towarzy 
stwa, które zaproszenia odebralv i te, które 
zaprnszeń nie odebraly z j)Ol\Vodu braku adre
sów. Porządek uroczystośdi: Od ~odz:iny 2 do 
woól 4 przyjmowani'e bratnich towarzystw. O 
wnól 4 wymarsz do kościola na polskie nabo
żcfistwo. Z kośd.Dda PO!Wrót na salę. Tamże 
przywitanie gości przez miejscowego przewo
dniczącego. Koncert pana Pjetrygi z: Bruchu, 
mowy śoiewv i deklamacye. W końcu tea
tralne 'przedstawrieruie pod tyt. „Nad Wis.tą". -
Wstępne dla bratnich tawrurzystw 30 fen., dla 
nieczlonków 1 markc. 

Uwaga : Czlonkowie naszego towarzy
stwa winni się srt:awić o iodz.in:e 2. Zalegają
cy ze skladkami miesię_cznemi wiinni się z 
n.ich uiścić przed zabawa. w przeciwnym ra
zie uważani będą za niec71onk6w. O punr.\tualne 
stawienie się orosi (1) Zarząd. 

WIELKI WIEC W UECKENDORFIE 
odbędzie się w Niebowstą,pienie Pańskie, dnia 9 
hm. o p;0dz. 4 po poludniu na sali p, Serres 
prz;. 1!'ky Biilowa. Na porządku dziennym 
spraw:; opieki duchownej w parafii miejscowej. 
Przybędą także mówcy zamiejscowi. Komu 
zależy na tem, aby slow-0 Boże sfuszal w Ko
ś~fole w języku Q}czystym, niechaj pospieszy 
na wiec i przyczyni· się przez to do §tarań 
okolo dostatecznej opieki duchownej dla Po· 
laików. „Związek Polaków" w Niemczech". 

Towarzystwo św. Wincentego w Hochheide. 
Zebranie odbę-dzie się dnia 9 maja o godz. 

4 po poludniu w lokalu Posiedzeń. O Hemy 
udział uprasza się. Goście mile wid7Jiani. 

W. Milczyńskł, sekretarz. 

Towarzvstwo św. Stanisława R. w Caternberg 
d-0n'osi ninie}szem, iż zebranie odbędzie się w 
czwartek dnia 9 maja po południu o godz. 4. O 
liczny udzial prosi (2) 

Zarząd. 

Baczność Osterfeld ! 
W czwartek, dnia 9 maja:, zarazpo Su~ie: 

zarzady tutejszych towarzystw. Bractw Rózan 
cowych, Tow. „Gwiazda Jedności" i Tow. św. 
Józefa zec hcą się zebrać u p. Iiusemanna na 
pogad~ke w sprawie muzyki na Boże Cialo. 

\ dniu godnych lnuenin. maja prze la 
Z'nanei swej teściowej 

STANISŁAWIE KUBIAKOWEJ 
w Diimpten najserdeczniejsze życzenia szel
kiej pomyślności, szczęścia i blogosla eństw. 
Bożego. Ile rosy pada z nieba, Ile kropli mie
ści morze: Tyle zdmwiia, szcz ści , Chleba 
~iech Twe życie wspi ra. W'Zmoże! (529) 

... w. s. -
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Hocbstr 

sklada w dniu śluhu swemu 
dh. IGNACEMU FRASTKOWI 

ora-z jego narzeczonej pannie 
MARY ANNIE MICHAŁOWSKIEJ 

na,is:zczersze życzenia SokQlskiem: Czol'em 
Mlodej Parze! Wydział. 

Towarzy two św. Antoniesro w Schonebeck 
zasyła szan. czJ0onkowi 

STANISŁAWOWI PIETERKOWI 
oraz jego <loziounej towarzyszce ż~·cia 

ST ANISLA WIE NOW AKOWNIE 
w dniu ich ślubu, dnia 11 maia. najser<lec:mi~j
szc życzenia zdrowia. szcześcil i b!ogoslawieft 
stwa Ś\V. i wykrzykujemy: Mloda para niech 
żyej ! niech żvje ! niech żyje! aż się echo do 
Pgl~ki odbiic · Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Erkenschwicli. 
winszuje S'-"'YITT szanownym czlonkom 

ST ANI SL A WOM 

;t 

w dniu l{odnych Imienin zdrowia, szczGścia i 
bl~oslawicń~twa Ś\\"i<;tcgo i życia: jak 11.aJ<ltuż 
szego. 

Sz,an~wnemu zastępcy przewodniczącego 
STANISŁAWOWI MALECKIEMU 

życzymy, aby i nadal pracowal dla sprawy na
·rodowe,i. Stanisl'awowie niech żyją! niech ży-
ją! niech żyją! Zarząd. 

„Ziednoczenic zawodowe ool." w Beckhausea 
zasyla swemu rewiwrowi kasy, panu 

STANISŁAWOWI SZCZUDLAl(OWI 
w dniu Jego godnych Imienin jak najscrdecz
nie}sze życzenia zdrowia. szczęścia, blogo.sfa
wietl.stwa św .. na ziemi fortuny a w niebie 
zlotej korony. W k01ku po trzykroć wykrzy
kujemy. Stanislaw Szczudłak niech żyje! aż 
sie echo po calych Beckhauzach odbije_! 

lłłBMil 'l'iBBIUllltB 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Miihlhcim nad Renem. 

Wielki wiec odbędzie się w czwartel< dnia 
9 maja w sali p. Rebholz, Regentenstr. 9. Jako 
referent przybG<lzie druh Sosiński z Bochum. 
Rodaków z calej okolicy uprasza się o licz;ny 
udzial. 

Hofste<le-Rlemke ! 
Przyszle zebranie c7Jlonków nie odbędzie 

się 5, lecz dopiero 12 maja o godz. 6 po pol. 
w sali p. Walburga. 

Delegat dh. Kuncewicz mieszka obecnie 
przy ulicy liiltroperstr. 25. 

Wiec „Zjednoczenie zaw. połsklei:to" 
W Horsthausen dnia 9 maja (Wniebowstąpienie 

Pańskie) po poludiniu o godz. 5 w lokalu p. 
Mailera. 

Na porządku dziennym: Sprawozdanie z 
walnego zebrania. Sprawy k:napszaftowe. Roz 
r aito~ci. „Ziednoczenłe za w. pot." 
W Kilonii-Gaar~..!n w sobotę 1 w miesiącu wJ.e
zdanie z walne~o zebrania i inne ważne spra
wy, 

Duisbur2-Hochfeld. 
Zebranie czlonków odbędzie się w dniu 

12 maja o godzinie 5 po p.oludniu w lokalu p. 
Loberga, ulica Iiochfcldstr. 

Baczność Rodacy w Meider.fch ! 
Wiec „Ziodnoczenia zawodowego polskie

go" dla rodaików z Meiderich odbędzie się w 
czwairtek 9 .maja, \Vniebowstąp1cnie Pańskie, 
w La ar po poludniu o 3 godzinie w lokalu 
p, Schwaren ul. Kaiserstr. Szanowni J?.odacy! 
Ponieważ w Mei<lerich nic mc.żna uzyskać są.li 
w celu omówrienia spraw dotyczących nas re>
botników tylko się musimy uciekać do inn~h 
miejscowości, niech to nikogo n: • wstrzymuje 
ale spieszmy Hcznie na wie<:, a nikt tego nie po 
żaJuje. - Mówc}" zamiejscowi. 
Wiec w Lilnen odbędzie . się w czwartek 9 ma

ja po poludniu o 4 godzinie w lokalu p. Mit
tendorfa, ul. .Higerstr. - Mówca z.a.miejsco
wy. O liczny udzia.l uorasza się. 

Baczność członkowie w Erkcnschwlck 
W celu zalatwienia reklamacyi p<Xlatko

wych można si<; nrosić w piątek 10 maja po 
poh.tdniu o godz. 4 i pół \\' lokalu o. Kausza w 
Erkenschwick. 

W sobotę po. poludniu w Scherlebeck w Io 
ka.lu posiedzeń towarzystwa. 

Józef Jakuoow!cz. deles;at „Zied. za. @I.' 
Zebranie członków w Bruckhausen 

w czwartek 9 maja o godzinie 2 po poludniu u 
p. lion.h~a. ul. Cesarska. O liczny udzial upra
sza się. 

ZABAW A 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego" 

w Bruckhausen (523) 
odbędzie sie w niedzielę, dnia 9 maja o godz. 
4 po poludtńu w sali o. Brinka, ul. Albrechta. O 
liczny u<lzial rodaków z rodzi:tami uprasza sie. 

„Ziednoczenie zawodowe polskie" w Wanne 
Z powodu Misyi przyszłe posiedzenie nie 

odbędzie się. 

Wfoc „Zjed.n, zaw. poi." w Bruckhausen 
odbedzie się w nie<lzielę, dnia 12 maja o godz. 
pól do 12 u p. Bt1inka. 
BaJłon). •.i 



-Bardzo korzystna oferta firmy: · 

BraciaG etka,Herne 
Piękne i cenne po
darki dajemy przy 

zakup nie 

·;:ratiM. , 
Do Zielonych Swiął polecarąy nadzwyczaj tanio: 527 

1500 
2500 
3500 

Ubran, dla chłopcu ... w palefofo" w ,. peleryn w~dłu~ modeli ~ru~selskich, par~skicb, angi~l~ 
' sk1cb i amerykansk1ch bardzo piękne nowosc1 

w 300 gatunkach dla chłopców od 2 i pół roku do 14 lat po 1,95, 2,25, 2,65, 3,25, 3,50, 3,~5, 
4, 25, 4, 75, 5,50 6,00 t>, 7 5, do 35 mk. 

par Spodni dla panów, młodzieńców i chłopców ~h~~:~~i=~~as~~~v:~~~r~mgarnu, man- · I 
skórz., bardzo mocno szyte, dobrze leżące, w bżdem możl. wykon. w 500 gatunkach D z· l h Ś iat 
po 95 fen., 1,25, 1,45, 1,75, 2,00, 2,25, 2,40, 2,75, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00 do 22,00 mk. o te onyc w 

wydajemy 

l~OOO par butów i trzewików 
~ bezkonkurencyjnie tanich cenach. 

wszelkiego rodzaju, naJnowsze fa
brykaty w pięknych fasonach po 

ll•ł· podwójne-.a 

znaczki rabatowe. . 

Wielki skład 

gotowej garderobr męzkiej 
dla eltlope~w ł roboczej. 

Skład sukna. ·Pracownia podług miary. 
W. We:yna, Hoehemmerich, 

========== Atropstr. 4:. ======= I Tanie i r~tełne źródło zakupna. 1479 •. „„„„„„„„ ... „ ... „„„„„„„ ...... „. 
. I ' 

' 

Baczność Rodacy! 

Wielki 
transport 

- Chcąc si~ osiedlić w 
Westfalii, proszę Szan. 
Rodaków 6 łaskawe po
danie, gdziebym m'gł z 
powadzeniem założyć 
skład tnw. kolo
nialnyeb, licząc na 
poparcio Rodaków. In
formacyę prosz~ przysłać 
do E lrspedycyi Wiarusa 
Polskiego pod nr. 53ł. 

15-17 letniego 

chłopaka wózików dzieciecych 399 dokonłpotr.zebuje 

w rozmaitych gatnnkach, ja.ko to ! 

spoztc'W'e, prcrJCLenaCl.o""'1e i t. d.' 
sprowadziłem na porę wioeenn11 i polecam· po cenach nizkich. 

Ja,11 Barański 
skład mebli oraz kompletnych wypraw 

w Wanne, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. - Ff'l ..... ~.~ł~_.l·„ł·"'>!,1;.1 ~-tt:•tt: I 1,~"';c:• •„\-'.."~'·*„*' t•',~~1-(.J."• .~.r.'- ·1 :1\l.:.,1.SiJ'"'J:.~oll~,, ... „~-$'1\;J'_.',-," 'I"'; 

~.-.,,~:'t:f1;„('"/•.11l~.1 ,;,_·,, ~ „\."-l•"'•l~n\ ,„:i••._ „~~,.,,1\'.~,..,~,.'„jl(J,..,..).~ •':, /~I'• , _.t\/(1\,r~ ~' t-.„.._,'Ji'I. 

Majętność Droste 
(Gut Droste) 512 

w 8ohónnebeek.. 
-..i wys w. noleml.er 

Ser ski, mięki iłatw 
dający siękraja6 
wka.w.potOI, 

po.czka pocz- 'l 9 o m 
towe. franko \J J 1 

.rob. Stegelmann, 
Nenmiineterl.H70. (1726) 

• ! • , • ,i' • „. ł • ł- ;l ~ 
• w • ~ t 1 ' I • • f • , ~', 

Pieniądze 
kto potrzebuje na hipotekę, niech sie zglooi 
z calem za/Ufaniem a otrnyma ·W krótkim czasie 
potrzebną sumę. Zglloszenia może przesylać 
do ~kspedyicyj „Wiarusa Polskiego" w Bochum 
pod literą S. Z. 123. 

li.to buduje 
i nie wie zikąd dostać pieniędzy. otrzymać rn~e 
bHższe wskazówki, .gdy się 11g1'0-si pod adre
sem: W. N. B. ido ekspedycyi „Wiarusa Pol
skiego" w Bochum. 

Szan01W11ym Rodakom a szczególnie m'oim 
Odbiorcom .doooszę, iż dnia 19 zm. wypusz
czono mnie 'Z więzienia śledczego, do którego 
mnie wtrącono zai mowę., wyglO§Z-Oną na zebra 
niu SokoJów w Dortmundzie. Połecam mój 

warsztat krawiecki 
w którym wykonywam ubran~a. paletoty itd. 
podilug miary. 

Skora i rretelna ustu2a! Tanie ceny! 

Bernard Zmudżiński 
krawiec polski 

w l(astropie, ulica Erinstrasse nrr. 1. 
-o Wykonuje także ubrania Sokole o--

Kasa oszczedności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 

5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank. Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe·) 

Poszukuie 

wypożyczki 400 do 500 mk. ~i~ 
·dio z<WatW1lenia ważnej sprawy na wekieł i 1 
prąc. Pożyczającemu µdzdeli się w korzysłnYlll Pl 
razie IYi % dY'Widendy za cz.as IJ{}Życzki. ·ia 

Laskawe oferty uprasza się pod nr. 51! 
do Eksp. „Wiarus.a PQ.\skiego". ·ni 

Ważne dla kaźdego Polaka wychodź~J, ai 

Prawdzhwym 11karbe1D dla każdego wy· 
chodźcy polskiego, który albo rzadko albo wcal1 1 

w stronach obcych nie może usłyszeć Słowa BotegQ Mi 
w języku polskim, są. 481 

"I( A Z A N IA D O M O W E" O 

na niedziele calego Roku Kościemego, oPraco- ~ 
wane przez ks. W. Zaluskiego a m:opatrroie ''f 
w aprobatę biskupią. „Kazania" obeitwl' ~ r 
·prócz tekstu Z7 ślicznie wYkonanych ooraz· 
ków calostronnych; oprawa jest bardzo gu
stowna. - Nabyć ie można bez podwyżsr.e· 
ni.a ceny na splaty drobne_ Cena ogólna wy. 
nosi 5,75 mr. - Actres: ze 

O. Thoma, ksiegamla katolicka, Stutti:art. t 

aciynia emalj. ! :':: „„„„„„ •• „„. 
kupuje się najtaniej I najlepiej' 

Bochumsk. Konsumie Emalii ro 
Doch un1. Rol1Ungl1ausen p. Wanne, 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. li, 

=== Tanie umywalki ! ==== 

Budzik gł. dzwonek. l,so mk l~ 
Zegarek :::~~k. 2,a5 -
Zegarek srec:::.: 6,s6 mk. 

Cenn.lk"I około 2000 ilu.sti'I' 
c;rt wys. &armo ;'''!'~dl 

M. Danecki, Poznan :~' 
u.I. Blsmareka •· («O 

~~~~~~~~~~~~-----------------------~----------~--------------·~----------------------------------------~c ===•••1 tiE 
-._-..---·--*, .i ••: :; -- 1,•, 

Gehr. Rindskopf 
Derne 

B:onfekcya dla panow i chlopcow 
Derne ooo 

w olbrzymim ł pł~kn)7m w1hor.ze, prawie ws.z1s~ko w1konane we wlasnJm zakładzie dlatego 

nasze eeny są najtańsze. ·• 
.Znaczne pozycye naj_le~szych fabrvkalów ~ajnowszej konCekewi damskiei 
~~ znacznie nł.zeJ wlasnyeh kosztow ~ _. 

~· Materye na su nie 
. ~ 

we w8.zelkiej ecnłe od pojed1ńe.zycłt 

~ do n jpiękniejszy~h. ~ 
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Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. lo 

~t 
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pr o·'Rl a:rad 111 
~i codziennie z wyjątkiem clai po§w~tec1-
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 

si 1 mr. 50 feu .• a z odnoszeniem do dom11 1 mr. 
I~ i; Wiarus Polsk~" zaJ.Jisany jest w cennik• pacz 
~ pod znakiem „L. oolnis.ch nr. 123." 

I Imię Boże za Wiara I DJczyz11 J 

Za inseraty placi się za miejsce rzadka drobnep „. 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone przed inseratami 
fen. l(to często 02lasza otrzyma rabat. - LlstT llD 
•• Wiarusa Polskiego" raależy frank-0wać i podać " 
nich dokladny adres pisząceiro Rekep. ale zwr~ 

Rdak:~y,a,. Drukarnia i Księgar nła znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltkeserstr. 17.. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Te Je fon nr. 1414. 

łtóddce polscy! Uczcie dzieci swe 
6Wfć1 ezytać i pisać po polsku! Nie 
t Polakiem, kt6 potomstwu swemu 
emczyć s,ię nozwoli ! 

Z Qpadkó11 dni•. -
r pruskiej izbie panów poruszone w 

środę sprawę połską. 

Pr~e'tnawiali do etatu pruskiego mi 
i)teiłtwia s·prawiedmwości książę Ra

. ziwll. który wska~::tl na procę$ pilski, 
~ pal J&ef Kościeliski, który przema-

iaf dQ etatu m.'. nisterstwa spraw we
sn net*1f'ch. 

, CJ arf-..nt niemiecki pracuje w przy-
' spi~szoaym templ~. 

~: !"ctucye do etatu postanowiono 
Ji afóbó do i~ienli, wskrnteik tego zdola-

o w środę zaJiatwić etat urzędu skar
aco- oweśqi i etat poludniowo zachodniej 
:: ~!ryki niemieckiej. 
raz· 
gu. Wrze.ale w Maroku wzrasta. 

~: Z Meirakeszu donoszą, że niektóre 
zczopy z .poludniowy·ch S1tron sułta

art. natu staratj ą s·ię oto, by zabój-cy lekarza 
~ 'railcuskief!O dra Mau1Qhampa uszli bez 
e amie. o f 

~a wodach amerykańskich wydarzyła 
J, się wielk·a kat.!lstroia okrętowa. 

al
.I.I W pobliżu wybrzeża µrngwajskie

ro rozbil się paro'W)iec „Poitou' ;. 
nne, Przes~lo 100 osób znalazło śmierć 

w falach morskich. 

m1 ~~glia wobec polityki zagranicznej 
mi Niemiac. 
mk 

,; [)y,skusya o polityce zagranicznej, 
; '~dbyta w parlamencie niemieokim, za
ft ięfa _bardzo prasę angielską. I tak 
~ i,Staindard' ' pisze: 
( Niemcy nie pow.inni się dziwić.~ że 

l!!owa BiUowa wywołała w o.pinji an
f1ełskiej .oburzenie. Paktem jest, że Bii 
1ow, iodrzucając w prost dyskusyę nad 
ograniczeniem uzbrojeń, .obraził rząd 
arrgiełski. J aklkolwiek zt1ś doty1czy to 
labinetu liberalnego, to jednakże stwier 
dza „Standiard"r ', że stronnictwo tory-

1sov:skie również czuje się dotknięte 
!ahm postępowaniem. 2aden angłiik, 
P~t r_Yotycznie usposobiony, nie będzie 
0 OJ ętny, i eś!i minister obcego pa11.stwu 
P~z~ala sobie udzielać prezydentowi 

·llun1strów angi!elskich Iekcyi w dyplo-
lllacyi. · 
k' Dalej pisze ,,Standard. że w niemiec 

un „Vaterland" mówi srę jiako o -do
~rna~ie o ,,perfidyi Albionu", ,że zami~ 
kowi rządu angielskiego poruszeni~ na 
?nferencyi hagsilliej s prawy ogramcze 

~la uzbroj eń 1p.odsuwają nierncy ce[,~· u
D oczne'. Natomiast z zadowolemem 
0dnos1 „sn1ndard" , iż ks. Billow za

~rzeczyl pogłoskom, rozsicv\'e:mym 

1 ~Zez P.isma niemieckie o polityce kró-
0 angielskiego, dążacej r zekomo do 

: ! i sarnotnienia NiemieQ,. Anglia upatru
t'lr~ dotychczas w trójprzymierzu gwa-
; lio nc~ę pokoju europejskiego i zad owo 
: btna Jest z tego, 1j,ż t ró jprzymierze jest 

rwatonc według znpewniei'1 ks. Biilo-

& 

wa. Cala polityka Anglii skierowana 
j·est na to, aby utrzymać spokój. i obec
ny stan rzeczy. Anglia nie dąży do 
woj1ny iani w Europie, ani gdziekolwiek 
indz'.ej, lecz do skónsoliidow'ania się we 
wnętrznego. Porozumienie się ĄngUi 
z R'Osyą i francyą nie ,powinno sprze
ciwiać ,się interesom Niemliec, IJ)Onieważ 
\porozumienie się leży w interesie po
koju. 

Niemal_ wszystkie dzienniki angiel
skie je<lnomyślinie głoszą, że w cały.eh 
Niem_czech •panu~e wielka nienawiść 
przeciw Anglii. „Daily Express" pi
sze, że ta nienawiść opanowała wszy
stkie warstwy społeczne, i że szcze
gólnie zniewadzony jest monarcha a·n
gielski, przeciwko któr'emu prowadzi 
prasa ni1emiecka walkę osobistg, i że te 
u.waści przekraczają wszelką_granicę 
-przyzwoitości. Dalej rpisze dzienn~ik, 
że rząd w Niemczech .wyzyskuje ten 
ru_ch, aby przyspieszyć zbrojenia na lą 
dzie i mornu. Koresoondent dzienni1ka 
.rozmawiał w t_y.ch dniach z pewnym 
admirnlem niemieckim, który mu powie 
dział, że Niemcy już w iroku 1917 posia 
1diać będą flotę, dorównającą flocie Pri
gielskiej, że n-0wy projekt ministra ma
rynarki, który będzie r:>rzedstawiony 
pgrlamentowi w sierpnliu. posiadać bę
dzie dla Niemiec szczególne znaczenie. 
Dziennik angielski ,przypomina slow{l 
·cesarza n1iemiec:kiego, według których 
przyszłość Niemiec leży na morzu, i za 
znacza, że Anglia m.usi się mieć na ba
czności przed Niemcami. Największy 
niepokój budz:i w Anglii rosnąca potęgia 
niemiecka na morzu i niebe~pieczeńst 
stwo, jra kie zagrażałoby Anglii , gdyby 
flota niemiecka dorównała potęgą flo
cie ang1i ełskiei. Ażeby do teg.o nie do
puścić, pozostają Anglii tylko dwie dro 
gi: albo zmusić Niemcy do z.Jmiechania 
zbrojeń , albo t eż flotę niemie cką ZD!:
szczyć. 

Znów kapłani Polacy_ zasądzeni! 
Ks. proboszcz Jez1crski z Kunowa 

skazany został przez śremską izbę kar 
ną na cztery tygodnie więzienia. 

Poznańska izba Muna skaza1a ks. 
.proboszcza · dapczy1lskiego z Rogoźna 
na trzy miesiące więzienia. 

Szczegółów z procesu przeciw ks. 
J ezienskiemu dotąd brak. 

Ks. Ga1pczyf1skiemu zarzucał akt 
oskarzenila w 6 wypadkach obrazę nau
czycl_ela Rakowskiego ,i sekretarza 
Klimpla, podburzanie do gwałtów w mo 
wach wiecowych i wzywanie do niepo 
stuszeństwa przeciwko rozporządze
niom władzy. 

Na świadków 'Powołano 22 osoby, 
.porn'. ędzy nimi członka izby panów p. 
Józefa Koście lski ego, ks. f(emera, mrn
czyciela religii w Ro~oźnie, rektora Ra 
kowskiego, 1rzech żandarmów i wielu 
innych. 

W styczn:u na wiecu wyborczym 
miał oskhrżonY twierdzić, że niemiec 
Polakowi nigdy nic będzie bratem. Na 
.odnośne zapytani~ ·przewodni'cząccgo 
odpowiiada os:karżony, że powiedzia ł to 
tylko w tonie ubolewania. 

O rektorze Rakowskim mia ł się o-
. skhrżony wyrazić, że t raktuje dzieci 
,nieludzko i przyznaje to. Ale u czynił to 
na podstawie prawdziwe~o zajścia z 
malvm Korybalskjm, którego ojciec 
spadł z rąsztowania i zab i ł si~ . Ponie
waż maly Koryb\:ilski strejkował. po
.wiedział do niego pan Rakowski w szko 

- - u 
le publicznie: Ciebie Pan Bóg tak ska- I Jeczyt chlopca, ale świadectwa nie wy 
rze, jak twego oj'c~. Możnaby przyto- str1wił. 
czyć świadectwo wszystkich rodziców Od przesłuchiwan ia dalszych świad-
w Rogoźnie, ale ten jedyny wypadek ków odstąpiono. 
wy_starczy na dowód twiierdzenia, że Sąd cofnął się o 2 na narade w 
Rakowski traktował dzieci w sposób sprawne zaprzysiężenia Rucińskic~o i 
nieludzki. ·P:..Ostanowił odebrać od niego przys ! ęgc:. 

Na wiecu nStraży " w Rogoźnie w Prokurator w przemówieniu &wo-
lutym miał ks. Gapczyński oświadczyć jem 'A8.Znacza, że ks. Gapczyński do-
że bronić będ21'.e sprawy narodowei: ,puścil się ciężkiei obrazy rektora Ra
choćby za to poszedł ·do więzienia. Da- .kowskiego i sekretarza Klimpla, który 
lej rozwodził się nad tern, ,dlllczego niem cz•ul się dotkniętym słowami niemiecka · 
cy założyli Ostmarkenverein i miał po.: świnia. Niemniej upatruje prokurator 
wiedzieć, że przecież mają armaty ciężką obrazę nauczyoieh Wojciecho:w
Przypominając o bojkocie hakatystycz~ skiego w wyrażeniu szelma. W wyra
nym mia·ł powiedzieć, że robotnikom żeniu o armatach leży zdaniem pi:pku
kolejowym nie wolno kupować u pol- ,ratora możliwość wywolania gwtaltów, 
skich piekarzy, boby ich otruli, a go~- a we :WZY'_Vaniu ·do kupowania u swoich 
rze polscy goEić ich nie mogą, boby im wywierame przymusu i nacisku. Ze 
1poprzerzynali gardla. względu na to, że oskarżony jest księ-

Oskarźony przyzna,~e. że powie- dzem i m~wil w swej pa:afii, są;ci:zi pro
dzial to żartobliwie. Dalej zarzuca mu ~urator, ~~ za~tosow~me ostre~ kary 
oskarżen ie, że mial 1powiedzieć: Amts- Je~t ~a ~teJscu 1 wnosi o dwa IIiiesiące 
rktatolicy muszą zrobić karyerę, ,choćby więzienia. 
1po 1tmpach polsklich. Ks. Oapczyńsk1 ~~·~9~!!!!!'.'.!-~!!!~™~1~~~~~-~-~~lb~"--~' 
przyznaje, że powiedzial to na podsta-
wie autentycznego oświadczenia pew- !} olac.v na obczt1inie 
nego urzędnika, które~ nazwiska nie ! 
wymienia, aby mu nie szkod:ziić. 

Obrtazy ins'.Pektora więzienia Stie
bensa, dopatrzono się w protokóle, spi
sanym na probostwie z robotnJkiem u 
cińskim, któremu inspektor obiecał, że 
uwolni go ·z więzienia, jeżeli dzieC/i je
go zaprzestaną strejku szkolnego. Pan 
Ruciński oqsiadywal więzien1ie za zmu
dę szkolną <lzi e~i. Protokół z powyż
szego zajścha odczytał ks. Oapczyński 
na publicznem zebraniu i tern san , 
.mial się dopuści ć obrazy urzędnika„ 

Przez wzywanie do kupowania u 
Swoich miał si~ oskarżony dopuśoić boj 
kotu Niemców, piętnując tych, którzy 
nawet książki do nlF.tbożeństyra kupuią u 
żydów. 

Oskarżony przyznaje się w .części 
do punktów inkryminowanych, zazna
cza jednak, że mowa jego jest tak nie
dokładnie przetłumaczoną, że sam jej 
,nie pozr11t 

z przebiegu procesu w zytaczamv 
jeszcze według nKuryera Poznań skie
go'' następujące szczegófy: 

Swiadek Korybalski nie umie odpo„ 
wiedzieć, czy jest katolikiem, liczy 9 
lat. Zeznaje, że rektor Rakowski wy
zywał go od parchów i smoków, (l gdy 
nie chcia ł imienia swego podpisać po 
niemiecku, oświadczyl: Pan Bóg ska
rze cię tak samo, jak twego ojca. 

Rektor Rakowski przvzu 1je, że po 
wiedział do Korybalskiego, że Pan Bóg 
go skarze tak, jak ojca, uonieważ syna 
,swego wzywał do n icposluszeństwa 
wohec nauczycieh. 

Radzca szkolny Streich zeznaje w 
sprawie ministrantów, że ~ pozwolenia 
nie udzielił, ponieważ ministranci rtlle
żeli do str ejku)ących d~:eci. Co zaś do 
rzekomego nadużycia prawa chłosty 
przez nauczyciela Zellncra wobec chlap 
ca Kinczy1iskiego, to chłopiec otrzymał 
lekką chłostę, o nadużyciu nie byto mo
,wy. 

Ks. (Ji1pczyi'1ski : Chłopiec 1Hzyszedł 
·do mnie zupelnie blady i wystraszony i 
drżał na calem ciele. Otrzymał nawet 
,świadectwo od dra Wysockiego. 

Sv.·iadek Kinczy11slrn: Chłopak mój 
otrzymał chłostę. Użnli1am się u in
spektora, ale nie do~tatam odpowiedzi. 
Chłopiec-miał poprzecinane ręce i leżał 
trzy dni w łóżku. Lekarz dr. Wysocki 

Wiec w Borbeck 
odby l się w niedzielę dnia 28 1'wietnia 
na sali p. 8abrenberga. Zagail go p. 
l(ymer odś'Piewaniem ipJeśni „Ktq si~ 
w opiekę". Do biura zostali obrani na
stępujący Rodacy: P. Kabut jako prze 
wodaiczący, M. Chrobok j13:.ko zastępcat 
J(an Rymer jako sekretarz, W. Myśli
wiec i A. Tomiczek ja:ko ławnicy. 

Na wiecu tym mial zdawać sprawo
zdanie z dzialalności Kolia polskiego sza 
nowny nasz posel •p~ Napieralski, któ
ry atoli z powodów od niego niezale
żnyic1' nie mógł przybyć. 

Obszerna sala. była zapetniona po 
brzegi. Ody się dowiedziano, iż z sza
nownych posłó_w nikt nie _grzybył, na
·stąJpito ogólne rozczarowanie na sali, 
lud czuł się bowiem boleśnie dotknię
tym. 

Pierwszy zabrał głos p. F\aliński z 
Bochum, J~tóry w właściwy sobie ~a
sny sposób pr_zedstawił wiecownikom 
nasze polożenie ·pod zaborem pruskim 
i wartość tak zachwalanej' i gwałtem 
nam narzuq1nej kultury niemieckiej. 
P rzedstawH nam przedewszystkiem 
~wietne dzieje narodu polskieg~ j po
tem także niektóre „kwiaty" niemiec
k(ej kultury, jak n. ·p. o Henryku ptasz
niku, o Karolu Wielki, o krzyżakach i 
o kulturze prusklej w Afryce. Poru
szy! mówca t~kże sprawę n~tszcgo uci
sk języka po'...')kiego i nasze.: Ś\'I . wiary 
ka tolick· ej. l )alej mówH o związkach 
zawodowych, osobliwie o „Zjednocze
ni u Zawodowem I ~ oish.rem'' . 

Następn i e prz<.rnawial p. Kaczm:a
rek z Dc1iw ig, pi·zedstawiając ozię
b łość rodz .ców polskich w wychowa
niu swych dzieci. 

Pan Jakubowski z Bottropu refero
wał o naszych wadach przedew.szy
stkiem o pjja1is twic i karci/1rstwie, 
zwracając s: ę w teJ sprawie osobliwie 
do naszej młodzieży pJ.Jlskiej. Przema 
wi.al także jeszcze dwa razy p. Paliii
sk1, zachęcając rodziców do dobrego 
\v.ychowanh swych dzieci w naszym 
ojczystym języku. powtóre. przedsta 
·wia:;ąc za prz~rklad Ir!a'ndyc , która 
iprzez trzeźwość wywalczyła sob:e wol 
ność. Na podziękowanie za treściwe 
przemówienia i piękne nauki urządzili 



w'ccownicy p. Palińskiemu piękną o- ; starała się o jego natyichmiastowy przy 
wracyę. Wiec zakończono pochwale- musowy wy:ta,zd. P. Zgórniakowi na
oiem Pana Boga. wet do BocJmm przybyć nie ipozwolo-

1 Jan Rymer, sekretarz wieca. no, by mógl ,„abrać swói kuferek. 

Połskie Towarzystwo w Hamm. 
W łfamm odbył się dnia 5 maja rb. 

!W"iec ·polski w celu założenia polsko-ka 
~Hcklego Towarzystwa. 

Tak oto prusacy obchodzą się z Po
lakami! Natomiast wobec niemców i 
osób innych narodowości z zagranicy 
zupełnie innej się .używa miary. 

Na zebran!iu socyalistycznego „fer
bandu" w Dortmundzie vrzemawial 
bez przes1Jkody delegat socyalistyiezny 
z Austryi. Zwracamy na to uwagę ro
d'1kom .naszym w Oalicyi. 

Wiec zagaił :p. Krawczyk z Haimm 
.s~owami ,,Niech będzie ipochwalonv Je
z1is Chrystus". Następnie zaśpiewano 
pieśń „Kto się w opiekę". Do brnra 
zostali powołani p. J. Krawczyk na ~i i Iski 
przewodniczącego wieca, p. Fr. Sz·czot • em I pO łe 
ka na zastęP.cę. p. Michał Łukasiewicz Prus Zaehodnieh, Warmii i M&zar. 
na sekratarza, :p. Józef Szczygłowski Miastko. Pod wpływem przejścio-
na zastępcę. d ·r · Przemawfał pierwszy p. Krawczyk .wego obłę u umysłowego owies1 a się 
i wyjaśnił, iż -0d dawna· IP.ragnieniem Ro .w swem mieszkaniu niezamężna szw(ac 
daków bylo założyć tu toW\:lr·zystwo, ka Klara l(adtke, 70-lctnia stamszka, 

Puck. Mularz Reinke, człowiek nic 
i dzięki Bogu, iż nam powiodlo się tego lubiący ·pracy i oddany pi~1ństwu, prze 
~dziś ·dpkonać. Patronem obraliśmy ś. ,pędziwszy noc w różny~h lokalach, 
Stanisława Kostkę. 

Potem przemawiali pp. Gola z Ka- chQiał się łodzią ;przej~chać po morzu. 
men, p. Nowak z ttiarnm, p. Masło-\vski Udając sję nad morze, padł nagle na uli 

cy i natychmiast był trupem. 
z Altenbógge, 'JJ. Szczotka z Hamm itd. Lisewo. W pobliskied wiosce Ple-

P. KrawczJ"k wyjaśn!il teraz ustawy witem zost}1nie zbudowaną szkoła ewan 
i prosił, aby się Rodacy zapisywali na gięlioka. Grunt pod nią daje kornlisya ko 
członków; na razie ~lpisało się lonizacyjna. 
15 członków. Z Grudziądzkiego. W Swierkocinie 
, Do zarządu zo'Stali wybrani: pp. Ro wydarzył się w cegieln'i ipana Piechot-
man Langner 1prezesem, Pran. Szczot-
ka zastępcą, Józef Józefiak sekretarzem ki nies'.?częśliwy wypadek. Zatrudnio-
f'ran. Łukasiewicz znstępcą, Józef Kra- nego maszynist~ pochwycił pas maszy
.w-czyk skarbnikiem, Jan Paterczyk za- ny i urwlał mu rękę przy samem ramie-

stępcą, rewizorami ka:sy Michal Łuka- niµ. Chojnice. „Niebezpieczne" pisma 
siewicz i Walenty Aleksy.' 

. Na zakm1czenie zaśpiewano pieśń ,polskie. Z gimnazyum chojnickiego w 
Prnsach Zachodnich wydalono ucznia 

,,Wiszystkie nasze dzienne spr11wy' ·, prymy Raduńskiego. z okhzyi rewizyi 
poczem w spokoju rozeszliśmy się do ,w miesękani.u jeg·o z·nalez\iono jak dono
-domów. ·si „WeŚtpr. Volksblatt'\ „dużo niebez-

Zebrania będą się odbywały każdą 
pien\rszą i trzecią niedzielę po pier- :pię,gznych" .pism polskich. 
wszym. Na życzenie ·członków wyjąt- Z Wiele· Kt Poim~ashlegOir 
kiO\VO w tym miesiącu odbędzie się ze- Bygoszcz. Czytelnię polską dla ko-
branie w niedzielę dnia 26 maja. biet zalożon-0 w Bydgoszczy, j_gk dono-

Roman Langner. szą do ~,Dzienniika KUi.i." 
. -. ---- . . Bydgoszcz. Ozytelnię .Dolską dh ko-

.Ja~ postęp1uJą pru.sacy z poddanymi ł ,dem wojennym stawał p. Teodor Wę-
panstwa austryackte!?o, sikoro są Po- gieri·ski, poddany amerykański, kióre 

lakami? go swego czasu skazano zaocznie na 500 
Donosiliśmy już, że policya nie po- marek kary za niestiawienie się do 

zwoliła p. Zgórniakowi, delegatowi or- wojska. P. W. wkrótce po stawce u
gan:zacyi zawodowej polskiej w Kra- .ciekl do Ameryki i zyskał tamtejsze o
kowie, by choć w kilku słowach poz- bywatelstwo. Ody niedaw.no wrócil w 
drowH delegatów zebranych na rocz- strony rodzinne w rcelu uregiuLowania 
ITTem walnenn zebrlmiu i,,Zjednoczenia sprawy spadkowej, iiresztowano go i 
Zawodowego Polskiego". wytoczono ponownie proces. Ody od-

Ten sam los spotkał p. Zgórniaka wolał się na .swoje obywatelstwo ame
- ma wiecu, który się tego samego dnia .rykańskie, wypuszczono go z więzie-

łOdby l w Oberhausen. nia i w czwartkowym terminie oświad 
Z Oberhausen udal się p. ,Z_górniak czono mu, że proces ·umorzono. Pan T. 

(}o Wanne. Tamże odby!y się dwa wie Węgierski ma w Ameryce fabrykę rę
ce. A:m Zgórniak na wiecu iHZedpołu khwiczek, cieszącą się wielkiem rpowo
<lniowym przemawiał, gdy jednak przy dzen:em. 
był na wiec popołudniowy, policya za- Poznań. Stawał przed tutei
jęla się nim bardzo „troskliwie" i po- 1szą izbą karną Maryan Maserak z Po-

• m 

znania. który ściągał lud roboczy z Ga
licyi i Króle~twa Polskiego i wysylał go 
w niemieckie strony. Za „nie.regular
ności" popełnione przy tej czynności 
skazany został na rok wię7Jienia z wli
czeniem 8 miesięcy przesiedzlanych w 
śledztwie. Wniosek zasądzoneg-0 o 
ty_mczasowe wypus~czerrie go na wol 
ność, są<l odrzucił. 

Oniez_no. Z gimnazyum w Gnieź
nie - 1pisze „Lech" - wyidalono znów 
kwintanera Jana Mazalona z Trląga, mi 
mo, że siostra jego, uczęszczająca do 
szkoly ludowej, ·dl1wno już strejkować 
.przestala. Jako powód wydalenia ipoda 
. no że ojciec miał bardzo -gormwie po
pierać sjrejk szkolny i ·dlatego utracił 
prawo 1posyłaniJ1 syna do królewsko
pruskiego gimnazyum. 
- Żnin. 153,000 marek w jednym ro
ku ~arnbil pan łierzau na komisy)i ko-
lonizacyjnej. Przed rokiem sprzedał jej 
folwarek w Żninie z zarobkiem 100000 
m:irek, 1a potem kupił król. Grochowi
ska i sprzedał je kolonizacyii o 53 tys. 
mk. droże'il. - W Zuzołach :posiedzicie! 
Frankenreuter kupił przed •paru laty 130 
mórg za 34 tys. marek, a teraz je svrze
dał '1a 57,000 mik. - Patiryotyczny ,,ge
szeft'' kwitnie. 

. Gniezno. Garnek z dukatami wy
kopał tu pewien robotn'.k przy robo
tach kanalizacyjnych. Znalazł na nie 
wielu am1torów i sprzedał, ale policya 
dowiedziała się o tern i urządziła pośoig 
za pieniędzmi. Dukaty były podobno 
.znakomicie zachowane. 

Ze 8łż!Z!.{a e~y.u ~~a~optlilski 

Katowice. W 'powiecie Sycowskim 
na Sląsku ~rednicm rząd zakup':! mają
tki Kraszew, Gaffron ( ?) i Kleinulbers 
dorf ( ?) - obszaru razem 5,000 mor
gów, aby nie dopuścić do przejścia ich 
w ręce polskie. 

Gliwice. Tegoroczny zjazd śląs
kiej partyi centrowej odbędzie się 22 i 
23 października w Oliwiqach. W pierw 
szym dniu odbędzie się zebranie . mę
żów zaufania. W dniu następnym od
będą się dwa wiece polity•czne. R1ano dla 
1„•polskich" po obiedzie dla niemieckich 
centrowców. 

Ołógówek. Na linii kolejowej mię
dzy Głógówkiem a TW\1rdawą przeje
chany i zabity został zeszłego jyg-odnia 
pewien wbotnik kole.(owy. . 

. Wrocław. Niezamężna Anna Mo
ritz zmarła tutaj niedł1wno, zapisała 
miastu 420,000 marek, z których odset
kli mają być obracane na utrzymanie nie 
zamężnych starszych n:rnien chrześci
jaf1skich, przeważnie ewangielkkich z 
stanu średniego z Wrnclawia i okolicy. 
Dla muzeum sztuk p\'. ęknych zapisała 
0111 ponadto 30,000 marek. 

Z innych dzielnic Polski. 
Rocznica Trzeciego Maja. Sokol

stwo polskie, które w myśl zasad Kon. 

)hit' Ina omyłka. w cieniu i spał snem twardym. Piequeuna. Żądza takiej zemsty zaglu-
Odetchnęta swobodnie, zachowu- szała ':y! dziecku uczucie doznawanych 

jąc wielką ostrożność, mogła uciec, wy I cierpień. Promyk slońca, przeb4jając 
100 Powieść z francuskiego. 

--~„ 

zwoEć się z rąk okrutnika. przez g/1lęzie drzew, padł na twarz 
Ona przeciwn:e, stala na miejscu Piqueura i zbudził nicponia. Wstał z 

wpatrywał':i się w rabusi1a rwzrokie~ ziemi ociężale. \Vyjął z worka butel
dziwnyfn, niemal srogim. Muskuły jej I kę, pit chciwie. Ugasiwszy pnagnienie, 
twafi~' tklqgmęły się_ kurczowo, noz„ wszedł po drabinie pa drzewo. w 
drża d.rzaiy, Zapominając o wlasnem chwUi, gdy miał już za sznur schwycić 
niebezpieczeństwie· rO przebytych c~er I zatrzymał się. 

stytucyi majowe.\ jednoczy pod s~111 ·i 3-f 
szj_andarem wszystkie warstwy ~o. 11 czi 
leczne, uczc~lo w Lwow:ie w sposób uro ner r 
czysty 'Pamiętną rocznicę. Około ,3ij1 iogne' 
umundurowanych druhów wszn1kic~ kkłS~ 
c~terech gniazd lwow:sk1ich,,zgromactzilo vni~ 
się w gmachu „Mhc1erzy . Udano s:~ J 
pochodem do kościoła OO. Bertmrd)·. E 
.nów na solęnną mszę. odprawi~ sta. •• · 
raniem „Sokola-Macierzy" na iuten. ie. P0. 
cyę rocznicy. Podczas pochoda przv. \\loc 
grywała arje narodowe orkiestńł uc·z. go za 
niów V .g'imnazyum. Po nabożeósfwde da.I. „ 
drµ.żyna sokola torzeszla naokoło kolu. iezdz 
mny Mi~kiewicza.' trzymaj.ąc ciapki s'.r~e 
„w 19t" i udała się ponownie do gni~. ~1e . 
,chu „Macierzy". . zn~e 

Po południu odbył się w sali ~;Soko. dztn 
la" ·obchód dla dziatwy. p11~z 

____ cz:___ :z aac 

\\,liadomości ze świalas :~~r 
Kongres rosyjskich socyalistów. 
Do Kopenhagi przybyło tu około 200 . 

.rosyj'skich socyalistów demokratów; ~\~1r 
spodziewany ~>est przyjazd jeszcze 100 
lub 150 z Szwecyi. Wczoraj w polu. 
dnie wszyscy socyjaliści zostaU wez. ~kla 
wani przez dyrektora policyi, ażeby Jap! 
przed ipótnocą wy1jechali z kraju, ina. 
czej będą wydaleni. Na to wszyscy od. 
jechali do Malrno. Jaki cel byJ przyja. 
·zdu ich. niewiadomo. To 

Socyaliści udalii się według osta- urz 
tn'ich wiadomości do Anglii. do sze 

1144 osób skazanych na śmierć. An 
· Prsma peter.sbursk1ie .obHczaią, że i-ei 

od 15 września z. r. do 2 bm. są.dy _wo- b~~ 
:1e.nne skazały na śmierć 1.144 osób, a sw 
.w tern sądy polowe 1.012 .osób. my 

Wyrok sądu Rzeszy niemieckiej w spra ~c 
wie nauki religii w dzielnicach polskich szi 

- Poseł dr. Rrntelen omawia w oso
:bnym artykule w „Oerm:rnii" stnany 
.wyrok trybunał·u Eips'kiego w sprawie w 
redaktora „Gońca ·' 'P. Sz·pot;..ńskiego. "' 
Dr. Rintelen wykazuj~ obs~ern:e, że DO 
wołanie się w wyroku na pr.usk:i land- ' 
recht, że szkola jest instytucyą pa11-
:stwawą i że rząd stanowi także o ·diaU· si 
ce rel1iRii, która jest podług landrechtu 10 

w szkole obowiązującą, i opieranie na ~ 
.tern twierdzenia. iż rz;ąid a nie Kościól 
decyduje o nauce religii! w szkole, jest s 
.nieuza:sadnione J wogóle mylne. Posel 
dr. Rintelen radzi trvb_unałowi lipskie
mu, aby wyrok swół ipoddal osobnej d 

rewizyi. 

l(onierencya ku qczczeniu rocznicy wa 
jowei. 

Z Paryża piszą do „Kur. Lwow.": 
Dnia 30 kwietnia odbyła _ się staraniem 
„TDwarzystwa d1(1 \studyów 'kwe~tyl 
polskiej" w Paryżu konferencya francu 
ska ku uczczeniu pam'ięci Konstytucyl 
3-go maja. Przewodniczący p. Marin, 
poseł z Nancy, wzniosłemi słowy przed 
stawił doniosłość kulturalną Konstytu-

borcą akcyznym. Z ważnych ipobu<lek 
ż.ądam tych wyjaśnień. 

Wieśniak opowiedział o 'zniknię· 
ciu Rózi, przy.pisywJmem Piequeurowi 

- Nie kłamałem, dowodząc że nie 
wiem Q kryjówce - mówił chrapliwie 
Może datoby się odnaleźć. 

Przemytnik umilkł. J os sil et wS'tlnal 
mu w rękę_ kilka sztuk monety. Cl\lffert 
uśmiech~~ł się. 1 \ ) .: 

- Odn~jdziemy go, szukając do· 

Nie zt11ła drogi, nie widziała żad
nej ścieżki; czuł1a 1się tak 1oslabioną, że 
l~dwo powloczyła nogami. Zapuściła 
się w gląb lasu„ mając nadziek że 
spotka jakiego drwala lub odnajdzi~ dro 
gę, prowadzącą do lihut Butte. 

Nagle przystanęl1a, zbladtą, wzy. 
klękła na trawie, us:lując powstav
mać oddech1 w piersi; ser:e t>ito jei 

p~eniach, o ;po~ró#rncłl l?tr,a, o potrze 
1
1 Serce Rózi bić .przestało kre a 

b1e uprzedzema m1eszk.ancow la Cen- , • 1 . • • i.. ' w .z 
driere, z.fa alał eh c· , . . krzeprn w JeJ zyhc11. Wstała, wyc;ą- brze - 00 rzekł. . , 
jej w~raż~ly n~e · a !i~~ ~e~stfei oczy r gnęfa szyję, a otworzywszy u.sta, pa- . - Zechcesz nam w tern dapom~d~? 

1tWaHownie. · 
Znajdowała się obok polanki do

tykające~ ~ dednej strony 1a~u, z dr~g.źej 
skał wyze1 wspomnianych. W pobliżu 
zł,or:1ków kamiennych rasło killm dę
bO\;.;, odartych z kory. Do Jednego z 
drzew przywiązany byl sznur z ławecz 
ką drewn;aną, kołyszącą się nad wą
wozem. Drabina stała 19parta o dąb 
pochylon~ nll<l przepaścią. 

.. - P1eąueur jest tu gdzieś w po
bhzu -.westchnęła w duchu Rózia _ 
on ob~z,1ern z kory te dęby. 

~1e śmjala się rtt:szyć, szukala u
krvc1a wśrod zarośli. 
. Po chwil:, nic nie sl'ysząc, rozchy 

lita gałęzie, wysunęła gfowę rzuciła 
badawcze wejrzenie dokoła. ' 

Worki i I11rzędzia wi1sfaly pod 
dr~ewem, tale g_9zie podziewal się n;c 
non? · 

Dostrzegła go w końcu. Łotr leżał 

Obeszła ł n s smier n~. : trzała„. ( . -: ~hetnie b~rdzo. Tern więc~~,z~ 
. . po ankę, aby, gdyby S;ę p· . . . , . f 'k me zy1emy z P1equer'em w przYJaznJ, 

przebudził, n:e być dojrzaną przez Pie . . 1equeu1 WYJął z kteszem a11 ę, . t k . . k d d b rb , radzi 
Queura. Stanąwszy rpod dębem nad wą nałożył ją tytoniem; zapalił. Wypuści 1 b, a Ja, J.~ ł ~u zyt Yh

11 
tysmy ' 

W · · · wszy ki'lka kłpb, d . t ur a Y wymos s:·ę z yc s rou. 
oze;rn, SPOJrziJla raz jeszcze uważnie . , t": o'?' ymuf u ą~. za sz~ - Ch d, . . 

na n;k;zemnikh, dla przefoO.iiiiiiiia się, Nagl~ o<lwroc1l się, Jakby tkn.t'~ty prz~ _ .51~ż: więc ze mm1. 
czy spi twa_rdo, ha$tępnie wskOOzyw- czuciem. :.·~- " ~ '.,w l\i~ ·'.:i:~ Chaffert '.wraz z Josilletem, Jerzym 
c~v na dr~bmę~ doslę~la gałęzi z uCź~ IV. i Mtiller'em rozpoczęli poszukiwarfe. 
Pidnem Pl zy mej s~nu-rem, na którym .W la Cettdrier·e ttinai)J;.th 'PO znfk:..· Pierwszego dnh usiłowa.rf a ich ok~ 
~o _czas roboty zaw.11snąć miał Piequeur t.~;ęc~u .Rózi, nie chcim16' oqia,gać się dhi zafy ;;ę bezskuteczne, 
P~:eecl ł~rzdmanym w ręku sznur ten żef i fo~poczęciem IJ{)szu~irWań, . Jerzy ' ~ Sh~chajcie panowie - rzekl prze 
. ęcf . . o polowy tak!, aby zr:-1·"~-tl Josill~t i· Józef Miillęr wyr~fvii w dr~ Y.~fll·k do c:;trapionych niepowodze-

się ~~sJ:eP_~szym c!ę*1arem. gę. - .~em' 
1 

tó'warz~siĄ.~w - przeszukaHśmY 
em, wroc1 a na dawr e· J ·11 "~" · l. ., , i:> "d ·,y francusk1·e1· ale 

zajmowanct miejsce ukryl~ li A .
1
: • l osi t: zg -os11 SH~ do Haut uutte część fasu tJ strn.,,.. „., . ~' . „ 

'1 h . ' , ~ :-. "' w L:t- do przemytr~v·a Ch ff t t ~11. • t . . e .-ugw, ź .,. oręd.y „1 zettl.Y ros ac , rob1~c otw(>r \\'Ś(óJ :is-.:: iżb ·~-j~ ~. . a er , ego ~,~me- Jes .~ ~~szcz. ·wq o·J, -':"- . ł' ._,A.z 0 mogła obserwóWać ś i ice l ' Y g·o, którego 1\lótpia z .Piiequeurem l#Y ca1I&mY towary, a P1equem, _ ~1.~ a 
i widzieć dąb ri'a kt6iy~ ł~~r dJ.~~~t? wołała rozprawf qa' noże. ,o nim, mógl fa=rą Siie· schron•iG. Je..sll przY. 
miał na nowd iprzerwhną r1ob L! ·~ .Ją1; 

1
-.znaisz Pie(.;1ieura·? - zagtadną~ ,rzekniecie· dó'ch-0w'art~1 tajemrricy, i~: 

Czelmla, nie ch'ciala Por~;~; . ~ „ go osJiet. 1pr~'Yadz~ was thm .~.anerti.i tY'l:ko? mnti3 
!a~ki, nie mając pewrtośd i · ·- po - Zn.am. . , „,, . I §ciezk~m!. PrzyłaJ?1er~Y pt~szka:.'.„, ... 
JeJ spełnioną byla. Prag.rlę•a' poew~ectm· ~t~ . ?- \V1esz, gdvie ukiry\va się :W te- · Dali ządaną ob1etm(;ę :I nataJut.ri 

. k , 1 ie z1ec s1e • · 'A i· 1 ·~ k m1~sz an com la Cendr·:ere ii . . . . . . , ~ . 1 azrvczę '! ponowną w~ .row ę. „, 1 

hyc spokojni, że uwolinifa ich na ztt~~~: - MNie. wiem tego dokliadnie. (Gi~g dalszy r:asti\·pi.) 
od zdradliwych d k · . . . .._ ozesz wyznać prawdę' nie· Je · zasa ze i rnenaw1ści stem ani urzęd ··k· I ' . . . ,--.·;·....,...-t..,~~"l --;: -·~.··'.'r.r~-:1~7} m 1em c;e nym„ am po- ~ . .'L,,,. ,„ l --~ . • 1 ~ ' •. J l;_,. 



lty ·i 3.go maja. 'vV chlszym ciągu odczy 
&tl~ 1 cdonek Towarzystwa 1P. Emil Wa

ur 1 er referat p. t. „La Prusse et la Po-
o ~r~ ·~ne'~. Publiczność. lf.cząca 200 osób

1 

·~ i0k~1 kiwała mówców! da:~_r; wyrti.z 
<lZilo vnlPaty.i ku .narodowi pol$k1emu. 
o s:ę Jamach na króla angielskiego. 
rdy. Daily Chronicie" donosi z Genewy 
sta. ,;e podczas przej~~du króU1 :Edwarda. z 
ten. \VJoch do francy1 przygotowano na me 
rzy. ,10 zamach, który jednak się nie u-
uc~. Jat. Ody pociąg, wiozący króla prze
~e :ei<lżał koło tunelu simplońskiego, spo 
olu: ~trzeżono, że śruby wagonJ,l, w którym 

Pk1 •1edziaf król, są rozluźnione. R.ozlu
~- ~nien'.e było tak silne, że zh kilka go-

k dzin nastąpiłaby •byla katastrofa. P.rzy 
0 0• uszczają, że zamach zamierzali wyko 

~ać Jwlejarze, na1leżący do stronnictwa 
auarchi'Stycznego. 

~ l<l ............. ~~~--.:ł •- ~- . •• • • 
PODZIĘKO W ANIE. 

Saa·lJ. Towar.zystwu św. Sta.nislawa B. w 
200 Marxlo'11 i wszystkim Rodaczkom i Rodakom, 

ów; ~tórz:r wzięli udzial w pogrzebie 
100 śp. ANTONIEGO JOZIAI(A · 

ołu. z Mysz,ij:owa 
skla<llll!fiY na tern miejscu staropolS:'.{ie „Bóg 
taplać"! 

Stroskani bracia 
franc;szek i .Józef Józiakowie. 

seROSTOW ANIE. 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Ober·Marxloh 
urządza w ·niedzielę, •dnia 12 maJ.ia wycieczkę 
do ogrod• p. fischera w Orsay. Druho1Wie na-
szego tQWarzystwa oraz czlonkowie Taw. św. 
Andr.zeja winni się punktpalnie stawić o godz. 
1-ej .,,. ~udniie na sali p_. Minhorsta. CzI )U-

że kowie TIOw. „Jutrzenf,rn". którzy udzia~ brać 
O· będą, wiRni się zastosol\vać wedlug ws~azówek 

swego przewodniczącego p, Drozdiy. Zaprasz~ 
my także Tow. ginm. „Sokól" z lfamborn i 
Ncumihl. Osobnych zaproszeli nie wy.sylamy. 
O jaik najl icz1J{ejszy udzial w wycieczce upra-
sza . (2) 

Zarząd Tow. gimn. „Sokół". 
Tej !lamej niedzieli żadnego .zebrnnia odby 

ie \ra ć nl~ będziemy, jak mylnie 1ogfoszono1 w 
11\Viarw&e Pol." dnia 8 i 9 maja 

O. Piotr Regulski, przew. 

Baczność okręg IX! 
ń· Ze.lbrarn'.e prezesów i na•czelników odlb~dzie 
U· się dnia 12 ma.ja br. o godz. 3 po. poJ'udmu . w 

lokalu p. Kortmamna w Marten_ Liczny udrtrnt 
tu pożądWly, gdyż przydd~ ważne sprawy pod o-

na orady. . . . 
ól Uwaga: Wydzia~ okręgowy winien się 
St Stawić •O godz. 2 to jest godzinę prędzej. 
el Czolem ! ( 1) Wydział. 

e· 
l'ow. g!mnastyczne „Sokół" w He~~e 

ej donosi .swym czfonkom oraz iro:daik?m, 1z yrzy 
szle zebranie odbędzie się w rnedziielę dma 12 
maja po południu o godz. oól do .4 w J?omu. ~e
ladzi katolick1iej przy ul. Nowei. O Jakna1l1cz
nieiszy udzial się uprasza. - Goście mil~ wi-
dziaini. (1) Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" II. ~ W anne-Z. 
Zebranie miesięczne d1nia 12 maia z pOtwodu 

Misy1 Rie ·odbędzie się, jeno w niedzielę .19-go 
mają, po poludrfo o g_Qdzii,nie 4-ei. 11a sah pa_na 
Homburg.a, ulica Szk·olna. O hczny t~dz1a1l 
prosimy_ Czotem! (1) Wydzaat. 

· · ·rowarzystwo idmn. „Sokół" w Wett~r 
W nied'zielę dnia 12 maja po poludni!l: o 

godz. 3 od1będizie się zebranie na sali zwytkJycn 
1>os:iedze1t Uprasza się Szan. druhów oraz Ro~ 

, daków zamiesz.,kailych w Wetter, lierqe·cke i 

Hagen, aby się jaiknailicznied na powyzsze rze
bra!lie stawili. pMieważ są sp~~l\VY. ~ardzo w_a
żne dio za~atwienia. O jak ·na:ilicznieiszy ud1l1al 
uprasza się. Czołem! (1) Wydział 

Towarzystwo św. Barbary w Oelsenkirchen-

j 

Bismarck . 
Zebranie odbęd\zie sic w niedz.ielę 1~ ma1a 

Po Południu o godzinie 5 w lokalu p. Lmdego. 
O liczny udziail prosi (1) Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Dilssel 
tibchodzi w n:edzielę, 12 maja swą 

. szóstą rocznice istnienia 
na sali pana Schmitza. Poczatek ~ go
dzinie 4 po południu. Na urocz:ysłosć po 
"Wyższą zapraszamy wszystkich ~zło~ 
'ków i Rodaków z tutejsz~j okol!cy 1 

·szan. Towarzystwa sasiedme. a m1ano
'\Vicie Tow .. ,Zgoda" z Elberfeld?, '['ow 
,gimn. „Sokół" z Barmen, Tow. ~w1ęt~
~o Wojciecha z Solin~en, Tow. sw. Jo

··zefa z Remscheid, TQW. św. Jakuba z 
'łiilden. Tow. św. Tadeusza z Gerr~s: 
'heim i Tow. św. Rocha., Tow. ,Yoloma 
i Tow. gimn. „Sokół" z Dysseldorfu. 
. \VYrażając nadzieję. ,lż szanowne T?-
1\Varzystwa o naszem Towarzyst~ie 
rnie z~pomniały, nas swem przybyw~~ 
zaszczycić racią. Szanowne powyzeJ 
~Ymienione Towarzystwa. prosimy, 
abv to ogłoszenie uważały jako zapro
~zen · e, ponieważ piśmiennych ,zapro
szeń dla brakiu dokładnych adresow wy 
SYlać nie będziemy. . . 

Uwa~a: Zebranie odbędZJe się 0 

, godzinie 3 po południu przed zabawą; 

powinnością wszystkich członków jest 
jak .:.eden mąż stawić sie na zebran:e. 

(2) Zarząd. 

Bact.ność Rodacy w Steele i okoJłcy ! 
Zacni Sokoli i Sokolice, niech Was weźmie 

pokusa, do przeczytania „Polskiego Wiaru
sa". A gdy go dokladn.ie przeczytacie, to 
czego szukacie zaraz w nim znajdziecie. Bo 
to nie jest żadną skrytością, że Sok6J obchod!li 
12 maja 4·tą roczrucę z uroczystością. Byście 
się do.kladnie poinformowali: Zabawa się od
bedzie u p. fr. Dreesa na sali. Aby każdy 
byl zadowolony, program będzie wielce uro
zmaicony. Będzie strzelanie do tarczy o na
l{rody, ćwiczenia dziarskiej drużyny o zawo
dy. By mile razem spędz i ć czas drogi, będą 
piękne pantominy i wesołe dyalogi. Jeszcze 
na tern nie koniec, bo b_ędą śpiewY, deklama
cye i taniec. Gniazdo, które przybędzie nai
liczrn:ej z drużyną zdrową, otrzyma śliczną 
nagrodę honorową. Upraszrumy szan. Tow„ 
ktQ.re zaproszenia odebraJy, by nas swą obe· 
cnością zaszczycić raczyly. a które dla braku 
adresów zaproszeń nie odebrafy, prosimy by 
nam milą niespodziankę uczynić raczyl'.Y. Da
lej druhowie ramię do ramienia. niech s.towo 
nasze w czynność się zamienia. Choć się nad 
nami wielka burza sroży, pokażmy światu, 
żeśmy już nie chorzy. Więc spicsziaie do 
Steele ! wielcy j mali, zdajmy świadectiwo, że
śmy już -dojrzali. Pracujmy pilnie, zgodnie a 
spolem, potem krzykniemy Ojcz;yźnie Czolem t 
(3) Wydział, 

Towarzystwo św. Tadeusza w Gerresheimle 
obchodzi w niedzielę, dnia 12 maja swą 20-tą 
rocznicę istnienia. na sali „An den neuen. Poh
len. Po.czątek o godz. S po po~uduiu. Na uro
czystość powyższą zapraszamy wszystkich 
czlonków i Rodaków z tutejszej okoliicy i sza 
nowne Towairzystwa sąsiednie: Tow. ,,Z~o
da" z Elberfeldu, Tow. „Sokól" z I3armen, 
Tow. św. WoJciecha z Sohingen, Tow. św. 
Józefa z Remscheid, Tow. św. Jakuba z ttil
den, Tow. z Rath, Tow. św. Wojciecha z Dil
ssel, Tow. św. Rocha, „Polonia" i „Sokól" z 
Dyseldorfu. Wyrażamy nodzieję, iż To,warzy 
stwa jak nailiczniei przybędą. 
(2) Zarząd. . ""' 

Towarzystwo św. Walentego w Mors 
W .niedzielę, 12 maja o godz. 4 po poludniu 

odbędzJe się miesięczne zebranie na sali p. 
Kroppen, ul. ttombergstr. 84. Ponieważ są 
ważne sprawy do zalatwieni:i przeto o liczny 
udzial uprasza . (I) Zarz<id. 

Towarz. g.tmn. „Sokół" li. w Oberhausen 
donosi si ę wszys~.dm drulmrn oraz Rodakom w 
Oberhausen, iż nadzwyczajne zebranie odbę
dzie się w 1niedzielę ,12 maja o godz. lpo poou 
d111iu, na które się wszystkich drnhów i Ro.
daków zaprasza, polllieważ Rniazdo się da odfo
tografować i przyjdą wa 5, nc sprawy pod obrady 

Czołem! ( 1) Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfełd 
Dnia 12 maja o godzinie 4 po poludniu wal

ne zebranie w celu obom 001wego za.rządu w 
sali p, TredeJkampa. O Liczny udziail czlon-
ków uprasza się_ (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józeia w Huckarde 
obchodzi dnia 12 maja, dziewiątą rocznicę 
istnienia na sali p. An<lrae o godz. 331 po po
łudniu, Towarzystwa, które zproszen=a ode~ 
brnfy i te, które dla braku adr~sów zap:osz~n 
nie cxiebraly, tak samo wszysitk1ch .nam. zyczl~
wych Rodaików i l(o.daczki z okolicy Jak nai
uprzejmiej zapraszamy. Towarzystwa zapra
szamy bez chorągwi t1 bez odznaJków. - Za
bawa• odbędzie się w zamkniętem _kole, a za1;na 
szamy Ha nią wszystkich Rodakow z. okolicy 
jak naijuprzejmiej. Goście p~winn1i s:1ę prz~d 
czasem postarać o zaprosz_eme, b~ ~rzy k~s1e 
nie dostaI11ie się zap.rosz~m~. _gdrz J~~t. śc1sJ~ 
kontrola. Czfonkow1.c wmm sic ~taw1c rnk naJ 
Hczniej w ·czaplkach i. odznakach o godz. 3 do 
kościola na potem na salę. ~ro~ram zabawy: 
Koncert, teatralne przed·stawiema: 1). „Żyd i 
Mazur"; 2) 100,000 marek''; 3) 9,gol1l! go be·z 
mydfa"; 4) _,,Od ucha do uch~ ; 5) „Cza
rodziejskie skrzypki". - W koncu _zabawa z 
tatkami. O liczny udziat uprasza się. Kapela 
p. Kuika z ttcrne. (1) Zarząd 

Towarzystwo św. ldzie~o w Oberhausen 
Lirich 

podaje swym szan. cz.fankom. do_ wiadomości, 
iż zebranie, które w ubieg~ą n'.ed1z1e_lę wypa.dfo, 
odbędzie się w przyszlą med'zielę tJ. 12 maia o 
godz. 11 i pól przed riotudiniem i ~o dla te~o. bo 
czas uchodzi a mamy bardzo wl1e!e IWaznych 
sprarw do zaratwienia. prze~o prosimy ~s~~t
kich szain. czlomków, aby s1~ na ~e]?rai_ue J$'\
nailiczniei stawili. Goście nule w1dzi:am. (1) 

Zarząd. 

l(oł<> śpiewu „Jedność'.' w Hamborn . 
urządza w niedzielę, 12 maJa zabawę na wiel
kliej sali p. Riennera. Począ.tek. zabawy o go
dzinie 4 Na zabawę uprzeJmme zawasza (1) 

- z~~~ 

Towarzystwo •• Sok~ł" ~ Sch.onn~beck. . 
Posi!edzenie odbędzie się w ~1e<lz1elę,. dnia 

12 maja o godzinie 3 ~ poJ~dmu .na sah po
siedzeń. Na .z,ebra111iu me n.owmno zadnego ~ru 
ha brnkować, ponieważ przy}dą1 bardzo iw;vne 
sprawy pod obrady. Czołem. ( ) 

Wydział. 

.t' -
Bacz~ć Połacy w Caternbergu ! 

Podaje się do wiadomości, iż .Tawar~ystwo 
gimn „Sokól" urządza w niedziele. dni~ .12 
maja swoią wiosenną zabawę, na !J<tó:ą :vsz;y~t 
ik1ich nam życzliwych Polaków z tutersze1 m1e1· 
sicowości sendecznie zaprasza. !-'?cząte~ o ~o 
d,zfaie 4 po poludiniu. o .2 srodz1me roz, oczm~ 
się strzelanie dio tarczy ito o nai;;ro.~y. .~amv 
nad1Ji~ę, iż szanowni rodacy jak na1hczme1 nas 

00\\i:iedzieć raczą. Bratnie ~niaroa, które dla 
braku adresó zaproszenia: nie -Odebrary, takie 
sie zaprasza. Crolcm! ('2) Wydzlal 

Towarz. gimn. ..Sokół" w Obermari:lob 
urzą-dza w niedziele, dnia 12 maja wycieczkę 
do ogrodu p. f iscbera w Orsau. Druhowie 
naszego towarzystwa oraz czlonkowie Towa
rzystwa św. Andrzeja wirmi sie punktualnie sta 
wić o godz. 012 do lokalu v. Neuham w Ober
MarxJoh. Czlonkow'lie Towarzystwa ,,Jutrzen 
ka", którzy udzial brać bętlą, winni się zast<>
sować wedlug wskazówek swego przewooni
czącego p. Drozdy. Zaprasz.amv także 1 O\ • 
gimn. „Sokól" z Hamborn i Neumiihl. Osc.
bnych wproszeń nie wysylamy. O jak najli
czniejszy udzial w wycieczce upr~sza 
(3) Zarząd Tow. Kimn. „Sokół". 

l(oło śpiewu „Moniuszko" w Gelsen.-Hiillen 
Roczne walne zebranie odbędzie się w rYic 

dzielę, dnia 12 maja o i:rodz. 4 P.O poludniu na 
sali p. Nachbarschulte. na które się wszrstkich 
cztonków oraz Ro<laków. którzy mają cheć 
wspólnie w naszem ~ronic pracO'\fać, m:le za
prnszamy. Zarzn<l winien się iak nai
·pun:{tualniei stawić. 

Niech każdy śpic\\ ak raz. na zawsze powie 
sobie, iż teraz w tym krótkim czasie przed 
zjazdem nie można żadnej lekcyi opuścić. O 
liczHy udziat prosi Dyrygent. 

Towarzystwo św. Antonie~o w Ruhrort-Laar 
obchodzi dnia 12 maja swa 17 rocznicę na wicl-
1kiej sali domu towarzystw w Laa•r, przy ko
ściele katolickim. Program. Od ~oc1ziny 1-3 
przyjmowanie bratnich tO\V ' rzystw. O godz. 
3 i pól wymarsz na polskie nabożeóstwo. Po 
nabożeristwie dalsza uroczystość. O godzinie 
7 i pól oclegrainy bc;clzic teatr amatorskii: „An
drzej Batory", dramat historyczny w S aktach. 
W s.tępne dla członków w szystkiclL towarzystw 
40 fen. dla nieczfonków przed czasem 60 fen. 
przy kasie 75 fon.. O liczny n<lzi~ pro.si slc 
wszvstikie rodaczki I rodaków oraz towarz.y
stwac które zaproszenia odebrały i te kt6re dla 
bfaku adresów zaproszenia nic odebrały iaik 
na·juprzeimiei zapraszamy Szanownej publicz
ności zwracamy uwaS!c na sztukę bardzo pię
kną z wieku 15-go, w której wystcpuin 24 oso
by, · Karty wstepu są u pr.zewod'niczącego pi 
M Depy do nabycia. (2) Zarząd 

Towarzystwo glmn. „Sokół" w Castrop 
urządza w niedziele dnia 12 maja zabawę wio
senną na sali p. Schultc-Beckera, Początek za 
bawy o godz. S Po poludiniu. Zabawa będzie 
urozmaicona ćwiczeniami wol·nemi oraz ćwicze 
niami laskami Upraszamy niniejszem szano
wnych Rodak(Jw i Rodaczki o liczny udz1ial w 
zabawie. Goście mile widziani. Czo, em! 

Uwar;a: Óiwczenia odlbcdą sic po poludniu 
o godz. pierwszej. 

Zebranie o godz. 2 po ćwiczeniach, zatem 
prosi się sz~nmvnych druhów o punktualne 
przybycie, ponieważ są ważne sprawy do• za-
Jal wienia. (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Jacka w Gels.-I;Jismarc~. 
W p'i ątek dnia 10 maja przybędzie spowie

dnik poski. Sposobność do spowiedzi św. od 
piątku po poJ'udniu aż do poniedz1ialku rana. 
Towarzystwo przystępuje wspólnie do .Komu
nii św. w ni;edzielę na drugiej Mszy św. o go
dzinie 8 rano. Czl•onkowie winni się stawić w 
czapkach i odznakach o wpót do 8 w sali posie 
dze!l O 11ajliczniejszy udzial prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo ghnn. „Sokół" w Recklinghausen 
Siid 

Zebranie miesiccznc o<lbedzie się w nie
idziclc, d1nia 12 maja o god'z. l 1 i pól Przed po
ludniem w lokalu posiedzeń (Ju11gli11gshaus1). u
lica Maryańska. - O liczny udz!a•t prosimy. 

Czo.tern! ..... (1) · Wydział. 

l(oło śpiewu „.J~dność" w Hamborn 
dono1si swym czlonk<om, osobliwie 11ieczynnym, 
iż w niedzielę, 1d11ia 12 maja o g-odz. 11 i pól 
walne posiedzenie. (1) Zarząd. 

T-0warzystwo św. Józefa z Osterfeld 
donosi swym czlfonkom, iż w mie:dzielę. dnia 12 
maja odbędzie się walne zebra.nie. ~onie\"'.aż 
caJly pierwszy zarząd siwói urząd zfozyl, więc 
desteśmy zmuszeni 1obrać noiwy z~1rząd_. 
Czlmi'.mwie wszyscy W1inni przybyć,., pomewaz 
przyjdą bairdzo ważne sprawy pad obrady. O 
liczny udziaJ' prosi (1) 
- Zastępca przewodnlcZ41cego. 

Początek o godzinie 4. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dortmundzie 
nwi :i. 1 ~ · . ~ 1 druhów, iż w niedzielę. dnia 12 ma 
ja odL • . 7. ie się zwycza~ne zebranie o godz. 1 
po południu na sali panai Sch~fera (!i.erpark), 
na ·które si.ę każdy druh stawić po1wm1CJ1. Go-
ście mile widziani. J. Nowak, sekretarz. 

Uwaga: Cwiczenfa gniaz~a .naSZe5{Q od
bywają się drwa razy w tyg~nm 1. _to _we ~to
rek i w piątek. O lici;ny udz1al w cWJczen~ach 
prosi Cienki. (Jl.ac.Zelnik 

Baczność Rodacy Oberhausen i okolicy! . 
Koł·o śpiewu ,.Mickiewicz" obchodzi dma 

12 maja na sati p. Kolter'a (przy nowym Ryn
ku) swą 9. rocznicę istnienia. Będą śpiewy: 
deklamacye, strzelanie do tarczy o nagrody 1 

taniec. - Upraszamy w~zystk1: towar.zy~t'Y~ 
oraz Rodaków i roda·ca1k1, aby Jak na1l~czm~1 
udziail' wzięli. Zadaniem naszem. jest, 1~e sil 
starczy, jak najJcp~zem wy~o~amem śpiewu, 
wszystkim uczestn1.kom slu~yc Uroczyst.ość 
odbędzie się w kólku zamkmętem. Dz1~c1m:n 
niżej I.at 14 wstęp wzbroni0J1y. Cześć p1eśm ! 

(1) Zarząd. 

' Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym cz!onkom. iż w niedzielę dnia 12 
maja hierzemy udział w uroczyst9ści święce
nia chorągwi Towarzystwo św. Jozefa w Hol-

sterhau_cn. W 'mar z od.zinie „ 1> pclU
dniu. Upra za ie wszy tkich c'll nk · o pun
ktualne taw'enie ie w I ·aiu posi zeń 
ścinncgo p. tempera prz to~ciele katolickim 
w Hernc. O ja:k najlicz.ni Jszy udziu prosi l) 

laratd. 

l(oło śpiewu „Lutnia„ w Liinen-Sued. 
Miesięczne zg-romadzenie odb dzie się 

niedzielę, dnia 12 maja Q ~odz:inie 4 po p-Oolu
dniu w lokalu p. Rebbe, na które ie wszystkich 
czlonków oraz Rodaków mile zaprasza. a u 
są waż.ne spra1wy do zaJatwienia. Drze o 'cz-
ny u<lzietl prosi (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „fiolek" w Rauxet. 
Lekcya odbędzie sie w niedziele 12 mai 

zaraz po naboieństwJe <> g-odzinie 11 i pał. Q 
jaknaHiczni~szy uclzial vrosi (1) • 

W. S~lbłerz, zast. przewodniczące~o. 

l(oło polsłdcb śp.łewaków •• Fiołek" w Reclclł•& 
hausen·S. (Broch} 

<iooosi swym czlonkom. iż miesieczne zebranie 
odbędzie się w niedziielę. -dnia 12 maja o ~o
<lzinie póJ do 12 przed votudniem. - Zarazem 
donosi się, iż nasza „zabawa wiosenna" odbę
dzie się 12 maja. Początek zabawy o godz. -4 
po południu. Zarząd. 

Uwaj!a: Zarząd \\rinien się stawić „ go,2 
dzin~ przed lekcyą śpiewu o zwykJym cza rie.' 

(2) W. Szulz, przew. 

Towarzystwo św. Jana Ncoomucena w 
Frintrov 

urządza w nicJziele 12 maja br: Wieczorek 
familijny z taf1cami oraz strzelaniem do tarczy 
o nagrody itd. na sali pana J. Fricdrichs, Ober 
hausenstr.) dawru;ej l\leinsernlinghausen. .Mu
zyka będzie polska, więc możemy się ocl10-
czo w swojem si:ronie zabawić, na co się sz~uio
wnym Rodakom zwraca uwagę_ Goście mog::\ 
być przez czlonków wprowadzeni, a będą, mil~ 
widziani! (2) 

Początek zabawy o godz. 3 po poludniu. 
Zarząd. 

Towarzystwo gimn_ „Sokór' w Derne 
urządza dnia 12 maja zaba1we wiosenną na s:aJi' 
p. l~einderSa. w ttostedde. Początek zabawy o 
godzinie 4 po p0Judniu. · Zabawa będzie um
zma;icona 'koncertem, ćwiczeniami wolncmi ' f 1 

na nrzyrządach, piramidami i tańcami. Unra
szamy $Zan. gniazda z okolicy, które zapr'os.ze 1 

nia dostaly i te, które dla braku odr esów 1.a
proszcń nie odebraJy, aiby nas swą obecnością 
zaszczycić raczyly, Wstępne przed czasem 75 
fenygów, przy kasie 1 markę. Czlonko•wie. są-
siednich T<JWarzystw SO fen. (2) 

Czot.em ! Wydział. 1, 

Towarzystwo św. Kazimierza w 'Lii.!'' 
htendortmund donosi Szan. Towarzy- , 
stwom i wszystkim. Rodakom, iż cinią1 , 
12 maja zabawa nie odbędzie się z po• 
wodu zakazu policyjnego. 
(1) Zarząd. 

IUl'ił!lfil!l§IUMBlaUUlli . 

Towarzystwo glmn. „Sokół" li. w Oberhattseo 
zasyla w duiu ślubu 11 maja zacnemu druhow · 

WACŁAWOWI ńusZYŃSKifM.U 
oraz jego dozgorn.ei towarzyszce życia 

pa1rnnie KATARZYNIE OLECHOWNIE 
ja1'.{ najserdeczniejsze życzenia szczGścia, zdro 
}Via jak nailepszego i blogoslawief1stwa Bo
żego i wykrzykujemy trzykrotnie: Czole ! 
Czo!em ! Cz·ofcm ! okolicy z Sokołem I 

Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Ober-Styrum 
zasy la swemu szanownemu druh o\\. i 

ANDRZEJOWI l(OW ALSKIEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie MARY ANNIE PIATKOWSl(IE.J 
w dzień ich ślubu dnia 11 maja. najserdeczniej 
sze życzenia zdrowia, szcześcia i ·bloio la
wieństwa Bożego. To s.1 życzenia serca na- , 
szego. W końcu wykrzykujemy: •· sz;yscy So
koli spotem: CJ'Y\Tem ! niech żyje Sa~oliica z 
SokQfeITI ! Wydział. 

Towarzystwo S?;imn. „Sokót" w Dortmundzie 
zasyla swemu druhowi 

FRANCISZKOWI ROZPĘDZIE 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pam11:e W ALERYI l(OSZMOWSKIEJ 
w dniu ich ślubu. dnia 11 maja najserdeczniej
sze życzenia wszelkiej pomyślności na tej dro
dze życia, oraz bloS!oslawieństwa Bożego! 
Czołem! Czolem! Czolem! Wyd:dał. 

Towarzystwo św. Józefa w Wltten 
zasyla swemu szanownemu cz.tonkoiwi 

WŁADYSŁAWOWI ZARZY 
oraz; jego dozg-ormej towarzyszce życia 

pannic MAŁGORZACIE PRZYBYLÓWNl:E 
w dzień ich ślubu dnia 11 maJa iaknajserdecz-
niejsze życzenia. Mloda Para po trzykroć 
niech ż}ie ! (1) Zarząd . 

Kochanemu bratu 
STANISŁAWOWI MŁYŃCZAKOWI 

z Marxloh życzymy w dniu godnych Imienin 
zdrowia, i szczęścia najlepszego na tym świe
o·e, a po śmierci nieba! W końcu wofamy: 
Niech żyje! niech żyje l niech żyje! 

Bracia 
~!1._ Józei i Antoni Młyńczakowie z Marxloh ------1 
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Maszyny do goto ania, emał. 
garnki itd. oraz całknwite urzą
dzenia kuchenne, m.aszyny do 

prania i wyżdżymania. 
· Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do uajlepsz7el1. 

Zm gotówk~! 

Bacżność Rodacy! 

z najlepszego fabrykatu, w każdej ceni:_ 

z gwarancyą. na 5 lat. 

Przybory do takowych. 
I motory· p0°di'Uzg życzenia. 

Na odpłat~! 

Swój do swei)o 

Kto eałk. urząd21enie kuchen· I Prosz~ tell Inserat wy• 
na kupi, otrzyma. ładny po· ełąe ? 

Ołlcek. 

Każdy, kto tan wycinek wrę
c,,y, otrzyma 6 proc. rabatu 

w towarze. 

J. Barański, Wanne, 
Najwięksiy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajlluje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr! 3 
---- na.przeciw kościoła. katoliclriego. ---

Najtańsze 1 naj
dogodniejsze źró· 
dło zakupna dla 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
aego &ię przekonać możecie, że; najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze młodożeńców. 
rzecr.y u ( 400) 

89ny niskie'! 
Jana Barańskieno. ~· ~ „ ,1 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kuprą.-wypożyczam gratis porce'lany na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój : 

własny warsztat tapicerski. : 
N n życzenie przerabiam stare materace ; 

w jednym dniu po cenach tanich. · l 
I· 

Za gotówkę! ... 

W. Lewkowitz, Bottrop, ~ 
Teleloo 98. Pferdemarkt t. · 

Oddział: Biuro prawnicze, 
poleca się do wYkonywania skarg, podań do 
rwladz, kontraktów, reklamacyi podatkowych, 
craz wszelkich prac piśmiennych za niezkiem 
wyua~rodzeniem, rzeczywiście biednym za 

darmo. Mówi sam po polsku. 
Na dobrowolną licytacyę przyjmuje meble 

i towary wszelkiego rodzaju. 
Oddzial: Sprawy ~runtowe: 

Mam na sprzedaż mniejsze iwieksze dom}' 
mieszkalne, domy z lokalami do interesów, 
!Place budO'W]a,ne, w miejscu i okolicy dla 
robotników przy malej wplacie na wlasny i CU· 
.dzy rach~mek. Udzielam informacyi i dopo
magam każdemu Polakowi do nabycia dobre· 
go i taniei:;o domu mieszkalnego: niechaj ka· 
żdy się pospieszy, gdyż domy podrożeją. 

Oddzial: Sprawy hipoteczne kas oszczę
dności i banków. 

Mającym zamiar budować, dostarczam na
ftychmiast pieniędzy na I. i Il. hipotekę. 

Oddział zabezpieczeń: 
Przyjmuję podania o zabezpieczenie od <>· 

gnia do Tow. zabezpieczeń od ognia w Berlinie. 
domów i mebli każdego czasu i przy nizkieJ 
cenie. 

I-a fabrykaty: 
Weil, Adler 
Opel, Anker, 

Brenna bor. 
\iV estfalen,' 

Excelsior. otoewer i i. dostarc:r.am naj -
taniej za gotówką i na odpłatę. Na skła 
dzic ok. 75 kołowców. \Vszelk. części 
rezH~. RP.par. rzr.t. i 7'e 7'nnj. r.zec ,y. 
Handel kol. i motorów H. łłe " land, 
lforne, Bahnhobtr. 111.. - Tel. 265. 

Na odpłatę -

M. Miedzlńskl, 
w llE.BNE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodi1kom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje si~ 
ws7.ystko p· dług miary 
z dobrych materyi po ce-
nach tanich. 

Zwracam także uwagę na mój 

sk.ła JD.ebli 
które także tanio sprzedaję. 

S\vój do swego! Swój do swe1ot 
-----------------

Biuro obrony prawnej! ua~~1~~z:s~~~h 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, . grnnt? 
wych, t.e!'<tamentowych, spaclko~ych. ub~zpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, mwahdzk1r._h, w wy
padkach na starość itd., ja~o też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włączme. re~lamacy~ podatko· 
we, pracfi piśmienne w ~olsk1m lęzyku .1 tło~acze
nia na niemieckie i polskie. Polecam s1~ ta~z.e do 
[Jciągania wRzelki.ch pozas:i.<lowy~h nalezytosc1 na 
najrzetelniejszych warunkacl1 .. Go~lz. prze1 pel. otl 
8-12 i po poł od 2-7. W merlzielę oi 10 do 12 
godz. w pot, 14·12 

Aug. Zipplies. 
Essen, Stceierstr. 1 (naprzeciw 

· ratns.za ). 

w~zclkich gatu ::.ików. jo.koteż 505 

,._ 
c:: 
N ·-. a» ·-.a 
·-

orzony pierw 

zyll h 
ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa SY.ymańskiego, księgarza . 

. 
Polecam ws7'ystkjm Rodakom i cnłej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlarnark, Stockenbusch i całej ·wcstfalii i Nad-

renii mój (28) 

s: ... lad kapeluszy 
======= rozmaitego wyboru -------

czapek, szelek, k1·awatów I wszelkiej bie
lizny dla m~żczyzn, maciejówek I lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszę Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejscowym, iż posiadać bądę w krótkim c:t:usie wszelki.o towarzy
skie czapki, a któreby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i wzoru spiesznie wykonane. 

Na życzenia towa1·zystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
życzenia załatwić. Równ eż dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wszystkim rodakom podziąkowanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskaw J dalsze po
parcie i względy 

Z wysokiem poważaniem 

w !entą Mroz~cwiak 
w Bruchu. ----

li • „ 
•• 

•Rłl~.dlRllBRfl-il Froszek do prania 

I J. Pallczak, Essen, I ~~~i~~1m~~; 
stoppeaherger8tr. u. - Pierwsza próba PfWO-

łl!! Księgarnia polska i skład dewocyonalii. 111 d·i·:r:~:i~·· 
l!ł Jedyna na EAsen i okoli~! Ili Aug. Eggert, 

. 1)1 Polecam Szan. Hodakom w wielkim wyborze krzyże il wdowa. pet. Grtim~r,. 
al stojące, wiszące i pod kopułami, krzyżyki do st~lt•· iii Otto lfess :Na.chtl. .. 

I(! pler~~. i. ~óżańcó w, książki .do nabożeńs~wa 1łf Fr. ; ::r1:e~~n · 

I w naJrozmeJszych oprawach, k11łązki powłeiełowe, I wdowa Ang. llultltaupt;:. 
i naukowe, 1>apier Ustowy z napisem : Pozdro- Gust. Tjarks, 
wienia z Essen i pięMnyrni wierszykami, pocztówki J. Hiittemann. 

11111 narodowe l powinszowania obrazy narodu· w l3ruckhauaea.: 
~ • . ' Hamb. Importh. „ Weuz" ft we i rełigł.Jne 7i oprawą i bez; instrumenty mu- J. Juszczak. 

I ZJ czne różnego fabrykatu po bard~o nlzklek ee- il w Neumiihl: 
ną.eh. 1242 A:-og. Hesoe. 

S•'ł'Ój do 8"'ego ! . - B w l~uschhansen: 
fi J • Pań czak, Essen, li Hugo Eggert. :3or 
I{! Stoppenbergerstr. 11. l(i ~ ~ 11f,.~ 
~IUIHl!Ulftmll&lłHB11Ri1fit cw®lW:iJ~·~ł'~ .. ~: 

. .k- . Zegary r ;~·.~Jr~ 
-&m•Ei-~·· ·~ 111111 ' 'fi &&1+.11•••1•• 

Mamy zawsze na sprzedaż: 

gotowe gospodar~twa od 20-50 mórg i 

obsadj c~ałupnicze od 3-20 mórg duże alfenłd7 
a także tylko Artykuły na podarkL 

~~:'~sa~ła~~~~0~::1i ac. 
2 

mórg. Carl Bremm en" 
oszczędności Herten, 

" Jłl'OCf'D1i na każdorazowe żądanie, :394 30 Ewaldstr. 30.' 
tJf/2 JHOcent za kwartalne::n wypowiedzeniem, lłeperae7e rzi''"'' 
li procent za półrocznem wypowiedzeniem. teinie I t11nto. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 1 „ 
1 

46 
dzeniem, a kupi grunt o<l. nas, temu wypłaca kasa ns.sza depozyt 
natychmiast. Ameryki 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na flprzedaż. Spr1.edaż kart 0 „ 

Adresować trze ba jak nast~puje: 
krętow,·ch, jakete~ 

Bank Pa1•celacyj ny wszelkiej intormacyi 
E. G. m. b. H. •'-ol!§ten lI,oseu). l bezplat.ułe ndziela 

jeneralny zast~pca „Nord· li JVZIBR:Dogme;Jra2m11G·E·~, a3mm;mmm~m••• fi deutscher V.oyd~ 
Otto zur Hellen 

B nk· Ludowy w Śremie 
Spółk.a zapisana. z nieograniczoną odpowiedzialnością - załoŻ'. w roku 1873 
poleca Eię Rodakom na obczyźnie jako inst.ytucya, w które naj)łf~"·nłej 
t8klada~ mogą ci<:żko zapracowane swe Oł!lzcz-:dno~eł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 

łO·chłłon'en1 3 procent .• 
lnwartalne1n •I „ 

Złożone n 11as tłepoz,t.a ł oszez~elnoścł wynosiły na Nowy 
Rok blisko ~ ł 1•ól miliona nuarek. 

Fundu~ze rezen,;owe I uclzial1· członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy maj.ątkami swym 
odpowiadają za Bank i ztożone w nim kapitały. 

Bank lltdowy należy do Związku Spótek Zarobk.owycb.. Prezesem Rady 
Na.llzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. 'Vaurz)'nła~..1.. 

Lokale hankowe mies;1,czą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świą~. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

ank 

w Dortmun{Dzłe 
!'-onir;_!hof ·~· 

rr-zy za.mó !e·· 
niaeh prosimy za· 
chęca6 kupcow r.· 

przemysłowc6 w, 
aby zamfoszcz: il 
swoje ogłosze ia 
w naszem piśmie, 
Kupcom i prze~ 
mysło com, · tU.· 
rey w n~ zej 
zecie ogłaszaj l' 

niech kupuifiCY 

d uloftTY - · 1 ol slJ n i powłedz8-. ~e t 

arton O "'018.a 'ellrimm (Pusen) i t 
I ) Roc1acy: Korzystajcie sami - z oglos1.enia niniejszego - i krewnym ogloszen a czy . 

z lokalem na sklad towarów kol0.1i:.t1'1V .:h <' 1 O t.&kżc a!a prywatnych po najni żRzych cenach. Sprze· Waszym Banki, Jo Zwi:1zkn n.tszego należące, polecajcie. Ji, aby og 2 z ją 
dhl inne~o interesu, naprzeciw ·buduh1~e'. s:;: da,1qcy otrzyrnnją wyjl} tkowe cf'11y. cy wrndzieli, ź 
r10wcj kolonii (w starci kolonii mii::s:ka1ą pt:te ~ I 1.U { I c "ry - oł iS Ja !i. !ł ważnie Polacy i l cżv bardzo blizko) jest nr.~y • • un a ł t, . e n I ' eingeiragPne Genossen~cha[t mit unbeschriinktcr Haft1)flicht. 1' egfosze ie mir. ł 
iJ7alci wplacie bardzo tanio na sprzedaż. (:it:2) Bahuhof~tra sse 9 & !) I.I l'fJndalh' ~ d. N. Jbe.e!aarsld. u.i e\ 1ier. f.~kute • 

Aukcyooator Scf1wctzler, Recklingh~s~n-S. • ł ------------

~-za -druk~-~iakład-i ~edakcyę od -powiedzialnY: A n to n i B re J s k i w Boch1un .. N lidem i czcionkami Wyda r.itctw u Wf.a.rusa Pol„" w Bocłuut. 



~r„ 108 ·Bochum, na niedzielę, dnia 12·go maja 1907. Rok 7w 

• 
C dałtnnl pismo ltdOWI dla f olai6w li ObllJtDit p8'Yi910ll IŚYłllłl OJU apJIYI 1uodow7a polltyc1nya 1 zarubkewJ DL 

Wrelłodiil codziennie z wYJątklem dni poświc\tecz
l!IYch· Pniadplata kwartalna na poczcie i u listowych 
'11)"11osi l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
92 ien "Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocz 

*'»WYD& pod znakiem „L 1>olnisch nr. 123." 
W 1111 late za Wiarę I DJczyznc I 

Za inseraty placi sie za rnJeJsce rzadka drobn~o „„ 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone przed inseratami .łJ 
fen. Kto często oglasza otrzvma rabat. - Listy da 
„Wiarusa Polskiego" oalety fraokować l podać • 
nich doktadny adres pl sząc~o Rek oo. nie zwracanl9 

Reda:kcya, Drukarnia i Księgarnia znaJduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 

Rodaice polscy! Uczcie dzi~ci swe 
mówić, ezytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
rnlemczyć się vozwoH ! 

legatów z Bochum, Essen. Oberltm
sen:-Muhlheim n. Rurą. Meiderich, 
Ruhrortu, ttamborn, Dyseldorfu, Akwi
zgranu, Gelsenkirchen, Herne, Dort
mundu, Hagen, Biel ef el du, Krefeldu, El
berfeldu i Barmen. Układ zawarto do 
31-go grudnia r. 1908. 

kopalnie przynosi Il. 15. 20 i więcej ,1 olatt> 03 ObC2y.inte,~ 
procent. O takJil:h zaś, którzy przecież J 1 ~ 
tworzą olbrzymią większość ipom1ędzy . ._~. . ~· ł 
akcyo!Jlaryuszami_, chodzi głównie; ma „ 1 •,=eh 

z ·- b · lk · k ,,Związek wzajemnej pomocy po SJU 
ją oni ow1em niety o na~w1ę sze zy- towarzystw katolickich Westfalii, Nad 

z wypadków dni•. 
ski, ale także największe wpływy. .. . i. d i h · ·u siedzibą 

U wielu z nich 01 dywidendach sa- renu • sąs e n c prowmcy1 z 
· w Bochum. - mych nie koniec. Zasiadają oni w za- I 

rzadach i radach nadzorczyieh i pobit; 
rają i tego tytuł·u róW11ież dziesiątki 
tysięcy marek. Przy tern fundusze re
zerwowe dobrze wyposażone, odp:sy 
na budynkach, machinach i t. d. bardzo 
z~aczne, nieraz zadzi wia)ico wysokie. 

Wyżej wymieniony „Związek" od-
J(rólew!łkiej parze hiszpańskiej urodził 

się syn. 

Ladność wiadomość o urodzi-
riąch .następcy tronu przyjęła w 
calym kraju z wielką radością. 

Zaproszeni przez nadburmistrza Berli-
111a dziennikarze angielscy przybędą 

w krótce do Niemiec. 

W komitecie przygotowująicym przy 
jęcie dziennikarzy angielskich przyjął 

przewodnictwo honorowe marsząłek 
parlamentu hr. Stollberg. 

Dziennikar,zy ugości taikże kanclerz 
ksią,że Buelow. 

W pruskiej izbie panów poruszono w 
piątek ponownie spr.awę polską. 

Do etatu ministerstwa oświaty prze 
rnaw1i2Ji w sprawte Języ1rn wykla:do.~e
go w nauce religii książę R.adziwm i p. 
~ościełski występując przeciw anty
polskie! polityce rządu. Minister oświa 
ty p. Studt odpowiedział mówcom pol
skim w zwykly sposób. 

1W Bochum zaszło w ostatnich dniach 
kilka wypadków tężca karku. 

~wieżo donoszą o dwóch wypad~ 
kach na uliicy Henriety i o jednym wy
padku na uLicy Związkowej (Vereins
strasse). 

W Ludwigshafen strejkujący rohotnicy 
zajęli fabrykę kleju Zimmermanna wy-
pędzilł łamistrejków i uszkodzili ma-

szyny. 

~obotnicy strejkujący, do których 
l>rzylą,czyli się inni robotnicy razem 
3-4 tys. osób, stanęli przed fabryką o
koto godziny ósme\ Fabrykę bombardo 
llano kamieniami. Policya n!;e mogła 
nic zrobić. 

Niemcy pracują przeciw nadanju samo 
rządu Polsce zaboru rosyj~kiego. 

Pociąg pospieszny idący z Kolonii do 
Dortmundu wykoleił _się w piątek po 

po południu pod Dortmundem. 

Cztery wagony spadły z nasypu w 
pobliżu ko~1lni Hansa. Szczęściem 

nikt nie odnióst większych obrażer1. 

W berlińskim przemyśle budowlanym 
budowlanym walka o ośmiogodzinny 

czas pracy zaostrzyła się. 

Ponieważ nowe:1 taryfy nie zawar 
to wydalili pracodawcy na uazie 50-60 
tysięcy murarzy, cieśli i robotników 
budowlanych. Jeśli pracodawcy wy
dalą także tnnych pracowników jak 
blachnierzy, stolarzy itd. liczba robotni 
ków bezrobotnych dojdzie do 120 ty-
sięcy. 

Polskie karteczki wyborcze są ważne. 
Jak wiadomo, hakatyści Zlaczep-iiali 

wybór księcia Ferdynanda Radziwiłła 
do parlamentu niemieckiego - dla te
go, że między karteczkami wyboricze
mi były też polskie. Sprawę te rozp:a
tryw~1ła we wtorek komisya rugów 
wyborczych i zatwierdziła wybór księ 
cia Ferdynanda Radziwiłła, a tern sa
mem uznała polskie karteczki wybor-
cze jJ3.ko ważne. 
L---·------------

Dywidendy przedsiębiorstw 
kopalnianych tutejszego obwodu. 

Jeśli więc „Dortmunder Zeitung" 
stara się rzecz pr,zedstawić tak, jakoby 
i najlepsze urzedsiębiorstwa kopalnia
ne nie przynosiły więcej jak 5 procent 
dywidendy, to inaczej tego nazwać nie 
można, jak mY.dleniem oczu, oblkzo-
nem na ludzi, którzy rzeczywistego 

1polożeni/a rzeczy nie znają. 

Dwaj gubernatorowie kolonii 
niemieekich. 

Niedawno donosiliśmy o wyroku 
sądu dysc}'ipLinarnego pq;~ciw guber
natorowi Kamerunu Puttkamerowi o
raz o n.owych oskarżeniach wytoczo
nych przez jego da wnieszą kochan
kę ·p\anią v. Germar. 

Sprawa gubernatora kolonii niemie
ckiej Togo, łforna, w którejl wyrok po
daliśmy już, przedstawia się jak nastę
rpuje: 

tlorn, który w r. 1902 został guber
natorem kolonji Togo, w roku następ
nym wyruszył w podróż po kraJu. W 
miejscowości Sobode urzą_dzono na je
go 1cześć ?Jabawę taneczn'ł.i podczas któ 
rej miody murzyn, nazwiskiem Zebu, 
dobrał się do skrzynki z pieniędzmi, ja
ką wiózł ze sobą Horn, i ukradł z tam
tad 7 50 marek: Schwytano go; zwrócił 
'\\'._tedy 250 marek, nie można go było 
jednak sklonić do przyznania się, gdzie 
podział resztę. Wskazywał różne miej 

Organ kap'italistów narodowo-libe- sca, gdy go thm jednak prowadzono, 
ralnych „Dor1tmunder Ze;tung'' ,w dłuż iprzekonywano sie_ że pieniędzy niema. 
szym artykule stara się osłr.ibić wraże- Naczelnik stacyi, v. Doering, skazał 
nie wywodów posła konserwatywne- Zebu na 5 lat więzienia z zaku~iem w 
go Kanitza, o ile tenże omawiając spra- kajdany i na 50 ikijów. Oubernator1 
wę drożyzny węgla wskazal na olbrz~ łiorn zańaz ten wyrok zatwierdził i ka
mie zyski wlaścilcieli kopalń. tir. Kam zał osmagać Zebq. potem zaś przyWią
tzowi chodziło coprawda ui;emn~ej' o pod zać do słupa, wystawionego na słor1ce. 
kreślenie rzekomych wysoki\eh zarob- Zebu pozostał tak 1przywJślzany przez 
ków robotniczych, które odbierają ro- całą dobę„ nie otrzymując żadn_ęgo po
botnika rolnictwu, ale poparte dowoda- karmu, ani rtipoju. 
mi wywodY j~go o wysokich dywiden- Naza;utrz gubernator zauważył, że 
dach nie minęły bez wrażenia. Zebu jest bardzo w.rcier1czony, nic ka-

Hr. Kanitz zaznaczył, że z 20 spółek zal go jednak odwiazać, lecz poleci{ u
„Slowu polskiemu" depeszują, że kopalnianych ani jedna w ubiegłym ro- czvn'.ćJo po swo:m o ]jeździe. który n? 

car w ostatnim czasie kilkakrotnie kon- ku nie udzieUa mniej jak 11 :proieent dy- stapil w parę godzin później. Uwoinio
ferowal z ambasadorem niemieckim w widendy, a były takie, które płaciły ny wresvcie z .więzów nieszczęsny mu-
sprawie autonomii polskiej. 14 22 '27 i nawet 30 procent. rzyn umarł tego samego dnia. 

'N~ to odpowiada u.Dortmunder Zei- O całej tej sprawie rzecz dziwna do 
,Wiadomości o wrzeniu w Indyach an- tung", że za akcye takich przects·:ę- p:ero znacznie póin'ej dowiedziano się 

gielskich brzmią coraz groźniej. biorstw trzeba dwa i .nawet trzy razy w N:emczech. a oburzenie. jakiem opi
Środowiskiem ruchu powstańczego większa sumę zapłacić od tej. na któr.ą n:a publiczna vrzyjęła wiadomość o 

· sa wystawiQ_ne. Dywidendy zaś obi;- I niej, sktoniła wreszcie rząd do \VVtocze 
lest miasto Lahore. lndye angielskie cza sic; od kapdału za~ł':ldowe~o, a _ni: I nia rnu sprawy dyscyplinarnej .. · 
liczą 300 milionów· ludności, armia an- od rzc1czywistej w!ar~osc1 akcyI., JezcJ~ 

1 

Sąd dyscypli1t1rny n;c dopatrzył się 
gielska złożona w dwóch trzecich czę się weźmie rzeczyw1s,tą wartośc .akc~1 n:czego złego w tem. że ttorn kaz ł 
ściach z krajowców, - liczy 220 tys. na uwagę, wowczas wYlozuje się, ze ~rzywiązać do słupa murz~rna. i nawet, 
Chlapa dywidenda wynosi tylko około 5 pro~· 1 ze go trzymał w tern połozemn przez 

· Tak rozumuje „Dortmunder Ze:- calą dobę, zarzucał mu tylko, że nic ka 
Pracodawcy malarscy Westfalii i Nad- tung" w obron:e właścicieli . kopa.hl. ł ~~l dostarczyć m~rzynowi poży\~ien~a 
renu zawarli 00 dłużfzei watce zarob- przemilcza at.ol.i •. że ol~rzymia. w1ę- 1 z~ dostrze~łs~y J~go wycz~:pame, me 
(owe· „ kszość wtaśc1c1ell akcy1 kopalman~ch ł kam! g~ odw ąz:'c. H~ty2h1'!'11ast, le.cz 

~ nowy uldad taryfowy z praco I kuo;ła je nie ,po tej cenie, jaką na g1cł- l otlłozyl Jego uwo!merne Q kilka godzin. 
biorcami. dzfe notują, leczotrzymala ją za tę su- I ~orna -skazano na dymisyę i wrniej 

Ukfa.d 7.bwarto w Essen. Przybyło me. na którą ~~ .wvsta.w·onc .. Tymże , szen·c emerytury do dY 1óch trzecich. 
50 Pracodawców i 30 pracobiorców de.. więc rzcczyw1sc:e kap1tal \v·lozonr w 

był w prieszłą niedziele w Gelsenkir
chen swe roczne walne zebranie, na 
kfórem zdano sprawę z czynnośoi i do
konano wyboru za:rządu na rok następ
ny. 

Zebraniu przewodniczył dotych
czasowy prezes „Z. w. !p. p. t. k." p. 
Andrzej Kranc z Gelscnkichen. Sprawo 
zdanie z czynnośoi · przeczybł sekre
tarz p. Stanisław Kuncia z Bochum. 

Sprawozdanie sekretaza za czas od 
stycznia 1906 do kwietnia 1907, zawie
rało między innemi szczegóły następu
jące: 

Na początku roku 1906 liczył „Zwią
zek" 15 towtarzystw, w ci4gu roku z~b 
siło sie Il na·stępująi~y ..:t1 Towarzystw: 
św. Jana Chrz. w Alfoml:Jrfe, ~w .. ró
zefa z Altenessen, św. Anwnicgo z łla
binghorst, św. Barb.tn z Oberhausen. 
św. Antoniego z Recklinghausen, św. 
Stanisława z Suderwich, św. Józefa z 
Resse, św. Józefa z Herten, św. Ro
dziny z Scherlebeck i św. Józefa z Wat 
tenscheid i św. Józefa z Ster kra de. O
becnie Jiczy „Związek" 26 towarzystw. 

Z polecenia „Związku" był delegat 
obecny i dopomagał 'PfZY założeniu 
Towarzystwa „Jedność'' p. op. św. Bar 
bary w Lontro.p-Sinsen oraz przy za
łożeniu Towarzystwa św. Andrzeja w 
Milspe-Gevelsberg. 

Z polecenia zarządu „Związku „ był 
delegut na zebraniach towarzystw na
stępu:ią1eych: św. Jana w Dorstfeld 1 
r2 ~, św. ld~:ego w Oiinnigfeld raz, św. 
Józefa w łlenen raz. św. Józefa w 
Essen raz, św. Jana Chrzc. w Alten
dorf, św. Barbary w Bochum raz, św. 
Ignacego w Oberhausen raz, św. Miko
łaja w Stoppenberg raz, św. Andrzeja 
w Obermarxloh dwa razy, św. Czesla
wa Bulmke raz, św. Józefa w Sterkra 
de raz, św. Barbary w tterten raz, i 
św. Barbary w Lontrop raz. Oprócz te 
go zwiedzil z polecen.~1 zarządu „Zwią 
zku'' kilka Towarzystw. p, Skolarski z 
Essen. 

Byl także delegat obecny i brał 
udział w dyskusyi na zebrauiu preze
sów z dyecezY'i monasterskiej w dniu 5 
listopada w Essen. 

Odczytów wystał zarząd „Związku" 
2 i· to na Wielkanoc 1906 roku i nf i uro
czystość gwiazdkową teg-oż ~ '1mego 
roku. 

Wysłat zarząd „Z\\·iązku·· także i 
dną prośbę do ks. prob. w Dorstfeld w 
spra\vic poświęcenia chorągwi 1 jedno 
zażalenie do wyższej w!adzy w spra
\: ric czapek i chorą~wi Towarzvstwa 
św. Mikoł11ja w Stoppenbcrg. · 

W ciągu roku WY~łal „Związek'' 21 
listów i 10 kut pocztowych z odpowie
dziami róznym Towarzystwom. 

Obecni by!i na zebraniu delegaci 
16 towarzyst\ . Przyjęto do .,Zwią
:tku" na posiedzeniu Il towarzystw, 
Do gloso\vania razem z zarządem było 
uprawnionych 33 de!egatów. 

no zarządu zo t l!i wybrani pp.: 
( St2 nisław Kun~a z Bochum orzewodni 
czą cym; Stefan Rcier z \Vattenscheid, 
zast. przew.: Stanisław Zm rśl~ y z 

• Wattenscheicl. sekretarzem; Cieśle\ icz 
z Witten, Z" t. s · kr.; An drze·\ Kranc z 



Gelsenkirchen, skarbnikiem; Szynka
rek z Bru chu ,zast. skarbnika; Roszyn
ski z I3uschhausen, Perz z Oherhausen 
i Jarczyi1skii z łiabinghorst ławnikami. 

Zebranie uchwaliło podzielić „Zwią 
zek" na okiręgi, by energicznie1 
działać \V kierunku niesienia towarzy
stwom pomocy i szerzenia wśród człon 
ków towarzys_tw oświaty, religijności, 
oszczędności itd. 

Sprawę tę polecono zarządowi. 
Spod:niewać się godZJi, iż nie potrwa 

dług9, a wszystkie towarzystwta pol
sko-katolickie należeć będa do swego 
„.Zwią.zku' '. 

liemie polskie. 
Pru :4 Zacnodn1ch, W armil i Ma.zur. 

Gdańsk. Dwie osoby w Gdańsku pJpcl· 
nily w piątek samobójstwo. i\ajp1ierw pow1e
sil się robotnik Oton Borchert, zatrudniony we 
warsztatach królewskich, a później zaginąl ta
ką samą śmiercią malarz Juliusz Doma1iski, 
zamieszkaly przy ulky Garncarskiej. 

Z Przodkowa piszą do „Gaz. Gd. Z we
selem sercem chwytam za pióro, ażeby się 
naszą radością podzielić ze szanownymi czy
telnikami. Uptynąt godny .kawal czasu od 
chwili, gdyśmy to p-ochowali śp. ks. probosz
cza G<:!rdzielewskiego. Otrzymaliśmy dzięki 
Bogu godnego następcę, prawdziwego kapla
na po myśli Bożej, który idzie jeno za spraiwieM 
dliwościa. W 111iedzielę 28 kwictn :a gdy miała 
być czytaną niemiecka ewangielia. obejrzał się 
nasz czdgodny ks. Proboszcz po kościele, i 
ujrzal dwie osoby, które choialy słuchać nie
miec.kiej ewangielii, chociaż ko,śció!' byt wierny 
mi zapetniony. Jedną osobą byl nauczyciel, dm 
gą p. Pipczyna z Przodkowa. Ksiądz 
orob. Ewa1ngelii po 111'. emiecku nie czytar, bo 
nikt nie może ,vymagać, ażeby dla dwojga lu
dzi hyfa niemiecka Ewangelia. Sfawa Tobie 
księże Proboszczu, ie ustępstw niemczyźnie 
niepotrzehnie nic robisz_ Obyś jak na}dtużej u 
na~ zostal. 

l(artuzy. Niesnaski familiinc doprnwadzily 
w Kosso·wie do morderstwa. Pomiędzy stola
rzem Stefanowskim a ief!:O dwoma doro~iymi 
synami zacho<lziity często kłótnie. Gdy przy 
ostatniej scenie tego rodzaju żo.na stanęla PP 
stronie synów, Stefanowski ,dobyl noża i zada! 
jej tak ciężkie rany, że nazajutrz umarfa. Za
łlójcę aresztowano i osadzona w więzieniu ka:r
~uzkim 

Pelplin. Dnia 7-go b. m. otrzyma1i insty
tucyę kanoni:cz.ną: ks. admiuist.rator łierrmann 
z Ostroda na probostwo w Silnie w dekanacie 
tucholskim a ks. wikary Gosk z Dużych Rado 
wisk na probostwo w Czarnowie w dekanacie 
toruń-skim. 

świecie. W niedzielę, 5-go b. m. zmart 
nagle ks. Lucyan Wieczorkiew1icz, nauczyciel 
religii przy gimnazynm w $wieciu,, w 29-tym 
roku życia a 6-tym ' roCm kapla(1stwa. 

Nytych. Na tutejszym dworcu kolejo·wvm 
wydarzyfo się nieszczęście. Podczas prze~u
wania wagonów utkwi! zwirotn:iczy łiirsch no
gą w Z\Vrotnicy a nadjeżdżający wagon uchwy 
~iJ go i zabil na miejscu. 

Toruń. „Oaz. Tor." pisze: W sprawie 
ipolskiei fabrvki pierników dowiadujemy się, 
i ż pp, Stanisiław Szwaba z Iławy i Ruchniewicz 
z Torunia na byli 11a Mokrem przy ul. Schweri 
na tuż obok obecnie budującego s,ię nowego 
.d~orca kolejowego. za 12,000 tysięcy marek, 
od p łioppcg-o grunt. na którym wzniosą wfa 
sną fabrvkę pierników. Zabuc!o~vania fabn' " 
czne wyko6czone być maja do października 
r. b .. prace przedw~tępne i!J.ż rozoocz.ęto. 

' --- -=- -
_3atallla omyłka. 
1011 Powieść z francuskiogc. 

Tym r1::1zem byli na dobrej drodze; 
po poludrfu doszli do sz0ipy, zamieszki
wanej przez Piequeur'a. Zastah ją pu
stą: rozglądali się bacznie, szukając 
śladów bytności Rózli. Zwróciły ich u
wagę sznury, okręcone dokoła pnia, z 
przepalonemi, leżącemi rt1 ziemi koń
cami. Jerzy wskazał na nie Josillet'owi 

- Rozumiem - rzekł ten ostatrl!i-:
la'.ldak skrępował Rózię, żeby uniemo
żliwić jej ucieczkę. 

-- Co jednak malej nie przeszko
dziło umknąć - dowodził Czaff ert. -
Przeipalila postronki 1i wyszła. To j(1sne 
jak słońce. 

- W takim razie musi ona być już 
z powrotem w la Cendriere - zauwa
żył Jerzy. 

· - Nie marny .pewności - oponował 
,Miiller - czy ta szopa slużyla 2'1 schro 
.nienie Piequeurowi. Sznury mogły być 
użyte do czego innego, nie do więzie
nia dziewczynki. Zdaniem mojem prze 
zorność nakazu(e, aby, jeden z nas tu 
,pozostał, podczas gdy drudzy wrócą 
do la Cendr;ere. Jeśli zjawi się Piequ
eur, zasiągniemy od niego 'Pewnie1-
szych wieści o losie Rózi. ,k'ak sądzicie? 

- Masz pan słuszność, P'anie Mtil
ler - przytw\ierdził Josillet. - Pozo
stanę tutaj choćby do jutra rana, je
śli teg-0 potrzeba. 

Z WieL Kr PoznaAsk!ego0 
W Poznań zalożyla się polska „Spólka 

Pszczelarska", z ogTaniczoną poręką, której 
zadaniem będzie popieranie przemyslu bartni
czego. 

Poznań. Jakich centrum wskutek swoiego 
przvmilania się rządowi wYchowalo wbie 
„da}czkatolików". na to dostarcza jaskrawego 
dowodu „l(athl. Rundschau". · 

Pismo to w od'J)Owiedzi na artykuly prasy 
centrowej, oma~;ające po~rzebę agitacyi w 
dzielnicach polskich na rzecz centrum, b:v doń 
przyciągnąć szersze kola niemiecko-katolickie, 
wydaje wyraźne i stanowcze hasfo bojowe: 
„Należy za pomocą wszystkich środków zapo 
biedz, żeby centrum ze swerni projektowanemi 
orgainizacyami nie uzyskallo gruntu pod nogami 
na kresach wschodnich. He.iże do waliki o o
świecenie ludności katoliokiej w duchu nie
mieckim! łiejże do walki z organizacyami 
centrowemi. - Jak sobie kto pościeli, tak się 
wyśpi. 

Z Ostrzeszowa d'onosza do „Gaz. Ostr.": 
Z tutejszCl.i wyższej szkoly dla chlopców wyda 
lano z tercyi: I3iegailskiego i fabrowskiego; 
z kwarjy. Skudlarza, Góreckiego, Stawskiego.~ 
z kwinty: Ligockiego; i ze seksty: Stawiskiego, 
Remelskiego 1i Balcerka za to, że rodzeństw!O 
ich bierze udzial w strejku s21kolnvm. Rodzefl 
stwo dwóch ostatnich to jest Remelskiego i 
Baker ka dziś już nie streJkują; przyrzeczono 
im też podobno. że zostaną po Swiątkach przy 
jęci z powro.tem. 

Ostrów. Strejk robotników wybuch1 w 
Ostrowie, ponieważ pracodawcy wcailc nie 
chcieli nwzglę,dnić żądali i życzeń tychże. 
Kieruje streikiem Polski ZwiC1zek Zawodowy, 
którego filia ostrowska oglo.sifa osobną 0ide
zwę do robotników. 

Ze Sl4zka Ci~Yli Staropolski. 
Godula. Pewna dawniejsza część gminy 

Rudy, po!lożona na północny wschód od f ry
denshyty, już od trzech lat do gminy Rudy 
nie należy, ale mieszkańcy tej osady ciągle 
jeszcze należeli do paraiii w Rudzie Ponie
waż im to byfo niedogodne, przeto, pisali d'J 
Biskupa, aby ich przylączy.t <lo parafii w OoM 
duli. Temu życzeniu stafo się obecnie zadość, 
bo od dnia 13 maJja b. r., o ile nikt nie zaprote 
stu1e, osada ta będzie do parafii w Goduli przy 
ląc.z .ona. 

Nowawicś 11od \Virkiiem. Górnik Jaikób 
Pfonczek tustąd postradat życie przy pracy 
w kopalni. Spadające \Vęvglc na miejscu go 
zabily. 

Z innych dzielnic Po Is~ i. 
Kraków. Na walnem zebraniu cieszyń

skiej Macierzy szkolnej mecenas Osuchowski 
ofiarowal imienńem Królestwa Polskiego 30 OOO 
koron na zaklada·nie szkól polskich na $lązku. 
Zgromadzenie urządzilo owacyę na cześć 0-
&ucha;wskiego i Sienkiewicza 

l\\ohylów. Ws1kutek ukazu toerancyjnego 
przeszło w dyecezyi mohylorwsl:<iei w roku 
1906 z wvznau:a prawosławnego na katolickie 
20 OOO osób, w tej liczbie w s;ubernii mińskiej 
13 413, w wile11skicj 628, grodzieńskiej 187, w 
witebskiej 4 303 i mohylowskiej 815. 

Parlament niemiecki 
uchwalil w piątek pięć mifonów marek 
jako odszkodowanie dh farmerów i 
'kupców w południowo-zachodniej A
fryce niemieckiej za straty poniesione 
podczas powstania murzynów i ukor1-
czyl drugie czytanie etatu pai1stwowe
go na rok 1907. 
f:__ . --„---· ~ 

Zgoqzono się na jego propozycyę i 
drudzy wyruszyli z powrotem do. ttaut
Butte. 
... Było to wieczorem. Cienie nocy 
. Przysłaniały już wierzchołki drzew_, 
mgła ~nvisla nad krzakami. 

Nagle poslyszeli przeraźliwy krzyk: 
Rózia z glośnem łkaniem rzucita się w 
objęcia Jerzego. 

- Jesteś nareszcie - zawołał Je
rzy, catuląc i uspakaj1a1jac dziewczynkę. 
- Odz:eżeś bywr11a 1przez te trzy dni. 
,W jak smutnym odnajduję cię stanie 'r' 
Kto obszedł się z toba ta.k okrutnie? 

- Piequem - odpowiedziała. 
- Piequeur, gdzie łotr się kryje? 

Zaprowadź nas go niego, musfmy ure 
.gulowiać z nim rachunki. 

- Odzie on teraz? - odparła Ró
.~h z gorzkim uśmiechem. 

Umilkła, j,akby nie miała odwj1gi 
wyjawić prawdy a potem głosem przy
ciszonym odpowiedziała, co z1aszło. 

V. 
Piequeur bimąc już za sznur, o<lwró 

cił się ruchem instynktownym. Spo
.strzegl Rózię wychyloną z zarośli dla 
.śledzenh swego 'prześladowcy. Za
klął strasz~iwie,odrzucil fajkę. zesko

. czvł z drobiny i zanim dziewczynka do 
)llyślić się mogła, co ,czynić zamierzał, 
.zb(>i] powalił ·ją na ziemię, 11ijąc p'.ęścia
mi po twarzy, po oczach.,,_ ,po szyi.„ 

- łfa ! uciekłaś - wolał zloczyr1q1. 
1Pieniąc· się ze złości. - Zawiodło c.;' ę 
.szczę_ście, jak widzisz. 

Rózia leżał,a nieruchoma na trawie. 

Sejm pruski 
orzyjąt w piątek w trzeciem czytaniu 
nowelę górniczą ograniczającą wolność 
poszukiwania węgli i ustawę o przy
tulkach i daniu sposobności do pracy 
robotnikom wędrującym bez środków 
żyeia. 

Nowe rozporządzenie w sprawie wal
ki o ziemię w dzielnicach polskich. 

Wsiprawie sprzedaży gruntów w 
dzielnicach polskich, pruskie ministe
ryum spraw wewnętrznych posfanowi
ło. aby landraci i wyżsi unzędnicy in
S'tytucyi finansowych niemieckich w 
Pozn;;i1iu i nfomieckiego b/1:Ilku wloś
cJiańsk1ego w Gdańsku byli obo1Wiązani 
dostarczać wiadomQści co do propono
wanyich sprzedaży gruntów i uczestni
czyli przy kupnie ze strony 1komisyi ko
lonizacyjnej. 

„Lubiani" niemcy. 
Z Abbazyi donoszą, że na koncer

cie urządzonym tam przez śpiewaków 
niemieckich, wygwil)dano ich i obrzu
cono ki1m~eniami za to, że śpiewali na
rodowe pieśni niemieckie. 
Anglicy o Kole Polskiem w Peters

burgu 
Lon~yi1ski „Times" zamieszcza ar

tykul wstępny, obejmująicy dwa ł,amy, 
w którym omawia stanowisko Po
laków w Izbie państwowej rnsyJskiej. 
Pismo wyraża wielkie uznanie dla po
litycznej dojrzałości 1polskii ego narodu 
w w1_r1stwie rosyjskiem. Artykuł pod
nosi, że polska repre~entacya w Izbie 
jest na wskroś patryotyczna i wzięła 
sobie za zadanie wzmocn::enie narodu 
polskiego środkami moralnerni, ekono
micznerni 1i konstytucyjnemi. Mimo te
go, że celem jej jest daleko idąca auto
nomia. nie ma ona absolutnie życzenia 
oderwania Polski od Rosyi, gdyż wie, 
że Polska po odłączeniu się oq Rosyi 
bylaiby wyst/lwiona na więkSize nie
bezpiecze11stwo, nii 1ż jest niem dzisiaj 
panowanie rasyjskie. - Pakt, że re
prnnzentacya polska ·potrafiła poprzeć 
etat wojskowy rosyjski, nie ustępując 
w niczem ze swego stanowiska patry
otycznego, że połączyła patryotyzm 
1polski z nowym p11tryotyzmem dla pań 
stwa rosyjskiego, jest doniosłem wyda 
rzeniem niety1ko w historyi polskiej, 

' lecz także w historyi Europy i calego 
św;iata. 

Wrzenie w lndyach. 
Wrzenie wśród ludności tubykzcj 

w Indyach przybiera coraz groźniejsze 
rozmiary. Według „Daily Grap hic'', 
od czgsu wielkiego powstania położe
n'.e w Ind:y1ach jeJ)zcze nigdy nie było 
tak 1powaiine. Na niektórych 'Punktach 
wladza mobilizuje wojska i zaopatru:ie 
żołnier,zy w ostre ładunki. 

Olównymi inicyatorami rozruchów 
obecnych są studenci Andyj1scy (babu), 

Łotr przypuszczał, że ]ą zabił. P1 
. .niósł dziecko i trząść niem zaczął. 
,dziewczynka otworzyltl nabrzmiałe o
.czy, krew płynęła jej z ust i znosa. 

- Poczekaj, skrępuję dę teraz w 
taki sposób, że nie będziesz mogla my
śleć o ua: eczce. 

Wyjął z worka zapasowy sznur, 
.spętał tak silnie Rózi ręce i nogi, że 

.aż kości chrzęszczały. 
Nie wydatl1 nawet jęku. Bezwładna 

?akby nieczuła na ból, ,przymknęła o
czy, nie mając sily ani krzyczeć nni 
stawiać oporu. Nicpor'1 pozostawił ją w 
tym stanie. a sam wrócił do drzewa, 
wszedł m drobinę i ·za,palił fajkę. 

Dzf ewczynka leżąc. przez otwór 
między krzakami śled~iła każdy ruch 
jego. Miala chwilę strasznej obawy. 
Piequeur zdawał się wahać. Czyżby do 
s1trzegt że sznur na 1pół ·przecięty W 
takim rfazie byłaby ZE:.Ubioną. Zab'iłby 
ją niechybnie. 

Nie uzas1adniopa obawa; nicpoi1 nic 
.nie wid~'.at 

Obu rękami chwycił za sznur i u
sciaidt na la weczce, którą opuszczał 
stopniowo w miarę 'Potrzeby. Sznur 
nie zrYWal się. 

Dreszcz wstr,ząsnąt Rózią. 
- Mushłam go podciąć za mało -

szeptał1a z trwogą. - Nic mu się zlego 
nie stanie; wyjdzie szczęśliwie z tej 
,przygody~ 

Szatan czuwa nad nim widocznie .. 
Czekała 'eszcze iparę minut. Pie

queur pracowal. nie domyślając się gro 
.żącego mu niebezpieczeństwa. 

wśród których od czasu zwycięstw~ 
Japonii riad Rosyą wzrosło znacznie 
poczucie narodowe. Oni to agitują 
gorąco przeciwko rządom angielskim 
wśród 1!1dnoścl miejscowej i zaczepia
ją anglików pr,zy każdej sposobności. 
Agifacya narodowa ogarnęla już nietyl 
ko Bengal, ale i znl1czną część Pendża 
bą Ruch :iest. czysto-polityczny i skie 
rowany więcej 1przeciwko obecnej ad
ministracyi indyj1skiej, niż pr:ieciwko 
panowaniu Anglii wogóle. -

Wiedeńska „Zeit" donosi z I(alku
ty, że niepokoje w lndyach przybieraj'\ 
,charakter bardzo groźny dla euopej
czyków. Rząid jednak jest dobrze 
przygotoW)my na ewentuaiJne powsta
nie krajowców. Po calym krajl:l rozlo
kowano armię 70 OOO luidzii bardzo sb
rannie uzbrojonych. Profesorom i sta 
dentom uniwersytetu kalkuckiego za
broniono surowo brać jakikolwiek u
dział w agitacyach. Ruch budzą(;y sję 
w Indyt1ch skierowa11y jest ;przeciw 
misyonarzom. 

m 

Z różny"ii stron. 
Bochum. Na tutejszym glównym dworcu 

zosita1 przejechany szafner Jan Drawer z Soest 
i byl na mictlscu trupem. 

Bochum. W niedzielę, dnia 12 maja, jako 
w ·ostatnią niedzielę przed Zielonemi Swiątka
mi, mogą ~klady być otwarte do godz. 7 wie-
czorem. · 

Sonderburg. Trzej robot111icy, zatrudnieni 
przy robotach ziemnych zostah Z<:!~ypa,ni. Dwaj 
natychmiast ponieśli śmierć. a trzeci jest nie· 
bezQiecznie poranioiny. 

W Ha'mme umarfo ziecko szkolne na tę
żec !karku. 

Oberhausen. Ośmioletni ch!opiec Karol 
Hartwig zostal! przejechany przez . kolei elek
tryczną i na miejscu zabity_ 

W Irkucku zauważono znaczne trzęsienie 
ziiemL 

Monachium. Rzeka Izar wystąpila z brze
gów i zalala sąsiednie pola. 

San Praud.tsko. Pomiędzy strdkującym 
DersionaJem tramwa1jawym a chęttn}{mi da 
~racy czyli lamistrejkami przyszło do snnego 
_starcia, v_9clczas którego wiiele osób zraniono_ 
PrzeszJo 10 zabito, mnóstwo zrnniono. 

L~:mdyn. 6000 górników w zaglębiu hrab
stwa Jork oświa,dczylo S1ię za strejkiem na przy 
padek,. gdy nie wydalono z pracy robotników 
niezorganizowanych, których są li_czne tysiące. 

W o Ino wypowiedzieć pomieszkanie przed 
czasem prawnie oznaczony_m, jeżeli ono szko
dzi zdroiw1iu. Taki wyrok wydal sąd rzeszy po
,dlug § 544 kodeksu cywiLnego. · Paragraf ten 
brzmi: J cieli jakieś mieszkanie, lub inne do 
pobytu ludzi przeznaczone miejsce znajduje się 
w taikim stanie, że używa111ie go jest polą,9zone 
ze z nacznem narażeniem zdrowia na niebez.pic 
czeł1stwo, to najemca może wypowiedzieć stQ
sunek najmu bez przestrzeganiia cz.as.u wypo· 
wiedzenia nwwet wtenczas. jeżeli o stanie mie
szkanie przy zawieraniu kontraktu· wri edziat, 
albo choćby się zrzekl praw z powodu wYżei 
wspomnianego stanu mieszka111ia mu służących. 
Raz.umie się, że nadzwyczajne wypowiodżenie 
,l20mieszkania tylko wtenczas może na:sitąpić, 
gdy mieszikanie przynosi szlm1dę z.drowiu. Mu
sz~ być ;istotne. powody podane, które udo
wod1nią, że ,da,lsze mieszkanie w takim budynku 
szkodzi zdrow.iu. 

ff#?WWW 

Błysk nieublagt:mej nienawiści zaM 
,świecił znowu w oczach d:dewczynki. 

- Nic chcę, iżby został uratowany 
- rzekła . 

Unikając wywalania najlżejszego 
szelestu, zaczęła tarzać się po ziemi. 
O ,piarę kroków db.lej dojrzała nóż ukrY 
ty w trawie. Podczas gdy Piequeur 
,hit ją nremilosiernie, oną 12adaJąc na 
,Ó'łf nóż, starała się ukryć go przed 
.wzrokiem bandyty; przeczuwała, że 
może być jej potrzebny. 

Ująwszy w dłoń ostrze, poprzecina 
la niem krępujące ją pęh 1a lubo uwol
.niona z więzów, zachowywała czas 
,pewien sipokój, aby nie zwrócić uwagi 
.Pieąueur'a, który zajęty pracą obrzµ
,cał !ią c:ągle lklaj_wami i ipogróżkami. 
R1abuś zwmcal niekiedy w jej stronę 
.głowę, i dopiero wid~ac ją leżącą nie
ruchomo, zabierał się na nowo do robo
,ty; złowrogim śmiechem oloszyl ptasz
ki. zwab'.one na gałązki deplem slo
necznem. 

Naraz Rózia wstafa ositrożnie z zie 
mi i czołgając się wśród zarośli, dąży~a 
.w stronę Piequeum . 

Co czynić zamierzała. 
Wejdzie rniespostr.zeżenie na drabinę, 

przetnie sznur, zanim lotr zdąży go z 
,rąk wyrwać i wtrąci rabusia tym spo 
,sobem w przepaść. 

Dwa razy zdało się dziewczynie, że 
szelest Mlmanych sto:vą galązek do
chodzi do uszu bandyty. Przystawała, 
pochylała glowę, ściskając z całych sił 
nóż, mający dokonać ataku zemsty. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) , ,j 



ie spraw robotniczych. 
Wiec Mhotników polskich na Górnym Slązku. 

W zcisz.lą niedzielę odbyl się w Katowicach 
11a sałi "Reichshalle'' wiec robotniczy przy li
cznym łldziale robotników z Miższych i dal
~~ych ok:o1k 

Wiec zaigait byJy pose.l pan Królik i :\vyglo 
sit w~t<:Paą mo:we. Mówca żalil się, że władze 
policyiue atr~d.uiaJą ~o'1s~im ro~otnikom urzą
dzame z.eł:>ran, wvw1era1ąc 11ao1sk na wlaści
cieli sal i pr.z.ez to związek nie może się roz
wijać prawldt01Wo. Daszą przyczyną siabego 
rOZlWoąr Związku jest obojętność robotników 
na ich dole, :niezrozumienie swego obowiązlku 
i zadania„ jednem slowem- braik zmysJ'u organi
·zacyjnego. Inaczej pojmują swoje :;mdainie ro
botnicy ·połscy na zaichodzlie, we Westfalii i 
Nadrenii. Tam prned mniej więceti cztery laty 
:za,loźyli robotnicy polscy zw;ia~ek zawodo1wy 
pod nalrffą •• Ziedi!loczenie zawodowe polskie''. 
Dzisiai „Zjednoczenie" !liczy prze·SiZ!o 40 tysięcy 
<:~nlków. podczas gdy związ.ek bytomski po 
18 letniem istlniieniu liczy zaled\vie 11 tysięcy 
.czJonków. Wprawdzie braciia nasi na zacho
<lzie żyją w leoszych warunkach, 1ko1rzysitniej
szych dla rozwoju 10.rga·nizacyi. Tam policya 
11ie przesz,kaidza robotnikom w urządz,:.1Jniu ze
braf1.. Dowodem tego jest fakt, że robotnicy 
p()lscy ua zachodzie z.w0iiali na pierwszą nie
dzielę maja w różnych miei1sG,awościach 14 
zeb rań. na niedztielę trzecią 20 a ina niedziele; 
czwartą 17. Przeszkody nie poi\vinny nas jednak 
zrażać ~ mimo tychże pracować musimy okoto 
zszercgowauia robotnik6w w bytomskim z;wiąz 
ku wzajemnej pomocy_ Ponieważ zaś ooecne 
prawo prnskie o stoi\varzyszeniach daie poli
.cyi spos.ołmość do ·szykan polslk1ich zwiaz;kó1w i 
zebraf1 , idlate·g·oi mu.simy dążyć do tego, aby 
prawo o st01Wa1rzyszerviad1 stało się prawem 
rzeszy ni! emieckiej i abv w t('n sposób szykany 
po!iicyi , ruskiej z1ostaly usunięte. 

Na w iecu tym przemawifit tahże posel 
'Korfanty. 

Rozmailośct 

Śluby Jana Kazimierza. Staraniem 
rady mie)skiej odbyło sję w nd edzielę 
w katedrze pontyfikalne w Lwowie na
bożeństwo, poświęcone 250 rocznicy 
zlożen~1 ślubu króla Jana Kazimierza 
przed głównym oltur.zem katedral
nym, do dziś d_l]i1a istnieJ1:cym. Nabożeń 
stwo cęlehrowal ks. arcyb. Bilczewski, 
w otoczeniu licznego duchowieństwa. 
W katedrze panował ścisk. Prócz 
członków rady i p'fezydyum miasta 
w~1ęly udzi(1l w nabożeństwie delega
~ye sześciu towarzystw ze sztandtara · 
mi, mianowicie „Gwiazdy' ', „Czytelni 
kolejowej'', „Przy.iaźni' ', termina1to
rów "pod wezwaniem Stanisława Kost
ki i tow. młodzieży rękodŻielniczej pod 
opieką blog. Jana z Dukli, orjlz pluton 
ochotniczej straży ogniowej „Sokół". 
Ks. łfskup sufragan Bandurski wygłosił 
dłuższe kazanie na temat historyczny. 
Wspom nial szanowny kaznodzien1 o 
nieszczęsnej dobie na1Jazdu szwedzkie
go, o przebudzeniu s ; ę ducha po obro-
ni ę Częstochowy. Król-wygnaniec 
Jan K1azirnierz wraca 1i ślubu1e przed oł'. 
tarzem Matki Boskiei. że krzywdy, ja
kich Rzpltn nie szczędziła swo1'. m naju
hots~ym dzieciom, -wynagrodzi. W 
dalszym oiągu omawiał kazno<l.21ieja 
dzieje konfederacyi barskiej męczef1-
stwo naszych braci w ka1zamatach sy
?irskfch i unitów na Podbsiu. „Do dziś 
Jeszcze - wolał ks. Bandurski - ślu
by Jana Kazimierza nie zost1ały w zu
P~lności spelnione. Konstytucya Trze 
hiego ma!]a bodaj w części miała te ślu-
Y s1r.ełnić, 1a po niej Kościuszko waro

Wal wszystkim równe prawia." W koń 
cu nawolywal zacny kapłan, a:by nie 
zapominano d~iś o ślubach królewsikich 
,z Przed 250 laty. 

Pogrzebana żywcem. We wsi Sarbazon 
~~h.owarno dnia 1-go bm. 30-letnią kobietę po~ 
P rnie umairJ'ą. Przechodząc dnia następnego 
·U~zez cmentarz, Jeden z. mieszkańców wJi.oski 
gr~SZal przyglus.zone jęki, dobywające siię z 
llli u, świeżo zasypanego. Dal więc natych
zi ast znać do wios:ki. Grób odkopaino i znale
p~10 w nim kobietę nieprzytomn_g, ale żywą. 
'Wp/Dewnym czasie odz.ys.kaJa przy~omność pod 
llak vwem świeżego poiwietrza, niebaiwem jed
Pra nastąpi! krwiotok i uratorwaina urmarla na
~zy'.\TQ~. Nieszczęśliwa musiaJa strasznie mę· 
bo~ się Pociczas z.a.mlm1ięcia w trumnie. Caly 
~ ca.lun i suknie bvly poszarparne. 

rze Ukr~dziona kolej. W Irlandyi. dalm111ano 
liniczk n1~~ldei, ukradziono mianowici~ .calą 
byię b{)le1ową dJ'ugości 18 kilometrów. Lmna ta 
ste~" Ocinie~ kolei „Great Southern and We
niev, : ~bu1d0iwar11ą p1rzed laty k11lkunastu;; po„ 
n(} az Jed.na1k nie oplacafa się przeto zaniecha 
!ni;llchu na niej. Spostrzegli to okliczni wie
szyncy, To też niebawem zaczęli znikać z tom 
w k 111 Dod1ktaidy, slupy i druty teleg·rnficzne, 
Zost~1cu zaś 11awet zabudiowa1nia stacyjne. Po-
1 Qo :Vreszcie ty1ko ieden most kolei~. a!e 
lliają n.ie~o zabrali się nliedawno rabusie, me 
Oieroc iuz nic innego ido wzięcia. Wówczas do
iórc zauważono raibunek. Przeszkodzono roz-

e tnostu, ale toru już nte ocatłono. 

~owy !.Zwił!zek zawodowy". W .Marsylii 
we ~ran cyn. powsta1 nowy z.wiązek, chyba do· 
tąd Jedyny na kuli ziemskiej. Z inicyatywy zn:t
n~go tu żebraka o jednej nodze franci~zka Ro
sma wszyscy żebracy koledzy zorganizowali 
stowarzyszenie celem obrony swych interesów 
i uregulQwania sprawy żebractwa. Związek 
wypowiada woine wszystkim symulantom i 
kalekom szhtcznym. Na zebraniu wstepnem, 
które odbylo się w jednem z szynków zredago 
wano ustawę przedstawioną obecnie do zalega 
Lizowania. Sk~ada się ona z 6 para~rafów i za
strzega, że czfonkiem związi~<u może pozostać 
tylko francuz, dotknięty wi<loczmem kalectwem. 
l(westyę koQ.iet ustawa rozstrzyi.ra w sposób 
_bar<lzo _oostępowy, przyznając im wszystkie 
prawa, przysJngujące mężczyznom. Związek 
ma być politycznie bezpa.rtyjny, ale cz.fonko
wie jego mu~zą zachować należyty szacunek 
dla ludzi, stojących u steru w1Jiadzy i kleru, za
kazuje więc u.stawa czlonlrnm zw!iazku śpiewa 
nie lub deklamowanie jakichkolwiek 'Piosnek i 
kupletów. uwlaczaiących rządowi. jego agen
tom, a również i kaptanom '~~zystkich wyzuań. 
&f!§f lllM_!I . - E±L!!J 

i~1+mbozeńsfwo polskie~ 

Nabożeństwo polslde w klasztorze 
w Bochum. 

W środę 15 maja n:a wieczór o 8 
kaztmie dla żonatych mężczyzn. 

W środę 22 maja na wieczór o 8 
godzinie kazanie dla kawalerów. 

W Gełsenkirchen-Bulmke sposobność do 
spowredz.i od piątku po poludniu dnia JO bm. 
aż do 12 maja. W niedzielę kaza.nie polskie 
o 11 przed pol. i o 3 i pól po pol. 

Naboźeństwo polskie w Kastrooie. Spo
sobność do spowiedzi św. ocl: 10 maja po polu 
dniu t1ż do 15 maja. Po ])OJndniu w 111iedzielę 
nabożel1stwo dla' Polaków z kazaniem i bto„ 
go~a:wier1stwem. · 

Osłalnie wiadomości. 
B e r 1 i n. W pruskiej izbie panów 

napadł dawniejszy marszałek parla
mentu centrowiec hr. Ballestrem w spo 
sób praktykowany przez hakatystów 
najczystszej wody na ruch narodowy 
na Górnym Śląsku; odpowiedział mu 
książę Radziwjłł w spokojnem prze. 
mówieniu. -

Wielki wiec polski 
y;: " r odbędzie sią ' 

w niedzielę. dnia 12-go maja 
o gotłz. .ł: po poł. 

n1.\ sali hot~lu „Vietoria" 

W' i~ochu·m 
przy ulicy Alejowej (Alleestr.) 

Na wiecu będą omawiane bardzo 
ważne sprawy, które każdą Polkę i ka
żder~o Polaka interesować muszą, 
przeto też spodziewać się 2odzi, że 
wszystkie Rodaczki i Rodacy nietylko 
z Bochum, lecz także z błiż~.zej i !lal-
1szej okolicy licznie sie zbiora, by ra
dzić wspólnie nad naszem położeniem. 

Liczny udział R'lJ.ac.zek 1 R <1dak6w 
po~ądany 

-:::~~~~~~~· ~~~~mm 

Baczność Oberhausen i okolica! 
Dnia 2 czerwca odbędzie się piel

grzymka 

do Biewlges. 
W Newiges będzie odprawiona Msza 
św. z polskiiem kazaniem ii ,pol~skim śpie 
:wem. Bliższe szczegóły będą jeszcze 
ogloszone. Komitet. 

SPROSTOWANIE. 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Ober-Marxlob 
urządza w niedziele. ·dni~ 12 malia wycieczkę 
do ogrodu p . .Fischera w Orsoy. Druh,owie na
sze~o towarzystwa oraz czlonkowie Tow. św. 
Andrzeja winni się punktpalnie sta1wić o godz. 
1-ei w pol1.1dnlie n<l! sali p_. Mi1nhorsta. Czbn
kowie 'Do.w. „Jutrzenika". którzy udzial brać 
będą. winni się zastosoiwać wedlui.r wskazówek 
swego przewodniczącego p. Drozdy. Zaprasz~ 
my ta1kże Tow. gimn. „Sokól" z Hamborn i 

Neumlihl. Osobnych wproszeń nie wysylamY. 
O jaik 11ailiczn1lejszy udziat w wycieczce upr:a· 
sza (2) 

Zarząd Tow. gim.n. „Sokół". 
Tej samej niedzieli :iadinego zebrnnia odby 

wać nie -będziemy, jaik mylnie -0gloszono w 
„Wiamsiie Pol." dnia 8 i 9 maja 

Piotr Re~ulski, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Holsterhausen 
urz~dza dnia 12 maja uroczystość poświęcenia 
nowej chorągwi, na którą wszystkich Roda
ków z ttolsterhausen i okolicy orraz. szanowne 
tio.warzystwa, które zaproszenia odebraily ·i te, 
które dla bra.iku adresów zaproszeń nie ode
braiCy serdecznie zaprasizamy, Program. Od 
godz1i11y 2 do %4 przyjmowanie bratnich Towa
rzystw na sali p. Dingelbauera, przy ul. Dor· 
steńskiei 128: o iodz. pól do 4 po pot. wymarsz 
do kościola na nabożeństwo polskie, po nabo
żeństwie paw.rót na salę, gdzie się odbędzie 
dalsza uroczystość. Będzie koncert, deklema
cye, śpiewy Kólka śpiew~ck!ego „Wanda" z 
ttolsterhausen i przedstaW'leme teatralne pod 

·-· . , .. ··. ·~' ' ·t \ . 

tyt.: „NowO'Żeńcy'· i „Bartos z ood l(rakO\\ a·-. : 
I(oncert wykona p. Micha~ Jankowiak z Herne. 
Rodacy, którzy chcą wziąść udzial w naszej 
pierwszerj r-0cznicy j pośw · ęceniu chorągw:i, 
niech się postarają o kartki wstępne, ponieważ 
przed czasem kartka wstępua kosztuje SO 
fenygów. przy kasie i5 fen.; dla czlonków to
warzystw 30 fen. O liczny udz:ial czlonków bra 
tnich towarzystw i R.o<laków, którzy nie są w 
towarzystwach mile się uprasza. 

Zarząd. 
Uwa~a: Zarazem donosimy szan. Rodakom 

iż przybędzie polski ksiądz w sobotę po po!u
dniu. W. niedzielę i w wniedzialek sposobność 
do spowiedzi św. wielkanocnej. Szanowni Ro· 
dacy z liolsterhausen zechcą się jak najliczniej 
do spowiedzi przygotować. (3) 

Andrzel Ciszak, przew. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Castron 
urządza w niedzielę dnia 12 maja zabawę wio
se1mą na sali p, Schulte-Beckera. Początek z:i. 
bawy o godz. 5 po południu. Zabawa będzie 
uro1zmaicona ćwiczen!ami wolnemi oraz ćwicze 
niami laskami . Upraszamy niniejszem szano
wnych R.odaków i Rodaczki o liczny udzlial w 
zaba1wie. Goście miłe widziani. Czorem ! 

Uwaga: Óiwczenia odbędą się po poludniu 
o ~adz. pierwszej. 

Zebranie o 1rodz. 2 oo ćwiczeniach. zatem 
prosi się szanownych druhów o punktualne . 
przybycie, ponieważ są ważne spr:nvy do za-
latwienia. (2) Wydział. 

Baczność Polacy w Caternbcrgu t 
Podaje się do wiadomości , iż Towarzyst\\ o 

gimn . • ,Sokół" urządza \v nied·zielę, dnia 12 
maja swoją wiosenną zabawe. na która wszyst 
k1iclt nam życzliwych Polaków z tutcisze·j miei
s1cowości serdecznie zaprasza. Pocz4tek o go 
d.z,inie 4 po potudiniu. O 2 godzinie rozpocznie 
się strzelanie d10 tarczy ito o nagrody, Mamy 
nac.l7Jieie. iż szanowni rodacy jak najliczniej nas 
odwiedzieć raczą. Bratnie gniazda, które dla 
braku adresów zaproszenia nie odebrały, także 
sie zaprasza. Czolem ! (2) Wydział. 

Towarzystwo .• Sokół" w Schonnebeck. 
Pnsliedzenie odbędzie się w niedzielę, dnia 

12 maja o godz.inie 3 po poJ\udniu na sali po
siiedrZ'el1. Na .Zrebrainiu nie ROWinno żadnego drn 
ha brakować, ponieważ przyjdą bardzo ważme 
-sprawy pod ohrai<l~' · C.zolem! (2) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Antonie~o w Ruhrort-Laar 
obchodzi duia' 12 maja swą 17 rocznicę na wiel
kiej sali domu towarzystw w Laar, przy ko
ściele katolickim. Prograim. Od' godziny 1-3 
prz,yjmowanie bratnich towarzystw. O godz. 
3 i póJ wymars.z na polskie nabożel1stwo. Po 
nabożeiistwie dalsza urocz.ys,tość. O ~odziuie 
7 i pól odegrnny będzie teatr amatorski: „An
drzoj Batory", dramat historyczny w 5 aktach. 
Wstępne dla czfonków wszystkich towarzystw 
40 fen. dla niecztonków przed czasem 60 fen. 
przy lrnsie 75 fen.. O liczny udziat proSii sie 
wszystkie rodaczki i rodaków oraz towarzy
stwa...: które zaprosz'enia oidebraJy i te które dla 
braku adresów zaproszenia nie odebraty iaik 
1rnjuurzejmiej zapraszamy Szan1owncj publicz
ności z.wracamy uwagę na sztukę bardzo pię
kną '!- wicku 15-go, w której występują 24 oso
by. Karty wstępu są u pr.zewodmiczącego p. 
M Depy do nabvcia. (2) Zarząd 

Towarzystwo św. Jana Ewang. w AltenMgge 
(powiat Hamm) 

donosi Qprzejmie s.wym szan. cz.Jonkom oraz 
wszystkim RoCI.akom 1i R.odacz.kom z Alten
bćigge i oko·licy, iż dnia 20 maja ·to jest w dru
gie święto Zielonych Swiątek obchodzimy u
roczystość 3 rocZ:nicy na.szei. Szanowne To
warzystwa, które zaproszenia otrzymafy, tak 
że i te, które dla brarku adresów zaproszeł1 nie 
odcbrn!y, uprzejmie prosimy, aby jak nailicz
niej zechcialy nas odwiedzieć. Program: Od 
godziny 2 do pól do 4przyjmowanie tol\va
rzystw i gości na sali p. Wensman:n, okofo ko
ściofa, o oóJ do 4 wymarsiz do kościola na na
bożel1stw9 polskie; po naboże1istwie kazanie 
potem pochód po1 Altenboggc i z powrotem na 
salę. Tamże przywitanie sąsiednich towa
rzystw, koncert, śpiewy, deklamacye i mowy. 

Uwaga: Dla towarzystw, które przyb~
dą ze strony Dortmund, Courl, !\amen, Szarn
hor st jest ze stacyi kolei Nordbćigge 25 mi
nut do Alte11b6gge, zaś dla tych towarzystw, 
które p·rzyjadą r>_rzez Unna, to jest Unna, Bo
ncn, ttamm jest od Bonen na sal..e 10 minut. (1) 

Zarząd. 

l(oto śpiewu „Harmonia" w Gladbeck 
uwiadamia szan. czJonków i KoJa, które zapro
szc11 h 1 .debra~y. oraz te, które zaproszeń nie 
odebrc i ·, tak samo wszystkich Rodaków w 
Gladbeck i okolicy, iż obchodz:1imy pierwszą 
w1osenną zabawę w dniu 20 maja w drugie 
święto Zielonych Swiątek na sali pana Sichacza 
ulica łlerman:nstr. Mamy nadzieję, iż we wy
żej wymienionej uroczystości wszyscy jak nai
liczniejszy wezmą udzial, przezco przyczynią 
się do szerzenia zamilowainia do pieśni polskiej, 
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 3 po po
Judniu. Program: Koncert. wykonany przez 
kapelę <lyrnenta p. Pietrygi, 2) przyjmowanie 
towarzystw i k6l zamieiscQWYch od 3 do pól 
do 4,3) zagajenie uroczystości przez prezesa i 
powitanie gości: 4) śpiew kola „IiarmonJia" z 
Gladbeck_; S) śpiew 1kó.C sąsiednich: 6) monolo
iti i deklamacyc; 7) śpiew: 8) dalszy ciąg zaba 
wy z tańcami (2) 

Zarząd. 
Uwa~a: Zebranie odbędzie się w drugie 

śzyięto ZieJonych Swjątek o ~odz. 11 zaraz po 
nabożeństwie. 

Bractwo róź. Żyw., w. v. Serca Jezusoweito 
w Oberhausen 

obchodzi w pierwszy dzień Zielonych Swiątek 
to jest 19 maja pierwszą rocznic_e poświęce
nia chorą~wi, na którą za,vrasza jak najuprzej
miej wszy_stkie Bractwa Różańcowe, towarzy-

s rn polskie. które z pro zenie od br h· · ·o 
i te. które dla braku adrcsó' • zaproszenia nie
dostaly i wszystkich rodaków t rodaczki z 
Oberhausen i okol cy. Bra ·twa i to'. •arzyst'\ 
proS!imy przybyć z chorą~wiami. Program bę
dzie na t_ępuiący: w piąte.k 17 maja o godzinie 
3 po poludnJu przybędzie ks. pols-~i do kościol 
Serca Jezusowego i zaraz zacznie s.luchać spo
wiedzi i to niewiastr. O godzinie 7:>i na ·wie
czór bfld,zie różaniec, a potem kazan'e w so
bote rano o godz.inie 7 msza św. i w·spólna Ko
munia pod chorągwią. Po południu spowiadają 
się mężczyźni. W niedziele rano o 7 i pól przy 
stepują m~żczyźni do Komunii św. pod chorą
gwLą różańcową. Po poludniu o godzinie 2 
przyjmowanie bra<::tw i towarzystw u pana 
Alekota. zaraz kolo kościo!a (Marktstr.). O 
godzinie 4 polskie nabożef1stwo z kazaniem. 
Po naboże1istwie udamy sie na wielką salę <lo 
pana Webra, ulica Duisburgska 419. Tam bę
dzie dalsza uroczystość. O godzinie 8 będzie 
odeR"raną bardzo religijna sztuka amatorska 
pod tytulem: „Ida z Togenbuf'ga", na którą sie 
zwraca rodakom uwagę, gdyż tu w tych stro
nach dawno jej nic widziano. - Wstępnego 
placą wszystkie bractwa i tow. 30 fen., goście 
50 fen., a nicwias1ty 10 fen. Jeszcze raz zapra
szamy wszystkich życzyliwych nam rodaków i 
Rodaczki na uroczy~ość. W imieniu bractwa 
róża1icowego (3) 

Karol Nowacki. nadzelator. 

Towarzystwo św Józefa w Horsthausen 
oznajmia swym c1..tonkorn . . iż nasz przewodni
czący Jakób Bartkowiak opuści.t Horsthauscn 
a przeniósł się do ttolstcrhausen. gdzie zalożyl 
sobie sktad kolornlalnv. z te~o powodu otlbc
dzie się w niedzielę dnia 12 maja po ost:itnicm 
nabożeństwie o gotlz.. 11 i pól nadzwyczajne 
walne zebranie, celem oboru nowego przewod11i 
czącego j zatatwienie innych ważnych spraw. 
O liczny udzial uprasza (1) 

K. Swieluga, sekretarz. 

Towarzystwo św. Jana z Matty w Wetter 
Zebranie odbędzie siG dnia 12 maja o godz. 

4 po pofadniu na sali zwyklych posie~zef1. Sz~ 
nownych cztornków, którzy życzą. sobie czapki 
towarzyskie, uprasza sie. aby się na powyż
szcm zebraniu stawili, gdyż będzie miara bra
na. O liczne i punktualne przybycie uprasza 
się. Zarzą.d. 

Towarzystwo J!fmn. ..Sokół" w Dyselciodj!ie. 
W drugie ś;więto dnia 20 maja otlbęclZlie się 

zebra111ie „Sako.la" w lokalu p. Vopla, ul. Kolo\1-
ska nr. 252 punktualne o godzinie 2 po uol. O 
liczny udziial dh. jako i gości się uprasza. 

Wincenty Kałwhiski. sekretarz. ( l) 

Koto śpiewu „Wanda w l(ay 
Lekcva śpiewu będzie w nicdziclQ, dnia 12 

maja o godzinie 1 w południe w lokalu Kofen-
cherstera. (1) Zarząd. 

Baczność Rodacy z 'Ełberfeldu i okoł;cy? 
W sobotę 18 maja sposobność do spowie· 

dzi św. wielkanocnej od s:;odziny 6 w1ieczorem 
W pierwsz eświęto Zielonycł1 Swiąt 19 maia 
o godzinie 3 i pól po poJ'udniu naboże(Jstwo 
polskie. (1) Zarząd. 

Towarzystwo „Zgoda" pod wezwaniem św. 
Stanisława B. w Elberieldzie. 

Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Suder 
w ich 

zasyla swemu zacnemu cz!onkoWli painu 
JANOWI RYBARCZYKOWI 

oraz narzeczonej jego pannie 
MAGDALENIE STRÓŻYI(, 

w dniu ślubu dnia 12 maja swe naiszczersze żr 
czenia a na ostatku spolem wykrzykuiem: 
Mfoda Para niech tyje t a echo ze Suderwich o 
I(orfmlewo niech się odbije. (1) Zarząd. 

BflłRilMRflHH iłi1! 
Baczność Dilmpten ! 

Zabawa z tańcami dla ,,Ziednoczenia za
wodowego polskiego" odbędzie się 12 maJa o 
godzinie 5 po południu w lokalu p. Ekard, da
wniej Retz Melinghofenstr„ na którą wszy
stkiich członków i rodaków zapraszamy - (1) 

żarząd. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodingen 
Walne zebranie odbędzie się w nledziclę, 

dnia: 12 maja o godz. Yi12 w pO!tudnie. O li
czny udzial prosi Zarząd. (1) 

T owarzystwo św. Augustyna w Ro.tthausen. 
W nied~ielę. dnia 12 maja o godz. 2 pn 

pol. zechcą się czlonkowie w lokalu posie
dzeń w czarpkach i oznaka.eh stawić, gdyź po
jedziemy na rocznicę Towarzystwa w Alten-
essen. P liczny udzial prosi zarząd. 

WYCIECZl(A 

odbędzie si(l w niedziele. dnia 12 maja o godzi
nie 6 po południu d<> ogrodu p. W alburga w 
Hofstede. 

Komitet wycieczek latowych.. 

™ 
Za 01łoszenla I reklamy redału:n we

taac pt1bllcznośct nie odpowladta 

Służąca Polka 

znajdzie zaraz dobre miejsce w restaurac}i. 
Zgioszenia przyjmuje Miedziński w Herne, ul
Neustr. 24. (600) 



Straszna okropność Jaka? 
Udowodnionem przecież, że nadużywanie alkoholi, a temwięcej łanich i lichych straszne skutki 

~ 

wywiera, a pomimo tego tak wielu kupuje wódki. gdzie dostanie duio i łanio, a przecież najlepszy 

i na]czysfszy towar łanim być nie mo~e. 

2) Poprawcie się, pijcie mniej, najlepsze i droższe, a chcecie mieć pewność, że to dostaniecie, żądajcie wszędzie 

sławnych likierów, koniaków i bezalkoholowych napoi B. KASPROWICZA. 

3) Kupujcie w oryginalnych butelkach, zamkniętych, nalepionych na szyjca banderolami na krzyż. bo zacho
dzą oszukańcze nadużycia i w butelkach odemnie pochodzących, choć to karygodnem, sprzedają Wam inne u. 
che naśladownictwa za moje. • 

Bam borg. B. KASPROWICZ, Gniezno. Be run. 
iilmllmlBlllmBlllllBl'llllll„„„„„„„„„„l'llJ!IUBl„„Em„„„111111„„„„„„SlBIDJBl„„ ... „„ ... „„„111111„„„„„„ 

Materace 
Szafy do rzeczy 

odstawiam pod jak najkorzystniej
szymi warunkami spłaty, wszystko 
na jak najwygodr iejszą. i łatwiejszą 

Ogniska 
Wtziki 

Obrazy,zegal'y 

-- od pła te , . :.~ \ . ł.< :_ ; ~. :--
' • ,.'\~· • ł :,~,...~ ~' 

. Szafy za szkłem 

I Bufety 
Szafy kuchen. 

m1es1ęczną. 14-dniową i tygodnio
wą, tak, jak sobie kto życzy. 

--Komody, 

Dostal'czam tylko pierwszorzędne 
meble i gwarantuję za każdą sztu
kę. Proszę się o tem przekonać, 
zwiedzając i kupując tylko ( 508) 

Szaf oni erki 
w olłlrz1mhn 

·domu kredytowym 

J. rzhoff, 
Reckłłnghausen-Sihł (Br~cb), 

50 

ul. Bochumska 192 Bochumerstr. 192 
u· pobliżu apteki i 1•oczty. 

.Kasa oszczedności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 4.37 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4: proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

. ank Zi emski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe-) 

Ważne dla kaźdego Polaka wychodźcy. 
Pro.we1zhwyu1 8karbcm dla każdego wy

ehodżcy polskiego, R tóry albo rzadko albo wcale 
w stronach obcych nie ruo~e usłyszeć Stowa Bożego 
w języka p• lskiro, są 487 

,J( A Z A N I A D O M O W E" 
na niedziele cale~o Roku Kościelmego, opraco
wane przez ks. W. Zaluskiego a zaopatrzone I 
w aprobatę biskupią. „Kazania" obejmują 
prócz tekstu 27 ślicznie wykonanych obraz
ków calostronnych; oprawa jest bardzo gu
stowna. - Nabyć ie można bez podwyższe
l!Ii.a ceny na splaty drobne . Cena ogólna wy
•osi 5.i:; mr. - Adres: 

O. Tł;1 · 'a, księgarnia katolicka, Stuttgart. 

Budzi gł. d?.wonek. 1,ar; m 
Zellarok kies~onk. 2 

& " nikloVi'. t3fi a:!i 

Z are czvsto 
sx·e o; y ,sa m 

· ł• okoł1) 2000 ilnstra· 
' cyi wy . armo b 

Poszukuię od za.raz 

2 uczni handlowych 
jednego <lo biura w Iierne, drugiego do handlu 
mebli 1 wypraw w Recklinghausen Sild. 

Znajomo-ść języka ojczvstegoi i niemiockie
go potrzebna. Z_gfoszenia ze świaidectwami u-
gra~zam do biura (546) 

Jan Kwiatkows.ki, 
interes kredyto"W:Y 

Herne, Bahnhofstr_ 50. (Wchód z Oststrasse). 

--KamTenlca w Ostrowie 
przy ul. Bismarka nr. 27 - do nas na
leżąca, a poioż.ona bardzo korzystnie, 
bo w pobliżu koszar, nada~.ąea się za
tem na przedsiębiorstwo każdego ro
dzaju, jest pod ba;rdzo korzystnemli wa 
runkami od zaraz lub ;później ,do naby
cie. (545) 

Dr ęski & Lan:ner 
Dom Bankowy. Telefon 1960. 

P o z n a ń (Posen). 
·---------

Hen .. el's 
I ich-Soda 

Zakład artystyczny f ros zek do prania 

W. Karłowska w Poznaniu „Nlegedacht" 
• n1>jlepszy i najtaiSt:y na 

dostawia nąjpiękniejsze chorqgwie, zatem s~iecie, bo oprócz niego 
towarzystwa, które mają zamiar chorą- n~e potrzeb~ do prani~ 

gie~ spr8:w~ ~ c c~ mą I p1ę ną ~ o- mydła. Paczka. 20 fen. 
. "ć h ta . . . k h I uzywać am sody ani 

rąg1ew m1ec, mech SIQ z calem zaufamem Bielizny nie potrzeba już 
zgłoSZI\ do głównego zastępcy 339 trze~ tylko si~ i4 wy-

płócze. Gwarancya na 

Jana Kierczyńskiego w Herne~ : : oc~:n:a:;:~7'· : : 

·- --~- · ulica Gesellenbausstrasse nr. 1 , 
który służy wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 

Mam jeszcze około - - - ·- (547) 

3000 ct1·. kartofli 
tanio do sprzedania. 

JAN KWIATKOWSKI HERME, 
___ --~ahnhoft'.)trasse 50. Telefon Nr. 577. 

Jest najzdrowsza 

jes.,. najlepsza. 

na natdzwy~·zaj tanią podaż 
obu~ia! 

Wskutek nabycia znacznej ilości obuwia jestem w stanie 
sprzedawać nast~pujące artykuły po szezególnie łaniel1 
eenaeh: . 

parfya damskich trzewików 
bokskalf modny fason 

partya imil. trzewików che-
vreaux dla pai1, eleganc_kie,: lakowym czub

kiem 1 bez 

Partra okolicznościowa! 

prawdziwe trzewiki ohevr~iax 
w mo n ·m bronzowym kolorze 
dla 1•anów 915 

1•ara mk. 

Pb.Gr 

I dla pań ~75 
I para ~mk. 

ss, Bochum, 
Bongardstr. 4. 

w Harxleh: 
Ang. Eggert, 
wdowa pet. Grimer, 
Otto Mess Nacldl. 

w Hamborn.: 
Fr. W. Korten. 
wdowa .Aug. lf.U.aupt, 
Gust. Tjarks, 
J. Htittemann. 

w Bruckha.\lsea: 
Hamb. Importh. 0Tenz", 
J. Juszczak. 

w N eumiihł: 
Aug. Hesse. 

w Buschhause.n: 
Hugo Eggert. i37 

Z powodw innego 
przedsiębiorsto1Va, jest 
11j 2 piętrową i narożna 
nowa il!!! 

kamienica 
masy w murowana ~IU'llZ 

do sprzedania, w J)lieście 
powiatowem Gostyńu, 
przy ulicy Zielonej, 
wpfata podług umowy. 

Zgłoszenia przyjmuje 
Andrzej Olejnl• 
ezak w Wat1en• 
sel1eitl, ul. Bo
ehumska nr. łiO· 

r-rzy zamówJe· 
niacb prosimy za· 
chęcaó kupoow i 
pr zemysłow e6 w, 
aby 2 a mieszczan 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom 1 prze· 
mysłowcom, któ· 
rzy w naszej ga• 
zecie ogłaszają.i 
niech kupuj2kCY 
powiedzą, że to 
ogLoszenie czyta· 
li, aby ogłaszaj~· 
ey wiedzieli, te 
ogłoszenie miał& 
8kutek. 



•. ~09 Bochum, n 14: 901 

f tdlilnDO pismo lliUlVi dla Polak6w Ił ObUJtniO pogyift'i uodo y po Uty y m. 
•• 

yth~i codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
ck. p~edplata kwartalna na wczcie i u listowych 
~ t mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

ltD "Wiarus Polski" za,pisany Jest w cenniku pocz 
łOWYJll pod znakiem •• L. polnisch nr. 123." 

W 1111 Boże za Wiarę I OJczyznc I 
Za inseraty placi sle za miejsce rzadka drobneico „. 
ku 15 f. ogloszeaie. zamieszczone przed inseratami «i 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy dt 
„Wiarusa Polskiego" nalety frankować I podać • 
nich dokfadny adres plsząc~o Rekop. nie zwracamy 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 141.f. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wJć, czytać i pisać po polsku! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 
emczyć się nozwołi ! 

Z wypadków dni:,. -
zeclw wyrokowi sądu dyscypllnarne 
w !§prawie byłego gubernatorn l(a„ 
ntlłtł Puttkamera założył urząd kolo 

nialny rewizyę. 
Wobec ostatnich zarzutów byłej ko. 

anki .Puttkamera obecnie pan, von 
ermar sprawa może mieć cie!nwy 
zebieg, Pani von Germar zaskarżyła 
z o obrazę rprowadzącego· przeciw 
tt~amerowi śledztwo sędzieg<J. 
Oitbernaitoirem Kamerunu mia.no\v:i 
został tajny radzca legacyl~1y Seitz. 

pr1emyśle drzewnym zanosi się na 
akoóczenie czteromiesięcznej w alki 

zarobkowej. 

Walka ta obejmowała. różne wi ~1-
e l mniei'sze miasta Niemiec z BerE~ 
m na czele. Ostatnie układy pom~<".-
praco<lawcami a pracobiorcami w:i 

prieb:eg pomyślny. Praicodawcy 
ąuili w niektórych ważnych punk
a. 

e ciec św. znajdował się tymi d~iami 
i. w niebezpieczeństwie życia. 

Ja! Qbecnie donoszą z Rzymu, prze 
• odz~ł O~p:.ec św. tymi dniami przy 

rze istarym w ogrodach watyka11-
• ·en. Zaledwie papież oddalit się od 

o miejsca, gdy mur na.gle się za-
alit 

· Xolonii odbyło się ubiegłej niedzie1i 
walne zebranie ,.Uotenierajnu". 

W kolach niemieckich oczekiwano 
rania tego z wielkiem zajęciem z 

Wodu agA:a1cyi kierownika ,.flotenfe
,nu'' jenerah Keima za kandydatami 

• ralnymi i rządowymi przeciw ka:-i
, datom eentrowym oraz z powodu PO 

tałej ztąd polemiki pism centrowych 
zeciw „flotenfera~\IlOWi' '. 
W działalności swojej wyborczej 
. zyt się jak "\Yiadomo jenerał Keim 

• że względami ks. Buelow~1. Dział::i 1 
~· ć P. Keima nie podobała się mianri
t ie bawars~im i saskim oddziałom 
ło otenfera]nu. Spodziewano się więc 

kawej dyskusY'i. Sprawę jednak za 
iViDno Po cichu na zebraniu centralae 
zarządu a na walnem zebraniu przy 
tylko rezolucyę, w której zażąda-

.Przyspieszenia budowy okrętów 
;ennych uchwalonych w roku 1900 i 
~ i w które:! wypowiedziano, że 
Dt.enferajn" stać będzie w dals:1 ei 
o·ej dzialalnośei ponad przeciwicń
·arni Wyznar1 ,;, stronnictw. 

u Kolonia-Neuss wydarzyło się I lin" 

niosło obrażenie, niektóre tak ciężk\:, I 
że musiano ie odstawić do domów dia 
·chorych w Neuss i Kolonii. 

Sejm miast westfalskich odbył się w 
Ha mm. 

Uchwalono zwrócić się do naczeLlc 
go prezesa o cofnięcie rozporządzen h 
według którego część dzieC!i poczyna 
uczęszczać do szkoły liczą~ zaledw:e 
5 i ·pół roku a przestaje uczęszczać ma
jąc 13 i ipół roku. 

Następny sejmik odbędzie się w ru
ku1908 w Gelsenkirchen. 

W parlamencie niemieckim żądano Po
nownie lepszej ochrony górników. 

Przy ·Omawianiu interpelacyi doty
czącej ostatnich wielkich nieszczęść 

korr1lnia:nych w Reden i Klefn Rossetri 
wskazano na konieczność zaprowadze
nia kontrolerów wybieranych przez ro 
botniików. Mówoy zaznaczali, że przy 
obydwóch nieszczęścia.eh powodem ka 
tastrofy był brak należytej kontroli. O
becnie w Reden, gdzie tyle robotników 
życie utracifo ~kazano nadsztygiara ua 
- 30 marek kary. 

Przedstawiciele rządu twierdzili, że 
1przewinie1i. osób odpowiedzialnych nie 
udowodniono, jedyni.e na kopalni K:e'.n 
Rosseln stwierdzono przewin:lenie urzę 
dników, które Jlednak zdaniem rządu nie 
stoi w bezpośrednim związiku z nie
szczęści.em. 

na 

Sprawozdanie towarzystwa św. Wacława 
w Linden. Towarzystwo na początku roku 1906 
Jiczylo 66 czltonków. na rok 1907 przeszlo czyn 
nych czlolików 117. Dochodu mialo Tawarzy
stwo w czasie od 7 stycznia 1906 do 13 stycz
nia 1907 roku 506,25 mr. pooostafo w kasie z 
1905 roku 371, 17 mr. razem wynosil dochód 
877,42 mr. rozchód wynosil" w ciągu roku 590,32 
mr. pozostaje w kasie na 1907 r. 287,10 mr. 
Chorym czlonkom Towarzystwo wvplacilo 
wsparcia 238,25 mr. 

Zebrań odbyto Towarzystwo 21 w ~em 
4 walne. Na zebrania uczęszczalo 30 do GO 
członków_ 

Księdza polskiego mieliśmy 6 razy. Wspól
nie do ~powiedzi i Komunii św przystępJwn
liśmy raz. Z chorągwią występowaliśmy o 
razy. Mszy św. zamówiliśmy 2. Na Swięt:->jó
zafacie z dobrowolnych składek i z kasy dafo 
Towarzystwo 36,90 mr. Do kasy Tow. Czytel
ni Ludowych w Poznaniu wys!alo Towar~y~:t
wo 15 marek. 

W bibliotece posiadamy 200 ksiąi:ck, 1,tórc 
należą do Towarzystwa Czytelni Ludowvd1 w 
Poznani.tł Towarzystwo liczy 110 c .~hi1k6\\.. 
czynnych. . 

Dnia 13 stycznia 1907 ro:m odbyfo się rocz 
ne walne zebrariie i obór nowego zarz 1.JJ , d11 

któreg-o zostali wybrani: Jan J(aczor, ;-ir:tc\V. 
Jan Caluiek, zast., Tomasz Jakóbczak sekr„ 
Ignacy Kę_dzia zast._. Napoleon Z•i•w!~ws~i s_kc1. 
An<lrzej Józefiak zast., Igna;;v P•we.:k1 b~l:: 1 't> 
tekarzem, Jan Kesy, zast„ /gna;::\' 1(1::z}11sl\1, 
chorążym, Jan Bieiota zast., Walenty K:aczór 
i Stanis.faw Nowak asystentami. Tomasz r;~o: 
lcwski i Tomasz Kolankiewicz zast., Jozct 
Oryas i Szymon Jezuwita rewizoirami _kasr. 
Antoni Całil1S'ki rewizorem chorych na LrnJeLl__. 
Andrzej Józefiak, rewizorem chorych na Dahl
hausen. Jan Nowak, gospodarzem. . 

Zebrania odbywaia się co drugą 1 cz\vartą 
niedzielę każdego miesiąca. 
Jan l(aczór, przcw. Tomasz Jakóbczak, seRr. 

•owe nieszczęście kolejowe. 
,w sobotę po południu oderwał się I Groltn. Sprawozdanie pólro~znc Tow. ~11·. 
!ko · , · Wincentego a Paulq w Orollfl"~ (w łiai::i-

?1 Zed stacyą Dormagen ostat11 wcrskiem). za1ożonego dnia 4 !Istopada roJ\Ll 
gon 1 spadl z nasypu. 15 osób od.- ~ 189-1. Dochodu byto 249 mr. 4· fen., rozchod• 

bylo 144 mr. 9 fen, vozostaie 104 mr. 5 fen_. W 
kasie oszczcdności ma Towarzystwo 100 1nar. 
Biblioteka sklada sie z67 ksiażek różnej treści. 
Przewodniczącym zostal obrany Marcin Skud
larS1ki, zast. Józef Szczepaniak. sekretarzem Fr. 
Doma~ala, zast. Jan Maląi.r. skarbnikiem An
toni Halas, zast. Jakób Rosz.owski biblioteka
rzem Michal Szczepaniak. zast. Jan Putfao
wiak, chorążym Józef Juszczak, zast. Stan. Ga 
bryś, asystentami Franciszek Balcer i Jan Tom
czak. rewizorami kasy Wawrzyn Barzak i Jan 
Sniatala, lawnikami Franciszek Nowicki i An
toni Cieliewski. Członków liczyJo tow. 65 
:wstąpilo 5, wykreślon-0 28_ P-0zostaje sta-

. lych czlo!ltków 42. Zarząd 

Duisburi;c. Na uczczenie rocznicy l(onstytu
cyi Trzeciego Maja. odbył sie w Duisbur2u nad 
Renem wlec Związku Polaków w Nlemczech. 
Na "1iecu tym uchwalono jednomyślnie na wnlo 
sek pana Józefa Sieradzkiego wysłanie na5tG· 
pującego listu do sławnego pisarza naszego. 
Henryka Sienkiewicza: 

Jaśnie Włelm<>żny Panie Dobrodzieju! W 
Duisburiu nad Renem na Wiecu związku Pola
ków w Niemczech w dniu 5 maja rb. odcLyt.ino 
zacny Panie, list Twói: „Uc:tclimY pamięć T•ze 
cie20 Maja". 

Słowa Twe budziły zawsze zapał do prze 
szłoścl narodu naszego· I krzej)Jły nas strudlO· 
nych w walce o włare. mowę l obyczaje orzod
ków. 

Dziś wdzięczni Ci Jesteśmy za powatna ma 
nifestacyę w dniu pamiętnym. wzywającą lvd
ność l(rólestwa do oliarooścl na cele oświaty 
ludu polsk-lego. Dowodzi ona tei;o, że najzac
niejsi mężowie narodu nas~o nie orzestaią tro 
s1..czyć się o Polepszenie doli szerokich mas łu
dowvch. 

Lud polski na wychodttwie vrzeięty ideą 
I(o.nstytucvi Trzeciego Maja, usłucha Jdosu Twe 
20 i stanie chętnie do szer~u. podejmując wy
trwałą i celu śwladomą prace około oświaty na
rodowej. 

W tef myśli zacny Panie. posyłają ci wy
chodtcy polscy, zamieszkali nad brzesrnmi Re
nu. z wdzięcznego serca braterskie pozdrowie· 
nie. 

W Her11e odbyl sie dnia 28. kwietnia 1907 
roku wiec „Związku Polaków. Zagail wiec p. 
Pawel Magielka, który też przewodniczyl wie
cowi. Zast. przew. zostal p. Stanislaw Kunc. 
sekretarzem JJ. Ignacy Lejaski. Pierwszy prze
mawial pan Sibilski z Bochum o r-ozwoiu ,Zw. 
Polaków". Z pośród wiecowuików zglosilo się 
13 osób na czlanków •• Zw. Polaków". 

Mężami zaufania z.os.tali obrani: p. I~nacy 
Lepski. (Verbindungswc~ nr. 36), Stanista'Y 
}(une. (Mittelstr. m. 17) . p, Wa1łentv Jankowski. 
(Koksstr. nr. 7.) Na rozwód Zw1iązku Polak(>W 
wykrzyknięto trzv razy niech żyje! 

Wiec zamknął przewodniczący pochwale
niem Pana Boga„ 

Iv,nacy Łepski, sekretarz wicca 
• - - _„ =!'_?!WWW &W d&&L_h n- JE*•~.J' 

Rzemieślnik polski 
a przymusowe egzaminy. 

Z powodu ·iamicrzonc~o pr~ez par
lament niemiecki wprowadzema przy
rnuso~vch egzaminó\V ną majstra. „Ku 
ryer Pc>Zn.". oś ;viadczając się .za wol
nością procederową, w iiastępu1~1cy spo 
sób charakteryzuje silę zarobko\\'ą rze 
m!eślników polskich: 

,.Ostatnie lat 35 wykazują ogromny 
;postęp w roz\voju naszego rzemiosh 
!;, nasz_vch rzemieś:ników. Dzis!ejsza 
młoda generacya powinna wiedzieć. 
że przed 35 laty nasi rzemieślnicy li
czebn:e. zawodowo. kulturalnie i mc
ralnie nie przedstawiali an: 10 procent 
te:I ily żywotnej i zarobkowej. jaka 
dŻisiaj po latach 40 stanowią. Czy się 
nasz stan rzemieślniczy podniósl przez 
cechy. przez izby rzemieślnicze. przt'z 
odnowę prawodawsh\11? Nic z tego 
nie bvło; nic z teio nie zaznał. Do dzi
siejsŻego stanu doszli nasi rzern:e ~n!,:y 
:po drodze w.zra tającej oś iaty ogól
nej. a n·;e mniej narodoweJ Początko
wo-wychowali się w przeważnej części 
w warsztatach niemieckich. a 1kżc ży
dowskich. bo ;. tych np. w Poznaniu 

' .przed 40 laty nie braklo. Następnie co-

raz wiec ej na obczyźn· e, a dziś wycho
.wują s•ię głównie w wlasnych rpol kic.Il 
warsztatach. Oś\\o'iuth narodowa coraz 
większa u rzemieślników. wskazująca 
na· narodową doniosłość rzemiosła 1 

stanu rzemieślnilczego ·\\' pływa na roz
wój naszego rzemiosła rn:emnie;\ od zmy 
slu zachowawczego, n~kazującego 
przyswajać sobie coraz to inne sztuk: 
rzemiosła dla zapewnienia sobie bytu. 
l)o rozwoju rzemiosła naszego przy
czynia się nie mało przeistaczanie się 
nasze·go ustroju spolec::znego. Dziś u
stah kastowość dawn:ejszego zarobko 
wania, podług której syn rzemieślnika 
musiał zostać rzemieślnikiiemł gospoda
rza gospodarzem, a parobka robotni
kiem. I)ziś wieś dostarcz.Il nam kandy
datów na rzemieślnika, a m;asto wysy
ła ludzi na wsie. Tym 'Wpływom prze 
dcwszystkiem zawdzięczamy rozwói 
naszego rzemiosła, które nowstato nie 
z laski cechów. ale z laski wlasnej za
radności. Nie twierdzę, żeby dla tego 
wszystko już mialo być w porządku w 
naszem rzemiośle, ale mam to iprzeko
nan·:e, że naprawa niedostatków i dal
sze udoskonalenie rozwijać się może 
także tylko o własnych sitach. Od przy 
musowych egzamJinów na majos.tra, je
żeli wo_g-óle w parlamencie przejdą. ni
czego si_ę nie doczekamy. Chyba pod 
pewnym względem ~orzej nam być mo 
że. Jeżeli _hakatyści już przy organizo 
waniu izb r.zemleślniczych pnacowali 
nad odsadzen1:em polskiego rzemieślni
kh to przymusowe egzaminy na m·-lj„ 
stra dadza .fm prawną sposobność do 
upustu najgorszej zaciekłości." 

liemie polskie~ 
Prus Zachodnich, Warmii i ~b.~mr. 

Orudziąd:z. Pan Wladyslaw Mania z Ro
goźna sprzedal swój po rodzicach odziedziczo
ny majatek za 340,000 mk. spólce niemieckiej 
w Gdań~slku (Deutsche Bauernbank), która ma
jątek ten rozparceluje pomiędzy Niemców. 

Pelplin. Ks. administrator Hennann z Ost
ródy nie przyial probostwa w Silnie. Wiado
mość o jego instytucyi byla mylną. 

Z Toruńskłego. W Rzęczkowie szerzy si~ 
między dziećmi szkarlatyna i dyfterya nagmin
nie. Pewnemu robotnikowi zmarlo już trzecie 
d'.Diecko_ Szkola wskutek chorych tych zo
stanie w tych dniach zamknięta. 

V Witt Kr 
Piła. Gazety niemieckie donoszą że w do

minium Podanina ucicklo 12 robotników ga icyj 
skich, ale powodów uc:ecz.ki me podają. Policya 
urządrila na nich nal-{ankę. 

Chodzież. Zanosi , ie tnlai na rnch nrob
kowv wśród murarzy. 

kor(}nowo. Poo. Ja1h.•Wcm '" ·dobyto z ·o 
dy 71Wloki r~botnika Banac~rn z Pia~1 ów. lr~óry 
nicdawn utonął \V Br 'zk. Pacho :vano TO llil 

cmentarzu katvl:ckim :r ł'oronowie. 
Bydg sz~z. B,-1, !Jll~ l i prazas reicnc i, 

w Bydg'oszczy Tiedcma 1r. ogfos~l rod1,ai pa
miętnik~J z htórc:o ' y!'ii\a, że uic Bismarck. 
lecz on icst oj eni h0tni ·n hol0i1izacyjnej. Ca
Jv projcl· ~ n bp raco ,\"'.l i BLmarck go pr1yjąJ. 
Żadal jedna.· t' lko 10 milionów marek, ale 
iiiqucl z góry OŚ\\ iadczy.t ie to nie star:.l}' 

Oborn'ki Pięt11astoletni syn v...-faściciela 
Luckc~o z I(i ze\ ka utonąl " Warcie. 

Poznań. Obecnie najprzcw. ks. biskup 
Likow5ki \ izvtuie niektóre kościoly, jak 
Rawiczu. Sarnowie, Za.krzewie, Poniecu, 
Ooo rowie a zakończy wizvtacva w 
niedzielę. 12 bm. \V Żydowie. \V Rawiczu do
peJnil w niedziele 5. bm. konsekracyi nowego 
kości o.fa. 

.M~ina. owy Bank lu<lo"\\ry zostal za-
lożony, i to w Mosinie. Na. dyrektora Banku 
vybrano ks. prob. Kalk0\\1sk1e.!!"O. na kasvera 

pana Stanislawa Michalowskicgo. na kontro
lera p. Józefa Cie 'łewic1..a. 

Ostrów. W tvch dniacli. :\'\1kO'Pano na pia 
CU Ć:Wicze(j wo.is OWVCh kilka szkieletów ludz 
kich. Przypuszczają, że będą to S2'kielety osób 
zmarlych pr~e.d k"lku d'lieslntkami lat llfl cl10-
lcre. 



r Ostrów. W poniedzialek zastrcjko1wali tu
\aj wszyscy robotnicy przcmyslowi. Praco
ł>iorcy ża<laią 10 v;odziimei dnió\vki i 3~ fen na 
2odzinę zaplaty. Pracodawcy godzą się tvlko 
aa 3 marki dZJiennie przy 11 c:odzinnei pn.cy. 
Pracodawcy zamierzają wykluczyć robotni
&ów i spro.wadzić robotników zamiejscowych. 

Ostrzeszów. \V nocy z soboty na niedzielę 
eostal się przy ranżerowaniu wagonów mię
ezy z.derzanki robotnik hmacy Stępniewicz 
Smierć nastąpila na miejscu. Ciato formalnie 
11orozrywane wlokla maszyna kilkanaście me
llrów. Nieboszczyk pozostawia w smutku ro
dzine. u której miał się w prz.yszly wtorek od
.być ślub córki jego. 

Śrem. Ks. prob. Antoni Jeziers.kii z Runo
-wa skazany zostal' dnia 7-go maia przez. sąd 
śremski za udzial w streiku szko1'11ym na -1 
i.,-godnie więzienia i kosztai procesu; glównym 
hiaid!kiem b:Y'.l\ nauczyciel miejscowy. 

Wieszczyczyn_ Na odbudowanie spalonego 
kościola na<iesfali Rodacy z obczyzny ·ia mo
le ręce w dalszym ciągu następujace ,,tiary: 

Towarzystwo św Piotra w Ste~le r rzy 
'Wspólnem obchodzeniu zebralo 15 m:-. 
- Józef l(ociński 3kladkę z !.~e.::~dinghausen: 
J. Kociński 4 m. Maryanna l(ubiak : K~itarzy,1a 
l(aczmarek po 5 marek. 1\1. i .::~ ; :il Deinski i '\nto 
·•ina. Pawlak po 3 marki, - ~aze:i. 28 n:<1rck. 

Stanislaw Cielaszvk ... ~n.lk ·~ / l3ruchh?.vscr.: 
M. R.atajczak 3 ma:-l\1, \V "Jow;·-~i : !:.t. 

Cielaszvk po 2 marki. Kaźmierczak. K~l!użn ·1 i 
Buss po 1 marce. - razem 10 ma rek. 

Towarzystw°' ś'w . Ignacego w Ober.1ausen 
53 marki. 

.Józef Jaśkowiak skladke z Jiasslinghausen: 
J. Jaśkowia1k„ Ludwik Szulc, Stan. Plewa, 

Jan Baryga po 2 marki. L„1wcy Behlke 10 mar. 
'.Andrzej Nieborak i Jan lfamulski po 5 marek. 
M. Janicki 4 marki. Jan Kępif1siki, J. Więzow
~ki, Józef 'Eikof po 3 marki, filip Skorski 1,50 
111r. Marcin Szewc. J Niewia-domski. Pr. Bar
"tak. W. Malinowski. Teodor żulik, Antoni Pi
sing-er. Józef Żaikwin po 1 mr., Stan. Feit. Wl. 
Welek po 50 fen., Adam Maciaszek, J. Kofr::>n 
,o 20 fen. - razem 50,90 mr. 

Zebrane na chrzcinach u fr Majewskiego 
i Kaźmierza Sobkowiaka w Dell wig : 

Fr. Majewsk1i ze żom1, Każm. Sobkowicik te 
:ioną, .lan Nawrot ze żoną po 5 marek. $tani
sł'aw Czajczvński. Stan. Dusa:czak, Wawrzv·1 
Stępa: po 2 marki, Wa.Jentv i Marcin S,Jhko
wiak po 1 mr. - razem 23 marki. 

Wszystkim szlachetnym ofiarodawcom 
skladam w imieniu parafii J swo~em za Sl~zo
crą pomoc szczere ,_.B611: zap.lać !" Zalatwiw
szv szczęśliwie niezbedne formalności z wta
'1-za -duchCYWn'ł i świecka. rnzpoczeliśrny w im ie 
Boże hudowe kOIŚciofa zaraz po Wiellkanocy, PO 
•ieważ koszta będa znaczne. przeto pok ;rnie 
v dalsze ,cJ1oćhv najmnicisze datki proszę. 

Z mitem nozdrowieniem 
Ks. Walenty Nowick1. 

GłoJ?;ówek. Przejechanvm i zabitym . o
~al w sohote o s:rodzinie trzv kwadranse na 1 
w poludnie orzez pociąg- osohowv nr. 375 na 
~inii Nysa K::dzierzyn międzv Olagówkicm a 
Twar<lawa stróż koleiowy liiibler. 

Racibórz. Zabaiwny wy,padek zdarzy! się 
w pewnei pobt.iskiej wiosce Jednemu gospoda 

m. 
102 ) PowieM z. frv.ncuakingo. 

rzm' i przepisal lekarz codziennie nacieranie 
ciała jakimś pfynem, t.:o też Ó\\r gosoodarz gor
liwie speluiał. W tych dniach zabrat si~ też 
wieczorem do nacierania. ZS!asiwszy poprzed
nio lampę. natarl się od góry do do.lu, prze
jcchal też kilka raz~r ręką przez twarz. a po
tem wszedt do Jóż.ka i ~rnacznic spal aż do ra
na. Rano przebudzila ~ie jego żona, spojrzata 
na lóżko męża i - o retv - w lóżku leża~ ży
wiuteń.'ki dyabel, jak go piszą i malują. Kobie
ta zaczęta krzyczeć rety gwatty i wypad:t na 
dwór, aby zwolać sąs1iadÓ'\.V. Od tego krzyku 
zbudzil sie też gospodarz. i;dyż nikt inny tylko 
on leżail ;; tóżlrn i nie mói;{l ~ię wydziwić, dla
czego jego kobieta tak krzyczy. Wyskoczyl te
raz z lóźka, gdy w tern mimowoli spojrzal w 
lustro i o malo co byl'by z przcraienia usiadl 
na oodlodze. Patrzy na stóf, i;-dzie poprzednio 
go wieczora t>Ostawil lekarstwo „do naciera
nia" i teraz się sprawa wYjaśnila, zamiast 
butelki z lekarstwem wziąl butelkę z - atra
mentem. 

- ·-· !'". - -
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Wf domośd ze Ś" iala~ 

Sejm pruski 

uchwalił w sobotę rządowi kredyt na 
poprawę stosunków mieszkal·nych ro
botników państwowych i niższych u
rzędników. 

Następnie zajmownno się różnel)1i 
drobnemi sprawami. 

Izba tJanów 

ukoilczyla obrady nad etatem, przyjęb 
także na posiedzen:u sobotniem nowe
lę górniczą i odroczyła się na czas n;t!
ogtrani·ezony. 

.Francya i Japonia. 

Poseł Ja1pol1ski w Paryżu Kurino w 
rozmow:e ze wsoól1pracownikiem Tern 
1psa oświad1ezyl, że !!mowa francusko
~apo1iska zawierać będzie rękojmię n}e
zależno,ści i niepodzielności terytoryow 
obydwóch zawierających umowę pa~ 
stew. Japonia utrwl1N swoj:e granice, 
wzszerzone podczas ostatniej wo~ny, 
francya utrwali swoje stanowisko w 
Indochinach. Umowa ma charakter ści
śle polityczny i nic dotyczy ani handlu, 
~ani żeglugi. Będzie ona podpisana w 
Paryżu za dwa lub tr'zy tygodnie, po
czem będzie niezwłocznie podana eto 
wiadomości publicznej. Zdhn1;em pos;a 
ostatnia umowa wsyisko-!t1iponsKa usu
wa ostatecznie wszelkie nieporozumie
ni~1 między Rosyą a Japonią. 

Obawa rozruehów żydowskich na Bu
kowinie. 

,Już depesze doniosły z Czerniewic 
CA m~-· t!&1St;_____ M}! . l!@L_-~ F 

o tajnych zebrania.cli włościan w pow. 
selety(1skim i putilowskim o wykryciu 
bron:. i aresztowan:u kilku osób. Obec
nie donoszą, że-i we wsi Jablonicy zna
leziono u wielu włościan ukrytą najroz„ 
miait~Z!l .bro11. sieczną i 1palną. Podżega
czami mają być glównie nauczyciele i 
msil1scy dyacy o:,erkiewni. Niektórzy 
księża dowiedzieli się o zamierzony12h 
rozruchach za pośrednictwem dz;eei 
szkolnycht przed któremi ojicowie ;eh 
nie zachowali ta~emn:cy. Dzieci mówi
ły zgodnie~ „W święta bud ut żydi"ń 
byty". Wysłany - jak donosi „Wiek 
nowy" - w celu zbadarn't:.1 stosunKÓW 
w ,zagrożonych rozruchami gminach ko 
misarz starostwa, pan J ech, nad~sb.ł 
do bukowińskiego rządu krajoweg:1 
wyczerpujące SJ]rawozdanie. Wedtug 
zdania 1trna Jecha, sytuacya nie pp:ed
stawia ·się zbyt groźnie. Nie ulega w<1t
pliwości, że wśród włościaństwa z.rn
ważyć można s:,lne wrzenie i podni.~~e
nie umysłów, rozruchom jednak można 
za-pobicdz. Jakoż święta mi.nęly spo
kojnie. 

Nadużycia biskupów w Stanach Zjedno 
czonych. 

Do sprawy konieczności biskupstw 
1pol'Skich w Ameryce przybywa n.iwy 
przyczynek. Arcybiskup Mesmer, iiic
miec, zabronił pisywać do „KJrr .~rn: 
Polskiego", wychodzącego w Mll\v;tn
kee ks. Wacławowi Krnszce, młode
mu i energicznemu kapłanowi. a,Jtr„rc
wi .,Historyti emi1gracyi polskiej w Arne 
ryce". Zakaz powstał nłl tle z1targ ,1 
ks. Kruszki z ks. ks. Zmartwychwsta1L 
cami w Chicago, których dziah1 no .~ć 

·poddał ostrej krytyce w wymieni.n~e~ 
wyże.fi ,,ł:Iistoryi". Pisma polsko-.1me · 
rykańskie poświęciły tej sprawie \Vielc 
miejsca. 

---~~ ... ...., -~ 

Z różnyd1 stron. 
Na maj i czerwi,ec wciąż jesz.::re 

zapisywać można „Wfarusa Polskie
go", to też 1spodziewamy się, że nasi 
Szan. Czytelnicy nie ustaną w ~igitacyi 
aby 1pismu temu przysporzyć nowyeh I 
abonentów na dwa miesiące. 

Bochum. Pewne polskie majętne państwo 
w kraju poszrukują do, adopto1Wania (przejęcia na 
wlas-ność) ·dwOiie dzieci: dziewczę i chlopca 
lub dwóch chfopców od 2 do 4 lat wieku pod 
w:arul]kiem, że są sierotami bez ojca i matki i 
praiwego loża. l(totby wiodzial o ta.kich siero
tach, niech doniesie o tern do :EJ<isped. ,,Wia- · 
rusa Polskiego." 

--- ~ 

Do Habinghorst przybył 'K IHą:_:;( 
ubiegły Nałprzew. ks. biskup mo as \:r 
ski i konsekrawa! tamtejszy ości.) 
tymczasowy. Następnie udał :ę ks. bi 
skup do I-Jenrichenburga, by tamże u. 
dzielać św. Sakramentu bierzmo"'f/an,a 

Derne Jako podcjr~rnych o lłtorue~ 
stwo, dokonane na tutejszym mieszbń 
cu f unkem aresztov.rano swego cz:..:.-s• 
Gutowskie.go d łfaaka. Gutowski, W:/· 
kazał swą niewinność. więc go ,_ "'i~. 
zienia śledczego wypuszczono. Obc . 
nie wchodzi w rachubę jako morde:~a 
tylko górnik Haak. 

W Brackel umarło dwoje dzie 'i ,,~ 
tężec karku. 

Huckarde. Chlopie1c ,szkolny Do: 11• 

ke został przej'echa1ny przez wóz pieka 
rm. Bilth, którv jechał w szalonYlll. nę. 
dzie„ Chłopiec został niebezpiecznie 
poraniony. 

Hussen. Górnik Brozir1ski ,;ostał 
-przez dwóch moskali nicbezpiecw!e 
•Poraniony. 

Rozmailośct 

Niesmaczny pomysł. Milion~ ' l \ u
meryka11.scy si~ą ~.!ę na orygi11alne !)0-
mysty, aby dodać swym zebran::,,m t() 
warzyskim jaknajwięcej oryginal n 1Jś~ :. 
Niesmaczny pomysl wpadł '1t. głowy 
Arturowi Brookowi, mi)ijarder wn ame 
rykaf1.skiemu, który wy.da w2t wiclkl 
bal dla swoich przyjac1: ót Na l:rnl ten w 
najwspanialszym lokalu Nowr<.;·1 Jorku 
zajeżdżali: zaproszeni kiarawa n<.uni, u
brani w koszule śmiertelne. U weHciJ 
do ·sali stały trzy postacie w bi .iłycłl 
calunach, wskazui\ąc dalszą drogę za· 
1proszonym. Pod ści3.nami i na ścianach 

1staly i wi3ialy szkielet v \\' bialycfo 
szatach, a z czaszek ,;,eh pcom· cniowra
lo zgnilet zielonawe świath Sale ubi
to drogim kirem. W rogu sali rJIU kupie 
kości siedziała posępna post~'\<.\ .; tór~ 
monotonnie śpl ewanemi psalrmi ~ni w:t.1 
la zaplfoszonych. O pólnocv zapanowa 
la ciemność w calym lokalu : dały się 
słyszeć głosy potępieńców i piekb i 
chrzęst szkieletów. Wtem, 11a Jany 
przez gospodarza zm1k wszy:;tk:) ucich. 
lo i znikło, zajaśniały śwrntła e~cktrycz 
ne i goście„ zrzueliwszy śmiertelne sza
ty, w wspaniałych toaletach n1.r>0 2z_ęl i 
tańce. 

Szlifierze dyamentów. Jak do1fl· 
szą z Amsterdamu i Antwerpii, \ V ze· 
środk0'\\1anym tam przemyśle sziifn·.v:i--

Ponieważ od wyjazdu Madelor'a usitowali zatrzeć w pamięci młodej ko- cenia Pauliny. Przez ciąg dwóch lat 
.nie byto już leknrza ani we wsi, ani. w ,biety wspomnienie bolesnych chwil, ,byl spokojny, ale teraz od pewnegc 
Mont-herme, Jerzy musiał jechać do :poprzedzających :1ej małżeI1stwo. rnasu zauważył jakąś tajemność w za· 
Charleville dla sprowadzeni1a ztamtąd Milller nie odstąipił Jerzego, pragną- chowaniu żony, ~nkieś ukrywane wy-
doktora Le Bailly. ,cego ziatrzymać przyjaoiela przy sobie. cieczki, które Uomhczyla w ,sposób nie-

Jakkolwick stan dziecka byt groźny ,Po stkoń'czonych latach służby wojsko- ,zręczny. Razy kilka wydalala :się bei 
·. Piequeur nic jednak nie zauważył, doktór nie mógł wiele czasu •poświęcić wej Józef s.prowadzit z Moguncyi pocz powodu na czas dłuższy z la Cendriere. 
puszczuł z fajki w dalszym ciągu kłęby pacjentce. Bawił kilk.)1 godzin t~lko. i ciwą Katarzynę, której poś.wfęceniu za .Obawa .zaległa duszę Josillet 'a, posta
Jliebieskawego dymu. Nagle wśaiekły .przyrzekł odwiedzać chora :~odzienme. .wdzięczali obaj ucieczkę z niewoli. Do .nowil rozmówić się z Pauliną. Om je
z gniewu krzyknął przeraźliwie. Ujrzał Róz;ia po dwóch tygodrnach odzy- trzymując nrzyrzeczenh danego w dnak unikała tej rozmowy, a g<ly mai 
,Rózię, wchodzącą po szczeblach dra- skała zdrowie. Szcz~ściem prawa rę- chwili niebez·picczefrstwa, Mtiller za- rozdraźniony nalegai, nie tając przed 
biny. . ka nie ulegla tak silnemu oparzeniu~ i"PYtal Katarzynę, czy zechce zostać 1 ;n ią swego niepokoju, rzekła mu ze 

Ona z wlosem rozwianym, blada, j~ik lewa, która poz?stala bez:vtadną, jego żoną. ,słodkim uśmiechem: 
.zaciskając zęby, szybkiemi 11,derzeniami z trudnością zaledwie porusza1ąc pal- - Jan pamtętal. co przyrzekał? - _ Czego obawiać się możesz po 
inoża 1przecięlh sznur, zanim nędznik cami. zagadną! eks-kapral al241cko-francuzką mnie, mój przyjacielu? Nie ziap'ieram 
.zdolial uchwvcić się gałęzi drzewa. VI. niepoprawną mową. ;;ię, iż ukrywam thjemnicę, ale czyż 

Czująic, ie paida, zaklął straszliwie; - Ty przyrzelmt małżeństwo. nie powineneś zaufać twoje~ żonie? 
Japał z rozpaczą krzaki jałowca, które Dochodzimy do epilogu naszego dra - No, to :ia być go•tów. _ Alboż godzi ci s.\ ę mieć tajemni-
~yrwane z korzeni11mi, zostawały mu matu. Dwa lata uplynęto od śmierci ...L.. Ja także być gotowa. cę przedemną? · 
.w rękach; nikczemnik stoczył się w A:equeur'a, zabitego przez Rózię. Pa- - Szukać zatem paJ11 burmistrza; _ To nie mój sekret; nie w olno mi 
.w~wóz, znajduiąc na dnie jego śmi_erć ,mięć Madelora, lubo z mnie]1szą gory- w lewo, w prawo, marsz! 
natychmiastowa. cza, ale zawsze równie żywo p_rzecho- - W lewo, w prawo~ marsz! - po- go wyjawić. 

Z wierzc_hołka drzewa, na którym wywaną bvla w sercu Maryi. wtórzyła Al:tatka, śmiejąc się ,i płacZ'lC - A gdybym go odkrył niespodzia-
stała, R.ózia widziała 7.131padającego w Młoda · kobieta rozstać się wprędce ze szczęścia. nie? 
:przepaść złoczyf1cę; widziała wstrętną musiała z nadzieją, zbudzoną słow}ami Pobrali się tedy. - Stanowiłoby to prawdziwe n,!e-
Jtwairz lotra krwią oblana. czlonki roz- Jerzego w Saint-Quentin. Jak można Dla M1irji cierpienia, niepokoje i ra- szczęście - odparła z powagą~ 
.szarpywane ostremi kanf1mi napotyka było przypuszcLtać, że doktór żyje? ,dość mac;erzyf1stwa przyniosły 'Pocie- J osillet ni1c nie odpowiedział. Byl 
.JIYCh załamów skalnych. Czyż l(ist Niemca fechter'a, lubo nie do chę w smutku. Od roku cieszyła się , przekonany, że PiauJina nie zechce za-

Widok dziecka pochylonego na ~tarczał stanowczych dowodów, nie ,małą córeczką nazwaną Bertą, która 1spokoić c· ek!awości jego, rachował ty!· 
.drzewie, z ręka zadskar/aca strasziiwc ,niweczył wszelki·ch ztudzeń w tym szczebiotom swoim, przypominającym iko na własną czujność i na rządzenie 
ltarzędzie zems1Y. z twarzyc7Jką tru- .względzie? świegot pfasząt i słodycz anieliskie- Josu, iżby dowiedzieć S·ię prawdy. pau, 
pio Qladą byl niemniei rorzera~1jący. Qlęboka miłość Jerzego złagodziłia go pienia, rozw_eselała obEcze matki. lina równie uparta i przebiegła i_ąk J.0: 

Rzuciła nóż na ziemię. zeszła zdra ,żal jego małżonki. Otacza~ Martę przy Aaulina i Josillet osiedli w la Cen- .sillet, p9deirzewalia, że m_ąż ).\ śledzi 1 

,biny i uciekać zaczęłia, nie śmiejąc od ;wiązaniem, pełnem szacunku i poś·wię- driere; wierna przyjaźń wieśniaczki ,podwoiła ostrożności. Przez dwa tygo-
1wrócić głowy. Błądzila 1po lesie do ,.ecmla, czuwał nad nią z niezrównaną ńie zawiodła Marji nigdy. .dnie wychodzila tylko w sobotę W..1?;0: 
,wieczora, wreszc.ie .trafiła na ścieżkę, troskliwością, uprzedzając każde jej ży Josillet czul się szczęśliWy. W pierw Je, l'.l ·PQ.nieważ Josillet towarzyszył. J~l 
,na której spotk\lla wracających do do- czenie, wytwarzat dokoła niej atmosie szych chwilach małżeństwa mimo .zawsze, nie wydalała się nigdy. W1es' 
J11U Jerzego, Chaffort'a i Mlillera. ,rę spoko)J i szczęścia. szczerego przywiązania do fony, do- niak zaczął udawać, ~ż zapomniał o ca-

Niebawem stanęli w la Cendriere; Zwolna Marja przestawała płakać; ,znawal w pewnym stopniu niepokoju. Jem zajściu. 
Maria i Paulina wyczekiwaty ich w m.vśląc o ojcu, mówih sobie, że dusza .Czy Paul.ina kochała go prawdziw:ie? Inny też smutny dramat rodzinnY 
~miertelnym niepokoju, . sądzac. liż Ró-

1 

$tarca, jak to jej przyrzekł w ostatnim ,Czy wyrugowała z s._ę_rca namiętne u- miał nowe nbs.unąć obawy . 
.zia stracona dh nich na zawsze. liście. n!:e odstęoowaiła córki. że Bóg czucie, pochlaniające ją niegdyś tak Jednej nocy Marja zbudzoną zo-

Dziewczynka cieżką chorobą opła- zlitował się nad nim. że przebaczył mu dalece, że mogła na chwilę zapomnieć stała kwileniem dziecka, leżącego obok 
ciła dni okrutnych cierp:eń moralnych błąd, który doktór wyrzucał sobie ,o przywiązaniu do Marji i wd.zięczno-1 w łóżeczku. Berta miała gorąą!Cę; .ia-
j fizycznych, dostala gorączki, podnie- ! przez ciąg całego życia, poczytując go .ści dla MadeJora. żądała wody. . 
,conej ieszcze bólem doznanych Qparze- ~ .za ciężki występek. 1 Niepokói ten jednak ustąpił wpręd- Matka zaniepokojona nie chciała jUZ 
.Jizu. w_szyscy mieszka1icy la _Cendr(iere ce .wobec dowodów .tklilwych poświ~- :Się .położyć. Dal'Szy ciąg nocy Jednak u 



nia dyamentów nastąpiło dotkliwe prze 
silenie skutkiem zmniejszenia się 1 ap~,
trzebowań na brylanty, zwla~zcza ',\ 
Stanach Zjednoczonych, będącT1rn do
ty:chczas największym ich :)dh. ,. U'l. 

\).'obec tego w_jelu szlifierzy 1yamen·
tów stracH? zt1jęcie, jnnym zaś zma f:j 
s~ono godzmy macy. Zdaje się puv-· 
tem~ 0e przemysł ten upą:dnie zupein·· e 
w miastach .Po:wyższyieh, l(opaln.e bo
wiem dyamentów w Afryce pol.ul.nic1-
wei postanowiły za-lożyć wlasn~ szli
fiernie na. m:·er6cu. 

Przyznanie się do zbrodni fl'.l łożu 
śrniertelnem. Przed sz,eściu miesiącam ~ 
w Atenach z11aleziono powieszom~.!o w 
wla'snem mieszkaniu kupca l(atsichti
sa, jednocześ~·i·e zaś znikl sl.użący ie?. o, 
Wrettos. Policya sądziła. że Ka:sichti
sa zamordowano, i !podejrzeriil.e p·adlo 
na służącego \Vrettosa, którego ojdec 
otrzym.ul list, że syn udaje się do Ame
ryki, ażeby tam znaleźć lepszy byt. 
Mjmo listów gończych, Wrettosa nie u
jęto i. sprawy nie wyjaśnfono. Dupiero 
obecai~ . żotnierz Stuois, rna]qująey s,: Q 
w szp1ta'lu. rpodczas spowiiedzi przed
śmiert»e~ wezwał prokuratora i rrzv
znał się pr,ze·d nim, że ido spółki z rtwo. 
ma towarzyszami Lladusr:t Katsi'.'.l1Usa, 
W •Ce!I raJbunku poczem rpowi'e'Siił go ula 
upozorowania samobójstwa. \:Vi ett >Sa 
również zamordowali. zrnu51w.; ;1 p; 7-e 
dtem do napisania wspomn'a.wgo li~tu. 
Uwięziono obu towarzyszów zbrnj1ita 
rz;, którzy przyz·nali s:ę d) \V1!lV. 
i!!5!!'1 Iii! -~- ·--····~-~.1119_~_15----~---·-----1L..llŁ@ 

Nabożeństwo polskie w klasztorze 
w Bochum. 

W środę 15 maja na wieczór o 8 
kazanie dla żonatych mężczyzn. 

W środę 22 maja na wieczór o 8 
godzinie kazanie dla kawalerów. 

W EDherieldzie sposobność do spowiedzi 
św. wiełkainocne1j jeszcze będzie w lświęto 
Zielon3rch świąt po południu od 5 godz1iny i w 
drugie święto rano. Nabożei1stwo polskie sic,; 
odprawi w pierwsze ś·więto1 6 godz.inie wpó! 
do czwarteij. 
amu-·1~~~~.!Eli.""'!'~~---· __ *!.~ 

Na maj i czerwiec 
zapisywać można każdego czasu 

1,Wi~]rusa PołskieM.n'' 
wraz z dodat~iem religjjno-powieścio
wym pod tytułem; 

. uPosłaniec Katolicki!' 
plynąl spoko1nie, dziecko, pokaszlując 
.troc}J_ę!l zasnęlo. 

Nazajutrz Berta, uśmiechnięta jak 
.zwykle. bawiła ·się we.solo na dziedziń
·CU. M~tka, ,patrząc na nią przez okno, 
~ieszyła się , wriidokiem zdrowej córecz
ki. 

Wieczorem Berta dostala znowu 
trochę ,gorączki, ale usnęlra sriwkojinie; 
.P?dczas snu dopiero odde_ch jej stal się 
1c1ę~ki .• świszczacy. Kaszlała często, 
miała na twarzy gorączkowe wypieki, 
~kórę roZ'J.)(1loną, głos chmpliwy, Bu
„dzjla się często narzekaiiąc na ból gar-
dla. · ' 

Marja czuwała przy niej instynktem 
1~acierzyńl5kiem odgadywała grożą.ce 
ntebezpi_ecze11.stwo. Ponieważ jednak 
illad nanem zatrważające symptomaty 
tUD·st~){)ily, matka urspokotla się nieco. 

_zrecko spało svokojnie, oddech był 
,ro~niej1szy; dzie·WCZYJika obudzila się 
:razna, U1k dnia poprzedniego. 

1 W ciągu dnlia rodzice zauważyli u 
tlli~j niezwykle podniecenie: poiliczki 
·nuaria cz~rwone, 1puls 1przyspieszony, 
,o~dech ciężkli, a :wieczorem, gdy tylko 
'tsię Dołożyła, zbudził Bertę atak gwał-
owny dusznośd. 
. Man:~ zbladłt1; Jerzy sam zatrwo
~o~y -..r głębi serca, silil się. na us po ko 
J:~ie żony. Oboje istali pochylenli niad 
~oz~iem córki. SwiaUo lampy, przy
cmione zielonym abażurem, rzncało na 
twarz malej: sinawy odcień. 

· ś <?adech Berty stał się coraz bardziej 
'. ~riszczący; chwytała 1rączką 1ia szyjrę, 
~~Nby odczuwała tam nieznośne dusze 
~Ie .. Oczy, świecąice. gorą~zkowym 
,/~~iem, zwracała z mepoko1erri na ro 
zicow; twarz jej była nabrzękła, puls 

tPrędki, giłos ochryipły. . 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Prenumerata na te dwa miesiące 
wynosi 
J11F- tylko I markę 

a z odnoszeniem do domu 1.28 mr. 
~\to~y pragnął, ?~śmy „\Yiarusa Po1 

~kiego przez ma1 i czerwiec posyłali 
Jego krewnym w Polsce, niech nadeśle 
1,28 mr. i dokladny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo nasze 
d!a odnośnej osoby przekażemy. pocz
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego". organ robotników oolskicb 
na obczyźnie. 
et_ - ·· - _ i_. ._1 _L ·- .§ 

Od Ekspedycyi. 
, ~anu .J. S. w Oberhausen. Prosimy przy

slal: Jeszcze 2,50 mr., a ogłoszenie umieścimv. 
~ -

· Baczność .Oberhausen i ·okofica ! 
Dnia 2 czerwca odbędzie się piel

grzymka 

do llewlges. 
W Newiges będzie odprawiona Msza 
św. z polskij'em kazaniem i pol!skim śpic 
·Wem. Bliższe szczegóły będą jeszcze 
ogfoszone. l(omitet. 

Towarzystwo loteryjne „Szczęście'' w Duhb. 
Hochield .• 

loika•l zebrart Jan Gie-sen 
To,warzystwo loteryjne „Sz.częścic w Duis

burg-łfochfeld urządza w drugie święto· Zielo
nych Swiąt siwą wiiio.s.enną zabawę z tańci!~ 
yv lokailu pana Jana Giesen przy ulicy Wanhei
rner1str. Pocz.ątek o godzinie 4 uo pofild:1iu. 

( Muzylk:ę dostawi parn Podeszwa z Alstaden mo. 
I żerny się ochoczo w swofom gronie bawiĆ na 

co się szanowny:m R.odakom zwraca uwa:gę_' (3) 

Towairzystwo św. Stanisława l(ost.ki w Hamm 
1di~nosi swym czfonkom. iż zebra.nie, które się 
mialo o,dbyć dnia 26 maja od1będzie się 20 -go 
maja, to jest w drugie święto' Zielonych Swią
tek na sali pana Rasse.k, przy ulicy Wil
helmstr. przy tkościele św Józ.efa. Uprasza, się 
o iaknajliczniejszy udzial w zebra1niu (1). 

ZARZĄD. 

Bottrop. 
Pierwsza Róża mfoctzieńców podaJe do wia 

domości, iż w środę dnia 15 bm. o godzinie 
kwardrans na ó~ą odbędz.ie się żalobne nabo„ 
żeństwo za duszę śp_ ks. Arcybiskupa dr. Sta
blewskieg;o, w k0iściele Serca Jezusoiwegci. O 
liczny udzia.I Rodaków i Rodaczek z Bottrnp i 
okol·i cy uprasza się _ (1) 

And. Dembecki. przelożony. 

Towarzystwo św. Jadwigi w .Portmundzie 
obch;odz.i w pou1ieidzialek 20 maj.a. w drugie 
święto Zielo111ych Swiątek. swą uroczystość oo
św:iecenia chQ.rąwi, na sa.Li pa:na Schafera, ul~ca 
Le1sis.i1T11g'a i Leibndtz. 

Na umczys.tość powyis1zą z.arpraszamy 
wszystkich czfonków i rodruk6w .z tutejs,ziej o
Jmlicv. Szainowne to:warzystwa. -które zapro
szenTa: odebraly, 01raz te towarzystwa, które 
dla braku adresów zaproszeń nie odebraJy, pro 
simy, a:by to ogfoszenie uważaly jako zaprnsze-
1t1\ie. na srodzjninę 2 pio polu'Cl1niu. Do kościola 
uid:ademy się o godz 2,45. Po nahoiże•ń&tiwie 
powitanie c:zfonków i gości i bratnich to
warzystw. O goidz. 7 pr.z1edstawienie armator
skie. pod tyt. „ttanuislia" w 4 aktach. Po prze.d
staiwieniu muivka z. tańcem. C:clonko1wie to
wa!rzys·tw bratnich wirmi się okazać ustal\vą 
lub kartą legitymacyj'!lą. Wstępne 50 fen. Nie
czfonkłowie płacą przed czasem 75 fen., przy ka 
siie 1 mr. Wyrażamy nadz,i eJę, iż szanawne 
tawarzystwa i rodacy o naszem towa-rzystwie 
nie zapomna i na•s s.wem pr.z,ybyciem z1aszczycić 
rnczą. ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi uprŻeimie, iż przyszłe posiedzenie J 9 
maja br o godzinie 4 PJ) Q_OO. w katolickim Do-
mu Czeladzi się odbędzie. (1) Zarz.ąd. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Gladbeck 
uwiadamia szan. czlonków i Kola. które zapro
szenia odebrały, oraz te, które zaproszeń nie 
odebraly, tak samo wszystkich Rodaków w 
Gladbeck i okolicy, iż obchod21imy pierwszą 
wfosermą zabawę w dniu 20 maja w drugie 
święto Zielonych ~wiątek na sali pana Sichacza 
ulica liermannstr. Mamy nadzieję, iż we wy
żej wymienionej uroczystości wszyscy iak nai
licznieiszy wezmą, udzial, przczco przyczyni~ 
się do szerzenia zamilowania {).o pieśni polskiej_ 
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 3 po po
Judniu. Program: Koncert, wykonany przez 
kapelę dyr~enta p. Pietrygi, 2) przyjmowanie 
towarzystw i kól zamiejscowych od 3 do pól 
do 4,3) zagajenie uroczystości przez prezesa i 
powitanie gości; 4) śpiew kola „Harmonlia" z 
Gladbeck: 5) śpiew 'kór ~sie<lnich; 6) monolo
gi i deklarmacye; 7) śpiew: 8) dalszy ciąg zaba 
wy z tańcami (2) 

Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbę<lzie się w drugie 
święto Zielonych Swiątek o g:odz. 11 zaraz oo 
nabożeństwie. 

Bractwo róż. Żyw„ w. P. Serca Jezusowe20 
w Oberhausen 

obchodzi w pierwszy dzień Zielonych Swiątek 
to jest 19 maja pier,wszą roczni~ poświęce
nia chorągwi, na którą za,prasza jaik najuprzej
miej wszystkie Bractwa Różańcowe, towarzy
stwa pol§kie, które zaproszenie odebraly jako 
i te. które dla braku adresów zaproszenia nie
dostał'y i wszystkich rodaków i rodaczki z 
Oberhausen i okolllcy, Bractwa i towarzystwa 
prosiimy przybyć z chorągwiami. Program bę
dzie nas.tępujący: w piątek 17 maja o godzinie 
3 po poiudruiu przybędzie ks. po!si:d do kościola 
Serca Jezusowego ii zaraz za.czuie sfochać spo
wiedzi i to niewiasty_ O godzinie 7:l4 na wie
czór będzie różaniec, a potem kazanie w so
botę rnno o godzinrie 7 msza św. i wspólna Ko
munia pod chorągwią. Po po.łudniu spOl\Viadaią 
się mężczyźni. W niedziele ratno o 7 i pót przy 
stepują m~żczyźni do Komun~i św. pod chorą
gwii_ą różańcową. Po po.lud:niu o godz.inie 2 
przyjmowanie brnctw i towarzystw u pana 
Alekofa, za1raz. kolo kośdofa (Marktstr.). O 
godzinie 4 poilskic nabo,żeństwo z kazaniem. 
Po nabo.że!'.1stwie udamy się na wielką salę do 
pana Webra, ulica Duisburgska 419. Tam bę
dzie dalsza uroczystość. O godz.inie 8 będzie 
odegraną bardzo religijna sztuka amatorska 
pod tytuJem: „Ida z Togenburga", na którą się 
zwrnca rodakom uwagę, gdyż tu w tych stro
nach dawnn jei nie widziano. - Wstępnego 
pfacą wszystkie brnctwa i tOl\v. 30 fen., goście 
50 fen., a niewiasity 10 fen. Jeszcze raz zapra
szanny wszys·bkich życzy!iiwych nam rod.aków i 
Rodaczki na uroczy~ość. W imieniu bractwa 
różańcowego (3) 

Karol Nowacki. nad:zelator. 

Naszemu Sanownemu cz.tookowi 
STANISLA WOWI MUSIAŁOWSKIEMU 

oraz jego towarzyszce życia pannie 
HELENIE OABRYELSKIEJ 

w dzie11 ślubu, dnia 14 ma•ia. sklaldamy na.iser
de,czniiejsze życzenia. Mfoda para niech :iyje 1 
niech żyje! niech żyje! aż się echo· po calem 
Wiemeilhausen ·odbije! 

Koło śpiewu .,Chopin" w W.iemelbausen. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Wanne l 
zasyla swemu zaonemu druhowi 

SEWERYNOWI NADOLNEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 

Józ.t;FIE KOPCIOWNEJ 
w dzień ich śLubu dnia 15 maja, naise.rdecz
-niejsz.e życzenia zdrowia, szczęś.ci_a i blogosla
wie{lstwa Bożego. To są życzenia, które skła
dają Wam druhowie ze serca swQieg-o . W krJń
cu wyikrzykujemy Czolem l Czołem! Czolem ! 
111iech żyje Sako1lica z Sokof em! Wydział. 

Towarzvstwo gimn. „Sokół" w Rohli• .ł.t.tU! 
zasyla sz nownemu druhowi 

ANDRZEJOWI LES 'EM 
i tegoż dozgonnej to\varzyszce życia p:u m_ 

L'EOKACYI DANISZEWSt(ff J 
w dziei1 ich z.a 'łubin życzenia wszelkiej po11i) 

ności ! Czolem Młodej Parze Z,1rz4J. 

Towarz:'i'Stwo św. Józ.i!fa w licrh!tl. 
zasyla swemu szanownemu cz.lonkowi pan 

JANOWI JOPKOWI 
i Jego dozg-onnej towarzyszce życia pannie 

JOANNIE BAlERÓWNIE 
w dniu $łubu dnia 15. mzja. najser<leczniei-ze 
życzenia zdrowia. szczęścia i bl~oslawieństwa 
Bożego i wszelkiego powodzenia w stanie mal
żeńskim. W końcu wykrzykujemy: Młoda pa
ra niech żyje! niech żyje! niech żyje. 

Zarząd i czlonkov:ie. 

Towarz. btog. Bronisławy w Wieme1hausen. 
Szano\1/!lemn -zastępcy przewodniczącego 

my, cz.ł'onkowic i Rodacy, wszyscy jednei mys
li tacy; powinszować nam się godzi temu, co w 
stan malżeriski wchodzi. Więc Sta.nislaw Mu
siafowski. nowo--łeniec, idzie z tobą już na ko
niec, abyś stanąl przed oltarzem z swoją He
lena razem. do Sakramentu marżel1skicgo, od Je 
zusa zatożonc<,!o. \Vspomnit Bracie na przy
sięgę, iak<i weźmiesz od Bosra potęgę, a bądź 
mężem prawowńernvrn swojej żonie także wier 
nym. Tak ci życzy Towarzystwo b1ogoslawie1i
stwa świętc 110 a po śmierci zbawienia wiecz
nego. Więc Mtoda Para niech żyje! niech ży
je! Niech żyje! a echo niech się z\ .iemelhau-
scn do Polski odhiie. (I) Zzrząd. 

·~,~m~~ ·fflif~&!!~ 

Ze Zjednoczenia za odow. polskiego. 
Baczność Hamb-Orn. 

Obrouę prawna wykonuje se.ikretarz Wy
?zialu „Ziedn Zaw. pol." i to w dni ;-iast~p'.1-
Jące: od 5 •do 11 przed poludn. od g. 11 do 12 
pd 12 do· 18 po• poiudniu od godz.. 7 do 8, od 
19 dto 25 przed południem od godz. 11 do 12, 
od 26 do Z cze.rwca po poludniu od godzin~· 
7 do 8 w domu druha Biedki w Hamborn. K:a·
sztorna ulica (J(lostcrstr.) 29. 

Uprasza się druhów z lia1mborn i okolicy, 
aby z reklamacyami podatkowemi i innemi 
sprawami do powyżej wymienione~o druha slę 
zg-faszali . Wal. Biedka, delei:;at. 

Dla Buer mężem zaufania został obranv 
druh fr. Siedlaczyk, który mieszrka przy uli·
cy Billzestr. Uprasza się cz.fonków, ażeb)' ~e
mu skladki regularnie p!acili. 

Baczność Wabtenscheld. Zebranie czlc;n
ków „Zj. Z. poi: 19 maja sit.: nic odb~dzie 7. po 
wadu świąt. 

Uwa2a. Mężem zaufania w miejsce c\ruha 
St. MatuJ;zews1kiego iest obrany druh Antoni 
Zaslona. Jemu tylko wolno skfadki odh;crać. 

W Hofstede w miejsce druha Haina j1 st 
obrany dh. Jan Kokot mężem zaufainia. 

W l(astrop. Mcżami zaufania są obraai: Na 
J(astrop Bchri.nghausen: Feliks Pawlak, na 
Westrych i Bćivingbausen druh Wtad. Kupczak, 
(Dorfstr. 53.) 

· Druh Piotr Orzesiek mieszka przy u! :cy 
Wittenerstr. 52. 

Z Holsterhausen. Druh Andrzej Blaswk 
mieszka przy ulicy Moltkestr. 10. 

Sterkrade. Druh Walenty Tasiemsl{i mie 
szka przy ulicy Jerzego (Gcorgstr.) 6a. 

Do powyżei wymienionych delegatów 
cztonkowie „Zjednoczenia Zawod. Polskiego" 
owych miejscowości winni się z~Josić. 
~~ .... ·'l"AV--~~J1: ·' ' »' ~, 'H:f!." "Jo-._, ·.·'}."'łQ~r:r.t':flr'W" ~ 

}fam na ept·ze 1 aż 

osi dlość„ 
pół morgi ziemi z domem murowanym pod dacMwk!f 
przy szosie, składającym 11ię z l izby i z kuchni, 
oraz z cl1lewem z gliny p<'d słomq, w wsi kośdół i 
szkoła, od dworca 10 do 15 minnt. Posiaflłość po
łofona w Kunowie w pow. śremskim. Cena kupna 
500 talarów. Dalszych szczegółów udzieli. M2 

To1nasz Edwa1·c.zyk 
w Herten, Polna (Feldstr.) 19, 

NKr. RE"ck1in,bausen. 

Froszek do prama Dobre utrz~manie „ 
dla 1•obotnika. 

;~-~;::::;::=:=~W5-łl 
fi~ Przyjmujemy , *~ 

„Nlegedacht" 
*~ • .- OSIOZQDNOSOI * * ~1 
~ począw@zy od jeduej marki i plaeimy stósownłe ~ * do W)'pen'łedzenia 3 1

/ 2 %, .a O/o, ił,1/ 2 Ofo. * * Bank .Indowy w Mogilnie. * 
I Zarząd: Rada Nadzorcza: *· *· Ks. Brodowski. J Łuczkowski. Ks. lprałat Wawrzyniak,! prezes. * 
~ W. Walkowski. *' 

Adresować prosimy : ~-· 
Bank ludowy, E. G. m. u. H. . 

I 543 Moa-llno (ProT. Posen). ·~ 

~ ~~~~~~·~~* *~~~'.>iJib~~~~~~* ...... ~ ........... ~Wiide.„. ......~ .......... „_._,,,_,..,.... ___ _ • 

.'" ... „-..„'!"'•-~----

Jest najzdrowsza 

jes ... najlepsza. 

Odebrałem swieżo w komis i poleca.in: 

dom hand 
w Hochlar o 16 izbach z ogrodem VI blizkoś~i cech 
i fabryk. Taksa wynosi 32 OOO mk. Cena 20 OOO 
mk. Hipotekt uregulow&ne. Spłaty ratami. 

Jan K latkowskl 
5-'8 intere8 •redytowy. 

Telefon 577. Herne, Bahnhofstr. 50. 

Kasa oszczedooSci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyt.a 

i płaci od nich ł37 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. .za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Ban Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe·) 

nAjlepszy i najtai1szy na 
swiecie, bo oprócz l'Jf'go 
nie potrzeba do p-rania. 
używać ani sody ani 
mydła. Paczka 20 fen. 
Bielizny nie potrzeba już 
rzec tylko się ją. wy
plócze. Gwarancya. n.a. 
: : ochronę bielizny. : : 

Do nabycia: 

w .Karxloh: 
Ang. Eggert, 
wdowa pet. Griimer, 
Otto lless Nachi. 

w Hambora: 

Fr. W. Korten, 
wdowa Ang. Multh.auptt 
Gust. Tjarks, 
J. Huttemann. 

w B1·nckha 11.se : 

Hamb. Importh. "Wenz*, 
J. Juszczak. 

w Neumuhl: 
Ang. Hes~e. 

w Buschha n sen: 
Hugo Eggert. 537 



}Ole,~ają wyprawy już pr.zy '\''płacie 5cin marek, myśląc przytem: kto głup ten 7 Upi! Każd 1 

l0.7.Ważny Ciło"iek '\\ie, że przy tnk mal<·j wpłacie n usi płarnć wy:okie procenta, a żydzi umieją 
o:Jli ·zać t• ! o ta ~r · na rok. 

p ry narz czone i młodo;i;cńcy ur7.qd.r.ą soLio rnj z mieszkaniem, lrnpując meble i wyprawą 
' Mt•nrnie, 1Jo y .on* 1.ie ł ękne~ lnzystłii.o t,~ ,Je~ drzewo zdrowe i wybór wielki. 

. J'-'J'. moje "i 1 '"ie trzy ol~na. wy::itU\\llC i :,l,lndy przepełnione, a w nil'l1 i; przej mego .zawsze 
' · -.'•\,J.r.1,.. pana JauowsUego, ten 1m·:ekona się, że nto~ę !i1ta1 ·ić czoło każden1u żydowi 

f rogów mu utrzeć. 422 

Kopiony towar odstawiamy za darmo do domu. 
Przy całych wyprawach piekne podarki. 

Jan ·. wiatk ski, handel mebli i ~npra~ 
Reckliugbausen-Siid, Borbnmerstr. 121. 

Za najlepsze uznane 
pt•zez znakomUyeh znawców i palaczy 
papierosy 

Noblesse No. 50, Otoman 
Solejka, S·Dłt-D 

z fabriki 

Gan11icza & Wlekliiskiego w Poznaniuł 
do nabycia w wszystkich lepszych składach cygar i 

restauracyach. 
Wysyłki nitej SO iysł~"Y uskutecznia się w naj

wi~kS.z)'m hurtownym skodzie 

I;;. Kwaśniewskiego 
w Bochum. ul. Bliichera No. 44. (Bliicherstr.) 

~SO Telefon 1743. 

Ba.cznośe ! 
u 

Z powodu innego I Pewna. 28 letnia wdo-
przedsiębiorst ..,a, jest wa, posiadająca 8 set 
1 1,' 2 piQt.rowa i narożna talarów, wyprawę i jedno 

mokry i suchy liezA.f, hipie~ 
akrofuły, pryszc7.yc„, 1vyrzuty 
llkóme, 

litn"a 528 dziecko szuka 

kamienica 
masyw murowana zaraz 
do sprzedania, w mieście 
powiatowem Gostyń u, 
przy ulicy Zielonej, 
wpłata podług umowy. 

Zgłf)szenia. przyjmuje 
Andrzej Ołejnl
ezak "' ,,. atten
s•~lrtełd, ul. Do
ł'lłnn1ska nr. ł50. 

Polak kawa Jer, lat 24, 
dla braku znaj t•mości pa
nien szuka na tej drodze 

• zony 
Polki z cokolwiek ma
jątkiem. Of. uprasza 11ię 

I pod G. G. 551 do ek
spedycyi ,.Wiarnsa Pol
skiego". 

•• 

1neża 
z dobrej familii. Xawaler 
lub młody wdowiec ra
czą. się zgłosić do 12go 
maja pod lit. A • .n. ~~ 
postlagernd D e r n e , 
Kr. Dortmund. 536 

Służąca 

otwarte nogi, 
obrażenia uóg, wrzody n11 no
gach, fyly kurc:r.owe, bolące 
ptilce, za•tarznłe rany ~ą cz'!elo 
uporczywe; ktv dotychczus da.
remnie oczeki waJ w:rleczenia, 
niech Jesz~:rn rai ~próbuje od 
rlawua jak n:•jlephij wy1>rÓ· 
bowanej 

maści Rino 
he~ trnci1.11y i kw.'ls<iw. 

P1t1<zka 1.- ntk. Uod,i•·ń otr1.v 
m11jemy (li~ma d;,,i')KC~ynu.i 
Tylko pr~w.Jziwa w oryginał· 

potrze:: na od 2araz. 506 ~;::~g~~wt';.h~i•~~~:,iu-~i.ilono 

M. Bierwagen, I sebunert & uo., \-Veiub<illla. 
Naśla.tlowań nlo lt 1.eha !ll"J.Y.l 

Dortmund:, mowac . 
Steinstr. 10 I. Do 1uil>yeia w wfoln 11p1ekacb. 

Służąca Polka 
z.najdzie zaraz dobre miejsce w restauracyj, 
Zgloszenia przyjmuje Miedziński w Herne. ul~ 
Neustr. 24. (600) 

MIM'" 

żeni sie Pan? 
RaJzę Panu kupić całe urząd.ze.nie 

mieszkania tylko w pierwszym, najwięk
szym i najznaczniejszym uomu kredyto
wym w miejscu 

J. Sob arzbóff' 
u Heddlng;bausen-S .• 

Dostawiam każdemu t509 

na platę: 
meble na 1 pokój wpłata 5 mk. 
meble na 2 pokoje wplata IO mk. 
meble na a pokoje wpłata z a mk. 
meble na 4 pokoje wpłata 30 mk. 

Wyprawa A. odplata tygodn. t.,00 mk, 
Wyprawa. B. t.,50 'Sik· 
Wyprawa C. •,60 młc. 
Wypr3wa D. S,OO mk. 

Pojedyncze meble, jak: komody, łOUa., 
ma.terilCe, szafy, bufety, szyfonierki, flł· 
ziki dla dziec i, lustra, kanapy już ~ 
wpłacie o'l 3-4 mr. Dlatego powinien · 
kaidy kupować tylko 

Poszukuię .od ·:na.raz 
2 uc.zni handlotNych 

jednego do biura w łierne, drugiego do handlu, 
mebli ii wypraw w R.ecklinghausen Siid. 

Znajomość języka ojczvstego i uiem1ockie
go potrzebna. Z_gloszenia ze świadectwami u..-
nra~zam do biura (546) 

Jan Kwiatkows.łii, 
interes kredytoWY 

Herne, Bahnhofstr. 50. (Wchód z Ostst'f"asse) 

H 

Budzik gł. dzwonek. l,sa m\: 

Zegarek ~~~~k. 2,ao mk· 

Zegarek sre°:!n~ 6,sr> ml 
Cenni.kl" oltolo 2000 iłutra 

cyi wys. iarmo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Bhm1areka e. (44.~" 

Ba~zuość! 
*W +W!IM!? , 

wa·wrzyn Franka 
BOł'hnDI. Liit;;endortDłnnd~ 

S.zanowuym Rodakom polecam mój bogato zaopatrzony 

sklad towarów lokciow31ch itp. 
Wielki "1ybór matervi na suknie, 

perkale~ satynety, muśliny, batysty, szyrtyngl, płótna ltd. 
Materye na suknie pr:iwdziwe. wełniane od 80 fen. do G mk. za metr; perkaliki, satynety, wielki wybór po 25, 30, 50 fen. i 

droższe; muśliny wełnfone od .JO fen. do 2 mk,; materye na bluzki w kratkę i gładki desei1 od 7u Lm. do 3 mk. Firanki białe i kre-· 
mewe~ szerokie i wązkie, od 20 fenygów do l,5u mk. 

Ro losy i story we wielkim wyborze! 
_"' 1wości , .... pluszach, aksarni tach, jedwabiach mieniących się, atłasach, jedwabiach czarnych i kolorowych na suknie i fartuchy od 

l,!10 mk. do 5 a~k. liołdl"y "a łóżka białe, kremowe i kolorowe para od 3 mk. 

Koszule mę kie Koszule damskie . NOWOŚĆ! od :I marki. 

Chudtki na głowę jedwabue, atłMowe, tureckie od 6U fen. do 15 mk. Polskie poszwy, wsypy, płótna na fartuchy w wielkim wy
bone. Parasole, szkarpetki, pończochy dla niewiast ud 20 fen. do 50 ±en. Włelzd 'vybór ubrań ro .t»ocz.rc::h1 modre bluzy, spodnie, 
kitle, koszule brązowe itd. bardzo tanfo. 

lV 1 j ~~: · 1i:r ~ .. wa.ty ~Jl' lOO ·;Ęc1:o .•. ; c. 8, 30, .to, .'iO ten. 110 ~ mk. 

/~ B:~ptii~lu . ze męs ,:~iie, 
sztyw~e i m0 tk.tie wi~oei1skie fasony od ~U>O mk. po 'ząwszy. 

$! ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ :t ~l ~ ~~ CvUnćrv i szapoklaki. ~ ~ ~ ~ ~ ~ re ~ ~ łt' ~ re 
lel ·i wybór w materva ·11 na ubrania, spodnie, płaszcze I paletoty& =----· 
Specyalnie mater1e sokolskie bardqo tanio! 
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Blucherst.~ . 46 ł 
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Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n to n i Brej ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Vv'iarusa Pol." w Bochum. 



10 chum n sodę, • l 15 907. 

...-----
G \, ~ nn płr· o J.1.dow{j dl 1•01akó li 8b ylnl poli r 
~~ eedziennic z wYJ~tkie• dał poświątccz
ori:h. P~plata kwartalna na poczcie i I listowyca 
~ 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do dornu 1 rnr. 
~ 181 „ Wiar11s Polski" za,pisa.ny jest w cenniloa pacz 

w lllQ liże za llar1 I OJCZJZIQ I 
Za inseraty placi sie za mieJsce rza<ika drob11ego dn„ 
ku 15 f. ogloszenie. zarnieszczooe przed inseratami • 
fen. Kto czesto ogłasza otrzvma rabat. - Listy cle 
„Wiarusa Polskiego„ naldy frankować I ~ • 
aich dokladny adres pisząccg;o Rekop. aio ZWRCIJlll lleW7a ,pod znakiem „L. I>Olnisch nr. 123. „ 

Redakcya. Drukarnia i Ksiegar nJa znaJdaJe sic; w Bochum, przy •licy Maltheserstr. 17. - Adres" Wiarus Polski" Bochum. -Te Ie fon nr. 141-t. 
~ -------·------ -----~- --- --- -

ftodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•6~, czytać i pisać po oolsku ! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
211emcąć się pozwoli! 
~~--·!!.__-~~--·----···- a 

Z wypadków dnie,. 
Dzti, w wtorek nastąpić ma odroczenie 
1bra.i 'arlamentu niemieckiego na 6 

miesięcy. 

J~by w wtorek nie ukońcmno 

trzeciego czyffan1a etatu o<llroczenie na 
stąipi w środę. Następne posiedzenie od 
~edzie siię wedlug obecnych dyspozy
cyi 12 listopada. 

Walfa'eye świąteczne sejmu pruskiego 
rozpoczną się 15-go maja. 

"lł'o Zielonych S~ątkach sejm pru
ski otl>ed~ie jeszcze kilka posiede?:t:!i. 

R•bl liadlowy Niemiec wzmógł się w 
roku 1906 znacznie. · 

W•r.tość dowozu wzmoglii się 
..1naonie i dosi.ęgla już 7 mrnardów ma
-rek, wwrosla także wartość wywozu. 

kladna statystyka ukaże się w 
•~• aibliższym. 

haaotJlłe.uie Niemiec uwidocznia się 
z •Iem każdym cor~z więcej. 

łlWady rosyjsko-tapońskie mai.'.l 
;oriebiie.r pomyślny. Niemniej układy 

atgie1sko-rosY1Jlskie. O bHzkim ukladz.;e 
i~ił.ołisko-francuskim już donosiliśmy. 
Wskstek tych układów widoki Niem'.ec 
a Dałekim wschodzie równają się zeru 

-===-=:..L.-~ 

Wiec społeczno-polityczny w Bochum 
nrołat aa ubieglą niedzielę do sati h8-
telu „Wiktorya" pan W. Sosiński, pre
zes uZJednoczenia Zawodowego Pol
~kiego. Obszerna sala zapełnila się wie 
cowaik:ami których przybyło około ,C\UO 
Na· galery,; przvsluchiwlało się obradJm 
dość liczne grono ipań. 

Pu Sosiński zaprosił na mówców 
redaktorów „Wiarusa Polskiego" pp. 
Antoniego Brejskiego 1 Michała Kwiat
kowslde~o, oraz urzędnikla obrony pra
wnej p. Piotm Palińskiego. 

Przewodniczącym wybrali wie;;o
Wnicy jednogłośnie pana Antoniego 
Brejskiego. Protokół pisał pan Antnni 
Gwizdek. . 

Pan Miichał Kwiatkowski w d!t~ż
szem przemówieniu omawiał stosunei<: 
o:R'anizacyi niemieckich i robotników 
niemieckich do organizacyi polskich i 
robot111 ków Pobków. Mówca wskaz3w 
szy na zas2dnicze stanowisko robotnl
ków polskich, iż Polak tylko do polskiej 
~a!eżeć może organizacyj przytoczył 
sw1e?:e wypadki z niemieckiego ruchu 
~botniczetro., vykav.ując, ż~ robotnikom 

0 Iab.om nietylk o poczucrn narodowe, 
a~c tak.7.c jntercs robotniczy ta-
kie nakazuje zająć sfano"'isko. Pan 
I<wiatkowski omówił występy publkL-
11~ niektórych przywódzców związków 
~1rszdunkerowskich (wolnomyślny. h) 
1 tak "' anych chr.zcścijafo~łdch (cent o
"'Ych) i ro7.wiódł się w końcu o so-
CYal:zmie i stosunku jego do robot11;ka 
'Polskiego. Socyalizm niemiecki mimo 
rekinmowanej tyle przez siebie irnę
dzyn Zł rod owości staje siQ coraz więi..'"'J 

narodowo-niemieckim. Pan Bebe! nie
tylko że zmienił swoje poglądy na m1-
litaryzm, ale nawet nawró~il się do ty
la, że świeżo z trzema „towarzysza
mi" bral udzial wraz z ministrem :woj
ny w oględziti1ch nowych armat i o
bejrzał sobie próby strzelania. Bochum 
ski organ socyalistyczny zaś w slo· 
wach ~elnych nienawiści nairodoweJ i 
zazdrości wys1ąpił :przeciw robotnikom 
"aus der ł'ollackf!1", których nar.?.ę-
dziem ,,widły od gno:lll" (Mistgabel). 
Tak wy_gląda w praktyce soc~listycz
na równość i socyalistyczne braterstwo 
Szlachta socyalistyczna z góry patrzy 
na robotnika„ pochodzącego z roli. 

Każdy więc dzień przynosi nowe 
dowody, jak bardzo irobotnicy Pola~~v 
dążyć powinni do tego. by kr.lidy robot 
nik polski wstąpił do organi2acyi pol
skiej·, _a społeczeństwo nasze i przy
wódzcy jego sprawę tę wedle sil oo
pierać powinni.. To też ubolewać i ihu 
rzać się trzeba, jeśJi! mimo takiego st:l
nu rzeczy ipod względem SIPOlecznym i 
mimo tak jiasnego położenia poLityczne 
go znów w naszej WielkopollSce wyda
rzył się wypadek, że nłl polskim wie
cu założono tamże filię zwiąizku rne
mieckiego. Stało się to św~efo w Sr~
dZi:e, jak z radością donoszą ~azety me 
mieckie. Smutne to, nad wyraz smut
ne! Mówca iwniósl~ by z powodu wy
padku tego w odpow!iedniej rezolncyi 
wiecownicy wyrazili swo!e zdanie. Pa 
nom socyalistom zaś, którym wbrew 
woli naszej pomogliśmy :do zwycięstw~t 
przy ostatnich wyiborach ,;, którzy. pam 
za to tak iście ipo socyalistycznemu p~ 
gziękowałi, powiinni.śmy dać zapł~m; 
przy następny1ch .wyboraich, przy k.-6-
rych ani jeden glos tpol:s'ki nie powinien 
paść ani na socy;alistę, ani na żadn:!l.O 
innego niemca. ani pry,y wyborach głównych 
ani też przy wyborach ściślejszych. 

Wiecawnicy roilkakrotnie podC7,:.tS 
przemówienia i przy k011cu jego okazy 
wali zgodność swoją z wywodami mów 
cy. 

Z ko1ei 1Przemriwia·ł pan A. Brej~k ; 
o prncy narodowej na obczyźnie wy
kazujijc. że każdy powinien ją rozpD
CZC].Ć od siebie i swych naj1bliriszyd1, a 
wiec dziecJ, rodze(1stwa, krewnych, .. ą 
siadów, znajomych. 

Pr11ca narodowa przy ogni1sku dq
mowem, staranie się o to, py każ<ly 
dom polski na obczyźnie byl rzeczy
wiście siedliskiem ducha nnrodowc~o 
to podstawa dalszej pracy w Jowanyst 
wach ,i różnorodny_ch organi1zacyach, 
iakJe na obczyźnie IPOS-iadarny. Towa
rzystwa zaś 1t1sze, jakiekolwiek 01ie 
mają cele, wszystkie godne pupar .!a, 
bo towarzystwa te wzajemnie się u
zupelniają. 

Jako ostatni mówca programowy 
wystąipJl pan p,·otr PaJ·i f1ski z Bochu'n, 
by w goracych ze serca nJy nacych słu
wach zachęcić wiecowników do umil0-
wa·nia wszystkiego, co polskie: na:; ·e
go języka, naszych pieśni, naszych o
byczajów. Gdy nasze myśli, dążnoś.:i : 
dzialan;a do vednego zmierzać będą celu 
wtedy będziemy tą jednością tak sitni, 
że żadna zlość ludzka nie będzie n,lm 
mogla szkodzić. Wywody swe poparł 
p. Pa'lif1skl 1przykla1da'mi. wzię t cmi z 
życia, to też wywody jego trafiły do 
przekonania słuchaczy. 
- Pan Franciszek Mańkowski z Wan 

ne nawolywal do popieran:ia swo : ~h. 
słusznie podnosząc, że gdyhy choć ro
fowp pieni ędzy wydawanych przez Po 
laków na obczyźnie, wpływ2ła do kie-

szeni polskich, wtedy przemysł i ku- nym do okoliczności. Led wie ictlna:kże 
ipiectw!) polskie na obczyźnie w krót- zaczęła mówić gdy przygalopowal żan 
kim czasie stałyby :sic pvtęgą finanso- darm i mowę •przerwał. Ks. prob. Je
'Y/ą. Pan Wojciech Sosiński z Bcchum zierski, nie chcąc owej dzicwczynk; 
omawiał obecny stan sprawy robotni- .~ . reszty zebranych na zatargi z ~ł.ł
czej, wykazując na przykładach z e- dz~ . naraża~. prosit o ,ro~ejśc i e .s~ę, ~· 
st'atnich czasów, że tyllko przy pomo-1 tez 1 nastąpiło przy dzw1ękach p1eś•t 
cy organizacyi może robotnik wywal- „Serdeczna Matko!" 
ozyć _przynależne mu prawa. Niemniej __ _ 
Jtsno d01Wiódl mówca. ńż robotnik pot- C t d · ł I · S k ISłWa 
ski tylko w organizacyi polskiej lnai- Z er ZIBS O 8Cl8 O O 
dzie naleiży~e onarcie, a t~ką r~botni- polskiego, 
niczą orgamzacyą polską 1est „ZJedno
czenie zł1wodowe Polskie" .. 

Przy .wolnych glosach, przemawia 
li ~szcze pp.; Krawczyk z Hamm, 
Chwialkowski .z Dtisseldorfu i' Gwizdek 
z Bochum. 

Wszyscy trzej Rodacy ])O!Pier:lli 
WY'Wody mówców programowych 
gorą.co nawołując, aby też każdy we
dług usłyszanych rad i wskazówek !10-
stępowal w życiu codziennem, a wte
dy cel ;w1ieca iositan;.e osiągnięty. 

Z powodu, że w Srodzie pozwolo
no 1111 utworzenie filii organizacyi il>ie
miejckiej, wiec iprzyjąl następującą re
zolucyę; 

Zebrani dnia 12 maia 1907 r. na 
wiecu w Bochum ubolewamy, iż ro
botnicy Polacy w Polsce oozwalaią 
na tworzenie w rniasta:ch niemal czy
sto polski-eh filij organizacy," niemiec
kich. 
Winą tego jest głównie th okolicz 

ność że u większości robotników pol
skich na ziem;· naszej oJczystej za 
malo jeiszcze rozbudzone .noczucie 
narod01we. 

Wzywamy robotników polskich 
w Srodzi:e, abv porzucm obcą orga
nizacyę i wstąpili do polskiej_, gJyż 
zdrajcą jest, kto łączy się z wrogiem 
a wiemy, iż organizacye niemi~k:e 
wrogo są usposobione dla Polaków. 

Całe spoleczeństwo nasze w Pr>l 
sce prosimy usilnie, by zechdało wię 
cej niż dotąd zainteresować się ro
botniczemi zawodowemi organiza
cyami polski'emi i popierać je wszel
ldemi siłami. 
Jednoglośnem przyjęciem _powy~~

szych rezolucY.i zakoikzono wiec. 
ll<l " 

Powrót kapłana skazanego. 
Sąd śremski skazał ks. prob. Je

zierskiego z Kunowa na 4 tygodnie wię 
zienia. 

Do domu wracał po procesie ks . .Te 
zierski w towarzystWiie kilku obywa
teli. 

W wszystkich wsiach - przez kió 
re orszak przejeżdżał - wiedzi~rno 1ui, 
o wyniku procesu. Wszędzie też, iak 
pisze ,.Kuryer Poznański'' stały gro
mady ludzi i witały skazanego pł:'t
czem. okrzykam· i kwiatam:. którcrni 
wkrótce powóz jego za ypa110. Oc;;n111 
jadących uka.znl si<; w Tworzvmirkach 
- należących już do parafii kunowskiej 
- dziwny widok. Ludność tamtej ;za 
mianowilcie wystawiła bramę tryum
falną w poprzek drog·L Bramę tę jed11ak 
że rozrzucili żandarm;, J·tórych az ,'.J 
nit rnie1~cu się znalazło. -

To samo stało się :\r Kunowie s 1-
mem. ~A!e i tu pokazala s ię dziwna )1 1c

konsekwencya, gdyż jedną bramę pJ
zostawiono n;enaruszomi. Un:eslen·c ltl 

dności doszło do zenitu. gdy ks. prvb. 
.Jezierski wjechał prz:v biciu dzw n6w 
do Kunowa i gdy do powozu zb!i żyła 
~ i ę dziewczynl·a w h"eF, aby pa ' terzn 
S ' C ~O prz 1 ':t i. Ć w 'er zem za~t SO\\: cl 

W życiu naszem soołecznem i n.t
rodowem na pierwszy plan wybU się 
Sokół polski. 

Dane statystyczne wykhJZują, !ak 
powaine zastępy biorą udzial w pracy 
sokolej. Dzisiaj na~~ilniejszy dorobek 
wykazuje zabór austryacki, liczy bo
wiem 160 gniazd. członków 18.000 ł~ 
czy Gallcyę, Sląsk ii Bukowinę w jedca 
zw1ązek. Zabór niemiecki liczy gniazd. 
115, członków 5000 to drugi z,wiązek. 
Starny Zjednoczone mają. 31 gniazd i 
3000 członków, to trzeci_ zwi~ek. W 
Królestwie PoJskiem dopiero od rok• 
istniejący .czwarty związek liczy icll 
41, brak danych jeszcze co do ilości 
członków, można ~dnak śmiało przy
jąć cona}mniej· 10,000 członków, gdyt 
sama Warszawa ma czterY gn~azda f 
3350 członków, vonadto istnieją. gnLu
da sokole w Wilnie, Petersburgu. JCi
jowie, We Wiedniu. W Berlinie, w Pa 
ryzu, w Buda!Deszcie. 

Patrząc na te wyni.kii1 pracy 1oko
łej, mirnowoli każdy szuka jej pterwot
•nego źródła, z którego cale sokolstwo 
bierze IPOCZątek. 

Poc;zątek tej~ organizacyi dalo mia 
sto Lwów, 25. marca 1867 roku powst-a
lo tu pierwsze Gniazdo sokole. E.ow ,111. 
li Je do życia ci, którzy widzac rozpac~ 
ból, odrętwienie narodu, spowodow tae 
wYnlkiem naszej ostatniej wałki o wot 
ność, postanowili go wyrwać z tego 
stanu i wskazać mu nowe drogi, które 
mi iść powinien do upragnione~o celu. 

Początek, jak zawsze był trudny, 
s-połeczetistwo z niedowierzaniem pa
trzylo tę nową orga11izacyę polską 
p_owsta po 1863 r. potrzeba byfo k il
ka lat pracy usi1nej, nadludzkiej pra
wie, by je przy żyoiu utrzymać, h~r 
p_rzekonać społeczeństwo, że praca ta 
musi przynieść owoce. OkołL 17 111t pra 
co\vało to gniazdo pierwsze nad utr ~a 
leniem własnego bytu, aż tyle lat byk) 
potrzeba, bv wzróść w s. ty ! rozpocząć 
pracę nad zal\ładaniem gniazd w :n
nych miastach. I opiero w roku 18· 2 
Z< klada Macierz Sokola gniazd a w 
Sta11isławowie i Tarno\vie, :a o fi lie, i 
rpracu',e dale j„ by powołać do ży..; ;;l 
wszt;dz~e gniazdn tam, p-Jz; znalai: ~a 
grunt podatni.. 

Był to 1c.zas kio y er> roku trzy do 
cztery wycieczki urządz. ł . Sokól" lwo 
wsk do mw t fon 1cL w celu zaw· 1v
wania no vych gniazd. Wycieczki ~te 
dobrze zorganizowane, ć ;v"czeni :n:. 
żyw em łowem , powołyY1a 1y do życ a 
dal. ze f{niazda sokole. ' r. 1 5 p J.W 
~u il Sokół w Krakow· e. )c znan iu r. 
1886 - odtąd idz'e praca t. ·uż nP;lt
wna fa iq - która m a uj ~cie ;\' ' Wn1ch 
zwiazkach. 

W roku bi eżącym upty :va 40 lat od 
PO ~s ... an '.a pier v ze~o g11°az a sok :Jl e
~o po1s iego, r ~tórc dala ezątek so
'·o st ;x.ru polskie ' . a k óre()'o ra ~n. 
st/n, icn i prz"1 kł dem, n ta "łv :a 
nc gn:azda oko.e. 

oczni· e tę po tano ilo sokol-



, :w<i polskie obchodzić świętem sokJ
Hm. Okręg: 'Piąty sokoti, 'do którego tei 
Lwów należy, urządzil na pamiątKę 
tej chwili zlot okręgowy w dniach 29 
i 30 czerwca rb. Związek sokoli zaś ce
lem uświetnienia tej uroczystości, urzą
dzi \\' tvch dn:ach zawody calego sc
koJstwa- polskiego, nietylko z pod na
szego zaboru. 1ale z pod wszystkich 
trzech zaborów. Swięto to zgromadzi 
więc ''r murach naszego grodu przed
stawicieli calei Polski - będ~ie dowo
dem jednym więcej naszej jedności ~ 
łączności narodowej - ptzedstawi w·y 
nik sokolej pracy, dodatniej a celowej. 

„Kuryer Lwowski''. 

Ziemie polskie. 

I ra Zae}H}dsutitl, Warmii i ffJ~zur. 

Pelplin. W reszcie po czterotygc.
dniowe ·n strejku tutejszych mJL„'rzy : 
~ieśl.i nastąrrJiło w czwart~k 0 bm. ugo
da między pracodawcami i p;·ucują~y
m:. Od 1przyszlego poniedziałku p_o
deimą wLec na nowo wszyscy im1lMzc 
i cieśle nąpowrót rprzer}:Van.9, pracę. 
vVynik strejku wypadł na korzyść pra 
cującvch - osięgli wszystk0. o co im 
chÓdzifo, by polepszyć bJ- t. 

Lisewo. Obchód stuletniej rocznicy 
urodzin ks. Stanisława Machorsldego,. 
proboszcza w Lisewie, wypadł btudzo 
uroczyście. Sroda ta. zarl'lZcm dzier1 
imienin sędziwego jubilata, była nieja
ko wielkiem świętem dla całe} parafii. 

Lidzbark. Przed tygod1.1li em 
doniesiono tutej1szemu żandarmowi, 
że przed kJllku laty zamordowano 
w tutejszej okolicy dwóch męż
czyzn i .jednę kobietę i · ciała pocho\Y_a
no \V polu. 1\iliej;sc.e to w liście było do
kładrn:e oipisane. 2(ł!ndam1 udał się na
tyc_hmiast i rzeczywiścl'e wyko1pano 
trzy ~zkiel·ety ludzkie. Wytoczono śle
dztwo sądowe, mające przedewszyst
kiem \\ykryć autora listu. 

1lc Wi "'łe K'' Pt;~nattsldei@„ 

Pobiedziska. We wtorek pnzytrzy 
na.no w Pobiedziskach 52 robotników 

.z Królest ;v~a Polski1ego, którzy ua:ekli 
'Ze wsi kolonizacy:Jnei W,engers_hof. ( ?) 
Odesłano ich za granicę. 

· Krotoszyn. Za to, że formularze 
w sprawie religii wy;pj.sywa!a, skaza
na została przez sąd :krotoszyf1siki pan
na Maru:i Kw.iatkowska. córka urzęd
nika gospodarczego z Kromolic, .na 30 
1marek kary. Nauczycfol Gruszczyński 
<:>świadczył, że to ona właśnie strejk 
wywołała. 

Ostrów. Ks. Ijechmannowi, pro-

103) Powieść z francui.:.hlego. 

(Cia.g dalszy)_ 

Miar·ja s1pojrzata na Jerzego, szepcąc 
z rozpaczą: 

- Boże wielki, jeśli to krup! 
Jerzy przerażony; nic nie odpowie

dział. 
.Jak wspominaliśmy, ou chwili wy

jazdu Madelora nie było w okolicy le
karza; na~eżalo jechać 1PO niego do fllou 
.zon lub Mezieres. Jerzy podążył tam 
,koleją ze stacyi Mont)Jermi. 

Na·stępnego. rana dopiero odnalazł 
poktora Le.Bailly i z trudem wyjednał 
~1 rn·ego, aby mu towarzyszył do Haut
Butte. 

Ospa grasowała w Mezieres i Char-
1lersu„ epidemlt wyma gala ciągłej obe 
~ności lekhrza. 

Przybyli do la Cendriere wieczo
,rem. Doktór Le Bailly, spojrzawszy 
.na 1chore dziecko, zawyrokował .pól
glosem: 

- Krup w drugiim okresie. 
Ataki duszności rpowtarzały się co

raz z większą siłą; świszczący oddech 
Berty słychać było w ca~~· 111 domu. 
PodG,.ws wi.zyty doktora duszenie ob
jawiło 1się ~ak gwałtowrfr, że dziecko 
.konwulsyjnie wstrzasaneJ. pobl'adło 
śmiertelnie usta miało !Sine, tw~rz ZR
Janą potem, puls prędki, słaby. La Bail 
ly pawątpiewająco kiwał głową. 

- Doktorze - zawołab Marja -
nie grozi córce mojej niebezpiecze(1-
stwo, wszak prawda? .. 

boszczowi w Ostrowie pod Gębicami. 
·wytoczyła Qrakura1orya proces na pod 
stawie znainych §§ 73, 110 i 130a. Ter
min przed izbą karna w lnowrocłarwfo 
jeszcze .nie wyznaczony. Jako świad
kow11e obciążający - jak pisze „Dz. 
Kuj." - występują przeciw własnemu 
duszpasterzowi: 1) J2zierżawca probo
stwa w Ostrowie pod Gębi~ami pan J. 
Kalinowski i robotnicy p. Kaltnows'kie
go, 2) Karol Klemm, 3) J ain Kapczyt'1-
1Śki, i 4) \Valenty Matyki~ewicz, 5) 2:0-
spodarz z Ostrowa p. Norbert Szeli~a, 
6) komisarz p. Altman z Strzelna, oraz 
7) nauczyciel Lux, dawniej w Bielsiku 
2lamies.zkaly. 

P. K. prowadzi1 proces cywilny z 
ks. Hechmannem odnośnie z dozorem 
kościelnym w Ostrowie pod Gębicam:. 
Proces ten prowadzi w imieniu p. Ka 
linowskiego w drugiej instancyi w Po
znaniu, adwokat p. dr. Dziembowski;, 
1poseł kuiawski. Kto byt denllincyantem 
ks. łiechmanna, proces wykaże. 

Ze Sl~zk~ czyli St~rop(llb~kL 

Bytom. W niedz:ele odbyta się w 
·k!ościele N. M. P. o godzinie 11 msza 
św., zamówi oda przez dziewczęta z 
Rozbarku, na tntencyę tych księży, któ 
rzy w obronie w~ary św. kary ,ponieśli.. 
Kościół był przepełniony. Przybyło tak 
że dużo osób, należących do parafii św. 
T1r1ójcy, aby pomodlić sfę za pasterzy, 
„oddających życie za owjeczki twoje". 

Król. Huta. W środę rano wielkie 
n1esizczęście stalo s;ę w tutejszej- hucie 
Przy wypusz1c~aniu IJ)łynnego żelaza z 
pieca Bessemerowskiego zostali robot-
111icy Macholz i Kindlain oblani tym pły 
1ucr.1 rozpalonym. Nieszczęśliwi zastai: 
tak poparzeni, że niema wiele nadz~ei, 
iż żyć będą. 

Zmiany w duchowieństwie. Ksiądz 
ikapelan Ka1ndler z Raciborza us~ano
w.i.ony kuratorzem we Priedri'chshagen 
ks. kaJpelan Kozelek z Pszczyny prze
niesiony jako I ka:pelan do p.ftraf:;1 św. 
Bonifacego w Berlinie; ks. kapelan Ed
mund Kubis z Rozdzienh przeiniesiony 
J1ko trzeci ka,pelan do R1aciborza. 

· W parlamencie niemieckim 
było w wtorek na porządku dziennym 
trzecie czytanie etatu. Rzad wniósł o 
odroczenie parlamentu dp 19-go hto
p{1da. 

Bebe! w godzinnem przemówieniu 
walczył z 1konsenwatystami, Eberała
mi i wolnamyślnyrni, nie miał atoli dn·a· 
szczęśliwego, chociaż z początku mó
wił zajmująco. 

- Nie, nie; wyjdzie z tego ·szczęśli 
.wie. 

- N'.e ukrywa~1 1pan przedemną pra
.wdy. To krup? 

- Tak jest; choroba silnie ro.Z\Vi
. nięta. -

- Rzecby można, że ·pytania, mo
je doktor,ze, przyczyniają ci kłopotu -

rmówiłla matkia z przerażeniem. 
- Ależ nie, kochana pani, przy cią

glych troskliwych staraniach dziecko 
Qrzetrzyma kryzys. 

Marja wpatryw.ala się w lekarza z 
trwogą. 

Le Bail:y i1wisał receptę na biurku 
Jerzego i pragnał odejść, szukał już ka
pelusza. 

Młoda kobiefa. ujęla go za ręce. 
- Pan nfo możesz nas porzucić -

,prosiła. 
- Dla czego? 
- Musisz zostać dla uiesiern)1 ra-

iunku naszej córce. 
- To niemożliwe; zechciej pani u

względnić obow;iązki moje względem 
licznych innych pacjentó}V .. 

- Jakże ja i mąż zdołamy ratować 
dziecko, j'eśli nais pan odstąpisz? 

- Nie jestem tu potrzebny w tej 
1chwili. Nie mógłbym obmyśleć innego 
środka, jak ten. który przepisałem. 
Chorobn musi mieć swój przebieg wła
ściwy. Córka ipani silnym obdarzona 
organizmem; spodziewam się, że WY
zdrowie:1e. 

- Pozostań dwa lub trzy dni z na
mi. błagam cię, doktor,ze. 

- Przykro mi, że odmówić jestem 
zniewolony; czekają na mnie w Mezie
res chorzy, wymagający również sta-

' raf1. ,~ I l 

W sejmie pruskim 

rozprawiano 11ad ~prawami drobniej
szemi. Dyskusy~a nie budzila większe
go zainteresowania. 

Zamach na króla rumuńskie~o. 

Do „Daiilly Telegraphu" donoszą z 
Bukaresztu,. że odkirvto tam a udarem
niono zamach rt1 króla Karola Poliicya 
famte}sza aresztawała bulgara Gai.\fo
wa, który przyznał ·się, że zamach przy 
gotpwywano na dzień 23-ci bm. W mie 
szkaniu Gilidowa znaleziono za-pa~ dy
namitu. 

Rokowania francu9ko-japońskie. 

Gazeta „Rosrsija" z inwodu umo
wy francusko-Jaipońsk!iej pisze: Ocenia
jąc zbliżenie francusko-japońskie, nale
ży mieć na uwadze, że pomyślny prze
bieg rdkowari rosyjsko japońskich przy 
czynił się-do powstania traktatu fran.-ja 
1p01iskiego .i stanowi jak·by h('ZPtJśredni 
wynik tvch rokowań. Sto:s·rnkL p)jędzy 
Japonią i Pra:ncyą ipoczęły wjlloczn/e 
.się polepszać w rmiarę, jak w\·.i:iśniaio 
si_t dążenie Rosyi i Japonii do osiągrnę 
iqia szczerego i trwałego porozumieni:l. 
Dobroczynny wpływ wywarły także 
pomyślne rolmwtania z Anglią. 

Japonia 1Skl·oniła się do Ltrnan;a o-
siągnię_tego p:r:zez Francyę położeni~ 

·na Wschod1zie Dalekim, a zwł::tszcz,. 
jej specyal.nych interesów w Info-Chi· 
nach. Dyplomatyczna gwanancya kon„ 
wencyii franko-japońskiej, usunie dla 

Francyi niebezpieczeństwo wsze'·1,·2!1 
·niespodzianek w Azyi. Gazeta z;p;y~u 
ije, czy ta Nonwencya 1przed~~1w.a ta
kie ·st1me zabeZipieczenie dla l apc11G i 
odpowfada, :ako uzupeln.ie11:(:, g„va
rancyom, zawartym w traktabch an-: 
giel.sko-japo1iskim i rosyjskJ-jap1Jl1Skim 
konwencya franko-japońska zabe2lpie
czy Japoniii spokojne korzy::t:rnit; z~ 
zdobyczy, osiągniętych w lat.1:11 J~r~t 
Jflich. 

Rokowa:nia między gabinetami pa
ryskJim i tokijskim 1prowcrdzono z wie
dzą Rosyi i Angl1ii i mzwi •. ll.ly się one 
rówąolegle z rosy:i.sko-ia1pof1skiemi, dla 
tego stanowią ich materyalne uzwpel
. nienie. Kornhinacya tych wszystkich 
1traktatów ma rt1 celu utrwalić równo
wagę 1pok(ycznc1 na Wschodzie Dale
ikim. 

Na czerwiec można :lllż terniz zapisy 
wać na każdej poczd;e „Wiarlusa Pol
skie.go'·. Prenumerata wy.nosi !tylko 
~-·--- · -~ . ..=.~---m=eMmm 

- A Jeśli córce mojej się pogorszy r 
- Przyślecie 'PO mnie. 
- Jeśli umrze? ... 
La Bai-l:ly nic nie odpowiedział. Mar 

ja płakała, załamując ręce. 
Lekarz sklon!:t się chłodno, pod ma

ską obojętności ukrywtając odczuwane 
wzruszenie. Bylby chętnie został dla 
ratowania dziecka, gdyby ten ratunek 
uznawał jeszcze możlLw_ym. Obowią
zek nadto ·wzywał ~o do boku matek 
niemniej strapiony1ch od Marji; wah\ać 
s:ę nie miał prawa. 

Odszedł; Jerzy odprowadził go, a 
gdy zostali sami, zapytał: 

- Powiedz mi -~zczerze rprawdę, 
doktorze. 

Lekarz ze smutkiem wska7:\al pal
cem nicl;Jo. Jerzy zbladł i pochylil glo 
wę. Od tej chwili atak1i u chorej po
wtar.zały się ciągle, ·dziewczynka nie 
mogla wydobyć głosu z piersi; oddech 
byJ coraz trudnieiszy. Straszliwe du
szenia groziły nieustannil·e życ, 1.t biedne 
go maleństw_a; twrarz jej bladła, oczy 
Qrzygasłe, :pot lepki. zimny oblewał 
glówkę. 

Nie miała )1ż siły poruszać się w łó
żeczku, odkaszlnąć, puls slabl coraz 
więcej, lubo dziecko zachowywało zu
pełną przytomność umysłu. W rzaid
.kich przerwach ciężik:Fch paroksyzmów 
„Berti1 ze slodkim u@iechem spogląda
.ta na zrozpaczoną matkę, na zg:sępione 
oblicze ojca a uśmiech ~horej wy
powiadał to, czego nie mogły wyrazić 
.już ust1a. 

Marja sama wyczerpana, blada, z 
nabrzm'iatemi od łez oczyma, nie od
~tępowała od łóżka dziecka. J1akże bo
lesnemi były te nocne czuwania! 

50 fenygów, a z odnoszeniem do domu 
14 fenygów więcej. 

Bochum. Na Rórnika Pr. Żurka spa 
dły_ w kopalni „Engelsburg· · kamienie 
i Qpranily go niebezpiecznie. 

Barmen. W tunelu re(1skiej kole 
wyrz.ucil 1ktoś dotąd nie wyśledzony 
dzi~cko z wagonu. Poliqła zarządziła 
energiczne poszukiwania za zbrodnia. 
rzem. 

Bottrop. W kopalni „Prosper, szyb 
Il.'' wpadl górnik Kreul razem z Wóz. 
ikiem do szybu ~· odniósł niebe7.1pieczne 
rnny. 

Gevelsberg. Trzyletni chłopiec rna 
szynisty W. został przejech'any przez 
kolej elektryczna i umarł po kilku g0• 

idzinach. 
Monaster. W lmściele św. Marcina 

została pewna niewiasta rażo11·a para. 
liżem. Przywolh:ny ~aplan udzielił jej 
1ostatniego ole}em św. namaszczenia 
poczem lmbieta umarła. ' 

Resse. Córka górnika łior<ledq:eg0 
baw!:ta się zapałkami, pr,zycze.ln za. 
paliły się jej sukienki i biedne dziecko 
fuk ~~ę po:narzylo, iż śmierć nf.ebawem 
nastąpiła. 

Herne. Górnikowi Karolowi. Duhie. 
lorwi spadły w kopalni .,VQn der' tteydt" 
na gfowę kami:enie i zabiły g-o nn rniei-
•s1cu. 

Hofstetle. W kopalni „Karolinen. 
g-ltiick'' został zabity góm:k P-0lenz. 

Hontrop. Górnicy Zurech i,. l(och 
zostali podczas pracy w kopalni okale
·czeni. Spadły na njch kamienie. 

EicJ\,el. Dozóro1 parku, liczący 62 
lat Ludwik Schuch s,padł ze schodów 
i zabif ·s·ę. Był on już bardzo słaby 
w nogach. 

Gelsenkirchen. Ucze11 Hundertmark 
umarł na tężec karku. 

Gelsenkirchen. Znalez,:ono tu 4 ~a
ta liczącego chłopca Józefa Kieiw;licza. 
Umieszcwno go chwiiowo w katolic
kim domu siernt. 

Rotthausen. Czeladnik murarski M. 
w7A·ąwszy zt11platę podpił sobie ~ usnąl 
w polu. Jakiś .,przyjaciel" za1brał mu 
w nocy \\·szystkie pieniądze. Taki:e oto 
są skutki pij1(1stwa . 

Langendreer. Na dworcu k opalni 
„Dannebaum" wykoleiło siQ 6 wago
nów, które niemal zupełnie zosta!y Po
druzgothne. 

Barop. W kopalrni „Louise Tiefbau" spadly 
kamienie na górnika Andrzeja Kubiaika i tak 
go poranily, i~~ niebawem umarr. 

Dortmund. U dwojga dzieci robotnik1 
Krarnmego stwierdzi! lei:rnrz tężec karku. Od 
stawi()no je do domu chorych, lecz. nie ma na
dziei. by wyzdrowialy. 

Dortmund. Czteroletni chfopiec robatnika 
Czarneckiego spadł ze schodów i z.famal nogę. 

, Odczuwała dotkliwie; w:szystkie 
cierpien~a córnczki, każdy jęk chorei 
,rozrywał 3ej ,serce ii wnętrzn9ś:ci, każde 
drganie dziecka wywolywafo dreszcz 
trwogi u matki . 

Milcząc, ipelna niepokoju Marja 
iWPatrywała si.ę godzinami w;. tę drogą 
istotkę. '? której uchodzi' lo życie, którą 
,Bóg powoływał do siebie, a watte si
Jy sk1czaly cię~ką waHn:;! ze śmiercią. 

Łkanie tamowało oddech młodej ko 
piety, gdy widziała, Jak podczas ataku 
1duszności muskuły na twarzy, na szyi, 
,na ramionach, n,1 piersiach Berty ścia-
1galy się gwałtownie, rozdymały si ę no 
.zdrza, głowa podrzucaną byla konwul
syjnie. Pr.zy oddechu kl1atka piersiowa 
.i ramiona unosiły się w rrórę. 

M.arja, ciągły śwf adek !Strasznego 
dramatu, uczestnkzyła w _nim, oszalała 
z rozpaczy; nie odpowiadał1a mężowi, 
który usiłował dodawać :lej energji i od 
wagi. Gdy nalegt1ł. aby p_oszla trochę 
odpocząć, 'Spoglądała na nlieg.o ze zd 
wieniem, jakby nie rozumiała, czego ia 
.da, i milczała. Zdawało się, że zamie
.ra 11azerh z Bertą, a dziecko .z kaid~ 
1chwilą opadało z sl!ł coraz więcej. 

Niekiedy muskuły dziewczynki po
,zostawały nieczynne, oddech przecia
..gal się nadmiernie, uderzen!;a ser·ca po 
wtarzaty się nieregularne, gwałtowne; 
flrterje n/1 'szyi ipulsowaly silnie, wystę 
,powały krwią nabiegłe żyły; źren'.ce w 
QCzach wywmcaty się w górę. 

Wtedy Marja braia Bertę w ob:ęci~1 , 
.kladąc jej główkę na ipiersiach swai~h. 
bujała ją, iiakby ciepło ma~:en;y1iskie„ 
,go serca mogło wrócić dziiecku sp1)kói, 
.złą.godzić jeg-o cierpienie. 

Wyczerp·ana dziewczynka tak ko1Y 



Nabożeństwo polskie w klasztorze 
w Bochum. 

W środę 15 mata na wieczór o 8 
kazanie dla żonatych mężczyzn. 

w· środę 22 maja na wieczór o 8 
crodzinie kazanie dla kawalerów. 
"' W .Elberieldzie sposobność do spowiedzi 
śW· wielkainocnei jeszcze będ-zie w !święto 
Zielonych świąt po po.tudniu od 5 Rodz.iny i w 
drugie święto rano. Nabożeństwo polskie się 
odpraw'i w pierwsze święto o godzinie wpór 
rlo czwarte:i. -
~-------------·----

· Osłaf nie wiadomości. 
M e k s y k. W szybie Cornethas 

kopalni koprowiny w Velardena ogień 
zagrodi~U . drogę do powrotu 107 gór
nikom: · 17 zdołało się wyratować. re
sztę uważą się za zgubionych. Wydo
byto iruż 25 trupów. 

Ber I i n. W ostatniej chwili czyni 
się wysiłki, by przeszkodzić bezrobociu 
murarzy, cieśli i robotników budowla
nych. Pracodawcy jak wiad.omo wypo 
wiedzieli już pracę około 60 tysięcom 
pracowników budowlanych. 
P~~.,_w ,.. 

Na czer?1iec 
2apisywać można każdego czasu 

,,Wiarusa Polskie ~ o'' 
wr'az z dodatkiem religijno-powieścio
wym pod tytułem : 

„Posłaniec Katolicki:' 
Prenumerata na czerwiec wynosi 

~· tylko SO fen. ~ 
a z odnoszeniem do domu 64 fen. 

Ktoby ipragnąl, byśmy „Wiarusa Pol 
'Skiego•· przez c z e r w i e c posyłali 
jego krewnym w Polsce, nieoh padeśle 
S4 fon. i dokładny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo_ nasze 
dla odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 

Rodacy! Rozszerzaide „Wiarusa 
Połskjego". organ robotników polskich 
na obczyźtJie. 

Baczność Oberhausen i okolica! 
Dnia 2 czerwca odbędzie się piel

~rzymka 

do mewiges. 
W Newiges będzie odprawiona Msza 
iw. z polsk!iem kazaniem 1i potskim śpie 
wem. Bli ższe szczegóły będą jeszcze 
ogłoszone. Komitet. 
~~__!'±.~.· 

-sana, zasypiała co chwila i co eh\vihL bn 
-Oziła się z s;orąiczkowym niepokojem , 

R\:lz w nap_adzie sz~lu, wywołanego 
.strasznem dusze-niem wytwala s i ę l 

-Objęć matki, b1l egiać :zac'zęta n~ep:rzy
,tomnie ipo pok;j11 póki .nie paJh jakhy 
bez uczuda. 

Doktór Bailly odwiedzal chor(l na 
. krótką chwilę i odchodził. 

Jerzy i Mt1rj1a nie mogli ludzh~ s!ę 
-Oluże:f; iekar.z nie taił przed nim;~ ze 
.stan dziecka beznaid'zi:ejny. 

Jerzy pewnego dnia, ~dy dzlew
\:Zynce bylo gorzej, ,pos,pjeszyt po d:;k-
1ora do Charlevile. Le Baillv. uważa
Jąc już niemożliwym rattrnek w1_;zelki, 
głuchym powstał na prośby rntGdego 
człowiek]a. Dla stanowczo :;tazanej na 
~lllierć istoty, nie mógł po3w~l~\:·6 życi a 
m1wch pa1Cjentów, którym starania i'egQ 
PrzYWrócić mogły zdrowie. Jerzy po 
Wrócił sam. 

Te'.I nocy cienP.ienia Berty t1;lk siine 
na ojcu uczyniły wrażenie, i~, ~l'e m,o
·gąc znieść widoku jej m~\~zar:1i, Ie:zy 
\Vy~'zedł z farmy i, ·ułac1,ąc t?;ewni", 
kr~zyt z rozpaczą Hokolia la C·~n lLere. 

Maria pozositała tylko przy ·dziecku, 
Oct dwóch tygodni nie spała ani chwili, 
i~~o wieczorn, 'siedząc. v.r fot~lu ~'l~rik 
~zka chorej, uległa ml'11owo11 zm1zc
n~1u, które daremnie n r:~~1,wy:~1ęży(: u
.si 0wata. Zhsnęła sne_rn ciężkim. 

VII. 

la .Około godziny jednastej MarJa-spa
te~~szc.ze; Jerzego nie było z pow_ro-

n Otworzono drzwi ostrożnie; Pauli-
a Weszła do pokoju, ujrzawszy zaś 

Towarzystwo loteryjne „Szczęście'' w Du~s~. 
Hochield., 

lokal zebrań Jan Giesen 
Towarzystwo loteryjne „Szczęście w Duis

burg-Iiochfeld urządza w drugie święto Zielo
nych Swiąt swą wiosenną zabawę z tańce'!! 
}V lokalu pana Jana Oie~en przy ulicy Wanhei
merstr. Początek o gMzinie 4 po polmbu. 
MuzY1kę dostawi pan Podeszwa z Alstaden mo -
żerny się ochoczo w swojem g-ronie bawi'ć, na 
co się szanownym l~odakom zwraca uwagę, (3) 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Gladbeck 
uwia.damia szan. cz.lonków i Kota. które zapro
szema odebraly. oraz te, które zaproszeń nie 
odebraly, tak samo wszystkich Rodaków w 
Oladbeck i ok1Jlicy, iż obchodZlimy pierwszą 
:'i"!~Sellillą_ zabawę w dniu 20 maja w drugie 
si,y1ęto Zielonych Swiątek na sali pana Sicliacza 
~li.ca He~m~mstr. Mamy nadzieję, iż we wy
~e1 'Y"Y'.m1emonei uroczystości wszyscy jak nai-
11.czmeJszy wezmą udział, przezco przyczynią 
się do1 szerzenia zamilowania do pieśni polskiei. 
Uroczystość rozpocznie się o ~odzinie 3 po po
luduiu. Program: I(o~cert, wykonany przez 
kapelę dy1ryF:enta p. Pietryl(i, 2) przyjmowanie 
towarzystw i kót zamiejscowych od 3 do pól 
do 4,3) zagajenie uroczystości przez prezesa i 
powitanie gości; 4) śpiew kola „Harmonia" z 
Gla:dbeck: 5) śpiew 1kól sąsiednich; 6) monolo
gi i deklarrnaicye; 7) śpiew: 8) dal~zy ciąg zaba 
wy z tańcami (2) 

Zarząd. 

Uwai::;a: Zebranie odbędzie sie w drugie 
święto Zielonych Swiątek o godz. 11 zaraz po 
nabożef1stwie. 

Bractwo róż. Żyw., w. P. Serca .Tezusowe2;o 
w Oberhausen 

o,bchodzi w pierwszy dzieli Zielonych Swiątek 
to jest 19 maja pierwsza roczn i~ poświęce
nia ch0irągwi, na którą za.v rasza jak najuprzej
miej wszystkie Bractwa Różańcowe. towarzy
stwa pol~kie, które zaproszenie odcbraly iako 
i te, które dla braku adresów zaprcszenia nie
dosfaJ'y i wszystkich rodaków i rodaczki z 
Oberhausen i okoVicy, Bractwa i towarzystwa 

· prois11my przybyć z chorągwiami. Program bę
dzie nas.t_ępujący: w pi<1tek 17 maja o godzinie 
3 po poludruiu przybędzie ks. po.Jslki do kościoła 
Serca Jezusowego 1i zaraz za,cznie sluchać spo
wiedzi i to niewiasty_ O godzinie 7~ na wie
czór będzie różaniec, a potem kazanie w so
botę rano o l!odzin:ie 7 msza św. i wspólna Ko
munia pod chorągwią. Po południu spowiadajll 
się mężczyźni. W niedzi elę rarr10 o, 7 i pól przy 
stepują m~żczyźni do Komuni1i św. pod chorą
gw1i_ą różańcową. Po poludniu o godzinie 2 
prz;yjmowanie bractw i to1warzys.tw u pana 
Alekota, zairaz k,ofo kośdo~a (Marktstr.). O 
godzinie 4 po1lsikie nabożei'istwo z kazaniem. 
Po naboże11stwie udamy się na wielką salę do 
pana Webra, ulica Duisbun~ska 419. Tam bę
dzie dalsza uroczystość. O godzinie 8 będzie 
odegraną bardzo rel,i giina sztuka amato1rska 
pod tytulem: „Ida z Togenburga", na którą się 
zwraca rodakom uwa~ę. gdyż tu w tych stro
nach dawno jej nie widziano. - Wstępnego 
placą ws·zystkie bractwa i toiw. 30 fen„ goście 

' 50 fen., a niewias.ty 10 fen. Jeszcze raz zapra
szamy wszystkich życzyliwych nam rodaków i 
Rodacz'ki na uroczysJość. W imieniu bractwa 
różańcowego (3) 

. l(arol Nowacki, .nadzelator. 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urz~dza dnia 20 maja (dru gie św i_ęto majówkę 
w ą~rod1zje p. W ?.ldmaHna w Rottliausen. Brie
senstr. Poczatei:, o gadz. 3 po polud1niu . Bę
dzie strzelanie do tarczy o n.~lJ~'nody 1i rnzmaite 
'!"J:.ii!'!!t!!'!L Mlll?~f!!f..~~cau !!!_~':-Ili' :ą_ 

matkę Berty śpiącą, wyszła bezzwłocz 
nie. 

Po chwili wrócih, prowadząc męż-
. czyznę wysoktiego wzrostu, otulonego 

w c;iemny długi pfaszcz, z ,pod ka1ptm:_a 
wygla_dała twarz bl1ada, pomarszczona. 
z ..flługą siwą brodą. 

Starzec utkwił oczy w młodą kobie 
tę, spoczywającą w fotelu. · 

Stai kilikh chwil :Vłk skamieniały na 
pr_ogu, nie śmiejąic postąpić kroku. 

- Wejdź pan - szepnęła Paulina. 
Zamlrnęla drzwi ,j zdjęła płaszcz z 

przybysza. \Vtedy latwo było w nim 
poznać Maideloda. Jakie przechodzil 
koleje od czasu wojny, zkąid znalazł się 
teraz obok córki, objaśnimy w kilku 
słowach. 

Wy'.echawszy z ttaut-Butte w dniu 
ślubu Marji i Jerzego, doktór podążył 
do Giret, zapisał się na listę lek!arzy 
wojiskowych i przyłączony został do 
ctrm'.u generała Faddherbe\~. W dwa 
dni po jego przybyciu stoczona byfa bi 
twa ipod Saint-Quentin. 

Z listu k.laipitana fechtera czytelnicy 
wiedzą, jak czynny brał udział w wal
ce. 

Skł1adal dowody niezrównanego po 
św1ięcenia, męztwa. szukał i pożądał 
gorąco śmierici. Ratując rannyich :Fran 
cuzów r11 ·polu bitwy, sam zo..s.,tął ugo
dzony ciężko. 

Szczęśliwe zrzą;dzenie losu sprowa 
<lziło do niego Fechter'a. Kapitan, zn1 
Iałzszy Madelora wśród stosu trupów. 
kazał go przewieźć do Saint Quentin. 
a w ch_~ili, gdy pułk Fechter'a powoła
ny zost\11 do Strasburgia, o:~iec Marji 
przechodził naj1groźniejszy krvzys. Do
gJądający go chirurg oświadczy?, że 

~ry dla dzieci i niewiast Goś.:ie. mający chęl'.: 
u<lz.iar brać ' majówce, mu zą ie zapisal: ua 
c71onkÓ\\. O liczny udziat prosi 
L?) Zarząd. 

Wiec Sokolski w Huckarde 
dla wszystkich RodakÓ\ll z Huckarde i okolicy 
odbędzje się dnia 20 maja po południu o godz. 
4 u p. Brakmiillera, ulica f ryderrkowska 77. 
\Vieoem tym \\/'inni się wsz}'scy Rcxlacy za inte
resO\vać i licznie na wiec się stawić. Mówcy 
pozamiejscowi. O liczny udział Rodaków sie 
yprasza Czolem! 

Towarzystwo św_ Barbary w Oberhausen 
podaje do wiadomm;ci swym cztonkom i Ro
dakom z Oberhausen, iż w oiątek, dnia 17 ma.ia 
przJ!będzie ksiądz polski i l:!ędzie sh1chal spo
:wiedzi św. \A.' sobotę po południu i w nie
dzielę rano spowiedź św. dla cz.tonków Tow. 
św. Barbary, a w niedziele rano o godz. 7 i 
pól przystępuje Towarzystwo wspólnie do Ko
munii śrw. pod chorągwią. 

Uwą~a: Zebranie odbędzie się w nietiz1elę 
dnia 19 ma'ia n gndz l 1 i pót, zaraz po wiel
kiem naboże11stwic , ponieważ Tow. bierze u
dzia.t z chorąl(wią w rocznicy Bractwa Różań
cowego w parafi i Serca .Jezusowego w Ober~ 
hausen. O liczny utlz iaJ w spO\\ iedzi św. ze-
braniu i rocznicy uprasza. Zarząd. 

Bractwo Różarica św. w oarafii NaJśw. Panny 
Maryi w Oberhausen 

uwiadamia szan. siostry i braci, tak samo Bra 
ctwa Różai1ca św. i Towarzystwa w Oberhau
sen i okl>licy, iż uroczystość poświęcenia cho 
rągwi róża1kowej nie odbędzie się w pierwsze 
§więto Zielonych świąte k~ z ważnych przy
czyn 01J Has nie zależąych. i odlożon<i zostanie 
d oi trzeciej niedzieli lipca. Bliższe szczegóły 
mroczystości będą \VC „Wiarus ie Polskim" o-
gtosrzone. Józei Szulc. 

Uwa2a: Po.siedzenie Bractwa RM~u'ica św. 
orzypada·iące w Zielone świ ątki. odbędzie s i ę 
na sali P.ani Kolter. przy J'łowym Rynlrn w 
pierwsze święto po p9lud1Jiu o ;::odz. 2, zara
zem dla wszystkich pątników z Oberhausen i 
okiolicy, bioracych mlziail \\ 'Pielgrzymce do 
Newigcs czyli J-Iardeniberg. O ja\1< najliczniej
szy udziar w wyżej wvmienionem zebraniu 
uprasza w imieniu komitetu pielgrzymek 

Józef Szulc. , 

UCHWALA! 
Zcbranr w 0.elsenfoirchen Komitet ,,$wię

taiózafacia" w 'dnin 5 maia 1907 uchwalił co 
na.stępuje: 

Komitet „Swiętojózafacia" skfa.d~i pana Jó
zefa Ii9.ina z Bochum-Iiofstede z jeg-o urzędu 
j,ako skarbnika „$wietoiózafacia". Powody 
pardzo ważne sa Komitetowi znane. Komitet 
, $w1i ętojózafacia'' notwierdza wybór pana Sta 
nis!aiwa Zmyś\one1r () z Wattenscheid na skar-
1milrn .• $wię1.:oiózafaciu". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi Iiainowi z Bochum-liofstede przyj
mować nadal skfade.k na „$więto1iózafacie" . 

Ofiary na tein cel prosimy odtąd na1dsylać 
na ręce wna Stanisława Zmyślone.~o z Wat
tenscheid, utka Bochumerstr. nr. 156. 

l(oru:;tet „Świętojózafacia": 
Pranciszek Matysi;1k, nrzewod11iczacy; A111drzei 

l(ranz zastęoca ; T. N()lwaoki sekretarz. 
Jan ~kraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski :r. Schonnebeck. Ma rcin Siekierski z Rau
xel. Stefan Piotroiw~:ki. B Wilkowski z Rott
hauscn . Andrzej Cichy. Sfanislaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. Wojciech 

Koto\vski z Essen. 

ranny nie ,przeżyje nocy. Ka1pitan za
tem mógl przy1puszc·zać, że doktór u~ 
marł i bez wahania, spełni1ając daną o
bietnicę, doniósł o tern 1córce dzieln_ego 
lel~arza. 

Mimo jednak wszelkiego prawdopo 
dobieństwa, Madelor urni1knął śmier.:i, 
przetrzymał ciężką chorobę . 

Nie chciał donieść o tern fechtero
wi, pragnąc, aby Mada uważala go za 
zmur_le~o, domyślał się, iż ona pospie
szy do Saint-Guatin dla pomodle71ia się 
na jego grobie, padał więc fałszywe na 
zw{sko ludziom, u których znal ązl 
schroni_enie i troskliwe sta'"anid. 

Nie życzyl sobie pow::;ictcm1:ć: Jerze 
go i Marję, że pozostał przv życiu. wo
lał. by zatracili ślad ]ei'). Czytelnikom 
\.v;'adoni y dalszy przebieg \vypadk6w. 

! , :aór czas rekonwates.~en._·1i spę
dził w jedn \' ll1 z mht;, :1:1 połnd111 u. Od
zyskawszy zdrowie. myślał n;eustan
nie o córce. 

Pragnął gorąco zbliżyć się d0 11'.eJ, 
:1ak1l:mlwiek nie miał zamiaru cofać da
nego przyrzeczenia, że nie zobaczy w:ę 
cej Marji; temu zobowiązaniu nie sprze 
ciwiafa .się możność zasięganl'a o niej 
wiadomości. 

Zostawil ją w objęciach Jerzego 
słabą, cierpią1cą; czyż nagłe rozłącze
ruie z (}jcem nie oddziałało szkodliwie 
na delikatne jej zdrowie? 

Byl nadto dobrze znany w okoli
(t1ch Haut-Butte, iżby mógł się tam o
siedlać. Przebywał kilika dni w Reiml) 
nast~nie .w Sedanie, potem w D;inant i 

w Belgii. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 

_,:. ·;'f" 

- . „. ~ . ... ·,- ~ . 

W niedzielę, dnia IZ maia. po poludniu o 
godzinie 012 zasnefa w Bo~rn po dlu~icl! cier
nieniach moja ajdroższa żona 

śp. Kat ar z y n a R. y~ k.a 
urodz. Woita. w 28 roku życia_ - Pogrzeb od
będzie się w czv:artek przed po.ludniem o godz. 

Y:! w Hamborn, ulica Theodorstr. nr. 13. -
Poprzednio tego samego dnia odbędzie się na
\bożei1stwo żalobne w kościele w ttamborn. O 
czem donosi µogrążony w nieotu1onyrrn żalu 

mąż Antoni Rybka. 

P o d z i e k o w a n j e. 
Serdeczne •. Bóg zaplać" skladam:r Szan. 

Gniazdu „Sokół I'' w Oberhausen i wszystkim 
.Rodakom za tak licz.ny udzial w pogrzebie na
szegq brata (553) 

śp. Jgnaces::o Stencla 
f ranciszek. Wojciech i Władysław Stenclowie. 

l(oło śpiewu „,Jedność" w Hamborn 
dQnosi swym czlonkom. iż w czwa rtek unia 
16 malia będzie 

pogrzeb żony 

czfonka naszeii;o P. Rybki. Proszę czfonkÓ\\' 
naszego To"·arzystwa o punktualne stawienie 
si ę w oznakach d.o lokalu oosiedzel1 o godzi
nie 7Yi rano. J. Szwajko-wski, prze'> . 

• 
-2±±ES 

odbędzie się w środę, dnia 15 maja o 
godzinie 8 wieczorem u p. Schrawen 
ulica Cesarska (Kaiserstr.) Omawiane 
będzie . na wiecu sprawa bezrobocia w 
fabryce „Phonix". Jako referent przy · 
będzie dh. Jan Korpus. O liczny udział 
uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe Polsl1ie". 
~~~~·!!!!!!!!~!!lllllllWllllll ________ _,,. __ _.._.., -

b. 01łosienla I reklamy redak<!Ya w „. 
~ee p11blłcz11ojc~ nie odpowlad!JI 

Szianownym Rodaczkom i Rod1akom „ · 

w Oberhausen i kolicy donoszę niniej
szem jak najuprzejmiej, iż otworzyłem 

skład towarów ko lonlalnych, 
który zaopatrzyłem w wyborny towar. 
a sprzedaję go IPO cenach najtańszych. 
Prosząc o liaskawe poltclrde, kreślę się 

z wysokim szacunkiem (50{) 

Michał Marciniak - Oberhausen, 
ul. Karóla (Karlstr.) 5. 
------,---~---

Resta111·acya 

„Zum goldenen Stern~ '; 
w ruten. 

Przejąwszy od p. ,Jakuba Tebarta restaura 

cyę przy Crengeldanzstr. 5. polecam szan. Pu

bliczności moie lokale z obszerną i piękną salą 

z ogrodem i P._rosizę o faskawe poparcie. Prz.y „ 

rzel_rnjąc podawanie tylko dobrych potraw i na-

pojów i dobrą uslugę. kreślę (511) 

z poważaniem 

.lÓZEP SCHONLAU 
restaurator. 

---------------~---

Poszukuję 

wypożyczki 400 do 500 mk. 
do zabtwiienia ważnej sprawy na weksel i 7 
proc Pożyczającemu udzieli sie w korzystnym 
razie 1% % dywidendy za czas pożyczki. 

Laskawe oferty uprasza się pod nr. 518 
do :Eksp. „Wiarusa ·Polskiego". 

POSTBfSTfLLUNOSfORMULĄR. 

Ich bestelle hiermit bei dem KaiserH 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
~,Wiaras Polski" aus Bochum flir 
den Monat .Juni 1907 und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld _ 0,64 M. 

Obige 0,64 mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 

I I • • " • • .il. • „ • 



Baczność Rodacy! 

ó 

\Vielki 
transport 

w rozmait7ch gatnnhch, jako to : 

sporte-ove, promenadowe 1 t. d. 
sprowa.Miłem na. porę wiosenn• i polecam. P9 cenach llizkiu: 

.Jan Ba.ra.ński 
skłałl mebli oraz kompletnych wypraw 

w W aane, ulica · Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

lłam jeszcze około <5•
7> 

3000 ctr. kartofli 
tanio do sprzedania. 

JAN KWIATKOWSKI ł1ERNE. 
Bahnhofatrasse 50. Telefon Nr. 577. 

B~nk Lodowy w Śremie 
~ za.pisana z nieograniczoną odpowiedzialnością. - za.toż. w roku 1873 
pele. 8ię Rodakom na obczyźnie jako instytacya, w które najpewniej 
61ałlae Jnogą ciężko zapracowane swe Oli!lzez~dnuśel. 

•ank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
10-dnłowem 3 proeent. 
li. warialnena -' " 7ilo~ne u. nas depozyta ł o8zez~dneścl wynosiły u Nowy 

Jtok •lit5ko 9 I pel mllłana marek. 
l!'o.ndusze rezet"ftowe I udział)" cuon.k6w ca 500,000 mk.. 

1'11ink. ludowy w ~remie liczy 1155 członków, którzr wsz1scy 111a.j.ątka.mi swym 
Mpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Praz.esem R&dy 
Nacłzonzej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. W awrz7nłak. 

.bek.ale bankowe mieszczą się vr domu wtasnym Banku przy 11.l. Kościel
•ej nr. 11'> i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

~er telefon• 69. Adres: 

Bank Ludowy - Vołksbank 
8ehrlnun (Pesen) 

107 

::bdacy ! Ko~ystajeie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Was.,. Banki, do Związku nast:ego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genosserurnhaft mit unbeschriinkter Haftpflich.t. 

.„allńsld. 11. H.ueharskl. Dot-kłewier.. 

Ba~znośe! 

Baczaość Rodacy w Liadea- Dahlhaus. 
Otworzylem 

PIEKARNIA 
ł dostawiam każdemu smaczny polski 
chleb i dobre pfącki. Proszę o popar
de mego interesu. 
EUGENIUSSZYMANSK~ 

Unden-Dahlhausen. Cesarska (Kaiser
Strasse) obok poczty. 

Prawdziwą polską tabakę, 
Prawdziwe 

: polskie wino weselne, 
• jako też pelslde llkłer7 • 

• ZAGŁOBĘ I NALEWKĘ : 
• 

poleca 

restaoracya • 

• Otto tfltter, Bochum, ; 
• Dorstenerstr. 1. (1100 • ..•• . •.•.••• „ 

Najlepszym środkem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce dy
chawicy, duszności, kurczom żo· 
łj\dka, tasiemcowi, błlom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Buchowskłe,;o 
olf'jek eukalyptusoW)'. 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach j.ak i zupeł
ny powrót do zdrowia. {127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 

się w butelkach po 5G fen.. I 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Fo
czą wszy od 4,00 mk. franko. 

K. BUOBOWSKI, 
fa.bryk& chemiczno farmaceutycznych wyrob6w w 
Poznanin . .Adres do zamówień: K. Buchowski, che

misch pha.rmazeutische l!'a.brik. Posen 40 • 

.Il PodwOjnq dom 
z lokatem na sktad towa1rów kofonialny:;h a•t:o 
dla innego interes.u, naprzeciw buduJnce: Z.:ę 
nowei kolonii (w starej k:ołoniii mi~s~ka1ą pr2.e 
ważnie Polacy i leży bair<lzo bliz.ilro) jest pr:t.y 
malei wplacie bardzo tanio na sprzedaż. (5t:2) 

Aukcyonator Schwetzler, Recklinghausen-S. 

Bardzo tanio! 

Ważne dla kaźdego Polaka wychodźcy. 
Prawdzhwym 8karbem dla każdego wy

chodźcy polskiego, xtóry albo rzadko albo wcale 
w stronach obcych nie mofo u~łyszeć Słowa Bożego 
w języku polskim, są 487 

„K A Z A N I A D O M O WE" 
na niedziele ca.lego Roku Kościef,nego, opraco
wane przez ks. W. Zaluskiego a zaopatrzone 
w aprobatę biskupią. „Kazania" obejmują 
prócz tekstu 27 ślicznie wykonanych obraz
ków calostronnych: oprawa jest bardzo gu
stowna. - Nabyć je można bez podwyższe
nia ceny na splaty drobne. Cena ogólna wy
nosi 5.75 mr. - Adres: 
· O. Thoma, księgarnia katolicka, Stuttgart. „„ ••••••••••• 
I B1ehumska fabryka I 
I wyrobów papierowych I 
• H. Jakisch, (982 .• 
• ul. Schillera S Telefon 676 • 
• dostarcza.po naJnł Mz7eh eenae• • 
lt --- _,,ako. „ 
• tytki -I torby ~ezd=;:, i • 
• papier persamłnowy w rolkach • 

• 
i paczkach, papier do mar,;ary- • 
ny, 'kliił\żkł kontowe, tyt.Il.I 

• do ey,;ar, tytki do kawy, k81Ą- • 
• żeezld rabatoPe itd. itd. • •.•• „.„ •• „ •• 

Kamie.nica w Ostrowie 
iPfZY ul. Bismarka nr. 'Zi - do nas na
leżąca, a położona bardzo korzysrtnie, 
bo w pobliżu koszar, nada!ąęn się ~a
tem na przedisiębiorstwo każdego ro
dzaju, jest pod bairdzo kmzystnemi wa 
runkami od zaraz Jub ipóźniej do na.by
cie. . (545) 

Drwęskl & La,ngner 

Piękne nar do..,e 

pocztó kl 
poleca 

Księgarnia. ,;Wiar. 
P olskieg•". „ ••••. 
6

~ ~ h 

·' ~~~(f;f':·1-
1l~~~·~ 

Zegary 
przedmioty 
ze złota, 

srebra 
alfenl•J" 

Artykuły na podarki 

Carl Bremra en, 
Herten, 

30 Ewaldstr. 3ł. 
Repe:rae)"e he. 
teinie ł iante. 

ł"1"ZY Z!,JllGWJe· 
niach prosimy za. 
chęea6 kupeew i 
pt zemysłew e6 w, 
aby zamies-.li 
swoje ogłosze1ia 
w naszem płAmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, k&ó· 
rzy w naszej Ił• 

Dom Bankowy. Telefon 1960. zecie ogłaszaj41 
Po z n a ń <Posen). nieeh kapuj~ 

Aby materye uchronić od plam des~czo- powiedz2', .te tł 
WYch i zafarbowania sie, trzeba sie zglosić do ogloszenie czyta• 
r ARBIERNI OALLUSCHl(E, PRALNIA w BQ„ li, aby ogłaszait 
CHUM. Tel. nr. 911. 

f Uie: Hofstcde, Herne, Eickel, ROlttlag. ey Wiedzieli, łe 
hauseni Linden. Hattin2en. Langendreer. nlar- , 9gfoszenf e lliałt 
ten, Castrop, Kamen, ()Qftmund. Oecthe, lk t k 
Sorockhovel. U e • 

Baeznośe! 

Wawrzyn Franka 
BeehnDt. Liitgendort1nund. 

•• 
Szanownym Rodakolll polecam mój bogato zaopatrmny 

sklad towarów lokciowych itp. 
Wielki \\>ybór maleryi na suknie, 

perkale, satynety, muśliny, batysty, szyrtyngl, płótna ltd. 
Materye na suknie prawdziwe wełniane od 80 fen. do 6 mk. za metr; perkaliki, satynety, wielki wybór po 25, 30, 50 fe•. i 

dro~!'-le; muśliny wełniane od -:IO fen. do 2 mk.; materye na bluzki w kratkę i gładki deseń od 70 fen. do 3 mk. Firaaki ltłale I kre
mewe, seerokie i wązkie, od 20 fenygów do 1,50 mk. 

Rol osy i story we wielkim wyborze! 
Nowości ...,., pluszach, aksamitach, jedwabiach mieniących się, atłasach, jedwabiach czarnych i kolorowych na suknie i fartuchy od 

ł,50 mk. do 5 mk. :Kołdry na łe~ka białe, kremowe i kolorowe para od 3 mk. 

lloszole męskie Koszule damskie 

~ 
I 

= •• t 

NOWOŚĆ! 
ed. t,:.e -~· od ł marli.I. 

Chustki na głowę jedwabne, atłasowe, tureckie od Sl• fen. do 15 mk. Polskie poszwy, wsypy, płótna na fartuchy '"' wielkim wy
bone. Parasole, szkarpctki, pończochy dla niewiast od 20 fen. do 50 fen. Wielki wybór ubrań ro.boezy~h, modre bluzy, lilpodnie, 
1."itle, koszule bnvwwe itd. Jłardzo tanio. 

:N' jnows e kraw ty . 100 olorach 8, ao, ~o, 50 len. do. -li.. 

B: p~ lu e męs.-.~ie, -.,. 
sztywne i mi~k- 'e wiedeńsłtie fasony od l,óO mk. począwszy. 

;t ;t ~ ft ~ ~ ft ~ ;t «' ;;? Cy ·n r i szapoklaki ~ ~ ;t ~ ~ ~ ~ 1' ~ «' ;t ~ 
__ .... Wiei i wybór w mate yach u ranie, spadnie, płaszcze I paletoty. ·---

h~„-, 
ur.he str8 46. 

Specyalnie mater„ e sokolskie bardzo tanio! 

' L ·· tgendortmund. 
(544) 

----'"!'"-----------------~-
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a ~dMilBlll pisao. 11dow1 dla Polak6v li ob 1yjld1 po•wit•••• eśw11111 1uodoYJll polłłye1•1• 1 euob11ow) 11. 
·~~...-w..,,..,._ ..... ,_._. ...... .,.. ... .._ .... ._._._..._~._ .... i-..._ ... ._„ .......... _.. ...... „„_.„ ... ~ ... ----...... _.„„ ... ~----------------------------------.... 

WJChodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz-
11c11. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
W)'Dosi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
N fea uWiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz w 1111 Baże za Wlarc I OJczrznc r 

Za inseraty placi sie. za miefsce rzadka drobneiO dni„ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 4 
fen. Kto często ogłasza otrzyma rabat. - Listy d 
„Wiarusa Polskiego" nalety frankować i podać 1lf 
nich dokładny adres piszące11:0 Rekop. nie zwracamJ towym pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

~.,._.., .... _,,,, __________________ ....,_. .... __;~1W'll.~..-.l\'.łN!iiłrlll-.._...,.mm._.Rm1~_,._. ... ..,._._.. ... „ ...... .., ............. ._„ ................................................... ..-,.. 

ł?edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy uhcy MaJttieserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 
~~1.tt1ł'!"'!!? _71~~il!'M~~ 711~~~~4·~~~ :·~.ąt~~-~-~llitil~~--~-~-~-~- ~~~~~~~~~~~~~ąW!IM~~~~ISM~Y.:iliH~~~~-

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 
~ ~ 

Z w:vpadków dni:.. 
W sprawie wyboru posła centrowego 
Olowatzky'ego uchwalił varlament, by 
władze poczyniły urzędowo dochodze-

nia. 

Okręg gliwiok.o-lubliniecki, z któ
rego posłiu1je ks. Olowatzky, Hczy 80 
procent Polaków; ks. Olowiatiiky, je
śli wybór j·ego zostanie unieważniony, 
nie wróciłby więcej ido ,parlamentu. 
Uchwała parlamentu w tej spra;wie 

·powzięta na ostatniem p1osiedzeniu jest 
skubkiem protestu wyb.orcó;w polskich. 

W Au~tryi odbywały się w wtorek wy-
bory do parlamentu. 

Kitkadziesiąt okręgów wybierać 

będzie do1piero za 1ki!ka dni. W okrę
gach niemieckich wzrosły ogromnie 
głosy socyalistyczne. Wszechniemcy 
Schonerer i Stein nie wrócą już do par 
lamentu, ulegli socyailistom. 

l(ról włoski Wiktor Emanuel znajdował 
się wskutek zamachu w niebezpieczeń-

stwie ży.cia. 

Na torze kolejowym, którym król 
pow na cal z W enecyi, 1wybuchła kilka 
minut przed nadej,ściem oocią~u kró
lewskiego homba, której· odłamki zrani
ły kilka dzieci. 

Z Carskiego Sioła prasa angielska o
trzymała sensacyjne wiadomości o od-

kryciu zamachu na cara. 

80 Judzi chciało wtargnąć do pałacu 
icarskiego, lecz ~dołaino dość wc.ześnie 
ares.zto,wać prawie wszystkich. Nie 
wiaJdomo dotąd, czy urzędnicy palaoo
wi byli w srprawę wtaj'emni~zeni. 

Parlament niemiecki odroczył się do 
19-go listopada. 

Odnośny wniosek rządu, o którym 
Wceoraj donosiliśmy, 1został przy1rety. 

Parlament, by módz się w wtorek 
odroczyć, odbył dnia te'go dwa posie
dzenia, na których ukończo1t110 tr~zecie 
czyfa nie etatu i 1załatwiono różne dro
bniejsze sprawy. Narodowy libenał 
lield starał się zbić wywody iposła 
Chrzanowskiego, który :pnzy drągiem 
czytaniu charakteryzowat działalność 
niemieckiego •. Schulvereinu ' '. 

Dwóch kapłanów dekanatu kępińskie
go skazała izba karna w Ostrowie na 
200 ntarek ~rzywny w sprawie s(rejku 

szkolnego. 

. Sprawa to:czyla się . w sobotę prze
ciw ks. prob. Nowackiemu z 'Kę.pnn i 
ks. I<o1ziorow~kiemu z Siembnic. 
Oskarżenie zarzucało im - tak sa-

1110 jak księżom : Ji,undtowi , Klemen
towskiemu. Sucharskicmn i Janasowi. 

zasądzonym tydzie1i temu - przekro
czenie § 10 prze,z odczyJanie znanego 
j1uż czyte1nikom naszym okólnika de
hirnalne,.go 'w spr:lwie walki o polski ję
zYik wykładowy w nancc religii. 

Książę Radziwiłł 
przeciw hr. Ballestremowi. 

Znany wróg Polaków były marsza
lak parlamentu niernieokie~o hr. 8111-
lestrem wystąpił w zeszłym tygodn'u 
w pruskiej izbie panów pnzeciw Po
lakom i ubolewał nad tern, że Kolo po!
iskie w 1parlamencie niemieckim w,zmo· 
cniło się także o ks i ęży posłów z Gór
nego $Iązka. 

lir. Ballestrcmnwi odl])owiedzial na 
der grzecznie (może zbyt gnzecz
nie) a1Ie nie .mniei_:. wyrafoie iprezes iv:ir
lamentarnego Koła :n.olskiego i członek 
izby panów książę ~adziwiU. Odnoś
ne wYWody jego l?rzmiały w tłoma
cze111iu „Dzien. P.o.zn.'' jak naisitępuje: 

.... nie zasłużyłem na zarzut, który 
mi :pan hrabia Ballestrem zrobił, jhko
bym ,się cieszył z .rozłamu, który na,stą 
pil przy wyborach pomiędzy centrum 
a frakcvą ipolską. Nie cieszyłem się z 
tego, ale uważam pod pewnym wzglę
dem za konieczność obopólne za,jęcie 
1przeciwnego stanowiska frko wynik 
~an ujących isfosnnków; konieczny, po
nieważ mus-zę podtrzymać to i zazna
czyć, iż mimo, że Slązk historycznie 
od wieków - mogę ipiowiedzieć od 800 
lat - nie należał do ówczesnego ipol
'Skiego państwa i zna,jdował się ood 
1panowaniem wlłasny.ch książąt z piasto 
wskiego rodu, nigdy jednak nie prze
stał być pod wz~ledem narod<nvym 
polskim. (Pomszenie). 

Ludność jest polsłcą i ma .to samo 
przyrodzone prawo, oprócz .zagwaran
towanych przez kongres wiedeński 
praw historycznych, prawo kochania, 
pielęgnowani1a i cenienia języka ojczy
stego i nie pozwolenia ,na wydarcie go 
sobie przez rząd królewski. · 

M. p, Tr'udnem jest do pojęcia jaki 
cel może mieć rząd w tern i w jaki spo 
sób chce tę zagadkę rozwiązać, aby 
fakt •niezapnzeczony, że w gra.nicach 
•państwn pruskiego mieszka milionowa 
J1ud.ność :narodowości polskiej, pogodzić 
z żądaniem, aby narodowo.ść ta wyrze 
kła się przywiązania swe.go do j(~zyka 
,O{ł~zystego. Przecież nie inaczej brzmi 
żąda nie . które rzad s tawia naszej naro 
dowości. System1tycznie, krok za kro 
kiem i o ile moeności jak najprędzej, 
z ,przełamaniem wszelkich t rudności. 
pragnie usunąć j ęzyk. ipolski z w5zel
kiej nauki; uwa,ża pielęgnowanie, ćwi
cze•1ie. uwzględnienie tego 1ję.zy1ka u 
polaków z krwi i kości za zlo, a nawet 
prawi e za zdn:.tdę stanu. Takiemu po
stępowan i u poddać się nie możemy 
Zaznaczyłem to ja'k natlwyraźni ej przy 
ostatnich debatach budżetowych w par 
lamencie : są granice, których żaden 
rr1ród przekroczyć nie może , bez nara 
żenia na szwank swego honoru i go
dności. I :czy panowie, którzy jesteście 
niemcami, uważalibyście jako nie~odne 
i niehonorowe. i tak samo jak iny nic 
hronolibyścic sic;, gdybr wam J·tckol
wiek zarn:erzał wydrzeć \ ra~.zą narodo 
w ość i wasz język! 

Tak samo i my, a pójąć nie można . 
jak rząd ymagać może od 1p0Ja1ków 
te<Yo. coby dla niemców 11\'," ~~.al za Pie-

honorowe i llicgodne, a niezastósowa 
nie się do .swych wymag~1 1 '1 charakte
ryzuje :~ko zbrodnię i nieudo lność . 
t!!!!. 

owa wyroki. 
Na dwa mies i ące wi<;zienia ~kazał 

sąd ławniczy w Inowmcławiu gospo
dynią Doma1lską z Łoj ewa . Posądzono 
ja. Jak piszą do „Lecha", że napisała list 
obraźliwy do nauc;zyciet1 Quczmala. 
Sekretar,z sądowy Winke z Bydgosz
czy jako rzeczoznawca orzekł, na pod 

stawie badai'1 charakteru pisma, że 
„ona list ów 1pisać mogła". Zatożonn 
będzie a'Pela cya. 

W Bochum stawał przed kilkoma 
tygodniami przed sądem pewien robo
tnik, który swego czasu w liście bez
imiennym do sądu miał siebie samego 
winić kmdzieży chcąc przez to urato
wać og kary innego człowieka. Jak
kolwiek pismo listu owel.!o badał przy-
sięgły rzeczoznawca z Dyseldorfu i 
orzekł. że list ów pisał oskarżony, je
dnakźe sąd ·mimo odmiennego wniosku 
prokuratora przychylił się do wywo
dów obroł1cy i uwolnił oskarżonego, 
gdyż sztuka rozpoznawan;h pisma do
tą;d jeszcze tak daleko nie postąpiła, by 
ną: orzeczeniu rzeczoznawcy oprzeć 
mógł sąd wyrok. 

---- -!I 

Włochy a trójprzymierze. 
W czrrsopiśmie włoskiem „Rivista 

di Roma" ogłosił poseł Parlamenghi 
Crisipi, bra1anek byłego prezesa min i
strów sensacyj1ny artykuł, wymierzo-
1ny przecirw .polityce angielskiej. Ostrze 
ga on WJ.ochy przed uśmie·chami kus·zą 
cymi króla :Edwarda. 

.,Czego włMciwie - mówi - chce 
Anglia od Włochów Czyż to jest dowo 
dem jej przychylności dla nas .... że intry
guje . nrzec.i1w tró:.t>rzymierzu, które 
Qrzecież niegdyś sama popierała. Co 
nas obchodzi jej ipojedynek handlowy .z 
Niemcami? Jeżeli król .Edward chce nas 
skłonić do zerwania przymierz~ z Ber
linem ;. Wiedniem, to powinienby pirze
dewszystk!em udowodnić, że takie zer 
wanie byłoby dla Włoch pożyteczne. 
Ten dowód iedmtk byłby trudny do 
przeprowadzenia, bo przecież świat rn 
ły zna egoizm angielski ,;, nienasycony 
głód panowfa.nia. właściwy an gLkorn. " 

Pan Crispi przyznaje jednak w 
koń cu 1a rtykułu , że zapał Włochów dla 
trójprzymierza do·gasa i że nic jest wy. 
łączona ę_wcntualność rozwodu poli
tycznego, gdy .przy.:td1zie chwila odno
wiein ~ 1 traktatów. Główna zaś prz.v
czyna tkwi w tern. że ani Niemcy, ani 
Austry.a nie staraj<l się o to. aby nrze
konać Włochy. że trój1przymie rze przy_ 
nos.:. im naprawdę korzyści rea;ne poza 
wątp l iwą _gwarancyą pokoju. 

„Dz!ś s ttr1cya tak się zmienib. 
że gdyby trójprzymie rze nie b ·ło i 
trzeba je dopiero zawierać. Vloclly z 
pewno' cią n=·e przył~czy lyby s;e d 
niego. Trójprzy111 ierzc powinno przy
nosić Włochom takie korzyści, :flk za. 
czasów Bismarcka i Cri~p;cg~„ . Gdyby 
cesarzowi niemieckiemu udało się skło 
nić sułtana , aby .zgodził 'ię na za,jęcie 
Trypoli ~ 11 'Qrz z Wfochy, byłby to dn· 
skonały środek dla odzvskan·J. sticc·)-
11 •eh s:mvatyi wio ki !1. ·I 

: ' "'U ~ Z~c ·u m~bl) M"l.llU J 1 

Gdańsk. W s obotę toczył się tu pu;cd iz~ 
bą karną w Odai1sku proces przeciw r11botnik 
w\ Augustowi Patelczykowi z uóry, w po
,,.- iecie wejherowskim o przekroczenie paragra 
fu 110 prawa ka rnego. Pan P atelczyk roz,dal w 
Zelewie kilka drukowanych kartel....- , przezna
czonych Lila nauczyci ela. a domagających sit.; 
po.I kiej nauki religii. W JO:&dawaniu ty.f.h kar
tek ·dopatrzył się prokurator podszczuwania do 
nieposłuszeństwa przeciw urladzen:om pali
stw_awym, jakiem jest nauka religii w szkole, 
i wy toczyla o. Patclczykowi proces. Oskarżo
ric~o brouil dzielnie adwokat pan BreisJd. Na 
św_iadka p0iw10tano· pomiędzy innemi ks. dzie
kana Dąbrows4'ie.g0i z Wcihernwa, który jako 
inspektor szkol1J1y w Zelewie stwicrdzil. że w 
je~m okręgu szkólnym pomimo rozporządzenia. 
rez.encyjnę_1to~ przepisującego na najniższym 
sto.oniu pols.kj wyk.lad reli1,!'i i, nie uczono od r. 
1896, o,dkąd iest inspektorem, ani slowa po 
polsku. 

Paletcz;yka skazano na 50 marek kary lub 
10 dni więzienia 

Pomieczyńska Huta. W 111aszei gminie 
strQik szkolny wzmaga się. Dwóch ()bywateJ.i 
pc:rworano przed kratki sądowe za to, JaJkoby 
dzieci, lub rodziców tychże naklaniali do stre; 
1kowa11iia. Obywatelami tymi są pp. Józef Szy 
mański i J aMb Kanka. 

Pelpii:n. K.s. prob. Hubert Kralcwski z 
Kośaierzyny zostal 10 bm. na probostwo w 
Więcborku kanonicmię instytuowany. 

Przesiedleni zootalł: ks a<tmfn ntt<>r t 
fai1~ki z Więcborka ja.ko ta.ki do Kościerzyny. 
ks. wikary Lipkowski z św. Wojciecha do Ko
ścierzyny w zastępstwie chorego ks. wikare
go Węsierskiego, 

Gniew. W lokalu kupca pana Kleiny od
byfo1 się zebra.nie, r.a którern postanowiono za 
IQO'ć dla Gniewu i okolicy „Bank Ludowy". 
Nat_y,chrnriast przystąpi/o 16 cz.ronków. 

Z Wiei. Kt· Poznallsldea• 
Inowrocła·w. Pair1 W. Kwiatkowski w Ino 

wrocJawiu - Iak pisze „Dz. ](uj" - wniós.i' 
do rektora p_ P. Schwarza prOltest przeciv; 
nirwlaściwemu pisaniu naz;wisk swych córek 
aia „siki" zamiast na „ska", na to odebral od 
pana rektora Schwarza następujące pismo: 

Podfo g para~rafu 1616 kodeksu prawa o . 
bywatelSJk>iego. 'które jest od roku 1900, pra
we>mocnem, otrzymują dzieci naz1W'i.sko fami
lijne po ojcu. Aż dotąd mogliśmy się do jakich
kolwiek polskich życzel1 pobocznych odnośnie 
do końcówki że11skiego nazwiska zaistosować; 
obecn:c byJoby to worost przeciwnem prawu, 
jak to rozstrzygnięcia naów.:y ższych sądów za
wymkowaty. 

Na zwiska Pańskich dzieci są zatem slu sz~ 
nie podlug prawnych ustanowień pisane. 

P. Schwarz, rektor. 
T af\ dal eko list pana rek tora. P. Kwiat

krrwsi,i z p ewno..~c i ą pouczy ~o. że' zapatry
w an ia jegp są m lnc i ie pr;r,e ciwnie są'Cly już 
ki lka!m 1tni e nakazafy pisać żc1iskic nazwiska 
pols kie z ko1'icówką •• ska". 

Gniezno. Samobó.'stwo popeh1ir ' ': czoraj żd 
.nicrz tutcJszev,o pu tku dr agonów. czch1ta go 
kara za j~.kicś nrz<:stcpst .1• o i ze strachu prze d 
nią prc>IH wał uciecz.kii Z Jc;tJ.l jednak \ Róty 
przych .vycc Pv. 01trnnsportmv<ino go n j "icrw 
·d· k"szar piechot\ , g~1.ic w mic.iscu u.;;tępo 
wem sic za~trzelir. 

Niechanowo. f3'll 1 i '>tr1·:lr zem tute.iszego 
„\Yvzwoleni· ·• jest so~~ s tu tctlsz_·. 11ied· \·no 
wybrany i przez. wfadzę potwierdzo11y. Zna
bzl sie tu ta 1\i człowiek, który s Tt rs:i za
denunc~ow:-r o to', że jako urzęd;1ik bki ttnr,iu 
w oo "kiem towan 1stwie piastuje. Pr.z_: •cl1al 

irc 1rnmi~.:nz, oł~~jrz;:.t ksi~iki i odiec'1 ł. Co 
bGdZ \.l • ie viadom . - Czvn O\ eg-o ~e:'un -
C) ·1:1ta b:.r lz,~ tu przykre zrnoił wrażtmie. 

,V 1 ·r~wfo dtlur Oss{}wskich. „~lrdztwo 
<lvsc plin'r e pr,c.:'\"''o hrab Kospothowi za 
srrzed1ż dóbr O < :\'51-ich na $!ąsku p. Bic! 
dcrma11nowi. umof71 lll'l. 1 1a 1ir)s:edzcniu izby pa 
tiów ejmu P u ki!':1.' z ożył ~· śr<'-dę ma sza
lek Kn ·pliau:e.n o.Jn ·ne '''act\;zenie. Ja]· 
wi2d:•)mo. jest hr. Ko pMh kur.a.torem król. 
2.kadcmii Yct'r~ki · ' Li'?"nicy, Po sprzed ży 
dóbr O ~, ·q ich wezwa110 ~o. abv ur~1d te.1 
zloż ·t lir. K. J1i~ uczy11il tcg-o j <inak do ro
\ ·olni \ 1-ecz sta,,··i wnif}sek o wvt zenie so
bie nro.:esu i'vscyp[I n:uncs.;o. 

J tr .... tn. dnb ~-,,.o maja 190i. Szano ·n: 
Rl ',•"_·-: „ • J>0ls' 1 ..,.o·• ,·o z o ?a-
s!.. · 1 no~ i, że \\ Jutros·-



nie za staranie \Vie!. ks. Patrona Wawrzynia- i 
ka z Mogi111a zatożonv zostaJ Bank ludowy, 
który czynncść swoją już rozpocz~l. 

Do Zar zątlu należą: Miejscowy Proboszcz 
ts. Dratwa i pp. Wladyslaw Burian i Wincen
ty Jarnry. 

Do Rady Nadzorczej zaś 11alcż:.1 pp. Książę 
Adam Czartoryski, Stefan Suchock11, Jgnacy 
Janial,, \Vu1jcicch Waścir"1ski, Maciej Pernak, 
Józef Swiątkiewicz, Staonislaw Styburski, An
toni łiauza 1 Ludwik Nieborak 

Bank ludowy przyjęty zOŚtal do Związku 
Spó1ek Zarobkowych w Poznaniu. Lokal ban
lkQWY znajduje s'fę na probostwie - depozy
ta od. 1 marki przyjmu~c się codziennie a 
rwszelkic inne interesa: n. p. pożycz~k dtp. za
latwiać będziemy w poniedziaJki i piątki od 
10-1 godziny. - Za depozyta daje bank 4 
procent za W:Y pow~edzcniem kwartalnem zaś 
J!J.l procent za wypowiedzeniem trzydni01Wem. 

„Chleb dla swoich". Ogfoszenie XXI z 
dnia 7-go maja 1907). Następujący samodzielni 
.przcdsiebiorcy. posiadający zakfadowy ka
pital, znajdą bez konkurency,i rodaków! dobre 
11trzvmanic: 

·1) adwokat. 2a) lekarz. 2b) lekarz asystent 
(lo wód ślązkich na 6 do 8 tygodni, 3) kupiec 
iardcrohy męzkiei i lokciowei. 4) zegarmistrz, 
5) piekarz. 6) rzeź,Jtik, 7) blachnierz, 8) koto
-dziej pozatcm jest 9) hotel z zajazdem, 10) dom 
towarowy wraz z budynkiem od innowiercy do 
nabycia . - Na te dwa ostatnie przedsiębio r
stwa potrzeba oko.l'o 40 tysięcy marek zaliczki. 

l\taszynista zależny znaJdzie za raz korzy
stną posadę. 

BL'iszych informacyi udziela biuro „Stra
ż '". Ad-res: Dr. Tadeusz Jaworski Po.znań
Poscn. 

P rosimy o znaczek na odpm'.'i edź . 

Ze Slązbl ct;U Starej Po-iskt 
~ytom. W ubiegly piatek toczyl się przd 

ł>ytorns.ką izbą karną ciekawy proces. 
Na ławie oskarżonych zasiadl redaktor „Po 

faka" pan Guzy, os.karż.ony o obrazę by!ego 
JJOlicyanta a obecnie kontrolera kolejki f reh
landa. Proces odegral się na tle rozwiązanego 
wieca kobiet. 

szmelcerze prz~' 6 piecach. stawili wniosek, 
aby praca pozo tata taik, jak byJa dotąd, Pt)

nieważ więcej jui pracować me moga. 
Katowice. Policya tutujsza zatrudnioną 

iest w ostatnim czasie lowieniem bandytów, 
którzy szereg rabunków wykonali. Dotąd a
resztowano 10 bandytów. Między innemi wy
konali oni kradzież u zegarmistrzów w Kr\'.>l. 
Hucie i Gliwicach o_raz rnbunki różne, o któ
rych w ostatnim czasie niejednokrotnie donosi
liśmy. 

Z Dołnear;o. Sląska. Donosiliśmy niedawno, 
że we wsi Grunau pod J eleniogórą skazaną ze
stala ż,ona drożnika Feigego za kilkakrotne o
trucie. Teraz zaszla tam nowa sprawa otru
cia. Dawniejszy robotnik Schaffer. 67 letni wdo 
wiec, zamieszkal przy mailżeństwie Scholzach. 
Pomimo podeszłego wieku staral się jeszcze 
ożenić i w tym celu zamieści! w styc:zmju r. 
z. anons w ~azecie a w kilka -dni później u
marł nagle. W papierach jego xnal1eziono te
stament, w którym cały spadek swój 1800 mk. 
Żapisal Scholzorn. Sąd jedna-kże mial pewne 
watpliwośai co do owego testamentu i odągal 
się z wyplaceniem spadku. Ody na początku 
br. zaczęto w sprawie Feigowcj wykopywać 
ciala rozmaitych osób zmarlych naglą śmiercią 
ziawilo się także podejrzenie. że i Schaffer nic 
umarl śmiercią naturalną odkopano tedy i je
go ciało i - znruleziono w nim nadzwyczaj du
żo arszeniku. Sąd odbyl natychmiast rewizyą 
w damu Scholzów, gdzie znruleziono i zabra
no rozmaite podejrzane flaszeczki. Równocze
śnie została Scholzowa. gdy wieczorem tegoż 
dnia wraca.la z miasta do dQmu, aresztowana 
przez oczekujących aa ia•ndarmów i odprowa
dzoną do wi~ienia śJoclczego w Jcleniogórze. 
Scholzowa byra ściśle ;r. ::wrzyjarniona ·z feigo
wą, która, jak wiadomo, otru ł a kilkoro ludzi 
także arszenikiem. 

NG snr:z „.J? ZU$$Li8SW ill 

Wiadomości Je świata&; 

śmierć 1100 Hererosów .z głodu. 
Z K1a1pstadtu ·donoszą do ,;Cen~ 

tr11lnews". że 1100 ttererosów w nie 
mieckich koloniach -;-..v A1fryce izginę-

W „Pola.ku" twierdzono, że policyant, któ
'fego naziwiska nie wymieniono, po rozwiąza
niu wieca pchnąl pewna kobietę tak, iż. padła 
n1a mur. 

~wiadkO\.Viic obci:.iżaiący f rchla1nda i korni
·sarz zeznali pod przysięgą z calą pewnością i 
naciskiem, iż b. policyant Prehland nie pchnął 
kobietę i zupeJhie wykluczonem jest, aby to 
inny poHcyant uczynil. $wiadkowie odwodowi 
zaś zeznali w ten sam sposób. że policyant 
l>Chnął kobietę. 

' ło z głodu, uciekając ·przed wojskami 
niemieckłemi. ttererowie uciekali na 
wyspę i zginęli wśród okropnych mę
czarni. 

Obrońca osikarżonego pan mecenas Wnu
towski w świetnej przemowie zbiJ wywody 
prokuratora i wy;kazal bczpodstaW111ość oskar
żenia, wobec te_go, że swiadkowie odwodowi 
potwierdzili prawdziwość zarzutów zawartych 
rw inkrymin01Wanym artykule. Obrońca żąda.I 
-ewentualnie przyznania oskarżonemu ochr.Jny 
.§ 193 (o obronie uprawnionych interesów). ) 

Sąd po naradzie, trwaiącei blisko 1:~zy 
ćwierci g-odz·iny mimo1 zeznania trzech :5'J,::ud
ków odwodowvch skazał oslkarżonew-.. i, ~tiry 
dotychczas nie byl jeszcze karanvm na 1 OO n a 
1·ck grzywien odnośnie 10 dni więziellia. 

l(atowice. W piątek l!:llGlZ<•la d1 ·rtk„~ a 
ua hucie . K11nigundy" że odt4j przy p·ecu bę
dzie prac()walo t}nlko 8 .·olY>t-11'<0-.V, 7a1rnast 12 
Mianowicie sularze i szmelccrze byliby ucier
p ieli. Dyrekcya coprawda przynekr:!a im ~o 
40 fcnygów w:ięcej na szychtę, ale robotnicy 1~ 1 c 
'Chcieli przyjąć na siebie większego ciężaru 
Pracy. 

Zważywszy. że 12 robotników po 4 mar
ki przeciętnie zarobi 48 marek a teraz 8 robot
ników po 4 marki tylko 32 mk. do czego do
chodzi oo 40 fen poprawy 8 razy 40 - 3,20m. 
Razem więc 35,20 mk. :zaoszczedzonoby więc 
12,80 na każdym piecu i każdej szychcie. 

Ponieważ ·do zgody nie ·dos7lo, dlatego 80 
hlopa zastreikowafo mianowicie sularze i 

1.04 Powieść z francuskio.~o. 

(Ciąg dalszy)_ 

SzczQściem )1ż byl_o dla niego znaj
dow~ć się w pobliżu córki; pragnął je
szcze spotkać Paulinę, zalecić jej do
chowan: e tajemnicy, zll pośrednictwem 
wieśniaczki czuwać nad Marją, żyć nie 
jako jej życiem, cieszyć się a~j szczę-
, ciem i powodzeniem. 

Potrzeba ostrożnośd, jaką należało 
:zachować, aby zam:.:iry jego nie byty 
wykryte przez Jerzego i Josillet'a, tmu 
iły doktora czekać idłużej na sposo

bność porozumienia się z Pauliną. 
Zrazu chciał do niej pisać, uznał je-· 

-dnak, że przesbrnie I:stu ·pocztą było ry 
zykownem, mógl on wipaść ,w ręce Ma 
ryi, Jerzego lub Josillet'a, którzy byli
by poznali pismo Madelora. Należała 
obmyśleć plan inny. 

Uczciwy i przemyślny wieśniak z 
nad gran:cy .podlll się spełnienia tego 
zadiania. 

Wręc:tyl osobiście Paulinie list, w 
którym doktór prosił ją o udzielenie 
-szczegółów, tyczący.eh się jego córki. 

Można wYobra.z(ć sobie_ zdziwienie 
i radość Paulki J;>O otrzymaniu wspom
nianej takiej, iaik Madelor ostrożności, 
odpisała mu 1przez pocztę i od tej thwnI 1 

Traktat irancu~ko-japońsiki. 
Między Francyą a Japonią zoistal 

zawarty trakti1t, który jest nawet rodza 
jem ogrnnicz·onego przymieir.za zaczep 
no-odpornego. 

Frarucya posiada w Azyi bardzo 
poważną kolonię, .znaną pod, nazwą 
lndo-Chiny, któr~i obs~1ry zostaty nie 
dawno powiększone przez terytoryum, 
jakie król isjamsk.~ ·odst~pil repubHce 
francuskie~. Już sama nazwa Indo-Chi
ny wskazuj.e na pewien iprocent ludnoś
ci czysto chińskiej, .zamieszkującej pół
wy.sep, na którym znajdują się posia
dłości fmncusk:e. Wobec zaś faktu, że 
rprzyszłyim najważniejszym ipunktem 
spornym między pa(1stwami euro'Pe;
skiemi a i Japonią może być wplyw ich 
względny na Chiny, sojusz. obecnie za
warty między Japonią a Frarrcyą, jest 
plcrw,szej wagi. 

Jednocześnie Japonfa przez ten 
sojusz zastrzega sobie swój· wpływ w 
Korei. Porażki rosyjskie są nieja!ko o

ficyalnie uśw,ięcone. temba1ridziej, że 

zawiązałll s·i ę między starcem a wieś
niaczką ożywiona korespondencya. 

Madelor wysyłał li:sty poste-restan
te w Montherme. Paulina odbierała je 
przy sposobności a jeśli na taką sposo
bność trzebJl było długo czekać, szuka
la pozorów dla wydalenia się na go
dzln kilka. Stąd owe tajemne wyciecz 
ki, nieusprawiediwione radości lub nie 
pokoje, które Josillet zauważył u żony. 
Gdy mata Berta zachoroM1ła iniebez
p:ecze(1stwo przybrało groźne rozmia
ry; gdy doktór Le BaiJly w\r· zekl stm 
szne słowo: Krup, a wieść n t c:n r0Le
szła sie po wsi, budząc przerażenie w 
sercach wszystkich matek i szcz~re 
współczucie wśród życzliwych dla Je
rzego mieszkańców lf11ut-Butte i gdy 
.Pa ur na vrzekonała się o bezowocności 
starań lekarza Le Bailly, - wów:z1s 
pomyślała o Madelor.ze . . 

Sądziła, że umh";ctn:-i p; ~szczutli
wnść starego doktora zdołalaby urato
wać dziecko, postanowiła więc chwy
cić sie tej ostatniej deski ratnnka. Napi 
sala do ojca Marii, żądając spieszne~o 
jego przybycia i naznacza~nc mu spo- · 
tkanią. na drodze w pobliżu młyna la 
Pillette. 

Ma:delor przyj'echal wieczorem, za
stał Paulinę w oznaczonem miejscu i 
oboje udali się do la Cendriere; za radą 
wieśniaczki doktór zatrzymał się chwi 
lowo w matym domku, zamieszkiwa
nym wzed ślubem przez córkę Lan- • 

Rosya, którn była uprzedzoną przcl 
fcancvc o 1pertraktacyach z .faponią, 
dala na nie swą zg.odę. 

Przymierze rusińsko-niemieckie 
W Galicyi ukazała się w ję.zyku nie 

mieckim odezwa wyborcza. skic.rowa
na do licznych kolonistów ·niemiedkich, 
zamieszkujących w okręgu żółkiiew
skim. rawski, bełskim, jaworowskim, 
niemirowskim, kulikowskim i janow
skiim, a ipolecają·ca jako 1kiandydata do 
parlamentu rusina. dr. DnietrzJińskiego. 

W odezwie tej znajdują się mię
dzy innemi stawa następu]lCe: 

„Pod względem przekonafl poli
tycznych jes{ dr. Dnie.:trzański zwolenn 
'kiem zwi.a,zku r.usii1sko-niemieckj~go, 
który w pr.zyszłym parliarnencie 1J.1iem
com zapewnia przewagę głosów. Jest 
·on przeciwnikiem wyodrębnienia Ob.li
.cyi, narażającego na szwank ·niezawi
słość ludności niemie.okiei1 tamże". 

Gołowin o stanowisku Dumy. 
Prezes Izby państwowej podczas 

pobytu w Moskwie - nie byl na ś·wię
.tach w Carskiem Siole - przyjął tylko 
jednego diziennik\irza, 1przedstawiciela 
„Now. U tra" i dal mu następujące in for 
macye o polożeniu rze'czy. 

„Izb '. e istotnie zagrażało rozwiąz.a
nie, ale niebe~pieczeństwa uniknęły 
szczęśliwie. Uratowała izbę zyskanu już 
oipin·a zdolności do pracy. ·czeg.o nie 
można było po1wiedzieć o pierwszej iz
bie, która służył.a za trybunę agitacyj
ną„. Be1zwarunk:owo można oczekiwtać 
teraz. że będzie popierana przez irząa. 
Wierzę w .zupełności w szczer:ość P. A. 
Stolypina, który pra:gnie utrzymać Iz
bę. P9między prnwi1cą i skraj1ną lewicą 
widać również wzmocniony wzr·ost ta
~dej samej tendencyi .przedstawic. par
tyi skrajnych, pragnąc utrzymać Izbę, 
oddają głosy swoje centrum, które roś
.nie i rośnie. Z tego nie wynika oczy
rwiście, aby skra;.fni ~mienili swoje po
glądy; jest tylko zmiana taktyki. Taka 
ewolucy/1 w Izbie prizemawi1a na jej1 ko
rzyść i jeszcze raz dowodzi, że pragnie 
stać się zdolną do pracy. 

,.. - ... 
Z różnych stron. 

Liinen. Jacyś lobuzi 1votlukli w no
cy dkna na probostwie oraz voniszczyli 
,zu1pel11ie krzewy okolo km~:iola rcsną
ce. 

Hamm. W Lipie a tonął :-0b )taik 
Biel ipodczas ką<panj a. 

Menden. Podczas wczoraj1szej bu
rzy zabił piorun ct1robka T1~r.n,es :1. 

Agitować winien każdy .::lsrte1rdk 
„Wiarusa Polskiego", by Di3fl!ll '"!TrLl 

licznych no·wych zysikać aboncmów. 
W Horst-Emscher zmarło w ub~c

glym tygodniu 5 osób na tężec karku. 
W Schliefienberg w Meklemburgii 

grasuj·e czarna ospa. 
W Buschhausen znaileoziono w łóż. 

taume'a, Paulina zt1ś poszła na zwiady 
do fermy. Nic się tam nf.e zmieniło, Ber 
ta bHska śml elici cienpiah okrutnie; 
Maria czu wala iprzy dziecku, a Jerzy 
wyszedł, nie mogąc znfeść widoku 
męczarni dwóch ukocllmych istot. 

Paulina wróciła do lVladelora; gdy 
wprowadziła go do pokoju chorei, Ma
rja była jeszcze we śnie pogrą:!,1ma. 
Starzec ukląkł przed córką .~ ~1bP
czem rozjaśnionem szczęściem. \Vp.i
truj·ąc się w nią dluższą :lnvih; z flla
miętną czułością, przy3tąpił nastc:.pn•~ 
do łóżeczka Berty i, p;:.hylvn)' na<I 
dzieckiem,' badał je i: '.Y.<~ż. : .t:. 

N'.,e był to już kochający oj;.;ie.::, .a le 
lekar.z, pełniący szczytne po~lamll
ctwo, od którego .zawi'Sła nadzieia oca
lenh tego drogi:cgo życia. Opanował 
wzruszenie. Odzyskal potrzebny spo 
kój. 

Paulina, przypatrując mu się pilnie. 
nie mogła odgadnąć, ·co się dzieje w je-
go duszy. -

Symptomaty wzez niego zauważo
ne odejmowały mu wszelką nl:tdzieję 
ratunku. . 

Blada twarzyczka dziewczynki na
bierała sinej barwy; puls uderzał 120 
ra~y na mi.nutę. Osluchując piersi le
karz słys7.l1ł chrapl';we rzęrzenie. 

Duszność powJększała się z każdą 
chwilą; starzec narachował czter
dzieści sześć odetchnień w ciągu 60 se
kund. Dziecko próbowało mówić ale 

ku zwłoki robotnika \"lll Peer .. "abuś 
zadał swej nieszczęś!iwej ofictrze 20 
ran nożem, co spowodowało śmierć 
:poczem za.brał zamordowanemu t;ega~ 
rek i 9 marek. 

Bononia. Aresztowano tu kandy. 
data wyższego nauczycielst\Vh Hansa 
Pagenstaedta z ,Monasteru, ina którego 
padło vocte:rzenie, iż zamordował w 
Kattenforst przy Rettgen Annę Wirtz 
córkę pewnego piekarza z Monasteru'. 

~ 

Rozmaitości:. 
Śp. Józef Wybranowski, uczes~1ik 

walki w roku 186.3, zmarl w.e Lwowie 
w 64 r·oku żyda, U rodził się w Bilce 
Szlacheckiej w roku 1843. z ławy szkol
nej udał się na pole wia~ki, gdzie wystę. 
pował Ji1i'pierw w oddziale Czacho~
skiego. później w oddziale J eziorat1skie 
go, bral udział w bitwach pod ~otocz
kiem, pod Hutą Krzeszowską 1 Kole
gla11'ką. Po upadku ipowstani1a był wy. 
chowawcą młodz,ieży w domach 1pry
watnych Qniewoszów, Reyów .i innych. 

ś. p. Franciszek Józęi Rutkowski, 
długoletni urzędnik biblioteki ks. Cz1ar
toryskich w Krakowie zmarł w 77-ym 
roku życia. ś . .p. Rutkowski. rodem z 
Litwy~ z Lidzkiego, za udział w orga
niziacyi narodowe!· podozas powstania 
styczniowego wyslany był do robót cię 
żkkh do Sybery.i. P.o ,powrocie do kra
ju osiadł w Krt1kowie. gdzie sumienn~, 
nad.zwyczaj' wvtrwala pracą, aż do zu
pełnego sił żywotnych wyczerpania. 
zdobywał chleb powszedni. Ci, którzy 
:mieli możność poznanb go bliżej, wi
dzieli w nim czł'Owieka wielkiej cn-0ty, 
welkiego charakteru i zo.sad niezlom
nych. Cześć jego pamięci. 

Niemiłe zajście. Podczas otwarcia 
w Londynie wystawy rolniczo-iprzemy. 
slowej państw bałkańskich d::>~zlo ~~ 
niemiłego 'Zajśda. Ody mianow1ie1e wm 
si.ono taa:st na cześć pat11u.\ących w Ru 
munii, Czarno~órzu, Bułigaryi i Serbii, 
kilka .osób zaprotestowało przecirwko 
toastowi na cześć króla serbskiego, a 
inawet dały się słyszeć okrizyki: „Mor 
deroa ! " Zauważono też, że wiele osób 
przy tym toaście odsbwiło kieliszki. 

_ Doniosłe odkrycie. W angielskich 
sferach kupicokich wywarła wielkie 
wrażenie wiadomość, ipodana przez 
„Daily Expr.ess", że znakomity che
mik angie:s~i. sir William Ramsay, od
krył sposób sztucznego iwyrl1biania 
miedzi. zapytywany w tej sprawie sir 
Ramsay odmQ.wił ·potwierdzenia lub 
zaprzeczenia pogłoski, wiadomo jednak. 
że zajmuje się istotnie próbami nad wY· 
robem sztucznej miedzi i zamierza 
przedstawić o tern tfaiport na jednem z 
najbliższych posiedzeń królewskiego 

Towarzystwa naukowego. Jak olbrizY 
miego przewrotu ekonomicznego moglo 
by dokonać odkrycie Ramsaya, gdyby 
sprawdziła się wiadomość o niem, do· 
wodzi .to, że suma kapitałów. Z)rnngażo 

nie mogło wydobyć głosu. Nos i uszY 
miata zimne; ,zwiększyła się stopniowo 
sinawa bhdość twarzy, w oczach na· 
wet ciągie przymkniętych, gdy je o· 
twierala, malowal s( ę u·padek sił zu· 
pełny. 

Madelor odsłoniwszy roiersi dzieW· 
1czynki, położył na nich obie ręce, na· 
ciskając je lekko mchem miarowym 
dla ułatwienia dziecku oddechu. PochY 
lił głowę nhd nadbrzęklą buzią maleń· 
s:twa, usta jego miaty ·spocząć na po· 
bladłych usteczkach chorei, aby probo 
wać tchnąć w nią własne życie, gdy na 
raz dziwna zaszla scena. 

VIII. . 
Marya zbudziła się ze swego cięk 

kiego snu, a spostrzegłszy obcego, ia~ 
sądziła, człowieka, pochylonego r1~i 
łóżeczkiem córki, s'k·oczyłh ku niert111• 

krzycząc z przerażeniem. 
- J er.zy ratuj! wbijają naisze dziec· 

ko„.. . 
Zaraz jednak wydała krzyk drtH!1• 
Starzec odwróciwiszy się. ukaial 

młodej kobiecie oblicze pomarszczone, 
długą siwą brodę, pełne lagodn~~o 
smutku oczy. 

- Mój ojciec!... móG\ ojciec! . 
Paulili.1 pochwyciła ją w objęc·~· 

Mairya pytąfa głosem cic;:hym: 
- Powiedz. może postradat1t11 

zmysły.„ ten ozłowiek.„ . 
- Jest rzeczywiście ojcem twottTI· 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



,ranych w kopalniacł1 miedzi. si_ęga 
miliarda iuntów szterHn~ów. 

Z Paryża do Czech balonem. z 
Kartsbadu donoszą, że w 1pobliżu Be
czowa spadł w tych d.nillt.h_ wieczorem 
balon, .należący do paryskiego klubu 
aeronautycznego: Najwyższe wznie-
sienie balon.u wynosiło 300 metrów 
największa chyżość 80 kilometrów, 
na:u1:iż~ za zaś temperatura. jaką noto
wano, - 16° R. 

Gmach parlamentu austryackiego 
przekszta!cony został z porwodu zwię
kszonej o 91 członków reprezentacyi. 
Jak rL Wiednl:i donoszą, pozyskano w 
qJarlamencie 91 miejsc nowych w ten 
posób. że zniesiono w rzędach po
~zczególnych odstępy między fotelami, 
które służyły do przechowywania ak
tów. Dziek1i temu dodano w każdym 
rzędzie jeden fotel i uzyskano w ten 
• i;posób 67 miejsc. Z pozostałych 24 u
tworzono nowy przedni rząd foteli na
iJJrzeciw lawy ministrów, którą cofnię 
~o o l 1

lrn metra i usu1J1ięto stół referen
tów. 

li'~ffU)o~€ństwo polski~ 
Nabożeństwo polskie w klasztorze 

w Bochum. 
W środę 22 maja na wieczór o 8 

godzinie kazanie dla kawalerów. 
W Elberfełdzie sposobność do spowiedzi 

Jw. wielkanocnej jeszcze będzie w lświęto 
Zielonych świąt po południu od 5 godz;iny i w 
drugie święto rano. Nabożeństwo polskie siQ 
odprawi w pierwsze święto o godzinie wpó! 
do cnrartej. 

S•derwich. Przybędzie tu spowiednik po! 
ski. Sposobność odo spowiiedzi św. będzie w 
piątek J 7-g-o ma.ja 1i w sobotę przed polu dniem. 
Ktoby z Rodaków jeszcze wielkanoonei spo• 
wicdzi nie odprawil, powinien to teraz: uczynić. 
Tak samo mogą ci R.odacy do spo,wiedzi św. 
przystą pić. ktqrr,y u wiclkancncj spowiedzi już 
byli. Ro<fa,cy powinni z tej okazyi skorzy
stać, bo nie wiemy kiedy tu znów spowicdnilka 

~ polskieg () dostauiemy. Zarazem ozna.imia się 
wszystkim Polakom, iż w Zielone Swiątki bę

u dzic tu 40-godzinne nabożeństwo_ Dla nas 
"i, Polaków Jest ~odzina w oby.dwa święta od pól 

12 do 12 w po!udnie. Uprnsza się o liczny 
o 11dziaJ. 
a e. -- ·----· q 

:a. 

Na czerv;iec 
:zaoisywać można każdego czasu 

~,Wiarusa Polskie1lo'' 
wraz z dodatkiem religijno-powieścio
wym pod. tytułem : 

„Posłaniec Katolicki!' 
Prenumerata na czerwiec wynot:>i 

tylko 50 fen„ 
a z odnoszeniem do do::rm 64 fen. 

l(toby pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 
skicgo" pr:zez c z e r w i_ e c posyłali 
iego krewnym w Polsce. nie.c•h nadeśle 
64 fen. i dokładny adres osoby, która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo_ nasze 
dla odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
PoJ~kiego". organ robotników polskich 
na obczyźnie. 
li!!_ _,., EZ IW':h1 

Osłalnie wiadomości. 
B o c h u m. Wypadki tężca karku 

w t_µtejszym obwodzie przemysłowym 
mnożą się. , 

P e te r s b u r g. Półurzędowo za
przeczają wiadomościom gazet londyń 
skich o odkryciu zamachu na cara. 

Dr. R i n t e i e n z m a r ł. 
R ie ka. Na udar sercow..!' zmarł 

tutaj nagle prezydent na<l,ziemiańskie
go ~ądu w Berlinie Fryderyk Rintełen. 
Od roku 1886 do 1896 był radzcą sądu 
~zeszy. Należał on do uczciwy_ch cen
trowców starej daty. Świeżo nazwi
~~o Jego było głośnem z powodu kryty 

1 Wyroku sądu Rzeszy w sprawie 
strejku szkólnego. Śp. Rintelen we
~Wał sąd Rzeszy by swój wy.rok pod
.:!„ponownej rewizyi. 

- I 

ł 
l~"'~zystwo gimn. „Sokół" w Kirchttnd~ 
~fnos1 s.Wym druhom, iż umarl dnia 12 maJa 
esoactz1aną śmiercią druh nasz 

ś. p. .JóZEP POGORZELSKI. 
łl1 . Pogrzeb odbędzie sie w czwartek, ·~nia .16 

1t11 nia.i~ PQ poludniu o godzinie 4. Druhowie wm
~h się :)tawić o póJ do 4-ej d'O pana Schuma-

era. . (l) irrt· 
--em! 

Wydział. 

Banzność Oberhausen i okolica! 
Dnia 2 czerwca odbędzie ię piel

grzymka 

do Ne lges. 
W Newiges będzie odprawiona Msza 
św. z polskilem kazaniem i polskim śpic 
wem. Bliższe szczegóły będą jeszcze 
ogloszone. Komitet. 

, Baczność varaflanie z l(siaża ! 
:Szanownych parafian zapraszam na nie

dzielę, 1dnia 19 maja o godzinie 1 po poluduiu 
na. po-gadankę do liiltrop nr. 71, p. Gerthe. po 
dz!cwam się. iż parafianie się jak najliczniej 
zb;orą, by .~prawę ~az ukol1czyć. Ktoby się uie 
mogł stawie, a chciafoy na ten cel jeszcze c::>
kolwiek ofiarować iniech skladkę na ręce moje 
nade.śle. Józef Skałecki w Hiltroo Ili Land
wclir nr.71 b. Sodin~en, (l(r. Bochum.) 

Towarzystwo pod opieką Serca Jezusowe~o 
w Recklin!.!hausen . 

, . ZeJJranie c;dbędzie się w pierwsze świę_to 
Zielonych Swiątek 19 maja o godzinie 11 i oól 
z rana u pana Kresscra_ O liczny udzial pro-
si ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo pod opieką Serca .Jezusowego 
w Recklinghausen. 

. ~zanownym TO\varzystwum donosi się, iż u
dz1al '"' uroczystościach Towarzystw bierzemy 
co 5 lat, ti. w 5, 10, 15. 20, itd. rocznicę prócz 
tego· w poświęceniu chorągwi. Na inne rocz
nice prosimy zaproszei1 nic przysyłać. (t) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Bornig 
urząid1..a. w drugie święto Zielonych Swiątek, 
dnia 20 maja na sali pana Mldclmana z.abawę 
polączoną z ko1ncertem i tai1cami. Początef< za
bawy o godzinie 4 po poludniu. Na te zab1wc 
zaprasza sic wszystkich Rodaków w Sodingen 
liolthausen i okolicy Zarząd. 

U w a g a: Zarzad winien się stawić o 2 
g~zinie dla tego, iż iesz:cze S<l niektóre spra-
wy do załatwienia. (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi szan. czfonkom, iż przysz.le zebranie ciu
będzie się w pierwsze święto Zielonych Swią
tek dnia 19 maja przed pofodniem o godzinie 
pól 12, zara? po wielki em nabożef:stw1e. I 'ro
simy o: ja1knajliczniejszy udziaI. C.J·;de mile 
w1idziani. btr .1<;tl. 

Uwag a. Donosimy szan. ;;;l mkM\ o
raz wszystkim R()ldakom zamiesz•-.:111·111 '" I łam 
bom, iż w Zielpne Świąti'.d będzie s1ę oilry·.vać 
Adoracya Najśw. Sakramentu, Dla Polaików są 
naznaczone godziny nabożci1st ,va, tal.; w r.:erw 
sze, iak i w drugie św1ięto ;)o 1l'.lluj.1\u od 5 
do 6 godziny. o jak.1cljlicznk1>w I •• et ,W J,a-
bożeństwic prosi hi ząd. 

Towarzystwo ginm. „Sokół" w Gels.-Bismark 
urządza wio-senną za·bawe w drugie święto 
Zielonych Świątek w Bismarku w sali p. A. 
Langenscheidt. ul. Bismarka nr. 254. Na za
bawe zapraszamy wszystkich R.odaków i Ro
daiczki z, Bismark i okolicy i tak samo1 szano 
wne foiiazda „Sokolskie" i :Kota śpiewckie, 
które zaproszenia odebraty, tak sarno i te, któ 
re dla braku adresów zaproszc1Y nie odebraly. 

Zapraszamy w~.zvst'.dch i mile przyjmiemy, 
bo mamy teraz sale dużą, wiec mogą się ro
dacy i rodaczki ucieszyć. Początek zabawy 
o ggdzlnic 4 po pot Będzie strzelainie do tar
czv o nagrody, tak samo ćwiczenia wolne i 
na- sprzętach. Muzy,kę wykona kapelmistrz 
druh faiiac~ Kacz1J11arek. O jak najliczniejszy 
udii;at w zabawie uprasza się. (3) 

Czolem ! Wyd:tiat. 

Towarzystwo św. Józeia w Herten 
urzą:dza w drugie święto Zielonych ~wiątek 
maijówkc i 21abawe z polskim koncertem w 
ogrodzie p. TieLa. Będą także rozmaite wy
gry1wki dla panów, pa!'! i dzieci. Początek za
bawy o gO!dz. 3 i pól. po południu. O godz 
6 polonez. - Uprasza się wszystkich Roda
ków z Herten, żeby ze swoją familią przybyli 
na te zabawę. 

Uwaga: \V razie deszczu W}'cieczka się 
.nie odbędzie. - Komitet wycieczkowy upra
szam, ażeby się stawii w pierwsze świeto Zie
lonych Swiątek ') godz. 110 w lokalu p. Tiela. 
(3) Komitet wycieczkowy. 

Baczność Rodacy z Bulmke, Hilllen, Bismark 
i okolicy. 

W pierwsze święto Zielonych ~wiątek .o 
godzinie 2 po południu odbędzie $iC w ogrodzie 
„Iiiillermiihle" 

WIELl(I l(ONCERT 
na który urzadzamy wycieczkę. Ponieważ miej 
sca gry zamówiliśmy tylko \vylącznie dla na
szej zabawy, dlatego Rodacy z dziatkami S\.".e
mi się swoibodnie zabawić b!:'.:dą mo~li tem w1ę 
cej · że bedzie przytem dużo nagród, pomiedzy 
dzi'eci rozdanych. Także i dla starszych będą, 
urządzone rozmaite gry_ Zwracamy uwage. iż 
dzieci które przybcda bez rodziców, nie bę
dą wpuszczone do ogrodu. Dale~, jeżeli pog?
da n1ie będzie sprzyjala. to wycieczka się ma 
odb((dzie. Prosimy u~ilnie w~zystk~ch ~o.da~~~ 
z Bulmke Jiiillen, B1smark 1 okolicy, 1ezeh 1m 
chodzi o 'dobro i zdrowie dz'iatek, o zdr~i~ 
wlasne aby się jaknajlicZJ1iei zgromadz1h. 
Wstęp' dla każdego Roda.ka bez W}'jątku ! O 
liczny udz.ial prosi (2) l(omitet. 

Jakób Andrzejczak. .Jul.fan Belkiewicz. 
Franciszek Lisowski. 

Koło śpiewu •• Harmonia'~ w ~otthaus.en 
urza<lza dnia 20 maja (drugie św1_ęto ma1ów_kę 
w qr;;rodz.ie p. Waldmanna w Ro1thause_n, Brie
senstr. Poczatelk o godz. 3 po polu~m. ~ę
dzie strzela1nie do tarczy o n~p;~ody 1. rozma1t~ 
gry dla dzieci i niewiast. Goście, ma1ący chęc 

udzial brać r majówce. mu zą się zapi ać na 
c1lonków. O li zny udz! 1 prosi 
(2) Zarząd. 

Bractwo róż. Żyw,, w. o. Serca .Jezusowe~o 
w Oberhausen 

obchodzi w pierwszy dzień Zielonych $wiątck 
to jest 19 maja pierwszą roczni~ poświęce-
ia chorągwi, na którą za,prasza jak naiuJJrzej

miej wszntkie Bractwa Różańcowe, towarzy
stwa pol!2_kie. które zaproszenie O<lebr~y jako 
i te, które dla braku adresów zaproszenia nie
dostaly i wszystkich rodaków i rodaczki z 
Oberhausen i okolicy, Bractwa i towarzystwa 
prosimy przybyć z ch.orągwiami. Program be
dzie nast_ępujący: w piątek 17 maja o godzinie 
3 po poludniu przyb(!dzie ks. pols -i do kościola 
Serca Jezusowego ii zaraz zacznie sluchać spe>
wiedzi i to niewiasty_ O godzinie 7}~ na wie
czór będzie różaniec, a potem kazanie w so
botę rano o godzinae 7 msza św. i wspólna Ko
munia pod chorągwią. Po poludniu spowiadają 
się mężczyźni. W niedzielę rano o 7 i pól przy 
stepują rn_ężczyźni do Komunii św. pod chorą
gwi;l różaiicową. Po poludniu o godzinie Z 
przyjmowanie bractw i towarzystw u pana 
Alekota, zaraz koto kościOlla (Marktstr.). O 
godzinle 4 polskie nabożeństwo z kazaniem. 
Po naboże1istwie udamy sie na wielką salę do 
pana Webra, ulica Duisburgska 419_ Tam bę
dzie dalsza uróczystość. O godzinie 8 będzie 
odegraną bard7.o rel igijna sztuka amatorska 
pod tytulem: „Ida z Tol-(cnburga", na którą się 
zwraca rodakom uwagę, gdyż tu w tych stro
na eh dawno jej nie widziano. - WstGpncgo 
placą wszystkie bractwa i tow. 30 fen., goście 
50 fen., a niewiasty 10 fen. Jeszcze raz zapra
szamy wszystkich życzyliwych nam rodaków i 
Rodaczki na uroczystość. W imieniu bractwa 
różańcowego (3) 

Karol Nowacki. nadzelator. 
........... „„ ::a 

Bractwo Różańca św. w param Narw. Panny 
Maryi w Oberhausen 

uwiadamia szan. siostry i braci, tak s.amo Bra 
cnwa R.óżańca św. i Towarzystwa w Oberhau
sen i okolicy1 iż uroczystość poświęcenia cho 
qgwi różańcowej nie odbedzie się w pierwsze 
święto Zielonych Swiątek_, z ważnych przy~ 
czyn od nas nie zależn_ych. i odlożoną zostanie 
do tnecicj niedzieli lipca. Bliższe szczegóły 
uroczystości bc;dą we „Wiarusie Polskim" o-
gloselone. Józef Szulc. 

Uwaga: Posiedzenie Bractwa R.óża11ca św. 
orzypada~ącc w Zielone Swiątki, odbędzie sie 
na sali pani Koltcr. przy Nowym .Rynku w 
pierwsze święto po pgludniu o J!.Odz. 2, zara
zem dla wszystkich pątników z Oberhausen i 
okolicy, biorncych udziar w pielgrzymce do 
Newigcs czyli Jiardenberg. O ja\k najliczniej
szy udzial w wyżej wymicnionem zebraniu 
uprasza w imieniu komitetu pielgrzymek 

Józef Szulc. 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Gladbeck 
uwiadamia szan. czlonków i Kola, które zapro
szenia odebraly, o.raz te, które zaproszeń nie 
odebraly, tak samo wszystkich Rodaków w 
Gladbeck i okolicy, iż obchodziimy pierwszą 
wiosenną zabawę w dniu 20 maja w drugie 
święto Zielonych Swiątek na sali pana Sichacza 
ulica liermannstr. Mamy nadzieję, iż we wy
żej wymienionej uroczystości wszyscy jak naj
liczniejszy wezma udzial, przezco przyczynią 
sie do szerzenia zamilowania do pieśni polskici. 
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 3 po po
Judniu. Program: Koncert, wykonany przez 
kapelę dyrygenta p. Pietryg-i, 2) przyjmowanie 
towarzystw i kól zamiejscowych od 3 do pól 
do 4,3) zagajenie uroczystości przez prezesa i 
powitanie gości; 4) śpiew · kola „łiarmoroia" z 
Gladbeck: 5) śpiew 'kól sąsiednich; 6) monolo
gi i dcklamacye; 7) śpiew: 8) dalszy ciąg zaba 
wy z tańcami _ (2) 

Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się w drugie 
święto Zielonych Swiątek o godz. 11 zaraż po 
nabożeństwie. 

Towarzystwo loteryjne „Szczęście'' ·w Dulsb. 
Hochfełd .• 

lokal zebrań Jan Giesen 
Towarzystwo loteryjne „Szczcście w Duis

burg-Jiochfeld urządza w drugie świ~to lielo
nych Swiąt swą w!osenną zabawę z tańc~m 
w lokalu pana Jana Giesen przy ulicy War.hei- • 
merstr. Początek o godzinie 4 oo pol11d:;iu. 
Muzyikę dostawi pan Podeszwa z Alstaden, mo. 
żemy się ochoczo w swoJem gronie bawić, na 
co się szanownym Rodakom zwraca uwagę. (3) 

Tow. Stanisława l(ostkl w Suderwich 
z.a~yla swemu szanownemu czlonkowi panu 

JÓZEFOWI CHW ALISZOWJ 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia w dniu 
uch ślułm, <inia 16 maja najserdeczniejsze ży
czenia zdrowia, szczęścia i blogosiawieństwa 
Bożego i wykrzykujemy trzykrotnie: Mloda 
Para niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! (l) 

Zarząd. 

Towarz. św. l(azimłerza w Lut~eodortmund 
zasvla w dzień ślubu swemu Szan. czlonkowi 
panu (1) 

IGNACEMU SZYMANOWSKIEMU 
oraz jego narzeczonej pannie 

Ann:e Michalinie Wottkowiakównłe 
najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności. 
W Jrnl1cu wolamy: Mt oda Pana niech żyje, a 
echo niech glos nasz po calem Uitgendortmund 
rozniesie. Zarząd. 

Ze Zjednoczenia zawado , polskiego. 
Ba znoś Hambom. 

Obronę pr ~ną wykonuje s retarz \ 'y
dzialu „Ziedn Zaw. pot:· i to w dni ua tt:pu
jące: od 5 do 11 przed poludn. od g. 11 do 12 
o<l 12 do 1 po voludniu od godz. 7 do 8, od 
19 do 25 przed poludniem od godz. 11 do 12, 
od 26 do Z czerwca po poludniu od godz.iny 
7 do 8 w domu druha Biedki w Hamborn. K!a
sztorna ulica (Kloster tr.) 29. 

Uprasza się druhów z Hambom i okolicy, 
ab~r z reklamacyamt podatkowemi i innemi 
sprawami do powyżej wymie-.nionego druha sic: 
zglaszali_ Wal. Biedka, <lelcga.t. 
Wiece „Zjednoczenia Zaw. Pol." odbędit 

w niedzlelę, dnia 19-~o maia rb. 
W Blsm3'f"ck po po!. o 2 u p. Langen heidt. 

Zebrania członków: 
W Linden nad Ruhrą po poJudniu o 4 god7 ... 

lokalu p. chillera. 
W Habingh()j"st po pol. o 4 u p. Kettlinga. 
W Meiderich prze-d pol_ o 11 gooz. w !okala 

p. Mcrtcns, Kurzcstr. 
W Bucr po po~udniu o godzinie 4 w lokalu P.· 

Poppinghaus. 
W H<>mbruch-Barop po puludniu o godzinie "l 

w lokalu p. Bocka. 
W Ueckendorf przed polmlniem o godzinie pól 

12-ej w lokalu p. Krarnm. 
W drul?;ie święto 20 maia odbędą się wiece: 
W Osterfcld o i.rodzinie 4 po poiludniu w l kalu 

liuscma.11n. 
W Langendreer o go<lzinie 5 po poludniu w lo

kalu oana Arns orzy dworcu. 
W Gcriesheim przed J)ołudnicm o godzinie 11 

w lokalu p. Becker. 
W Dlisseldorf po poluu11iu o 2 i pól w lokalu 

p_ Grieze ul. Kolol1ska. 
W Ober-Marxloh przed potudniem o godzinie 

11 i pól w lokalu p. Ncuhaus, Hafmanstr. 
W Hordc odbędzie sic zebranie czlonków w piq 

tek 17 maja wieczorem o 8 godzi. nic -.; lo
kalu p3iJ1a Baurnbecrk. 

Na porządku obrad: 
Sprawozdanie z walnego zebrania spr:n; y 

knapszaftowc. oraz inne ważne rzeczy obcho
tlzące każdego Polaka na obczyźnie. 

O liczny udzial prosi „Ziednoczcnie zawo
dowe polskie". 

Dla Bochum-Iiofstedc zosrt.al wybrany 1111~
:lem zaufania Jan Kokot, mieszka ~l. Do1rfstr. 
nr. 3. 

Dla Aplerbeck został obra11v mężem zaufa 
nia Józef lioffmann. 

Zebrania cz.lonków bcdą się odbywać co 
4 mcdzielę w lokalu P. :Erdmann w Aplerbeck. 

J<.r-ibitscb. W miejsce -druha J. Nicczkicwi~ 
cza, został obrany mężem zaufania druh :St. 
Jankowski. Rewizorami kasy są obrani dh. dh. 

St. Ja11kowskii, fr. Jau~rnwsiki. 
Wydział. 

Zebran;e członków w Marxloh oobcdzic się 
w niedzielę, dnia 19 maja po poludniu o gN\zi
nie 5 w lokalu pana Placa. 

Na porządku obrad: Sprawnz.danie z wa\
ne~o zebrania. Proiekt nowych ustaw kuap
szaftowych. Inne ważne rzeczy. 

W Hamm iest delcRat <lh. Józef Szczyg
lowski WicscheshOfen Colonie nr. 28b. Mę
zami zaufania są dh. dh. Jan Cićsiclski, Wic
scheshofen Colonie 26b; MichaJ Lukaszewicz, 
w Iiamm, ferstcrhausenweg nr. 2. Franci
szek Szczotka w Jiamm, Ackerstr. 3a. 

W Erie jest delc~atem druh Waclaw Law
niczak. JieinrJchstr .. 35. skarbnikiem T01JTiasz 
Ratajczak, Seitenstr. 11., mężami zaufania O
to Grodecki, Bismarkstr. 48. Józef Romanows.'..;;i 
Barbarastr. 14. Jan Szt11l. Bismarckstr. HI. 
rewizorami kasy Roman Wyżlic i Antoui Au
~ustyn. 

Dla Buer mężem zaufania został obrany 
·druh Pr. Siedlaczyk, który mieszka przy uli
cy Billzestr Uprasza się czlonków, ażeby je
mu skladki regularnie placlli. 

Baczność Wattenscheid. Zebranie czlon
ków „Zi. Z. poi.' IY maja s11; nie odbędzie 1, po 
wodu świąt. 

Uwaga. Mężem zaufania w miejsce druha 
St. Matu_szews1kiego jest obrany druh Antoni 
Zasiana_ Jemu tylko wolno skladki odbierać. 

W Hoistede w miejsce druha łiaina j ; st 
obrany dh. Jan Kokot mężem zaufania. 

W l(astrop. Mężami zaufania są obrani: Na 
Kastrop Behringhausen: Feliks Pawlak, na 
Westrych i Bovinghausen druh Wlad. Kupczak, 
(Dorfstr. 53.) 

Druh Piotr Grzesiek mieszka przy u::cy 
Wittenerstr. 52. 

Z Holsterbausen. Druh Andrzej Blas-,,y.k: 
mieszka przy ulicy Moltkestr _ 10. 

Sterkrade. Druh Walenty Tasiemski rnie 
szka przy ulicy Jerzego (Oeorgstr.) 6a. 

Do powyżej wymienionych delegatów 
czlonkowie „Zjednoczenia Zawod. Polskiego" 
owych miejscowości winni się zglosić. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem KaiserU 

chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wlaru• Polski" aus Bochum fiir 
den Monat Juni 1907 und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 0,64 M. 

Obige 0,6! mk. e1·halten zu haben 
bescheinigt. 

•••• „ • 

• • • • • I> • lfl... 



A. Bartkowiak, 
polski skład mebl. 

I vr; Gel eA 1r hen.· HulleD, ul. W annerstr. 243. 

Bufet dębowy. 

SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. Szafonierka. Szafa. do rzeczy. 

Maszyny .do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za· gotówkę i na odpłatę. 115 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całs:owitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

_, 

Lustro z szafką. 

I 

~ 

Łóżko z materacami .Krzesełko Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fantazyjnem 

-
Bardzo korzystna oferta firmy: 

BraciaGretka,Berne 
Piękne i cenne po
darki dajemy przy 

zakup nie 

, ;:rati-. 
Do Zieto·nvch Swiąl polecamy nadzw.yczaj tanio: 527 

1500 
2500 
3500 

ubran dla panów i młodzieńców, paletotów latowych, 'płaszczów od deszczu, peleryn z najnow
szych materyi, bardzo pięknie edrobionych, beznaganny krój, na 1 aŻ'łą figurę, nawet dla nadzwyczaj 
wysmukłych, krępych albo znacznie korpulentnych panów po 5,75, 6,75, 8,50, 9,75, 10,50 12,00, 13,50 

14,50, 16,00, 17 ,oo, do 65 mrk. 

Ubranr dla chłopco"' w paletoto" w ., peleryn w~dłu~ modeli ~ru~selokich, par~skich, angi~l~ 
9 sk1cb i arncrykansk1ch bardzo piękne nowosc1 

w 300 gatunkach dla chłopców od 2 i pół roku do 14 lat po 1,95, 2,25, 2,65, 3,25, 3,50, 3,H5, 
4,25, 4,75, 5,50 6,00 t>,75, do 35 mk. 

par spodni dla panów, młodzieńców i chłopców ~h~~:!~i:~;:~~~v!~0:~r~~mgila1r•nu., m.a.n---1---·· 
skórz., bardzo mocno szyte, dobrze leżące, w każdem możL wykon. w 500 gatunkach D z· I h ś . 
po 95 fen., 1,25, 1,45, 1,75, 2,00, 2,25, 2,40, 2,75, 3,00, 3,50, 3,75, 4,00 do 22,00 mk. o te onyc wiat 

wydajemy 

f5000par butów i trzewików 
bezkonkurencyjnie tanich cenach. 

wszelkiego rodzaju, na1nowsze fa
brykaty w pięknych fasonach po 

ll•ł· podwójne.._ 

znaczki rabatowe. 

it:t~:t.t;t~~~~;t:t;t~~ 
!: Baczność Rodacy! ~ 
~ z Gelsenk.łreben ł tilkolley. ft 
~~ *** ~ Wii\: W dru1łe 8włt:'.tO .Zielonyeh .--. 
~ Śwląłek urządzam na mojej sali prey ~ 
~ ulicy Biilowa 16 (556) ~ 

~ otwartą zabawę z tańcem. ;: 
~ Począłek o &"Odzłnłe .a po tf 

południo. 
fe\ O liczne przybycie prosi ~ 
~ Teodo1• Ser1·es. ;: 

~~~~~~~~~~~~.»~~ 

Dobre utrzymanie 
tłla 1•0 botnika. 

Odebrałem świeżo w komis i polecam: 

Wielki 
transport 

wózików dzieciecych 
w rozmaitych gatunkach, jako to: 

spor tif:Z'We, prom.e:a.ad.o,,-,e i 

399 

t. d. 

Kasa osz~eduości 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznern wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe·) 

Poszukuię od za.raz 

. 2 uczni handlowych 
sprowadziłem na porę wiosenną i polecam po cenach nizkich. 

.J„.ll B41lft.ran~ ~kl• jednego do biura w łlerne. drugiego do handlu 
ua &łi1i .., ~ mebli j, wypraw w :R.ecklin_ghausen Sild. 

Znaaomość języka ojczvstego i niiemieckie-
skład mebli oraz kompletnych wypraw go potrzebna. Z_2foszenia ze świardectwami U-

W 'ł'łrąnue, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. ora1:!zam do biura (546) 

Poszukuje Od 115-go maja po- J n K . tk . 
wypożyczki 400 do 500 mk. trzebna 497 a W13 O .'18 I, 

do zalatW1ie11ia ważnej sprawy na weksel i 7 llocharll a, interes kredytow:y 

Z powodu innego 
przedsiębiorstwa, jest 
l 1j 2 piętrowa i narożna 
nowa 628 

kamienica 
masy w murowana za~z 
do sprzedania, w mieś~1e 
powiatowem Gostyn~, 
przy ulicy Zielone], 
wpłata podług umowy. 

Zgłoszenia przyjmuje 
Andrzej Olejni• 
ezak. " ·' Watten• 
seheid, ul. .Bo· 
ehulllska nr. t50• 

Mam z wolnej ręki na 
sprzedaż 66l 

dom 
ze stodółk" i chleW6~ 
wszystko masyw. We -wsi 
kościół kat., 3 szko11 
kat., peczta i etacya 
kolejowa. Cena podJng 
ugody. 

prQc Pożyczającemu udzieli się w korzystniym która we wszystkiej do- Herne. Bahnhołstr. 50. (Wchód z Oststrasse). 

d O m Z h a d I e m razie 10 % dywidendy za czas pożyczki. mowej pracy dobrze obez-
Laskawe oferty uprasza się pod nr. 518 nana, 

do Eksp. „Wiar~ Pruskiego". A. Powafowska 
,,.-:: Budzlk gł. dzwonek. l,s5 m>. Boclłb m, .Alleestr. 13 

}~am na sprze•laż 

posiadłość, 

Igo. 8iekłerlu•1 
Włoszakowice 

(Luschwitz) 
Kr. Fraustadt. 

w Hocl ' .r o 16 izbach z ~grodem w bliŻkosci cech 
i fa.bry: i'akaa wynosi 32 OOO mk. Cena 20 OOO 
mk. Hi1 1„\\1 uregulowane. Spłaty ratami. 

548 

Telefon '077. 

Jan Kwiatkowski 
intetes lr"red„touy. l 

llerne, Bahnh(,fstr. 50. 

I O 0 k pół morgi ziemi z domem murowanym ped dachówką. Sł • 1.egarek ::~::~k. 2135 m.~ o, zys U przy szosie, składającym siQ z 1 izby i z kuchni, uz:i ca~ 
Z k 

t 6 oprocentuje się kapitał oraz z chlewem z gliny _pcd słomfł, w wsi kościół i 1f garo czys 0 ł · · d szkoła, od dworca 10 do 15 minnt. Posiadłość }iO- · 
srebrny 985 mk z ozony w moJem prze · 17 do 19 lat liczaca zna]· 

· b . t · n· ot c „ łożona w Kunowie w pow. śremskim. Cena kupna 

G8nn.lkl" około 2000 ilustra się :ors wie. r ip. ~ zn„ dz1·c zaraz służb". 
ść "łasc1c el 3 500 talarów. Dalszych szczegółów udzieli. 542 .... " 

cyl wys. iarmo fr pewno· · 1 . Fr. Ba••ezallr 
l • , interesów. Zgł szema Tomas.z Etłwa1·cz)'"k l 

~~ Danecki, POZ080. I ~;~J·n ~ia~~s~0r:~~:: w nerten, Polna fFeldstr.) 19, Ha:~:!o:s~10~~a;:U~s1 
ul. Jłł8nuar~ · a ~. (440 go". 500 Kr. Recklinghausen. nl. Biil wa 22. ...„... _ __,_......„. 

Za ~lmk. naktat1 : ·edakcy~ odpowiedzialny: A n to n i B re isk i Bochum. Nak~adem i czcionkami Wy dawnidwa „Wiarusa Pol:' w Bochum. 



r rD 112 B hu , na piątek, dnia 17&' 
~---------~-.i----:aa.-.a----------------~-=a&.-ts:m!D121-.a .... .::..~~--------.-.----... .::n ... „tallll..:. ... _..~--------------------------------~n!llP} 

• 
ob im d 11. ht o i, lity iny i z rob 

fłycnodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz-
1ycb. Pnedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
'fYllOSi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
p ieA "Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocz 

.towym pod znakiem • .L. volnisch nr, 123." 
W 111c Boże za Wlarc I DJczyznc I 

Za inseraty placi sie. za miejsce rzadka drobneio drl.• 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 
fen. Kto cze.sto oglasza otrzyma rabat. - Listy 
„Wiarusa Polskiego" nale:ty frankować l podać w 
nich dokladny adres pis:ząceQ:O Re.kop. nlo zwraeml1 

~..._.ł,.. •llllllA:P':W\fll.-:~--------------------w:w.1---------------~~---------------------=Dltli 
Redakcy~ Drukarnia I Księgarnia znaJduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Te 1efonnr.1414. 

-~~-~-~--~--~.!~ H,_DllaDal!Jl!Zllci:m~ · --·-- _ · _ _ . . . 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
111t1wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się nozwoli ! -

Z WJpadllów dni~. 
Se)• pruslci odroczył się do 5-go czer

wca. 

Na posiedzeniu środowem zalatwio
'10 ró.i•c sprawy, 1które nie bud:zily wię 
·kszeio zainteresowania. 

O odbyty~.h w Austryl wyborach do 
,arlamentu nadchodzą wiadomości 

szczegółowe. 

Pe raz pierwszy WJ.r.bierano na pod 
stavie 1równego, powsze1chnego i bez 
1J)OŚredtniego prawa wyborcze.go. Wy
hory w Oalicyi odbędą się dopiero za 
dnf kf4k.a1

• 

Rezultart wyborów wykazał, że 

wielkie stronnictwa dawnie~szej R)ady 
państwa stopniały ogromnie; wszech
" cy.~·weetu~dot~~ 
wych wiadomości tyllko 3 mandaty. 
Najwięcej mandatów zdobyNI dotąd 
chrześciańsko-socya1Ini, których kan
dydaci zwyciężyli w 59 okręgach; na
stępują socyatliści z 57 mandatami, cen 
trmn katoliakie z 28. 

Wybrano 231 posłów. w 168 okrę
racl qdbędą się wybory ściśle:~ze. 

W l(lettwitz na Łużycach zastrejko
Jfałi _.górnicy tamtejszej kopalni węgla 

brunatnego. 

N6l innych kopalniach zanosi się, 
iak e:am depeszu.ią, równ ież na bezro

a bode. 

naradzał się z ambasadorem niemiec
kim w Petersburgu i amttasadorem au
istryackim w .sprawie wn'.esionego przez 
Kolo Polskie w Dumie -projektu auto-
nomii. Ze strony Austro-Węgier za
·przeczono tej wiadomości. 

WY1Clawlana we Wiedniu iprzez Pola 
ków dla informacyi 1pism niemieckich 
„Polnische Correspondenz" dowiadu
je się ze źródła kompetentnego, że do
niesienia organu kadetów, petersbur
skiej „Rieczy'', zaczerpnięte z gazet 
polskich, jakoby amba1sador austro-wę 
gJerski w Petersburgu wraz z ambasa
dorem niemieckim używali swego wpły 
wu do walki przeciw 1projekt~i µuto
nomii Polski, pozbawione jest wszel
kiej podstawy. W rzeczywistości, poro
zu@ewanie się wspomnia1nych dyplo
matów dotyczylo konferencyi w tta
'Cize. Sfery kierownicze austro-węgier
skie daleko są od myśli mieszania się 
do sprawy uregulowanii'.1 oDłożenia Po 
laików w Rasyi. Tymczasem podobne 
doniesienia .iprasy wgranicz,ne:j\ mogą 
wpłynąć niekorzystnie na stosunek 
ipolskic]l qzialaczy politycznych w Au 
stryi do kierowników rpolityki zagra
niczne1j Austro-WęRier. 

Ze strony niemieckiej siliłn się na 
zaprzeczenfo „Koelni~che Zeitung", 
wskazala jednakże tylko na dawniej
sze oświadczenie kanclerza Buelowa 
złożone w parlamencie niemieckim, iż 
Niemicy nie mies$ją się do spraw we
wnętrznych RoisyL 

Ciekawem jest jednak, co o :wpły
wa:ch n~emieckich, i roli, jaką w te) 
sipraw:i1e od~rywa kontroler państw'..!: 
·rosyjskiego Schwaibenbach, ' ogłasza 
przychyllna Polakam :pete·risburska 
u.Ruś". 

Dziennik ten pisze między i·nne-

towarzystwie icdnego z czlonków am
basady. W.Jzyta trwała bardzo długo. 

„Dla osób, nie wtajemniczonych 
we wszystkie intry.s;i dyplomatyczne, 
podaję następujące poglądy na położe
nie, wypowiedziane p_[zez osqbę, zaj
mującą bardzo wysokie stanowisko. 

„- Jeżeli dla rządu niemieckiego 
wogóle n:e jest obojętna kwestya dal
szego istnienia Izby. a że ni.e jest obo
r~tna, PJ.l to mamy liczne dowody, to 
szczególnie interesuj'! go bardzo. na
wet niepokoją przyszłe stosunki rządu 
rosyjskiego do narodu rpolskiego. 

~,Dla Niemiec jest rzeczą bardzo 
ważną, ażeby polożenie Polskt nie1 zmie 
nilo się zasadniczo w porównaniu z u
strojem obecnym. Gdyby ~utonomia 
Polski została wprowadzona nawet w 
formie okro1onej, w jakiej zostala ,wnie 
siona do IZlby, to dla Niemiec byłby to 
cios najsJniejszy, brzemienny dna nich 
doniosłęmi następstwami. 

„Rzecz naturalna. że ambasador 
niemiecki ·stara się znaleźć popttrcie 
dla swoich ipog1ądów ipośród ministrów 
i wśród wyższych sfer. Jasnem jest, 
że szuk11 g:o przede;wszystkiem wśród 
członków, t. zw. „party: niemieckiej„ 
(hr. Pahlen, p. Szwanebach i inni). Par 

~ sa ta nie bezzasadnie uważana jest za 
bardzo silna''. 

Tak pisze dobrze poinformow~ma 
,.Ruś". P.isma niemieckie z pewnością 
znów starać się będą zaiprzeazyć po
wyższym rewelacyom. Ale IP :~ma nie
miecl~ie i:uż tak często przeczyly pnaw 
d~ie, że na zaprzeczenLa iich nie wiele 
Jcto zważa. -

Berlińska deputacya szkolna o chło
ście w szkole. 

<mi: Mic/ska deputacya szkolna ·W Berlinie 
.,Kontroler pa11stwta 1Pan Schwanen- wydała do tamtejszych nauczycieli o

bach_, otwarcie oburzal się w Carskiem kólnik przeciwko zastosowywan iu chło 
Siole na to, że rozstrzygnięcie spra- sty. 

fote resowane jest 1akże 
czenie Zawodowe Polskie". 

„Zjedno- wy kontyngensu reknutów zawisło od i Powiedziano w okólniku. że liczba 
Kola PolLSkiego. dzieci slabowitych i nerwowych jest 

,~Wedle opinii czło.nlkłł gabinetu o- w szkołach miejskich stosunkowo wiel
z Córk·a Jaures 'a zamierza wstąpić do hecnego, rp. Schwanebacha, Izby taki ej ka . Nawet chlas ta bardzo umiarkowa-

klasztoru. nie można utrzymać. Lud rosyjski do- um. która siinemu chłopcu nic nie szko

Jaures jest przywódcą francuskich 
·e socyalistów i zaciętym wrogiem ko

~ciola kato!:dd ego. 

tknięty jest postępowaniem swoich dzi, może u dzieckia slabowitego i ncr
przeds1awiciel i. Jeże li kontyngens przej wowego spowodować wielkie osłabie
dzie dzięki Polaikom, zażądaią oni od nie. Wedlug zdania wybitnych znaw
Izby Ii~cznych ustępstw. A ha11bą było- ców należy w szkołach dla dziewcząt 
by dla Rosyi zgodzić się 11•1 wymaga-1 chJ. ost~ zune!llie zani~cl~ać .. Je~cli zaś.u 
nia Polaków. chfopcow chłosta mek1rdy _się okazt 

„Mala notatka. P. Szwanebacb jest ~on~ecznic potrz~bmt, nat~uczas mle~ 
z pochodzenia niemcern, w domu mówi zy !?- zast?~OWitc I?rzez k1ll a ud rz~n 

1 Hakatyści czynią wielkie wysiłki, by prawie wyłącznie po n·emiecku. Skąd nai siedzerne.. A.le 1 .taka chło~ta m~ze 
ksztakącą się młodzież niemiecką istotnie wie o uczuciach ludu rosyUdc- tak dla l czn a, 1ak i 1~a~1c~~· 1ela rm~ć 

Sprawę tę ŻJ!WO omawiano w śro
, dę ~ ·kuluarach francuskiej izby po

słó"1f. 

> ~o _ niewiadoma. · przykre nastc:n twa .. •zeli nauJ.Z rciel 
zdobyc dla swoich celów. , . . . [lrzy karaniu nie zach~Hvuje itlk na: :'/ęk 

Od 12-'' - , . ' . - , . ",,~rzy sposobnosc1 mozcmy ~tw,:er szcgo ··pokoju i rozwagi. Dz,ecko. któ-
denc· . ~o d~ 15 g~ maJa ~db) 1~ st~ ~ dm.:~ z~ p111 . Szwaneba~h. naiezy do :re nauczyciel uderza 111 dl011 trzc:i1ą, 

i. n1cm1eccy wycieczkę oo dzielrnc ! ·.skriaweJ prawic~ rad~ rmmstrow. Kon może w późniejszem życiu stać si 
Dolskich i zwiedzili, Poznt:lli, osady ko- troler pan~twa, ilekroc była tam mowa przez ro rnuiej ~dolnem do użv ;vania 

' !onistów niemieckich pod Poznaniem o Izbie i. polityce y~n.vnętrznej,. stał ręki przy pracy. ~ 
I Mogilnem, Tormł. Oda11.sk i Sapoty. I na sttanowk1skdu ':1yrazłme .01?otz3:cy1;,1edm Da}ej pru trzcga. okólnik przed u-

W . . . . ·r r· w s osun ~' o mnyc ~ mr.r,11s W\V „ o derzaIJ"cm w glowe l przed uderza-
den , Yc e~zk~ ki.ei O\\ ał Z\\ .ią.zek stu- :promzera. 1 e pogł?sk1, ktor~ t~k cze:- niem rrfową o jakiś twardy przedmiot. 

tow mem1eoloch w Berlm1e. .~t~ powtar~a_no o 1ego. dyin1sy1, b~aly Ni -tęostwa takieg-o obchodzenia ię z 
~ __________ . _ _ • zrodlo ~vlasn,e w te~ JCR.O stanowisku dziećmi nie zawsze objawia 'lą sit; na-

~·le ~ . · 1 mepr~eJednanem. A ile ~azyna porząd- tychmicu t, lecz <.:zę.sto dopier-0 pJ uie-
si· m y sprnwrn sam rządu Polski 1ku dziennym była d~misya paną S~wn jak'm cza~ie, a nieraz już umarło dzi c 

zaboru rns 1·ski60'0 ł ·neb~cha, zawsze zna1dował poparcie w ko. które nauczydel tak karat 
u" c 1 wyzszych sferach. J dzieci urowo ganionych i -z 0 sto 

el Sk W. ostatnich dniach sprawa pol- ; .,W ·zw:ąz~u ze słowa.mi Sz~an .- chto~tany h objawit1 :ię o. łabienie u-
ła ZaJęła znów wybitne miejsce w ł tfacha o Izbie 1 Kole Polsloem stoi w1- myslowe. 

;i osach prnsy. rnówmie przyczynifo f zyta u . niego ambas-:1d~ra niem;eckie- Prze~ zafu11ujący vy.kład i przez 
f ę do tego podana i przez nas telegra I go, złozona zaraz 11aza1utrz po bytr.o- rpanowame nad soba moze nauczyciel 
p~zn.a· }'iadomość ~wowskie~o ,,Slo·~a I ś~i jego w 9arskiem Si·olc . .Ambasador • un!ka.ć przykrej koniecznoś~ karania 

Isk. , wedlug ktorej \Car k!rlkąkrotrne I me sr:im byl u p. Szwanebacha, lecz w dz1ec1. . 

~. . 

To s..1 napomnien ia, które. 11auczy
ciele powinni przestrzeKać. Już według 
pnzepisów prawnych chłostp. w szkole 
niema choćby w najmniejszej mierze 
za'Szkodzić zdrow.iru dziecka. Jednak 
rozporządzenia ministeryalne z dnia 3 
kwietnia i 22 października 1888 roku 
zniosły wszy stkie <lawnifLi· ze wi.po
rządzen i a, które ogran::czały przysłu
gujące nauczycielom prtawo karania 
chłostą. Celem tych rozporządzeń z r. 
1888 jest ochronienie 11auczyc_ieli przed 
procesem sądowym, jeże li nie zachodzi 
ło kn'rygodne poniewiernńie dziecka t 
jeżeli wystarczy kara dyscyplinarna 
na uchybienie wychowawcze. 

W tych \varunkach deputacya. 
szkoh:111 nLe chce wydawać przepisów, 
dotyczących zastosowywania chlosty 
w szkole, ale uważa się za ob-Owiązaną 
do udzielan:a przestróg licznym. co rok 
nowo przyjmowanym nauczycielO'I11 i 
nai10zycielkom, !którzy 1~ie znają dosta
reczme stosunków miejskich. 'l;{ zasa
dzie oświl:idcza się deputacya szkolna 
za zuipclnem zn1csicniem chłosty w 
szkole, ale do te~o zni.esienia nie jest 
kompetentiną. 

Nauczyieiele mają według owego 
okólnika nie tylko sami unikać chłosty 
w szkole, lecz także uczniom wskazy
wać na niebezpiecze1łstwa, jailde p<>w
stać mogą, gdy dzieci między sobą się 
uderzają w żywot, albo w głowę. 

PQ.dobnv okólnik pow.inny, jak 
słusznie zaznacza „Dz. Beri.'' wydać 
wszystkie wladze szkolne. 

Ziemie polskJei 

Prus Za(}h&~nich, Warmii i M11.ztAr. 
Gdańsk. We Wiśle utonął 50-letnj 

pomocnik szkuc:arski Gustaw Lang~, 
pochodzący ze Swiętosiekierki. 

Pelplin. Na} ta rsi księża naszej dy~ 
ecezyi, którzy następują po ks. dziek. 
Machorsk:m są : ks. prob. Jakób Kozlo 
wski w l~a dowisk(1ch pod Golubiem, 
urodzony 1 maja roku 1819; ks. radca 
Emil Scluneja w Toruniu, urodzony 5 
października 1825: k~ . Jan Suchar-ski 
w Borzys:zkowach, liczący lat 79 ; ks. 
Oton Gronau w Ko 'zale 76 lat i ks. pro 
·boszcz Kręcki w Starej Kiszewie · 74 
lat. 

Sępólno. !<lapita·14sta Boas, cier
piący. jak ię zdaje na umyśle, rzucił 
~ie pod pacią~ towarowy, nadcfi dzący 
ze trony CIJoJnic, krtó:y zał il go na 
miej.-cu. 

Grudziądz. W .,Oaz. Orudz." cz) ta 
my: 3CZllo~ć rodzice i oby :\-atele ! 
Metr 1'ki dla o ób rodzaju żei'irskieg0 
wyp"1;ują na prob stwic \.' Koścler,zy
nie z ko11~( w ·1 „~ki". W taki to spo
sób \\ dzi „ si· 11 n :s n~emcz ·znt1 do 
kościoła li zeg polskiego. 

I owrocfa . Redaktor . Dz. Kuj. „ 
p. K. r 1 ko\ ski o~uś !l .,.,. środę wię
zienie, v !dórnn c· rp:ał 2 miesiące w 
spra vie strejku szkól! ego. 

n"ezno. Proces r1rzcch księżom 
k!er:vkow· Miecz:ii· ła\.vowi Potockiemu 
i ~·łk\:.wyu zow· <.;hojnackiemu z Strzał 
kowa tocz r} , ię W 'POniedziałek przed 
południem przed sądem gnieźnie11.skim 
na po<ista'. ie part grniów 110 i 130a 
Sąd sl·azal k . Chojnackieg'O na S dn: 
więzi nia. a kleryka Potockiego na 
dzień fortecy. 



I K 'I deczi1e1• przyJ·az'.n:, lr'c:.zące1· anglików i dole swego czasu. W „Szldcach wę. , o d o · oki ze fen. tańs.za jest .'~zda do Opo a z r? · - ·~ 
1 

ł · ł Gniezno. OS.'PO arz rzcw1e . kk 1 . k K .1 .;~·pończyków. glem" odma owa memoc spo ecZ'lą lu 
Stnzyżew~i', który podc21as P?Ża~u wla- liuty niż z Bytomia, ia 0 wie ro· '" du wiejskiego, w „Dzienniku nauczy.cie 
snego gospodarstyva okrop111e s:ę J?Opa liut/1 jest o IO kilmetrów więcej odda- Sprawa marokańska. fa poznafrskiego" wzmsza}ąco przed. 

· d · l B t 'd w Jona od Opola, niż Bytom. Daprnwdy 1 d · t zk'l · rzył, umarł w me zie ę w ~ es z1~ - Spokój w Maroku nie powraca, stawił niedo ę z1a wy s o ne1 w szko 
Onieźnie. Najl5tarszy syn Jeg. o, r.oV:'- że to ciekawe! 1 bezusta.nni·e ,dono·szą 0 nowych niepo- le dążącej do wynarodowienia. W „La 

ię - Zmarł nagle w pewnym hote u - · dd t t k t t nież strasznie poparzony, miewa s D ko_,·.,acłJ. Pary~ki' dziennLk „Temps" po- tarniku„ rzewme o · a e:s no ę ul-a • .... l d · · t · go w Bytomiu w tych dniach kupiec an- v- • fo~ej i jest na 
1

z1e1a u rzyma!'pa . D d~ł -n,-s·kutek terro niezwykle astry ar- cza za iSb1aconą oJczyzną. o d · D ec'l~1ch zirrer z Katowi'.C. Jak teraz głoszą, · ~ w-i ,.. d · 1·t t · przy życiu. i\.O zmę rzew1 ·. t'. ti:rkul przeci\_;vko Marokowi, w k.tór.Ym. O y w nauce I .i era urze r.ozwiną1 · · · d · tka ich zmarł wskutek samobó}stwa. .J k' k lt k t ny ·n~„i-~ciga n~eszczęsc1e, g yz !11~ . gg g_rozi, że jeżeli sułtan .mairo~an~kl. 1 się iernne u raJ ry ycz ' w~azu. 
przed rokiem umarła w Gm~zn~:e skut- "· 7 nadal trzymać się będz·e 1poMyki me- jący wyląc~n!e ciemne s.tro~y nasze; 
kiem uderzenia kopytem konsk1em. „ „ „ f zdecydowanej, to Prancya może być tradycyi dziejowej, Sienk~ew1cz ZWró. 

W Poznaniu umarł znany obywatel \\11adomOSCI Ze SWUl a. zniewolona do zajęcia całej prowiincyi cił się do wspomniefl iprzeszłośa. i 
~mtej1szy kupiec Robert Jaeckel, kt?ry Udżida i do wylądoW\rnia wojska w stwor.zyl swoje największe dzieło, try. 
prJ;eJZ jedną kaidencyę .bYl członk1e1!1 Wrzenie w lndyach W schodmch. Mogadarze. logię, któna wywarła tak potę_żny, p
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mejmu ·pruskiego i nalezal do stron?I- krzepiający wiplyw na pokolenie sc_hy!. 
ctwa wonnomyślne~o. Był ,człow1e-: Generał-gubernator wydał ~osta- Grzeczności amerykańsko-japońskie kowe zeszłego stulec;a. W .Powieści 
tiem .wobec Polaków bez;stronnym .1 nowienie dotyczące zebrań IPUblicz- W Stanach ZjednoczonY1ch ibal\Vi Ogniem i mieczem" dal w1~aniale 
-i

11 t h k tysto~,,r był przes'la 11ych w B' e11g·al1·1· wischodnieJ· i Assamie "b „ k' · bror11·!'.ł,CP,~ 
u a ego pirizez a a ·w . słynny z wojny rosy;siko .... japoflskiej ja- o razy en ergu rycers 1e1. ~ ...., na 
dowany . Wielką jego ztaslugą około i wzbraniające tych zebrań i roztrząsa ipoński generał Kumki. Prezydent Roo ród od zaglady w walce z wrogiem nir 
Poznania jest założenie ogrodu roolog1 ni1a na nich spI1aw poLHycznych, w ra- sevelt wydał obiiad na cześć . [~ner;1 ta ubłaganym, który godzil ,na życie i 
cznego. zie niezawiadomienia o nich na piśmie Kuroki_ego. Na obiedzie obecni też byl.i: całość rzeczyipoSlpolutej. W „Potopie·· 

Poznań. Redaktor „Pracy" p. Idzi na tydzień przed zebraniem. ks. Abruzzów sekretarz spraw zaigra 1przedstawil k.lęskę zddady I1_1aignatów 
Św1itala opuśc.U w poniedziałek .rano Tysiącletnia rocznica. nicznych~ Ro~t. oraz przeKllstaiwidele i wodzów w kontraście z poświę_feniem 
więzienie iDruski,e, w którem za rze- Dnia 15 maja obchodziła Bułgarya armii i marynarki. Po obiedzie odlbylo I' dzielnością drnbniej1szych obrońców 
korne pr.zestęipstw,o prasowe spędzil 2 tysiącletnią rocznicę śm'i erci chrześci- si;ę przyjęcie u posta jaipof1s'kiego, Aoki. o•jczyzny. W „Ranu Wio!.o.dyjowsk;'Tn" 
miesiące i tydzień. :nfiskiego ctlra bułgarskiego Borysa. z ~---- uwieńczyl szlachetną postać rycerza. 

Swarzędz. TuteJszy od cztereth Salonik donoszą. że ttilmi~ Pasza zabro Nauczyciele z Westfalii i Nadren~i dla obywaitela, który szczęście asobiste 
tygodni ~rwający strejk murarzy trwa nit urzadzenia tej uroczystości w Ma- dzielnic polskich. ·sklacij1 na oltarzu dobra publicznego. i . 

11a'dcvl w całej 'Pełni. Wszyscy stre~~m- cedoniCz tern uwsadnien iem, że święty Jak wiadomo wrowadzono w ko1i- \Vresze1c w ,,Knzyżakach'' podiął wtel 
1jący z wyjątkiem 9 żonaty.eh, którzy tego nazwiska nie istn ieje w urzędo- . 

1
. k t 

1
. k' h iką, żywotną sprawę wa'lki z germaniz. 1nl·aa.tec'7·ka naszego opuścić n·e chcą, cu kwietnia 35 nauczycie 1 a o. IC .t iC h · tyle wiek ' 

"' LJ wvm sp,'sie dzisiejszym. d ld f k. . d mem, czy ą1ącym przez . ow Opuścvli m'.~to i udali się w skazaną · z ohw,odu regcncyi · yise · ior s ie11 0 na zagładę polskości. 
l]Jracę. Tego się uie spodziewa:no. Po- I(olejarze angielscy. Księstwa. Liczba ta okuzala się nie w z"akoiiczeniu odczytu p. Jablo-
dobno majstrowie wobec tego zamie- W całej Angm urządzili koleJar.ze o- wy~tar·~zającą. G~zety ~ieimiec'k:i ie do- .nowski dotknął ·s tosunku dzieł SieT\kie. 
rza~ą przyjąć warunki pracobiorców i koł·o 150 zgromaid\ze.ń. W Londynie noszą, ze W, os~atmch dniach w~,lec~a~ w,i!cza do demokratycznych dąże11 na
zakof1czyć strejk. wzięło udział w zgromJ1dzeniu w Hyde fo w Poznansk.re zno_wu 35 .na.Uic~ycielI 1szego czaisu. Powieśoi historyczne zgo 

Grabów. Po7Jar znl1szczyl zrnpełnie parku okolo 20,000 osób, w Olas.gawie z Ober_hausen I ?kohcy. Na 1 l~pca r. dne z :prawdą epoki m
1
Iowaly główn!e 

dom mieszkalny wdowy Piszczałki w 15.000. Przyczyną tych zebrar1 byto żą b. zam1erzonem J'~st. sp.rowadze.me d~l- ( czyny rycerstwa, ale dla całego narodu 
Kuźnicy. Skutkiem wiatru i w Lelkiej danie, aby w rokowaniach w spirawic sz~ch 80 nauczyciel: z zacho~mch ~Ie- miaJy siłę :pokr.zepiającą, zyskały 
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sus:zy również budyn'k1i gospodaPskie sporów z towarzystwami koleaowem~ m1ec.. W~zyiscy . ci nauczyciel~,, ~ak- .gromną po1pularność, 1p.rzcniknęły w na\ 
w krótkim czaisie stały się pastwą pło- Związek kolejarzy uznany był jako kolw:e.k wtęks'.za .1ch połowa c~d.opiero szersze warstwy czytelntków. Nic 
mueni. Piszczolkowa i ' jej 16 letni syn 1przedstawicie.lstwo koleja1rzy. Przy:•ę- opusc~ła semmairyium, otrz~muJą na- wskrzeszały one tradycyi martwej, nie 
1POdcza1s ratowania S'J1rzętów .domo- to odpowiednią rezolucyę m1 wszyst- tychm1ast 12~0 mare~ ipensyi, podczas roztaczały stęchłej .atmosfery grobów 
wych znaleźli śmierć w •pfom:ieniaich. kich zgTomladizeniach. Równie.ż przyję- gdy nawczyc1el~ t~ters,11. w podob~ych _ ani ma~~~ków sennych. W~kazywaly 
Zw1oki ich .zupel11ie zwęglone wydoby- to rezolucyę, wzywającą Towarzyst- waru~ki1ch pobieraJą ~y1ko 880 _marek. .nies.pożyte sily narndu, 1krze;p rly wspom 
to dopiero później_ Oprócz wymienio- wa, aby d_o końca ,czerwca Olbjaiwiły . W1doczn~e zachodzi oba~a, ze mło- ·nieniami walki, 'Stawiały wzory po
;nych budynków siplorn1l także dom mie iposta.nowien:;ai, gdyż ~v przeciwnym ra dz1 ~auczycielc z Zachodu me _dl~·?0 za święcenia dla dobra ogółu. W chwilach 
szkalny i obora gospocaarza Zająca. _z.ie wybuchnie rstrejk. b_a~Ją. na ·~kresach ';sch9dm~h 

1 
•• U~ grożących zagtadą p,r,zedstawiały wy. 

Straty są znaczne, 1ponieważ ani budyn A 1• • J · l s1lu1ą ic~ więc przyw„ ązac. wyso:kiemr .silki ene.rO"ii, dążą. ce do ocalenia ojczy. k . · t · b • be · one ng ta 1 apoma. 1pensyam1. - e. · • „ · 
·il am spr.zę Y me YtY za Z\PJecz . W Loodynie blawił w odwiedzi-

1 
rs-=Q111~1 __ „ fi.!@~ _ = zny. Slo·:V~J:11, daty nam ·~oezyę ~yiwą 

Jarocin. W tych dniach umarł w h k . . . , k' F .. . . kt' . ~ - · - „ „ wzmacmaJącą. Zresztą S1enk1ew1cz pra 
Stiedleminie, pobierający rentę To- nac . · siązę ;~aipons 1 usz.im_i. ' ~!·e~o ~ ·Ro.zma1łosct cował i tworzy! nie dla doktrynf ani 
masz Musielak w sędziwym wiekiu 108 ipode1mowano nader uprze1mie. K.się.c;a dl· ; d . ·t · · t r , 

1 
dl całegl' 

lat. Był on najs11arszą osobą ipowiatu poideimo\.val także król angieliski. Sekre ~ W. Jabłonowski o Sienkiewiczu. W ' .a ··~ nego s ronrnc \\a, aic a 
jarociiłskie~o, a może nawet całego tarz dla spraw zagranicznych Grey r szeregu wykładów, urządzonych w naro u. _ 

wydał w gmachu ministeryum sipraw' Warszawie nr1zez Uniwe~sytet dła Ciekawa kolej jednoszynowa. 111· l(st;st~~: Prawo dobywania węg./a u- 41granicznych obiad na cześć I<s. Fuszi wsri;ystkich, wypowiedzial w saH Mu- żynier angiC'lski Brennan, wynaJazca' 
zyskali 2 wieky wlaścici.ele ziemscy mi. Grev wzniósł toast na oześć księ- zeum p. Jaib!onqwski godzin.ny, bardzo torpedy, ochrzconej .~go na~wi?k1e~1. 
a mianowicie pp. tru:ns Jfasche z Jezio- cia, w~pomnial q gorącym patryotyz- zaijmu·jący wyiklad o autorze „Ogniem za która otrzymał od rząidu ang1els~1e 
rek i Kurt Muelleir z Górzna. • mie jaipończyków i oś)viadczyl,, że so- i mieczem". go 110.000 funt. sterl. zbudował me· 

ijusz angielsko-1:..,a.1poilski. odnowiony Prelegent zwrócH uwagę na zn~cz~ ·~miernie ciekawą kolej }'ednaszylH)~ą. 
przed dwoma laty, dąży do zapelWnie- nie celniejszych powieści S.1enkiewicza Wagon Brennana, zawierający ro\\· 
nia trwalego 1pokoju, nie szkodząc in- dla spraw_y narodowe\ Rozpoczął wiel n'1eż motor, nie zwieSiza ~i~ z szyny. 

Bytom. Nowa taryfa kole·jowa p.rzy nym paI1stwom. Orey wyraził mnie- ki powieściopisnrz pracę twórczą w lecz dąży 1po niej. utrzymując najzuvc.t
niosMa tutaj to dziw.ne zjawiisiko~ że bi- mamie. że talki cel sojuszu uzy~ka uz·na- bardzo ciężkiej epoce, gdyż sipolec:zeń niej·sza równowngę, pomimo, że pos!a 
lct III lkilasy na jaz-tlę kolejową z Byto- nie wszystkich ·narodów, mających 1s1two nas.ze zaczęlo się powoli dźw.'gać dia tylko kola po.•edyńcze, umieszczone 
mia .do OQ..ola kosztuje 3.:.60 mr., pod- swoje i.nter_esy na Dalekim W1schoclzie. 1po klęskach zawieruchy ipolitycznej ro- jedno za drup-_iem. Sztuki te1j dakazat 
czas ·gdy tak sa.m bilet z Król. Iiuty Ks. Puszimi dzięko1wal Grey'owi i w ku 1863. W pierwszych powieśc:iach wynalazca przez stosowanie zasady, 
do Opola k-oszuje 3,40 mr. - Więc o 20 swem przemówieniu na:dmienił o ser- wyipowiedział Sienkiewicz różne nie- dzięki której ut-rzymuje rów·nowagę 
~--. ---- __ !!!_IBQl__!I!__ --~~------ ~ -- ·- ·-~ ez=·nrff"'!.'M'ft ~'11•lt&C _ I!'._-· _. -~-- _'Mf ~LllJ'.I _. __ I I_ ~ 

Fa.:alna omv.~ 
~ 

105) Powieść z francuBkiego. 

(Ciąg dalszy}_ 
Madelor wyciągną! do me1 rę~:e. 

padła w nie z konwul1syjnem łkaniem. 
- Ojcze! móJ~ drog1i ojcze!. .. Sąd.:( .. 

lam, że 1nie żyjesz! 
Przycisnął ją p;eszczotliwie , do ser 

ca, a'le nie cało'W)1t Nie spusziczał .z 
oczu dziecka. 

- Gdzie przebywałeś Kto cię a
przedzil ? Co znaczył ów l.ist zw'ast1ją 
cy śmierć twoją? 

- Opowiem ci wszystko późn'ej 
moje dziecko. Teraz zajmt,mv _się prze 
dewszystkiem waszą córką. 

Przystąpił do łóżeczka chorej, r~
cc szeiroko rozlożone s1poczęły znowu 
na jej piersi:ach, nac.iskając je delikat
J1ie. N1stępn:e doktór ,przyłożywszy •l
sta do warg Berty, ożywiał dzie.;ko 
tchnieniem wlasnem; widząc to, Marya 
odciągnęła ojca, Qb,'ąwszy go ram!e~ 
niem. 

Przypomn!.ala soble, że niektórzy 
lekarze dla uratowania chorego, dot
kniętego krupem, poświęchli własne ży 
cie, zrozumit.?a szczytną ofiarę Made
lora. 

- Czego życzysz sobie. Maryn? 
zaipytal doktór z uśmiechem. 

- Nie, nie ·chcę tego! - zawofala 
głosem wzruszonym. 

-Czego n: e chcesz? 

- Dla niesienia jej ratunku sz:.I
kasz śmierci na usthch mojej córki. 

- Robię to, co czyniło przedemną 
wielu innych lekarzy dla mniej1 drogi<:h 
jm istot.. Chcę udzielić twemu dziecku 
brakująceirn mu oddechu, ulżyć dyszą
cym jeJ1 piersiom. 

- Z narażeniem tweg:o życi!ł ! 
- Nie przeczę, że istnieje nicb•::.~-

pieczefistwo n.ie w tYim stopn:u jed·rnk 
iak przypuszczasz. Rzadkim bywa wy 
oadek zarażenh się krupem nrzcz le
kaTZa, a cprzytem .iakąż cenę może 
mieć moje na schylku życie w porów
naniu z życiem tei młodej latorośli? 

-·Nie przysta1nę na tak ryzyk;}\V
ną próbę - mówiła Marya, z\1łamu·ąc 
rece. 

- Pozwól mi leczyć twoją córki;, 
jak uznaję .tego potrze]Ję. Bądź spoko.i
.ną; n1e narażam się na żadne niebL·z
,pieczeństwo. 

- Nie mówisz prawdy, nie wierzę 
ci, ojcze. , 

- Choćby nawet groziła mi zard
za, czy myśl o tern _powinn~by c:ę :.>'>
wstrzymać do niesienia ratunku córce? 
Czyż jej życie nie droższe od mego? 

Ona zaczyna snuć pasmo dni swo
ich, ja dob;egam kresu. Szczęście z do 
znane~' pociechy, że cię mogłem oglą
dać, rozja·śn: te kilka chwil pozostały '"'.h 
dla mnie do spędzenia na ziemi. Ujrza
łem cię znowu moja córko, to wszyst
ko, 1czego rprag1nąłem. Nie przeszkadzaj 

., temz, a1bym zrobU, cokolwiek jest w 
r mocy ludzkiej dla ratowania dziecin\r, 

która ś1edz;. nas wzrokiem, rozumie ..:\> 
mówimy. Zostaw mnie Maryo. 

- Nie, nie! - zawołała z triwo-

skala zmysły, doktór stał o:bok niej u· 
śmieclmi·ęty. 

-- Twojia córka spokoJ1iejsza :-. 
gą. rzekł złagodziłem jej duszność, mmeJ 

- Pomyśl, moja droga· - rzekt już teraz deripi. 
Madelor z uśmiechem - jak przykrem W tej' chwili dochodzić zaczął od· 
jest samotne życie moje zd/1la od cieh·e ~fos .zbliżających s:ę krokóiw. Ma.rra 
pędzone. Czyż śm:erć nie stokroć wię- zbladla, uczvuiła ru_ch, jakby chciata 
cej pożądana? zakryć sobą Madelora. 

- Nie rozstaniesz się już z nami, - Jerzy 1rndchodzi - _szepnęła .. 
ojcze. - Vl'Pokoju z~panowalo pirzygnę~ia 

- To ni·emożliwe - odparł oj~:ec. jące milczenie; slycl1ać było ty~ko gw· 
DOtrząsając g-łową - skazany jestem śny oddech uśpionego dziecka. 
n:e oS?;lądać cię więceć(. UchyJ1ono drzwi ostrożnie. wsz~dl 

- Jeśli .Jerzv Drzystanie na potą- Jerzy, a na widok Maiddora z.bl~idl 
czenli e nasze?... śrW e rtelni e. 

- Ja się na , takie ustępstwo :1it! - Pan tutaj!... 
zgodzę. Nastaia chwila przykrego zaklopo-

. - Boże, mói Boże! - ubolewata tanu1. . 
placzac. - - Paurina wiedziala, gdzie qe 

Ujęla ręce Madelora w dłoni e s·,vo sichroni'lem - przemówił po chwili M:i· 
je. wpatrywała się w zał·z.iawione ocw delor; - widząc córkę waszą do~11 1~; 
s11af1ca. tą niebewieczng chorob" z uwag1,,;

1
• 

-Chodzi o twoją córkę. Maryo. niema w pobliżtł doktora, który Itl?:
K.ażda chwila strtwooa powiększa gro- by nieustannie czuwać nad d'z'eck 1 ~~1; 
żące Jej niebezp;eczel1stwo. Zapomnij, śiedzić postęp choroby, pielęg~ow'~ 
że jestem twoim o)cem. zechcpej wi- m/ltą i1 uratować iJ\ za łaską B9zą, _,,. 
d.Żieć tylko we mnie lekarza. Przyfom napisała do mnie„. „ przybyłem.„ my~~ 

. V' I - dodal z uśmiechem - zaręczam, że jednak oddalić się bezzwloczme, / 
1 mi nic ni1e .grozi. że nie P'Otrzebujesl "ię sobie tego życzycie, lub też. we:ctle '~~7, 

o mn=e obawK1ć, drogie dzi:ecko. waszej pozostanę do chwi.h, k1edY i 

Wyzwolił ręce z jej uścJsku. ,\fa- pomoc moja nie będzi1e potrzebną. 
rya zgnębiona p_ozwolila mu odejść a -- Zostat'i pan - r,zekł JerzY: dl 
w chwili. gdy ponown.:e nachylał się Cofnął się w głąb :pokoju, us111

1
,·: 

nad lóżkiem dziecka. młoda knbieta . oparł ręce ina stole i ukry1 twairz w d 
pa·dla na ziemię zemdlona. I nh1ch. -

Madelor sknał na Paulinę, którn ~ (Ciąg dalszy nastąpi.) 
zaczęła ją cucić. Gdy matka Berty odty 



hak dziecięcy, pusze.zony w ruch i pe. 
wra.cająicy zawsze do 1pozycyi prosto
pad.lei. pomimo ude.r~el1 i nachylęfi. 
funkcvę bąhfa spełmaJą w danym razie 
dwa skrzy.dta pp.ctwój.ne, umieszczone 
r.,.V sPe:cYa~nyc~ s'krzynkach i obraca:ą
ce się z mezm1erną szybkkością w kie-
runk;iCh przeci1wnyieh. Próby, dokona
ne z wagonem modeloWYm, w którym 
Zlłiąl miejsce syn wynala,zcy, daly wy 
niki znakomite. Wagon:ik noruSJJany mo 
torem elektrycznym~ dążyl gladko .t--10 
szynie, przebył wąwóz p·o chwiejnei 
]inie druciarne}, wsipiął tSię na pagórek·. 
zataiczal krzywizny, na chwilę nie tra 

. cąc równowagi. Jak tw,;1erdzi wynafaz
ca, najsilniejs7Ja brnr'za nie dest w moż
ności ·:grzewrócić wagonu. 

Nowy książę Asturyi. Taiki iytuł 
nosić będzie hiszpafrski nasteipca tro-
nu. 

\V cał~i łiiisZ1J)an:1i wielka radość. 
z powodu przyjścia na świat nas1tępcy 
tronu. NaiwiękSJza jedniak rndość obja
wia się .na dworne króla Alfon:s\:1, które
go w ostatnich tygodniach ogłoszono 
chorym na płuca, ale niebawem urnędo 
wo zaprzeczono tej 1pogłosce. Ojcem 
chrzestnym ,królewicza hiszpańskiego 
będzie papież Pi1us X. Przeslał już j·a
ko podarek drogo1ce.nne matery(aly z 
vrzepysznymi koronkami, które wyko 
1nało okol o 1 OO zakonnic. Szczęśliwa 
matka. ikról01wa WiMorya :e'St, jak wia 
domo, księfoiczką angieil1ską. Dnia 24. 
października b. m. skońazy lat 20. Od 
Jriaja 1906 roku jes1t malżo.nką króla Al 
fonsa XIII. urodzo e1go w roku· 1886, a 
wi1ęc król j.est jeden rok sitarszy od SiWej 
mał'żonki. 

Panowanie Alfonsa XIII zaczęło 
się pod zlą wróż15ą. Po"'śmjef'ci Alfonsa 
XII (25 listopa.da r. 1885) królowa Ma
rya Krystyna objęła regencyę w imie
niu dziedzica korony jeszcze nie urodzo 
nęgp. Przez Uat l 6 s~rawowata rz'ądy 
pośrodku walk partyjny1ch i za,wiktaft 
miiędzyn':lrodowych, zwraca:~w się z 

,poazątku do Hbe.ralów, 1potem do konser 
. watystów - i przez ści!slą popraw

ność konstytucyjną, starając się unieść 
monanc.hię q:>onad niesnas'.ki wewnętrz
ne. Pomimo to ·nie zdołała zl1pobiedz 
kryzy.sowi kolonialnemu. krtóry się 
przyz.otoiwywał oddawna. HisZJpania 
straciła Antylle i .Filipiny. \Yyszfa jed 
naik z tych 1przejść z hOJnorem - i od 
chwili tych ciężtkich cio'Sów zaczyna 
się powolna 1praoa nad rpodniesien{em 

·rej· sił narodowych i znaczenia mocar-
stwowego. 

Od r. 1902 widać też ,znaC'zny p·o
stęp pod tym względem, zajadla walka 
pą.r.tyjna wewnątrz kra(~.1 nie ucichlla 
Wpr.awdzie jeszcze. za to powodze
niem wielkiem może siQ wykazać w 
tym okresi,e poljty1ka zagraniczna hisz
pa11ska, ścisły sojusz z mocarsitwami 
zacho<lniemi. A~ng;lią i Pri111cyą stał się 
faktern dokonarn.rm. Pr:zez ten soj11Jsz. 
Przez uidziral w konferencyi, w Algeci-
r.a1s, przez wspólną akcyę z Prancyą w 
~arokku, łlisz,pania wyszła z odosaib
me~ia i 1stala się jednym z czynników 
•Polityki euroipeijskiej;, 

l(siążę Asturyi urodził się więc w 
momencie s~częśliwym, gdy fflszpanh 
e, U1J1,1dku 1podn:osi.ć się zaczyna do sta
nowisk?.! pafrstw'a, z którem 1liiczyć się 
!rzeba, a nie pomi.iać .'le lekceiważąco, 
Jk~k się to dzialo w ciągu ostatnich lat 
dkudziesięciu. 

'P!!sz_ ~~-~~!. _1z~azaąe ":!!I! 

Nabożeństwo polskie w klasztorze 
w Bochum. 

W środę 22 maj1a na wieczór D 8 
godzinie kazanie dla kawalerów. 

W Elberfeldzie sposobność do spowiedzi 
~:v. wielkanocnej jeszcze będzie w !święto 

lelo.nYCh świąt 'PO po.ludniu od S godz~ny i w 
drugie święto rano. Nabożeństwo polskie się 
~Prawi w pierwsze święto o godzinie wpól 

0 czwartej. . 

k
. Suderwich. Przybędzie tu spowiednik poi 

s. 1• Sposobność do spowliedzi św. będzie w 
K~ątek 17-go maja i w sobotę przed poludniem. 
v.r·oby. z. Rodaków jeszcze. wieLkanoonej sp.o_i-
1' 1ectk z1 nie -odprawil, pQlwinien to tera~ uc~ymc. 

a SatnQ mogą ci Rodacy ,do spow1edz1 św. 
hr~rstąpić, ktQJ?Y u wielikancnej spowied:zi już 
8
[ ~· Roda•cy powinni z tej akazyi ~kor~Y-
~c .. bo nie wiemy kiedy tu znów spo~1:d111l~a 

~Q S.k1ego dostamiemy. Zarazem oznaimia się 
d ~ZYstkim Polakom, iż w Zielone Swiątki bę
p z\e tu 40 ·godzinne niabożeństwry_ Dla nas 
IZ aków jest godzina w obydwa śV-:ieta o~ pól 
"'d ~o 12 w poludnie. Uprnsza się o hczny 
" Zlal. 

I!~ _..__„ _ ___ ,_ 

Towarzystwo św. Woiciecha w Wetter R 
zasyla swemu szan. czlonkowi Il. • 

. panu PAWŁOWI TORZOWl 
oraz Jego doz.gwmej towarzyszce życia 

. P~IHli~ JULIANNIE TALADZE 
'~ d1~rn ~eh sl~bu. dnia 18_ maja, serdeczne ży
cz~ma ~drow1a, szczęścia, l:>logoslavtie1istwa 
~ozeg~ ~ ws7:elkiej pomyślności. MlOda para 
nnech zyie! mech żyje! niech żyje! 
(1) Zarząd. 

RilHirlH&lłBH 
Baczność Rodacy i Rodaczki w Gelsenkirchen· 

Bulmke. 
~.szysc~ R?dacy i Rodaczl.d, którzy się 

zglos1h 'f.- niedz1el.ę do Różar1ca świętego, i ci 
R.~dacy I Rodaczki, którzyby 1111ieli za!Illiar wstą 
01c d? gro.na. ~aszego, zechcą się wszyscy punk 
tua1~1e stawie . o godz:ime pól do 4-tej po po
lu~n~u w drng;1e święto Zielonych Swiątek w 
1~os;c1ele. ;o od:nó~vieni~ wsJ29lnic .R.,óżaf1ca 
sw1ę!eg;0i zebram.e 1 WP'IS nowych Sióstr i 
J?rnG.! .w Dom~ sióstr milnsiertlzia. O ja1knaj-
l1czmeJszy udz1al uprasza się. (2). 

Towarz. św. Wojciecha w Neusełwłtz 
W ~nit! 20 maja ti. w drug-ie święto· Zie

lonych :Swiątek, odbedzic sic na sali „Stadt
ha~..§". w . Meuselwitz-Zipsenldorf uroczystość 

1 
po~w:1ęc_ema chorągwi T01warzystwa· pols.ka
katolicloch rolJ.otni,ków pod opieiką św Woj-
ciecha. · 

Prog;ram nrnczystości i est naistępuJący: 
1) _O goidzinie 12 do póf 3e~ po po:f. przvi

mowame zaproszonych To1warzystw i gości. 
2) O irod'1inie :3 po pal. wyruszenie uro

czystego orsza·ku po chorągiew do prezesa i 
do k~ścio~a w Zipseudorf, S(dzie nais.tąpi akt 
poś.w1ęcenia. 

3) Przemo;wy, deklamacye i śpiewy. 
4) U roczvste przyjęcie ofiarowanych po

darków dla chorąl!wi. 
Na zakończenie zabawa z tańcami. 

Towarzystwo św. JerzeJw w Alstaden 
obchodzi w poniedzialek 20 maja swą 16 1 ocz
ni cę na sali pana de Poe!. Na uroczyst:Jśc tę 
zapraszamy czfonków i rodaków z Alstaden i 
okoLicy_ Szan. Towarzystwa, które odebra!y 
zaprosze,nia, oraz te, które dla braku adresu 
zaor~szenia nie odcbra!y, prosimy, aby to ~Jg.to 
sz.eme za: zaproozeniie uważaly. Przyjmow:rnie 
Towa•rzystw od godziny 2. O godzinie 4r<:'lo
żeń,stwo z kazaniem. Po nabCY.lef1stwie nod1ód. 
O godzinie 8 odegrana będzie sz:t111ka: ,,J(~ef 
Eg,i.Dski". Wstępne dla czlonków 30 fen. dla 
g·ośc:i 50 fen. Wvrażamy 111aidzieae. że nas sza
n~ne Towarzysitwa i rodacy swcm orzyby-
aiem zaszczycić raczą. (2) Zanąd. 

Baczność Oberhausen i okolica! 
W sprawfo pielgrzymki do Nevigcs i do 

Kcvelaer. W pierwsze święto Zielonych świą.
tok dnia 19. bm. odbędzie się z.chrapie u r,.a
na Koltera o gQidzinie 2 po poCudniu. Por7ndek 
dzienny: Omówienie pielgrzymki do Nevi~es 
odbyć się mającej 2 czerwca 07 i 'do Kevelaer 
dnia 27 i28 lipca 1907 mku. 

Wszystkich, mających zamiar wziąć uci:ttal 
w zebraniu uprasza się o prz1mies1e11ie ksJązek 
zwykle na pjelgrzymkach uży\.vanycil. 
(549a) f.'OMTTET. 

Towarz.ystwo imu .• ,Sokół" w fior5thausen 
W drugie święto Z1ielo11y.ch $wiątek oJbę

dz.ie się nadr.wyczaj.ne zebranie o gmlz:nic 11 
i pól w pofudnie. na które każdy jest Jbowią-
zany, przybyć. (2) 

Czotem ! Wydział. 

l(oło śpiewu „R.óża leśna" w Hochlarmark 
oznajmia s1wy1111 szan. czfonkom, iż nasze pól
roczne walne zebranie ·odbcdzie się w niedzie
lę, dnia 19 maja o srodzi,11,je 5 po po1ludniu, licz-
ny udziaI jest pożądany. (1) 

U w a i.; a: Zarza.d i rewizorowie l<a'Sy wi' 
ni się stawić o gcxlzinfo 2, lekcya śpie1wu o 
godzinie 4. ZARZĄD. 

T0>w. Przemysłowców polskich w Essen 
urządza w drugie święto Zielonych Swiątek na 
wieLkiei saili p. Meistra przy ulicv frohnhausen
Strasse ,,Alfredushaus" swą zabawę. Początek 
o godzinie 5 po poludniu. 

PROGRAM ZABAWY: 
1. Koncert, występ ze śpiewem oddzfalu 

śpiewaków Tow. 
2. Przedstawienie amatorskie pod tytulem 

„Mitbs1tki ulańskie". . 
Po przedstawieniµ zabav.ra z tańcami. 

ZARZĄD. 
Uwag a : Dzieciom niżej lat 14 wstęp na 

sale wzbroniony. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kast~op 
urządzia w dru~ie święto Zielooych Swiątek 
z A B A WĘ W I O S EN N Ą na sali g-0ścin
nego Si.ndra. Program jest bardzo uro·zmai
cony na co szan. czfonkom, oraz życzliwym 
Tow: Roda1kom z.wraca się szczególną uwagę, 
przedewszystkiem na gry towar.zyskie np .. ~la 
niewiast tluczenie garnka dla dziewcząt z.w11a
.nie klębka, dla chtppców ska•kanie w workach 
1itd. . Spodziewamy się, iż sza11. Roda.cy z~
chcą ze ·sposobności skorzystać j zabawić s1ę 
w irronie swoich. Koncert wykona. kC:pelm. Mu 
sietak. Nie obejdzie sie z pewnością i bez ma
zura.. Na zabawe zaprasza sie u1nzejmie ~szy
stk1ich Poezątek o godiinie 4 po poludrnu (2) 

, ZARZĄD. 

Tow. Serca Jezusawe2'.0 w Hamme. 
Miesięczne zebrnnie nie ?dbędzie dnia .19 

maia :r, powodu Zńelonych ~,wiatek, lecz ropie
ra -2 czerwca Zarząd. (1) 

Tow. ~imnastyczne .• Sokół" w Dortmundzie 
urząd.za w n edziele. duia 19 maja wyciecz.kę 
do Btankenstein. Druhowie, biorący udziaJ 
tej wycieczce winni się . tawić o l?:odzirfr pól 
8-cj na głównym d ;\'Orcu. O jaknajliczniejszr 
udzial pro i ( 1) 

Czolem! W}•dział. 

Baczność _ .• Sokół' 1 w Oberhausen_ 
W drugie świeto Zielonych świąt o ~odzi

nie 3 rano odbędzie sie wycieczka. Druhowie 
winni się stawić przed godziną 3 rano na 1 o-
wym RYJikU. (2) 

U w a !:( a: O godzinie 9 rano winni sic 
stawić wszyscy druhowie na ali pani Koltcr 
z. powodu ważnej sprawy kompletny udzial 
<lruhów pcr.l:ądany. 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
oznajmia swvm czlonkom. iż w niedzielę, dnia 
19 maja odbędzie się nadzwyczajne walne ze
branłe o godz.inie 4 po polu<.lniu. Są ważne spra
wy, dotyczące rocznicy do zalatwienia i będą 
role teatru roodane. Tak samo przybędą księ 
ża na zebranie. Uprasza się wszystkich cz.lon 
ków o iaknailicz.niejszy udzial. ( 1) 

J(. Bosy, przcwodnicz,ą~y. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden. 
Posiedzenlie, kt6re się miało. odbyć dnia 

12 bm., odbędzie s.ię 20 maja o godz. 4 po pol. 
w sali posiedze(1. O licznv udziar nrosi 
( 1) · Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxloh 
obchodz_i -9tą rocznice swego zał ć)żenia, dnia 
2 czerwca- rb. na sali p. Kaswn, przy ulicy 
Warbruk i Johaooismarikt. Pro1o·am: 
O<l gollZ. 2 do 3 i pól przyjmowa·.1ie l-ratn:ch 
Towarzystw, Ol godz. 4 pochóc.f. Jo r .. ).; ; i{'la 
na nabożeństwo, po naboi.•;l1~~w1c D~::l11~ J J a 
salę, g<l'Zie się odbędzie wspólna zabawa. Na 
salU przywitamie gości przez przewodniczące
go, potę_m k0incert śpiowy i deklamacye. O 
Q'.odz. y.? 9 ndbędzie przcdstawionie teatralne 
sztuczki p. tyt.: „ChłO'Pi arystokraci". 

Uwaga: Wstępne dla członków naszego 
to.w. 30 fen .• dla czfonków bratnich Tow. 50 
fen. dla Roda,ków, którz;y nie są w Towarzy
stwie wstępne wynosi przed czasem 75 fen., 
przy kasie 1 mit. Karty można nabywać u 
przcwodnicząceg<> i w lokalu posiedzeń. O 
jak naHicznieiszy udziaI czlonków i Rodaków 
oraz Rodaczek z Marxloh i okolicy uprasza 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincentego w Hochbeide. 
Zebranie odbędzie sic w niedzielę, dnia 19 

mada rb. o ~odzi11ic 4 po południu w Lokalu 
po~.iedzeń. (1) W. Milczy(tsk.i, sekr. 
Jowarzystwo św. Jana Chrzdciela w Riinthe. 

W nied'ziclę, d:nia 19 ma.ja, po pofudniu o 4 
godz. odbędz.ie się na sruli p. Blumenkempera 
zebranie Ws,z,y~tkich czlioników się uprasza, 
a·żeby ani jednego nic hrakowalo„ bo bE!Q.ą wa
żne spraiwy omawian{:. Zarz.ąd \-Vinien sie o 
g-od'zinie 3 stawić. O liczny udzial uprasza 
się. (1) Wawrzyniak, przewodn. 

Baczność Hillerheide! 
Koło śpiewu .,l(aUna" donosi Szan .. czfon

kom, iż ze1branie odbędzie sie w niedz.iełę, dnia 
19 maja· o goidz. 11 przed poludrl,iem. Uprasza 
się o jak nailiczniojsze staiwicnie się, pomewaź 
będą ważne sprawy omawfane. 
(I) Zaruid. 

Baczność Rodacy w Wanne ! 
Mie~sce ptatnicze w Wanne zachód donosi 

swym czlcmkom. ii zebranie miesięczne odbę
dzie się w drugie święto Ziclcmych Swiątek o 
godziinie 3 i póI po poludniu na sali pana Ger
des.maimia przy ulicy Hofstr. Po zebraniu od
będzie się zabawa zamknięta z tańcami i gra
mi dla dzieci. Wstęp dla czJ'onków 50 fen, nie
czlonkowie, chcący brać udziaJ' w zabaiwie, • 
muszą się urzedtem dać zapisać na członków. 
O l'iczne przybvcie na zebranie i na zaibawę 
uprasza · (I) Wydział. 

Towarzystwo św. Jadwigi w DodmWldzJe 
donosi swvm czJon.kom. iż zebranie odbędzie 
się w uroczystość Zielony~h $wią rek dnia 19 
maja po poludrn'.u o g<idz. 5 w loka lu p. Vossa, 
ulica Ref1ska nr 127. 
Cz.Ionk6w upraszam, aby się li ctni c sbwili, 
ponieważ. bę<l<l ważne ·sprawy do zalatwienia. 
(1) A. Lemiesz. przewodu. 

Towarzystwo 1.1:imo. „Sokół" w Bulmke 
urządza w drugie święto Zi elo.nyc!J $wiątck, 
dnia 20 maia zabawę wiosenną na sali p. K. 
Luig. Począt(ljk zabawy o godz. 5 po pol. 
Zabawa bedzie urozmaicona ćwiczen!ami wol
nemi, oraz ćwiczeniami na ~.przętach . Upra
szamy ninieiszem szan. Rodaków i Rodaczki 
o liczny udziall w zabawie. (1) 

Uwaga: PrzyszJe zebranie odbędzie się 
także w dru11:ie święto przed zabawą o godz. 
1 P'O pol. Inne zberania od'bywają się w ka
iJda drugą i trzecią niedziele w miesiącu. więc 
się uprasza druhów o punktualne przybyw1nie 
na zebrania. Czołem! Wydział. 

Towarz.ystwo św. Józefa w Dortmundzie 
donosi szano1wn·ym cz.lankom. iż przyszle po
siedzenie od·będzie sie o ~odzinie 12 w polu
dnia w drugie święto Zielonyc]l Swiątek, dnia 
20 maja .na sali zwyklych posiedze(1 u p. Ahl
ke, przy ulicy Osterholzstr. Uprasza sie o iak 
na~liczniejszy udzial w zebraniu . 
(1) , Zarząd. 

Towarzvswo glnm. „Sokół" w Habin2horst. 
Mie:sięczue zebranie odbe.diie się w Zielo

ne świątki, dnia 19 maja, punktualnie o 5'0dz. 
4 oo pOtludiniu w lokalu p Wessels w ttabing
horst. Wszystkich druhów o stawienie się na 
posi;edzenie. Na pOlrządku dziennym bardzo 
,\vażne sprawy, tyczące każdesro druha. Zapra 
szamy także żvczli\-V}'Ch nam Rodaików a zwla 

_zeza mlodzież po!sk . lodziei} Polsk p 
'\ zastepy na ze. bo tam :mie.iscę dla ciebie ko-
chany Bracie.. Czolem ! W}·dzlal. 

wa2a: Zarz.ad, oraz druhowie. któr1 
dostali zapro zenie ze hcą sie ta\ 'ić godz„. · 
prędzej. Z z.lonkó zarządu nie powumo 1 i-
kogo brakmić. Przewodniczą )·. 1 
Towarzystwo ·w. Jacka w Gels.-Bism rek. 

Posiedzenie rniesic znc odbędzie ie 
drugie Ś\\ ·~to Zielonych S-.wiątek, dna 21} 

maja o godzinie pól do l'..? przed. poludniem na 
sali zwyklych p iedzeń. O iak naHicznieisz 
udzial prosi Zarz~d.. (J) 

TQwarzystwo św. Stanisława B. w Styru• 
donosi s_wym czlonkom, iż w niedziele. dni 
19 maja c' Io({ dz. 0 12 przed poludnicm d
będzie się zebranie na sali posiedzeń. O li zny 
udzial upra, za Za-rząd. ( 1) 

Towar_zystwo św. htnaceJ[o w Gels.-Hi.iUen 
<lonosi wszystkim czlonkom i rodakom, iż ze
branie cl'dbędzie sic 20 maja, to jest w drugie 
śwrięto Zielonych Swiątek w ldi-alu p. Brosesa. 
O liczny udziat czfonków i Roaaków, którzy 
jeszcze nie s~ w tO'\\-arzystwie mile się upra
sza Zarząd. ( t) 

Towarz~'stwo polsko-katolklde „Jedność'" pcd 
opiekn św. Barban• w Lontrop 

un~dza w drugie święto Zielonych Swiątek, 
dnia 20 maja zabawę na sali pana Osekam w 
lokalu gminnym. Pocz.::itek zabawy o godz inie 
4 po pol . , 'a zabmvc uprzefmie zaprasza 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Ober-1)łanl<>h. 
Zabawa zapowiedziana na 2 czerwca nie 

ouh~dzie si ę w dniu tym, tylko się oubędzie 
w uru~ie święto Zielonych ~wiątck na sali p. 
Minhorsta. Pocz;:i,tck zabawy o ~odz . 4 po 
po/. Czlonko\\'iC place:) na pokrycie kosztów 
30 fen. wstępnego. Mmi:y.kę dostawi nam czlo 
ndk p Mąka. O jak najliczn,iejszv ud7.ial w 
zaba"'vie uprasza Zarząd. (t} 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebranie .,Ziedn. zaw_ poi." w Oberhausen U 
Jia saili pana .fa11.se~o przy K1tappe:nmarkt od
będziie się dnia 20 maja w drugie święto Zielo
nych $wi~tek po polndniu o g-odzinic 3. Będzie 
sorawozdanie delei.rata z \Valnego :Zebrania 
,.Zjednoczenia zawodowc~o polskiego" i różne 
~prawy, tyczące się wydzialu naszego będą o
ma:~vianc. Zarazem będą obrady dotyczące 
zabawy cz.Ionków „Zicd.inoczcuie zaw. poi.". 

BAC Z N OŚ C HILD ES Jl :E JM! 
' WIEC POLSl(I 

odbedzie siG w sobotę, dnia 18 maja wieczorem 
o godzinie 7512 na sali p. Wcistetcra, przy ul. 
Schlitzenhaus. 

BACZNOśC J\\ISBURG! 
WIEC POLSI<I 

ą:db.Qdzie się w picnvs:z.e świętn Zidoa1rch 
~w1ątck po poludrriu o godzi.nie 6 na sali i>. 
Rogaty. 

BACZNOŚĆ LINDEN-HANOWER! 
WIEC POLSl(I 

odbędzie się w drugie święto Zielonych Swi'-l
tek po poJudniu o p;otlz.inic 2 u pa.ua Post
horn, ulica Dcisterstr. 66. 

Na porządku ohrad. Po1Qlianic nas.ze pod 
zaborem pruskim; obecny stosunek pracoda
wców do robotnłi.ków; nasze skarby 11arodmn·. 

Referent: pan Paliński z Bochum. 
Na powyższe wiece zaprasza się także 

niewiasty, uoraszając, aby się jak najliczniej 
stawily, ponieważ będą także P01lki przcma-
·wi <i ry. Liczny udz:iaJ'. pożądany. --

Zwołujący. 
Baczność Neumiihl-Buschhausen ! 

Wielki wiec votskl 
odbędzie się w drugie święto Zielonych świą
tek uo pofuduiu o godz. 2 w loikalu P. Schroera 
w Buschhausen. O liczny udz1ial uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 
Baczność Nlen~ede! 

Zebranie wydzialu odbędzie się 20 maja 
pOJ poludniu o godz. 3512 na sali pana Vogta 
(Amerbaum). Na porząd1ku obrad obór dele
gata. Zfil)rasza sie wszystkich czlonków „Zie
dnnczenia Zaw. Pol." na powyższe zebir.anic 

Herne. Zebrania czlonków odbywają się 
co pierwszą niedz iele w miesiącu (} godzinie 
30 u pana Nitki. 

Baczność Rodacy w Krfobitzsch ! 
W miejsce dh. Nieczhiiewicza zostal o

brany mężem zaufania druh St. Jankowski. któ 
n• iest zarazem rewizorem kasy. 

W miejsce J. Slomskiego zostai obrany 
rewizorem kasy druh franciSZflk Jankowski. 
Zastępcą dele~ata zostal obrany Maciej Sz~·
dlak. 

BACZNOŚĆ LAAR! 
Z powodu bezrobocia na fabrvce ,.Phoni:x'" 

o<lbędą się w piątek wieczorem o ~od.zi nie 
S i w sobotę ra11 0 o godzinie 6 i pól wiece na 
sali p. Schr<lvcn. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlł 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
.,Wiarus Poh1kl" aus Bochum fUr 
den Monat Juni 1007 und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 0,64 M. 

I 

Obige 0,64: mir. 'erhalten zu habem 
bescheinigt. 

a .... 
• • • • • • • I. • • • • • 1 



~~~ .... ~ ......... ~~~ ....... ~ ~~....,.....~~....,..~~ ......... ~ 
z.~~i..: ~~~~~ ... ~~ .......... ~~~~,.....~~ 
~ Baczność Bochum, Hofstede, Biemke, Grnm- ~ 
~ JDe, WłemeHtansen, Hamme i ckollea! 

~ -----
~ DnlR 20 m i>ja r . b . odb~dzic siQ 

~ wiel · ~ c .rt u o N:1 ~~ 
~ w ogrodzie .fona \Valburga wykonany przez pana M. ~ 'J 

~ Pieir~ gę z llruchu. (56G) ~· ., 
~ O liczny udział w koncercie uprasza r. • 

~ Jan Walburg, gośeinny. ~ 
-~~~~i..:~~~~~~~ 

ł 
ł 

···~UJ!!~·~···· ~· Batizność Rctiklinghausen-Siid. ł 
W l·He ł 2-głe 8wł-:to Zielonych Świątek • . 

UZlłdzam w mym obszernym i pięknym r grouzie _ 

„Grulbad" wielki koncert ł 
wykonany przezpolaką kapelę p. lU. Lanjekłt"go z Bruchu. ł 

Ws,ęp do ogrodu podczas koncert11 tylko 10 l'en. Piwo hi fen. 
W pierwsle święto od godz. 11-tej do 1 szcj w południe i r 

4 
Oędzie koncert przy wo~:~:::;::::::•:aścinn:.7~) ' 

lł~ma~filir~.-mi·~~rrn•••·1-

Baczność Rodacy! 

Wielki 
transport 

ózików dzieCiGCYCh 
w rozmaitych gatunkach, jako to: 

399 

apozt~.W'e, pr men.ad.o~e t. d. 
sprowadziłem na por~ wiosenną i polecam po cenach nizkich. 

.Ja,n Barański 
&kład mebli oraz kompietnyeh wypraw 

w Wąane, ulica Karola 3, naprzeciw kościoła katolickiego. 

Poc :;: !łtek o gocb:łnla .t po ... 
p o 1ulnih.t. • 

O liczne przybycie prosi ~; 

~ Tcodo1· Ser1·es. ;: 
~~~~~~;;~~~~~~~~ 
B~czność ~odacy w Linden- Dablhaus. 

Otworzyłem 

PIEl(ARNIĄ 

i dostawiam każdemu smaczny polski 
chleb i dobre Ph.cki. Proszę o p9par
.ci'e mego interesu. 

E U G E N I U S S Z Y M AŃ S K r, 
Linden-Dahlhausen, Cesarska (Kai s~r

Strasse) obok poczty. 
Poszukują dzielnego i"onatego --·-567 

przewodniczącego 
~~ biur,~,~•» 
władającego także językiem polskim. 

Otto Kassel... adwo at. 
~ Essen nad Ruh1""' ~ 

1„ilubed~ erstr. 96. 

,aczvnia emali~ ~ 

Zgłoszenia przyjmuje 
,t..n1łrzej Olejni· 
C '..1:alil w 'Vatten
litełl.ełd, ul. Bo
eluunska nr. łliO. 

Od 15-go maja po-
trzebna 497 

kooharka1 
która we wszystkiej do
mowej pracy dobrze o bez· 
n ana, 

A. Powałowska 
Bocłlvm, .Alleestr. 13 

IOo!0 zysku 
oprrn'entuje :-> i ę ka;1 itał 
złożo ;·y w mo.ie m ]ll't. etl
sięblorstwie. Hip11t1·c11.M 
pewność. Właściciel 3 
int eresów Z::r! i;iv•nia 
pod. J. B. 34 do e tcspe
dycyi „ Wiarusa J' ols~ie-
go". 500 

Potrzebny 56~ 

uczeń biurowy. 
Adwokat 

Dr. Rawitzki, 
Bochum, 

E:ai9e~1dr. nr. tu. 

MWWaiii#M&WDt'Jll'.!tfZY2""""'PEll f'1"iy za.mów~ e· 

kupnje si<} najtaniej l najlepiej w ~iaeb. prosimy Z~· 

Bochumsk. Konsumie Emalii chęcsć ku~cow j 
„ pi'.zemysłowc6w , 

Boclaull'.l Rubllngh ausen p. Wanna, b " I' 
I Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. I a y .zam1eszcz~ l 
=== Tanie untyłvałld ! === swo1e ogło~a;0~1a 

Msszyny-da-[ofowania, ~ii I ::p~~~ml'1:~~:: 
~~~~ maszyny do szycia mysło~icom, „ któ· 

1 fZJ V llkiłSZ0J lf8• piece, maszyny do prania, wyżdży- • 
maczki imaglown;e, lampy i towary zecie €Jgiasza1~, 
emaliowane, jako też d-0stawa ca!h u\Y'.- niech kupuitrcY 
tych urządzeń po nadzwyczaj ta:d;:h powiedzą. ie U 
.cenach. (496) ogłoszenie czyta· 

Na odpłatę! Na odphtę' U, a;by t~gfa8z~ią· 
O Schramm, Dor f mund ~Y wiedzieli, t f. 

ul. Przeorska (Priorsitrasse) nr. 4. ogłoszenie miało 
naprzeciw kościoła św. Józefa. skutek • 

..111•••••••••••••mmmm:m&mml~~G~~~~~~11 Kołowce 

tłla ehlopc :)w i rob oc.zej. 

I 
Skład sukn~. Praco ·nia podłuf, ·· ~nia1·y. 

W m \' Hoehemmerich, 
======== AtroJ~li<tr. 4. ======== 

Tonie i rzcteQn~ źrótllo z ał:i.u pna. 1479 

tylko .pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „Neckarsulmer PfeT', „or:tzner", 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena~'.1. Części re
zerwowe: węże gum~wc na kola od 
3,50 mr., ipfaszcze od 4,50 mr. ~Jlywa
ne kotowce i kota motorowe na skta-
.dzi e. ( 49.5) _ 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

I Usłu~a polska! Usługa polska! 
- Fachowy warsztat repard...;yjny. -

Pro~tzek do prania 

„N Ie ged ach t' ~ 
w•jlepszy i naj tańszy na 
swiecie, bo oprócz niego 
nie potrzeba. do prania 
używać ani sody ani 
mj.·<lła. I>aczka 20 fen. 
JJ1elLrny nie potrzeba już 
rzeć tylko siQ ją wy
płó .zfl. Gwarancya na 
: : ochronę bielizny. : ; 

W okolicy Bottro1lu i Dellwi"' • obchod:!i jakl~ rzło•Y-iek Do nabycia : 

~ 'po d mach mych odb:orców, bie "e miarę na. u' fory i prz;jmuje 
_ ____ _..;;..._wpłaty. Poniow~.ż ż~d 1ego pod.ózuj J~f!ó nie \'Y~: hirn, l·.cz j dy
nie osobiścię podróżuję, rzeto proszę (!Wego o zu-.~ta )rzytrzj mać 1 oi 1~c w ręce 
policyi. 

i~ . M. n ~nry. 

w Marxloh : 
.A.ug. Eggert, 
\7dl)wa pet. Griimer, 
0Lto lle1rn Nachfi. 

w Hamborn : 
Fr. W. Korten, 
wdowa Aug. :i\Iułt.lurnpt, 

I Gust. 'l'j:i ks, I ,l. Iliithniaun 

w Bruckha us en: 

flamo. Importb. „ Wenz" 
J. Ju~zt'Z' k. 

w Neumtihl: 
Aug. Hrs e. 

I w Busehbansen: 
Ilugo Ep.'f"ert. 537 

D1·. Rawłtzki, 
adwokat. 

~ ··~~- -~ 
Ważne dla kaźdego Polaka wychodźc~, 

Pra'lvdzhTyrn t!tkarbem dla kaiidego "Y· 
chod~cy polskiego, .który albo rzadko albo wealt 
w stronach obcych nie może usłyszeć Stowa _Botego 
w języku 11· lskim, są 4~ i 

9,K A Z A N I A D O M O W E" 
na niedziele calego Roku KościeLnego, opraco. 
wane przez ks. W. Zaluskiei;ro a zraopatriooe 
\V aprobatę biskupią. „Kazania" obeiD111i2 
prócz tekstu 27 ślicznie wYkonanych obraz: 
ków calostronnych; oprawa jest bardzo fłl· 
stawna. - Nabyć je można bez podwyts.r,e, 
nia ceny na splaty drobne_ Cena ogóhw. 'WY· 
nosi 5,75 mr. - Adres: 

· O. Thoma, księgarnia katolicka, Stuttgart. 

Budzik gł. dzwonek. l,80 I!~ . 
Zerrarek kieszonk. 2 

& niklow. wao •k. 

Zegarek sre~~~0 6,s:J mk 

Cl}nn1'''1· olr?!o 200? ilutra. 
\i Vll cy.i wys. 1.'\.'Utl: !r 

~t Danecki, Poz~ań 
ul. Błsmareka l!. (44~ 

----------------

Kasa o~czedności 
podpisaP.ego Banku przyjmuje depozyt.r 

i płaci od nich 4.37 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. [Brahe·) 

t'J 
60 

ogo. . o 
o 

ie z 
udająr.ych się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Rardenberg 1Ne· 

Yiges), Werl itd. 
zawierająca opi · owych miejsc 11ąt· 
niczy..:h. naoo;i;EJń tw podczas Mszy 
św., n:o1U1t'ey <lo sp1iwicdii i Ko
munii ih „ pio8ni na lhodze krzy· 

:i.owe.i i wiele piei;ni, i:izczeii;ólnfo 
śpiewan .. eh wdczas piclgrzyn.e k. 

Cenn 50 fcnygów, z prze·yłk& 
55 fcnyguw. Ad1·es: 

„ ·· ł rus Polski" Bochum 

Za druk. nakład i redakcy~ odpov·iedzialny: A n to 11 i ,'em i czcionl ami Wydawnictwa „\iViarusa Pot." w Bochur.i. 



r 113 Boc urn, s b t 8 

8 ':biHmo p1sl:!~l Hart~ · dla ?ula 6 y 1 z rob 
"" "'~-~ ... -..~~·· 
'1cnd codziennie 3 wyjątkiem dni 1>oowłątec.i-
11Jeh· ~mecłplata kwartalna na 1>0czcie i 11 listowych Za inseraty pJaci sie za miejsce rzadka drobnCIO dza„ 
,,-yuosa • ~,. so fen .• ~.z od~oszeniem do domu 1 mr. W llll" Boże "'_ za _Ila"'- I gi•czyzn" ! kił 1s f. oseloszenie. zamieszczone orzed inseratami " p km • W la.rus Polski ZĄI>1sany jest w cenn•ku P~ t _ 1 'I J 'I fen. Kto często oglasza otrzvma rabat. - Listy de 

iaW'JID pod znakiem „L. poinisch nr. ti3." „Wiarusa Polskiego" nale:ty frankowa~ I podat w 
,.. • •• _...._.__ 11ich dokladny adres piszącosro Rekop. nie zwracamr 

Redakcya, Drukarnia i Ksiegar nla znajd J • Bo h · --~~ ·~JJd~---~ ______ :__________ _ n e Sl~ .!' c urn, przy nhcy Maltheserstr. 17. - Adre! „Wiarus Polski" Bochum. - Tc Je fon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
1116~Je, czytać i pisać po POisku ! Nie 
fesł Polakiem, kto potomstwu swemu 
płemczyć się DOZWOii ! 

Z wypadk6w d.DI•. 
Statystyka urzędowa z Prus Zachod· 

1. ałck _wYkazuje, że strejk szkolny trwa 
dalej. 

Według ostatniej urzędowej sitaty-
1· strti strejkuje jeszcze 1440 dzieci w 

fi) szk olach. 

Do or1aau właścicieli kopalń „Rhe.iniscb 
W estłalische Zeitung" donoszą, że ruch 
zarobkowy górników wzmoże się do-

piero na jesień. 

Zarządy organizacyi mają ~ię na'd 
SJPntwą tą nar.adzać na posiedzeniu, któ 

. r~ odbyć się ma w końcu czerwca. 

· W 'AllS'łryi z powodu wyniku wyborów 
n10sl się na przesilenie ministeryalne. 

Wy.brani zostali '1,fotąd tytko czeski 
mini~ter-rodak 1 niemiecki. inni1 minist
rowie stają do wyborów ściśile~szych, 
JJrócz ministra oświaty Marcheta. któ
ry _przepadł. Mar1chet pod1l s:.ę do dy
l'lisyi, lecz na życzenie 1prezeS1a minir
str6w barona Beoka .:po.zostaje na ra
zie w ru-zędzie. 

Car :iażądał wszystkich dokumentów w 
sprawie jenerała Stossla. 

Udekornwµny za dzielność najwyż 
S4iym orderem pruskim „obrońaai" Por 
~Artura, s.kazainy został. jak wiado
mo, przez ·s<ł!d wo::enny na śmierć za od 
danie twierdzy fapończy.kom. Sądzą 
ogólnie, że car nie potwi_ęrdzi wyroku 
śmierci. · 

~ ... .__a_... _____ - - - --

sza część umiarkowanych i' zjednoczo
nych socyabstów. 

Najłatwiej 

sko-socyalnego stronnictwa 59, do so
cyalnej demokracyi 57, do centrum ka
toliokiego 28, słower1skiej partyi ludo
w_ej· 19, y.vłochów 10, niemieckiej partyi 
1Postępowe} 7~ niemiieck\ch agrilryuszy 
9, do czeskich agraryuszy 6. do nie
mieckiej partyi ludowej .?..i_ R_usinów 6 obecnie przemówić do przekonania 
Słoweńców liberalnych 4, Czechóvl tym rodakom, którym trudno s;ę za
klerykaJnych 4, młodoczechów 4 sta- wsze jeszcze z.dobyć na mały wyda
rocze·chów 2, wsizechniemc-ów 3 'rumu tek w celu podniesienia oświaty naro
nów 2, Polak 1, (ze Sląska austryackie- dowej i obrony swoich int~resów. Na 
go) l(roaita 1, klery~alny niemiec 1 czerwiec można sobie obecnie za
~olnomyślny 1, narodowo-socyalny 1: pisać „Wiarusa Polskiego" za cale 
I bez.:party~Jiy I. 50 fenygów lub z p,rzynoszeniem do 

Zapasy wyborcze były gorące w d'Omu za 64 fenygi. Ki'lka .fenygów 
całej Austryi, szczególnie w Wiedniu na tak dobry cel i'1lk zapisanie sobie pi
który wyibierał 33 p.asłów. ' sma polsko narodowego chyba klażdy 

w Czecha;ch na 130 mandatów Polak na obczyźalie bedzie mógł po-
l .• - k d d świec:~. 

zg oslło s:ię an Y atów 515. Zwracamy się zatem do Szamo-
Ogólna liczba kandydntów w o<l- wnych Czytelników naszych z usilną 

bytycg wyborach wynO!Sila przeszło 2 iprośbą, by w celu uświadomienia nam 
tY$iące. dowego jak naj'Szers:zych warstw lu

Dalej przemawiali pp. J. Kierblew„ 
SKi, Fr. Strugafa, W. Walczak, Pr. Oo
necki i Wojciechowski. Do towarzy
stwa nowego zapisało sie 35 Rod~ków. 
Do zarządu zostali wybnani: przewodni 
czącym p. M. WoJcLę_chowski, zastęp
cą, Wiganowski, sekretarzem p. Szó
stak, zastępcą ,p. Króliik~ skarbnikiem p. 
Solarek, zastępcą p. Amborski, biblio
tekarzem p. Rogierzyf1ski, zast~cą p. 
J. Królik, ławnikiem p. W. Mądry, . re
wizorem kasy p. A. Teresi'ak. 

Towarzystwo nosi nazwę: Towa
rzystwo PQlsko-katoliokie pod opiela\ 
św. Antoniego w Bcnrath. Pierwsze 
posiedzenie odbędzie się 26 maia o 11 
godz. przed poi. w lokalu ~.Bemrather 
Hof", na które się Rodaków z tej oko
licy jak naJuiprzeimiej zaprasza. 

Nn.stępne posiedzenia odbywiaić się 
będą co 14 dni1• 

Z wysokim szacunkiem 
Aleksander Najdrowski. sekr. wieca. 

: -· ~ -" . .I 
Linden-Dahlhausen. 

Wybory ściślejsze odbyć się mają du polskiego i jak dailepszer obrony 
23-go maja. Dzień wyborów posiada naiszych interesów narodowych, reh
dla Auist~yi znaczenie historyczne, gdyż ~ijnych i 1rdbotniczych starali się zje
~ .muz ,pieirws.zy wybory odbyWały sitd dnać „Wiarusowi Polskiemu" nowe 
przez ~owszech.ne, bezpQśiregnie. i taj- szere~ czytelników, W święto W.niebowstąpienia ~
ne glosowanie. OaHcy\l, wybierała w W chwili obecnej~ ,w które~ przed- skiego, dnia 9 maja br. odbył się tu wiec 
wtorek tylko jedną trzecią część pos- tpłaJta na ieden miesią& bk nizk~ naikto- kościelny na sali p. Schillera. Wiec za
łów, dotąd niema atoli dokładnych wia nic rnadłatwiej d·o zapisania sobie „Wia- gail przewodniczący komitetu kościel
domości o wyniiku wYborów. rusa Poliskiesw„ tych rodaków, którzy nego :p. Roman Kostrzewa.. Na wste-
„~!J:i.~-·~y11:1!u111;ir~.:::i::Mu'WWW?llll""1Ntil!lilii nie czytają. j,eszcze !Pisma pol~iego. pie zaśpiewano pieś(l „Kto się w opie-

Zwycięstwo rządu francuskiego 
Ył parlamencie. 

!~1ilL-..lar.::·~'i.~~~m.:r1 kę". Przewodniczący ubolewal, iż nie 
mamy wyst<airczającęj lic~by nabo
żeństw 1polskich i nie dosyć często spo
wiednika polskiego. 

Liczba Polaków pod panowaniem 
Prus. ·w dyskusyi zabierali głos pp.: An 

Gorące rozprawy toczyły sie p.rzez Gazety niemieckie donoszą9 że po- toni Caliński, Józef Drygas, Ignacy To-
dl · 1· · I d , · · malik, Andrzej Klemczak, Ignacy Po--

dni kilka w trancuskiej izbie posel·~iej ug namowszego 11czema u nosc1, zy- nieaki. Ząkolewski, Mar1Cel1' Caliński·, 
z powodu stanowczych kroków, jakie 1 je ipod .z.a.borem pruskim 3 646 446 Po- ~ 
przeds;ęwziąl rząd 12rzeciw nieposłu- j laków. Z tych w W. l(siestwie Po- zachę_cając Rodaków do wYtrwania 
sznym ur.zędnikom i kihku siocyalistycz znańskiem 1216.206, ua Slazlru 1 mil. przy sztandarze wiary św. i do dil
nym przywódcom robotniczych związ- , 221 354, w Prusrech .zachodn. 567 318, szych wytrwałych starań w sprawie 

P h w hod h 294 opieki duchownej .. 
ków Zlawodowych. Pirzeciw rządowi w rusac se , me 355, we Zebranie po długich rozwodach n-
wystąpił socyrnlista Jaures. - ł Westfalii 139_?00, w Nad~enii 49 171, w chwaliło, aby wysłać do ksiedza prn ... 

W odpowiedzi na :!Ilterpelacye so- f Bra~~nhurgu (bez B.erlma) 46 457, w boszcza rezolucyę następująca: 
cyailistów wywodził minister oświaty B~rin:ne 24 ZSl, w .mny,ch stronach „My, Polacy katolicy zgromadzeni 
Briand, że paryzki „Pow~rnechJiy zwią- N1em1ec .razem 35 ~4: . , . 
Zek Pracy

", który 
1
·c.c-t „,T r""·kach anar- Stos.unkowo naJw.ięce1 Polakow ll- na wiecu kościelnym na saH pana Schił 
'""" w "" k ( ) Iera uchwalamy w sprawie wieki du-

chistów, ni1e reprezentuie syndyka1tów . :czy reiencyia' opals a 1158 78? ' P~ chowneJ w Polskim j~yku co następuje 
W włoskiej izbie posłów wygłosił mi- robotniczych; omaw~jąc sprawę syndy tern poznańska (850 869), wreszcie k~l- 1) My synowie Kościoła rzymsko
•ister Tittoni obszerne przemówienie lrart:ów, wyłuszczał ministe.r, że robotni- ! dzyns~a (374 991), bydg~ska (365 351 ), katolickiego pragniemi· nimi i nadal po-

cy nie marlą wcale interesu w łączeniu oJsztynska ~276 ęi 4), ~danskl;i (l~1 .3?7). zostać i dla tego musimy mieć wystar-
o polityce zagranicznej Włoch. się wspólnie z państwowemi· urzędnika . W o.Pwodz1e reJenc~1 poznańskie1 .1cst c~Jijącą opiekę duchowną w naszym oj-
Minitster spraw zagranicznych TH- mi w syndykaty. Z 118~000 nauczyc·eli . 6?,37 procent Polakow a 32:63. Nrem- czystym języku. 

toni ośwU~dczyl, że w rpoli:tyce zagra- przyłączyło się zaledwie 800 do ruchu · cowb lu~n~ść IJ:Olsika. prz~wk~z~ J~szfz~ 2) Zważywszy, iż spowiedź wielka 
•ie?< ., Wl h · · . . · ·t St na rzecz syndykatów Co do wypadku ł w 0 wo zie re. encyi opos teJ, 0 sz yi nocna siP kończy niebawem, a na•s tu 

„ne;, oc me s1ię me WlIOOlłO. o I . 1 N · . , ł • • i skiej i bydgoskie. j. "' "" sunek Wl h d A .. T : . z nauCZYiCie em egrem me mogt mim- 1 M . . ć . r . 1 d Polaków w Lbiden-Dahlhausen jest o-
. OC ' o ustryi 1 urcy,\ Jest ster inaczej postąpić, leżeli nie miał na- j . a .się rozumi.e ' ~e iczeme ~ - kolo JOOO dusz, z których większa po-

lailepszy. Włochy zachowują niewzru 1 mszyć swe~o obowiązku. (Rząd Ne- .no~ct n:re mogło zhcz~~' tych f.01~kow, towa jeszcze nie byta u wielkanocne· 
8Zoną wierność trówrzyimierzu co im grego wydalił ze slużby). ·k~orzy, „z d~ploma.cyi poda:1 sJę za spowiedzi; 
j<>A ·k . . ' . . . f N1emcow. Liczba. 1,ch dopełmlaby za-
\,~na me przes171ka<lza zyć w szcze- R_z~d stanow~z~ wzbrama ~rę u- 1 pewnie czwarty milion. 3 zważywszy, że już wyczerpa-

1Fe1 przyjaźni z :rrancyą i Anglią i u- powiau:mć. n~uczyc1eh. do tworzema syn r. ::: .. . , „ .• 1iśmy wszelk:e . posoby staran~1 i-e o 
1rzymYWać . · , : dy ka tow i n e dopuści, aby powstawały ~ ---·- --- opiekę duchowna w na zym oi . zy tyn-
ini , s~osunki serdeczne z .nny- stowarzyszenia, któreby przerastając I . ~~ i... 'U.' ję.zyku, a rn:mo to nasze starania pozo-

cPanstwam1. ministrów, zwracały się do kraju. W j · :J ~li r ~ stały bez sku~ku, zacpytl(cmy ię wie-
Wobec wynurzef1 tych zaznacza ł rrtmifeście nauczycie.li zawarty byt o- ł lebnc~o I iędza probo zeza co zamie-

':I(heinisch Westfalische Zeitung": „}(to krzyk: „Precz' z państwem!" - a punk I Nowe polskie towarzystwo. rza czyn ić z tcmi du ·zami. 
Jednakże .pragnie być przyltcielem nu- J te,m w:yiściia b~ł. cały szereg wyoa~- D .i.is~ e Id 0 ~ f, dnia 15 ma/a 190. 7.. 4) Za· wszelkie kutki, wynikające z 
szych zd kl . h . . . , 

1
. kow mekarośc1 i oJX)ru. Przylączeme w medzielę dma 12 bm 0 godznw' tegD, i ż nie możemy wypełnić obowiąz-

e arowany,c meprzy11ac10. - · N ' d z · k " - · · „ ..... ku z I d K , · l k k Prz . . . . ,: się egre a o „ wiąz u p:racy zu- 11 przed południem odbył się w Ben- w g ę em o•·c10 11 rzyms o- atolic-
YJacielem naszym być - me moze. pelnie us:prawiedliwja wydalenie jego rath pod Dilsseldorfem wiec .Dolski ce- kiego. czynimy odpowiedzialnym wiele 

- - · -r-- - ----- -- ~- · „- · --· ' ze slużby. Jem zalO'żenia to:warzyst\\.l:ł. Około 100 bnego ks i ędza proboszcza. 
W~nik wuborów \1 Austryi . Po dłuższej ;nowie mini~tra Cle- ' Rodaków zebrało się lll'll wiec. Przewo Prosimy na~~przejmi ej wi_el. ks. pro 
• J • I menceau uchwal l ostatecznie par'la- dnic~ącym ~vie a obrano p. Wojciecha- i hoszc:_a. ab~ dac r~am ze~h~1ał _na_ na-

A. Ze .wszystkich kraiów kóconnych 
1 

ment rząd~wi wotum :arnfan'.a 327 .glo- wsk1egl), ktory pOWl)fal do pióra p. Na!- szc r e,-?luc~ e do p1 zyszłei ~1cdz1el.1 od-
u_stry1 z wyjątkiem O~li~yj i D:ł·lma- J sami prz.ec1w 200. W1ękswsć obe.;no- ' drowskiego, a na ławników pp. J. Kier- I powiedz,.w pr~ec~wnym .ra~1e ~ęd7;iemy 

cyi nadeszły już do Wiednia rezultaty s wala r,adykafoych i demokratyczną Je- b.ewskiego, Wiganowskiego i B. Naj- zm_u_~zem. ~.dac Stę do wyzszel' Wtadzy 
l/yborcze. W pierwszym wytborze ! wi_cę, repub1ikanów, wickszą część so- drowskie·go. Po przywitaniu wiec<>- JrnscielneJ. 
Zdobyło manda·ty 231 ipo.słów. w 168 1 cyalnro-radykalnej Iewj.cy, niezależnych wników przez przewodniczącego, Wie~ zaml nął przewo<lniczący po-
pkręga~h ·odbęda ~ię wybo_ry ~ciślej1sze. so_cyal~~stó~, 20 umiar.kol\vanych. repu- przedstawił p. B. N1Jdrowski korzyś- chwialemem Pan/1 Boga .. 

ostow1e wybrani zalicza;a się do na- blikhnow 1 1 nacyonahstę. Przeciw rzą c! jakie md12:cy będą mieli· przez założe Roman Kostrze wa. przewodniczący L 
Mępujących stronni~tw: do chrześciiań- dowi oświadczyła się prawica i wiek-- me towarzystwa ®lsko-katolickiego. on Nowak, sekretarz. ' 



gHacya socyałistów wśród Polaków J z Szadółek. .obecnie c_ialo jego znak- ~~g~. wyboru. cały zarząd zlożnnr jest z Pol'.1-

na obczyźnie. ł ziono w rnw1e, napełmooym wodą w · Łabłszyn. Ubiegłej niedzieli odbył 
Ewing pod Dortmundem. Na walne Q)Obliżu c~gielni P: M~nc~owa. , . się tuta} wiec .,Straży". 

zebranie .Jerbandun socyalistycz.nego Grudz1~dz. \Vielkie meszczęsc:e wy Gniezno. Zjazd spółek niemieckich 
przybył do Dortmundu m/ę<lzy innymi darzyło się .w ~obotę 11~ . ~ute1szym W. Ks. Aoznat1skiego odbędzie się 22. 
tak!że delegat z Górnego Sląska w oso- dworc.u ikol~1owym. Wlasciciela G~n- bin. w Gnieznie w lokalu .P. Gawella. 
bie p.~na Adamka z Katowic. tows~iego, id~cego. n.a~ ~orem kolei{)~ Rozpraiwy rozpoczną się o pół do 12 w 

z teg,o chciano skorzystać w celu w~m uchwy_cił n~tezdza1ący wagon 1 poliudnie. Na porządku obrad stoi mię
agitacyj socyalistycznej wśród Pola- uc1~ł m~ obie nogi. . . dzy innemi wykład <lra Wagnera o pm-
ków na obczyźnie i zwołano wiec w Pelplin. Ks. prob. Franciszek :Fisch cy kulturalnej Komisyi kolonizacyjnej. 
:Ewing. oeder z Zukpwa otrzyntłl _od naczel- Śrem. Podczas :procesu iprzecitwlm 

Wkc zagaił jakiś genosa'' niemiec n ego !Prezesa Prus Zachodrnch pre.zen- ks .. proboszczowi J ezierskiem~ z Kuno
kim „Olilckauf", ,pocz~ oddal dzwonek tę na '.Probost~ro .w NieżywJęciu w de- wa towarzyszyło kaipłanowi do Sremu 
p. Adamkowi. Tenże wezwał do wybo- ikanacie :?rodmo~tm~ a ,ks. kuratus Te- kilku kołowników, którzy Po terminie 
ru biuira wiecowego. Zostaai, wybrani: odor Macko:wski z Gdans~a na IJ)~obost- odiprowa<lzili R:·o·tcvkże do domu. Qbec
,. Pr. Kluczy11ski, delegat „Zjedn. zaw. wo w Redzie w deka;nacie puc~im. nie otrzymaH wszyscy maindaty poli-
polskiego", oraz pan Mikołajc~ak, -:- Ks. ~uchowskt usta~ow10ny Z?- cyjne zn wrzadzenie niezameldowanego 
·członek tejże organizacy,i. stal iJ(1'ko w1ka~-y v~ Mroczrncy; przes1e korowodu. 

P. Kluczyński podziękowawszy za idlvno ks. L_esmskie~o ze ~lotowu do Buk. Stre.'~ szkolny tnva tutaj w 
wybórt udzielfł głosu p. Adamkowi P. Człuchowa 1 ks. Mankows~iev_o z Mro całej pełni i z tego po,wodu ustanowio
'A<lamek zaczął się rozwodzić o „fer czna do Złotowa. I\s. Szpiter. kuratus UlO w tutej•sze_i' szkole katoliokie.j dwóch 
ibandziet knaps21afcie, 0 górnictwie itd. a z Morąg,a, instytuowany został na pro- nowych nauiGzycieli. 

·e ·całych jego wynurzeń można też było bostwo \V Pluskowęsach. IJuk. Dwuletnią córeczkę robotni-
. się przekonąć, że ma 0 tych sprawach z Wiet Kr t11ozna.tlsldeiitw0 ka z Wielkiejwsi pod Bukiem, która bel 

bardzo liche 'PO~.ęcie. dozoru bawHa się na drodze, przejech1ł 
Następnie Za!bral głos p. Andrzej Wągrówiec. Wioska szlachecka1 Grę wóz z mierzwą i zabił ją mai miejscu. 

Bła•szyk z ttolsterhausen, ·który §ako ziny pod Wągrówcem 800 mórg obsza- Woźnica )'est krótkowiidzą~y i nie .zau
pr!aktycz:ny górnik wylmizał, czego się ru ba.rdw dobrej\ ziemi, należąca do-· wt.Ityt dziecka. Ubolewania s;odni rodzi
chwycić należy aby xapobiedz tak dziś tychczais do pana Antoniego ~raunka ce utracili niedawno dwo·e dzieci skut
'Jicznym nieszczęściom w kopa1niach, przeszła mocą kupna na własność Do- kiem szkarlatyny. 

s omówU sprawy ustaiw knapszaftowy~h mu Bankowego Dr,wę~ki i· Langner 

dzi nic było, ~dyż .niechybna śmierć by~ 
laby każdego ~tkała. 

Z innych dzibJnrn P@lsti. 
SocyaHści krakowscy a wybory. PrLypu. 

szczetiia. że ~cyaliści ooniosą w KrakO'\Yie 
(i w cale.i Oalicyi) formalną ikl~ke w Włiiają. 
cycli się wyborach. a przedewszystkiem przy. 
wódca ich Ignacy Daszyi1ski zda111iem dZienru. 
ków galicy.tskich -dzięki zaiprowadzemu cłoso.. 
w.autla powszechnego utraci pias.towanr ~atą1 
mandat, za.mienjają się już prawie aa pe'\'. 
ność. Robią oni rozpa~liwe wysilkli, aby afo. 
nić wyborców na Wesol.ej do oddania gf()S()y; • 
Was.zyńskiemu, a pr.z.ekonawszy się. te łt~a 
socyalistyczne dzialaią tylko odstraszaiąco. nic 
odzywai::l się już z niemi wcale, lecz •detzaj~ 
•w ton demokratyczny i p,atryotvczny, Równ:>
cze~n'ie zaś ~rożą, że każdy, ktoby prą wy. 
borach odważy.{ się wys,tąpić prz.eciw iGlt wy. 
brańcowi, spotka się nieodiwol_alnie - .z kijem 
a miejscami groźbę te zamieniają już teraz .,,. 
czyn. Między innyniJ urządzili na-oąid n.a restau 
racyę przy ulicy Wielovole, której właściciel 
agituje przeciw p. Daszyńskiemu. ~a.paść wy. 
konali „towarzysze" z Królestwa KMniński i 
fab.loilski. wybijadąc w restauracyri szyby_ r, ka
mieniami i raniąc cię~ko w glowę jednego ze 
znaidują:_cych się w restaurncyi gości. W dziel 
njcy Kaźmierz r.nowu, gd~:e stawia siwą kan. 
<lydaturę socyalista żyid „niezatWisl!"·. dr. 
Gross. socyaliści odbierają jego przecr'A'łl.ikom 
gwal,tem i podstępami legityma.eye i kartki 
wyborcze. Dwóch takich wys.lan111ków partyi 
schwytano na gorącym uczynku. 
~~~7'. ____ •1·t~~:m-.„'.'W''°"*•!!-m~•_m-.11111_ • .. ~ 

itd. a w koł1cu wy"lrnzat, dlaczego ro- (Maircin Biederma1nn) w Poznaniu. Pan Z l(iełpina ,Qod W-0lsztynerm dono-
l:>otnik ipolski tylko do „.ZJednoczenh Braunek obejmuje po teściu dobrlą ry- szą d-0~WieLkiopolanina", że PO wizy1cit l(ongres.wsteczników rosyjskidl w 
zawodowego polsk." a nie .do jakichś cerS1kie Brzoza pod Bukiem. fospektora powiatowego rozpoczęl•:łJ się Moskwie. 
:tam • .ferbandów" lub „g-ewerkferaj- Kobylin. Bączność! Wiarusy z pa- tam chlasta w szkole, podczasdk~órłej W Mos1kwie odbyl się kongres praw 
nów'' należeć może. rafo kobylińskiej, baszkowskiej, smo- dzieci okrorpny iplacz i la

1
menbt po mos 

1
Y dziwych rosyj1skich ludzi. Na koog.re-

Dalej wskazal pan Błaszyk na zgu- lickiej, pempow~kiej i wygano_Fskiej ! Słysząc to ludzi·e, rzuca i ro otę :w po 11 sie zajmowano się także siprawą dykta 
bną robotę socyalistów w Polsce pod Wszyscy znacie kościół p.oklaszto- i wt1l~ali dn w,sil. Oblegli ~olśdu~~c_, do tury iJ kwestyą rozwiązan:a D~y. 
:Moskalem. gdzie się wysł,ugują 1Wro- rny \lf Kobylinie! Wiecie, że_potrzebu- .którego ·~i6 uda i naduczycie e, <rd~r~r Zd)rnia co do dyktatury byly podz1elo
gom Polaków, wskazał, j(1k to socyiailiś je · 9dnowienia. Ale ipairafia nasza nie ł dla ·swej 0 rony żan arma SIJJrnwr.i ZLI. dzielon~ ponieważ wszyis·tko izależy od 

1Ci przy wyborach na Ślązku w Poznań- może S'&\ma to uczynić, bo co rok bar- · Będą kary. . itego, kt~ ma zostać dyktatorem. Mógł 
~kiem w Toruniu. Grudziądzu itd. wo- ·dzo wiele musi płacić na drugi kościół Ostrów •. Mur::i.rze tutei1si zawarh z by nim zostać także ktoś sympatyz~1-
leli glosować Jla niemca hakatystę, niż farny. Więc zlitujcie się nad biedną 1pracoda.wcam1na 11eden rok _ugo:dę, ~g~- jacy z mchem wolnościowym. Rozw1ą 
na narodowca, Polakiai. . parafią i pomoóżcie nam odnowić ten dwn? się n~ 38 f~n. PJ1 godzmę I 10 I uol 'zJlnie Dumy uznano za koniecme_ olbrzy 

Wywody te nie podotóły się szczu zabytek z polskkh czasów. Kto da i godzmy dz1enne1 pracy. P~rtrakt~JC~~ mią w:ększością _tak samo zmiianę or 
ple1 garstce obecnych czerwonych i za wiele da. będzie potem we „\Viarusie I na dalsze dwa lata odbędą Slę w na1bhz I dynacyi wyborczej.. Oświadcwno się 
częli krzyczeć tak głośno, że zanosifo Polskim" ogłoszone i z ambony czy- szy;m czasie. ł za tern, uzeby zn:uemono u~tawy za-
.: ie na to, iż policya wiec rozwiąże. Nie tane. . sadnicz.e w tym k1erunku, azeby llr.a-
chcąc do teg_o dopuścić, pan K1uczyf1ski Składki proszę ,przeisył}J.ć ipod mym j Ze SJązkt~ e~n· H Start:! ?olskt wo ordynacyi wyborczej było p1~ernga 
wiec zamknat. adresem: Ks. Zalewski, proboszcz, l\o- I . Nakło w Tarnogórskiem. Szesnasta tywą ~ar~. ~hą.rnkterJ.'.;sty~zn~m1 były 

Tak wi1ęc znów socya!iści uniemoż.: bylin Prov. Posen. l l t . p • p ·d tu t d iprzemow1ema Konown.:ezyna 1 Krusze-
}l.\\'J'li obracly n" w1·ecu a l1czyn1·11· to · N 1 • · l'. A·d 01- e m aw. et ason, syin w owy z ą · 1 J"Jio · szy z ·n1'ch z'ąda• az'eby 
· • · • . 

1

:' • ' • • • , • a ten ce 210.zy ~ · am a ... up- idą1c opochl ŁaZ1a1rzówki wzdłuż toru ko :vana. '. ~r w . -~ , 1' , · 
dla teg-o, ze mechęi:rne słucha.~ slow mk 10 mr Jan Moras 15 mr Mateusz 1 . k t . - ct• k . zydowsk1e Z\.''1ązk1 samoobrony zosti1-

d · .„ ., e1 waz o orowe1 popa: 1 w urcze 1 . · . b · k' · 
1praw v. 1 " • • l Mańka 10 mr., Jakób PMhdnik 10 nu. stoczvwsz si z 'nas, u u adt di~ ka~ I ly rozbroJ"one i ze Y rnsy~~s tm zw1a~-

Rod1acy ! [ eraz na1leipsza sposob- Moit1lno_ Obwód dominial:ny Pa.Unieiwo w li · „ ·. Y ę '~ P ' P kom ludowym dano :prawo noszem1 
11ość, by czerwonej ha:kacie. wyd!ze~ z powi.ecie mo~i~lef1skim zaminicmo"na ~mi1~ę w.iei łuzy W tW. ytonfł. 'b . 

1 
. li- bro. ni. O~tatni OŚ\Viadczyl, _że zwiią.zki 

szpon reszte naszych braci agitujmy ską .1 przechrzcoi~o na '!łfa.rfeld ·. - ~ a?me- . ie opo u -pow: ~~ me.o, .spa · monarclustyc~ne potrzebu1ą przede-
-. . p / k wo Jest wlasinoścrą kom1sy1 kolornz.acy1ne1. O- ,~ la 1s1ę stodoła pos1edzrc1ela K1esia. W . . . 

zate_m, aby i. ost.i:vtme~o Oia a pozy- statnim wlaściciclem polak;em byl p. Zygmunt ·plamieniach zginęła lO-cio letnia d:ziew- ws„zystkiem piemędzy. 
skac dla ZJednoczerna zawodowego Różańsh , - · ł · · , · k' h A I" 
polskieg.0 1

:: • • 'z P~biedzisk donoszą do „Po!:„ T~geblattu ~ ie~ynka! ktom1 spa~a w:> stodole. S~ahł.J: ZJazd ·s~cyah~t~w ros~~s. ~c w . ng Il~ 
Szczęść Boże 1 Wiecownik. ze pan śmieszny, mh~narz w Jerzykowie, sprze się takze dwa kon,e. I rzypuszcza1ą, IZ t ,~Daily Mail donosi, ze rewolucy? 

' • <!al ~woią wla_sność, obejmującą 1~2 mórg, niem ogień zosta,J podł1ożony. I ,n:iŚCi rosyjscy wynajęli na posiedzen~a 

i. 

c~wi1 _Kelmowr. z Oowam~ew~ z! 1_6,000 11:1~uel~~ Godula. w, szyb'ie Goduli, należą- i ikościól w Eiligton. Chociaż starali st,ę 
~; ~ Ail'tl r1.f'": Kiedy wreszcie przesta,ią 1 olcoq kuczH 01 

1 cym do kotpaln Paulus - łiohenzollem" t ,.,..,i • t · · · ·
1
sc zebran 

.Mfit: 1~~ ~"„u Sruł'!l czyzinę?!! i 1 
• „ , . . . . . . u rzy1q'1.C w aJemrncy m1.eJ e . , 

Poznań. Odbvwa1 s~ w Pozn5lniu uzupct t zerwała s.1ę (wlasc1w1e odwiązała się 1jedna,k. gdy w sobotę rano przyszli do 
ni«a1iąc~" wybór oięciu reprezentantów z grona I iod sznli) zeszłego tygodnia liruai i s.zah I :kościoła w celu uprzedniego przygoto
pr_acobio_rców ~o o~óh~ci kasy choryc.ł1 nr. l · 1 spaidfa .w głąb szybu, gdzie się rozb:ła. ; wania'-· prog-ramu .0 gólnep.::o zebrnni1. 

--
Wybrarn zostah panowie: Ignacy Lesmak. Sta- N i· b • t lk d '..; ' 1-· 1· ·· · :-„ '- i· „ · : '° 

Gdańsk. Przed około 4 tygodn;ti.mi nista-w Mewes, Stanisl'aw Nowaczyk, Antoni ! a sza 1 Y,'l.V. Y.. o wa ~ro~ne WOZ\.l. ł 'Zobaczyh rnspcktora po 1~yi z s1erzan· 
_przepadł bez wieści mbotnik t:mowski ;t~~~sze\\~~ W:ic'.~~v \~ra·l~~i ~-o do:~~:aniu I ~.~~e sz-~z~~CI~~ ze ~~ah .n~~~~ I t~·~-n-~H~_yan:_arni. ~ollcya ipozos~ 

- Zgubiona! zgubiona - powta-1 tej sromotnie, wnuczka męcwna, mor I rzucalibyście sobie przez ciąv~ całego 
• ri rzała MarY,a .takby w obłędzie, a Jerzy dowana. . . , . . . ł życia, iż pozbawiliście mnie moż.noś~1 

zawołał z. gniewem: '! .Marya I Paulma idomyslaly się c1ęz uratorwania waszej córki od śmierci. 
;~ frm Cl' .. kiego. - Operacya„. pał1skicmi rękami kiej walki, rozgrywającej s·ę w duszy Myślę również, że wśród takich oko· 

dokonana na mojej córce ... nie chcę„. I Jerzego; Sta'lY nierąchome niezdolne liczności, dzielące nns, panie Jerzy u-
to niemożliwe„. nie pozwolę! suczynić kroku dla wyjścja z przykrego 

1 
razy osobiste pow1nny b_yć zaipomnia~e 

(Ciąg dalszy)_ ~ - Dlaczego? ł położcnĄ1. Cóż mogły powiedzieć? I To nie Madelor stoi przed wami i rno· 
Madelor powrócił do łóżka Beny; I -- Bo ręka 1d111a nie dość pewna ... ! ~zyż strasz~a . prawda nie ujawniała ~ wi do was, tylko lekarz. 

badał ją w dalszym ciągu. Przyw.ólł I możesz drgnąć, za·wahać s·ę„. czyż ja I się w zg~ęb1em~ sa~nego iyia:ctelora. I Jerzy n:c nie odpowiedział, sta· 
z sobą wszystko, co w takim razie mo I wiem!... sto byłoby okropne! 

1

. - ~·,e s~arzę s!ęt panre Jerzy - ~ rzec przemawiał tonem łagodnym, sta 
glo bvć potrzebne. Próbował pędl ~1- Starzec wlepił w niego wzrok ba- irzekł wreszcie doktor, podnosząc gło- nowczym. Widząc, że Jerz_y mil:~.zy, do 
kiem sm<l rować gardło .dziec~a, r· 1z- I da~czy i głosem.„! zdradzającym głębo- '\Vę -- . n~·/cięż~za k11ra. na jal~ą podoba lktór zwrócił s·,ę do Maryi. . 
czynem sa'.etrzanem srebm, to jedmk kie wzruszenie, rzekł: t loby c1 się mrne skazać, będzie zawsze · - W u1kich razach matka ma w1ę 
PQhudz'lo większy rozwó) u c~orej. . f - Ah ! tak! rozumiem myśl twoją, ł ~asl~żo1~ą. M~sz prawo mi nie _ufa~, a ksze prawa nad dzieckiem od ojca. Do 

- Zapóźno~ szepnąr doktor z ·11c- pa.nie Jerzy. I Ja me b10rc c1 tego za złe. Mus sz Jed- ciebie więc odwolu)~ s,ię q, pytaniem, 
.vokojem. W pamięci czterech obecnych o- ł naik o tern pamiętJ1ć, że odkąd opuści- 1 „czy chcesz. abym spróbował ostatecz-

\Vówczas wyjął z ptaszcza k~lka sób stanął okropny dnamat śmierci An- I łem Chateau-le- Chatel, dużo praco- I nego, jaki pozostaje, środka ratunku 
jnstrumentów chirurg'cznych, które n'Z ny ~ombredel.. Czas nie zła~o~ził wy- i wałem, w.!1e!e się r:auczylem~. referaty ~ dla twej córki?" 
łożyt na stole. rzutow sum erna, a vvspomrueme smut- skladane przezemme akademu medycz · Jerzy otworzył ·usta, H1kby chciat 

Marya wodziła za n:m wzrokiem z nego faktu pozostało równie ŻyWe i bo 1nej świadczą, że dziś dośwhdczenie i f ponowić odmowę., zam:,J,kł jednak, a 
rwogą. · ł lesnc. moje rady mają ipewną wartość. ~ Marya wyszeptała głosem cichym: 

- Co zamierzasz robić. ojcze? --- ł Żal i cier1pienie ojca Maryi nie mo- - Dwadzieścia lat temu - przer- 1 - Próbuj olcze, ni~ch B6g kieru· 
PY1Hla. i glo go usprawiedliwić w oczach Jerze- wał mu Jerzy - miałeś pan także re- ł je ręką twoją!... 

Jerzy, posłyszawszy brzęk instra- , g-o. Madelor był zawsze tym le.khrzem, 1putacyę zręcznego, uczonego lekarza.„ ~ X. . 
mentów, drgnął i domyślił s·ę zam1a- ~ który ,przez swoje niedbalstwo i grze- i ra jednak.„. Madelor przystąpi! bezzwłocznie 
rów lekarza, a przyskoczywszy do szną n!eudolność skazał Annę Combre- t Te reputacye przywłaszczyłem so do oPeracyi; Marya. Paulina, Jerzy tl'1 
niego: del na śm::erć haf1biącą; byt zawsze ; bie niewlaściwi,e, to pirawda, pozwoli wet, pomagali mu w przygotowaniach. 

- Co pan czy1ić chcesz? - J(I- tym doktorem, •który wobec;. ciążące; I j_ednak ?an Jerzy zrobić ~obie uwagę, Starzec wziąl Bertę na ręce, polo· 
iadywal się podobnie jak Marya. na nim odpowiedzialności· nie spelnil o- i ze zamierzona orzezemme operacv::i. żyt ją na stole, za:slanym rrtitracą i kol· 

-- Dziecko wasze zgubione, ~,eśl: I bowiązku swego, byt tym człowiekiem, i nie przedstawia żadnych trudności.

1 
dr.ą; pod ramiona i 09ct szyiję dz'1ecka 

ni~ spróbuję dokonać na nim rnperacyi.. .. który spodlił jego matkę, znieslaw;t jej w;szystki~ podobne, :1akie robiłem w poqłożył walki płócienne, w ten spo· 
to jedyna nadzieja ratunku„. Przytem ·nazwisko, zaprowaidzil ,tą na gilotynę. życiu, usdawaly s!ę niechybnie. Mogę • sób, aby gardło wystawało. 
muszę was uprzedzić, że tego rodzaju Czyż on. Jerzy Combręcfel mógł was o tem zaJJ]ewnić, co już mówiłem - Jak jej ńiewygodnie, jak ona 
opemcya, która udaje się u dzieci star mu przebaczyć, zaufać, polegać na je- pr_zcd cl~wil:i że ot:vieranie żyły po- i K:ierQięć musi - ubolewała z płaczetTI 
szJ~ch. zawodzi często u chorych tak go umiejętności, oddać w jego ręce cór ~ w1etrzneJ 1przedstaw1a dla Berty więk- ~ matka. 
młodych, jaik was.za ·córka„. Zrobię, lkę. Czyż mógłby bez straszliwe~\ trwo- I sze ryzyiko, niżeli dla starszego wie- ~ re 

1 
·) 

jak rozkażecie.„ Decydujcie s·:ę pręd- gi patrzeć na larncet MadeJora. pr.zeci- t kięm dziecka. Sądzę jedrJ1k, że n'-e po- ~ \ ·ląg da szy nastąpi. ~ __ ·,. ·_j 
ko. 1pjący gardło .Berty? Po babce ścię- winniś.cie się wahać. Odmawiają,c, WY' 



W In~olst1 t na dworcu z\lerzyly 
się pociągi. 'J 'rzy o oby odniDsły c:ęż
kie okaleczenia. 10 lekkie. 

Paryż. Postępowanie śledcz rze-
ieiw osobom, które zawiniły wielkiemu 
nieszczęściu w kopalni Courrie-res zo
stało zaniechane, lecz minister s.pra
wiedJiwości Guyot Dessaigne założył 
przeciw tej uchwale re\\dzyę. 

złowick może pić phvo, wino. wódkę 
lub inne 'Ilapoje, za:\vierające taką tru
ciznę! 

We święta zechcą nasi Szanowni 
Czytelnicy i Czytelniczki agitować w 
celu pozyskania "Wiarusowi Polskie· 
mu'' licznych nowych abonentów na 
czerwiec. 

Ostatnie wiadomości. 

1 na Jniei'scu przez ~1ły czas posiedze
~~: Gazeta „Mirror" donosi. że przy
:~bal taiem~1ie z Wl?ch G?rkii w cell! 
· czestnic'.lJen:a w 1pos1edzen1ach socyall 
!ftó1r. W Londynie zebralo się 330 so
~yal..demokratów rosyjskich. ~osi~
dzełłia vrzygotowa:w~ie _odbywa1ą ~1ę 
dnielll i uoca. W medz1elę na IPQ'Sle
dzen:u ])yl opecny czlonek. Izby AJek
sinskii, który oświ,1dc~ył, że_ Izba j~st 
·uż niepotrzebna. Us1łowaima posłow 
~ocy:alŁ~ów winny dążyć do :~ rozwią 
za11i12. 

Wobec zjazdu rosyjskich socyal-
demo.lrrat&:v" w Angk„ ~r.zeważa tam 
opinia, ga111ąca porzuceme ipr.zez socy
alistów drogi konstytucyjnej walki 
przY :pomocy Izby. 

Frankfurt nad Odrą. We wiosce 
Vetschau zamordował robotnik Richter 
swą żonę, z 1którą żyt w niezgodzie, u- I( rot os z y n. Za rzekome pod
derzeni·em toporka gdy spała, poczem burzanie do strejku szkolnego przez 
uciekł. Morderc~ aresmo~~o. rodzielanie różnych pism i karteczek 

Barmen. W Hamburgu aresztowano skazała izba karna dra Jana Bolew
IPOS!ańca Lauterbacha, który okradł tu- skiego na 3 miesiące więzienia. Proku 
tej.szy ba1l1k niemiecki. U Lauterbacha rator wniósł o 6 miesięcy. 

Huysmans. 
znaieziono j.eszcze 49 200 marek. Bomb a y. Z powodu grożących 

Kastrop. Zarząd szkólny poistanowU Indyom angielskim rozruchów chwyta 
rutworzenie osobnej klasy Jl'Omocni- się rząd środków najostrzejszych. Wy. 

\\: niedzielę wieczorem 1Zmarl w czej dla dzieci mniej uzdnlnionych. dawce pisma „Indian Home..r_uler" w 
Pary~łll znany powieściopis·a!rz Jerzy Marten. Robotni!kom ·cegielnia- Bombay skazano za dwukrotne umiesz 
Kair.al Huysmans. Pirzeżyl, lat 59. nym Stankiewiczowi, Studnickiemu i czenie artykułu podburzającego na 
Rząd węgierski przeciw 'kolejarzom. Ro~ozińiskfomu s'kradzinonio 'zegarld, rok więzienia. 
Przedl~żony ,prnez miniist~·rstwo 1pidriiądze i1 ubrnni1a. Złodziejem jest Wiedeń. Baron Aerenthał od~ 

J1andllll ?roJe~t ust~wy ~' snrnwie pra-. paw bek Russelmann, który po dokona wiedzi wkrótce włoskiego ministra 
gmatylo sluzboweJ ~ole.arzy ·przy zna niu kiraiclzjeży się rnlotnil. spraw zagranicznych i przedstawi się 
ie dy.rekcyom kole;IQwym. Pńlwo n~- ~ Witten. Inwalich Teodor Schii- królowi włoskiemu. Tittoni następnie 
1ychml1G1stow~go wyid.alema 1l_rzędm.,. fer, liczący lat 80 skoczył do stawu i zrewizytuje barona Aerenthala i przed 
ków ~a um~slne z~n1edbyw~me obo- utonął. Na brzegu zostawił Sch. li'St, stawi się cesarzowi austryackiemu. 
wiąz.kaw. sl~zbowycn; .za udz~al w ma- w którym donosi, że powodem samobói Ber a i n. Pisma bliskie. rządowi 
sowym srre1ku, za u~z!ał.w brier.ny1!1 o- 1stwa }est nieuleczalna chcxroba. stwierdzają z powodu wynurzeń włos 
porze, oraz wtedy, „~~elI .w 1Przeic1ą~11 Hessłer. Górnjk Schwia1rz tak się kiego ministra spraw zagranicznych 
15 .dnt,. mimo wezwawa rne wy~tę1Qu1e rozgniewal na swą 'Żonę, gdy go o- w włoskiej izbie poselskjej. iż w gló
vrzęd1n~ z .tawa1rzys_twa zabromo~eg.o. budziła, cuby ni1e zapóźnił d!o pracy, iż wnych punktach polityki zagranicznej 

_ Zr1lofZern~, towarzystwa ko~e1~::t1rzy udetzyl :ą najpierw w glqwę siln1e kil mocarstwa należące do trójprzymie
może n~:stąpr~ ~ylk<0 za ,poiprzędmem ze kakrotnie łopatą, 'a' następnie przerznął rza są iednego zdania. 
zwolenmm mrm:stra ha'~~h1; st~tut mu- i'ej gardło. Rany Schwarzowej są Paryż. Dziennik „Figaro" wy. 
si być rPrzedlozony m1mstrow1 handlu śmiertelne. Zonobójcę aresztowano. raża się z zadowoleniem o odbytych 
do zatwierdzenia, jeżeli ijn.teresaw~na w ·Pr~toryi w Afryce angiel~kiej co dopiero w Austryi '\yyborach z PO· 
dyrekcya koile1.\owa na to srę ,z,godz1la. · wybuchlo beuobociic 'górników. Dla1 wodu ldęski zupełnej narodowych par
Miniister ha1rndlu ma w,awo nJ1qe,lneg.o utrzymania 1po.rządkru !PO:\Vialano rwoi- tyi niemieckiich. 
nadwru na:Jd tego, rod1za1ju towarzys't\Y_a sko. - O e I s e n k i r c h e n. W tutejszych 
mi i ma prawo Je rozwiązać, o ile prze Datteln. Ks. ka1pelan Ludrwik Lam barakach, znajduje się 12 osób chorych I 
kroczyłyby zakres działania. . , ,pen z Leer, ~ostał mianoW(any !Probo- na tężec karku. 

Kolejarzom nie wolno II1a1ezec do szczem parafii tutejsze~„. Jo h a n n e s b u r g. :pomiędzy 
i1dnego. związku, którego cele - po- Monaster. Liczba studentów me- stre}kującymi robotnikami lcopalniany 
ulug ·za9atryw111ń mini1st'ra handlu, _nie dyoyny na wszechnircy tute1Jszej wciąż mi a łamistrejkami nastąf!i.ły poważne 
dają się iPO!f!Odzić z interesami sluiZpy wzrastia i obecnie przekroczyła już starcia. Grozi strejk jeneralny. 
koleioiwej. setkę. · Br u n św i k. Rada rządząca zwo 
~~-w Horde. W wakowni fabrY1ki „łiór- lała na 27 bm. sejm celem obom nowe-

f'fl „ a , •• !!"'-'"' t der Verein'' z1osta! tt. Schlei111.er zna- , 20 rejenta. Będzie nim orawdopodo-
.ea rOZlj ~ft S fOD." czmie poparzony, więc odstawiono go bnie książę Jan Albrecht Meklembur-

t do domu chorych. ski. 
Bockum. Dnia 12 czerwca odbę- ! Horde. Górnik Wawrzyn Adamski W ie d .eń. Wybrano dotąd podług 

~zie się ogólne liczenie ludności we- t został w kopalni ~,Fr~ie V· gel'' oka~e- ostatecznego zestawienia 58 socyali· 
d!ug ?JaJWodów. Dzieci, w dniu tym czony w no,B:ę, skuth..!i:1 c~e;;J_ nmswl stów a mi1anowicie· według narodowo„ 
l1ie ,pójdą ido szk!oły, aby nauczyciiele ikilka ty.g.odni świę :.Jw.le. P?dczas ści 34 niemców, 22 Czechów, I Polaka 
mogli wziąć udział w spisywaniu lu- 1calej1 swe1 choroby me d~star Jednak i l Włocha. Do wyborów ściśJejszych 
dności. Adąmski 1żednego wsp~'fcia dt<Jrych? stają socyaliści w l 13 okręgach. 
Bocłmm. Książkowy Otto Schulte przez oo Q0~11di we wielRą nęd·'~ WJ Stresk górników w Lotaryngii. 

sprzeniewierzywszy 13 500 rmarek. u- na spaida na istanszego kitil'pszait?we- w należących do przedsiębiorstwa 
ciekt. ' go, który nie dosyć ~ychlu zgł~)Sll g~ „Rombacher Hiltte" kopalniach krusz. 

W dodatku zalącza~y kwity do w kasie knaps_za~to~eJ. -: \Y teJ sa~eJ cu Orne, Sanktpaul, I(frcbenberg i Ross 
zapisania uWi·arusa Polskiego" na :korpalni obw.Iesit si~. gorm:k Lotwitz Iingen zarstrejkowało w czwartek rano 
~zerwiec. Rodaków uprnszamy, aby ipodohr.10- z ro~r~a,czy,, 1~ mu. wna ~mar- 800 górników, by zaprotestować prze
kwity wycię!i i dali tym Rodakom, la. Nieszczęslr'W~ 0.sieroc.i.l 6 · dziatek. ciw uowemu statutowi knapszaitowe 
którzy dotąd nie abonują pisma na- Osterfełd. Oorm~ .Wienen ido'.stał mu. Zanosi się na rozszerzenie strej-
~zego. , się po~niędz~ kos~ a scu1a~ę ~zybu i zo k 

~omm. Przeszło 1500 rohotnikow stal rnebezpieczme. 'pognieciony. u.Po z n a ń. 75-letniego proboszcza 
Portowych Z1aistre~1kowalio tu, żą·ch~ąc Dortmund. W jedn~:j z fabryk tu- Edmunda Byczy1iskie.go z Gromadna 
Dodwyższe.nia zarobku. te~·1szy1ch zostali if'?botrnc~ Boleslaw skazała izba k.arna w Pile za rzekome 

~eckUughausen. \;V tutejszym do- 1 Potocki i Jan Kut:rnk o!Jlani wrząc~ ":0 podburzanie do strejku szkolnego na Z 
rnu chorY!ch .ZJmar.l na tężec ka.rku rn ·1 dą i ta:k niebezp1eczn!e paiparZCHll_, ze mie~iące fortecy. 
lat liczący robo;tnik Stamula. 1ekarz Il11aikązał leczenie 'Vv domu cho- W R o u e n w Francyi zastrejkowa 

Norymberida. W Polten1stein pod- ł ry1ch. , . , ... ło 1500 robotników portowych. 
czas burzy schroniło się 5 osób poddrz_e Langendreer. G01rn:k. Rud?if Cy- Mo n ach i u m. Dziennikarzy an-
wo. W drzewo uderzył grom i zab1l bulsiki wraca'.ąc z kopalm, nPnnz v.on gielskich przyjmie osobiście także ksią 
Wszystkie 5 osób. Preussen" przeszedł .PTzez tor koleJo~ żę rejent bawarski. - Towarzystwo 

Berlin. \V przemyśle drzewnym, PO wy w zakuzanem m!eJsc.u, le~z w teJ J dziennikarzy polskich w Poznaniu za
strejku dwudziestotygodni<0wyim poidję- chwili nadjechał pociąg I zabi~ go na mierza także zaprosić dziennikarzy an 
t~we wielu warsztati1ch prc:·cę. W ;e~z- miejscu. . giefakich do Poznania. 
cie \Vla,risztaitów mada roibotmcy po sw1ąt Borbeck. Na1jprzew p1skuip-Sufra- ~~- wąas._mn-~ 
kach tak samo wrócić do pracy, gan ks. Milller z Kolonii· przrbędzie Od R d k · 

Gelsenkirchen. Rohofal.ik liarinepke 12 czerwca w celu udz1elema sw. Sa- e a u. 
' został 1Drzez killku łobuzów naipaidnięty i krnmentiu bierzmowania, które odb~- h: „ L. ](ubiaka z Bruchu prosimy o po 

znaczni1e poirainio.ny. .dzie się 13 i 14 czerwca. Następme dainie n;:im sweRo dokladnego adresu, ponie-
łI K b b k waż wyslany list "poczta nam zwrócifa. · ordel. Ciskacze kop1'1ń rurppa uda się ks. M. do Berge or ee. . _____ ---~-- ~„ 

.Jfanower" i „łia·nibal", którzy ziastrej- Emmerich. w ~tawie utonęli· dwaj ----Od EkspedJCMi. 
kowali, już ppdjęli pracę. . chlopcy murarziai Ruchty. Trupy wy- 11 

h T~ewir. Górnicy kopalń hut ~ Ro~ dobyto. Panu J. B. w R. S. Firma ta jest obcą, 
Sllich 'I Orne. „Kirchen.1berg", „Offhngen Dui·sbura. Pomocnik drukairski Ka- g:dyż i pierwszy nie jest Polakiem w ogóle, a 
a t p l 800 za "" drl!.,!;i tylko z nazwiska. ~ ~ - au~" w liczbie p~rzesz o " ; - imrowski z - Altenessen, liczący lart: 24 ___ , __ '!!l!f. ______ , ___ ·- __ ~~:1kowa1t. W ,kOl]Ja,lm „Orne za,e- ~trzelil sobie z rewolweru w gluwę 
ło tylko 40 gornikow. . , i nieibezipiecznie się zramł. Powodem 

r Strąssburg. Tutejszy c~ch mab- tego rozpaczliwego kroku był ipodob
rr? WYdaJH z pnaicy wszystkich Z?irga- no brakpracy. DespeJ11ta umieszczo
IZoiwanych pomocni~ów ma1ars~I·c~e- no w domu chory·ch. 

rzyt łlamburg. Paw.wiec „~oer~101~we- . Gelsenkirchen. W korpalni ,.~o~
sk' ? skałę nad wybnz.ezem h C t ł , olidation" z;ostał okaleczony gormk 

Itn 1 zatonął w trzech m11nutac . z e- s · 
l1' osoby , t • Gala. I d .k u ?nę1y. . . Liinen. Pewie:n młody cze a m 
rjJ Gelsenlurcben. W tuteJszeł b~ra~e . 'roars:ki s adł w nietrzeźwym stanie f 
12a chorych n11 tężec karku zna1du1e si~ 

1 

pl~. dąc. z ~. ozu i zostal przejechany. f. 

osÓbacyentów. Dz:~ zaś kill~a dals.zyc - . Le~a;z stwierdził. że śmierć nastąp'la f 
eh w ~a race um1eszczono •. ~dyz za. . . wodu zatruci\a al.lmholem. ł 
horowah pod obja,wem tene sameJ I z QCO ~eszcze kto powie że rozsądny ~ orob:v. łi zy .' ' 

Towarzystwo św. Jana w Hiillen. 
W niedziele. dnia 19 maia odbędzie się 

o godzint'e 012 posiedzenie, a nie o godz. 4. 
O liczny udzial P'.~~i____ Zarząd. (1) 

l(oło śp.ie~u •. Zofia" w Sodingen. 
Familijny wieczorek oLlbQdzie się 19 ma

ja o godz. 5 po poJudniu w sali p. Wegmann'.I. 
Odśa:e przez czfonków wprowadzeni, mile 

widziani. O liczny udzial prosi Zarząd. (1) 

Towarzvstwo św_ Józefa w Altenbochum. 
Zebranie odbędz.ie się w pierwsze święto 

o ~odzinic 012. O liczny u<l7)'al prosi 
(J) Zarząd. 

Bractwo Róiańcowc Polek , .. '' atten ll'?id 
id nosi W\"m ~1 '!rom, 1ż pierwsze u~t 
Zielom· h ~wiątek oo godz. 1 o 2 bedzie od
ma wimiy Różaniec ·w. w koś "ełe. Po Rói.~it 
cu odb~zie ię z branie i zmiana tajemni ... 
na $3-li zebraf1 Tow. Sw. Józefa u p. Pr~koo 
przy ulicy Nor<lstr. O liczne przyb}~ te na 
Różaniec i zebranie uprasza (I 

K. Zmyślona. urz-eł tona. 

Baczność druhowie w Bismarck ! 
Druhów ćwicz..1cych prosze. aby sie 

niedziele jak najliczniej . s~awil~ o g?dz. 12~ 
na ćwiczcinia. bo o ~ooz1rue 2 Jest wiec na tci 
sali. Cwlem ! Naczelnik. (1) 

l\oło śpiewu „Mickiewicz„ w Oberabusea.. 
W sobotę o godz. 8 Iekcya śpiewu. W 

niedziele - 19 lefcya o l lgodz. O g-odz. 3~ 
po poludniu zgromadzenie w lokalu. pote!" 
wymarsz do kości~a er ca J e~sowego, gdzie 
wvst~pujemy ze śpiewem kośc~el!1Y~ na pol
skiem naboże1istwie. Po nabwenstw1e zebra
nie na którem przyjdą bardzo ważne sprawy 
p<ni obrady. O liczny udział pr06i 
( l) , Zarząd. 

-------
Baczność Ostcrfcld ! 

Douos.zę szan. cz.to1fao111 komitetu k~ciel
ncgo oraz szan. zarządowi Tow. ś~. _Jozefa. 

Gwiazdv Jedności" i Bractwu Rozancowe
;;m, iż v: pforwsze świi,to Zielonych ~wi4tck 
o ~O(lz. 9 odbędzie sic zebranie u .ri. Huseman
na. ponieważ mamy \V:ażne spr:rn::.y d~) omó
wienia. Zarazem upraszam stary konutet k.o
ściclny, aby się raczyl stawić na .owe zebranie. 

\V imieniu komitetu ko·śc1elnego 
Stan Gierllch, przewodn. komitetu. 

Szanownym I{ołom śpiewackim z ołcrę2u 
I. W estialskiel!o 

douoszę, iż zebranie okręg-owe odb~dzic się w 
niedzielę, dnia 26 maja w ~emc .. Zarazem u~ 
praszam Szanowne ~o.ta, az~by s1e. ze ~we.ml 
nieśniami do zcbrama z~losiiy, pomew.a_z n •. u
szą być o<les.J:anc na policyę. Ko.ta, ktore i~~ 
szczc swych skfa<l.ek nie 11adesl;.My proszę~ azc 
hy sic z nich ua zebr~niu_ uiścil~ .. P~o~zę sz~r· 
Delegatów, ażeby sic . Jak. 1na1hczmc1· stawi 1. 
ponieważ bodą losy c1ągi111<;t~ ?o d<). \~ystę
now:a.nia ze ś!)iewem. O ktorcd gouzm1c z~
br.a111'c si~ odbędzie zostanie podane 11a. karcie 
zaprosZt,"'l.1ia. O liczny udzial w zebranm pr.:i
si A. Sibilski, prezes okr. wostf. ( 1) 

Towarzystwo "1:·imn ,,Sokół" w Hamborft 1 

podaje szan. druhom do w_iadom?ści, j~ zeh~a
;r1ie od'będZ1ie się w drugie święto Z1~lou1}ch 
Swiąte'k 20 bm. o gooz.. 4 po poJudnm u p. 
Thomasa ul. Mciderichcrstr. Na ?orz~:i<I:lrn o
brad. ważne sprawy. a zatem powmno~c1ą ka
żde~o druha, by siG na z.ehrnnie sta~v1t. Re
wizorów kasy uprasza się na godzinę a po 
p-o.łudniu. . . . 

Uwaga. Szanowne ąma;r,da, kt?re o~eb1 a
ly zap1:9szenia na wyc1cczkc;, ~tora su; od
będz.ie 26 bm. za Renem, pms1my. o odpo
wicd~. czy wezmą. ndzial we wyc1cczcc, ' 
ce·lu uzupeCnienia programu. · 

Czolcm ! Wydz/:at 
Stanisław Ro-wiński. prezes. ul. Schacferstr. 32. 
Jan Switalskł. sekretarz. ul. ttcinestr. 46. 

Wszelkie listy tyczą.ce się naszego gnio
zda prosimy na ręce prezesa lub sekr.ctar1~1 
posy<iać. 

Bac1Jwść Gcl!'ienkircben i okol~ca ! . " 
Na poniedziaJek w drug-ie święto Ziclo

•llY'Ch Swi_ątek o godzinie 1.1 i pól przed p<.Mu
duiem zapraszam wszvstk1ch Pano~ przewo
<lnic~.łcvch z Gclserikircllen i okol!cy na vo
gad:mkę w sprawie p l!skiej p.i~lgrz„vmk~ do 
Neviges na salę pana Lohką, nl•cn Kośc1etna 
(Kirchstr.) napr.zcci\v do.mu ch_or~c11 • w Get
senki rchen. O punktualne s.ta.\v1eme się upra-
sza (574) 

Firanclszek Prass, przewodniczący. 
Uwa~a: Towarz;vstwa ~olskie, k~óreby 

slę chcialv przyłączy~ do p1elRrzyrnk1 pro
s.zę przystać na notradanke swych zastępców ' 
tnb Sl'e z1rlosić do franc. Prass, w Gclsenkir-
chen-Hcssler, Rcichs tr. 12. . 

Na p<>gad.ance będ~ karty prowizorycz-
ne rozda.wane. (1) 

Towarzystwo św .. iadwiłz:i w Dortmundzie. 
obchodzi w poniedzialek 20 maja, w dr.ug1e 
święto Zielonvch $w~ątck, . swą urocz:~stośc o.o 
świc-cen!a chor~2wl. na sah p~uu Schafera, uli
ca Lcssing'a i Leihnitz. 

Na uroczvstość omvyż~~ v,a:praszamy 
wszystkich czlonków i Rodaków z tutejszej o~ 
kolicv. SzanowJle towarzystwa, które zap!o
sze1 'a odebratv. oraz te towarzystwa. ktore 
die braku adresów 7...aproszeń nie o<lebrafr. orn 
simy. aby to o~loszenie uw~ialy ZJ: ~ 1?r ze
nie. na godzinę 2 no 00<'u<lmu. Do kos.ci. a ~
<laiemy się o i;rodzinie 2.45. Po na~o-Len. tw1e 
powitanie czto1ri.k6w i i;rości hr~tn1.ch row:t
rzvstw. O !(odzinie 7 nrzcd ta:wieme ama.tor
skie ood tyt : „Iia11usia" w 4 aktach. Po .Przed 
stawieniu muzvka i t:i.ńcem. Cztonkow1e to
warzvstw hratmich winrui się okazać ustawa 
tub karta le~itvmacyfna. Wstenne 50 fen._ 
Nieczłonkowie nl::J.ca nrzed czasem 75 fen. 
przv kasie 1 mr .. Wvrażamv na<l.ziele. iż sza
nowne tow.arzvstwa i rodacv o naszem t~.a
rzYstwie nie zapomną i ws swem przvby~em 
7.aszczycić racza. (2) Zarz~d. 

PODZIĘl(OWANIE! 

Towr.rzvstwo św Pfo.fira w Stec1e. 
Wie!. Ks~ dziekanowi Jrssem'owl w Stee 

le. za urzadzenie dla P01aków Misvi św. oraz 
Wiei. O. Bazylemu Mazurowskłem1• z Dortmnn 
mundu za "' doszone nauk; s!'<laaa serdeczne 
Bóg zaplać! (1) Zarząd. 

7.-a o~łoszenla I reklamy redakcye w „ 
c pułtllcznoś ~. nie odpowla~; J 
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Szanownym Rodakom polecam mój bogato zaopatrr.ony 

skla to a Ow lok ~o Jrt 

Wielki "'Vbór matervi na suknie, 
perkale, satynety, moślinJ, batysty~ szyrtyngl, płótna ltd. 

Materye na suknie prawdziwe wełniane od 80 fen. do 6 mk. za metr; perkaliki, satynety, wielki wybór po 25, 80, 50 fen. i 
droższe; muśliny wełniane od .,&0 fen. do 2 mk.; materye na bluzki w kratkę i gładki deseń od 70 frn. do 3 mk. Firanki białe I kre
mowe, szerokie i wązkie, od 20 fenygów do 1,50 mk. 

Rolosy i story we wielkim wyborze! 
Nowości vr pluszach, aksamitach, jedwabiach mieniących się, atłasach, jedwabiach czarnych i kolorowych na suknie i fartuchy od 

1,50 mk. do 5 mk. KołdrJ na łóżka białe, kremowe i kolorowe para od a mk. 

Koszule męskie 
cd t,óO mk.. NOWOŚĆ! Koszule damskie 

od • marki. 

Chustki na głowę jedwabne, atłasowe, tureckie od 61 fen. do 15 mk. Polskie poszwy, ''1rsypy, płótna na fartuchy w wielkim wy
bo1·ze. Parasole, szkarpetki, ·pończochy dla niewiast od 20 fen. do 50 ten. Wielki wybór ubrań ro uuczteh, modre bluzy, spodnie, 
kitle, koszule brązowe itd. bardzo tanio. 

Najnofwaze kra'Waty V~ 100 kolorach ~, 30, .ao, aO len. do~ ud~ • 
:~ Ka.palusze męsłlie, .._., 

sztywne i m1tkkie wiedeńskie fasony od 1,50 mk. poeząwszy. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;t ~ ·~ ;t Cylindry i szapoklaki. ~ ~ ~ ~ ~ ;t ~ ~ «' ~ ft re 
Wielki 11bór 1 materJ ath na ubrania, spodnie, płaszcze I paletotr~ 

Specyalnie mater5e sokolskie bardzo tanio! 

' 

.„ 

Bochum, Swój· do swego! L iitgendortmund 
·Biticherstr. 46. (544) 

J. Barański, Wanne, 
że 1430 

-Józef ·Wiśniewski, 
Najwięks!y i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i cal.Io· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje si~ 

przy ulicy Karola (Karlsf r.) nr. 3 Neu;;tr. 61, w Brnchł1ausen, Kaiserst:r 
ma towar l'Zeczywiście dobr7, trwały I tani jak.o to: naprzeciw kościoła. ka.tolicldego. · , 

. . Najtailsze i 1111· 
Maszyny do gotowania, emal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuchenne, maszyny do I ~~~~.~L~? w ~~!.~~~ 

z gwarn.ncyą na 5 lat. 

Polecam wszystko w w1elk1m wyborze. • , 
Zapraszam Szan. Rodaków do .swfodzenia dogodnieJSZe zrO. 
mego s~ładu bez p;zym~su kupna, .wskutek dł k d~ 
Czego BH~ przekonac mozecte, że Il8JkOrzys1- 0 Z3 Up1łł 
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze młodożeńców. 

prania i wyżdżymania. Przybory do takowych. 
·!motory pD°tffUi życzenia. 

Geny niskie! 
rzecz-, u ( 400) 

Jana Barańskiegoo 
Kołowce pocz. od 60 marek 

aż dei. najlet•~rt.yeh. 

Za gotów"I«;!~ ~a odplah~l 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 
kupią, wypożyczam gratis porcelany na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój : }: 

Bacżnoś(: Rodacy 1 Swój do swe~o 

Kto eałk. urząd,"lenie kuchen· I Presz~ ten lns~rai WJ'• I Ka;idy, kto icn wycinek wrę- własny warsztat tapicerski. 
-:::::.- Na życzenie. -p~zerabi~~ st~~~~;m.ate;;; 
w jednym dniu po cenach tanich. · 

ne kupi, otrzyma ładny po- elq~ I cq, otrzyma ó proc rabatu 
darek. w towar7.e. 

Polecamy sźanownym Rodakom z Dan t
muudu i okolicy na!'$~ą nowo otworzoną 

· .· · polską · ksiegarnie. 
~ ·Mamy również wielki wybór książek do lłła• 
W bożeń ~twn~ i powieściowych Także kr:~y?.e 
""ł- bez pod kopubmi, flgn.-y różai1ce (~ygąrZl'.. 
• i • p1e1•€)sy. Ceny umiarkowane. · 

. ic~lic .ii -& Kłobns, 
Dortmund, :Albertstr. ~ narożnik Borsigstraesc.' 

Za gołówk11 ! 

·. 
Ma.my zawsze na sprzedaż: 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

.obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylko 

domy z ogrodami do 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

os czędności 
4. J•roef>ł!llt na k9.żdorazowe ż~danie, 394 
~ 1 ra p Of'ent za kwartalne;n w~powiedzeniem, 

, li . procent za półroc:-.:nem wypowiedzeniem. 
~ Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowiP-· 

dzeniem,, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
ruit.ych rrnast. 
Doore 5 prnce;it przynoszące hipoteki mamy zawsze na. sprzedaż • 

Adreso ;va.ć trzeba jak następuje: 

~ ank Pa;•celacyjny 
E. G. m. b. H. Kof>jt~n. tPosen). 

a odpłatę! 

Dobre otrzymanie 
al 

dla robotnika. 

Odebrałem swieżo w komis i lJolecaro: 

dom z hand em 
w Hochlo.r o 16 izbach z ogrodem w blizkości ceci 

i fabryk. Taksa wynosi 32 OOO mk. Cena 20~ 
mk. llipotokl uregulowane. Spłaty ratami. 

548 

Telefon '677. 

inte es b:redyto,t1• 
Herne, Bahnhofstr. 60' 



r. 114: Bochn , na niedzielę, d ia 19-go maja 907 

• 
i 11t11to1 pts o 11dow1 dla Po1ak:6w 11 obnJID.1 poś 11 1śwt1 1 oru p w u dowya p 1ltyo1 y I z robio m. 
-----------------------------------------------~----------------~ 

WJ"cbocllł codZiennie z wyjątkiem dni poświątea-
1ycb. Przedplata kwartalna na t><>Czcie i u listowych 
lW'JUBSi 1 mr. 50 fen •• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
tJ ten .,Wiarus Polski" za.pisany Jest w cenniku pocz 

W 1111 Boże za Wlarc I OJczyznc l 
Za inseraty placi sic za mieJsce rzadka drobnC10 „„ 
ku 15 f. ogłoszenie, iarnlesz.czone orzed inseratami ł 
fen. Kto czesto oglasza otrzvrna rabat. - Listy • 
,, Wlaru$a Polskiego" należy f rankowad l podać • 
nich dokladny adres piszącesro Rękop. nie zwracamJ W>wym pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

Redakcya. Drukarnia I Księgar nla znaJd~e siew Bochum, ,rzy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 
=~ ZI r -· ••• -=-~ 

Rodzice polscy! U czele dzieci ~we 
mó~łć, czytać i pisać po polsku! Nie 
lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się nozwoli ! 

Szanownym Czytelnikom i Przy. 

jaclolem pisma · naszego życzymy 

świąt jak najweselszych. 

R f: D A 1( C Y A. 

Z wypadków dni&. 

W ·Rosyi zanosi si~ znów na zaburze
nia większych rozmiarów. 

W ostatnich dniach wykonano kil
ka zamachów przeciw 1Urzędnmkom. 

Wedlug osta:tnid1 wiaidomości wYbuch
ly v guberniach Saratowskiej, Simbir 
skiej i Kostromskiej wielil<1ie rozruchy 
rolne. GubematOirowie zwróciH się do 
rui.du z w.niosikiem .o wz.mocnieruie sil 
wo'.~owYch. 

W Beziers w południowej francyi .'Y~ 
darzyły się rozruchy„ 

Ludność jest oburzona~ że rząd nie 
cz~i stanow,czych kiroków iprzeciw 
fałszerzom wina. Tłum napadf na ra
tusz .i miszczyl meble w dwóch biu
rach. 

lVybory na ŚJązku austryackim dały 
następujący _wynik: 

Na 128.993 l:liJJOWażnionych do gl-0-
sowanih oddaITTo 127.096 ważnych glo
sów. 55.243 ,padło na s·ocyalnych de
mokratów. 37.281 na niemieckie pairtye 
tnieszczańskie, 23.066 na !kallldydatów 
llolskich, 10.441 na czesklich. Z glo
sów niemieckich przypada 24.298 na nie 
niiecką partyę postępową, 12.983 na 
tchrześć. soc.; rozstrzelonych 1.065 gl. 

Wybrany zost;ił tylk!o jeden Polak 
narodowiec; z powodu 1niedastateczne 
go uświadomieruia narodowego i spo
łecznego wielka liczba ro_l>otniików 
Polskich odda1ła glosy ·socyalistom. 

Wynik odbytych w Oali~vi wyborów 
do austryackiej Rady państwa przed-

stawia sję jak następuje: 

W 18 ok1ręgach, w których odbyły 
się wybory 14-go ma!ja, w:ylbraino 5 
ZWolenniik:ów Po1rskiego Snronni.ctwa 

Lu<Iowego, 2 konserwatystów, 2 na
rodowych demokratów. 1 z Polskiego 
Centrum Ludowego, 2 ukrntif1ców i 1 
radykała ruskiego. W dnnych okrę
gach odbędą się wybory ściślejsze. 
\Vczorą·1, w piątek, odbywaly się wy
bory w reszic:ie okręgów, na które przy 
nacJhją 53 mandaty. 

Statystyka strejku szkólnego. 
Poniżej podajemy za „Dz. Pozn. '' 

szczegółowy pogląd na kary wymie
rzone z powod1u oporu ;przeciwko nie
tni&kiemu pacierzow._i i· niemieckiej na 
uce reJ,igii. Liczby odinoszą się do W. 
Ks. Poznaf1skiego i Prns Zachodnich. 

Na czele figuruje przeszło 250 soł
tysów, lawników i członków dozorów 
s.zkólnych„ którzy zlożooi zostali z u
rzędów. Między nimi zmd:luje się 65 
księży. 

z ~inmaizyów relegowano 80 uczni, 
z których jed~ak 55 do zakładów z 
powrotem 12fZy}ęto. 

Za rzekome nawoływanie do strej
ku resp. przestępstwo paragrafu · 130 
kodeksu karnego skazani zootali nastę
·pujący księża: 

Dnia 11 iStycmiai 1Przez izbę kamą 
w PHe kis. ka.peuan Stankowski z Potu
liic na 600 ma'fek kary. 

Dnia 20 styczinia 1r. b. prz·ez izbę 
karną w Poznaniu ksiądz pral;it Klas 
na 11 OO marek kary. 

Dnia. 26 sty,cznia pirzez i1Jbę karną 
w Gnieźnie ks. 1prohoszcz Piotrowicz 
11'1 2 miesiące więzienia. 

Dnia 31 styc:mia skazała izba karna 
w Lubawie 8 k ięiy ;polski h każdego 
na 1 miesiąc więzienia. 

Zmarły śip. ks. proboszcz Anders 
~kazany został przez izbę karną w 
Gnieźnie na I miesiąc wie.zienia. 

Dnia 4 lutego skazala izba karna w 
Po~naniu ~s. kan. Adamskiego na 300 
rrtcm~k kary. 

Dnia: 22 lutego skazany został ks. 
proboszcz Niedbal :na 1 miesiąc fortecy 
i 200 marek kary pieniężnej. 

Dnia 24 lutego $:azala izba karna 
w Oniefoie profesora gnieźnieńskiego 
seminl'.UYillm duchowne&'o ks. dr. Trzcjń 
.skiego na 150 marek kary. 

Dnia. 27 I11tego skazany zostat ks. 
rpralat Kfos z Poznania na 450 marek 
kary. 

Dnia I mar-Qa rb. skazała izba karna 
w Inowrocla1wiu ks. proboszcza Lau
bitza na 300 marek kary. 

Dnia 21 .ma11ca otrzymał ks. prob. 
Piotrowicz w Oniefoie 1 miesiąc wię
zienia. .. 

Dnia 25 marca otrzymał ks. prob. 
fadomski w Ostrowie 200 marek ikary. 

Dnia. 17 marca skazany został k5. 
probaszcz Ludwiczak z Lubasza na 
150 marek k(:iry. 

Dnia 14 marca otrzymał ks. prałat 
Kłos w Poznaniu 200 marek kary. 

Dnia 10 kwietnia skazany został w 
$remie ks. prob. Okoniewski na 6 ty
godni więziernm, a wikaryusz ks. Buda
szewski na 4 ty,godnie więzienia. 

Dnia 12 kwietnia 1otrzvmal ks. ka
pelan Stankowskii z Potulic 400 marek 
kary. 

Dnia1 14 kwidtnia skazany został 
ks. proboszcz Swita~a z Krotoszyna na 
200 marek kary. 

Dnia 7 kwietnia otrzymał ks. prob. 
Herńmanowski z Chojnicy 3 miesią
ce w:ięzienia. 

Dnia 9 maja skazała izba karrl1 w 
Ostrowie 4 ks. proboszczów każdego 
na 200 marek kary pieniężnej. 

Dnia 11 maia ska/lała izba kaima _w 
Poznaniu k:s. prob. Oapczy(1skiego z 
Rogoźna na 3 mie$iące wiezienia. 

Tego samego dnia skazany został 
ks. prob. Jezierski w Śremie na 4 tygo
dnie więzienia. 

Dnia 13 maja skazano w Ostrowie 
2 ks. proboszczów na, 200 marek kary. 

Uwolniono tylko 4 księży i to ks. 
proboszczów: S.kirzydlewskiego, Naw
rockiego, Olszewskiego i Miaskowskie 
go. . 

W Wielkiem Ksicstwie Poznał1-
skiem i Prusach zachodnich skaz~no 
wJęc ogólern 35 duchownych na 20 mie· 
słęsy więzienia. 

Kary 1pieniężne, które duchowiet'1-
stwo ił@.Sze zapłacić będzie musialo, 
wynoszą 6350 marek. ai redaiktorzy pol
scy odsiedzieli i odsiedzą 45 miesięcy 
w~zlenia. 

Przeciwko 1450 osobom wydano 
man<luty kairne za zmudę szkólirią, któ
re reprezentują poważną sumę 18 OOO 
marek. 

Osoby prywatne stojące rzekomo. 
w związiku z strejlkiem svkólnym, sk:i 
zane zostaly ogółem na 5 lat i 6 mie
sięcy więzienia. 

Nie licząc kosztów sądowych, ko
sztowail strejk szkiolny <lotychlczas 
31 OOO marek kary p{eniężnej i 12 lat 
więzienia. 

Są to Hczby wymowne. 

I walki o jązyk ojczysty: w 
nauce religii. 

Pisma podają klika ważnych wypadków ł 
r023Strzygnfęć sądowych w tel dla społeczeń
stwa tak ważnej sprawie. 

O „duchową nieooocno~ć" toczyły się roz.. 
))fawy w Potnanlu w dru2lej lnstancył. 

Jak wiadom()o sąd okręgowy pod przewo
d1Jlctwem sędzieJiCo Uckera skazał swego cza· 
su pp. malarza Romana K~3chklego J cłeślę 
Jana Królika oa kary pieniężne za „ducbow.a 
nieobecność" kh dzieci podczas niem!..eckleJ 
oaukI rellgll. W drugim przypadku wniósł a. 
pelacyę prokurator, w pierwszym prokurator 
oraz skazany. 

W terminie przed drugą izbą karną sądu 
ziemiańskiego wniósł sam pierwszy !>rokurator 
p. Conrad o zniesienie wYroku sądu okręgo. 
wego, ponieważ w calem ustawodawstwłe oraz 
w istniejących rozoorządzerłiach naiwniejszej 
nie ma podstawy do karania za duchową nieo
becność dzled podczas nauki szkolnej. Sąd 
przychY.lił się do wniosku prokuratora i wy. 
dał wyrok uwałnlają~y oskarżonych. Sąd 
odrzuoił natomiast wniosek mec W-0Uńskfe{Co. 
by koszta obrony prawnej, na które oskarżeni 
zostali narażeni. nałoiono kasie państwowej, 
a to z tej przyczyny, ponieważ oskarżeni by
liby zostall uwołtt:eni i bez obrońcy. 

Mniej pomyślnie dla nas wypad( wyrok 
naiwyiszego trybunału admlnlstracvjneJ;to. któ
ry odrzucił skar~ł dozorów szkółnycb prze
ciw narzuceniu nauczyc:eli z p1>wodu streikii 
szkolnego. Rozpatrywana była specyałna skar 
2a dozoru szkolne2;o w Kościanie. 

Przeciw rodzicom dzieci <mierających się 
w dalszym ciągu niefil.eckiej nauce relisz:il zdo
był się rząd na nowy ś.rodek. 

Otóż wzięto się do systemu wyznacza
nia kar na rodziców przez s<1dy opiekuńcze i 
ł<> na :tasadzie tych przep sów kodeksu cywil
flego, które orzekają o ochron'e dzieci. Pier
wszy krok w tym względzie uczvnił iuż sąd 
~bwooowy koźmiński, lltóry rozesłał do oj
ców dzieci streilrnjącycb około 60 pism treści 
na stepującej: 
Królewski sąd obwodowy. 

I(oimin, dnia lO maja 1907. 
Uchwała. 

Podług don!csien'a władzy szkolnej, zaka-
1.ałeś pan córce swej Maryi odpowiadać w ję
zyku niemiec~.m podc:tas nauki reli~ll w szko
le udzielanej. Wykraczasz pan tern samem, 
jak panu wiadomo. przeciw nrzeplsowi praw
nemu, J)()nieważ udzielanie nauki rcłi;di w ~
zvku niemieckim zaprowadzone zoista y mooeą 
rozoorutdzenia królewskiej re~encyi i to dla 
tych dzieci, które podtul! orzcczcnla odnośnej 

·tadzy szkólncj dostatec:inic po rt cmiecku 
rozurniefą To roz. orządzcnie królewskiej re
jencyi ma moc prawa. 

oczywiście tylko polltycmą azitncyę i nadUY• 
wasz w tym wz~lędzie własneKO dziecka. 
Szkodzlsz pan przez to nietylko dyscypll.rrie 
szkolnej, ale wy.chowujesz też dzlecko do nie
posłuszeństwa, wystawiasz na nlebezpłecze6-
stwo ~o duchowe i moralne dobro, a nawet 
i cielesne dobro, oomeważ dziecko słedzeć 
muS.6 w szkole ra osobnej nauce. . 

Sąd opiekuńczy jest przeto :tmuszony, wy• 
stąplć przeclwko Danu. st6sownie do paragrafu 
1666 kodeksu cywllneKo ł artykułu lS prus
kiej ustawy o sądownictwie nlespornem. 

Wzywa się pana nienieiszem. abyś pan 
aż do 20 maia rb. cofnął swój zakaz wobec 
dziecka i rozporządził, iżby ono znów oo nie
miecku odpowiadało, lak to tuż lat dz,lęsłąttd 
było tu porządkiem, tak samo. abyś pan do
niósł o tem władzy szkólnej. 

Jeżelibyś pan w tym czasie nie ucrynil 
tego, wtedy nałożoną zostanie na pana kara 
porz~kowa. Prze-i; to jednak nie wyklucz.a 
Się jeszcze innych vrzysługuJący.c.ll sotdowi 
środków. którebv zapobie~ły da~szemu nadtdY· 
wanlu prawa rodzlcielskle20 przez pana. 

JYdołsano Duflt. 
Do handlarza pana Emila l(ortza 

w Borku. 
Wywody w powyższcm są niemnłet cie

kawe jak te, w których uzasadniono sweao 
czasu odebranie rodzioom d:r.lecJ na przyun•so
we wychowanie. 

Op\eka nad dz\ećm\ zagroionemi. 
Niedawno ukazal się memoryat m~

nisteryum pruskiego dotyczący wy
chowania opiekuf1czego małoletnich. 
Znaczny procent młodzieży zepsutej, 
z pewnością można bylo ocalić, gdyby 
się ją było wyrwało wwczasu z gron:a 
kolegów i towarzyszek nieodlpowied
nich. Doświadczenia liczne wykazują, 
że nawet dzieci bardzo duż z~sute 
zmieniały się na korzyść w krótkim 
czasie, skoro ie przeniesiono do okoli
cy innej, gdzie nie spotkało żadnego z 
c wnych towarzyszy zepsucia. 

Rodzi·ce jednakowoż, opiekunowie, 
towarzystwa· dobroczynne, zajmujące 
się dziećmi zepsutemi i opuszczonemi, 
c~sto dla tego tylko nie umieszczają 
idzieaka w miejscowości odległej, że nie 
zna{ą odpowiedniej rodziny i nie łatwo 
się mogą przekonać, czy rodzina, któ
ra się zgłosiła, daje rękojmją rzetelne
go wychowania. Wobec tego rzec.zy
wiście koniecznem było utworzenie 
miejsca, gdzieby zarówno si·ę grom'1-
dzić mogly zgloszenia rodzin.L pragną
,cych przyjąć dzieci na wychowanie, 
<lokądby się z drugiej stron zgłaszać 
mogli r_odzice, -Opiekunowie itd. po a
dre y tychże rodzin. 

Pośredniczenia takiego podjęto się 
utworzone przed dwoma laty w Po
znaniu: Towarzystwo oo icki nad dzieć
mi katolickiemi. 

Nadużywasz p n taWcm posłę]:!<>waniem 
przcdewszystkiem przvsfugując~o oanu tak 
zwane~o prawa rodzicielskleiz:o. zmus1.a.iac 
dz'ccko. aby orawu i wnlc sfo opłernto. .lest
to nierozsądne i s r~cciwia sie celowi s1,kotv. 1 
Że oan ze WZj!lęd na wato ·wości rclh(jne 
tak oo teoujesz. nie zasłuiz:1~ic na ·iare i icst 
,!Yłko czczym poizorcm. Pan uprawiasz aczcj 

Ztączylo ono w ręku swoim qily 
szeresr zgloszet'1 rodzin zacnych, ludzi 
dobrej woli, którzy nieraz ofiarują się 
dzieckiem zająć ię zczerze a często 
nawet bezplatnie. Z drugie~1 zaś trony 
zgłaszajn się do towarzi· twa towa
rzyszenia dobroczynne, opi0kunowie i 
t. d. dopytu1ąc ię. ~dzieby dzieci mogli 
bcz.piccznic umie ~cić. Towarzy two 
opieki nad dziećmi kJltolicklcmi ograni
cza się 111

• takiem po 'redn!ctwie, g-dyż 
.nigdy nic bierze dzieci na swój koszt. 
Natomia t po'rcdnictwo tego rodzaju 
rozwCa ~ię z dosk011alym skutkiem. Po
nieważ z po 'rcdnictwa tego wynikać 
może dla naszego połecze11stwa ko
rzvść rzeczywiście niepo politn, zwra
camy no nie uwagę zarówno tym, któ
rzy eh ą umieścić dz!eci jak i t~ m, któ 
rzyby d~ieci przyjęli ua w rchpwanie 
za oołatą lub bezpłatnie. . 

W zelkie w tej mierze zgłoszenia 
lub prn 'by o informacye należy wysy-



iewać Polacr: „J eszczc Polska nic z~i
~!" 

c1trzest k~ię~a Asturyi, „Najmłodszy 
µiażę . cur~oeJ_sk1, nowonaro~zony następca 
onu b .s~ansk1eg-o został wp1sa·ny do ksiąg 

t3J!U cy~v1~neRo. Otrzy~at imiona Alfonso, 
·o. Chnstmo. .Eduardo 1tdi. Projektowany 
, \\'°'fOrek chrzest odroczono na nieograniczo
Y czas, R"<lYi król zamierza nadać ceremonii 
·et\\'Yldc uroczysty charakter 

!Il Obrzęd ch_rztu odbędzile się w kaplicy 
J.lnikdWei. th~torvcz1n~ chrzcielnica „Santo 
pornimtd' będzie ustawiona pod baldachimem, 

okolo st :llną trybuny dla zaproszonych goś
c~ których ma prz.ybvć okolo dwóch tysięcy. 
uroczysty pochód. który z. zamku ~ruszy do 
uplicV. _be<l~ ro'ZPOCZ~nah heroldowie dwor
SCV• da!CJ oółdą ur~ędmcy. dv~1orscy, - za ru:mi 
~e<Jm1iU grandów H1sz.~ann, r~msących przybory 
do chrztu" Po P ra weJ. strome eh rześniaka pój
dzie marlm; Safamank1, PCA lewej nuncyusz R.i.
:aklini, za:Stępujący ojca chrz.estnego, którym 
r(Xizil się by0 Papież. Aktu chrztu dopelni 
~('(!ynaf Sancha. nryrnas Hiszpanii, wodą z 
Jorda~ P~ chrzcie król zawi?si na piersiach 
1111a msyg-ma Zfotego R.una 1 order J(arol~. 
~~ 11ochód poiwróci do sal zamkowych. 

Z różnych stron~ 
Dziś i iutro uroczystość Zielonych 

, wiątek , więc każdy będzie miał sipo
spobność :przysłużyć się s1prawie na
rodowej, zachęcając Rodaków, by n.1 
,zerwiec za.pisali sobie „ Niarusa P ol
skiego". 

Na czerwiec 
zapisywać można każdeiw czasu 

,Wiarnf'a P i.lskie~ł)' 6 

wraz z dodatkiem religijno-powieścio
wym pod tytułem: 

c,Posłaniec Katolicki:' 
Prenumerata. na czerwiec wynosi 

DiS- tylko 50 fen. -
a z odnoszeniem do domu G4 fen. 
k.Ktoby 1pragnął, byśmy „Wiarusa Pol 

~ · iego„ przez c z e r w i e c posyłal 

Jego krewnym w Polsce. niech nadeśle 
64 fen. i dokładny adres osoby~ która 
gazetę ma otrzymywać, a pismo nasze 
d!a odnośnej osoby przekażemy· pocz
cie. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego'\ organ robotników oolskicb 
na obczyźnie. 
Mo;~~~"'!:~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nabożeństwo oolskie w klasztorze 
w Bochum. · 

W środę 22 maja na wieczór o 8 
~odzinie kazanie dla kawalerów. 

W Elberfeldzie sposobność do spowiedzi 
św. wielkainocnei jeszcze będzie w !święto 
Zielonych świąt po poJudniu od 5 godz,iny i w 

usi Jak. tyiko Tomasz f\\j balat<. Zarazem 
donosi się zan. cz.101 k n i ż posiedzenie od
bcdzj e się <lopicro 2 cz n ca. O liczny udzh l 
czlonk(nv pro i Zarząd. (1) 

J(oło śpiewu św. Jadwl~l w Recklingh.-Sud. 
W niedziele. dnia 19 maja ' pierwsze świę 

to Zielonych $wi~tek odbędzi e "'ie miesięczne 
zebranie nowo zalożon~o l(ola śpiev:u kaś
cielnę~o św. Jadwigi o 1rnd-z. póf do 12 przed 
pQfudniem w lokalu p. Silke. 

Dalsze miesiecznc zebrania odbywać sie 
b~ą w piel"\\>-szą niedzielę w rniesiqcu. O li
cznv udziaJ' prosi Zarząd. (1) 

UCHWALA! 
Zebrany w Oelsenk1rchen Komitet „Swie· 

tojózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwaliJ co 
następuje: 

Komitet „Swiętojózafacia" sklada panll Jó
:i.:efa ffaina z Bochum-ttofstede z jego urzędu 
Jako skarbnika ,.SwietoJózafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. I(omitet 
, . Swi ętojózafada" ootwierdza wybór pana Sta 
nis.faiwa Zmyślone~.9 z \Vattenscheid na skar
bnik~t „Swiętiojózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi Hainowi z Bochum-liofstede przyj
mować nadal skladck na „Swietoiózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odt4d nadsylać 
na rc;cc ~na Stanisława Zmyślone.i:ro z Wat
tenschełd, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

l(omitet „Świętojó1.afacia": 
f ranciszek Matysiak, przcwadnicz4cy ; Andrzej 

J(ranz zasteoca; T. Now acki sekretarz . 
.Jan Skraburski z Gelsenkirchen Ill. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin S\ckierski z Rau
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z R.ott
hausen. Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattcnschcid. Franciszek Krupka. Wojciech 

Kotowski z :Essen. 
ftlll!'l~ --- ' ·· - !_ -~t'!ł.------~ 

y I d 1 
n OJ rłtao e i okolic .• 

Dnia I-go lntego rb. ot\vor.zyliśm. 

w Oberhausen Stockmannstr. 8 
(Stary By nek) 

h ndel ebli, 
wypra"y' płecóft· kuehcn
nyclt, różnych s rzet '"" 
domowych, vó.zikÓ'1r dla 
dzle I, jak też trumien. 

Kochanym Ro<lakom zuręczamy l Z 

będzie nns.zcm stamniem za<lo.ść uczynić 

wszelkim wymaganiom i cenami przyst~p

nemi ich zadowolić. \Vazystkie towary 
sprzedawać bę<lziemy tak za got6 \ · kę jak 
i na dogodną odpłat~. 1(10 

Swó.J o s'vego I 

A. Oytkie ·cz & J. Miśkiewic 

wszelkich l!; a.tunków, 505 

Lubeka. Na stacyi Scllonberg zde
rzył się pociąg o sobowy z pospiesz
nym. Szkody materyalne są znacz
fiC. Z ludzi nikt sz'kody nie naniósł. 

• drugie święto rano. Nabożel1stwo polskie siQ 
odprawi w pierwsze święto o godzinie wpól 
do czwarte.i. 

NA CZERWIEC 
zapisywać można teraz „Gazetę Toruf1-
ską" na wszy tkich pocztach i u listo

wych po wsiach. 

także dla prywatny<'h po 1rnjuiiszych cenach . S1 rze
<lający otrzymuj<i wyjątkowe ceny. 

E. B. ~„ła111ła.1·clt, Bochum, 
Bahnhoti..:trasse 9 & 9 I. 

Herten_ W kopalni „:Ewald" zostal okale
czony górni~\: Bonnekamp. 

Dortmund. Dzieci s1kólne: W. Tudelmann 
dwunastolietnia Sza!kows.ka, zaJpadli na tę

żec karku. 
Mill11eim na·d Renem. Wczorau cddano do 

użytku nowy parowiec „Stadt Diis1seldorf". Z 
Bononii do Millheim naid Renem jedizie. ów pa
rowiec ·20 godziny. 

Osterield. W kopa(ni „Osterfeld" znale-
ziono zwfoki ~órnilrn Oermanna Umarl -on 
rażony paraliżem. · • 

W Dortmundzie odtąd zaipaclJy 24 05oby 
11a tężec karku i i,iemal wszystkie uma·rly. 

Rotthauseu. Nowy tor kniei żelaznej z 
Rotthausen do I(ray-N. zostal oddany do użyt
ku wczoraj. Chiwilo;wlQt tylko poc:!ią~i zwyczaj
ne będą na torze ty,ffi kursowały. 

fre':senbruch. W pewnej restauracyi nie 
cłtcial' gość zapłacić wypitego napoju co w ta-
·ą wścieklość wprowadzilo restauratora, iż że 
laznym prętem tak swego gościa. pobil, że 
trzeba go by'Jo umiećcić w domu chorych, gdzile 
dotąd vrzytomności nie odlzyskaJ:. Nie ma co 1 

mówić, przyjemny gospodarz! 
Herten. Jedno z dzieci rodziny Link u.

marlo na tężec ka1r,ku, drugie umieszczone 7. '.)

slalo w laza recie. 
Zakaz handlu bronią. Z powodu ostatnich 

Procesów o handel bronią wydała wiadza 
wojsko.wa zakaz. s12rzedaży wszelkiej broni o
sobom pry·watnym. Stare karabiny wolii10 tyl
ko nab~wać oficerom i towarzystwom wojac
kim i lo \ 1 J l~cznie za pozrwoleniem minister
stwa w~n_y. 

Jeżdżenie poc.i ągami towar-0wemi. Wy
~zly nowe rozporzciJz,enia doityczące używania 
Jaz.dy pociągów to,warowych. 

Zarząd dworca 11;10iżc pozwolić w razach 
11 yjątko1wych na używanie do jazdy pociągu 
lowarowern za oplatą dwóch bi.let6'w i dopla 
tą 3 marek. W mieisece dwóch biletów kia
~ trzeciej można także wYkupić jeden bilet 
klasy I., a,lbo jeden klasy drugiej i jeden kla
sy czwartej. 

W razie groźnego niebezpieczel1stwa wol-
110 llŻywać p ociągu towarowego le1karzo1m, 

Wetervna. rzolfll. akuszerkom bez doplaty 3 
marek. 

, ~ Emmerich, mieście polożonem w nad
rensk1ej prnwincyi, zamieśo1lo pismo miejsco
we w roku 1903 s-zereg artykuMw, treścią któ
?ch ?lJrażonym się czul burmistrz miejscowy. 
n.!lrnustrz s.karżyl o obrazę i redaktor Leo11 
1'~en zostal skazany na rok więzienia. Od 
dnia Wydania wyroku uplynęly już cztery lat1 
1 ~· ~amen już d<ł!wno b~l' mógł kare odsie
d~i~. "'fymc:cia,sem pan Romen wcale do wię
Lierua nie poszedl, a obeclllie donoszą pisma, 
ze ?iOSta,t ufa,skawiany 11+i rok fortecy. 
y Z ~ego pQIWodu pis.z·e . ,,Niederrheinis_che 
~Iksr~1tuui.;": Jeżeli zmiana kary w11ęz1en-

ne1 na; lżejszą karę forteczną za przestępstwa 

I 
;rasowe ma być zapoczątkowaniem lagodniej 
d~e~o. t~a'.\: .to.wa1nia redaiktorów. wr~ucanych 

.w1ęx.1ema jako pospolitych ~brodmarzy, to 
~~z~aby ~1la.slrnwio1i e Romena ~adośnie po
Od ac .. Jc~eh bowiem w tym raiz1e uzinano .za 
ka~1edrne zmienić więzienie na fortec~, to 
n Y Przestępca pm-sowy ma prruwo l~CZJ'.Ć 
; tę s.amą Pobłażliwość. Romen .d~pil:lś~1l s~~ 
z C<Wei _seryi artykulów ba·rdzo c~ęzk1ei ob1a 
g~ bu;m~strza w Emmerich. Uwaza~o1 dla te 
~ OgoJnie, że kara jest stosunkowo nis.ką. Ody 
n~~ena, b.rata znanego tajnego radzcy wojen
Du~ ~QJlle.na~ skazaino, o~ólnie mó:'"V'iono :v 
SOk~llL~u 1 Emmerich, że brnt takiego Wj -

lin -i~o urzędn ika z rninisteryum wojny 7'. Ber
no al a~y nigdy nic odsiedzi. _Ci~sde ?b.1egały 
s~ os.ki <} oc!.kh.dan·u karv w1ez1enne1 1 wr~
ka/e teraz nadclnd.7i wiadomość o zlagc~zenm 
b . Y

1 
w c1rndze laski Obrażanego burm1strz1 

~ca e 1 • • l · d · Wyr . <11c '"' ' tai110 1
, czv na zfagoczcme są ownie 

·lllerzonej karv sie z~a<fza. 

BACZNOŚĆ SOKOLI - -
- - GNIAZDA BOCHUM!! 

Przyszłe posiedzellile Onia~da odbędzie się 
w środę dnia 22 maia wiecwrem, :punktualnie 
;o godz. 9 w lokalu o. Holschneidera, przy ut. 
Alejowej (Alleestr.). - Z powodu ważnych 
spraw towarzyskich uorasza się wszystkich 
tdruhów o jak nailiczniiszy udział. 

Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Oladbeck 
uv.- iaidamia swych czlonków i Rodalków z Olad 
beck i okoJi.cy, oraz szanowne towarzystw1, 
które zaproszenia odebra!y i te towa~zystwa, 
które dla br~:m aidresów zaproszeń nie ode
braly, iż 26 mruia obchodzi towarzystwo na
sze 10-tą rocznicę swego istnienia na sali p. 
I(eula, na któr:i. to uroczystość wszystkkh jak 
najuprzejmiej zapraszamy. 

P r o g r am: Od godziny 3 do kwadra-ns 
na 4-tą p_rzyjmowanie bratnich towarzystw, 
o pól do 4 wymarsz. dio kOściola na na1bożeń
stwo, po nabożeństwie pow:rót na salę, gdzie 
się odbędziie da•l!s:za uroczys1tość urozmaicJinl 
nowemi śpiewami i deklamacy/almi. Koncert 
wykoirn kapela pana J(uika z tterne. Ze śpie
wem wystąpi J(olo śpiewu „Harmonia" 7 

Olc:rd'beck. Wieczorem Qdegrany będzie teatr 
pod! tytulem „Skalmierzankti". Karty wstępu 
dla czlonk6w bratnich towarzystw 30 fon. c;lla 
gości przed czasem 50 fen. przy kaisie 1 markę 
!(arty wstępu można nabyć u każdego czl.on-
ka ząrzqd'u. Zarząd. 

U w ag a. Zebranie odbędzie się 26 maja 
o godzinie pól do 11 pnzed poil'udlniem (4) 
Towarzystwo gimnastvczne •• Sokół" w Neu~ 

miihl Buschbausen. 
W drug.ie święto Zielonych $wiątek, dni~ 

20 ma'ia urządzamy f.arrnilijny wieczo1rek na sah 
pa.na Schrora w Buschhaus_ęn_ Początek o go
dzinie 5 po po.ludniu. Goście, chcąc brać u
dziaJ muszą się dać na czfonków wpisać! 

, ' - - (1) Wydział 

Koło śpiewu „Słowik" w Buer . 
<louosi szan. czfonkorn i Rodakom w Buer 1 o
'kolicy, iż nasz przewodnkzący nic nazywa sie 

„Gazeta Toruńska" kosztuje ze wszystkimi 
dodatkami na wszystkich pocztach 50 fen. z od 
noszeniem do domu 14 fen. wiecei. 

Jako podarek damy wszystkim naszym a
bonentom powieść, osnutą na tle pierwszych 
walk Polaków z Krzyżakami. pod tytułem: 

OBRONA SWIECIA. 
Wysetka tej powieści rozpocznie si~ nieba 

wem, niech zatem każdy, kto sobie jeszcze ,,Oa 
zety" naszej n1e zapisał, natychmiast to uczyni 
~· l j,..,.. :I,:'-~ \""" 4 „1rt1•! „ ..... ; .„ •. - ---·---- - ·--------

zapisywać można teraz „Przyjaciela" na wszy 
stlgch pocztach i u listowych po wsiach. 

„Przyjaciel" kosztuje ze wszystkimi do
datkami na wszystkich pocztach 34 fen, z od-
111oszeniem do domu 8 fen. wiecej. 

Jako podarek damy wszystkim naszym a
bonentom powieść. osnutą na tle pierwszych 
walk Polaków z I(rzyżaikami, pod tytulem: 

OBR O N A S W I:E C IA. 
Wysyl.ka te.i powieści niebawem się roz

pocznie, niech :zatem każdy, kto sobie jeszcze 
.. Przyjaciela" nie zapisał natychmiast ło u
czyni. 

• .:·!7'..~~~~~;;;..~:::..."';;:;;.;..~..;.;;:,;;;:;;..::.::.· 

Spómione. 
Towarzystwo św. Andrzeja w Klay 

donosi w,szvstkiim czlo111kom i Rodakom, iż 
·zrusnąI w BQ.\ZU opatrzony śś. S~kramentami 
nasz czlonek 

śp, JÓZEF KACZMAREK. 
Poigrzeb odbędzie sie 19 maja o godz. 4 po 

ool'. Cz.lonikowie powinni się stawić o ~4. O 
liczny udzial uprasza Zarząd. (I) 

••j••!;:tllJllltllll~~·· 

euchums a fabryka 
_!Yrobów papierowych 
H. Jakisch, 

ul. Schillera 3 Telefon 676. 
dostarcza po uaJ .tł ~Z) eh eenaC!lt 

- .· "ko. 

tytki i torby ~eza~~;~ i 

pa1tłer peri;amlnon•y w rolkach 
i paczkach, papier do nuargal"y• 
n)', k.sla\żkl kouto1"·e, t)tkl 
do eygar, ł)'łld do ka'")'' ksb\

żeezk.l rabato'ł"e it<l. itd. 

PostbesteUuogs-F or ular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserl 

chen Postamt ei.n :Exemplar der Zeitung 
~ ,lVlarus Pol kiH ans Bochum fiir 
den Mon~t Juni 1907 un<l zahłe an 
Abonnement und Bestellgeld O, f3 4 M. 

Obige 0,6 l mk. erhnltcn zn haben 

bescheinigt. 

81! 

• 
Zydzi 

polecają wypra~y ju~ pr~y ~płacie 5ciu ~narek, my31ąc przytem: kto głupi, te· kupi! Każd 
rozważny człowiek wrn, ze przy tak małeJ wpłacie Il usi opła•·ać , y ·o kie procenta, a żydz i umieją 
obliczać talara od talara na rok 

P I 
l.„ • pary narzeczone i młodożeńcy urządzą sobie raj 7. mif'szkaniem, kupując meble„ i wypra ę 

O St%. le odemnie, bo wyko•anle pl~kne, wszy11tko tanłe1 d zewo zdrowe I wyboi• wielki. 

Kto b 
moje wielkie trzy okna wystawne i składy przepełnione, a w nich uprzejmego zawsze 

zu acz 7' pana Janowskiego, ten przekona się, że WOK\' tawle czoło kużden1u żydowi 
i rogów mu utrzeć. 422 

Kopiony to ar odsta -1ic my za 
Przy całych Nypr.: - " eh 

armo d 
piekne 

domu. 
p .d 1· 

ąjan ,wiat ebli I .pa 
= Reckłinghausen-Siid, B e urn rstr. 121. 
11--~a oszczędno~~~~~!~~-~Jł~~!· 50. Tel. 577. 

• Io 

' 



Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmwuh.Je 
obchodzi w Poniedzialek 20 maja, w drugie 
święto Zielonych S\Wątek, swą uroczystość po 
świecenia chorągwi, na sali pana Schtiiera, uli
ca J,,essing'a i Leibnitz. 

Na uroczystość powyżs.z.ą a:apraszamy 
wszystkich czlonków i Rodaków z tutejszej o
kolicy. Szanowne towarzystwa, które zapro
szenia odebraty, oraz te towarzystwa. które 
<ile braku adresów zaproszel1 nie Qdebraly, pro 
-simy, aby to oglosz.enic uważaly za zaprosze
nie, m godz. 2 po pot Do kościoła św. Trójcy 
uda:iemy się o godzinie 2,45. Po naboże(1stwic 
powitanie cztonków i gości bratnich tow~
rzystw. O i;;odzinie 7 przedstawienie amator
skie pod tyt.: „Walka o ziemie świętą" w 4 
aktach. Po przedstawieniu muzyka z tańcami. 
Czlonkowie tow. bratnich winni się okazać 
ustawą lub kartą legitymacyjną. Wstępne 50 
fen. - Wyrażamy na:dzjeję, iż szanowne to
warzystwa i rodacy o naszem towarzystwie 
nie zapomną i nas swem przybyciem zaszczy-
cić raczą. Zarząd. 

Kasa oszczednoSci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za. półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 

Wycłeczka w Boehuna. 
W drugie święto Zielonych Swiątek cC:Lę

dzie się wycieczka do ogrodu pan:i Wall:urga 
w liofstede ulica Pocztowa. O 1icZ!1Y uJz:a1 Ro 
daków z rodzinami z calej ok0!icy uprasn 

Komitet wycieczek iatowvcb. 

Zebranie abstynentów P-Olskich w Bruckhausen 
odbędzie się ,v r.iedzielę dnia 19 ·n<iJa .) gL
<lzinic 6 wieczorem u ,Jana H11l!L1 1;a i.~ica Cesar 
ska. O liczn.r 11d;;iał up:asz.:i. ~:~. • JJście mile 
wid·ziani. (1) 7ariąd. --- - ---··- -

Tow. Przem:rsłowców wlskich w Essen 
urządza w drugie święto Zielonych Swiątek na 
wielkiej sali p. Me:stra przy ulicv frohnhausen
Strasse ,,Alfredushaus" swą zabawę. Początek 
o godzinie 5 po poludniu. 

PROGRAM ZABAWY: 
1. Koncert, występ ze śpiewem odidzialu 

śpiewaków Tow. 
2. Przedstawienie amatorskie pod tytulem 

„MitroSitki ulańskie". 
Po przedstawieniu zabawa z tańcami. 

ZARZĄD. 
U w a g a : Dzieciom ,niżej lat 14 wstęp na 

sale wzbroniony. 

PoszukujQ dzielnego żonatego 567 

przewodniczącego 
~~biura,~~ 
włada.iącego także jązykiem polskim. 

Otto llassel„ adwo at. 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) «& Essen nad Rularą, ~ 

LimbeckerMtr. 98. 
SKLAD TOW ARÓW KOLONIALN. 

Moją w pobUżu ko1paJni „Ewald" polo- r#"'<>.l>.tl>-Jr<,.Jrc~r--<-s~r.1~>.11·, 
2Joną filię sprzedam już od 1 ·czerwca rb. J · Bank LDdOWJ ~ 
Na urzq_dzenie i ząipasy towarów po- ~ eingetr. Genossenschaft m. unbeschr. Haftpfl. ) 

itrzęba 1200 mr. Pewna egzysitency{a dla l w Koiełerzynie - Berent WPr. " 
Pola·ka. Bliższych szczegółów udzieli r p.rzyjmuje , ] 

ED. HAOEMANN„ . . · 1 J OSI czę d n os cl L 
(577) Herten i. W. ~ każdego czasu i pła.ci od nfoh po 4 od sta , 

~
• za półrocznem, a zwraca w razie 1,,Żenkn, r 

~czność Rodacy w Linden- Dahlhaus. kupna domu lub grsp.odarat~a za 8-doiowem ~ 

Ot l I wypowiedzeruem I. 
worzy em ·· zarzl\ds 473 ( 

PIEKAR N l A ~ Kręcki. Czaraewski. Sobola.. ( 

i dostawiam każdemu smaczny polski ~ Bada Nadzorn.a i 
cllleb i dobre p~ącki. Proszę o P<;>Pa r- J Ks. proboszcz Wróblewski, Dr. Majkowski, F. 

r Pjwnicki, A. Źynda, I. Borski, I. Wolter, " 
.cie mego interesu. . L. Lnisk.i, I. Kiedrowski, A. Świeczkowd.ki. J. 

E. U O EN I U S S Z Y MAŃ S K ł, Jr"ł""-'1->Jr-<~~~~>-J~:-J~ 
Lmden-Dahlhausen, Cesarska (K~iser- 8Ud "k I 

Strasse) obok poczty. ZI gl dzwonek. y85 at. 

Kamienica w Ostrowie Zegarek :-::'.'1'· 2136 
• Zegarek sreC::ns;0 6,s5 mł. 

:przy ul. Bismarka nr. 27 - do nas na
leżąca, a położona bardzo korzystnie, 
bo w vobliżu koszar, nadaiąęn się za
tem na przedsiębiorstwo każdego ro
dzaju, jest pod bardzo korzystnem1i wa 
runkami od zaraz lub później .do naby
cie. (545) 

Cenn.lk•l około 2000 ilustra 
cyi wys. darmo fJ 

M. Danecki, Poznań 
ul. .Pl~marł'!Jua ~. (440 

DrWtlSkl & LIDiD8r 

Aby materye uchronić od plam deszczo· 
w-ych i zafarbowania się, trzeba się zglosić de 
fARBIERNI GALLUSCHl(E, PRALNIA W BQ, 
CHUM. Tel. nr. 911. 

Dom Bankowy. Telefon 1960. 
Po z n a ń CPosen). 

filie: Hofstcde, Hcrne, EickeJ, RohUog. 
bausen. Linden. t!attimz:en. Lan~endreer. nfar· 
ten. Castrop, Kamen, Dortmund, Oerthe, 
~prockhovel, 

11asza kasa płaci od złożonych osze.z~dnoścł 
41/2 procent u kwa.rtalnem, 
5 procent z& półrocznem, 
51/i procent za rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi gnmt od nAS, temu wypłaca. 
kasa :aasza depozyt nawe\ bez wypowiedzt"nia.. 558 

1' powiatowem mieście Szamotu ty (Sam.ter) posiadamy około 

100 placów budowlanyclł 
a na nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiarusom, którzy 
z obczyzny chcą wrócić do Pozne.ńsk:iego, 15zczególn„ zwraca.my uwag~. 

Adres: 

BA~K PARCELACYJNY, POSE~, Victoriastr. 12. 

Zakład artys1yezny 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chor~g,-.ic, zatem 
towarzystwa, które mają zamiar cl1orą
giew sprawić a chcą tanią i piękną cho
rągiew mieć, niech się z całem zaufaniem 

. zgłoszą do głJwnego zastępcy 339 

Jana Kierczyńskiego w Herne~ 
ulica Gesellenhausstr asse nr. 1., 

który służy wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 

Mam jeszcze około (547) 

Potrz€,buy 568 

uczeń biurow.y. 
Adwokat 

Dr. Rawitzki, 
Bochum, 

liail!'łerstr. nr. 19. 

2 czeladników 

kra rt ee kich 
poszukuję ~araz lub 
po świętach · 575 

L. Wojczyński 
Geł8e11k.ircht'!D 

Karlstr. 7. 

Mam z wolnei r(!ki na 
sprzedaż 561 

doin 
ze stodółką i chlewem 
wszystko masyw. We wsi 
kościól kat., 3 szkoły 
kat., poczta. i ~tacya 

kolejowa. Cena podług 
ugody. 

Jg • S"elderka, 
Włoszakowice 

(Luschwitz) 
Kr. Fraustadt. 

Nie trzeba się óać 
z nos wodzić! 

Który jest największy i najznaczniejszy dom kredytot 
na Bruch i okolicę, 

Kto dostawia wszystko. cze go tylko se reo zapragnie, 
najmniejszą wpłatę • 

Kto upziela najłatwiejszego terminu spłaty ? 
Kto posiada olbrzymi wybór wszelkich przedmiotów ? 
Kto posiada największy interes z ogromnemi okna 

wystawnemi. 
Gdzie obsługuje się każdego rzetelnie, tanio a dobrze t 

Gdzie kupuje się pod gwarancyą dobre, trwałe meble~ z 

Gdzie kupują narieczeni całkewito wyprawy mieszkań 
Kto jest najwzględniejszy podczas ":ypadków nieszczęśliwyc~ . 

i bezrobocia ? ~ 
wszystko, wszystko ty łk o wszędzie znana i lubiana firm~ 

Józefa 
Schwarzhołl'a 
~ Re~klinz:hausen-Siid, 

Bochumska ul (Bochomerstr .) 192 •0bu!;,:-:i~z,, 1 

:;- · N a całym świecie ----niema domu kredytowego, któryby dał publiczności większe korzyśd, naj· 
korzystniejsze warunki, gotów ustanow1.ć ni~sze ceny, nit ja. Sz~odri 
sobie każdy sam, kto nie zwiedzi najprzód mego ogromnego zakładu, olbrzy. 
mich zapasów. Dostarczam każdemu J8k doty hrzas tak i nadal, czy to 

•1d lub ehr.ześcianłn 

na odplatę ---
«<j&. AiAW* EilR'M ft --

Ile ble Wyprawy. 
na 

I. pokój . włpata 5 mk. 

2 " " 10 " 
3 " " 22 " 

Wspaniałe kuchnie, 
eleganckie pokoje, 
piękne sypialnie, 

wszystko na 
odpłatę. 

Wyprawa A. wpłata Srok. 
Wyprawa B „ Ił „ 
Wyprawa C „ 2ł „ 
Wyprawa D „ 30 „ 

„ 
ł " " 28 " 

C$*fiHM 

MS@łW§Mii ;•;mrrn BD-

Maszyny do gotowania, 
łóż Ila, 

kanapy, 8Złłf,·, 1tu1tra, hulety, 
11toly, komod,,-, 11zalonierkł, 

ubranja, '"łiH'.„8tho na 

odpłatę I mk. tygodniowo. 
..-•mee„„„„ammmm11meem1•11ii1mlli 

Radzę jeszcze raz każdemu w jeg „ własnym interes:e 
zwiedz ć moje olbrzymie zapasy, bo po~iadam w jednym ką~te 
więcej mebli, jak niejeden interes w całym składzie. Dfotego 
p 'wimen każdy, nie oględająć się ani w prawo ani w lew0~ 
wprost dążyć do największego domu kredyto"ego 

3 o ctre a tof · 
tanio do sprzedania. 

JAM IATK WSKI tlER E, 

w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk.'' . Józefa Schwarzhoff'a 
Balmhofotrasse 50. Telefon Nr. 577. ee kii 

Za druk. nakład i redakcyę odpowiedzialny: A n t o n i Bochum. NakłaJ.em i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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.Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116w.ić, czytać i pisać po polsku! Nie 
1est Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 
a 

Potwierdza się obecnie wiadomość o 
odkryciu spisku na cara. 

" Aresztowano w tej sprawie olrnlo 
~1 ~ '~ób. Do sipiskowców riależalo także 

kilim żołnierzy w Carskiem Sio'le. 

W Przemyślu w Galicyi nastąpiło star
cie pomiędzy demonstrującymi socyali

'Stami a poJicyą. 

l'o wyborach, w których zwy1Cię
żył kandydat socyalistyczny, urządzili 
socyaliści pochód ,:podczas którego zde 
rzyll ~ię z volicyą. 2 osoby zastały za
bite~ killkadziesiąt odnioslo rany. 

W Krakowie zmarł znany filantrop dr. 
Henryk Jordan. 

Śp. Jordan zał ożył kosztem w la~-
11ym w Krakowie park, przeznaczony 

• na za:bawy i ćwiczenia gimnastyczne 
d~ieci, czem oddał znaczna usługę mia

. stu. 
Nieboszczyk urodził się 1842 r. w 

Przemyślu. 

W l(rąkowie poniosło socyalna demo
kracya ·sromotną klęskę. 

W odbytych do au:stryackiej Ra
dy państwa wyborach upadli wszyscy 
czterej kandydaci socyalis.tyczni, a po 
między nimi przywódzca soćyalistów 
galicy$kich i poseł dotych~zlasowy 
.Ignacy Daszyński. Donoszą. iż pan Da 
szyń~i kandydować będzie w Gracu 
li mieiSlCe innego socyalisty wybra
neg" w dwóch okręgach. 

W Lwowie, 1który wybieral 7 po
słów, socyaliści przeprowadzili 1 kan
dydąta1 a dwaj stają do ściślejszych 
Wyborów z Polakami narodowcami. 
Zwyciężył jeszcze kandydat socyali
styczny w Przemyślu. 
I!!!::__ . . -- ---- ~zm.ll:~ w 

Krwawy dzi ań w lodzi. 
Donosiliśmy już krótko w ostatnim 

fUnter~e na podstawie doniesi.enia. te
egrafrcznego, o dzikim czyin1e zoł
dd~ctwa rosyjskiego, którego ofitirą pa-

iO 21 osób. -
s· . Bliższe szczegóły p_rzedstawia}ą 
ię Jak na~tępuj e: 

k ~odziennie przyc;llodzi na staJcyę 
k~le 1 . nadwiślańskiej) jedon żołnierz ł 
. nwoiowany przez kilku innych, z pie- ł 

~Ięd~mt na wypłatę. W piątek przyby ł 
Zoł~1erz Gołowanow z 6 żotn;erzamt , 
~a1ący przy sobie 7000 rub1i. Zaledwie 
k.szedł do przedsionka, gdy wtem ja
giś rnłody czlowiek chwycił go ręką za 
g arctło, krzycząc : dawaj di engi ! - dru ' 
~~ Zaś porwal za portfel z pieniędzmi. 
\VownoGześnie · rozpoczę1~ się gwa!tn
stna kanonada. Kule ze wszvstkich I 

ron Padały, żołnierze nie mogli zrob i ć I 

Ze Sla.zka czyli Staropolski. użytku z kanabinów z wwodu braku 
miejsca w malej, sionce, 2 żołnierzy pa-
dło - napastnicy umknęli. Ze stącyi Bytom. Sprawa mordercy Liberki będzie 
wypadlo wówczas 5 żolnierzy i zarzęli sądzoną podczas przyszlych nadz.wyczajnych 

""' roków sądu przysjegl.:ych, które się rotzpoczną 
gonić za jednym z uciekających. Jeden dnia 23 mai a. Oskarżać będzie pierwszv pro-
żołnierz, nim mógł użyć broni, ipadł od kurator R.eckc. Dla sprawy tej przeznacZJ)no 
je.iz:o strzału. Tymcza:sem 111a stacyi trzy dni. · 

11 • • · t · l · k Strzelce. }(upiec Wilły R.cntsch z Wroc-p.rze .azem 111 eresenc1, poczę i ucie ać tawia zastrzclil sic w pooiąi;i;u na torze mię-
na .podwórze i przez iparkan. Pootwiera dzy Strzelcami a Btotnic:.i. 
n o okna I i II piętra, by się tern u przy- ł!!!!lll'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'.!!!!!!~~~~~!!! . ...!!!..!!!1~!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!~!!!'!!1!!!!!!!!' 
glądać, żołnierze zaś myśląc, że do 
nich stamtąd chcą strzelać. dali kilka 
salw, klad~c trupem niewinnych zgn
la ludzi. Po 15 minutach wszystko u
cichlo, a rpolicY1a i woJsko rozpoczęła 
poszukiwania za uczestnikami napa

du, którzy umknęli i zdade się, żaden 
z n1ch nie był nawet rannym, :podczas 
gdy z żołnierzy jeden padł na ulicy, je
den w sieni, .dwóch rannych skooało 
niebawem, nadto kilku jeszcze zabito. 
Napastników obliczają na 20 ludzi. -

Strzały te usłyszało wojsko z po
bliskich koszar i wybiegło, myśląc, że 
to w fa(bryce Markusa Kutner_a. W1pa
dli więc tam„ i nie zważając na odby
wtającą się pracę, rozipoczęli bezładną 
strzelaninę w halach i biurach fabryki. 
Padlo na miejscu 16 robotników tu
dzież dyrektor fabryki, Aleks~nder 
Iiirszberg i 3 buchalterzy: Li'Pski. Sie· 
rakowski i Sierakower - o·gó!em zgi
nęło 21 osób, ranny1ch 23 rnbotników 
odesfano do szpitala. 

Wiadomości z świata~ 

Nowy sekretarz stanu. 
Urzędowo ogłoszono obeonie nomi 

naicyę qotychczasowego dyrektora u
rzędu kolonialnego Dernburga na sekre 
tarza stanu dla s:praw kolonralnych. 

Napady i zamachy w Rosvi. 
W Simfernpolu zrabowano kasye

rowi banku Azowskiego 30 tys. rubli, 
w . Czerka!sie kasyerowi cukrowni 11 
tysięcy rubli. 

Z rosyjskiej Dumy państwowej. 
Duma wyraziła oburzenie swoje z 

!POWodu spisku na życie cara. Odkrycie 
spisku ·przy.znał w od1powiedzi na i1I1ter
.p.elacyę_ prezes ministrów Stolypim. 

... rezy 1~nt prusn.lego kamergerychtu 
dr. von Schmidt zmairł nagle. 

Ci sami koztacy .w;padli następnie Ze spraw robotnlozycb. 
do kantoru budowlanego Metzlera i 

dali tam kilka salw - w poszukiwa
niu za złoczyńcami. Padl cieśla W'ady-
slaw Koipar, raniono dmgiego robotni- Na odbytem we wtorek dnia 9-go 
kla nieznane.go nazwiska. Lekarza po- kwietnia posiedzeniu zarządu knapszaf
gotowia ratrnnkowego poturbowano kol towe.s:ro w Bnchum ustanowiono po za
.bami tak dotkliwie, że grozi mu niebez łatwieniu kilku sprnw bieżących termin 
pieczeństwo śmierci. Grono wybitnych wallllego zebrania celem uzll{pełnienia o 
obywateli postanowiło odnieść się tele- hecnych ustaw n'a 1 c.zenw,o.ai 1907 roku 
graificznie do posła łódzkiego Babickie :po południu o godzinie 3 i pół. 
.go i posłać mu 1zeznania świadków. Pod obraldy przyjdzie sprawa dania 
.Również towarzy·stwo lekarskie obra- zarządoiwi pełnomocnictwa do przystą
doW(alo nad sprawą uder,zenia kolibą le . pienia do związku knapszaftowego, O· 
kair.za w chwili, gdy pełnił swo:te obo- . 1partego ina wza1emnośd. (Rtiokversi
wiązki. Postanowiono odnieść się rów- i chernngsverband). 
nież do Petersburga. W sprawie utworzenia takiego zwiąl 

. :;:u:u -1 ku dla wszystkiich stowarzyszeń knap-

Ziemie pobkłe. 

Pru~ Zaehodnfon. Warmii i M~zur. 
Gdańsk. Burze w różnych okolicach Prus 

Zachodnich i Wielkopolski wielkie wyrządzily 
szkody. Pioruny spowod,owaily liczne pożary. 

Sztum. Tutejszy sklad towarów sukien
nych firmy Eisenstaedt kupi.I za 60 tysięcy ma
rek kup iec pain Domaziski dla domu konsum::>
wego w Czersku. Tak więc skfad ten ni emiec
ki nrzeszedl w ręce polskie. 

s.zaftowych odbylo się ogólne zebranie 
w dniu 27 marca w Kolonii. W zebra
niu tern wzięli udział vrzedstawiciele 
wszystkich towarzystw knqpszafto-
wych 1pru kich oraz iprzec! hwiciele 
wyższego urzędu górniczeg-o z Dort~ 
mundu i Bononii'. 

Zjaz;d uchwalH, aby ustawy związ
ku w krótkim czasie przedłożyć i pole
c i ł wypracowanie ustaw tajnemu radcy 
.rejencyjnemu, dr. Beckmannowi· i dyrek 
tornwi Koencmu. 

f?roiekty wydziału ustawowego zv 
stały przyję.t_e. 

Obór z:::15tępcy starsze~o drnl1pszaf 
Nakło. Samobójstwo pope.Jnil w tych dniach towe.go w ttorstermark zostal unieważ

kapjtal ista Boas z Sępo·lna w Prusach Zachod- nionv. 
nich. Gdy pociąg z Sępolna ruszyl, rzuoil sie 
B. pod ko.la. Powodem \Samobójstwa byia \\'niosek administracyi o wyja 'nic 
choroba umyslowa, na którą 80 letni starzec nie przepisu § 3, ustępu 3 usta w . \ Ve
cierpial. dług tego bie~ącc spra \V r załatwia ad-

Bydgo.szcz. Dom dla robotników protc- mi11~ tracya, o ile ich nie załatwia za
stanckich z wszelkiemi wygodami pobudowa-. 
nv zostal w Bydgoszczy. Jest tam ogród, kn~ - 9 rząd lub wydziały zawH1dowcze. Do 
gielnia,, bilard, tanie przd'\ąsk i itd . . Cel tego l projektu 11owych ustaw knap.szafto
domu: ochrona niemieckiego rouotn'ka przed WY:Ch, które m:i,Ją obowięzy :vać c-d l 
wpływami polskimi i socyaFstami. .Miasto t · ] 908 ·1 
daie rocznie r.naczny zas ilek na utrzymanie i s yczma stawi i starsi knapszaf-
rz'.ld również. towi szereg wn:osków o poprawę no-

Oborniki. Z Warty wydobvto w ś rndc wych ustaw. 
zwloki 16 Ictni:ego syna wlaściciela ziemskie- Jako specyali tę Jla choroby uszu, 
go Lnckcgo z Kisz~w~a. Chlopak utonąr !•le- nos1ai i gardta przy,:ęto dr. Kcima w Ka
dawno nodczas Iow1ema rvb na wedkG, praw- strop. 
ctopodobnie podczas napadu lnirczu. I t l ft 

Rawicz. Leśniczy I-'emini;!;'cr nton::il 13 b. , , ... azare om c~apsza ?WYm przy
m. w Baryczu podczas kąpani a się. Licz.yl on J z~ano Pfl.'.ltW~ przyJmowama praktykan-
dojjicro 26 lat i niedawno zfożyl egzamm. tow lekarskich. 

W każdym lazarecie otrzyma jede 
praktykant wolne utrzymanie i miesz
kanie. 

Wyższy lekarz knapszaftowy rad
c_ą. zdrowia dr. Lind.emann, odbył z po
lecenia towarzystwa knapszaftowego 
ogledziny kopalr'1 i liczyl sobie SO rrńa
rck to jest taką kwotę, jaJl:ą. po-
bierajg urzędnicy rewirowr w charakte
rze rzeczoznawców, za tę pracę udzie
lono mu 25 mar~k. Asystent wyższegc1 
lekarza, dr. Brandenburg, jest od 1 ma
ja 1905 czynnym w stowairzyszeniu 
knlapszaftowem, a .od 15 ma:]a 1906 w 
stacyi wewnętrznych chorób lazaretu 
św. Elźbiety w Bochum. 

Wntosek o podwyższenie mu pen
syi o 500 marek został przyjęty. 

W przyszlości ma:ą być uitworzo
ne nowe obwody kuracyjne. 

Starsi knaipszaftowi, z Kamen i Un-
11iai żądali założenia filialnego biura knap 
szaftowego w Kam.en. S.I>rawę odro· 
czono aż do czasu, gdy nowe .ustawy 
zostaną przyjęte. 

Tak samo na tern posiedzeniu u
normowano wia'runki 1pensy:onowania u
rzędników knaipszaftowych. Unormo
wano je podług przepisów istniejących 
dl.rai urzędników państwowych. 

Bu\10/Wę nowego gmachu dla ad
ministra~ri kn~pszaftowej ~o.wierzono 
budowniczemu rządowemu .P. Heilowi z 
Recklinghausen. Pensya Jego wynosić 
ma 700D marek i zwrot kosztów prze
iprowadzki 

.Aiptek1arzowi Braschos.sowi przy
znano taką samą pensyę, jaką pobiera
ją zawiadowcy czyli 4000 marek, która 
co trzy lata w~rasta o 400 mairek aż do 
6000 marek. Poruszono także &Pr~wę 
nia,byc.ia samochodu dla osób w admini
stra cyi, mającego służyć do zwiedzania 
lazaretów i bim filialnych. Polecono 
zarządowi, aby tenże się postara.Z o za
k®no samochodu. 

Wni-oski o .Przyj)ęcie zalegly;ch skła 
de~ za CZ!as nracy po za kopalnią, wnio
ski o iprzyznanie sztucznych zębów i 
ponowne Drzyjęcie do stalej klasy U· 
chwalono podług wskazówek admini· 
stracyi. · 

Nabożeństwo oolskie w k{ sztorze 
w Bochum. 

W środę 22 maja na wieczór o 8 
~odzi nie kazanie dla kawalerów. 

.A ' 

zapisywać można każde~o czasu ..,, 

' fj' 
wraz z dodatkiem rełigi'no-powieścło-
wym pod tytułem: 

"P sł t lic i!' 

o lno .zf!niem do dornu 64 fen • 

k.Ktoby pragnął, byśmy ,.\Viarusa Pol 
~ iego • przez c :;. t r w i e c posyła 

J.eg~ kre~vnYllf w Polsce, niech uadeśle 
l 4 fon . 1 dol· h dny atlres o oby, któr 
gazetę ma otrzymywać. a pismo nasze 
d~a odnośnej o oby przekażemy pocz
cie. 

Rodacy! ozszerzaicie „Wiarusa 
Polskiego' • organ robotników oolskicb 
na obczyźnie. 



Rozmaił ości„ 
Z kroniki pojedynków. Jedno z 

pism angielskich zamieściło tTia tamach 
swokh obs.zerną rozipraiwę o pojedyn
bch i przytoczylo roz;maite ,vrzykla~ 
!Cfy na dowód, że obok smutny~h poj,e
'.dyillków są i wesołę epizody. Tak n.a
przyklad przed dziesięciu laty przy
'1Zł9 do poiedynku 1pomiędzy jakimś hra 
Ilią francu~kim i studentem llme.irykaI1.
skim z powodu drobnego !Zajścia w 
szkole sztuk pięknych. Ponieważ stu
.tłent był wyzwany, więc zastrzegł so
bie wybór broni i wybrał... !kule dre
wniane, jakich się używa do gry. Gdy 
istanęli ,na placu, 1PieriW1SZY „'Strzał" 
1>rzy:padł hrabiemu. Student. doskona 
le wyćwiczony w grze temi kulami, po 
itrafil unikać kaMego ciosu, potem roz 
począł bombardowamie ze swojej· stro
llY i tak wrzą1dzil hrabiego, że temu o
dechciało się raz naza1Wsze ipojedyn
ków. 

Podobny pojedy1I1ek odbył się ongi 
w wiosce amerykańskiej:, :pomiędzy ka 
znodzieją i jakimś a wanturnilkiem, któ 
rego kaznodzieja wlasnoręcznię wyrzu 
cit z kościoła za niesforność. Wyzwa
łlY na IPOiedynek, wybrał kazdodzie}a 
kartofle jako broń. Przyniesiono dwa 
tosze kartofli i rozvoczęła się gorąica. 
walka, w której '.kaznodzieja ·dal do
W'OdY niesłychanego mistrzostwa. Wy 
nik był thki. że awa1I1twrnika wy niesio 
no z :pola walki, bo owlasnych siłach 
ruszyć się nie imógt 

Do prawdziwie trngicznych zaliczyć 
można pojedynek. jaki odbył się w ro
'ku 1808 we Prancyi poonięidzy Henry
kiem Delagrave i Alfonsem Riviere, o 
kobietę, a raczej o IPOliczek, jaki w:vmie 
rzony został z powodu kobiety. Po
nieważ uznaino~ że pistolety, 1(:i.lasze 
i t. p. narzę-dzia .są niepewne, więc zgo 
dzono się na truciznę gwaHow.ną. Na
zaj1utrz 1po omówieniu warunków, do 
cichego lasku przybyło czterech męż
czyzn: idwaj rywale. ornz ich świadko-
;wie p_. Savalle i dr. Roquet. Ten osta 
tni wY1doibyl z. kieszeni s:21katuJleczkę 

drewnianą, rw której były cztery czar 
ine pigułki, jednakowej wielkości i 
rzekł: „Moi panowie, jedna :z tych czte 

rech pigułek zawiera wystarczającą 
dozętrucizny, aby tego„ kto ją połknie 
przenieść w ciągu ·paru seK"und w stan 
wiecznego spoczynku. Kto z was pier 
wszy ma połknąć 1pigułkę, o tern roz
strzygnie los". Rzl!_cono monetę, -
ipadta orłem do góry. „Pan ma ..,llier
wsze(istwo, ·panie Q_ela~nave" - ode 
zwa,l .się Sa valle. Automatycznie się
gnął Delag_ravc do szkatułki i wziął 
pig_ulkę, którą WY1Pił z winem czerwo 
~-- "!? .. „,---·---·" ---. __ lll!!IJl.!.!'2-. _____ , 

108) 1.>owief.ć .z francuskiego. 

(DokJOńczeni.e ). 

- Nie chciałem umierać - odpo
wiedział glosem urywanym - .praigną
lem tylko uratować twoją córkę. Osię 
gnąwszy to, jestem szczęśliwy. Bóg 
dobrz_ę robi, powolując mnie do siebie. 

- Wyzdrowiejesz jeszcze. 
Potrząsnął głową przecząco i od

parł z uśmiechem: 
- W moim wieku krup bywa śm;·er 

teiny - a zwracając sie do Jerzego 
doda!: 

- Ustąpię wam niebawem. Sikoro 
{Je<lnak udzieliłeś mi przebaczenia, za
pomnialeś wy.rządzonej c:1 krzywdy, 
Qqchodzę spokojny. 

Próbowali go pocieszać; córka uj'ę 
la ojca za r~kę, Jerzy wpatrywal się 
w starca ze smutkiem. 

- Nie możesz umierać, mój oj.cze, 
tei~az, gdy cię dopiero odzyiskałam, 
gdy wspólne pożycie nasze możJ,;rwem 
się stalo - dowodziła młoda kobieta. 
- Bóg dobry pozwoli nam dłużej cie
szyć .się tobą. 

- Bóg dobry, ale sprawiedliwy -
odoowie<lz:rat 

Usił10'\vali łagodnemi słowy odwró
cić uwagę star.ca od śmierci, lekarza 
J:edrnk nie przerażała myśl wiecznego 
z nim:. rozstania. Zachowywał zupeł
ny spokój ducha, uśmiech nic schodził 
z ust je~o. jak tylko w chwilach cięż
kich napadów kaszlu. 

Ody dowiedziano się w łiaut-Butte 

nem. „Teraz ·kolej_ •na pan~,. 1panie ~i- ł 
viere" - rzekł lekarz. R1v1ere wziął 
(!)i gulkę z uśmiechem, IPOf.knął irzekł: 
„Dobrze 1przynajmniej, że nie gortka' '. 
·obydwaj 1przewnicy natrzeli przez 
chwilę :na siebie skamienialemi oczami, 
:potem dr. Roquet odezwał się spdkoi
nie: „Teraz znów ;pan wybierasz, pa
nie Delagrave, a jednocześnie pan R1-
viere weźmie pigułkę, 'którą ·pan 1pozo-

stawisz". Delagrave ·!latrzył tprzez 
długą ·chwilę 1ria obydwie 1piS?;ułki; pierś 
jego podnosiła się ciężko. Riviere cze 
kał blady, z zaciśniętemi ustami, lecz 
starał się utrzymać minę obojętną. 
„Czeika,my, panowie" - rzekl lekarz. 
Na to wezwanie otrząsnęli się obydwaj 
z mdu'my. Do s1.1katulki slęg_nął Dela
grave, 1PO nim natychmia1st wziął po
zostałą :pigutkę Riviere. Nastąvit stra
szliwy moment oczekiwflinia... Potem 
- Riviere postą:pi! krok muprzód i ru
nął na ziemi~ bez życia. 

Klejnoty amerykanek. Odkąid świat 
istnieje, moda klejnotów nie sza1 ała 
tak, jak ot.eonie w kraju jankesów. W 
Nowym Joflku ~naj'Cluje _się rprz.eszlo 
300 firm, zajętych wyłąicznie :orzywo
zem drogich kaJI11ieni, a mnóstwo ame 
rykJar'1skich a:gentów uwija się po :Eu
ra_pie, iposzukując slaw.nych brylantów, 
rubinów i szmaragdów. Z idyamemtów, 
wykopywanych 1Przez 6000 ludzi na pa 
lach nołudniowej AfrY:ki, więcej, niżeli 
pot.owa idzie do Amcrytki, aby za.sipa
kajać ,próżność amerykanek. 

Matnh klejnotów w Ameryce jest 
modą ostatnich czasów. Dawniej1 żo
ny amerykańskich nabobó_w zadawala
ły się kilkunastoma ipierści~niami na 
•paloach i kolczyka1mi w 111szach. W 
większe iklef.~1oty 'Stroity się tylko pod-
1czais nadzwyczajnych uroczysitości. 
Dziś 1nawet przy codziennym obiedzie 
każda z nich pokazuje się ubrylanto
wana. Na sali zaś balowej aż iskrzą 
się od mnóstwai Qaszyjników, dyamen
tów, pasków, bransolet, któremf kad;da 
jest obwieszona. a które. razem wzięte 
przedsta1wiają ogromne rrnaiątki. 

Milionerki amerykańskie\ 1ubiega
.ią się między .sobą nietylko o iilość i 
wartość kle~notów. ale tJakże o posia
danie naipięlmiejszych okazów. I tak 
żona .p. Clarence Ma.ckaya iPOSiada rnai
czystszy i 1I1aj1piękniejszy szaJir na świe 
de. pani Belmont szrnJlr pereł, który 
należał do królowej Maryi Antoniny. 

Ileż to nędzy ludzkiej możnaby zla 
godzić za cenę tych bly.skotek. 

Koty w kościele. Prawie wszyst
kie kościoly neapolitaflskie mają po 3 
lub 4 etatowe koty, utrzymywame dla 
lowienna myszy, których_ll)elno w .sta
rych gmachach w Neaip·olu. Koty te 

o chorobie Madelora. wieśn.=acy i wieś 
niaczki schodzili się tłumnie do la Cen 
drierc codziennie dl~1 za.sięgn.·\ęcia wie
ści. 

O przygodach Jerzego, o przesz
koda:ch. stawianych przez Madelora 
małżeflstwu córki, o jej miłości dla 
właśckiela fermy Ja Cendriere, nastę
pn=c o zjawieniu się lekarza. gdy przy
'PUSzczano, że on zginął pod Saint-Quen 
tin, o tern wszystkiem rwiedzihno w 
·okolicy i sympatyę ogółu pozyskal na 
nowo stamzec, dla którego ludność o
chl1odła była chwilowo. 

NastąRi! zwrot w apinb; dobrodziej 
stwa. świadczone 1przez Maidelora, za-
1pomniane niegdyś, stawały w pamię
ci khżdego, g.dy śmierć zagrnżala do
broczyńcy. 

Madelor znal tych ludzi, ipragnął ich 
widz'1eć i poże:gnać. Ma1rya lub Je
rzy czuwali przy nirm, podczas gdy wie 
. śniacy schodzili się dla uściśnięcia dło
ni. zapew.n:Jenia go o swo_·ej wdzięcz
ności. 

Madelor słuchał ich, odpowiadał, a 
uśmiech nie schodził z ust jego. 

Mimo lat sędziwych organizm do
ktora stacza! zacięta wa1kę ze śmier
c;ą; gorączka, wvniszczajaca ciało. 
zdawału się cza:sami słabnąć, głos sta 
wat się silniej.szym, mowa wyraźniej
szą. Wtedv 1nadzieja budzHa sie w du 
szy ciężko s'trnpionej Maryi. -

Raz zapragnął wyjść na powietrze. 
Czas był piękny; słońce gorą!ce swe 
rpromienie roztaczało na JJodwórzu fer
my. Marya sprzeciwiała się żądanin 
chorego, ale on naleg-a?, ustąpić mu-
siała. . -~· . . ' ·~ . ;:..... .• ~ ~~ 

spaceruj\ \Swobodnie między modlący
mi się, łub też leżą wyciągnięte na ~top 
niaich ołtarzów. 

Le.wa ręka. U 97 Ludzi na 100 le
wa ręka jest tyłko skromną służebnicą 
uprzywilejowanej 'Siostrzycy prawicy. 
Jeżeli ta :prnwJa ulegnie niesziczęśliwe
mu przypadkowi, to wtedy wielka bie
da. Doświadczenie dowiodło. że wiele 
prostych zajęć, ja:k kQPanie ziemi, rą
banie drzewa itp, dałoby się wyllmny
wać 1zręczniej i z większym nakładem 
wYtnwani(a, gdyby robotmik mógł uży
wat naprzemian ~rawej i lewej ręki 
przy ~~ęciu ·narzędzi. Wiedzą o tern do
brz.e rzemieślnicy „ że robota idzie o 
wiele zręczniej, jeżeli lewa rę'ka rów
nie wprawną jest jak prawa. Warun
ków fizjologicznych do wyiksztatcenia 
lewej ręki nie bliak, tylko p_rzyzwycza 
jenie pozostawiło ją bez użytku. P_rak
tyozne próby wykształcenia leweJ ręk! 
zaprowadził profeS'or Libenty Taedd 

w filadeilfii z .dobrem .powodzeniem. 
Za ·jego przykładem zamierza taką sa
mą próbę zaprowadzić dr. Wlalter Si
mon w Królewcu, uzy1skaw.szy już na 
to zgodę deputa;cyi s~olnej miasta. Pró 
ba ta roZJciagnie się na naukę rysunku, 
pisamia i roboty ręczne. Naturalnie pró
by kszfalcenia lewej ręki odbywać ~ię 
będą tpoza godzinami prngramo:wemi. 
Wartoby 1pomyśleć o takich 1Próba1ch w 
szko!ach ipolskich. 

Walka skuteczna z rakiem jest dotychczas 
dfa Lekarzy zupelni·e niemożliwą, albowiem 
nie udało się ·wykryć prawdziwej istoty cho
µ-oby_ Nie bylo pewnośai , czy wywomje ją 
zairazek, czy też pasożyt.._ wsa:elkie, wynai
fdiowane dotćld środki, a między i,111nemi i kan
ikroinai, nic wytrzymaJy dluższeii próby, jak
:I<olwiek zdarizyJy się niekiedy wypadki wy
kczern:a. 02eracya iest dotychczas jedynym 
środl:dem. dQ Jaikiego uciekallą się lekarze. a 
minimalna jest ilość wypa:d.ków, w których, 
po rękoczynie, rak nie powraca. U<;zeni me
<lycy nie zap_rzesta ją badar1 i doświadczeł1 i 
oto z Kruonii ,nadchotlz'i wiadomość, że le
karz tamt~jszy, dr. Otto Schmidt, zdoltai!' wy
hodować na pewnym g-aturn'-;u pleśni, wegetu
jącej na rośijnach, rozsadnika raka, który , 
.nrzeniesjony na z.wicrzęta, wywoJ!uje tę cho
robę. Wprowadzony nie1wie-lkiemi dawkami 
ekstrakt tej pleśni, odpowiednio przygofowany 
do orroanimnu zwierząt i ludzi. chory•ch na ra
ka, wywolal objawy typowe, które u 21dro
wych nie wystąpily. Dr. Schm'.dt, na podsta
wie bada6 dotvchczas01Wych, mniema, że drn
gą, na ia:kiej się znajduje, zdobędzie środek 
leczniczy przecjrw chorobie i jest przekonany, 
iż wytworzony orzczeń ekstra1kt pasożytu może 
w pewnych wypadkach da<.: wy11(1k pomyśl'l1y. 
Przez r.astrzyi:<iwainic wytwarzają siG mate
rycochmn111e. które wpra1wdzie nie mogą usu
nąć wielk';iCh narośli i wyleczyć pacye.nta, ale 
są w .stanie zniS'Z'czyć pozostale po operacyi 
izarodiki i mafo ogniska, a taikże i zapobiedz 
recydywie, jeśli zastrzyki·wanie stosowane iest 
przv początkowy.eh jej objawach. Dr. Sch midt 
ma międzv swymi pacyentami takje wyp3.Jki, 
w których operacya była ju:i; nie możliwą, a 
które przy pomocy tych wfaśnie zastrz)0kiw1(1 
ulcczyf. Minęfo lat ki \'ka, a żadne objal\vy po-

- Udzie chces·z iść, o_\cze, przed 
dom czy do ogrodu? 

Starzec 1spojrzał na nią zdziwiony. 
- Nie - _ odpfurł z wysit:kiern - za„ 

1pr.owl:i.dź mnie na Tranet. 
- To niemożliiwe ... 
- Dla czego? . 
Zmęczenie zbyteczne mogłobY' ci 

zaszkodzić. 
- Nie lękaj się, moja córko, jestem 

:silniejszy; nie dziś jeszcze śmierć mnie 
zal.Skoczy. Zechciej zadość ucty me 
;prośQ.ie chorego; ipowinnabyś się do
myśleć pobudek moich. Chcę u~1rzeć 
jeszcze Tran et; tam ~';potkałaś się raz 
1pierwszy z Jerzym, tam odgadtcm z 
rozpaczą budzącą się miłość twoj<i dla 
niego. 

Manil zrozumiała, że odm'J\V<l, rn
smucilaby ojca; z pomocą męi.a popro
wadzita starca nn górę, gdy ochlodzib 
się trochę powietrze, a slo1kl! skryło 
się za drzewami . 

W pól drogi Madelor :;:rudzony, u
siadł. Berta zupełnie zdrowa ~11\varzv 
szyła rodzicom i dziadkowi. -

Obojętna na ~roźny sta:i starc;:i, k tó 
ry uratował ją od śmierci, h:e~ra n:::
iprzód, lub zatrzymywała :'>ię w tyle. 
markotna i zawsty.J:::rma, gdy m:itka 
czy ojciec surowern wejrze:l:em povv'
•strzymywali ~ oś.n;; w.vbu~hy .::ej weS1)
lo.ści. Wtedy ze lz:m1i "" :)cza.;h zwal
niała kro:ku; odzyski \•,rah dopiero do
bry humor, jeśli Madelor zachęcał ją 
do dalszej swobodnej n~1st·Jty. 

Wszedłszy na ~órę, µ5icJli; ~\1r.uya f 
·Sipytata ojca: I 

- Nie czujesz się lmrdzo zmęczony? 
Dał zna1k, że nie; na'itałrt. uroczyst:1 

cisza, której ani Marya ani Jerzy przcr a 

.wrotu choroby nie nastąpiJy. Pytany Prz 
różnych dziennikarzy, dr. Schmidt o~,. 
że jest pierwszym, który stwierdzil, iż ~ 
u zwtierząt WYWolać raka sztucznie. p~ 
waż nigdy po operacyi nie motna utr~ 
wać. że cafa chora część organizmu ~ 11 

usunięta, zdaniem dr. Schnt<lta, nale-.ly i ~er ' 
wanego iUodpornić pr.zez za:strzyknięde ~ 
ka, który wynalazl. W wypadkach 7.ę~ 
rozpaczliwych stwierdzi.I dr. Schmi<lt, po Yi~ 
kiiej poprawie ~ólneg1o ~~anu, dręc~ce b()(e: 
ne obja1wy znj,kly, morrma stala się Priv. 
zawsze zbyteczna. PrólJY: wytworzenia Pil\. 
dziwej surowicy lecz,niczej jeszcze dotycnci· 
nie odaly wyni:ku pomyślne_gą. t 

Zemanla trucicielld. W Tomtonie, y ~ •. 
nie Ma'ssachusetts staneta przed sądem Przy. si 
sięglych dO'Z'Orczyni chorych, Jane Toppltt t. 
slmrżona o otrucie 20 IQSÓb. Podczas śl:edz~, k 
p11Zedwstęp11e140 truciciellka popadia w lllaD\\ n 
prześlaidowczą. Zdawało1 się jej, że dororcy w~ p 
zienia zatmwaią potraWY. wobec czego QI\. P 
ma'\Vfala przyjęcia potkannów iroo:chormin11 
się ciężiko. J al~ przypuszczają, popc.fnUa sie. 
re:, strasznych zbńodni pod wp.fvwem oblectu 
Ja1~ne zeznania z.tożyla tylko w sprawie otru
cia rodziny Davisów, co do reszty zaś mo:. 
derstw, to nic umie wyjaśnić orzyczyny. Br. 
fam wiI1111a - zeznaje - pewną sumę pant Da. 
y,i,s i nie mo~lam jej sptacić. POiStanowilaii 
zatem usunąć ze świata wierzycielkę. Pani Da 
vis zachorowala niebawem i powqtaitaJ mnie d~ 
swego loża. Pielęgnując chorą, daiwalJ.m k 
aodziennie pewną dc„zę morfinv. zmieszanej 1 
atropina. d1a usun.i ęcia zaś podejrzel1 zabiega. 
fam koifo cho·rej tem tr01Skliwied. Po ki\k11 
d·niach chora zmarla. Udawaram żal wielki 
pfakalam nzewttemi lzami. Na po-grzeb PIL'i· 
byla z Chicago córka jej. pani Iiarry Gi~Oli 
z mlodym ma1fżonkiern. Zakochałam się w p;~. 
knym mężczyźnie i przy5'71o ·TP.i na myś l, ze 
ożeni sie ze mną, skoro żuna umrze. Podl9!111\· 
lam wi~<: jeJ truciznę i po kilku dniach z.marla 
ale mąż iej nie spojrzal nawet na mnie. Ro1. 
goryczona post<ł!nowifam v.rytruć calą rodzin~ 
~apitan Davis zmart niebawem. Roz.puścilam 
J>o:Joskę, że umarl z rozpaczy po żonie. Pe 
nim ortzysz1ta kolei n.a Gordona. Gdv i on skn. 
naJt popa·dlam w sza.t mor<l01W1ania. Otrulam sa· 
ma, nie wiem cLlą.czego jeszcze 16 osób. do któ 
rycJ:i pielę~nowania mnie wzywano. Podcz1s 
śledztwa z.iwrócono u waigę trucicliellki na t(), ie 
u wielu osób przez nią otrutych. nie zdrlanc 
stwierdzić śladów otrucia. ..Bo też mi~1z.ani· 
na mn,ja - odoarla Jane Toippan - iest bez 
zarzutu." Zbrodniarkę oddano pod obser\v:tcYę 
lekarską 

Cywilizowanie Turcyi. Sprawą l}ierwm 
Jizędnej wagi jest nbecnie w stolicy suH.aua 
oświetlenie Konstantynopola elektryczności ~„ 
ząprowadzenie sieci .telefonicznej i tramvr 
elektrycznego. Przeciw tym „niebezipieczrnyrn" 
reformom powstaf agromnie silny prntest par· 
tyii, rządzącej na dworze sultana, którą trzeba 
bvfo ularradzać w imię cywilizacyt!... od,po· 
,viednia, a dużą sumą p' eniędzy; roboty oko
la zaktadanico. tych instalacyj elektryC7.mych 
byly ogromne. O uzvs.karvie ich staraiją. się dwa 
towarzystwa: niemieckie i amery1lrnńsk i e, za 
którem stoi Rockefeller. 

Telekino. Próby czynione z telekinem w 
Bilbao. w Hiszpanii daly wyniik p:amyślny . Te
le\:i1no jest to motor na odk~lość, apara t elek
tryczny_ za którego uomoca można z brze~u 
kierować J1odzią, choćby na 1niej nie b) fo wcalę 
załogi. Próbv odby.l'v się niedawno "' 
obecności wynalazcy, Torresa Quedba. wielu 
rzeczazma wców i naczelników wladz. Szaluoa 
.. B.iscaya" byla p rizedmiotem próby . Wśród 
tlaku todzi, szalup. parowców itp. „Biscaye" 
wvpro\va1dzono z portu na otwarte mor1..e i .D0· 
tern sprnwadwno. Lód/, bvla pusta, Do kiero· 
w ... _____ "!"'--~·n:nrtm9!1--? ... _~:mnllll!ll'~.,.ł!~ 

wać nie śmieli. Obo'c mlod1i mpHOrl· 
kowie, klęcząc u nó~ Madc!ora. trzv
imali się :za ręce, pn:t~zas g.dy l ~em 
p.róbowala pleść koron,: z ··oślin, za· 
wanych na:d drogą. 

Starzec siedział :1icrn~llomy, jak 
,pień drzewa, o który b:\'; ~Jparty. Oczy 
na pół 1pirzymknięte trzym..d utln\'lonc 
w dali. Wydawat 5:~ martwy, taka 
bladość pokryła jego 0bliczt:. 
' Marya przerażon.1, o 1J!l;o sła do 

ust rękę ojca, mówi<t~~: 
- Spojrzyj w:i ;ia..,, uśmieclw:j si ;. 
Mlldelor roz~w . )e~· l oc.zy. 
- Marzyłem - rzekł - nk: czuję 

'.\uż cierpie1L. jestem szczęśliwy. 
Berta zajęta Siplata.niem kornnY. z ~ 

!każ.dym ·przelatującym ptaszkiem, szu
kającym nocnego schronienia, pytata: 

- Co to za ptaszek, dzi/1dziu? 
A Madelor uśmiechnięty, rzucając 

pieszczotliwe wejrzenie na dziecko, 
które straciło mu życie, odpowiadał. 

- Ten co fruwa nad twoją glówk~1 
to szczygieł~ tamten na galęzi topoli, 
to kos i szpak ... pnwrócilv z wiosną„. 
skovvronek byt już u nas w lutym„. wr~ 
Cla pierwszy ... po nim przy latu IĄ sZ'pakt 
i pliszki, które widzisz na krzakJJ glogu, 
idzLkie gołębie 1przybywaią w_ marcu„. 
naistępnie jaskółki... 

Dz.iew.Qzynka wstała, stanęla za 
!Plecami starca, a włożywszy mu rta 
głowę swoją koronę z zieleni i obia„ 
wszy go za szyję rącZikami~ zawotala; 

- Kocha:m cię bardzo ,mój dziadu
niu! 

Slo11.ce zachodzilo, opary wieczor
.ne unosiły się nad lnsem. W czerwo„ 
nym blasku zachodu krajobraz rozplo
nął się J.ak w ogniu; wierz1cholki drzew 



.,.,aniai zaś nią i Prtowadzenfa używano teleki
fła. Prób~ wykazały skuteczność aparatu i za
stosawani~ rnetylko przy ratowaniu rozbitków 
,ale i możliwość o<tdamia wielkich ustug marv~ 
J1arce woimmei. Bliższe s'Zczególy. dotyczące 
IWY~iala!zJkiU. trzymaine są w n::riściślejszej ta
ien:mi.cy. 

Z różnych stron. 
1 I. po świętach trzeb1 pamiętać o 
tem, iż „Wiarus Po1'siki" w każdym do 
~111 p~l~_im na ~bczyźn.ie znajdować 
sj~ p<JWllmen. Ponn.e1waż zas me w set
kach, ale w tysiącach domów polskich 
na obczyźnie dotąd jedynie ,,blaty" 
pol.a\kożercze na;potlkać możnil, przeto 
prosimy czytelników aby w tych do
ma:ch starali .się zai~rowadzić .,Wiaru
sa Polskiego." 

Berlin. Urz1:2dnik banku Neumann 
który skrad.t 13 maja 50,DOO marek Z8-

staJ w sobotę w Berlinie aresztowany. 
Prócz 2000 mairek całą sumę ·odzyska
:no. 40000 mar:ek zako.i,Dał Nernmana nJ.. 
cmentarzu w Lichtenbergu JPOd Beri:
inem. 

Derne ipod Dortmundem. W kopal
ni „Preussen I" niedawno temu urwa
ła się lina, przy,czem 7 ·górrtrków po
niosło śmierć. Teraz znów wielkie gro
·zilo kopalni niebezipieczeństwo. W '.cen
traili de,ctryc.znei ldomu rr4aszynowc
:go wypuchnąl pofar i zniszczy_} częś
ciowo na wierz~hu znaijctujące się do
my maszyn. Głównem ·zadaniem stra
ży pożarnej byta .ochrooa szybów i za
budowań, mieszczących kotły, co się 
też udało. Górników i konie wywie
ziono na wszellki ·przy1padeik z kopalni. z ludzi nikt s~ody 1I1ie ,poniósł. Reipa
rtacye zostały już U1kończone i pracę 
pod;ięto w ca.łej pełni. 

Dortmund. W sobotę. wi~czorem 
zostal robotnik Kommermanini przez 
kilku ludzi 111aipadnięty i niebez;piecznie 
nożami poraniony. PoHcya napa1stni
ków już aresztowala. Głównym spraw
cą ~t robotnik Tasche. 

Lipsk. Sąd rzeszy zatwierdzi! 2 
wyroki śmie;rci. Pierwszy dotyczy ż.o
ny ·· dozór1cy Peige, kitóra arszenikiem 
otru1a rnbotnika Ja:nitschka i zamężną 
Bruckner. W drugim iprzy:pad!ku cho
dzi o Karola Pr. Schmidt, który zamar 
dował w Poznań'Sikiem leśniczego Kia
na. 

Schonelinde. W ;pooliżu ltuteijszej 
stacyi zderzyły się dwa pociągi towa
rowe. Ze .służby kolei1ow~ęj 6 osób od
niosło ciężkie okaleczenia. Szkody ma
teryal·ne są znaczne. Powodem nie
sz,c;;zęścfa 1 je·st mylne nastawienie zwrnt 
nicy. 

Kolonia. W :pierwsze święto Zie
lonv,ch Swiątek pumiędzy Asiideggen 
i tteimbach wykoleih1 się lokomotywa 
i 4 wagiony. Szkody materya.Lne sa nie 
wielkie. a z ludzi t·eż nikt szkody nie 
ponióst 

z~rysowaly się wydatnie na tle purpu
rowego ni_.ę_ba. Zerwal się lekki wje
trzyk: promienie · słoneczne zagasły; 
pomruki zwierząt noicnych dochodzity 
od la1su. 

Madelor nie myś~al wracać, lubo 
Dczy jego utkwione były w obszarach 
wzścielaiącego się przed nim krajabra 
zn, zdawał się jakby we śnie pogrą-
żony, · 

W chwili, gdy miał zstąpić do gro
bu, wszystkie fazy życia stawały mu 
w pamięci; przYipomnial sobie pierw
\SZe latj1 spędzone w Chateau-le-Chatel, 
iZdobywane tam ,powodzenie i r.ozgłos, 
nasrtę.pnie nieszczęsną sprawę Combre 
delów, która pozbawiła g10 matjątku, 
\lobrego imienia, uciecZlkę swoją niby 
Zł-Odziej, a rnczeji morderca z Cbateau
ile-Chatel; osiedlenie ·swoi·e w wiosce 
lfaut-Butte, piętrraśde lat zażywanego 
tarn spoko]ru do chwili przybycia .Jerze
go; doświadczone w dalszym ciągu 
troski.. 

Było to marzenie pelne smętnej sło
dyczy, błogiego ukojenia; koniec się 
Zbliżał. miał umrzeć, nie łwdzil się na
dzieją dłuższego żyda. Rozłączenie z 
iMaryą przyczyn:iato mu żalu, ale :wie
dział, że w małżeństwie z Jerzym rl'lnla
.Jazła szczęście. że śmierć 01jca mniej 
ib?lesną będzie dla nie;\ teraz, kiedy ten 
()Jciec uzyskal przebaczenie jej męża. 

Myśląc o tern wszy,stkiem, Madelor 
lllla:chinalnie wodd wzrokiem za prze 
~uwajc1cemi się po niebie obłokami, lub 

W Berlinie. umarł ·prezydent sądu 
kameralinego dr. Schmidt. 

W Dortmundzie pod.czas świąt a
resztowała 1polkya 18 osób za kra
dzież, bijatykę i gmbą swawolę. · 
WIBl.\..._,.ru n~ •"'! •m !irlW!ló 

BACZNOSć SOKOLI - -
- - GNIAZDA BOCHUM!! 

Przyszłe oosiedzetiie Ciniazda odbędzie się 
w środę dnia 22 ma.ia wieczorem, punktualnie 

·<> 2odz. 9 w lokalu JJ. Hołschneidera przy ul 
Alejowej (Alleestr.). - Z vowodu 'ważnych 
spraw towarzyskich uprasza się wszystkich 
•druhów o jak naiłlcznijszy udział. 

Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Gladbeck 
uwiadamia swych czJon.ków i Rodaik:ów z Glad 
beck i okolicy, oraz szanowne towarzystw:i, 
·które · zaprOSizenia odebraly i te towarz.ystwa, 
które ·dla bralku adresów zaproszeń nie ode
bral:Y, iż 26 maja obchodzi towarzystwo na
sze 10-tą rocznicę swego istnienia na sali p. 
Keula, na którą to uroczystość wszystkich jak 
najup rzejrniej zapraiszarrny. 

Pr ogr am: Od godzimy 3 do kwadrans 
na 4-tą PJZyjmowanie bratnich towarzystw, 
o pól do 4 wymarsz do kaściota na nalbożeń
s~W{l, pio n.abożef1stwie pow,rót na salę, gdzie 
się odbędzJ:e dalis:za uroczystość urozmaicJin1 
nowemi śviewa.mi i deklamacylallni. Koncert 
wykona kapela pana Kuika z tterne~ Ze śpie
wem wystąpi Kolo śpiewu „liarmonia" 1 

Gladbeck. Wieczorem odegrany będzie teatr 
pod tytulem „Skalmierzankii". Karty wstępu 
.dla czlonków bratnich towarzystw 30 fen. cUa 
gości przed czasem 50 fen. przy kasie 1 markę 
Karty wstępu można nabyć n każdego czlon-
'.ka zarządu. Zarząd. 

U w a g a. Zebranie odbędzie się 26 mah 
o godzinie pól do 11 przed poJudniem (4) 

UCHWALA! 
Zebrany w Oelsenik1irchen Komitet „Swię

to.iózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

Komitet „Swiętojózafacia" sklaida pana Jó
zefa Iiaina z Bochum-liofsiteide z jego, urzędu 
jako skarbnika „$więtoj&zaiacta". Poiwody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. Komitet 
,.Swiętoiózafacia'' notwierdza wybór pa111a· Sta 

. nisfawa Zmyśloneg-Q< z Wattenscheid nia skar
bnika „$więt1ojóz.a..facia". Odtąd nie wołno panu 
Józefowi łfainowi z Bochum-łfofsteide przyj
mować nadal skladek na „Swięto1ózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd na<lsylać 
•na ręce pana Stanisława Zmyślone_go z Wat
tenscheid, uli.ca Bochumerstr. nr. 156. 

l(ornlitet „Świętoiózaiacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczqcy; Alldrzej 

Kranz za.stęvca: T. Nowacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. fan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau
xel. Stefan Piotraws:ki. B Witkowski z Rott
hausen Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. Wojciech 

Kotowski z Essen. 

Towarzystwo J;?;łmn. „Sokół" w Ka-rnaD 
urz.ąidza w 1njedzielę, dnia 26 maia wbarwę wio
senną na sali wdowy Orunidimann przy stacyi 
k:olej.awei. Początek zabawy o ~odzinie 4 po 
poludi111iu. Zabawa będzie urozma1oona kon.cer
teim, ćwiczeniami wolnerni i na przyrz.ąda~h, 

· piramidami i taf1cami. Upraszamy szan. Gma
zda z okolicy, które zaproszenia dostaly, i te, 
które dla -braiku adresów 1zawosizeń nlie ode
braly, aby mus siwą obccno.ścią ,zaszczycić ra-
czyly. (3) Wydział. 

Towarzystwo św_ Michała w Reck,-Siid Bruch 
Mies,ięcŻne zebranie odbędzie ~.ię w niedziel~, 
26 nw.iia o g-odzinie 4 po ooJQidnnru. O przybycie 
\Vszvstkich czl'onków ornsi (1) Zarząd. 

--·- --· ~--··· 
~nais.fuclfrwtal niewyraźnego szmeru. do
chodzącego od lasu. 

Noc nastała; wozy ładowane to
czyly się po drodze, dążąc do la Cen.
·driere; odzywały się wesołe krzyki, 
nawolywan:!a, śmiechy, radosne ~zc~e. 
kanie psów, biegnących na JPOWJtarne 
swych panów. 

Powietrze ochłodło; r~ależalo wr.a• 
cać; M<trya nalegała na Madełom, ale 
on pT·OSił ją stadko: 

- Jeszcze chwilkę, krótką chwilkę. 
mnie tak tu dobrze, nie cierpię ... to o-
5tatnia rozkosz życ:a. 

Berta, usiadl:a na ziemi, objęta rącz
kami kolana dziadka a zlożyyszy na 
.ntch główkę, zasnęła z otwartem:1 u~ta ~ 
mi z których wyzierały białe :ząbki. 

'W śród tego wielkiego s'J)Okoju no
cy wszyscy troje milczeli, zagłębieni 
w myśjach własnych. Po pewnym 
czasie Marya ·P'rzy,pominać znowu za
częła potrzebę powrotu do domu. 

- Późno ~JUż'; wiatr chłodny. 11'.e 
możemy zostać tu dlużei. 

Mad el or nie opięral się; ogarnęlo 
go wieLkie znużenie. ·, . 

W nocy starnec mial ci~ż:sizy od po-
1pnzednich atak duszności. CzuWP-li 
[przy onim MarY/a .:i Jerzy. . , . 

Doktór zebral resztę sił, umosł stę 
na lokciach, a z wciśniętego gardła wy 
krztusił z trudem zaledwje dosłysz:rne 
słowa: 

- Drogie dzieci... to już koniec. 
.Ody po,~hwydli jeg:o ręce, oble\VJ.-

Posiedzenie o b' J-'klym cza ie. O punl;:-
tualne pr.z.y!Jycie sz\·stkich czlonków prosi 

Przewodlłiczący. 

Baezność DeJIWii, Borbeck i okolica! 
Towarzystwo św. Barbary w Dellw1g urzą 

dz.a w święto Bożego Ciala dnia 30 maja, za
bawę wiosenną na sali pana Demonda w Bor
beck, na którą wszystkie miejscowe Towarzy
stwa i to: Tow. św. Józefa", Tow. gimn_ „So
kól" i Kolo śpiewu ,,Jedność" oraz wszystkich 
l~odaków i Rodaczki z oko1icy uprzejmie za
prasza. Program będzie bard:z-0 urozmaico
ny. Będzie lroncert. śpiewy i deklama.cye, a 
w końcu odegrane zostaną dwie piękne i bar
dzo we-sole siz1uczki teatralne pod tyt.:. „Mi
lostki ulańskie" j „Janek z pod OjcCllwa". Po
c~1tek o godzinie 4 po poludniu. żywimy na
dzieję, że nas szam. Tow. i Rodacy Iicznem 
przybycjem z.a&lczycić raczą. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
oznajmia swym c.zlonkom, iż w nriedz,ielę. dnia 
26 ma.Ja o ~od.zinie Pól do 3ej punktualnie od
bedzie się na wniosek p. f. liinca :wa-lne zebra
nie. na które się wszyst1~ich czl'oink6w zapra-
s:ia (3) Sosn-0wski, prezes. 

Towarzystwo św. Woiciecila w Recklinghausen 
donosi swym czJonkom oraz zamiesz:kaly1m r) 
da1kom w I{ohlinghaiusen i okolicy. iż dnia 26 
maja obchodzi Towarzystwo 22 ietnią 
rocz11icę swego istnienia Szan. Towarzystwa, 
ktćrre zaproszenia oocbraly i te, które dla bra
ku a.dresów zaproszeń nie 1ocLebra~y, iaiknaiu
przejm1ei prosimy„ aby jaknailiczniej uas swą 
obecności<i z.aszc'lycić raczyły. 

Pr o~ ram: Od ~odz. pól do 3 tlo. pÓ~' do 
4ej wymarsz do kościola na nabożefrsbwo pol
pana W. funke przy Jl Ko.Joni ,,Ph1to" (przy
stainek kolei elektrycznej). O ·godzirnie pól do 
4ej wymarsz do i0kściai'a na naboże1i.stw.o pol
sikie, po nabożelistwie powrót na salę, gdzie się 
odbędzie dalsza uroczys.tQŚć, 'koncert, deikla
macve. ćwiczenfa gimnastycz,nc „Sokola" z 
Rohlins;hausen, śpiew KO<fa śpiewu z Rohling
hauson i pr,zeds.tawienie teatra1ne ooo tym.: 

, „Hermenegild". Koncert wykona kapela polska. 
Wstępne dla cz.lonków wszystkich towa,rzys.tw 
30 fen. Goście zaś, biorący ud'Zial w foj uro
czystości pfacą iza karty pneid czasem SO fen_ · 
pr:(;y kasie 75 fon. CzJonkowie wyże\i wymie.
njonego towarzystwa, którzy zalega~ą z.e 
sklaidką miesięczną wirmi się przed czasem ze 
skladek uiścić. O liczny udzfat gości i bratnie 
towarzystw pro6i (2) Zarr.ąd _ 

Czołem Druhowie z Recklin~hausen-Siid. 
T·owarzystwo gimnastyczne „Sokól" po

•daie SwYffi druh0'111 clo wiad1omośd, iż ćwicze
nia odby.waią się co ponieidz.ialek, środę i 
pjąteik o goldzi111ie 6 wieczorem. Leikcya śp1iewu 
odbywa się w piątelk o godzinie 5 po pOiludniu. 
O liczny ucfu:lial w ćwiczeniach i w lekcy.1 śpie-
wu prnsi (1) naczetnik. 

Towa.rzystwo św. Stanisława I<. w Hamme 
poda!ie do wiadomości swym czlonkom i wszy
stkim RÓdakom, ii 25 ma.ja o godzinie pól 8ej 
przyjedz.je pols,ki ksiądz do KościoJ'a św. Jó
zefa. i będzie w so.JJotę jesz,cze spowiedzi słu
chał i w ni.eid'7.iielę rano o pól 12ej będzie pol
skie kazanie. Proisimy wszystkich czJOinlków, 
aby się jak:na~liczniei zebrali na polskie kaza
nie. W nieclzielę wieczorem ksiądz polski już 
odied!zie. (3) Zarząd. 

Bractwo Różańcowe niewiast w Rohling:.hausen 
donosi" swym Siostr0'111, iż w środę. d!nia 22 
maja po poludniu o godzinie 4 w lokaliu pana 
Denisa odbędlzie się kwartalne, oraz walne 
Zebranie. Zatem winny się Siostry wszystkie 
stawić jak jedna na to• zebranie. aby mogJv do
kla.ctnie poo:nać rozchód i dlochód i w ia!kim 
stanic •znajduje się ka•sa wyżej wymienionego 
~"'!'!!!... .- __ ii!'I!.~ - ISJ[l!_if!'.- _'E!:~r~~~~.~ 

jąc je łzami, on uśmiechnąl się do ni~h, 
poczem ·padł na łóżko nieruchomy. 

Zwrócił 1ku nim glowę, usta ściągnę
ły się .kurczowo, wy.rWlal mu się z pie r
si dźwięk jakiś, który zrozumieli: 

- Żegnam was, dzieci, i, e ,~ rnm ! 
Cia'ło zesztywniało, o :z;,' :zaga. )fY, 

rysy przybrały martwość ~mier.::i. Ma-
delor nie żył, 

Paulina, Jasillet, Mlilk :· przybitgli 
zaraz. Towarzy1SZYl11 ·m ficrta, ale 
przeira:fona milczeniem, pan!lją ·em w 
pokoju, i łzami rma:tki, ~t.meła 11a piro
gu, nie .śmiet'tlc postąpilS •,r ok_µ. 

Dramat nasz kmiczv się ze śmiercią 
Madelora. Obszerną wzrrn.rnkę o tej 
śmierc:( wmieścily dziennil:;:i micjr;..::o
we, a szczegóły bio~raficzne o zma1 -
lym 1przedmlwwaly gazety Dary ~~kie w 
.nekrologu, z nagłówkiem: 

Męczennik obowiązku. 
Lista' męczenników nauki powięk

szyla s:Ję tedy o jedno nazwisko. f\t1-
żdego roku ikorporacya medyków tra
ci kil'ku ze swych członków. pa'fają
cych ofiarą zarazy lub doświadczef1, 
czynionych z preparatami lekarskiemi. 

Doktór Madelor urrduł w 70-tym ro 
ku życia. 

Poświęcenie. odwaga, jakich dal do 
wody, spelniająJc obow:,ązeik swego po
wolania. _przynoszą zaszczyt nauce i 
ludzkości,, z glębokim też żalem skła
damy na jego S!robie należny mu hołd 
uwielbienitt. 

Ko n ie c. 
'• 

· Bract ·a. O ltczny oozial i punktualne stawie
nie _ · ę uprasza (1) Przelotem. 

~~~)~/ 

~ 
Tuwar~stwo gime ..• Sokór' w Habiadl•rst 
zasyla swemu szan. druhowi 

JAl(ÓBOWI M.IARZE 
i ieS!O oozgormej towarzyszce życia 

MARYANNIE LEOIQ°CZAKÓWNIE 

&pedycyi. 
Panu K. w Herne. Zmieuiono w oglosz~niu na 
,,od zaraz", gdyż już bylo po 1 maja. Do ży
czcmia w spra~e iamieszczania ogloszenia za
stosujemy się chętnie. 

Zo Zjednoczenia zawodow. polskiego, 
Wiece „Zjednoczenia zawodoweKo Polskiego" 
odbędą się w niedziele dnia 26 maja b. r. 

W Steele po polu.dniu o godzinie 3 w lokalu p. 
l(amann przy R.Ynku 

W ~hełnhausen po poludniu o godlzinie 4 v.r 
lokalu p. M. Kiipper. 

W Dahlhauseu po południu o godlzinie 4 w l'O
ka1lu p. Salman.u przy .dworcu. 

W Styrum po poludniu o godzinie 4 w Jo.kalu 
p. Wolberg Millheimstr. 

Zebrania członków: 
W Dellwig urzed poludniem o 11:odz. kwadrans. 

na 12 u _p. Ifo.ffstadt 
W Oberhausen I po potudrruiu o godzinie 2 u p .. 

Weber. 
W Sterkrade przed pod:'udrrlicm o godzinie„ 11 

i pól u p. Palast. 
W Schonnebeck po poludniu o godzinie 4 u p . 

Win1kelhofer. 
W Oberhausen II po poJ'.udlniu o god'Zlinie 4 u p. 

Jarusen Knappenstr. 
W Ewing po pofudniu o godzinie 5 1 pól u p. 

La.mm 
W Błumenthal po pol'udniu o godzinie 3 u p. 

Ploke. 
W Złokomorowie we wtorek 28 maja o 

godzinie 8 wieczorem u p, Barainiusa. 
W ClettwMz w czwartek 30 maja przed polud

niem o godz. 11 u p. Fjischer. 
W Rezi 30 maiia po po.lllldniu o gDd1zi11ie 3 

u p. Iiuber. dawniej Lehnig. 
Na porządku obrad pr.o!iekt noiWych ustaw 

knapszaftowych i inne ważne sprawY. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
tn.ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
\e t Polakiem, kto potomstwu swemu. 
mfemczyć się pozwoli! 

NA CZERWIEC 

zapisywać można teraz „Przyjaciela" na wszy 
stkich pocztach i u listowych po wsiach. 

„Przyjaciel" kosztuje ze wszystkimi do
datkami na wsizystkich pocztaich 34 fen, z od·· 
1I100.Zeniem do domu 8 fen. wiecej. 

Jako podarek damy wszystkim naszym a
bonentom powieść, osnutą na tle pierwszych 
walk Polaków z Krzyżaikami, pod tytulem: 

O B R O N A S W I f C I A. 
Wysylka tej powieści niebawem się roz

pocznie. niech zatem każdy, kto sobie jeszcze 
,.Przyjaciela" nie zapisal natychmiast to u
czyni. 

Za 01łoszenla I reklamy redaJu:·y '1<1~ 

hec publlcznośc.f nie odpo włada„ 

Postbestellungs„Formular. 
,. e--• 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum fiir 
den Monat J uni H>07 und zahle am 
Abonnement und Best13llgeld 0,64 M. 

Obige 0,64 mk. erhalten zu habem 
besch ei nigt. 

~ ~ . . .,. 
• • • • li • iL • • • „ li l 
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P do1Jało się Paiiu Butt11, dziś, w dHh' e ę, dt ia 19. maj~. 
• god~. 83/ł {towoł.ae z tego ~wia~a na8zą uuj1!roż3zą matkę, te
ściową, ba.bk<:, sios. ·ę i cwtkę 

śp. 

wdowę Gertrudę Brink 
z Belłlngbansów. 

Zmt.rła liczyłd. lat 64 i umarła po krótkich, JeJZ ciężkich 
eierpieniach, które z wielki} cierpHwofoią zno~iła .. 

O serdeczne wspóczucie prosi w 8mntku pos=rąŻ'. na 

R)odzin.e$ 
Bruckhausen, Dbg.-Beeck, Rheinhausen, 

Algringen (Lot.), doia. 19 maja 1907. 

P o gr .z r b odbędr.ie ~ię na starym cmentarzu w Bceck. ul. 
Nordst.r. w środę, dnia 22 maja po połurłniu o godz. 2 z domu żałoby, 
przy placu Wilhelmo1\'skim (Wilhelms~lati.). 

Gdyby kto nie otrzymał osohnego uwiadomienia, zechce niniejsze 
ogłoszenie, jako zaproszenie uważać. 

lb.c 

Geny niskie! 

a ański, Wanne, 
Najwięksiy i najstarszy polski skład 
mebh, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr! 3 
--- naprzeciw kościoła katolickiego.=== 

Polecam wszystko w wielkim wyborze 
Zapraszam Szan. Rodaków do ~.wiedzenia" 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego eię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawQ 

kuM~ypDżyczam gratis porcelany na ~e
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
Na .życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówką? Ma odpłatę! 

Najtańsz~ I naj

dogodniejsze źró· 

dło zakupna dla 

młodożeńców. 

-~l~•flc:tt Proszek do prania 

' 'azłil'\1'ZD4~~,, I „N Ie ged ach tu 
Rodacy w Herne i okolicy 

P(,:.;cam. ezanownym Rodakom m.6;; 

sl,ład żelaza i 
ma gzyn 

d!J got-0w~n\e., fli!lycia, prJ.nia. f wyAd!ymJ.Wl'I 

·~ szeHdch sprzęti)'~ kuchen· 

po eena.e 
nyc.tl 

jak . attau@l~yeh. 

Ea.kupione rzcl.'.ą odatn .-Ulm frmko flO dom.n. 

(4s 

Za gotówk~ Na od~ktę. 

SI 
Piecyki 
a is ł 

o ogrłJewan1a. 
k i 

~ \ 

llfLjlepEiz.Y i najtańszy na 
swiecie, bo oprócz niego 
nie potrzeua. do prania 
używać ani sody ani 
mydła. Paczka 20 fen. 
BLelizny nie potrzeba już 
rzeć tylko się ją wy
pl6~ze. Gwarancya na 
: : ochron~ bielizny. : : 

Do na.bycia: 
'w Marxloh: 

Aug. Eggert, 
wdowa pet. Griimer, 
Otto ?lfess N achfl.. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa . A11g. Multha.upt, 
Gust. Tjarks, 
J. Hiitttroann. 

w Bruckhansen: 

Hamb. Importh. „Wenz", 
J . Juszczak. 

w Neumiihl: 

.Ang. Hesse. 
w Buschhausen: 

Hug•1 Eggt>rt. 537 

\\" w~elłrim wy bor.ze polec& f 
lC'ięgarnia i 

„w·arusn. Polsk 11 

uchuvn. ł 
~~'8":.J I • • ~ 

Budzik gł. dzwom1k. 1,-r> mb. 

Z ftff!łf &k k.ieezpnlr. 2 
0&1: niklow. 135 M. 

l t•on rnk czvsto 6 
li&il !.! srel.J;r.y g85 ml. 
~e rii ·; około 2000 ilustr 

l łi I c:yl l\·ys. darmo t1 

. • DaP cki, Poznań 
(440 

obre utrzymanie 
1łła .-oltotnili.a. 

O<lebralem swieżo w komis i polecam: 

dom z handlem 
w Hochla.r o 16 izbach z ogrouem w blizkosci cech 

i fabryk. Ta kBa wynosi 32 OOO mk. Cena 20 OOO 

mk. 1Iipotekl uregulo'Vl"ane. Spłaty ratami. 

Jan Kllatkowśkl 
548 

Telefon 577. 

interes kred)·to'' y. 

:Uerne, Bahnhofstr. 50. 

Kasa oszczedoości 
podpisaP_ego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. .za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natycbmiastowem wydowiedz. 

Ban.k Zi•~mski 
w Koronowie (Crone a. d Brahe.) 

Najlepszym ś1odkem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce dy
chawicy, duszności, kurczom ŻO· 
ł!ldka, tasiemcowi, brlom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Bu.ehowskłc;;go 
(~f;-_jek f"Ul.i ał)płOltO'll-1• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł· 
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 
się w butelkach po 60 fen .. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

Il. BOOBOWSl.I. 
fabryka chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
Poznaniu. Adres do zamówień: K. Buchow;iki, che

misch pha.rmazeutische Fabrik. Poliilen .to. 
Zdolna 582 

sprzeda waozłla 
oraz 

uczennica 
znajdą natychmiast stałe zatrudnit.nie w. 

Jana Barańskiego w Wanne 
ul. Karlstr. 3 

skład mel;lł uraz kom)tl. ftJ'Jlraw. 

Liszaj 

Obrusy na stoły ogrodowe ~tle 
na nowe. f ARBIERNIA GALLUSCO!(t 
PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. ' 

Filie: Hofstede, Herne, Eickeł, Rilali11 
hausen. LindenJ ł!attin2en, Lan~endreer • .i4<1r: 
ten. Castrop, Kamen. Dortmund. Gtirtbe 
SprockhOvel. 

· Prawdziwą polską tabaką, 
• Prawdziwe ł 

• polskie wino weselne. • 
8 jako też polslde Uldery ff 

; ZAGŁDBĘpoL~ALEWIĘ: 
O restaaraeya 9 I Otto Wltter, Bo eh u m, • 
O Dorstenerstr. 1. (1100 : 

•••••••••••••• ___ „ ___ I __ ·-···· ···-· , •.. P piar liatO'WY 
.z innymi na2isami ian wierszykami w aa. 

gł6wku poleca 

Ksł,garnła „Wiarusa Potskle10". Botka. •••*••••••„ .• „ 
Poszukuj<t dzielnego żonatego i67 

przewodniczącego 

••~ biura, l'Ki·~ 
władającego także językiem polskim. 

Otto Kassel, adwo·· at. 
~ Essen nad Buhrą, ~ 

Limbeekerstr. 96. 

• 
Pieśni 

na 

Boźe Ciało. 
Cena 10 ftn. z prze
syłk2ł 13 fenygów. 
Ądres: 

„Wiarus Polski", 
Boeltun1. 

-1 

~ 111-_---ozo'"'o-----g-,-.A ---1 

mokry i nchy liszaj, łupleł., 
llkrofuły, pryszczyce, wyrzutJ 
llkóme, ,'*- znak ochronny- . 

prawdziwe fngwarancya 
tylko z sercem za Kazda T sztuke na 

otwarte nogi, 
obrażenia nóg, wrzody na no
gach, tyły kurczowe, bolące 
palce, zastarzałe rany są często 
uporczywe; kto dolycbc;;as da
remnie oczekiwał wvl!'c:r.enia, 
nil.ich jeszcze raz spróbuje od 
dn.wna jak najlepiej wyprÓ· 
bowanej 

maśoi Rino 
bez trucizny i kwa•Ów. 

P1111zka 1.- mk. Cvd7ie11 ''trzy 
m11jemy pisma tizi~kezynne. 
Tylko p1wwd>-.ivv11 w orygi;inl· 
nem opi;kowauiu hinlo-zielouo
czerwonem i z llrrua 
Schubert & Co., Welnbohla 
Na8ladowaf1 nie trr.eha pr~yj-

mować. 
Do nabycia w wielu npteks.ch. 

461 

Kempen i/P. ; , 
A. Ca Lkosi nskiego. 

shladzie ll 
w Kepnie 

' 

Cena za sztuke 
85 95 105 120 Centrntr:. 

M. 4,oo. 5.oo. 6,oo. 8 ,oo. 

Bank Ludowy w Śremie 
~półka zapisana z nieograniczoną odpowiedzfa.lnością - założ. w roku 187Sj 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które najpel'1Dłł' 
składać mogą ciężko zapracowane swe oszez~dnoHcł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 

łO•dnlowe1n 3 11roeent. 
li. 'vartalnem .& " 

Złożone u nas •le1>ozyta I ol!łzezędnoścł wynosiły na. Ne1if 
Rok blisko 2 i pól młlłona n1arek. 

.Fundusze reze.M'Wou·e ł udziały członków ca 500,000 ink· 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy tnaj.ątkami swyDl 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały . 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rat 
Na.d~mrczcj naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. 'Vawrzypła. • 

Lokale bankowe roiei::zczą. się w domu własnym Banku przy ul. ~(o~c1el· 
nej nr. 15 i otwarte są cod:1.iennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 

·unii. utło y - ro ksbanli 
SellrilnDI ( •osen) 

107 

Rodacy? Krrzystajcie sami - z ogło enia niniejszego - i krewn}'lll 
W1iszym Danki, do Związku n~szego nale:lące, polecajcie. 

u Io NY - rok ·Jia iii. 
eingetrag'ne Genosscnschaft mit unbe:"r.11rankter Ilaftpfiicht. 

1' n.da hl'"' d. 1"". ael r Id. Dutldenri '!• 

Za druk. nakład 1 redakcyę odpowkdzialny: A n to n i w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



r. 116. Bochum, n czw rtek, • I 

• 
i ~4nienn1 p1si~c 11.•h> ' dia rotak6 1 z·rob 

Wychodaił codzle·nnie z wyjątkiem dni poświątecz
aych. Pnodplata kwarłalna na 1>0czcie i u listowych 
WJ'DOsi I 1nr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
li km .•• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

towJm pod znakiem „L. 1>0lnisch nr. 123." 
W 11111 Boże za Wiara I Ojczyznę I 

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobne~«> drw• 
ko 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy 
„Wiarusa Polskiego" natety frankować l poda~ 111 
nieb dokladny adres piszącesro Rekoo. nie ZWraQJZ!l 

Reda!kcya:, Drukarnia i Księgarnia znafduie się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adre~ „Wiarus Polski" Bochum. -Te Ie fon nr. 1414. 
j 

Redzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mł1w..ić, ezytać i pisać po polsku! Nie 
lesł Polakiem, kto potomstwu swemu 
,Wemczyć się oozwoli ! 

Z wypadków dala. 

Wrzenie w ·Turcyi wzrasta. 

S~czepy arabskie nad Eufratem i 
J'yigry„em ipodniasly bunt przeciw rzą
dowi łureckiemu. 

V'l Macedonii powiodło się woj
skom łureckim pobić bandę bułgarską 
.50 eh.łapa. 

.W bse• odbywa się walne zebranie o-
1ól11ego •iemłeckiego związku szkólne
go, •~iącego na celu utrzymanie niem-

czyzny za granicą. 

~iązek istnie.\e obecnie 26 l'at i 
uczynił już wiele dla szerzenia niem
.ezyzny. Dochody jego wynosily w ro
ku ubiegłym 181247 mr.; ws:parć szko
łom uiemieokim za granicą udzielo~; 
.1196~ marek. 

.6rona lekarzy westialskfch agituje prze 
ciw zavrowadzeniu powszechne~o wol 
nego WYboru lekarzy przy kasach 

chorych. 

Dla usprawiedliwienia swojego 
stanowiska wymieniają owi panowie, 
takie otlawę przed agita:cyą wielkopoJ
ską, która WZlmoglaby się w razie o
siedlenia się w Westfalii ·lekarzy Pola
kóW'. 

Nizka temperatura ostatnich dni l burze 
połączone z gradem poczyniły w ca. 

łyc.b Niemczech wielkie szkody. 

Także z dzielnic pol!Ski.ch donoszą 
.o stratach powstałych rolnictwu z wy
mienionych 1powodów. 

,W Wiedniu rozpoczął obrady między
aarodowy kon~res rolniczy. 

Ma on na celu wynaie1zienie środ
ków i dróg 1prowadz~cych do podnie
sienia wydajności rolnictwa. 

Podselcretarzem stanu w usamodziel
niouym świeżo urzędzie kolonialnym 
~zeszy niemieckiej mianowano p. von 

Lindequist'a. 

Tenże był od rnku 1905 gubernato 
rem południowo-zachodniej Ąfryki nie 
anieckiej; w i.ego miersce mianowrmo 
gubernatorem rzeczonej kolonii konser· 
watywnego posla von Schuckmanna, 
.który dawniej był czynny w stużbie ko
lonialnej. 

~uch strejkowy w lotaryngskiclt kopal
i iach kruszcu wzmarui się. 

Zastrejkowało w daJszym ciągu na 
5 kopalniach 4000 robotników. 

I<rążownik francuski „Chancy" osiadł 
aa mieliźnie w pobliżu wyspy Balar \ . 

Załoga, skladająca si~ z 375 chla
pa zostafa uratowiana. Krążownik miał 

4700 ton ipojemności a wybudo_}vany zo 
stał w raku 1894. 

W Hamburgu zanosi się na bezrobocie 
marynarzy. 

Zarząd związJm marynarzy uchwa 
lil, by czionkowie związku TOZiJJoczęli 
bezrobocie. 
J1! 

Sprawa powszechnego nauczania 
w rosyjskiej Dumie państwowaj. 
Mi·nister oświaty rozpoczął swą 

mowę od podziękowania dla1 posłów, 
którizy przyspieszyli obrady nad wnios 
kiem .rządu w sprawie nauczania po
wszechQego„ ów wniosek rnta na celu 
zbliżenie ludności do szkoty elementar 
nej1, gdyż ona wlaśnie jest kamieniem 
węgielnym dobrobytu narodu i rękoj
mią pomyślnego przeprowadzenia wie 
lu projektów ·praw, oipracowainych 
.prz,ez Izbę. Bez nauczania powszech
nego niepodobna zwyciężyć w walce 
ekonomicznei z narodami ościennemi, 
które ·usiłują coraz więcej eks!PIQato
wać rosyjskie bogactwa naturalne. 
Naisz ,poczciwy i zdolny naród jest bez 
bronny. Jest to największa kirzywda 
rdzeuneX ludilości rosyjskiej, którego 
oświata stoi niżej, od ośwfa1ty 1łudności 
napływowej Rosyi. Odraczać dłużej 
wprowadzeni•a1 szkoły ogólnie dostęp
nej niepodobn(.1. Czas już wielki wy
prowadzić naród z otaczającyieh go mro 
ków i dać mu możność ,przejrzenia. 
Wychodząc z zaloienia, że oświat>ai lu
dowa nie 1~st przywi1lej1em, lecz kanie
cxną 1potrzebą, ministeiryum oparło pro 
jekt prawa na tych s_amych zasadach, 
które wyisunęla na 'Pierrwszy plan ko
m1sya · redakcyi'na w swym iprojekcie 
o szkole ludowej w roku 1860. Proj'ek 
ty naijwybitniejszych Rosyan,. powsta
łe na tle gowolania roswm . do życia 
obywatelis1kiego, odrodziły się natural 
ną kO'lej~ rzeczy w :Pierwszej) chwili po 
wołania włościan rosyjskich do życia 
,politycznego. 

Największą przeszkodą do urzeczy 
wistnienia zamierzonej lfeformy jest ko 
nieczność podwyższenia obecnych kre 
dytów szkólinych. Przed rokiem z po
śród 12 milionów dzieci w wieku szkól 
nym uczęszczalo do szkól jedynie 5 
milionów, dla 7,300,000 dzieci ziabra
klo miejsc. Wszystkie wydzif;tfy mia
ły do rozporządzenia zaledwie 90 tys. 
szkól. Należy koniecznie otworzyć 
160,000 nowych szkół, aby osjęgnąć 
liczbę, zapewniającą nauczanie powszc 
chne. . 

Wodpowiedzi na wywody ministra 
przemawiali także dwaj posłowie Po
lacy. 

Poseł gubernii wilei1skiei Chomit'1-
ski zwrócił uwagę, że francuzów zwy
ciężył niemiecki nauczyciel ludowy. 
Sthwiając za w~ór ludność żydows~ą 
,Rosyi, ~ośród której nie ima :praw~e 
zupełnie analfabetów. mówca radził, 
aby nie szczędzić wydatków na oświa 
tę ludową. Uznając zasadę „szkołai dla 
szkoły:", poseł Chomit1ski poc~ytywal 
za niemożliwe dopuszczanie do 
szkoły polityki ministeryum o-
światy ipodkreśJał opfakany stan gnę·
biony,ch przez rząd szkól w Królestwie 
Polskiem i popierał wniosek co do odc 
słania projektu prawa do komjsyi. 
Członek Koła Polskiego, po:sel ks. 

fan Gralewski, podkreślał sympatycz-

ny i postępowy ton mowy ministra i 
że minister, pragnąc być konsekwent
nym, powinien p...Qzoisuawi6 jiedynie pier 
wszy artykuł swojego projektu iprawa 
i skreślić pozostałą część projektu. Po 
dokladnem i szcze&ólowem przedsta-
1wieniu położenia szkół w Królestwie 
Polskiem, w których ministeryum oś
wiaty pełni częstokroć funkcye ministe 
ryum spraw wewnętrznych, mówca po 
parł wniosek co do odesłania rprorektu 
1prawa do komisyi. 

Wynik wyborów w Galicyi. 
W całym szeregu okręgów odbyć 

iSię muszą jeiszcze bądź to ponownr 
wybory bąidź też wybory ściśleJ~ze . 

Posłów Polaków wyśle Oalicya o
kola 70. 

O klęsce wybonczej socyalistów w 
l(/rakowie donosiliśmy j1Uż. Wybrani. 
Petelenz, Sikorski. Zieleniewski, Sta
niszewski. Na Kazimierzu wybrany 
został radykał żydowski dr. Gro~. 

WPodgórzu wybrany minister skar 
bu dr. Korytorwski. 

Lwów liczyl 7 okręgów wybor
czych. w 1pierwszym okręgu lwow
skim wybrany narodowy d~mokrata 
dr. Mafuchowski. W drugim wybory 
ściśfojsze pomiędzy demokratą narodo 
,wym dr. Steslowiczem i socyalistą 
Bteiterem. W czwartym wybrany d~ 
mokrata narodowy dr. Głąbiński. W 
piątym odbędą się- wybory ściślejsze 
pomiędzy dem~ratą naroQ.owym dr. 
Tomaszewskim a demokratą volskim 
_9r. Dwernickim. Za uaidużycia wybor
cze aresztowano 20 osób. 

W okręgu 7-mym wybrany socyali 
sta Hudec,,w 6-tym odbędą się wybo
ry ściślejsze między Bu~kiem a łfaus
nerem. W okręzu 3-cim wybory ściś
lejsze pomiędzy Horow_itzem .a Dia
mantem. 
ACC ···-

Związki zawodowe w Anglii. 
Anglia, ta klasyczna ziemia wszel

kich instytycyi kulturalnych, iprzoduj4-
qa światu w przemyśle, dała nam tez 
niajpi"'kniej~ze wzory obrony interesów 
robotniczych, a :ej związki zawodowe 
~'1 obecnie wszechświatową 1potęgą. 

Początki związków zawodowy..;11 
kryją mroki wa!fsztatów i fabryk; nic 
pewnego o nich nie wiemy, stworzyd 
je bowiem ci. co nic pisząc pamiętni
ków, ani książek, w czynach pozo~ta·· 
wiają spuściznę potomnym. 

Potężniejąca organizacya tych zwią 
zków obudziła prześlado\V;anie wtadz 
i oto w początkach XIX stulecia w An
glii wydano rprawo, zabraniarące wszc1 
kich organizacyi zawodowych. Prawo 
obowiązywało przez parę dziesiątków 
lat i zmusiło do roboty tajne:, 
co utrudnia to rozwój tych związków. 
tembhrdziej, że uczestnikom groziły 
niekiedy nawet ciężkie roboty, z dru
gie.~ zaś strony i kasa związkowa mu
siała być w ukryciu, a przy wszelkiej 
tego rodzaju robocie konieczną jest ja 
wność kas~. kas·yer mu i bowier.1 mie6 
jak to mówią n~kę na wierzchu, by ka
żdy mógł kontrolować, jakie ona wy
konywi1 ruch . 

Mimo w.szystko pot~ga związków 
\vzrastata i prawo musiało ust pić; co
fnięto zakaz i związki uleg?.lizowano. 

Wokresie między 1832-46 związki ł 
prowadzą walkę w innym jeszieze ro-

dzaju, do \Valki występują przemysfo„ 
wcy. W ogóle okre~ ten jest mniej 
pomyślnym dla rozwoju związków„ 
gdyż brak im było wówczas inteligent 
nych przywódców. a walkh toczyła 
się na dwa szczyty: z władzą i zprze
mysłowcami. Trapieni strejkami prze 
mvslowcy wyrzucają robotników zwid\ 
zkowych i od przYimowanych do fa
bryk żądają dokumentu. że nic będzie 
należał do zwJązku. Kiedy znie~jono 
prawo ,przeciw stowarzyszeniom zawo 
dowym. przerriy łowcy zostali zwycię 
żeni imusieli ustąpić około 1850 roku. 

Odtąd dhtuje się wuost związków 
instytucya rozszerza się i od 1860 i 
'Potężnieje z rokiem ka.Mym. 

W początkach 1902 roku robotni
ków p.olączonY(ch w związki miala1 An
glia 1.942,780, to jest prawie 2 milio-
ny ludzi zahartowanych, wy6wiiczo

nych i rprzyzwyczajonych do karności. 
Wiprawdzie w Anglii pracu:te 10 milio
nów rnbotnrków, taik że związki stano
wią tylko 1 /& wszystkich robotników, 
ale t:a 1/5 jest złożona z. ludzi sercem 
i duszą oddanych wspólnej sprawie, u
świaidomi1onych i pełnych zapału. Po
śród robotników angielskich kobiety 
stanowią 25% wszystkiich !l}racowni
ków: na 10 milionów robotników -
mężczy1m jest 7 milionów i kobiet .3 
miliony. W śród zorganizowanych wi
dzimy tylko 4 proc. kobiet gdyż zale
dwie 120,0000 należy do związków. 
Jest to zjawisko powszechne: gdy mę
żczyzna już walczy, kobieta~ spętana, 
wiekową niedolą. jeszcze niedowierza, 
jeszcze się obawia. 

Anglia posiada obecnie 100 związ
ków 5 z nich liczy ponad 50000 wcze
stników, 9 - od 20 do 50 OOO uczestni
ków, 19 - od 10,000 do 20 OOO i 67 od 
1000 do 10 OOO zwiazkowych. Najpo
tężniej1Sze .są związiki górnicze, maiące 
każdy dziesiątki tysięcy czfonków, a 
jeden z ,nich rnczy nawet 124 OOO ozłon 
ków. --

Przyjżyjmy się budżetowi takiego 
zwią~ku. Składki utworzyły kaipitał 
24 milionów m., rozchody roczne do
sięga5ą cyfry 1200 tys. m. Z tej ol
brzymiej sumy akcya strejko\Via pochla 
nia tyłko 14 tys. m .• pomoc chorym i ka 
lekom 800 tys. m. na pogrzeby zwjąz
,kowców wydano 90 tys. m. i na ad
ministracyę iso tysięcy marek. 

Wkasie związkowej\ hapitał stano
,wi 4 miliony m. składka zaś roczna 
.wynosi 24 m. rocznie, ·co jest dużo na 
na. ze stosunki, angielski jednak robo
tnik więcej znacz.nie z21rabia. - Cie
ka\vą jest ~ozycya w budżecie na pła-
ę adwokatom aż 18 tys. m. dowodzi, 

tq tylko, że związek um~cjętnie dba o 
interesy związkowych i 1powierza je 
najlepszym ad\ robtom. Organizacya 
związku rozpad~~ się na 187 sekcyi. o
bejmu ·ących 1 lub parę kopalni. Ka
żdą sek.cyę reprezentuje zarząd. ParQ 
razy do roku odbywają się zjazdy 
f)rzedsta\\licle i ~ekcyi, na których roz
Qatrywanc ą prawy związkowych; 
jeżeli na jaką kwestyę panują różne 
,poglądy to na z·azd jadą dwa] delegiaci 
od sekcyi. jeden od wickszości, drugi 
od mniejszości. Zjazd sekcyi wyłunh 
z pośród delegatów zarząd. Khsa zwią. 
zka jest ab olutnic jawna i dostępna. 
dla kontroli l·ażdcgo. Tak zorganizo-
wane masy to otęga, która '.ieśli staje 

do walki. to nigdy jej nie przegrywa. 
Sposób. w jaki walczą Z\ iązl·i za

wodo\ve ~ An~lii. prz rpomina s osób 
prowa,dzenia wojny przez Ja pon· ę: zna 



]ą, oni doskonale grunt, w)lrunki walki ~ 
i ws~eLkie widoki .powodzenia. Zwią
zek, zanirrn wypowie wa1kę fahrylkan
towi i ogłosi naiprzykład strejk, musi 
dokładnie znać 1IJOłożenie fabrykanta i 
warunki, jakie rw fabryce ipainuiE\, by
W)łly bo'.wiem wypadiki, że strejk wy
wolywali agitatorowie płatni przez 
fabrykanta, który w~dząc, że w chwili 
zastoju nie może przerwać roboty, 
gdyż ciężar utrzymania robotników 
spadł by na ni·egio, wywoływał strej'k, 
by brak zarobków wskutek rprzerrwy: 
w robocie, powstnjąc z woli robotni
ków~ na ich spadl barki. Przy organi
,zacyi związków takich wy1padków być 
ttie może. Przy zarządzie głównym 
ka~dego zw.iązJm istnieje archiwum, 
gdzie na;uokłaidniej notuie się obrót fa
bryczny, wyda11lki i dochody z fabryki, 
jej rozwój lub zly ·stan, a wówczias, 
stawiają;c żądanie, robotnicy wiedzą, 
że fabrykant ustcwić może lub musi. -
Sekrytaryat związkowy śledzi rynki 
rws·zechświatowe i oryentuje 1się na 
tygodnie i mie1siace naprzód, co do sta
nu danego przemysłu. Każdy związek 
wreszcie ~posiada swoją roazetę, gdzie 
pr;zeidstawiony ;est stan każdej1 gałęzi 
przemysł1u. To ·też związek angielski 
- to 1potężna armia, !która w obronie 
1Pracy ,prowadzi walikę inaczej,, ni·ż 
gdzieindziej. Na ozele związku stoją 
osoby odpowiedzialne i znane, awby, 
które 1wyrosly z :pośród związkowców 
i ·cułą istotą tkwią we związku, to 1:eż 
dobrze badają szans·e ipowodrzenia nim 
rzucą haJSło walki, zbyt wiele bowiem 
ryzykują w razie iPrzegranei', tembar
dziej wobec :p1otęgi, jaką j·eist .w Ang.W 
wyrobiona opinia publiczna. · 

Procedura 'powsitania strerku sama 
przez rsię gw,arantiuje .powodzenie. Za
.nim zostanie ogłoszony strej:k:, zarząd 
główny naznacza dzień kiedy odbywa
ją .się wiece, na których rozpatrywana 
jest sprawa strejku ze wszy;stkich stron 
.i oświetlana przy ipomocy fa:któw za
czer;pniętyich z ar1chi'.Wum. Na wieaach 
tych głiosowaillfa nie ma, rpo rozipatrze 
niu wszechstronnem S1Prawy zosfa)Wia 
się uczestnikom :dni pą.rę do namysłu 
i dopiero w 01znaczy dzień odbywa się 
głosowanie, a glosy w urnach zapie_czę 
towany1ch wiozą się do ·głównego za
rządu, gtÓiry ogfas,za wynik głn~o.wa
nia. Jeżeli 1wówczas zarzq;d ogłosi 
strejk, to nikt na 1Pewno do ipracy nie 
stanie i ani jeden robotniik inie ośmieli 
się zerwać solidariności. - Przerwanie 
strejku naJstępu1.{e tą 1sarmą drngą. W 
tym · razie 1postanQ.Wienie większości 
bezwZiględnie obowiązuje .mniejszo.ść. 

Wobec tej po.tęgi, dla ip1rzeciwdzia
tania j.ej IPOW1Staly 1związki k~pitaHstów 
co rów_p.ow.aży do ,pewnego st01pnia, in
teresy 1stron obydW\U~ czyni j'e bairdziei 
ostrożnemi i przezom:iemi, to też po1 ... _ ię 
dzy temi dwoma obozami w Anglii pa
nu~·e 1rodzaj zbrojnego /Pokoju, żadna 
ze ~tron nie rzuca się ,Jek1komyślinie 
do wallki, bo wie, że 1przegrana równa 
się ruinie moralnej i materyta1nej,_ 

W A'llglii właśnie )w'.srkutelc itego 
,strejki są zjawiskiem bardzo niepo ... 
.wszedniem i uciekają się do tej broni 
1chyiba1 w ostatecziny!ITJ. razie. Zwykile 
spory załatwiają się 1po1ubowmie: obie 
strony wybiera::ą rozjemców i zrupet
nie polegają na kh decyzyi, stąd roz
winęła się instytucya są;dów fabrycz
nych. 

Po większej części zatargi między 
robotnikami, a fabrykantami zała1twiają 
-się w Anglii w nas~ęipujący .sposćAJ: n. 
1P. w pewnej fabryce zegar źle chodzi, 
śpieszy sję co rano, a opóźnił! wieczo
rem. Robotnky zawiadamiają o tem 
zarząd swego Z_Fiązku, który delegude 
do faibrykanta sekretarza, by ten prosił 
o uregulowanie zegaru. Jeśli fabry
kant 0dmawih, to 1sekretarz związku ro 

botniczego zawiadamia sekretarza 
związku przemysłowców i radzą o 
dan~\ 51prnwie, a fabrykant musi przy

·jąć ich decyzyę. Jeżeli się zgodzić nie 
mogą, lub fa:brykant nie che się za<Stó
sowj:ić <lo ich zdania. obie strony de
leguj'ą komitety zlożooe .z 6 ()ISÓb, które 
same wybier.a;}ą sobie naidsędziego. Od 
wyroku tegio sądu nie mfl. aipe]acyi -
jeżeli się ·nie zgodzi fabryk2.111t, to o
glaszp.ją mu streik. a inni fabryikanci 
nie mogą mu idopornagać, zaś robotni
cy otrzymują pomoc z kasy związko
wef; jeżeli robotnicy ,nie chcą uledz, 
t'O mogą oglosić 1strej1~ rale kasa zwią
zkowa ich nie podtrzyimuje, fabrykant 

zaś otr~ymuje o.omoc od zwjązku prze
myslow_ców. 

Tego rodzaiu sądy polubowe tak się 
rozwtnęly w An.glii, że gdy w roku 
1881 rozpatrywały one 300 s1pra'\'{, to 
już w 1886 mkru &praw tych było aż 
692. Tak dużą ilość spraw sądy te mo
gą rozstygnąć tylko dla tego, że w 
analogicznych sprnwr:lieh sto sui~ wy
roki raz j ·uż zapadłe. 

Dzięki tym sądom poluibowym i i.n
foirmąicvom„ z Móryx:;h robotnicy wie
dzą czego i kiedy mogą się domagać, 
1widzimy, że przy rozwo:v przemyslu 
oni za/Wisze występują o IJ)odwyżkę, 
[JJlrzy zastoju sami oni godz_ą się na 
zmniejszenie zaralJku. tak że bywały 
wypadki, iż fabrykanci zmuszeni byli 
rpodinie'ść płacę o przeszło 100 procent, 
innym znów razem zmmiejsza'li o 10 
iprncent zarobki, a- wszyisilko to odby
.wao się bez strej1ku. Strejki iv Anglii 
.przestały być bronią codzienną i zosta 
wione są na rzeczy wa:żne~ codzieni1e 
utarczki załatwiają sąJdY polubow.e. 

Taką to dobroczynną 1potęgą oka
ZlllY się związki zawodowe angielskie, 
które obeonie tworzą federncyę związ 
ków. Sprawy te'.\ federacyi omawiają 
roczine, utworzone z de1ega1tów vwiąz
rków, a najwięksi ludzie w państwie 
czują się w obowiązku być !Ila galeryi 
w ie.zasie obrad sejmu 1robotniiczego. 

Wostatnich dopiero latach związki 
te zro?:umiały, że niedość ~esit być ipotę 
gą ekoITTomiczną, że itrzeba . się stać 
:PQtęgą 1prawadawczą, chcąc skutecz
nie bronić prnw lucl_u p1rncując-ego, i 
oto związkowcy weszli do parfamentu, 
dzi·ś posiadają w niim już wie1lkie zna
cze.nie i daleii kroczą ;po drodze postę
pu. 

Pru~ Zacbodnieh. 'WłU"mii i Mit..zo.r. 
Gdynfa. W nie0ibecn0iści siwej żony po

wieshll ~ię tu 36-letni robotnik Albrecht Sie
wert. Samobóica. p01pelnU podobno1 samoibói
stwo w przystępie chwilowej niepoczyteLności. 

Ch9inice. Pdbieraiią,cego rent_ę Waileintego 
Rolbieckiego ztąd przeiechal wóz ciężairowy tz 
Rytlu. Ni·eis:zczęśliwy wskuteik doznanych o
brażeń niebawem skonar 

Starogard. Strellc tutejszych c.ieśili trwa 
dalej. Stred'kujący żądają 40 fenygów na: go
idzi1111 przy 10-srodzinne:j pracy dziennej. 

Pelplin. Ks. wikary Goerke zMjfobąidza 
mia11101wany zQstal kuratusem w Morą·gu, ks. 
admirńistrator Kasprzycki z Plus.lkowęs. prze
siedlo1ny ja.ko wikary do Mił·obądza. 

Ramsowo. Kościól w Ram~owie zostal 
tego roku wę.w1nątrz i zewnątrz1 odnowiony. 
Starą wieżę zastąpiono piękną nową, 0<7idobio·-
11ą koputą, zegarem i galery1jką_ 

Wyrzysk. W tych ·dnia szalafa tutaj o
gromna burza. Pionm uderzy!1 w roibotntka 
Witkiego z Baudachu, który by.f na po~u i za
biJ go na miejscu. 

Z Bj,echanina donoszą do kościańslkiej, „O. 
Pol.", że ina tamtejszego nauczyciela ' Jaigscha 
wysJ'auo zażalenie dlo rejencyl. Zażalenie to 
zarm1ca nauczycielo·wi, że bidem stara się na
k!o1nić dzieci do pochwalania Pa1na Boga po 
niemiecku, i to nietylko w szikole, ale riawet 
na dnodze.1 jakkolwiek spr.z.eaLwia się to prze
pisom regencyjnym, że za nieodpowiadanie po 
niemiecku podczas nauki religii dziieci, chłostą 
karać nie wolno. a przecież pochwalenie Pana 
Boiga ta.kże za aikt raligijny uważać należy-. 
Pod.pisujący zaża1lenie rndzice w kol1cu pros.z:a 
regencyjfl o spowodowanie, aby podobne rze
czy w przyszlości się ·nie powtarzały. 

l(ępn.o Qobra .cvcerskie DaJbositarwice z 
przy!eglościomi pod Kepnem. lecz już na · po
granicz'u S!ązka w powiecie syco1w.srklim (Or. 
.Wa'l'teniberg) polożone i to w sąsiedlztwie do•br 
ossows:kich paina Mań'irnwskiego i maietno.ści 
Drioszki p. ZaJkrzew&k1iego, 2500 mórg nariprzed 
niejszei ziemi w najwyższej kulturze, wl~znie 
200 mórg wybornych Iąk i 300 mórg stare~o 
wartościoweR_oi lasu. z widką parową gorzel
nią, cegielni~ rzadiko bogatym inwenitarzem i 
t. d. - prz.eszfy mocą k,upna z rąk p. von R.aa
be - na własność Domu bankowego Drrwęski 
i Lanigin,er (Marcin Biederunainn) w Poznaniu. 
Zdanie gospodarstwa i prz.episanfo tytuliu wfa 
s•nośd już nastą.pilo. DatbosJawice, dokąd z 
J{ępna prowa•dzi szosa aż na miejsce - bę_d<J, 
SJ>rzedane tylko w caitości. 

śręm. Za inicyatywą. , Towarzystwa 
Przemvsfowego urządzają d111ia 8 wrześn.ia 

1907 Stowarzyszenia „Czeladzi l(atołiickiej i 
Terminatorów w Sremie" wystawę prac cze
ladzi i Terminatorów. 

Ostró~ Z Kalisza ·dono~zą, że w tamtei
szym hotelu eurnpejsk'im wydarzyfo się zagad 
kowe sa1110Mistwo. Jrukiś t>an p11zybyly z P0i- . 
znańsi'.<iego poprzecina! sob!e w pdk()i<U hote
lowym żyiły i umarł skutkiem utraty krwi. 
Na~wisiko. samobójcy nieznane, W kieszeniach 
jego znaleziono 80 rubli. 

Ze Slązka fzyli Staropols\d. 
Zmiainv w duchowieństwie:. Przesiedlie

nii zostali: ks. kapel2m Qraboiwski z R.~dlina 

jako II kapelan do Roździenia; ks. kapelan :E. 
Prani el z Berlina jako II kapelan do Pszczyny; 
ks. aidministrator Karol Gade z Rach(J!Wf.c ja
ko taki do Turza. 

Głogów na Dolnym $ląz:ku. We wieukim 
skladzie kupca Hoffmanna powstaf poiar w 
mag~zynie nafty i spiritusu. Ma.terye te wy
buchly, pożar w kilku minutach objąl caly 
sk.f aid. Straż pożarna i personal sklfadawy 

pracowal nad gaszeniem pożaru, le·cz przytem 
4 strażaków i rówtnież 4 'krupczyków tak zo

stalo p01p.arzonych i pokaleczonych, że ich 
w lazarecie umieścić musia1no. 

W Tychach na G. Slązku w Pszczy11skiem. 
gdizie na 100 jest 95 duisiz po1skich, zawiązano 
także bra:ctwo hakatyst}'icwe. Na zebraniu re
któr tamtejszych s2lkól rwyisutpli~ lZi uroczystą 
mową. U ha1katystów uroczystości wchoidz_\! 
tera.z w mode: wszys1bko nazywają „feierlich" 
Pan rektor r(jzwiód.r się nad trudnem po/oże
niem- niemczyzmy na Górnym Sląziku. Sępy 
wieLkopoLs1kiej agitacyi krążą na okolo nieig-o, 
żeby go oderwać. Trze/ba· tam niemcom wszy 
stklLe wytężyć sily ażeby Górny $ląz.k urato
wać. 

Bolesław ·na Dolnym $Iąz:lm. Chalupnik 
Karto! MueHer z fodnei z. uobliskich wsi umairl 
w tych dniach. a na lożu śmierci przyzna! się, 
że vr.zed 40 laty zaimor.dowa;t pdborcę myta 
dJro~oweRo Bie.rbauma. 

Z innyeh dzielnic Poiswi. 
W Wilnie, z. itJJicyatywy pors.fów litewskich, 

odbyl §ie zija,zd intel]iigencyi litewskiej, na .który 
przybyli także posfowie: Bufat, Gudowicz, Kup 
ssas. Leonas, Piwelrns. i Stairzyńsiki. 

Po dlugiej i wyazerpują·ceii dyiskuSIYli u
ch walono nastę.pujące wniosik1i: 

Ziazd sądzi, że należy opracować proiekt 
a1utanorni Litwy jak najbarid:ziej demokratycz
ny. W tym celu zaraz powinien być rwyibrany 
komitet, zlożony z pięciu osób, <któryby ~ię za-

. jąJ'. jego opracowai111iem. Kiedy zaś ma być 
wniesiony projekt autonomii Litwy do Dumv, 
to się pozostawia ·uznaniu posil'6w, ZJ.jaizd jednak 
wyraża życzenie aby to na•stąpilo ia•knaijrprrędzej 
Pio§fowie są oboł\viązailli i obecnie zazna1C1z:ać w 
Dumie przy 'każdej okoliczności ideę .autonomii 
Utiwy. 

Przy ro~ważainiu autonomii Polskli, albo 
projektów o samorz.Cl!dzie rprowi.ncyopa,lnym, w 
orzypa.dku, gdyby jeszcze nie by~ wniesiony 
do Dumy projekt autonromii Litwy, pois.lo1wie 
pow1iinni żądać w Dumie, aby część litewska 
g-ubemii suwa.lskiei by.ta wydizielona w osobną 
~ubernię i wyłączona z granic aut0111omicznej 
Polski. 

Wars~awa. Przed 1sądem woj,en
nym stamęfo kilku szeregowców często 
ct10wskiej straży pogranicznej, obwi
nionych o szere~ bandyckkh napa
dów. 5 z nich •skazano na śmierć. 

Snisek przeciw carowi. 
,~Localanzei·ger" donosi z Peters

burga: Za s1piselk przec_iw carowi u
więziono oprócz aresztowanego żoł
nierza jeszcze podofkera kozaków z 
konwoju c.a:rskię_~o i kaide~1. Wszyscy 
przyznali się do winy. Wskutek ich 
zeznań uwięziono ~~szcze trzech woj
.skowych i ki1Iku 1cywilnych. 

„Ściąganje podatków" w Turcyi. 

Donoszą tu o strasznych oikruciefl
stwach, popełnionych w Armenii przez 
wyisokie·go urzędnika tureckielgo, Al i 
be1i1a. Podwładni mu mzędnicy podat
kowi, praignąc wydusić podatki z h1dno
ści, torturowali mies~kańców i pastwi 
li się nad numi. Ki11Jm z nich umlulo. 

Niemcy austryaccy po wyborach. 

Nowoobrani rposlowi·e niemieccy za 
,lńierZ'aiją utworzyć w parlamencie au
stryackLm blok, zlożony ze stronnictwa 
postępowców, ludowców i agraryu
szów niemieckich oraz wszechniem
ców. Przewodnictwo bloku nbejmie 
ks. Auersperg. 

Przypuszczalny zama~h. 

Z f rankfu,rtu donoszą, że llla samo
chód, 1pr.ze11eżdżający drogą pod ttat
ter,shausen, strzeMano z zasadzki, ale 
kule chy1bily celu. Nikt z siediących · 
w samochodrzie szwanku nie ponióst 
PonFeważ w 10 minut ipotem przej1eż
rdżał tą samą drogą samochodem ce
sarz WHhelm, przy1puszczają zatem, 
że byt to zamach przeciwko niemu skie 
rowapy. Wdrożono j1uż śledztwo. 

Ruch narodowy w lndyach. 

Bojkot towarów ioudzoziemskich orga-
1nizowany jest w Ben~alu wschodnim 
przez istowarzyszeITTia, nazywające się 
Związkami ochotników narodowych. 
Zwiąrz!ki te rozesłały 1po cale~~ rprowin
cyi oddziały, .p.rzeszkadzaj'ące handlo
wi, nisz·cząc towary curdzoziemsiki e, te
.ro ryzując kupców. Ma.hometaaiie od
mawiaja uporczywie uczestniczenijl w 
tym bO'jkocie„ bądź co bądź jednak han 
del sparaliżo-wano. Oddziały ochotni
ków przeszkadzają też w robotach pol-

nych. Na czele organizacyi ·stai q;arząd 
Zal$iiada)ący w Kialilrucie, ro~rządza~ 

.jący wielkiemi sumami ipieni~żnemi i 
wysylają:cy roi~kazy dla fi.lii prowincyi 
qna1qych. Członkowie związków i u ... 
zbrojeni w dzidy, miecze~ a częściowo 
także w brof1 palną, odbywają iarwnie 
ćwiczenia wojskowe. Po całym kraiu. 
szerzy się agitacyta na rzecz powsta!llia. 
Wszystkie warstwy ludnośicii isą tero„ 
.ryzowane. 

Rozruchy agrarne w Bessa.rahli. 
Z Kiszyniewa donoszą, że w :wielu: 

:miei1scowościach Bessarabii wybuchły 
wielkie rozmchy rolne. Położenie 
wlościan bardzo faitaine. Zhsiewy o
.zimowe znvszczone, brak paszy dla by 
dla. W okręgu Orger chłopi splądro
waH i podpalili zabudowamia kilku dzie 
rżawców. Żydów wyipędzają rie ;wsi, 
wiele właścicieli dobir i dzierżawców 
.opuszcza dobra i rudaje się ipo części de> 
I(iszynie:wa1, a 1po częśici do Odessy. Gu 
.bernator :poczynił kroki celem stłumie 
~nia wybryków. 
Mt# n 

Ze spraw robotolozycb. 
W anne. Z okazyi walnego zebra

nia „Zjednoczeni)l Zawodowego ·Pal
.skiego'' odhyły się u nas dwa wiece, 
na 1których przemawiali delegaci dh. 
Reguhski z tużyc i dh. Świ:niarski z 
Gdańska. By l też obecny ipian Zgómiak 
z 1(ra1kowa i na wiecu przedipoludni,o
wym przema:wiał, gidy i:edna\k 1Qrzyhył 
na wiec popołudniowy, policya go ujYę
ta i odstawić kazała do granicy. 
, Po za granicami Niemiec pełno ró
żnych przybłędów niemieokich i pań
stwa sąsiednie cier1pią to i nie lę_ka,;ą 
się . wcale o cal ość swego krai!U. ale 
,niechno Polak, obcy _poddany się poka-· 
że, to zaraz wołają głośno: Poliicyo,. 
ratuj nasz „faterland" przed tym nie
bezpiecznym Po1'a1kiem z I\rakowja lub 
Warszawy . 

Po przemówieniach Rodaków z. dai 
.szych stron, .p. Naskręt omówił sprawy 
„konsumu", p. Mańkowski zachęcał„ 
aby każdy abonową.l „Wiarn.'.tl Polskie 
go", bo to Jest dla TI'Cl!S Polaków na 
obczyźnie najłepsza gazeta, która nas, 
ośw·ieca we wszystkich spraw(adł. P. 
Wachowiak zachęcał do ,popierania 
swoich, p. Daniełak wykazał, jak to nie: 
raz Polacy-kupcy bywają :przez poll
cyę szykano\\!irni. , P. Barnński polecat 
wiecow;nikom .pięlęgnowauie zasad so
ko.Jich. 

Na zako11czenie wznieśU wiecowni
cy toast ;na cześć „Wiarusa Polskiego" 
na •cześć Mówców i R·odaków w Wan-
ne. -

Wojciech Walczak~sekr. wie ca~ 

NA CZERWIEC 
~a~isywać można teraz uGazetę Toruń· 
ską" na wszystkich pocztach i u listo

wych po wsiach. 
,,Gazeta Toruńska0 kosztuje ze wszystkimi 

dodatkami na wszystkich pocztach 50 fen. z od 
nosz,eniem do domu 14 fen. wiecej. 

J ko podarek damy wszystkim naszym a· 
bonentom powieść, osnutą na tle pierwszych 
walk PoJaków z Krzyżakami, pod tytułem: 

OBRONA ŚWIECIA. 
Wysełka tei powieści rozpocznie się nieba 

wem, niech zatem każdy, kto sobie ieszc:ie ,,Ga 
zety" naszej 11!.ie zapisał. natychmiast to uczyni 

Z różnych stron. 
W Hagen zamykać będą od 1 czeir-· 

w~a isktady już o godzinie 8, z wyjąt
kiem interesów golarskich i s1przeda· 
Jących artyikµły spożywGz.e. 

Miilheim nad Ruhrą obchodzić bę
.dzie ·dnia 13 lutego 1908 roku setną r?-· 
1cznicę dnia, w którym gminę tę wyrHe 
.sinno do rzędu miast. 

Weitmar. W warsztatach . stolar
skich i kołodziejskkh fabryki ,,Westf. 
Stahlwerke" wybuchł o godzinie 12 \V 
pierwsze święto Zielonych świątek 
tP.Oihr. Straż pożarna około go<lzinY 
.03 ogień rprzytlumila. 

Alstaden. Banda cygańska iporw~· 
la 5 lat '1iczące dziecko rodziny 61~, 
trier. Gdy cy.ganie spostrzegli poiron; 
porzuci!~ w Meiderich dziecko a s·a.rnt 
uszli. 

W .Rotthausen umarło dwu1letnie 
dziecko rodziny tteinisch na tężec kar 
ku. t 

Resse. W kopalni ,„Ewalid" zosta 
górnik Kreschmał).n za1bity a prncuj~cY 



i ntm górnik Pick odniósł ciężkie ra- s 

y. 
n AJtenessen. W kop~lni „Neuessell'· 
został ~ór:1ik A?w1!1 Czata przez dwa 
wózki s!lme ~gmecwny. 

Paderborn. Nai&:>rzew. ks. Biskup 
dr. Wilhelm Schneider udzielił w tumie 
44 alnmnom tonzurę i 4 niższe święce-
sia. I • 

jeż tylko krotki czas <lo czerwc(J, 
trzeba zatem się zakrzątać, aby ,,iWia 
rusowi Polskiemu" pozyskać licznych 
now1ch abonentów na czerwiec. Pre-
8w1u~rA1ta <Wynosi_ tylko SO fenygów, 
a z odnoszeniem do domu 14 fenygów 
wiecej. 
łlamborn. Górnikowi Andrzejowi 

Lul'ińiskiemu skradzono z zamkniętej 
szafy 280 marek. Złodziei uięła już 
poJicya. 

Duisburg. Robotni1k .Ernst fluss
kamp wyskoczył w •przystępie melan-
cholii przez okno i zabił _się. ' 

Mors. Po spożyciu wędzonych śle
dzi zachorowała tu rOldzina złQżom1 z 
~osób pod oznail\iami zatrucia. 

Wanne. Nie mało przestra:sizyła się 
pewna 1kobieta, gdy zauważyła1 w Wan 
ne, .jż czteroletni chłopiec, który razem 
z nią i resztą dzieci w.siadł w Gel'Sen
kirchen do pociągu, nie znajduje się w 
wagonie. Wyka?J::iło się, iż chłopiec 
wyip~dł 1w Gelsenkirchen z pociągu i 
pozostał na peronie. Strapiona mątka~ 
uspokoiła się, gdyż otrzymała wiado
mość, iż dziecku nic się nie stato i na
stępnym pociągiem iprzybędzie do 
Wa·nne. 

W Essen aresztowaino fałszerza pieniędzy 
cieśle, Karola Dangeleit'a. 

Duisburg_ Czterdzieści lat liczący robot
nik Kilpper z Ifochf~ldu zalożyl się, iż wypije 
2 i pól litra wódki Wódkę wypil i za:klaid wy
~ra.l. ale jeszcze tej samej nocy umarl na za
trucie aJkoholem. 

Wiesbaden. W po:niedzia·leik świąteczny 
wykokif się pociąg na torze między Schlangen 
bad i Eltville. 32 osoby zostaly zranione. 

Laar. Strejk w fabryce „PhOnix" Już u
kończony. Z pomiędzy 59 ·koiksarzy wróciło do 
pracy '47, a wożących kruszec :iaczęfo praco
wać 225. Robotnicy tam jeszcze za malo prze
jęli ~ę sv.rawami or~anizacyi zawodo.wej i brak 
im poczucia solidarności robot~1iczei. 

Barmen. Na chvorcu w Mittelbarmen zo
slali dwaj robotnicy przejechani przez pociąg 
i na miejscu zabici 

fssen. Na ulicy Kettwigerstr. zostal pię
cieletni chłopiec przejechany przez kolej elek
tryczną, której kora przecięly jego ciafo na 
trzy części. 

Hattin~en. vV kopalni „Baakcr Mulde" zo
slali zasypa1ni górnicy fiillebrand z Stiepel i 
Bremer z Dahlhausen. Ostatniego zdo.tano1 wy 
dobyć z p 0o1i kamieni żywego. 

Essen. Policya ujęla siodlarza Knipps.cheera 
l handlarza lodem Bohlego, którzy w lutym o
kradti wiłę Schilrenberg a 1następinie ią podpalili. 

I(ołonia. Bezrobocie w lotaryngskich ko
palniach kruszczu coraz większe _!)rzybiera nrl 
miary. \\' p ię c·u kopalniach s.trejkuie iuż 4000 
górników 

Z Bottroou ·do Osterfel.du zostanie JXJbudo 
wa11a kolej elektr:rczna. 
~>:Jr .-·· - www 

Rozmaitości~. 
Oficerowie i lichwiarze. W Mona

chium toczy się wielki proces lichwiar 
ski, w którym stają jako świadkowie 
oficerowie wszelkich gatunków broni 
z Monachium, Kolonii, Metzu, Strass
burga, a nawet z Wiednia i Pragi. 
Wśród oskarżonych lichwiarzy znaj
duje się wielka liczba ,.~przemyisłow
~w", którzy pod plaszczykiem firm 
uorawiali swoje rzemiosło. Proces 
Wvkazal zupełnie .nowe sposoby wy
zyskiwania zadłużony.eh ofiicerów. Je
den. z lichwiarzyoddawal oficerom do 
dyspozycyi za „odpowiedni" procent 
~lą swoją kasę i caty skład towarów. 

składzie tym np. w roku ubiegłym 
Zitl~dowalo się 3 OOO 'Ilaczy(1 do sne
~Yalnego użytku. Pewien porucznik 
Potr~ebujący oieniędzy, otrzymał je 
1am1ast gotówki. Bankie·r liczył je po /O mr. za sztukę. Oczywiście tru-
no.bylo pozbyć się tak wielkiego zapa 

su 1 w kotku jakiś ajent odkupił na-
• pZYnia, płacąc ·PO 3 f enygi za s~tuk~: 

0 Pof.r!lceniu kosztów sprzeda.zy on 
~er otriymał 3.000 fenygów, .złlmi~st 
n\600 tnarek. Inny oficer zamiast p1e
sk~zy otrzymał 1000 gorsetów dan:i
n Ich, których tak samo nie mógł się 

... 1°ibyć, jak kolega z Koblency_i _z~ 
z 500 marek pończoszek idla dz1ec1 I 

int 500 marek pasów m12.turowych za
cz a~t ~otówki. Po tym proce§ie . to
drYc. ·1~ będzie również w Monachmm 
~skgi,_ Porucznika Mlihego, w którym 

azzonvch jest 70 lichwiarzy. l 
~e . tnałej chmury wielki deszcz. W 

Ynshamie pod Bristolem (Anglia) · 

zer~ał się drut elektryczny i padł na 
koma powozowego Przestra zone zwie 
rzę puś_ciło się z miejs a calym pędem, 
wy!zura:)lc na bruk uliczny woźnicę i 
1dw1e damy, siedzące w !Powozie pa
cz~m. uderzylo w ·przeieżdżbjący po- I 
woz Jed~1ego z lekarzy miejscowych. 
Uderzerue było tak silne, że doktór i 
woźnica ie.go wypadli również na zie
mię! I ko1l zaś doktorski rozbiegał się. 
ipomosl powóz i wpadł na płot, który. 
,przewrócony uderzeniem. przerzucił 
.jednego z .przechodniów z uliicy do ogro 
du. Człowiek ten uderzył glową w ul i 
.ulegl silnemu :pokąsaniu przez os·~czo
.ly. Prócz tego jeden z przechodniów, 
pragnąc usunąć z drogi 'Przerwany drut 
elektryczny, uległ silnemu uderzeniu 
prądu. 

S!_ ··-· 

~ abozeństwo polsktttv 

. Baukau. W niedziele, 26 maja, o 4 gudzi
me· po Południu nabożei1stwo dla Polaków z 
kazaniem i biogosl1awiell.stwem. 

OSadbeck. Donosi się Rodakom w Olad
beok i okolicy, iż w sobotę, dn.ia 25. maja przy
l:IJędzie spowiednik vols.ki. Uprasza się przeto 
Ro~aków, by iaknailiczniejszv ud'zial wzięli, 
Don1eważ jest to jeszcze s11owicdź wielkanocna 
Spowiedzi sluchać się będzie w sobotę o go
dzinie 4 po poludni11. 

uwuu 

Na czerwiec 
zapisywać można każde~o czasu 

~ ' 
··i·. rucia Połskie~o'' 

wraz z dodatkiiem religijno-powieś~io
wym pod tytułem: 

„Posłaniec Katolicki:' 
Prenumerata na czerwiec wynosi 

I.- tylko 80 fen. -._ ;~ 
a z o<lno2zeniem do domu G4 fen. 

I( toby pragnąt, byśmy „ Wiarusa Pol 
ski ego•• przez c z e r„w i e c posyła 
jego krewnym w Polsce, niech 11adeśle 
o4 fen. i dokładny adres osoby, która 
~azetę ma otrzymywać, a pismo_ nasze 
dla odnośnej osoby przekażemy pocz
cie. 

Rodacy! Rozsi:erzajc.ie „ Wiarusa 
Polskiego", organ robotników Polskich 
oa obczyźnie. 

Dn1ia 21 ma.ia umart nasz kochany syn 
JÓZEF FRANCISZEK • . 

Pogrzeb odibędzie sie w sobotę, dnia 25. 
maja o godzinie 7 z rana z dQmu żaJ'oby w 
Dahlhauseu, Bez. III. nr. 25 Wszystkim kre
wnym i :znajomym oraz Tow. św. Józefa w Al
tenbochum donoszą o tem i zapraszają na po
grzeb w smutku pogrążeni rodzice (588) 

Onufry i Józefa Zakrzewscy. 

Ba~zność Rodacy z Ewin~ i Lindenborst ! 
W niiedizielę, 26 maja po polutlniu o godzi

nie 4toi na sali pana Lamma przy kościele ka
tolickim odbędzie się wielk~ wiec Zjednoczenia 
zawodowego polsklei!O, na który się wszyst
k1ich Rodaków z okolicy zaprasza, gdyż będą 
bardzo ważne sprawy robotnicze omawialle. 

DELEGAT. 

Towarzystwo św. Wojciecha w GJadbeck 
Przyjm01Wanie bratnich Towarzystw pod

czas obch/Odu rocznicy o godzinie 2 P<> południu 
a nie o godzinie 3, ia:k mylnie podano. 

ZARZĄD. 

Towarzystwo św. Stanisława l(. w Catemberg 
Zebranie odbędzie się w nied:zielę, <lnia 26 

maja przed poludniem o l(Odziinie wpól llei. 
O liczny ud.tial prosi (2) Zarząd. 

Tow. św Jana Chrzciciela w Ueckendoriie 
odbędzie s:we miesięczne zebranie w niedzielę 
dnia 26 maja o godzinie I po pofadniu. PO ze
braniu bierze towarzystwo udziia? w uroczy
stości poświęcenia nowej chorągwi TOIWarzy-
stwa św. \Vojciecł1a w Wattenscheid. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Woiclecha w Wattenscheid 
obchodzi w nie<l:z,iele. dnia 26 maia uroczystość 
poświęcenia chorągwi na sali pana Koch~. Szan 
Towarzystwa, które adebraly zaproszema oraz 
te które dla braku adresów zaproszeń nie ode
b;aly. prosimy, aby to ogl?szenie za zapro
szenie uważaJy. Przyjmowanne Towarzystw od 
S!odziny 2. O S!Odzinie pól do 4?j ,nab~eństwo 
z kruzaniern polskiem. Po nabozenstw1e odbę
dzie się na sali powitanie gości, deklamacy_c, 
śpiewy. koncert, w końcu orzedistawi~nie tea-
tralne O liczny udzial Rodaków prosr (2) 
llłH l'.:L:.:o.~"· ,..„ '• Zarząd. 

BACZ O$C w WA~ NE! 
Towarzystwo św. Józefa w \ anne 

oznajmia SV."\"In szan. czl kom. iż ' niedziele, 
dnia 26 maja bierzemy udzial w roczni y T o
' arz 'Stwa św. \ ojciecha w Rohli1 ghausen. 
Wymarsz o godzinie 1 z lokalu o. chfifera. Z 
taRo powodu 'Zebranie miesięczne, które na 
tt>11 am dbie1l przypada. z tanie odlożonem 
i odbędzie sic w czwartek. dnia 30. maja to 
jest w Boże Cialo o godz.inie 4 po pO.Cudniu. O 
jak najliczniejszy udział w rocznicy Towarzy
$twa ś. Wojciecha w Rohlinghaus.en ta:k samo 
v miesiecznem zebraniu uprasza (2) 

Zarząd. 

Pol. k.at. Tow św. Wojciecha w Brunśwłku 
obchOdzi w niedzielę. dnia 26 mada SW<\ 9 rocz
nic~ na sali pana Kilpaka Ho)1ethorsch~in'ke przy 
Kreuzstr.„ na którą wszystkich Rodaków i 
Rodaczki z Brunświku i okolicy oraz wszyst
kie bratnie Towarzystwa z okolicy, które dla 
braku adresów osobnych zapNszei1 nie otrzy
maJy uprzejmie zapraszamy. Poczqtek o go
dzillie 6 po południu. O liczllly ud.zial prosi 

(1) Zarz~d. 

BACZNOSC BOCHUM· WlEMELHAUSEN! 
Wszystkim Polakom z Wiemelhausen i o

kolicy podajemy llo wiadomości, ii, miejsc owe 
Kolo śpiewu „Chopin" urządza 26. bm. o go
dzinie 4 po poiudniu na sali p. Knappana przy 
poczcie ZABAWĘ ZAMl(NIĘTĄ Kto więc za
prioszenia nie ma, musi koniecznie być c1 .. .lon
kiem. Sposobn.ość do \\'Pisania si~ je.st o go
d11iuie 3 przed zabawą. Tak samo czfonkowic, 
zalegli ze skladek mogą siG uiścić. O Rodzinie 
3 jest zdjGcie n:.iszel;o Kola nrzez p. Picrsz
kalskliego w \Vatt~nscheill i le kcya. Zatem 
wszyscy czlonkowic do jednego \vi1mi się o 
tym czasie zebrać w odznakach i czapkach. 
Mnzy·kę dostawi pan Józef Tcrakol\vski z Lan-
gendrcer. Cześć polskiej pieśni! (2) 

' ZARZĄD. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Gladbeck 
uwiadamia swych czlonków i Rodaków z Olad 
beck i okolicy, oraz szanowne towarzystw:i, 
które zaproszenia odebraly i te toiwarzystwa, 
które dla bralku adresów zaproszeń nie ode
braly, iż 26 malia obchodzi towarzystwo na
sze 10-tą rocznicę swego istnienia na sali p. 
Keula, na którą to uroczystość wszystkich jak 
najuprzejmiej zapraszamy 

P r o g r am: Od godziny 3 do kwadrans 
na 4-tą p_rzyjmowanie bratnich towarzystw, 
o pól do 4 wymarsz do kościota na nabor.leń
stwo, po nabożeflstwie powrót na salę, gdzie 
się odbędZJic dalsza uroczystość urozmaicJm 
nowemi śpiewami i deklamacylalmi. Koncert 
wykona kapela pana Kuika z łierne. Ze śpie
wem wystąpi Kolo śpiewu „łiarmonia" 1 
Oladbeck. Wieczorem odegrany bę·dzie teatr 
pod tytulem „Skalmierzanki". Karty wstępu 
dla czfonk6w bratnich towarzystw 30 fen. dja 
S{Ości przed c-zasem 50 feu. przy kasie 1 markę 
Karty wstępu można nabyć u każ.dego czlon-
.ka zarząd'u. Zarząd. 

Uwag a. Zebranie odbędzie sie 26 maja 
o godzinie pól do 11 przed południem (4) 

UCHWALA! 
Zebra11y w Gelscnkiirchen Komitet „Swię

tojózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

Komitet „świętoiózafacia" skfada pana Jó
zefa łiaina z Bochum-łiofstede z jep;o urzędu 
jako skarbnika „$wietojózafacia". Powody 
bardzo ważne sa Komitetowi znane. Komitet 
.. Swiętojózafacia" ootWierdza wybór pana Sta 
nis.Iawa Zmyślonei;r9 z Wattenscheid na skar
bnika „Swiętoiózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi Jiainowi z Bochum-ttofstede przyj
mować nadal skladek na „świętojózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
na ręce pana Stanisława Zmyślonego z Wat
tenscheid, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

Komitet .,SwłętoJózałaeia": 
Franciszek Matysiak. przewodniczący: Andrzej 

Kranz zastęoca; T. Nowacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen IIT. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau
:xeł. Stefan Piotrnws:ki. B Wilkowski z Rott
hausen. Andrzej Cichy. c;;tanisfaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. Wojciech 

Kotowski z Essen. 

Towarzystwo S?·imn. „Sokół" v Karnap 
urządza w niedzielę, dnia 26 maja z abawę wio
senną na sali wdowy Orundmann przy stacyi 
kolejowej. Początek zabawy o godzinie 4 po 
poludniu. Zabawa będzie urozm:.iicona koncer
tem, ćwiczeniami wolnemi i na przyrządach, 
piramidami i taflcarni. Upraszamy szan. Gnia
zda z okolicy. które zaproszenia dostaly, i te, 
które dla braku adresów .zanroszeń nie ode
braly, aby nas swą obecnością zaszcz\· cić ra-
czyly. (3) Wydział. 

Baczność Dełlwi2, Borbcck i okolica ! 
Towarzystwo św. Barbary w DelhV'i~ urzą 

d7„a w święto Bożego Ciala dnia 30 maia, za
bawę wiQsenną na sali pana Demoncl.a w Bor
beck. na którą wszystkie miejscowe Towarzy
stwa i to: Tow. św. Józefa", Tow. gimn. „So
kól" i Kolo śpiewu ,,Jedność" oraz wszystkich 
Rodaków i Rodaczki z okolicy uprzcimie za
prasza. Pr()S!ram będzie bardz.o urozmaico
ny. Będzie lroncert, śpiewy i deklamacye, a 
w końcu odegrane zostana dwie piękne i bar
dzo wesote sztuczlci teatralne pod tyt.:. „Mi-
1óstki ulańsikie" i „Janek z pod Ojcowa". Po
czątek o godzinie .f po poludniu. Żywimy na
dzieję, że nas szan Tow. i Rodacy licz.nem 
przybyciem zaszczycić raczą. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
oznajmia swym cz1onkom, iż w niedz;iel~ dnia 
26 maja o godzinie Pót do 3ej punktualnie od
będzie się na wniosek p. P. łiinca walne zebra
nie, n.a które się wszysti!<ich czlonków zapra-
sza (3) Sosnowski, prezes. 

To . ·w. tani ława f . w Ha• 
pod ·e do wiadomości ym czlonkom i l'!IE ·
stkim Rodakom, iż 25 m ja o godzinie pól ·j 
prZ}'JOOzje polski k iądz do Kości a . lo
zefa i bf;<lzie w sobotę jeszcze S])Owiedzi 1•
chał i w niedzielę rano o pól 12ej będzie poł-
kie kazanie. Prosimy wszystkich czl ·ówp 

aby ie jaknajliczniej zebrali na polskie kaza
nie. W niedzielę wieczorem ksiądz polski już 
odjedzie. (3) Zar~. 

Tow. św. Wojciecha w ~ohlinghausea 
donosi swym czlonkorn oraz zamieszkaly:m 1) 

dakom w R.ohlinghausen i okolicy, it dnia 26 
maja obchodzi Tuwarzy two 23 letni-. 
rocznic~ wego istnienia. Szan. Towarzystwa, 
które zaproszenia odcbraly i te, które dla bra
ku adre~ów zaproszeń nie .od.ebraly, ialmal•
przejmiej prosimy„ aby jaknajliczniej nas swą 
obecnością zaszczycić raczyly. 

P r o g r a m: Od godz. pól do 3 do pól do 
4ej wymarsz do kościola na naboże1istwo pol
pana W. Funke przy II Kołoni „Pruto" (przy
stanek kolei elektrycznej). O ~odzinie pól do 
4ej wymarsz do ok:kiola na nabożc1istwo pol
skie, po nabo-L,cństwie powrót na salę, gdzie się 
o<lbedzie dalsza uroczysto.ść, 'koncert, dekla
macve, ćwiczenia gimnastyczne „Sokola" z 
Rohljnghausen, śpiew Koła śpiewu z Róhłing
hausen i pr.zedstawicnie teatralne pod tym.: 
..HermcneR"ild''. Koncert wykona kapela polska. 
Wstępne dla czlonków wszystkich towarzystw 
30 ien. Oośc : e zaś, biorący udzial w tej uro
czystości pfacą za karty przed czasem 50 fen. 
pr~y kasie 75 fon. Cz.lonkowie wyżej wymie
nionego towarzystwa. którzy zalegają ze 
skladk:i miesięczną winni się przed czasem ze 
skladek uiścić. O licznv ud7,iar gości i bratnie 
towarzystw prosi (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Mikołaja w Stoppeli.bergu 
podaje swy1n c1Jonkom i w<:1zystkim Rodakom 
w Stoppenberg i okolicy do wiadomości, iż w 
niedziele, dnia 26 maja, bic1~1,emy udzial w wiei 
klei procesyi Bożego Ciala w Stoppcnbergu, 
wiec uprasza sic wszystkich Poilaków z tejże 
parafii o ialk naiUczniciszy udziar. ponieważ To 
warzystwo nasze idzie w tym rnku z muzyk~. 

U w a g a: Czfonkowie winni się .stawić 
na salę posied'Zei1 w czapkac11 i odmakach to-
wa f'.ZYSikich o godzinie 8 rano·. (1) 

Adam Zyber, przcwodni!cz.1cy 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckbausea 
zasy!a swemu cz.tonkowi p. 

WLADYSLAWOWI JACKOWIAKOWI 
i ic~o dozgonnej towarzyiszce żvcia pannie 

WIKTORYI W AWRZYNIAKÓWNIE 
w dniu ich ślubu, dnia 23 maja, ?y_czonia ja.k uaj 
lcpsZ'cj pomyślności, dużo szczęścia i hlogos1a 
wie1istwa Bożego. Mloda Para niech żY'Je ! 

Zarz~d. 

··~" ~~ ~~~~,~~~~~~~ 
~~.,. „,,,,l~w~w·~~~~~/ · 

NA CZERWIEC 
zapisywać można teraz „Przyjaciela'' na wszy 
sttgch pocztach i u listowych po wsiach. 

„Przyjadel" kosztuje ze wszystkimi do
. datka'""i na wszystkich pocztach 34 fen, z od-

noS1zcmem do domu fen. więcej. 
Jako podarek damy wszystkim naszym a

honcntom _pl)wieść, osnutą na tle pierwszych; 
walk Polaków z Krzyżakami, pod tytułem: 

O B R O N A $ W I E C IA. 
Wysylka tej powieści niebawem się ro:t

pocznie, niech zatem każdy. kto sobie jeszcze 
.. Przyjaciela" nie zapisal natychmiast to 11-
czyni. 

Ze Zj dnoczenia zawodow. polskiego. 
Wfoce .,Zjednoczenia zawodowe20· polsklea:on 

odbęc!~ się w niedzielę, dnia 26 maja rb.: 
N Rotthausen przed poludniem o 11 i pól 

lokalu paina Rohl Dtippelstr. 
Zwraca sie uwagę c1Jonkom, iż zebrania 

będą się odbywać w każdą 4 niedzielę w mie
siącu przed poludniem o godzinie 11 i pól u pa
na Rohl. 
W Sterkrade przed poludnicm o 11 i pól godzi

nie w lokalu p, Liltkeherm ul. Hilttenstr. 
O liczny udział uprasza 

„Z.iednoczenie zaw. polskie." 
s 

Postbestellun~s-Formular. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserll 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
:' Właru• Polski" aus Bochum fiir 
dan Monat Juni 1907 und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 0,64 M. 

Obige ,6i mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 
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Handel 
585 

ro1skiej fit my 

w Bru eh u, Bochumerstrasse 121 
sprzedaje wł~eej w t7godnJu, jak niejedna okrzyczana ft1•n1a 

ż7dowska W · 1nłesiąeu. 

Czemu? 
:eo Polac~ w Brurhu i okolicy trzymaj'\ się haeł1 „Swój 

~ do swego!" 

:So Polacy wiedz-. że kupują u mnie o wiele taniej i 
towar lepszy jak u żydów. 

Ce.-.~ wielki wybór i sumienna usłn;Ia pnwodują., 
„,,.~ ' że każdy Polak ze zaufanieru wchodzi do 

=============·=- mego interesu. 

Ta.nie 

·~· Wysokość wpłaty i odpłaty każdy 
odbiorca sam oznacza. 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 
---....... ~---

Moja 

KASA OSZCZĘDNOSCI 
daje kaid.emu sposeibność odłożenia zbytniego grosza, bądź to na czarni\ 

godzinę, b~dź tet na. powrót do Ojczyzny za dobrem oprc centowaniem. 

interes kredytowy i Kasa Oszczedności 
Herne, Bahnhofstr. 50 (wchód z Oststr.) 

Teleforr: Herne 577 Brach 681. 

-d pat_, 
od~tawiam pod jak najkorzystniej~ 
szymi warunkami sp!aty, wszystko 
na jak najwygodr iejszą i łatwiejszą 

odpłatę 
Obrazy, zeguy 

--miesięczną. H-dniową i tygodnio
wą, tak, jak sobie kto życzy. 

Całe wypr'~ N)'! 
Dostaiczam tylko pierwszorzędne 
meble i gwarantuję za każdą sztu
kę. l'roszę się o tem przekonać, 
zwiedzając i kupując tylko (508) 

. '" olb••z11nłm 
~~~ 

·-~~ domu kredytowym 

Sehwarzhotr, 
Recklingl1ausen-Siid (Broch), 308 

ul. Bochumska 192 Bochumerstr. 192 
\.'ł' pobliżu apteki i po~zty. 

Budzik gł. d.twonflk. l,s5 m!. 

Zeg!llrok .kieszonk. 2 
&U {; niklow. 135 &\li. 

Zsgarek sreC:!:;' 6,sa mł. 
ftai:nn1·k1" około 2000 ilustrt. 
~Hl U cyt wys. darmo tr 

M. llanacki, Poznań 
ul. Bhunarełua ~- ( 440 

Kasa oszczednoSci 
podpisanego llanku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
! i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowied.z. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Cron.e a. d Brahe.) 

Zdolna 582 

sprżeda waozłla 
oraz 

uczennica 
znajdą natychmiast stałe zatrndnieniti u 

Jana Barańskiego w Wanne 
ul. Karlstr. 3 

skład mtblł uraz knupl. D)"praw. 

Sprzedawaczka 
x. uc,zenn:Lca, 

córka uczciwych r()clzicó .,,,., mogą się zaraz 
zgłosić. Zgłosz. do firmy 
Oste1· ~ Uo., Osterfełd, 

Skład towarów manufakturo\\'ych. 

nie, ale = tanio = !!przed~i 
skład skór „lur ledernen I0711 

ekóręna podeszwy i artykuły szew11kie. 
To,wary I S tki• s-.órzane: ZCZO • 

Torby podróźne Szczotki do r.llHBJ 

od 1,00 mr. pocz. M od ~li fen. poa. 
Tarby na rynek I Szczotki do batew 

"d i&O fen. p')CZ. od 25 peci. 
Torebki na łańcuszku Szczotki do włosót 

od iłO fen. pocr;. od 36 fen. pgci 
Portmonetki S_czotki do wiksy 

od & fen. pocz. od 3 fen. petl 
Crraty, łartueby ee1·atowe, 
od 75 fen. od 35 fen. 

grzebienie, lustra łt•I 
od 10 fen. od 10 fet1. 

Jos. Złta, Derne, 
Dworcowa (B.J1nl1.ołd1•.) ar. tOf. 

I 
Końcowa stacya kolej elektrycznej Eerne

Reck.lioghausen. 5SI 

Kto mi doniesie, gzie 
się znajduje 

Walenty Brylczak 
otrzyma wynagrodzenie. 

Łu.ya 
Bratkowska, 

Osterleld, 
587 Der&-8tr. 65. 

Poszukuję od zaraz 

50 dziewczyn 
do miaet i na wieś. Za-

Pi~kne narodo 

pocztówl 
poleca 

Ksi~arnia „W' 
Polskiego" 

olugi 20- 25 mr. mie- ~~~~:.-1· 
aięcznie. 586 Ir 
•· A.ndryezak, Rodacy' pap 
stręcxarka w Bruchu, I 1 ełe. P 

Recklingb„ Sud, mysi polsJu, 
Leuebergstr. 24. """·~~~""· · 

~~~ 
Bacznośą Rodacy! 

W okolicy Bottropu i Dellwigu obchod1i jakiś człowiek 

Wielki 
transport 

\, 

po domach mych odbiorców, bierze m'arę na ubiory i prz·~jmuje 

________ wriłaty. Ponieważ :hdnego pod16~ującego* nie wysyłam: lecz jedy- · 
Lie osobiście podróżuję, przeto pros2ę <>weg·o o8zusta przytrzymać i oddać w ręee 
)!Olicyi. 

Fr0 nciszek Bł eh 
p~ erwszor.zędn;r 1a~bd krawiecki 

Obe1·hausen, ul. Bi.smarka 1, w pobliżu kościoła N. U. Panny. 

2a druk, nakład i redakcyę 

w rozmaitych gatunkach, jako to: 

spo ~t-:·~-wie, pre~ n. „dowe i t, 
sprowadziłem na porę wiosenną i polecam po cenach nizlcich. 

Ił . ~ ki 
skład me.bli 01•az kompletnych wypraw . . 

w 1\-?ąnne, ulica Karola 8, naprzeciw kościoła katohc 



Bochum n • 3J piątek, • Dl 

i ~d1f11me pismu; l~dCWi dlt 1'ola(6y don pollty ny t i ob o 
- --........-~MM &W•t-W Mla~~----·•---.-a.11--1 _ _..,_,,~-~·N~---f---~-----""""---..: __ _.._._,.__...a.l~ia'tle__,~~----....-----------------~~ 
fi~ codziennie z wyjątkiem dni poświątecz-
11cb. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
IFJllOsi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem d-0 domu 1 mr. 
Ił fen_ "Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz I Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Za inseraty placi się za miejsce rzadka drobneio dnr~ 
ka 15 f. ogłoszenie, zamieszczone przed inseratami 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy 
„ Wiarusa Polskiego" nalety frankować 1 Pod 6 „ 
nich dokladny adres piszącCilO Rekop. nie zwr m: towYtn pod znakiem „L. volnisch nr. 123." 

Redakcya, Drukarnia i Ksiegar nla· znajduje sic w Bochum, przy ulicy Maltheserstr ii. - Adres Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie I o n nr. 1414. 
Ml "D"""tlM! . • " -- - -- ----- ~:;_. fil-~~._, _ _ ' f A!L _ . ·~~~~~ll~~~~·i!~dF~~~~~~~!J!!R!l!@g~~~!Jl!!!!I!!!~~~~~~~~~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mó"Wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się oozwoli ! 

Z WJpadków dnie,, 

W Berlinie odbyło się walne, zebranie 
związku wolnomyślnych (hirszdunke

rowskich.) 

głych wiekach prowadzono, po dziś tego tylu wielk~ch L uczonych mężów. 
dzi eń prowadzić nie można. Kiędy atoli dawno już będę spoczywała 

Podawszy charaikterystykę szcze- w grobie dowie się świat. co zn skut
pów słowiańskich i kh siedziby, pisze ki wynikną z naruszenia tego, co było 
1aiutor dalej. iż liczba Polnków w pa1-1- dotychczas uważane za święte i spra
stwie .niemieckiem i\Vynosilh w roku wie<llirwe." - I tak obsadziły ite trzy 
1900 okrągle 3 miliony 300 tysię~y. Z państwa najponętniejsze dla nich pro
tej liczby zalicza dr. Eifeld 150 tysięcy wincye, a załogi dwóch pierwszych mo 
do protestanckich mazurów. 100 tysię- car~tw poczęły uciskać biednych mie
cy do Kaszubów w Prusach Zachod- szkiaf1ców. 
nich. Liczbę Polaków w Ber.linie osia- Napróżno rnzlega~ się na polskiej 
dłych (Dodaje autor nta 60 tysięcy. \V ziemi okrzyik skargiL j zgrozy, napróżnn 
Westfalii i Naidrenii na 200 tysięcy W był stanowczy opór króla i rady pai'1 -
Pflllsach Wschodnich na 150 tys., w stwa. Podział został uchwalony i prze-

Związki te liczą obecnie ogółem Prusach Zachodnich na pół miliona, w prowadzony. 
120 tysięcy czlonków. Poznańskiem na milion i na Górnym Cala :Europa milcz~la naid dziełem, 

W lrlandyi wzrasta wrzenie przeciw 
rządowi angielskiemu. 

O:pini(a pubU.c.zna Anglii jest zU1pel
nie zajęta wypadkami w Irlandyi, 
gdzie doszlo już na:wet do 1poiWażnych 
wykroczeń. 

54 posłów rosyjskiej Dumy państwo
,wej ogłosiło oświadczenie 1skierowa
•e przeciw marszałkowi Dumy Goło-

winowi. 

N!a czele podpisów figurują pod 
oświadczeniem nazwiska skraj'nych 
monarchi!stów. Protestują oni prze
ciw temu. że Oołowin stwiendziH jedno 

,glośne potępienie zamachu na cara 
JPrzez :Qumę, jakkolwiek wiaiP,omem 
mu bylo, że lewica umyślnie przed glo 
sowaniem opuściła salę obrad. 

W Berlinie rozpoczęło się przymuso 
.we bezrobocie murarzy, cieśli i robot„ 

ników budowlanych. 

Dotąd ,pozbawiono pracy przeszło 
50 tysięcy pracowników budowlanych. 

Spodziewają się powszechnie, że 

walka me potr.wa dlużej', jak cztery ty 
godnie. 
z _ _ gg_ 

Niemiec o Polakach. 

Śląsku na przeszło pół miliona. które namszalo na1jlświętsze prawa na-
Dalej ,pisze rrutor: Po podaniu tych rodtt walczącego o swoje wlasne inte

Jiczb zapytać się trzeba1: Może 3 i pól resa. Upadek Polski zwiastował pioru 
miliona Słowian przeciw 56 milionom nującym głosem cy-wilizowamemu świa 
Niemców dokonać przewrotu w pań- tu zupełny przewrót równow(agi przez 
stwie niemie{jkiem, odnośnie ich spot- Ro.§Ye, itratującą nogami prawa narn
s2Jczyć? Co do mej osoby. nie przy- dów, a równocześnie upadek prawa pu
pusziczam, aby to ·się stać mogło w te- blicznego. Nerw kiedyś tak potężnego 
raźniejszym czasie, ani· też w iprzysz- narodu ·polskiego został przez„„. prze
łyich wiekach, mimo. że Słowianie wię- cięty, a w bezwładneLrozpaczy poddał 
ce.~ się mnożą, aniżeli Niemcy. ,Osobi'Ste sie ikrad tej żelaznej konieczności. 
i polityczne stosunki między Slowi'a- Bez wzlgędu na to, które mocar
nami 1a. Niemcami, odnośnie paf1stwem stwo pierwsze moglo zaproponaw ać 
niemieckiem pozostawiają wprawdzie tak ohydny uklad, tyle pewna, ie Ka
jeszcze wiele do życzenia, ale przy ro- tarzyna była 1ego prawdziwą przyczy~ 
zumnej, polityce da się wiele zmienić i ną 1 pierwszą ~orawczynią; hańba, któ 
naprawić, zwłaszcza przez osobi'st~ sto rą na swo{ą .głowę s.pro\\1adzib, pozo
sunki, skoro się do12iero będzie wie- starwi też w najdalsze wieki czarną pla 
dzialo, jak 'Ze Slowia_!1ami trzeba się ob- rnę na jej pamięci, a gcjyby ktośkolwiek 
chodzić. Murzyn nigdy nie stanie się pragnąl tak wielkie J>rzekroczenie 
białym, ani. też Slowianin Niemcem. praw łudzkości i narodów okrywać pla 
Prędzej .stanie .się ,przeciwnie. O tern .szczykiem stałby się współuczestni
przekonałem sie osobiście w mokh no- kiem tej ha1iby. 
dróżach w Pol1sce i Czeohach.. W da-Iszym ciągu opisuje dr . Ein-

Następny rozdzia1l poświęcił autor feld gospQdar1kę w ojsk pruskich rw za
wyfącznie Polakom. Sięga w daleką 1branych pol1skich prowincyach, intrygi 
orzeszlość, znaną nam tylko z poda11, prowadzone między Rosyą a Prusami, 
przechodzi następnie do czasów zapro- celem przyspieszenia drugJego .rozbioru 
wadzeniai chrześcijaństwa w Polisce, PO'lski. Bezstronny świadek z ówczes
streszcza w krótkich słowłch ipanowa- nych .czasów, zagorzały wielbiciel Pru 
nie Piastów, Jagiellonów itd. a·ż do o- saków~ historyk Dohm, żyjący za cza
statniego króla polskiego, Stanisłhwa sów :Fryderyka Il, ~ak !Pisze o pruskiej! 
Poniatowskiego. Streściwszy a111trygi pracy kulturnej w Polsce: Prusacy za
carycy rosyjskiej) Katarzyny II ceJem bierali mieszkańcom wszystkie środki 
z~wladnięcia Polską, pis.z;e autor dale j żywności, ikonie, bydło, nakaniec mlo
tak:1 ' ,•! dzież obojga płci przemocą. Mlodzi lu-

z chwilą wmieszania się Rosyi do idzie musieli pelni ć slużbę wojskową, 
spraw wewnętrznych Polski roz:poczy- dziewczyny wyposażone przez rodzi
na się smutnu historya cierpień tego ców wedle przepisu w bydło, pien ią-

Nakładem księgarni niemieckiej A. kraju i narodu (Polski), która zakoń- dze i sprzęty. wydawano za mąż w pru 
:Re.uscha w Monachil.llITI wyszł•a1 w nie- czyla się zupelnem sUumieniem wo!- skich ziemiach, zdzie je żadano. 
mieckfan języku pod tytułem: „Slowia- ności narodu, który prawie sto lat przed l(ilka· ostrzejszych wyrażel1 o tej 
nie, a w szczególności Polacy i Cze~i · ' tern pod swym bohaterskim ikirólem gospodarce i in tryg-~1ch, poprzedzają
książeczka, o"Qracowanla przęz niejraki Sobieskim na polach Wiednia dorpo- cych drugi rozbiór Polski musimy z lat 
goś dr. W. :Einfeldta w \Viedniu. l(sią- mógł ratować Niemcy i chr ześcijai't- wo zrozumiałych względów opuścić. 
żeczka obejmuje 94 stronni.c, z tych 49 stwo przed niewolą turecką. RosyjJ\:ic- . Następnie opisuje aut r, )1k to wro 

·Pośw,ięcił autor Polakom. Dość obszer- mi bagnetumi osadzono Poniatowskie- .gowie Polski ootrafili uniemożliwić 
nie skreślił historyę narodu polskiego, I go na._volskirn tronie, ale w kraju pow- ~rzeprowadzenie konstytucyi 3 maja, 
? ile to naturalnie w tak szczupłej kstl- stala straszna anarchia1 wskutek nie- walkę Kościuszki o niepodległość, trze 
zeczte bylo moi;liwe. Jest w niej wp_ra ł zgody wewnętrznej. Zamieszanie to ci rozbiór Polski, wspominą o wojnach 
Wdzie 1sporo błędów historycznych, ale wvzvskaly Rosya i Prusy, aby cięścl nar>olem1skich, -· o dalszych powst
te zdairiają sie zawsze, zwlaszc:za u I nieszczęśliwego kraju przyłączyć do .niach nt1rodu polskiego w r. 1831 i 1863 
autora, który Pisze historyę obc_ego na i swoich P11r1stw. Austrya zost~la rów- i ko1iczy rozdział w Polakach następn
roctu. Natomiast przyzną_ć trzeba au- nież zaproszoną do tego podzia-łu, cho- jąccrni uwagami: 
~orowi, i,ż starał się ipisać rzeczowo ciaż cesarzowa Marya Teresa osobiś- \V Galicji osobi 'cie naby2em tego 
1 bez nienawiści, jlTka zazwy;czaj cie za tern nie by!a i pisala do swego przekonania. że au, tryaccy Polacy cz 1 

Z~ślepia pisarzy niemiecko-pruskich, kanclerza, księcia ~aunitza, i~ pig~y w j4 ~ię je zczc ryieszczdliwsz~rni z da
k1edy chodzi 0 wydanie sądu o Pol;1- ~ życiu nie czull1 się tak lękliwą r rne wrncjszeS?;o Krolesł\va Polskiego. 
kach. · I wstydziła się wystąpić publicznie, jak Co dotyczy Prus, to za rządów fry 

Jak autor na wstępie s·am oświad-1' „w tej sprawie. w które~! nietylko prn- f deryk\1 Wilhelma III mieli Polacy spo
cza, dziełko ma na celu dać krótki p~- . wo prze ma ;via _przeciwko na1~,· a te i kój~ do i:iia~t (~.v dziehiica~,h. poJ_sI·i~h) 
gląd na zjawienie się i dalszy rozwoj . słuszność, ~raz zdro~Y :ozum . -. A napiywall .1!1,e1meccy kolomsc1, !u~m~ec 
Slowian w .Europie. Jeżeli dodał kitlka i kiedy w koncu "'? kw1etmu 177?, pome- k~ w~a~no~1,; :v~rastała, ludnosct n:e
U\Vag krytycznych 0 dzisiejszej- polity- 1 waż Austrya ~ 1 ~ mog-t~. zapob1ed~ P?- .m!eckle.1 rowmez ~rzybyw.ato, a me
c~ rządu pruskiego wobec Polaków, to i działowi Po.Isk.1 i dla t~1ze (A~st,ry1) 1~1e m1ccka sz~o.ta. robiła . w01e: .Gdyby 
nie w tym telu, 'aby 1pobud. zać .do opo-1 pozostafo me mrn>~~· J.mk wziąc, ~dz'ul rząd pr.11s~1 JCSncze kilkad~1es1ąt, lat 
zycyj, _ tylko, aby wyłmzać, na pod- w rozbiorze. zg.odz1f~1 się Ma.rva _I ercs:i ' trzy:nał się tego systemu: me zn~iazł-
stawie historycznych faktów, iż po!i- . - wtedy dopisała . na pr~1ekc1.e ~oz- by. s.1ę teraz wobe~ pa1ą~eJ spr~"'YY pol
tYki wobec Słowian, jak ją w ~1pie- ł bioru : „Zgadzam się, pomewaz ząda .sk1ei. Polacy bowiem me mich 1cszcze 

wtedy tyle siły odpornej, co dzisiaj, pod 
,wzgledem kultury i dobrobytu stali ni
żej od Niemców, nie posiadali wylkształ 
conego i zabiegliwego stanu średn iego. 
Dziś wszędzie .vo wielkich miast1aich i 
prowincyach w JJJ olskich dzielnicach są 
polscy lekarze, adwokhci, wielcy kup
cy itd., popierani chętnie przez swycll 
rodaków. Wszędzie powsta'.Ji polskie 
towarzystwa, które trzymaja swych 
czlonków, o ile możności , zdala od 
Niemców, polskie kasy oszczędności i 
banki rozwijają się szybko. Pirusy nie 
umiialy i nie umieją <lziś jeszcze upra
wiać slowiar'1skie j ooldtyki. Polegf!l to 
z jednej strony na tern, że osoby, prze
znaczone przez rząd do współżycia z 
Polakami, i)rzeważnie wysuwaJą swoją 
własną osobę naprzód. zamiast z tymi 
ludźmi ~pokojnie i rozsądnie się rozm6 
wić. Z drugiej strony Brusak rzadkll 
umie zjednać Słowi1aoirb i .zyskać je
go przyjaźń. Autor (d1r. Einfeld) sam 
~rzebywał w Polsce, Czechach, Mora
wH i rozmaitych innych krajach sło
wiaf1skich, lecz nigdy nie mógł się skar, 
żyć na brak gościnności. 

Ze się Polakom narusza ich język 
o i czysty, nie przyniesie korzyści rzą
dowi pruskiemu, .a 1przynaimniei nie w 
JPolskich dzielnicach, a temnmiej, że się 
,wkrac~1 w prywatne stosunki zakazu
jąc Polakom, a zwłaszcza dzieciom, od 
prawiania modlitwy i obowiązków re
ligijrnych w polskim języku. 

W końcu zaznacza jeszcze autor, że 
chociaż Polacy i Czesi znacznie się mno 
żą, a także stale !fobią postępy pod 
względem wykształcenia i nauki, nie 
potrzeba się obawiać zailewu niemczy
zny .przez ntch; z czasem staną się sil
niejszymi konkwrentami. ale przy wy
rriumiałem pożyciu .po obu stronach, 
można nie):!den spór zalagodzić. W Ei1 
rooie jest obecnie okoto 110 milionów 
Romanów. 128 milionów Germanów i 
około 130 milionów Slowian. 

Łatwo przewMzieć, że ksią7;;ka ta 
.pomiędzy niemcami czytelników :wielu 
n\e znajdzie. 
F _.. 

t-?.cłacv n~ bczvin! . 
- __ ; __ „:-,,;~·:J 

Polacy w Ameryce. 
Czy tamy w_ „Zgodzie: 
„SpraJWa budowy pomnika dla nie

śmiertelnego bohatera polskiego, Ta
,deusza Kościu zki w Waszyngtonie 
.budzi rnraz szersze zainteresowanle 
nietylko pomiędzy naszymi Rodakami, 
.ale takie i amerykanami. Dowodem 
tego zwiedzenie Muzeum i Biblioteki 
w domu ZwiązI-owym .przez komitet 
organizru:yi nauczycielek w szkoł...,ch 
publiczny ~h 1 Chi_cago. Panie te u
myślnie przybyły obejrzeć modele na 
pomnik Kościusz, ·i i 'PfZY tej okazvi 
.dowiady·waty s;ę wiele o sprawach p·.)l 
skich o<l urzędnika Związku. tóry im 
towarzyszył i dawał potrzebne wyjaś 
nienia. W k_01icu komitet ten zapyta! 

iG, czy może giromadnie przyprowa
dzić dzieci ze szkół publicznvch abv 
oglądały model 1pomnika Kości~ zki, 
przez co się będą uczyly hi toryi wieł 
J·iego narodu, z któreg-o lo11a wyszedł 
.tak wielki i szlachetny mąż. Nie po
trzeba dodawać, że na propozycyę tę 
chQtnie się zgodzono ze strony komi
tet11 budowy pomnika i zf: rządu Zwią
zku.'' 



liemi~ pclskle. 
f -

Prau Zaab6dni0h. W~rmil i M&zur. 
Sopot. Robotnika Zielifrskiego zna 

leziono w lesie pod Bernardowem po
wieszonego. 

W3brzeźno. Dębową ląkę, jedną z 
największych wiosek kol@i·zacyjnych 
w tutejszym powiecie zamienio110 na 
gminę wie:,t;ką pod kulturniejszą naz
wą ,,Wittenberg''. 

Z Lubawy pis za do „Gaz. Grudz." 
Niejaki Karkut pobk mazur, ma

jący dz1siai 16 lat, przed dworna laty 
został katolikiem. Już od najmłodszych 
lat ·chciał zostać katolikiem. Prawo nru 
skie pozwala na to dopiero po uko11-
czonym 14 roku żyda1. Władza kilka 
miesięcy przedtem przymusem chciała 
go ztąd z katolickiego otoczenia wyido
stać, abv go oddać albo do jakiego zJ. ... 
kładu luterskiego, albo na przymusowe 
wychQwanie. Chłopiec wtedy uciekl i 
nikt nie wiedział, gdzie 1przeb]:wał; pro 
kurator go rttwet ścigał listami _gof1-
czemi. Skoro Karkut skoikzył 14 rok 
życia, \Virócił do Lubawy i podług prai 
,wa oświaidczyl, że 1iest katolikiem. Te
raz dopiero rozpocz_ę,ły się przesłuchy 
o to„ kto mu poma~al pirzy wc!eczce, 
kto go przechowywał itd„ Oprócz nie 
go i innych ludzi 1przesluchiwano, lecz 
daremnie. _Teraz, kiedy chłopiec ma już 
16 lat, chciano w sądzie pod przysie~n 
wymusić z niego zez·nbnie, aby tych 
ukarać, którzy mu 1byli w tej s1pra~ie 
pomocni, bądź to rada. bądź 1l.lCzynkiem 
Chłopiec nikogo n!e zdradził i za to 
wtrącono go do wiezienia. 

Jeżewo. W naszej wiosce, w któ 
rej zamieszkuje prawie wyrącznie lud. 
:polski, założony zostal za staraniem ks. 
patrona ~1wrzyniak1q1 Bank ludowy. 
Dotąd istniał tu tylko bank spółek J~eiff 
eisena, do którego wyłącz.nie .prawie 
Polacy należeli. 

200 marek grzywien i poniesienie WSZ" , 
· stkich kosztów. Prokurator żądał 1 
miesiąc więzienia. 

Kępno. W Smardzach w Klucz
borskiem dziewięcioletni chłopiec go
spodarza Aawłika rozniecał ogiei1 w 
piecu i użył do tego nafty. Nagle nafta 
wybuchła i .palący się płyn oblał chłop 
ca, na, którym Z'21·~10 się płomieniem 
ubranie. Nieszczęśliwy chłopiec.! podo
bny do gorej'ące_go słupa wybiegł na 
pod\vórze, a stąid na. uli.cę, g,dzie zhie
~lr się sąsiedzi i ogiei'1 u.!iJasili. Ciężko 
poparzonego odstawiono do laza[.etu, 
gdzie jednak jeszcze tego samego dnia 
umarł. 

niką położniczą, której śp. zmarły był 
kierownikiem. Karawan byl obwieszo
ny niezmierną ilością wieńców od licz 
nych i.nstytucyi, których 'Zmarły był 
dobrodziejem lub 1członkiem, oraz c-d 
wielu osób pry\\11tnych. 
·*-'P!!?. "! !!""'!'•'-

Skandal w Dumie. 

Posiedzenie Dumy z dnia 17 mail 
mialo przebieg dotąd niebywały. 

Ogłasza on na~tępują·cą wiadomo·(· 
,,Z bardzo wiarogodnego źródła in. 

fonmują nas. że narodny komitet otrzy. 
mał od Prusaków znaczne sumy na fo· 
sowanie kandydatur ukraińskich po!;~ 
tyków przeciw polskim i moska\[)fi!. 
skim kandy.datom. Narodny komitet Od 
kilku .tuż lat stoi w ścisłych stosunkac11 
z .prns_akami, we Lwow:ie zaś ws·ki1zuj:\ 
palcfami .na jednego z wybitniejszych 
przedstawicieli )partyi ukraińskie}, któ. 
ry do niedawna zadłużony był po u. 
szy. Od kiedy jednak .począł utrzy. 
mywać stosunki z prusakami, kupit v:ę 
kną kamieniczlkę, spl1aieil długi, żyje i:ik 
król. Jl 

t 
Ze Slązha l'Zyli Staro11olsii 

Posiedzenie dobiegało iuż swego 
ko11ca. Przemawia{ 1przedstawiciel 
grupy imahometa1łskie~. który chi::1rak
teryzując rusyfikacyjny system szkol
.ny, ,powoływał się również na mowy !:!.O Niedoszła wystawa wszechświatową o 

R_ybnik. W siprawie 1nieszczęścw słów polskich. Nagle, na wzmiankę W Berlinie. r 
na kopalni „Emmie" sprostować i do- mówcy, że teraz w szkola·ch rpowinno 
dać należy, że nie zdarzylo się ono we- ,być inacze.t, bo mamy konstytucyę, a 
wnątrz kopalni, ale .na 1powierzchni, nie samodzierżawie, n~1 prawicy porw
gdzie stawiają nową maszy.neryę. Zwa stał straszny hałas. Kelepowskij, Purisz 
liło się tam rusztowanie i pogrzebało kiewicz i Sazanowicz miotali się, jak 
wie1'u robotntków. Z tych siedmiu zo- wściekli. wygrażali pięściami Golow;
staifo bardzo pokaleczonych, a z tych ,nowi i I~bie Wykluczono ich z początku 
znow1u trzech tak .niebezpiecznie. że na jedno, potem na 15 posied1ze11. O ma . 
niema nadziei ut,rzymania ich przy ży- Jo nie doszło ·do zastosowanh siły. Krą 
ciu. Jeden z pokhleczonych, Józef Ży- 1 żyiy pogłoski, pristawy (urzędnicy kan 
dek z Dolnyicl1 Marklowic. iuż umarł. !:elaryi :I>aństwowcj) ośw i'adczyli Goto 
Oprócz tego kilka innych lekikie adnio- ,winowi, że złożą swe ł~111cuchy (oznaki 
slo obrażenia. Przyczyna nieszczęścia .godności), jeśli im każe wyrzucać po-
dotąd nic jest dolkladnie stwierdzona. .s!ów vrawky. Gołowin wreszcie zam-

. . • • „ . • knął posiedzenie, gidy nai1upartszy z 
Z innych d;.m~hm .. Pots·.· l .trójcy Puriszkiewicz, ipomimo "\\Zielo-

Komisya wychodźcza w Warsza„ kirotnego wezwania, pozosta\\.fat na 
1 wie. Grono osób, interesują·cych się wy miejscu. l 

Japonia i Ameryka. chodźtwem utworzyło, za staraniem dr 
Staniisł11wa Klobukowskie_go, kon1isyę 
emi,gracyjną. w celu badania ruchu wy Ba,wiący w. Nowym J ork1u poseł 
chodiJczego z ziem oolskkh. Jedną z i nadzwycza.\ny cesarza japońskiego, bar 
pierwszych czynności komisyi będzie Ozawa. oświadczył w wywiadzie, że 
rozesłanie po 'Całym kra'1.J, oraz do kra Japonia dąży ipow:ażnie do przymierza 
jów, do których wychodźtwo polskie ze Stanami Zjednoczonemi. Ja1pania u
przewia1żnie się kieruje, kwestyonaryu- wa~afa zawsze Sta'l1Y za sprzymic
szów opracowanych ·sipecyalnie w celu rze11ca, dopóki jednak trwa w nich uspo 
zdobycia 1podstaw dla dalszej dziafal- 1sobienie wrogie dla japo11czyków, do
ności. (póty o przymierzu formalne;rn myśleć 

Projekt urządzenia wystawy w zecl1 c 
światowe! w Berlinie w raku 1913 u
ważać można za pogrzebany. Sprzec!. 
wily się wystawi~ sfery dwors'~ i e. Pól 
urzędowe· pi·sma berli11.s~de zamieścity 
w tej s9Pawie oświadczenie następują. 
ce: „W1szyscy wybitni mężowie sta. s 
nu, wszyscy urzędni.cy pa11stwo\\· i i no. 
litycy cesarstwa niernieclkiego sprzed. 
wiaja' się jednomyślnie :projekrnwi 
„wszęchś\.viatowe~o jarmarku" w Be··. 
linie w roku 1913. Wszyscy oni są 
przekonani, że niema w :Eurnpie al1! 
jednego narodu, któryby .był w rnożno 
ści 1poświęicić cała swoją energię tak ol
brzymiemu przedsięwzięciu nrzcz ci;:ig 
6 lat i w ten sposób przY.' Ać na ~iebic 1 

odpowiedzialność m. gwJa<rancyę, że 
powodzeniu 'Projektu nie stana na przt 
szkodzie komplikacye międzynarodo
\Ve. Kraj. któryby podjął się tak wiel
kiego zadania, s1paraUżowalby swe wla 
sne ·sily na sześć lat. Nl szczęście wy
bitni przemysłowcy i kupcy niemieccy 
są dość paitryotyczni i obeznani z miG
dzynarodow~ polityką, aby nie pozo
stać ślepymi na .przeszkody, udarem
'1iające ~Jrojekt b~rli1łski' ·. 

Kraków. Dnia 20. maja po południu nie możnn. Dla tego też cesarz ja'p011- ~~ 

Rozmaitości.. odbył się pogrzeb prof. dr. Henrykrt ski wyslał posta nadzwyczajnego dla 
Jord.ana. Mimo des. zczu zebrały sięJłu I zbadani1a, o il~ to. ~svo~o.bienie siln~ jest 

Krotoszyn. Ksiądz proboszcz Rejew my .publiczności. 1ab~ oddać zmarłemu w Amer.yce, 1ak rowmez dla wyrnzema Nietrwałość nowoczesnego papleru 
ski z Jankowa ~leśnego skazany zo- ostatnią 1przysługę. Kondukt ii Jgrzebo- ~ prezydentowi Rooseveltowi p..Qdzięko- W poiradniku antykwarskim znJajduje
.stal przez Izbę ikarną w Krotoszynie wy rozpoczynały Hczne deleP.:aicye l warna za .pomoc okazana przez Stany my artykuł p. t. „Klęska ipapierowt::t ". 
za· rozdzi,elanie ,kiarteczek o naukę re1i- wieńcami, wiele duchowie11st. w'il zak0n I z:~dr1oczone lu.dn. ośGi dot,kniętej klęską Autor artykułu przepowiada wszyst
gii w języku ·polskim na 100 marek ka- nego i świeckie~o. Prowadził kondukt ,głodu w prowmcy11ch połnocnvch Ja- kim dziś drukowanym ks.iażkom już P·> 
ry. Prokurntor wniósl o 300 marrek. - ks. kardynał Puzyna w ·szatach ponty- _gonii. Poseł przekona! s i ę, że w ·całych uiplywie kilku dziesi9Jków lat - zuipel-
Równocześnie skazani zostali za to sa fikalnych. Przed domem śp. vnarlego, I Stanach ,?;jeqnoczonych, oprócz Kiali- na zagładę wskutek wyrabianego obe~ 
mo dwaj gospodarze z Jankowa Zaleś- wygł9si11i mowy: prezydent miasta dr. fornii, ludnoś~ nie j,est wrogo usposobiJ nic papieru, który pod dzJ1łaniep1 świa 
nego Onabar.czyk i Mośpain po SO mr. Leo, rektor uniwersytetu Jagiellofrskie- ,ną dla Japonczykow. tła i powietrza krusze)~ i - z czasem 

z Wolsztyna ptszą ido „Lecha", że go pi:of .. ~ori~lWski, pr?f. dr. Mar~ ze l Pieniądze niemieckie dla Rusinów. w proch się rozsy1pie. Ocaleją tylko 
przed tamtejszą izbą karną stawat go- Lwowa 1m1emern w_ydzmlu lekarskiego ksią.żki, drukowane na mocnych i dro-
spodarz p. Now_ak z Małejwsi, oskarżo Uniwersytetu lwowskiego, prof. Ko- „R.usbj Selanin'' ,potwierdza w gich gatunkach ,papieru „czerpanego''. 
ny na 1podstawie § 110 o roz;dawan'.e stlmecki, dziekan wy,dzialu lekarskie- ł zupełności wyrażane już z kUku stron Ten papier wyrabia siG z galganów, 
kartek strejkowych. Na1 rnz;1prawy wez go uniwersytetu Ja[i_elloilskiego. Na- 1 przy.puszczenie, że agitaJcya ukrai11.ska wszystkie zaś inne z mt1sy drzewnc1t 
wiano aż 23 świadków. Sąd rnznał pana stępnie pochód żałobny ruszył przez u- I ,w O!lEcyi jest popierana czynnie przez } chemicznie bielonej, chemicznie z,rniGk
Nowaka winnym 1podburzainia do opom lice miasta, na który.eh zapaiono latar- i Prusaków, dąż,ących celow_o do osla- czanej i chemicznie sklejanej·. Owa 
wobec zarządzeń władz i skazał go n~ ~e, owi,n~ęte -~2!0_:;~~~!,:~~-·=~~ ~ .~ia _~~;~ów-~~~~~~ I ~.:i~ _czyni to właśnie tak ba~~~o zn~ 
.!!!- -'!.-~-~~ _.,..~_,..._........,.'""'!~~~-...~~·-w WINIARSKIM FORCIE. myśl dobm. Pomiędzy tymi wyrobio- - Szw'1bska1-krcw! zaklął wach- I stał i gestem pokazywał, że z jednel 

I 
nvrni i w doskonalą muzyczną frazę mi1strz Dzicswk, czyszcząc odświętny .strony by la wówczas ,,polska ··. ~ z 
.Żaokrąglonymi głosami stvchać było mundur przy otwarłem oknie. - Drze .cfrugie~ . „szwabska" krew . Napisała 

M A R Y A I( O N O P N I C K A. . ,piskliwe, zupełnie jeszcze ipozbawione ;się, 1akby kt_o barana rżnął. Że też to ' , Wąs mu wtedy szronisty drżał nad 

' 

szkoły · wyirwasy młodych kogutów, choć i pianie~ to insze katolickie, a in- J1iemą wargą, a zresztą żaden z willi· 
Panek był świeży, wiosenny, sto- które zaraz wszakże za.1;łuszat jeden sze znów szwabskie... senowskich słupów nie by! bardzie1 

ne1cznv. lub drugi wyborny solista. Wachmistrz Dzie1szuk, chłop ogrn- nieruchomy i więcej milczący. 
W winiarskim forcie, w Poznaniu, ~ielki kałakut. sl.uchał przechylał rnny._ a. suchy .jak chn:ielowa ~yU~, da- Co niedziela paradował Dzieszuk 

piał grubym, chry1pliwym głosem wie!- nłl obie ~trony_ o~crązo_ną -~gror:nnYm ,~n~ J~z w ;vo1.\Sku s~uzył.' a z zołmc_r~y ,ze swoją książką od pacierza 111 n.1sz~ 
ki, kalbkuoki kogut. Piew to byt głuchy czube:n I nabrzm1alym1 koralami. glo- . ,l ~L1kow b_) l w forcie naJ,Sta~szym. I u- żołnierskięj, którą proboszcz dyw1zyJ
jakby ze ściśniętej gardzieli idący, za- ,WG, .sm~w~ 1 błon~ą za:k~y~~1ł na ~:ctn.o ł ta1 st1ry . 3ego .wąs, ~oszrom~.l, tu mu 11y wczc.snym ranki-em u fary miew_ar. 
koilczony charczeniem dwódi klócą- ,m~mellle. oka· ok,.ą~łe, I ub„~owe ziem- ,t~var~ ,zwrędla I Wy sichta: tu S!G Vf pta- Piękna rzecz była w1.dzieć, kiedy w 
cych siG ze sobą falsetowych, tonów, ,~e ale się ~wy.c1~zoJ1ym me ~z~a.wal .s1 dziob. za~strzył nos .1ego kosc1sty: długiej, po-jezuickiej nawie parami się 
urwanej na jakiejś niesforne:~ czkawkę .I s.koro ty'.lko meco_ 1PO. rp~z~d~11esc1a~~ .tu. n!-u się m~co ipochylity bary, tuta1 .usta wila wiara z winiarskiego fortu. 
przypominająicej nucie. uc1~hlo, ~1ł 1po sobie c1ęzk1~rn lotam! I oc1ę2hly ,JJO~i.. . ,mając nad sobą, { ik sztandar krótko 

· Sam kogut wszakże wiele o głosie ,z~mnsł się grubem, chrap!iwem ip1e- . AI; ~hociaz tak dawno ~~ra?m p1:u- . .strzyżony łeb Dzieszuka, który wzro 
swoim rozumieć mu iał .. gdyż po khż- mem. . . .ski, dzw1gał:, ze. „s~w: 1b~m1 mgdy 1a- ,stem nad wszystkimi górowaił. Cz'.1-
dym zaipianiu ~tawał jak wryty i, wy- ~atychm1a~t ·c.z~ste, metallczne gło ,kas pogod~1c się me. mo_gt . . .s~mi łeb ten, szronem pokryt~' . zda-
suwając coraz wyżej z barkó\?l. grubą, sy .Jego 1p1_-zecr1wm~ow u~erzały w, po- , Dwa ~ez byty R n~ego2,atu.:Ek1 l1udz.i_: wał się być tak wysoko. jakby nir~1 
w locha to obrosłą szyję, szy1bko, )1 k .:v1etrze ze zdw?J?n~ sił~. Czuc w „Szwabs~a-krew r .,P?l1~ka . ..1krew. . J)zieszuk chciał dostać tych gwoździ, 
gdyby w podziwie, obraca! ina wszvst- )11ch b)'.lo rozd1~a~111e.?!e _mezwykl,e .. ·, Wszystk, re nawet .. wypad~1 ~yc1~ swoJe . którymi przybite .bytv nogi ukrzyżo\\'.a 
kie strony łeb ciężki. nakryty wielkim, . Sąsiad z w1rnar·sK1ego fortu. s~v 1~- sro do tJ; eh dwu k\1tegory1 ocnos1l. Drwa n ego w oHarz,u Chirvstusa i bić 0 111 e 
aż na oczy SIJ)l'.ldającym rpierzastym szy zyim by! przybyszem; . przedmiei]!sk1e razy byt naprzykład, .szwabska-krew· czoleim - ' 
szakiem. .ko~uty nie n1wykly jeszcze do )~go raniony: w szlezwis-kiei i fr'3111cuskie~ · p ·. . „ ; ,· ... khY 

W zdumieniu swojem ZaJpominał ,pot~ż~ę.go gtosu. Wiadomo było, iż u- wojnie; a r~z mu ksiądz Cydzik, pro- ati zyh ~e.z w. n.ego i:nłodsi.; JP-doi-
nawet na chwilę o rozg-rzeby\vaniu ,wąZ'aoą go :v..1prost za .szyka·nę. boszcz dywizyjny, 1podarowa?, „polska- ~~ tęc.zę,~ a meJeder.1

, co ~srędza. r~e . 
0

_ 
śmietnika, sto'ąc tak; na jednej z silnych . Kałakut Qiemniej czul się podraź- ,krew", ksią.7Jkę do pacierza ze zloco- .i zał 1 dzwon!rn me DOJął, ruch<111m . 
aż do ostrogi 'kępami pierza obrosłych Jlionym. Nie umiał nawet zgoła wy- nymi brzegami i iPięknyim futerałem. wego ł?a Dzie~zukowe~rn w słuchaniu 
nóg czarnych, podcza1s gdy drnga, wy- Jłomaczyć sobie. dlaczego właściwie Jeden tylko odolanowski kuźmil1- mszy się r~ądzif. . . 
ciągnięt1 w tył ze skulonymi pazurami, .ksiądz Johann Wurst, pan jego, 'PfZe- ski i'.ltak kwietniowy w~pomi.na]ąc, mte , ~tal _Dz1eszy1~. stali wszyscy, :~kbY 
zbierała się niezgrabnie do postawie- J1iósl się tu z Westfalii, z miflsteczka, szał te obie 'kategorye tak, że s•,m .w z1em1ę wr?sll; kl~ka~ - k!ę,~a!J'. nt# 
nia następnego kroku. gdzie wszystkie koguty _tak swmo ba~ już nie wiedział. gdzie tam w tej za- by las podcięty: bil się w ip1ers1 -

Nim go ',\szakże postawić zdążył, .~em piały i gdzie żaden kur nie robił \viernsze była krew ;polska. a g;dzte .~luchy łomot set~~ r~k, w kuł~k zto
już ze wszystkich rprze.dmieść pobliz- cskandalu jakiemiś \Vy"krz,)r]rnmi z za I znO\V~ SZ\yabska,. i_ uopie~o kiedy w zo~ych_. rozlegał SIC, Jak stłurn1011e 11-
kich, z Chwal 11szewa, z Nowej-Grobli ze .plota. opowiadarnu do bicia shupow granicz- .det zeme młotem. 
Śródlki --- rozle<Yało się J'asne. sze1·o·k1·e. r)vło to wprost 111'e do ·ęc1'a y h 1~ w·11· h _ _ J. . ; PO! ·. 1n c przez ~encra ,1 11 1sen~:1 przy- (':iąg aalsz.v nastapU 
donośne pianie zwykłych !POiskich kn- I znów się ciGżkiemi skrzydłami po ~ ,chodziło - - ostygał, prostował się, a 
rów, to po ·edv1Yczo, to razem po 2-ct1~ żebr~.ch tłukł i zanosił przeraźliwie J .roztożywszy suche i dłu~ie ,ramiona, i 
po trzech, jak tam którego chwyciła phnrcm. jak męka p111ska na rozdrożu, mikząc, 



. tomemi. Jednem na to środkiem: rpew-
1. Jlą, choćby malą liczbą egzemplarzy 

kavdego bez wyjątku d?';iela drukować 
obowiazkow:o. na dobrym, trwałym pa-· 
pierze. W .ł'liazdym razie książki z XX 
stuleciiai będą w przysztoś1ci wielką rzad 
kościa. 

ślub oficera niemieckiego z córk<ł 
baszy. W Stambule odbył się z wielką 
pompą ślub bar; von Sc_~lotheima, po
rucznika huzarnw, przydzielonego do 
ambasady niemieckiej w Stambule, z 
Selmą Selim Melhame, córką tureokie
go ministra robót 1publicznydi. Ponie-
waż pan młody jest 1protestlmtem, pan
na; mloda zaś wyznania rzymsko-ka
toHck'.ego, --;;yięc ślub odbył 1się w obu 
obrzędach. Swiadkami byli ambasado
rowie rosyjski i belgi'i1ski. W obrzędzie 
zaślubin uczestniczylo cale stambul1skie 
ciało dyplomatyczne oraz najwybitniej 
sze osopistości z ·Pośród arystokracvi 
tamtejszej. 

śmierć z radości. W I=>i2Jryżu zmarł 
w tych dniad1 .na·gle szewc, Ferment, 
biedak, melancholik, wyśmiei\vany czę
sto przez sąsiadów z_ pasażu Roue1le. 
Powodem śmierci była ni,espodziewa
na wieść o Sp(;ł!dku, który mu w kwocie 
4o:ffoo franków zostawiło ciotka. 

Jazda na ,~gapę". Olobetrotter przy 
tacza rozmowę swego redaktora z pe
w.nym jankesem o ipodr6ża:ch w Amery 
ce. Obywatel rzeczypospolitej zaat!lan
tyckiej ganił zarządzenia, czynione na 
kolejach frnncrnskich. „My w Arperyce 
nle m2my tak wiele przeipisów - mó ... 
wH on. \Vszystko rnbi się w spo'Sób 
b.ardzo latwy. Naprzy1klad rj1a1 miesz
kam w Chicago i zumierza:m pojechać 
do „fris·co". Udaję si.ę .111a dworzec ko
lejowy, szukam sobie wygodnego miej· 
sca w wagonie j lokuję sie taim nie tro
szcząc się o żadne formalności. Pociąg 
pędzi szybkim lotem r:irzez wioski, I1a1-
sy i stepy, .przechodzą 1goidziny .. Po 
pewnyrP. cza1sie przychodzi ·do przedzia 
lu agent kolejo:wy i grzecznie pyta o 
bi1lety. - „Nie zdążyl.ern kupić". 
„Ntc .nie szkodzi. Gdzie pan iedzie ?" 
,Do Loke-City". - To kosztuje tyle a 
tyile" -- „Służę panu". - „Dzięklll··:ę". 
On odbiera pieniądze wydaje kwit i 
zwraca się do innego pasażera - „Pan 
pozwoli bilet". - "Nie mam biletu" -
uNic nie s·21kodzi. Odzie pan jedzie?'· 
„Do San Prfl1nciis1co". - •..:.To kosztuje 
tyle a tyle" - Ale ja nie rnaim pienią
dzy". - „To bardzo smutne!" - Kon 
troler naciska guzilk dzwonka a 11hrmo
we_go, po~iąg staje. - „Pan zechce WY
sią;ść z wagonu!" - sipokojnie zwra
ca się on do jadącego „na gaipę". Dzie
je się to w step1aieh. w q1gromne1_·( odie
g,lośd od najbliższej osady. Nikt na to 
nie zwraca uw/~gi i nieforwnny pasażer 
pozostaje .sam w stepie na los szczę-
.ścia. '' . 
~~-_,.,..~~~ 

W Bochum odbywał się od 20 do 24 
bm. zjezd towarzystwa1 kato!icki·ch na.u 
czycieleik państwa niemieckiego. 

Bochum. W ostatni.eh kilku iwca.::h 
byly w całej· okolky przymrozki któ-
re w ogrodach zna:~?;n~ wyrządziły 
szkody. 1 

Essen. W faibryce Kruppa zostal ro 
botnik Aug. I~oisowski tak silnie uderzo.
ny kawałem żelaza, j:ż wypadek ten 
spowodował śmierć. 

Borbeck. Robotnik MeinhoM. Koch, 
zostal podczas kłótni przez robo.tnrka 
Jana :van Deik zn.żgany. Na:.l)ierw się 
Wspólnie rnpi'li, a potem pobiH, e_, koniec 
st!l!nowila śmierć jednego z lubowni
~o:v alkoholu. Df!llgi zaś uczestnik pój-

z1e do więzienia. Czyż to nie odstra
szający ·przykład? Pijal'istwłl unikać 
trzeba. bo to zarazn. 
, Buer. Kilku wyższych urzędników 

g?r.niczych zwiedzilo rządowe kopal
nie w okolicy Buer, Bottr6p ii WaLtrop. 

Blankenstein. Kosz w kopafoi „Bl:m 
kenburg" spadł zbyt szybko, skutkiem 
c~ego trzech górników zostało 11iebez
Piecz'nie zranionych. Inni zna:iduj(:jjcy się 
~ ~oszu gór.nicy w licZ'bie 11 uszli z 
ze1szemi oka'leczeniami. 
. Steele. W szybie „Wilhelm" kopal 

k1 ,,,l\onigin E-lisabeth" oberwały się 
arn1enie i poknleczyty górnika Ifort-

rancta. · 
W Hochsten w powie.:ie tt.:)rde 

0~uścił się balon, kierowa.ny przez an
gielskiego żeglarza naJpowietrznego. 

W Barme„1 i Elberfeldzie strejkuj:i 
zorganizowani ślusarze. Na 1 czerw::a 
z_amierzają fabryknm~i wypowiedzieć 
J?nacę, takż.e niezorganizowanym, tak, 
ze ORolna hczba bezrobotnych wynosi-5 
będzie przeszło 3000. 

g 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
<l?nosi swym czlorukom. iż w niedzielę, 26 maja 
bierzemy udzia! w pośrwięceniu chorągv.ri To
warzystwa św. Woticiecha w Wattenscheid. 
\:VYtrnarsz z lokalu P'O:Siedzei'1 o ~odzinie 2. O 
l!czny udział prosi (I) Zarząd. 

UCHWALA! 
Zebrany ~ Gelsenk.irchen Komitet „$wię

tojózafacia'• w dniu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

Komitet „Świętojózafacia" skfada pana Jó
zefa tiaina z Bochum-łfofstede z jego urzędu 
jako skarbnika „Swietoiózafacia". Powody 
bardzo ważne sa. Komitetowi znane. l(omitet 
,.Świętojózafada" potwierdza wybór pana Sta 
nistaiwa Zmyśloneg9 z Wattcnscheid na skar
bnika .• Swięuojózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi Hainowi z Bochum-łiofstede przyj
mować na·dal skfadek na „Świętoiózafacie" 

Ofiary na tern cel prosimy odtąd nadsyiać 
na ręce pana Stanisława Zmyślo1ie_go z Wat
tenscheid, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

i(omitet „Świętoiózafacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczący; Andrzej 

Kranz zastęoca; T. Nowacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rott
hausen_ Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek l(rup'ka. Wo:iciech 

Kotowski z Essen. · 

Tow. św. Stanisława K. w Hamm 
poda.de do wiadomości swym czlonkom i wszy
stkim R.odakom, iż 25 maia o godzinie pól Se.i 
przyjedz.je polski ksiądz do Kościola św. Jó
zefa i będzie w sobotę jesz.cze spowiedzi słu
chał i w niedzlie'1ę rano o pól 12ei będzie po'1-
skie kazanie. Prosimy wszystkich czfonlk6w, 
aby się jaknaj.tic.ziniej zebrali na polskie kaza
nie. W niedzielę wieczorem ksiądz polski już 
odiedlzie. (3) Zarząd." 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
oznajmia swy1m czfonkom. iż w niedz,ielę, dnia 
26 maja o godzinie pół do 3ei punktualnie od
będzie się na wniosek p. F. Iiinca wa1Jne zebra
nie, na które się wszystlkich czfo111ków zapra-
s.za (3) Sosnowski. prezes. 

Towarzystwo g'imn. „Sokół" w Karnap 
urządza w iniedzielę, dnia 26 maja wbawę wio
senną na sali wdowy Grun1dimann przy stacyi 
kolejowej. Początek zabawy o s:i;odzinie 4 po 
po.tuctniu. Zabawa będzie urozmaicona koncer
tem, ćwicz.eniami wo1lnemi i na przyrządach, 
piramidami i ta11cami. Upraszamy szan. Gnia
zda z okolicy, które zaproszenia dostaly, i te, 
które dla braiku adrnsów ,za-proszefJ nJie ode
braly, aby nais siwą obecnością ,zaszczycić ra-
czyły. (3) Wydział. 

Baczność Dellwh~. Borbeck i okolica! 
Towarzystwo św. Barbary w Dellw1ig urzą 

dza w świę,to Bożego Ciala dniai 30 maja, za
bawę wiosenną na saU 1pana Dem01nda w Bo•r
bec:k, ina którą wszys.tkie miejscowe Towarzy
stwa i to: Tow. św. Józefa", Tow. gimn_ „So
kól" i Kolo. śpiewu „J edność" oraz wszystkich 
Rodaków i R.oldacz.ki z oko~icy uprzei.imie za
orasza. Program będzie bardzo urozmaico
ny. Będzie kmncert, śpiewy i deklamacye, a 
w końcu odegrane zostaną dwie piękne i bar
dzo wesole ~1ztuczki teatralne pod tyt.:. „Mi
Jo.stki ulańsikie" .i „Janek z pod Ojcu.wa". Po- , 
czątek o godzinie 4 po po,ludniu. Żywimy na
dzieję, że nas szan_ To.w. i Rodacy licznem 
przybyciem zasrzczycić raczą. (3) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Alteqiessen. 
Podaje się niniejszem szanownej d1rużynie, 

Rodakom i roda·czkom w Alte111cssen i 01kolicy 
do· wiadomości, iż w niedzielę, dnia 26 maia 
grn:a:zdo nasze urządza wioise1mą zabawę na 
sali p_ J. Saal'a µrzy ulicy Kościel.nej naprze
ciw kości10Ja św. Jana Chrzciciela, Początek o 
godzinie 5 po południu. Wszystkie grniazda, któ 
re zaproisze.nia odebraly i te, które dla bra- ' 
ku adresów zaprosz1eń nie odebraly na powyż
szą zabawę bardzo uprzejmie i serdecz.rlie za
praszamy, szczegól1nie sąs.iedinie gniazdo z Bott 
rop, któremu dfa braiku adresu osobnego z~
prQ§Zenia nie IQOgliś:my wysfać. Druhowie ć:v1-
czący gniazda naszegio winni się wszyscy Jak 
jeden zaopatrzyć w .koszuLkę i pasek i winili 
być na sa,li ju7. co naJpóź.nJiej oi godzinie pól do 
5eti. Caią drużynę g.niazda naszt"_:::O' oraz i wszy
stkich nam życzliwych rodaków i rodaczki u
przejmie za1pra1sza z braternkiem pozdrowie-
niem. (2) Czolem ! Wydział. 

BACZNOśC HERTEN! 
Koło śpiewu „Sobieski" 

do1msi ~wym czlonkom, ta'kże czlonkom hono
rowym. iż w niedzielę. dnia 26 bm. urządza 
wycieczkę majową dQl Sinsen do ogrodu pana 
Hermanna Korthego. Wy.cieczka połączona iest 
z ró~nemi grami towarzyskiemi. naprzylktad. 
wyścigi pieszo na 2000 metrów o nagrody, 
strzelanie do tarc:r.v o nagrody. Uprasza s1e 
wsz.ys.tkich cz.ranków i Rodaków z !ierten i 
oko·licy, którzv chca. wziać udzial w wycieczce 
by się Zt'g'losili i dati zapisać przed czasem do 
następuj2.cych cztonJk6w Kola: Jgn. Szymko
wiaka, Jana Lamparsi'kiego1, Wawrzyna Ko
niecznego. Andrz. Gzyla. 

Uwa~a: \Vyjazd o go_dzinie 1 po p~l~dnin 
od gościnneg-o pana Degellrn~a. Lekcya sp1ewu 
w ten dzief1 wyuada. (2) 

Jgn. Szymkowiak. przewodniczący. 

Towarzystwo „Kościu. zko'' v Dortmundzie 
urządza dnia 26. maja rb. zabawc na sali p. 
Meyer-Ebert 0i godzinie 4 i pól. na którą rn
pr~1sza szan. c71onków i ~o ci. (?) Zarz: d. 

Tow. gimn. „Sokół„ w Duisburl{-Hochfełd 
oLchodzi sw::i drug-:\ rocznicę >V niedziel<;, dnia 
26-go maja na sali p, Bertram (dawn. Kluken) 
p r:t\" W crthauscrstr. 190, połączonej z ćwicze
niami wolncmi na sprzętach i tal1cem. Gniaz
da, które zaproszenia otr1rmaJy, i te, które 
zaproszeń dla braku adresów nie otrz 'mały, 
prosimy, nas odwiedzić. O iiczny mlzial szan. 
Rodaków z Duishunr-łiot;hield i <\koticy ser-
decznie uprasza (I) Wyd1Jał. 

Towarz.ystwo li!imn. „Sok.ół" w Marten. 
W niedziele. dnia 26_ maja o godzinie 3 

po południu u uana Kortmana odbędzie si~ 
kwartalne zebraniie. Obo ~'iazkiem iest każdcg-o 
druha przybyć, gdyż są bartlzo ważne s:prawv 
do za1'atwienia. Wvdział i radni winni się go
dzinc prędzej stawjć, O liczne i pun)'q1n!nc 
przybycie pnosń (2) Wydział. 

Goście mile wi.dziuni_ 

Towarzystwo św. Floryana w Hessler. 
Po1~dcidzc11iic odbędzie się w niedziel~. tluia 

26 rnaia u pana Fiiscliern. Kanclerstr. ( l) 
Piotr Prass, sekr. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhau5cn 
podaje s1wvm cztonkom dn wiacloo:ności, iż w 
niedzielę, dnia 26 maia bierze Towarzystwo u
dzia1 w urnczystJości poświecernia cl!0trąRwi 
Bractwa Ró:la(1cowego1 w Gcrreshc~im .. C1lc~11-
kc)wie wi1u11i się stawi0 o godzinie 11 przed 
poJ:nd.niem na 'Sali posicdzc(1. O licZJly udział w 
tej uroczystości uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmundzie 
donosi swym czfonkom, iż nac.lzwyczainc wal-
11e zebranie 10tdbędzie sic w niedzielę, dnia 26 
maja po południu o gouzinic 5 w zwy:klym ln
kalu O Hczny udzial'. czlornków uprasza s·i<;. 
Goście mile widziani (l) Zarz<Id. 

Towarzystwo przemysłowców polskich_ w Dort 
mundzie. 

Nadzwyczai11e walne zebrainie odbędzie sic; 
w sobotę, dlnia 25 maja rb. o godz.inie 8 i pól 
wieczorem w Yoblu p. Schaffera. Na porządku 
obrali bardzo w2.żne sprawy, dilatego nailicz-
nieijszy udzial cz;fonków pożądany. (1) 

Zarz~~-

Bac.zność Alstaden ! 
\N niedz.iclę, <linia 26 maja, na sałi pana 

Tomasse11, urządzamy zabaiwę staro.polską po
lączoną z ćwiczeniami gimnastycZllemi, str,zc
lanicm do tarczy o nagrody, ro:zmaitcmi gra
mi towarzysikiem\, śpiewami i tańcami. Mu
zyka będzie na c1u•d.ach. Początek zabawy o 
godz. 5 P'O polud'niiu. Wstępne dla druhów jQ 
fen., ·dla gości 75 fen. O jaik najliczniejs,zy u
dziaI w zaba.wie. ta'k druhów jak i gości upra-
sza (1) .ł(omitet. 

Tow. św. Stanisława B. w Scharnhorst. 
Podajemy do w1i a:domości wszystkiem To

wa1rzystwom. iż w niodziclę, dnia 26 maia ro
cznica w Scharnhorst siQ nie qdbędzie z powo 
du zakazu policyi. (2) Zar·ząd. 

Tow. św. Antonie~°' w Recklin~hausen-Siid 
(na .Ludw(iku) 

p01dajc swym cz.lo11kom do wiadomości, iż w 
niedzfolę, dnia 26 maja, od'bc;·d'zie się miesię~ 
czne iebralllie pel' poludniu o godz. 4. Porżąda
nem jest, ażeby się czfoukowie jaik nailiczniei 
zebrali, ponieważ przyjdzie ważina sprawa pod 
obrady. J Berger, prz0wodn. (1) 

Tow. św. Prnnciszka w Wanne-Eickel 
doin01si s.y,rym czfon1kom, iż w niedzticlę, duia 
26 maia, odbędzie sic walne zebranie o godz. 
pól do· 12, zaraz po sumie, 11a sali pc1sicdzel1. 
Zateim prosi się czfouków o• licvny udzial w 
zabnmiLt, albowiem przyje.la bardzo· ważne 
spraiwy pod obrady. ( l) 

Uwaga: O gcl>clz. J no p·ot. wymarsz na 
rocznicę Tow. św. Woic'ccha w R6'11inghausen. 
Prnsim~ czf onków, aby się licznie zebralii w 
czapkach i 01dz1ia•kach. Zarząd. 

BACZNOŚĆ W ANNE ! 
W niedzielę, dnia 26 maja po po.l'udniu o 

godz. 4 na sali p. Unterschemarnna w Wanne 
odbędzie się zabawa z tańcami dla cz.lo111ków 
„Ziednocz,enia Zaw Pol." i tych radakó-w, któ 
rzv s.ię zechcą przed czasem na członków za-
pisać. (597) Wydział. 

Wattenscheid! 
Oznajmia siie szan. cz.fon~,om Tow. św • .Jó

zefa w Wattenscheid. iż bierzemy udzial w uo
święceniu chorą.gwi ~- Wojciecha_ Uprasza 
się sr.an. czlonków o stawienie się o godz. 2 
po ool. w lokalu posiedzei'1. O liczne stawienie 
si~ uprasza. (1) S. Reier, żast. sekr. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wattenscheid 
obchodzi w niedz.ielę, dnia 26 maja uroczystość 
poświęcenia chorągwi na sali pana Kocha. Szan 
Towarzystwa, które odebraly zaproszenia oraz 
te. które dla braku adresów zaproszeń nie ode
braly, prosimy, aby to ~toszenie za zapro
szenie uważalv. Przv}mowanie Towarzystw od 
godziny 2. O -god.zinie pól do 4ej nabożeństwa 
z katzaniem pols.kiem. Po nabożeństwie odbę
dzie się na sali powitanie i;;ości, deklamacye, 
śpiewy, koncert, w końcu orzedstawienie tea-
tralne O liczny udzial Rodaków prosi (2) 

: ; . Zarząd. 
Uwag a: Wstępne dla czJonków nasze~o 

Towarzvstwa 30 fen. dla czJonków bratnich To 
warzystw 30 fen .• dla Rodaków. którzy nie są 
w Towarzystwie wstępne \vynosi przed cza
sem 50 fen, przy kasie 75 fon. 

Do rodaków w Katernberi:1•, S honneb Iii: 

Stoppenbcr i o licy ! 

\\'obce \\"pro~t \\ rog1c o U~P~' .ei a k . 
probe, z.:zą Bemdorf z Kat rnbergu wo - · 
'l'owarzvstwa 9\v. tamsla'\ a "o tk1 z Katu.1-
bergu, upra ·zarny Rodaków z "yn eni n; eh 
miejscowości, by '\\ lato im ro.ku ru~ przyo 'li 
na proceS}'G Bożego Ciala o Katernber u, jak 
się to Llzialo m.< ro zuic. Powvdem t go je!)c. 
iż ks. proboszcz B. zakazał Tow. św Struu
slawa K. z. Katernberg "') stąpien;a prz:{ pro
ce ·yi Bożego Ciaila z ch()I"ąg\viami tegoż To
war zy~twa. Stało się ttJ dn 1L 20 m 1a rb .. r<lz1e 
ks. B. oświadc1.rl prze\\ dr iczącemu i ;wł:stęp
cy tegoż Tow., pp :Stelmaszyko\\ i - L"ni:!OI\\ -
skiemu, że chi rą~wi nie poz;woli wziąść LLdzia 
Iu w procesy1, Polacy zaś mogą iść bez. clloq
gwi, gdyż Polacy w Katcmbcrgn nie \\ ypct1u
lt warunków sta\\ionych przez ks. prob0szct.a. 

Warunki zaś Towarzvstwu stawione prze;, 
ksit;dz:.t Berndorfa wypo\viedzianc wobec z..t
rzą.du to\\. dnia 14 kwictuia br. brzmią: Po
lacy \\ Katcrnbcrgu i okolicy \\'}rzekną się 
pośm'.cnnic abu.nuwania „Wiarusa Polskicgr}''. 
a towarz,'i·sf\\ <> wy nelmie s e umicsZicL:alll.t 
ogloszc1i w „\\ iarusic Polskim". 'a u vagę, 
gl1zic o-s;.taszać swo1c potrzeb), g-dzie w koś
ciele nic wolno tego uczynić, wskzał ~\s. prob. 
B. drukarnie; n (Ht;WCr~ 1 Sp. w KaterulJerg. 
Dalej toi\varzystwo ma w_y k!u..:zyć członka /, tl> 
warzystwa. który jest hs. prnb. nic wygolii11r, 
lecz to tylko n11mo~hodc.111. 

Ze h2lacy w Katernbcrgu na takie waru11-
ki parskrn~li świcchcm. wvrzucono chorągiew· 
tuwarzvst\\ a z knściofa i nie \\ 1110 jej W''/J ą. ć 
udziału- w prm:L:syi. 

J{m.lac) ! Pow i Jźcic sobie: tam, guzie 
chorqgiew, 1 my; chonu;1ew \V sza11c a my 
po.zOistanicm;, w J<,mu. B~ ią zbierali !la ko
si.ta proces) i taki.,; 1>1> Polakach; rouacy odc 
ślijcle ich do ·h:s. prol.mszc.w po skfadki. 

Clw rqgicw Bract\va róża11cowego ma 
wz1iąś6 udział bo przcloi..ony zelator nic abo11u 
je. .,Wiarusa Polsl'<•iego", przeciwnie rn;.nusi 
centr.owe Ódcz,W) po \"SZYS.tkich niemcaclt, z11.) 
si. plotki o Polal,ach do ukmców, rc,ztlaic kart 
ki wyborcze niemieckie Polakom, sfoi\vcrn, do
bry to sluiga cc11tro.wy, dla te~o chorągiew 
Róiai'1cowa illzic za procesyą. 

Siostry i Bracia rói..a1icowi ! Jak Jiugo 
:l'cierpicic tak.:e lizilapstwn u nas·? Niech i z 
was ani jeden 11ic idzie z „laski" za chorągwi<i 
róż.ał1cowq. Jt(ech za ni~ ,h.lą wiemcza·li Polacy. 
Prai\VV Polak ani jeden! Podatki ptacimy iak 
uicmcy. wiGC nic chc<.:lllY z laski 11ic tylko z 
prawa! . 

.Hejże więc na „\V1iarusa Pol." wola Nie
miec. My zaś wotamy: „Wiarus P<~lski" za 
nas wszy~tkich, my wszyscy za 11im! Rodacy 
rnzem Haprzów I wstecz ani krok! 

Przybądźcie na wiec dnia 26 maja do Ka
tcrnberąu rnt sal~ p. LcntsclJ, ulica MHtclstr. 
po poI1~dniu o godziic 6, tam zapadnie osiatc
czna decyzya, en czynić należy. 
Miej~cowy komitet dla spraw opieki duc110-

wnci. 

Odezw:1 z param l(oby!U1skiej ! 
Obją1wszy z początkiem bież.<1cego rnku 

duszpasterstJ\v°' w parafii Kobylifrsil\.ici. stanąk
lem wobec bardzo tmuucl!o zada·nia: zupclnc
gio odnowienia lwściała poklasztornego \":'. Ko
bylinie. Miasteczko nasze i parafia posiadai:J 
diwa kościo.ry. KościóI farny obciążony jest 
d.tugiem tak znacznym, że dopiero po 37 latach 
catkowicic b<id·zie spfaco11:r. Latwo więc zr,J
zumieć, że !2._arafia nasza zresztą hiedna, me 
posiaidająca ani u0dneg0i większeg;o majątku, 
który by byl w rc;lrnch katolic.kich, na od110-
wicmic 00ikla,sztornc.go. skradać się nic mo:~e. 
~\v,·:-itynfa ta wybudo1wana w ś1iczmyrn styiu 
lia1.cJ1kowy111, iui o.n przeszto sto lat nie dnz;1a
la żadnej reperaicyi, tak, że 11aider smutny przed 
stawia widok. Nie posiada patrona, więc tyl~ 
ko ze skfadek publicznych może być <,i(]„IF'Wi() 
ną. A szkoda by bylo, gdyby runąć rniab, 
ponieważ na l1iczne oclpusta przywiaza11e ,fo 
niej, lud gromadnie sic ciśnie. A lud okoliczny 
to• lud biedny! Choć .ofiaruje chętnie, przecież. 
szcziupfe jego1 zas\iby, 111igdy by nie starczrly 
na oidlnowicnie świątyni, choć by w naJ&kro'!l1-
niejs1;z;ych rozmiarach. 

Ubi::; się \'v i~c Jo spn.feczefrstwa naszego 
z pokorną prośbą, by tasikawie przyczynić siG 
raczylo d i:J odnnwicnia prastarej naszej świ;i-
ty11i. l(s. Zalewski, proboszcz. 

Niżej po<lpisa11v komitet pnyimu.ie wszel
kie na powyższy cel przeznaczQnę sikfadki. -
Prosimy także rndaków z parafii sąsiedzu:cl1, 
by 11am przyszli z pomocą. Naz.wiska ofiarnda 
wcó.w bedą przez ks . proboszcza z kazalnicy 
ogtoszone, a w „Wiarusie Po1lskim" pokwito
wane. 
L. .ł(ub!aczyk, Recklin~h.-Sild, Ma1rienstr. 26. 
M. Orzywaczvk. Recklingh.-Siid, Neustr. 
M. Miedziński. łierne, ul Neustr. 
Jan Jarc7.yński, Bochum, ttohenzollcrn~1tr . 
Stan. Poślednik, R.ollinKhausen. 

Na depntacyę do :Rzymu 
ztożo110 w dalszym ciągu: 

TOIWarzystwo gimn. „Sa1kól'' Il- z Ober
hausen 5 rnr., Tow. św. Ka,zimierza ,,. Uitgen
dort:mund 12 mr .. Trrw. św Józefa z Watten
scheid 15 mr., Tow. św. Antoniego z "'Essen
West 10 mr.. Tow. św. Jana Chrzc. z Jiaspe 
15 mr. Tow. św. Józefa z Horst -Emscher 20 
mr., Tow. św. Rodziny z C:.cherlebeck 10 mr., 
Torw. św. Wojciecha z Rohlinghausen 10 mr., 
Tow. św. AuS!;ustyna z Rotthausen 10 mr_, Tow. 
św: Staro:slawa z 'Elberf etdu 10 rnr. - Razem 
117 marek. - O dalsze skta.ctki uprzejmie pro-
si Tomasz Kubiak, 

Oberhausen. przy~ ul. falkensteinstr. 307. 
Uwaga: W zesz'lem pokwitowanfa 2t mr. 

na imii;: .P Bos:i;uly są ofiarnwane przez TO\\ra
rzystwo św. Wojciecha z Kannap. 

T. Kubiak. 

Za 01losze11b I reklamy redakcn 
hec pu:bllcznoścf nie odpowiada. 



P O D Z I E K O W A N I E. 

SzaIL To.wa rzyst\v11 „Sokó.t" z lierne i 
wszystkim Rodakom za liczny udzral \V po.g rze 
bie syna, brata naszego, szwagra i wuja 

śp. Bolesława ut efańskiego 
skla.daJą serdeczne Bóg zapłać strapieni 

Rodzice, rodzeństwo i szwagier. --Towarzystwo św. W ojciec ba w Gladbeck 
donosi swvm czlookom, iż Z'IT!arl' czl'onek nasz 

Sp. ST ANISLA W GIELNll(. 
Pogrzeb odbędzie s:ię w sobotę, 1dnia 25 

maja o godzinie pól 9ei z rana z domu chorych 
w l(aternbergu. Członkowie zechcą się zebrać 
Ucznie w lokalu p. Niektimper o godzinie pól 
do 8-ei. Zarząd. ...... 

Bractwo Różańcowe w Neumiihł 
donosi SiwYrn Si(jstrom. iż umarla 

śp. FRANCISZKA POSPYCHAŁA. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 25-go 

majai o godzinie 8 rano z domu żafoby w Neu
muhl, Lehrerstr. 78 - Siostry zechcą si ę ze-
brać w domu ża.!oby. Przełożona. 

Tow. św. Anton.iego w Schmłdthorst-Neumuhl 
don-O>Si wszystkim cz.tonkom, 1iż umarła żona 
czlon1ka naszego Wiincentego Pospycha.ty 

śp. FRANCISZKA POSPYCHAŁA. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia> 22 

majai o godzinie 8 rano z. <lomu żaloby w Nau
miih-1, u_l. Lehrenstr. nr. 78. 

Czfonkowie winni sie stawić w lokalu posie 
dzeń w cza,pkach i oznakach. Zar,ząd. 

Tow.arzvstwo św. Wojciecha w Schoonebeck 
pooaje do wfadarności swvm cz.l'.onlkiom. iż Panu 
Bogu po'Clobalo się ooW.dlać do Swetl chwaify po 
dluższej clęższ.eii chorobie cz.l'onka naszego, 

S1>. STANISŁAW A OIELNll(A. 
Pogrzeb odlbędzie się w s01botę, o godzinie 

8 rano z idomu żaloby„ 
Cz.l'onlrnwie winni się stawić o goozinie 

pól do 8ej na sali posiedzeń w cz.ap'k.ach ł od
znakach. 

O liczny udzial w pogirzebie prosi 
ZARZĄD. -Baezność Rodacy w • 

Wanne I okolicy? 
Dononę szan Rodakom, iż z dniem 

12 maja rb. otworzyłem w 1.,-anne przy 
ull•y Dwercowej (llahnltoł• 
81ra88ej es 

ksiegarnie polską 
i polecam ksi\Żki do nabożeństwa i p:>
wieściowe, śpiewniki, obrazy religijne i 
narodowe, krzyże, figury świętych Pa.ń
skich, różańce, szkaplerze, powinszowada, 
karty -weselne, kar~ naromowe i z wi
dokami, papier li&towy s polskimi na
główkami, 'Wil\z1nki itd. itd., jabteż ey„ 
s•rr I papleKe8y. Rówaież opra
wia• obraiy, wianki i wiązarki i>ięknie 
i tanio. I . I Proeząc Rodaków o poparcie mego I 
przedsi~biontwa, k.reślę 591 

• z nacllDkiem • M 

• Wojciech Kościelny. „ 
B ł $ Baczność 1 .-..a 

Dobra sposobność ! Pod udlłr · do~odnyroi wa· 
runkami sprzedam moje w (;t.elmałe (Cuim) 
położone 596 

- gospodarst o -

knpuje s i ę n JtanleJ ł najleple! w 

B -chum k. Konsumie Emalii 
B oclnnn U~bll111.glun1t!!! en p. Wanne, 
Dorstcner~tr . 3. Heinrichstr. 31. 

::=--:. Tanie unn''vałki I ==== „ ----- -__ , ____ -----· 
KORONKI czyści cliemicznie i pierze 

F ARBIERNIA GALLUSCHl(E, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Filie~ lfofstede. lferne. Eh:ke1, Rohlina:· 
hausen. Linden. Hattimt~n. Lam:endreer. M..r
ten~ Castrop~ Kamen, Dortmund, Gertbe, 
Sprockhoveł. 

---:;;_-SWÓJ DO ~WEGO! = 

Szanownym Rodakom w Bowingbausen, 
Merklinde i okolicy cl.\onoszę niniejszem uprzej
mie, iż z d'niem 2 maja otworzytem 

skład towarów kolonialnych 
i tłuszczów 

przy ulicy Wiejskiej (Dorfstr _) nr. 62 i pole
cam także wina polskie i zagrnniczne. cygara, 
papierosy sokolskie z fabryki Gainow:icza i Wie 
klińskiego w Poznaniu, kiełbasy polskie -
wszysvko we wielkim wYborze. 

Proszę Szamownych RodakÓl\V o popaircie 
meg_o interesu, kreślę z szacurukiem 

W, Walczak 
w B o w i n g b a u s. e n p. Merklinde. ---

Budzik g1. dzwonek. 1,85 w. 

Zerra..rek },:je11zonk. 2 
(;U njklow. ·36 ak 

ZBIJ~' ek <:ZYl!tO 6 
&C ł S!'fll)my •8l> ml. 

Cennijkl' okołr• 2000 Unstn. 
ł 11 cyi wys. da.rmo ł1 

M. Danecki, Poznań 
/ ul. Rl~nuar~k• ~. (440 

Sprzeda wa czka 
i uczennica, 

córka uczciwych rodzicóoN, mogą się zaraz 
zgłosić, Zgłosz. do firmy 

. Oster ~ Co., Oste1·feld, 
Skład towarów manufakturowych. 

I I 
Za~ros%zeni~ ;.t 
tt ~ weselne 

-== 
w pięknem wykonaniu i na 
•lega.nckim kartonie oraz iJD. 

n• druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, · 

ul. łlalth1H1rstra1a. 17. 

2--3 czelad. 
krawiecki ech 

Poszukuję od zaraz 

50 dziewczyn 
składające si~ ze G mó:rg nader dobrej ziemh 
gdzieby można i ce~i•lnią założyć; w pła.ty 3 do 5 
tysięey mr. Także kaDllenłe«:, wktórej można 
urządzić każdy interes; wpłaty 4: do 8 tysię cy mr. 
Sprzedajl'J tylko, r dyż mam i i:i teres w Kwięstwie 
roznańskim. Na reflekt.1m ów oczekllje sam wła- na clute sztuki przyjmie 

do mia ~t i na wieś. Za· 
długi 20 - 25 mr. mie
sięcznie . 586 ::iciciel SkóI•n1ckł t ylko J.o ponied11iałk.tt, 27 b. · od zara.s 

m. w hotelu p. !!ia u.-ao wf!łk.iego, (;bdmno A G"d k 
(t;ul ) . 596 . 1 anews , 
-· -- -- ł mistrz k1'11.wiecki 

Poszukuję w Obt'.d:11~·u1oen , 

wypożyczki 400 do 500 mk. ł 395 
Kirchweg 

44
. 

do zalatwie11ia ważnej sprawy na weksel i 7 Chłop~ OP 
prQc Pożyczającemu udzieli się w korzystnym , ~.~-' 
razie 112% dywidendy za czas poży czki. 

Laskawe oferty uprasza się pod nr. 518 do chleba roz.,.;ożenis. 
d_o E_k_~P-· _„\_Viarusa Polskiego". I potrz&bny 011 zar~z. 

. g' 1~ ~ ~ Fr. Matysiak, 
'j i ' li 'Vattense~dd, 

,)94 Vor;,tadtttr. 48. 
podpisa:r..ego Banku prny,pnuje depozyta I --

i [lłaci Oli nich . ·437 Sł 1z" ąi-t 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem ~ · 't.1 

4 i pół proc. .za półrocznem wypo wied~: . P.oU.a 

4 proc. za m:itychmiastowem ''ydo,\iedr.. ~ zi:aj.dzfo zaraz clo~re 
mte]~CP. .:>D3 

A. Antłryezak, 
~tręc:r.arka wBruchu, 

Recklingb.· Siid, 
Leusbergstr. 24. 

3 pom o e n i ków 

ra ieckich 

Nie 
z 

Któr jest największy i najznaczniejszy dom kredytowv 
na Bruch i okolicę ? 

Kto dostawia wszystko. czego tylko serco zapragnie, za 

Kto 
Kto 
Kto 

-najmniejszą wpłatę ? 
upziela najłaiwiejszego terminu spłaty ? 
posiada olbrzymi wybór wszelkich przedmiotów_? 
posiada największy interes z ogromnemi oknami · 

wystawnemi ? 
Gdzie obsługuje się każdego rzetelnie, tanio a dobrze ? 
Gdzie kupuje s·ię pod gwarancyą dobre, trwałe meble? 
Gdzie kupują naneczeni całkewito wyprawy mieszkań ? 
Kto jest najwzględniejszy podczas wypadków nieszczęśliwycn 

i bezrobocia ? 
wszystko, wszystko tylko wszędzie znana i lubiana tlrma 

58ł 

Józefa 
Sehwarzhoft'a 

~ Re~kłinchansen·Snd, 
Bochumska ul (Bocbamerstr.) 192 •0b11!;,:~~z,, 

:;- N a _ całym świecie 
niema domu kredytowego, któryby dał pnblicznośd więksie kor.zyśd, na} 
korzystniejsze warunki, gutów ustanowić nitsze ceny, ni~ ja. Sz~odzi 
sobie każdy sam, kto nie zwiedzi najprzód mego ogromnego zakładu, oHmy· 
mich za.pasów. Dostarczam każdemu jak doty•·hczas tak i nadal, czy to 

ż7d lub chrześcianłn 

na odpłatę ----
F!NijJQ&*; 

== lleble 
na 

I pokój . włpata 
2 " " 3 

" " 4 
" " 

Wspaniałe kuchnie, Wyprawy. 
eleganckie pokoje, 

5 mk. piękna sypialnie, Wyprawa A wpłata S rok. 
10 " 
22 " 
28 " 

wszystko na 
WyprawaB 
Wyprawa() 

odpłatę. Wyprawa O 

lillfil 

Maszyny do gotowania, 
łóżka, 

kanap y, szaf,·, luliłtra, ln d eiy, 
stoły, kumoeły, szalonierkł, 

ubrania, ' ws zystko na 

odp.Jatą I mk. tygodniowo. 

H!IH 

,, Ił „ 
" 24:" 

" 30" 

F 

ff'a 
: · ie ud 
' .i: ctłz i s d • I 1a w Koronowie (Or ine ~. d. Brs.!~0 ., wł ('rne,ut. Nowa 24. gu a n 

~~ ,.- tete~~w:m-•l6WWWILQI ~ ~.....-~_.:"" '"'"""V-'l"""'•-----_.p,'"'""'"' 
Zia druk, nakład i redakcyę od po ie-d.zialny: A n to n i Br e J ski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol.'~ w Bochum 
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• Cttł~~· wio pls.110 ltdow• dla Polałt6w aa ob 11ime pogwit o• śwl111 oro dow7 1 z biOWJDL 
a 

· zi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz-
.,dl. przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 

• '1aosi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu I mr. 
li (la „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

towrm pod znakiem „L. :polniooh nr. 123." 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę I 
Za inseraty placi sie. za mieJsce rzadka drob~o m• 
ku 15 i. ogloszenie, zamieszczone Drzed inseratami 
fen. Kto cze.sto ogłasza otrzyma rabat. - Listy 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podd • 
nich dokladny adres piszące20 Re.kop. nie zwraeatQ 

.-1a~-·------··...,,.,,.,...-...., ______ ._ mm•••• ~ -~im•--~---------.._·----------------------------~ 
!-(edakcya., Drukarnia i Ksu;gar ni.a zn1JdUJc się w Bochumt przy uhcy -- Adrto „ Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 

„ -~'~;,i;.; • ___ •• Jllllll&""frrffi!"UMUl!i!-::eł*1X;t1l!~la~J:~!Wi"''Mł~l.DllllL2wwe?r:t:rt p .................. ' 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe J 1dlugość 40 kl~~~~; ;~~es~ko~:ić prz.y- -! ~zy;n -l~~e~1„ .sp~~od:;ai~~ -- ~iemn·o~~ -~~.z kt~r~ wal~ ~1~~ ip.rz~-dstawia szans 
111ówić, czytać i pisać po polsku! :\!ie ~ byciu lamistreików. powoli ustęI!ują, a w ich miejsce przy- 1powodzenia. Widzimy że siła socyaliz-
1est Polakiem, kto potomstwu swemu . # • I .chod.zi trzeź.wo~ć. i oszczędność, to są mu polega na organizacyi, więc chcąc 
ittiemczyć się uozwoli! StreJk gorn1k~w :" Transwalu przy- 1 ,b łog1_e _skutki oswiaty. . . ,z nim stawać do walki, należy szukać 

brał w1elk1e rozmiary. t Mowcę nagrodzono oklaskami t isiły takie w organizacyi. Ale oczywi~-

z w1padkow dni;,. 

He1ryk Sienkiewicz wystąpił przeciw: 
uwłaczającemu Połakom artykułowi pl 

a sarza norweskiego Biornsona. 

' . ,· I .przy_jęto. rezolucyę, pole1cającą zarzą- cie, gdy kandydaturom socyalisjycz-
.V obwodzie .Johannesburskim po- <dow1 glownemu,_aby w miarę możno- ,nym przeciwstawia się kilku kandydia-

rzucono ;pracę w 37 kopalniach. ,ści starał się jak najspieszniej potwo- 1tur. współzawodniczących z sobą. lub 
~- - - 1-·-el!~. •• irzyć związkowe biura porady prawnej, -kiedy się wysuwa przeciw nim kandy

Towarzystwa robotnicze archidyecezyi 
gnieźnieńskiej i poznańskiej. 

iprzyczem część kosztów biur ponos i ć .datury nie mające pof:iągającej siły, -
będą Towarzystwa, korzystaJące z ta- ,to socyaliści musza zebrać żniwo man-
.J<owych. 4atowe.'' 

Towarzystwo robotników przy Fa !!.!!'!~. ~--~-!I.!-~_!'!!. !!!1!!. !1!!"!'~!"'111!~~~~~!! 
.rze w Poznaniu stawiło wniosek o ot·· 

z Wiednia dono~ą „Kur. Pozn.": Czwarty Zjnzd świecki~h dekga- 1warcie skladki w towarzystwach robot 
w· d ń k tów Katolickich Towa[zystw Robotni- niczych celem zakupienia spiżowej' ta-

Strejk kolejowy w Anglii. 
·. ie e s a „Zeit" • która swego !ków Polskich archidyecezyi gnieźnie1i hTicy p/1miątkowe1j ku uczczeniu śip. ks. Biuro ~euter'a donosi: 

czasa zamieścHai oszczerczy artykuł skie<Jl i rpoznańskiej odbyt się w pierw arcy_bisku1pa Stablewskiego. Wniosek Wspominalimy już. że w Anglii za-
il!Drweskiego pisarza Bjornsona na Po . ,sze święto Zielonych Swiątek w Do- 1przyjęto, taibHca umieszczoną ma być .nosi się na strejk kole:iowy olbrzymich. 
.laków. ogłasza dzisiaj gruntowną, za- mu Katoliokim w Poznaniµ_, ,w .tumie. rozmiarów. Z przebiegu yvieca, który 
sadniicz~ a. zarazem niezmiernie piękną P:zewodni·~zył. ksł 1Praht S!ychd Ks. przewodnkzący odczytał te- .odbyt się w ubieglą niedzielę w Iiyde 
. 1 h tn d . d. . J Ii k Na z1aW. stawiło się 248 delegatow od 1leg.ram z życzeniami od Związku wza- J)ariru, wynika, że kolejarze zdecyqo-
1 ~z~ e. ą 0 p~wi~ z pior~ enry ć'J 137 towarzystw. Jemnej pomocy towarzystw polskich w ,wani sg ua kroki bardzo stanowcze, 
Sienkiewicza. W1elk1 nas~ pisarz z bo~ i Nas,~mprzód. roz1:orawi.a,no nad spra- Westfalii i zaznaczył, że na zjazd prag- jeżeli administriacyia, wzbraniać · ię bę
gatym zasobem erudycy1 polączoneJ ł ,wozdanrnm z~1ązkowem za rok 1906. nąl przybyć także ks. biskup Likowski dzie nadal u21nać prawomocność Zwią
~ zwykłym sobie polotem iideaili'Stycz- Ks. 1prałat Stvchel podniósł zaintere ,ale zapadł na zdrowiu .. Wykrzyknięt~ zku zawodowego <tradeunion) koleja-
11ym zbija kłamliwe twierdzenia Bjorn- ,.sowanie się robot.niJków .własnym ~o- ·na cześć jego, „Niech żyje!" . ,rzów. Jednocześnie z wiecem niedziel 

h', t . . , iSem, co uwydatrnało się wszędzie Pirzy końcu życzy ks. ipr·ałat Sty- .nym w tlyde-parku odbyły się zgroma 
sona ~. ~s oryi naszeJ, ~ 1Przechodz~i..; I ,przez zakładanie towarzystw robotni- chel, aby zjazd ten zachęcił wszystkie dzenia koleiarzów w 150 miastach an
do dz1s1e:~zyc~ stosunkow, wskazu1~ ,~zych. DotychcZia.s jednakż~ w na- \ towarzystwa do dalszej 1pracy nad pull gielskich. Na wszystkich zebJ'lan•ch 
pr~e~ewszy~tk1em na dolę Pohków i i?Z~~ch towarzystwa~h zorgamz~~ ą 

1
, lli i 11icm tanu robt;tl~icze · żam- .zapadła uchw a · iw~~l'~•M!\ 

4z1ec1 polskich !Pod 21a1borem pruskim, ,1est .st9sunkowo mała tylko cz.ęsc ro- knąt obrady pochwalemem Pana Bogn. zostawić uznaniu za1rządu z 
~dzie poLski duch narodowy tak ja·s- ,botmkow. Prac~wać sikuteczrne będą ~'2-.:'"!!'~. ___ __ __________ _ .R"O. Związek zaś stawia dla Anglii i 

. , . . . ,towarzystwa dopiero wtedy, gdy wszy .Whles żądania nastepuJnce: 
: ~y;~ ~laskiem poswtęcerna za ideę za- 1Stkich robotników zorganizować zdo- .Wybory W Galicyi, 1) Ośmiogodzinny dzień pracy 
1 swiecil. ' Jają. Mówct1 polecał w celu szerze.nil .dla wszystkich pracowników ruchu; 
· ,oświaty zakupywanie większej ilości Dotychczas jest wybranyJch z Ga- 2) dziesięćgpdzinny dzień pracy dla 

Na koagresie ewangielicko-socyalnym · tks_iążeik do bibliotek, liczą~ych obecnie rlicyi 25 1posłów, a miianowicie 5 ludow- innyich pracowników: 
w Strassburgu wytoczył prof. Wagner .18 OOO tomów i dawanie_~azety związ ;ców: (Siwula, Bojko, Pad'llch. Jacho- 3) gwarancya pracy codziennej dla 
z Berlina ciężkie zarzuty przeciw ber- kowej •. Robotnika" :wszyistkim czto'il- 1wicz i Madej), dwóch demokratów (Ma .wszystkich pracowników; 

liiskiei admieis.tracyi miejskiej. /kom. Nakładem ~w1~zku wydane zo- lachowski, Loewenstein), dwóch naro- 4) gwarancya :oarnbku tygodniowe
,staną wzory planow 1 kosztorysy do- dowych demokratów (Głąbiński, Fie-1 go do .vewnej określonej1 wysokości; 

Po refemcie czlonka magistratu ,mów kaitoliokic;h i Ml Jtarafia:lnycł] dla dier), dwóch socy1a1listów, (ttudec, Lic- . 5) dW\adzieścia pięć !Procent IPod-
strasburskiego dra Leoniego, który do- naszyich towa1rzystw. Wygotowane .ber.mann), czterech konserwatystów, ,wy .... ki za dodatkowe godziny pracy; 
wodz:ł, że miasta, jako ~racodąwcy, iiostaną również wzory kontraktów db Staniszewski, Korytowski, Zagórski ks. 6) pięćdziesiąt pr_ocent podwyżki na 

.robotników, godzących się do pracy u Lubomirski), trwch postępowych de- pracę niedzielną; 
~owinny rbyć przykładem dla innych iWłaścicieli ziemskich, ażeby robotni- mokratów (Sikorski, Zieleniewski, Pe- 7) podwyżka w sumie 2 szylingów 
Pra.codawców i ipowinny zaprówadzić ków uchronić IJ)rzed wyzyskiem pra~o ,telanz), jeden centrowiec, <ks. Kopy- .tygodniowo dla ·pracowników wszel
ośmiogodzinny 'Cza.s p.qacy, jalk to się pawców, mianowicie w niemieakich -ci(1ski,) jeden niel.(awisly, żyd (Gross) kich stopni, a 3 szylingów dla urzędni 
już dawno stalo w Anglii, za.br(ll głos stronach. ,1 moskalofil (Kuryłowicz), 3 ukraińców ków kolejowych w samym Londynie. 
prof. Wagner z Berlina i oświadczył, DchW1alono także zmi-ane ustaw w (Kolessa, Petrycki, ks. Onyszkiewicz), Szkocy·a żąda minimalnej płacy ty-
. ~ym względzie, iż w zarządzie głów- 1 radykał ruski (dr Trylowski.) godniowej w sumie 21 szylingów Coko-
ie " sprawach komunalnych Berlin nym związku, składającym się dotych- 21-go, 23-go i 24-go malla odbywa .lo 10 rubli), Irland:>11 zaś pogwyżki 2 
Jest najwięcej zacofanem miastem św i a 1czas tylko z księży zasiadać odtąd be- Jy się wybory ponowne i ściślejsze, o szylingów dla wsz rs tkich, którzy za
fa; rządza„Berlinem giełda i khpitaliści. dą również robotnicy wybierani na zja których wyniku brak dotąd s~czegótn- rabiaja mniej niż 19 szylin~ów tygo-

.zdach związkowych. w których wez- .wych wiadomości. Wybrany zostal jed .dniowo, a 1 szylinga dla ty1ch, kt '·rzy 
Fra1cya stara się umocnić wpływy 1t11ą udział kis. patronowie i deleg1aci nakże niestety przy rpamo<;::y Rusinów .zarabiają więcej„ 

swoje w Abisynii. 1świeccy. S~ladkja związkowa wynosi niezamieszkujący ~cale w Galicyi żyd Na.Mklżniejszą sprawą nie są jedna~ 
,10 fen. rnczme od członka a zanłaconą ,_ syonista dr. Mahler.. wyższe z~robkiJ lecz żadrrnia. aby v· 

Poseł ~rancuski Kłobukowski przy )być winna już w sty.czniu. Zjazdy od- Prasa polsktl w Galicyi przyznaje przyszlości towarzystwa ko 1cjoyre we 
by,ł już do stolicy negusa Menelika, z i :bY'Yaią się w. lutym. . . .otwarcie, że wynik wyborów jest nic- wszy~tkich pra\vach pertraktowały 
ktorym naradzać sic będzie nad budo- O ~orndz1e r·a:v:nełj w .zw1ą7:ku ,za,dowalniajacy. Rado 'ć manu.ie jedy- ,ze związkiem zawodo ~'Ytr l oic'arzy. 
1Wą dróg- żela;znych i innerni ważnemi ;wvgtos1l ks. Ma.-msk1 r;ferat, kt~ry _,nie z powodu klęski zupełnej socyall· Towarzyst ia, te zbraniały i do--
~Pr . „,Kur. Pozn." streszcza bk następuJe: stów w Krakowie. tyd1czas uznać olbrzymiego Związku. 

awami. Dotychczas istnieje takie biuro w W artykule, poświęconym temu aczkolwiek orezydc tern :e;::o je~i pfJ-
C .Poznaniu. W przyszłoś_ci jednak za- iprzedmiotQwi, organ postępowy, ,.No- ,sel f<ysz!ird Bell, jeden z najumiarko-
zęść prasy pol'skiej protestuje ze 1111ierza zwiazek otworzyć podohne biu- ;wa Reforma" tak rpisze: .wai'1szvcl przywód'-ó-;v trnde-un'o-

~Zll:lędów interesu narodowego prze- ,ra czyli sekretaryaty robotniicze we .,Wynik wyborów krakowskich w:r nów. Kompanie kolc.iowc obsta:ą przv 
chv uchwale zarządu Z~iązku Soko- .wszystkich większych miastach Ksi<;- bije się bez wątpienia nl1 pierwszy plan tern, żeby i nadal k 'est ·e z:irobko\··e 
łów w Poznaniu, według której sokoli istwa. Da· si.e to wtedy przciprowadzi·:. wobec wyborów w całym kra.lu i odez- ,i . ldżbowe by? trakto vane osobi ,,ie 
•asj nie pojadą na wszechsłowiański ,gdy związek liczyć będzie nie 20. ale ,wie się doniostęm echem ?.r 'Prasie po!- z poszczególnymi pr~ .co :vnikami. Ko-

• • 100 tysięcy czlonków. Od? lat zalo- .ski~i. wogóle i w~ austryackcl.1 sferach ł le1arz~ natomi~ t twierdzą, że ?nek-
zlot sokoh do Pra~1. ~żono w Niemczech 43 takie seI-reta- 1Pohtyc,;rnych. \Vodz soc:;,r2,lnc1 demo- torzy 1 u zę~lrn-.: · . ą tvlko n zeustawi-

Czwartkow Dz. Kuj." donosi, że rvaty robotnicze. u .nas. t? :ówn:e mo- kracvi., pracu'ącej na poJ~kim tere1!ie, 1Ci~Ia~1i 11kcvon.ary u, zó_w i dla tego PO 
~kr Y " . ·1 f ,żliwem. Robotnik w .ctz1s1eJszych cza- 1przywodzca tcg-o stronmctwa. ktorc w nrn p.orozm ue 7~c 1ę z przcdstawi
:w .~g I. reprezentu1ący 10 gma~d .sach na obcą pomoc snuszczać się nie f ,mi~trzostwo agitacyjne pnsuncło do gr.1 f .ciclami pracc,wn'kó .,.,7 • Posel Bell o-
~iosł protest na ręce ~_osła rpoznan- może, ale mu~i sam sobie pomódz. Biu 1 nic ostatecznych. - ten rnn Da~zyl1sk; śwfadczyt u H rde-parku wśród gło

Skiego, p. B. Chrzanowskiego jako pre 4 ra porady prawnej wyrwaG go n.i.J{ą z ł 1który po raz pi.erwszy \\~ zedl. do p~r- ~11y~h owa~yi 20.- ysi~czn~go. ttumu, że 
zesa Związku przeciw powyższej u- rak niesumiennych pokątny·ch , a rad- larnep.t~. :Vyhrany 20 t?siącai!11 głosow ·· .trc1k kok~J?WY J st meurnkmony, gdy-
chwaJe. ców adwol'atów ludowyc~: kt_orz? g-~ .-. dz1s·a~, .w J<rakowie. _ogr~!"lku sw('j ,by kor~pame kolejow~ ~znać nie chcia-

:wvzvsknją. W zjednoczemu lezv s1t:ł 1 I i<lziałalnosc1. me zdołał, pormmo szalo- Jv Związku pracuwnlkow. 
\V Wt h 1 ;ootę~a, łącznością dokonnć n ożna wk~l ,nych wysjlków swej ~artyi, skupić na , Anglia ma 580 OOO kołejarzów, z 

oszech szerzą się rozruc Y ro ne. kich rzeczy. Mówca porównuie ctnw- .swoJą osobę 1,300 gtosow. ,kt9rych jednak tylko 220 OOO może. we 
. W orowincyi Temra zajęli strejku niej"lze czasy z dzisie'1szymi i. ~twien za . Kraków pok~zał. że socwilizm nie d.lug sfi:ltutó • zostać czlonkami Zwią
lący rohotnicy rolni tor kolejowy na że pijJ.i1stwo i pieniactwo między na- • Jest znowu w kra1u naszym jakąś potę- .zku. Z tych 220 OOO przystąpiło już do 



zled·10 .... zenia 80 OOO, a od chwili ~ozpo- 1 wyr_z~dził z~a~zne .szkod~.. _Ullice :v 
częcia zatargu z Towarz)·stwam1 kole- i m1esc1e zamLemły się w krotk1m czasie 
jowerni przy_bywa, codz~ennie okoto .1 na_ istne. jezi~r~. ~i~rn~a gr~du doch, 
tysiąca nowy,ch czlonkow. W razie dz1ly w1elkosc1 w1~ien. W ulicy T?run
;wybuchu bezrobocia. uczestniczyć w skiej u~tała ko?lumkacya tramwa1o~a. 
niem będą •prawdopodobnie .nawet ci W pociągu w1eczornyim, przybywa:ą
kolejarze, którzy do Związku nie na- cym z Tcze~a ·grad powybijał -;szyby. 
Jeżą. 1W nocy pomiędzy 11 a 1. nastąip1la dru 

rewolucyoniści oddali jednemu z żołnie 
rzy gwardyi przybocznej dwie mate 
piekielne .maszyny wielko~ci . zegair~a 
kieszonkowego, które ów z.ołmerz 11TILal 
położyć pod łóżko cara i carewicza. 

Lodzie podwodne austryaclde. 
Marynarka woj·enna 1austryacka o

trzyma niebawem dywizyę lodzli po~
.wodnyich. Na razie zamówiono dwie . 
takie łodzie u .zrtmej fiirmy amerykal1-
skiej „Lake and Comp. w Bridgeport. 
Ma ona je dosta.rczyć w 1Przyszlyim ro
Jm, prz~czeim wymówiono sobie, że 
,szkielety obu lodzi siporząi4zone by~ 
;mają w arsenale marynarskim w Poh 
~z ·materyatu krajowego, a tylko motory 
,i 1reszta instafacyi sprowadzone zosta
,ną z Ameryki. naJoga obu łodZ!L pod
,wodny1ch zorganizowana zostanie .'.Q'fZe 

,dewszvstkiem z .ochotników. 

ny Sirring i dot<.{d nie zdolano \\'}'śledzić l11i. . 
sca jego pobytu. iaZ 

Letmathe, . Tut.ejszc g1~o_ty tak ~wane „D nit. 
chenhóhle'' zw1edz1Jo w Zielone Swiątki r f1 
zem 5000 osób. Groty te są też rzec~IViś~ . 
godne widzenia. aJ<l 

Lubeka. Tutejsi stolarze po 15 miesi~ esY 
trwaiiącym streiku podjęli znów pracę na PCĄ:. jelg 
·stawie taryfy, zawartej przez pracooawc· óV.: 
z „h1irsrou111kerowcami". 1 

,,_u_2 __ i".'!' Sil- !22!S!S ga burza również z deszczem i gradem. Kamienica. (Chemni!Z) - T~teisi mu.rarzt h~r 
postanowili 1078 glosami i>rzeciw 20 uri.ądli 1e1 

bezrobocie. · : lhunie polskie. 

Pru .~ ·i~H:ho~ninh, Warmii i Muur. 

Z okolicy Gniezna donoszą rów
nież o nawałnicach, polączony1ch z ule

, wnym deszczem i gradobiciem. Podob 
.ne wiadomości inadeszly z Nakła, Żnina 
.i Wągrówca. 

w. Jserlohni~ zamierza: ll!l.ag_istrat 'ZałO'iyc ~rV{ 
miejs~1 sikfad m1ęsa, aby obmzyc przez tt ce. 11

11
, 

ny mięsa_ ~"' 
· W Miihlheimie nad Ruhrą zachorow.ata ro. ' 
dZiina liolików po sp'ożyciu piwnej polewti. p1 \ka 

Pelplin. W ,drugie św~ęto Zielo 
/llYCh $wiątek przed ipoludmem ~tonął 
we Wierzycy niedaleko swego mieszka 
nia szewc Jan Nowak. . 

Malbork. W Nogacie utonął mistrz 
krawiecki Mintowicz. . . 

Jabłonowo. Grudziądzki „Gesellt
ge' · lamentuje, że księ_żna .Ogińska sv:~ 
wielkie dobra rycerskie B1•a1łobloty, kto 

i. remi od niepamiętnych lat zawiadowal 
· niemiec, wydzferżawila ob~cnie Po~a

kowi. Dzierżawa roczna ... kton,~ podm?
sła się o 8000 marek, 1wynos1 obecrne 
20,000 marek. 
· · $wiecie 12-letni syn robotnika Lett 
kągo wepchnął 11-letniego towarzysza 

. swego Kaczmarka do stawt!, po~zem 
~bieg_ł .Nieszczęśliwy chłop1eic, me .u
miejąc pływać, utonął. Sprawą za1ąt 
się prokurator. 

Toruń. Robotnik Nix nn Mokirem 
;.woadł do studni i ·utonąt 

'!:. {ifol„ Kr v·ozaanskiea0i„ 
. Gniezno. Dwóch synów gospoda-

·· rza feidm21nna w Da:maslawku (Else
.nau zjadło truciznę, lpodtożoną szcZll
,rom. Pięcioletni umarł zaraz ~ drugi 
.czteroletni tak ciężko zaichorował, że 
długo nie pożyje. · 
· Poznań. Burze srożyły się w o-

.statnich dni/ach w kilku. dkolicach Księ
stwa. W środzie s·padl w nocy ,na 20 
hm: ulewny deszcz z grzmotem i pia
.runami. Kolo Pobiedzisk padał grad po 
Jączony z des~czem, podobnym do o
berwania chmury. W Promni~ uderzył · 
[>iornn w sta1jnię goispodarza Leskego i 
spam ją doszczętnie. W Nekli spłonęły 
pg pioruna stodoła i dom miesZJkalny 
gospodarzn Mikola~1czaka. 

· Z pod Leszna piszą do „Dz. Pozn.'' 
W poniedziałek po rpoludni1u przez 10 
minut padał w Pawfowioa~ch i okolicy 
~rad wielkości jaj kurzych. Szy.by w 

_ łOknach powybijane. Zboża zupełnie zni 
6zczone. 

Nad Bydgoszczą i okolicą przecho 
dzita w drugie święto około· 6 wie·czo
.a-em burza z ulewnym deszczem i gra
idem, który mimo krótkiego trw_g_nia 

\V \VINIARSRIM FORCIE. 
Napisała 

2\il A R Y A I( O N O P N I C K A. 

(Ciqg dalszy)_ 
\Vjednym tylko nie mogli podko

{rne:1 dni naśladować wachmistrza1 swo
J1ego, a mi::mowide w tym w9panialym 
Juchu. jakim Dzieszuk książkę swoją 
:z futeralu wyciągał, złocone jej karty 
.ot\vieral, a podniósłszy do wysokości 
,uzbrojonego w okulary potężnego nosa 
11a c«: 1lą dług ość iramion wyciągn i ętą 
;przed nim trzymał. Tego stanowczo 
<11ie mógł rJ1śladować .nikt, i na tym 
<!punkcie pozostal Dzieszuk niedo1ś1~i
~lym wzorem. 

Niemniej w~zakże czuia się wiar:i 
dumną z posiada,nbi wachmistrza, któ
.ry m.i ta'k piękną książkę, a co niedzie
la ścisk byt koto Dzieszuka, bo każdy 
T1ad był choć futerał od niej, podczas 
naboże(istwa trzymać. 

Nie byle komu 1powierzal go Dzie
szuk i nie w,pierw w ręce dal, aż ostrym 
swoim wzrokiem na wylot kandyd ta 
do trzymania przebrawszy, uprzytom
nił sobie jego calotygocmiowe sprawkL 
Boże broń ~makuly'' jakiej i ... zatrząś
nienia oczu", jak m/1wial. Uważano też 
niemal owo trzymanie futerala za niz
szy jakby stopief1 służenia do mszy, 
a J)zieszukowe czytanie z książki, jak
by za celebrrę. 

Umiał wszeliako Dzieszuk być 
:\Vs~anialomyślnym, a kiedy wiara do
brze sdę sprawiała, to półgłosem modlit 
wy zwolna czytał, aby je najbliżsi sly 
-szeć mogli. Pomdlały mu ,nieraz sro
dze od trzymania książki onej ręce; ale 

W niedzielę spadł w okolicy Kęp
na bardzo silny grad. Chmura graidowa 
objęta ·Całą przestrzeń od Kłuczborka, 
aż do Domanina. Grad powybi'ial szy
by w kościele kępińskim, okna wystaw 
,ne, a zboże 'PO polach okolicznych zbił 
na miazgę. Właściciele ziemscy i go-
1spodarze w teh:okoliicy - o ile nie byli 
zabezpieczeni od ·gradobicia ponieśli 
niepowetowane strnlty. 

Ze Sfo,zka czyli Staropois 1d. 
Katowice Aresztowano dalsze 1czte

ry osoby w Siemianowicach, które nale 
,żeć mają do wielki,ej chnidy złodzieL
~kiej, ·która w ostatnim czasie niepo
.koila okolicę. Dotąd już 14 osób z tej 
·bandy ·wylowiono. Spirawa zatiaicza 
coraz szersze kręgi. Być może, j,ż ~e
szcze więcej aresztować będą. 

Oliwice. Murarz, 1który s1padl r,e 
f.5Chodów i zabił się w domu· jednym n1a 
,ulicy Przy1szowickiej nazywa się Karol 
.Łacheta i.pochodzi z Kozielsikiego z Ma 
ieiowakrza. Nieszczęście zawinJl ailko
Jwl. 

Bogucice. W drngie święto rano 
znaleziono w dole piaskowym Thedy 
zwłoki dziewczyny w wieku okolo 18 
,lat. 

'kazalo się wnet, że :zostali wszyscy zatruci. J 
Dano piwa dwom :owierzętom, które także ~· . 
chorowaly. Pawód zatrucia dotąd nieznany. sz~Y 

Neunkirchen. W kopalni „licinitz" prze. dZle 
jechal wózeiJ: .3 ~ó;ni.ków. :f eden z :ni~h zostai ~alE 
zabity. DwaJ I•nm sm1ertelme paramem. scie 

DOTtmund_ Odt~d co ~ niedzi~lę .miesiąta, 1 oraz w riedną nied'zie_J~ kazdeg-o. m1~siąc~ maj1 srn 
wlosi mieć sposobnosc odo spowiedzi w Języku 

LlfZl~-lllllllli:·•~ei!l!!!tlllli!. ~=:·t~111 !!!.!1 !!!!!!1!!!!!!!~1111~11~-~11.i;u~• !!!!m~-!'!.'!-~12- ojczystym. W niedzielę odnośną odb~ie sii to 
o godzinie 10 i pól msza św. z ~ros.k1ean ka. sÓ\' 
zaniem. Nabożeftstwo to odbywac się będzit 
chwilowo w kościele Serca Jezusowego_ Po 

Rozmaitości:. 
Aeronautyka. Balon należący : ~o nabożei1stwie niedzie'lnem odlbywać się będzie ,vc 

, - ł zebranie, w •którem brać będzie u<l'.l)ial także tte 
paryskieg,o klubu aeronau!ow wzmos. ' wloski misyonarz, praicujacy w tutejszych strn 1a~ :Się w Pa:ryżiu 3 bm. m~1ąc W ło;dzi nach, .ctla ,swych wloskich ziomlków. · . \i 
dwóch pasażerów ,_ braci furma:now: Gelsenkirchen. Pomoonicy blachmerscy i s 
Naj.wyższe wzniesienie balonu wyno_s~ insta.latorzy postanowili wypoWli edzieć pracę i 
<.to 3 OOO ·,meti·o' w, na'J'WiPkSZ/l szybko, se po upJywie czasu wypowiedzenia wstreikować be 

'ć Pragna oni p()łdwyższcnia z,arnbku podlug no • 
iposuW,a.nia sfę naprzód 80 kHo~etrow wei taryfy, którą tylko kitka majstrów podpi- do 
,na ,godzinę. Balon spadł w pobllzu Be- sato. U tych maią pomocnicy i na·dai praco. 

.czowa (w Czechach) przebyw~zy-yr~e wać.Laar Tute~s.i rnbotnky brorwarniani za. pr 
1strzefl przeszło 1,100 kiliJrn. am1z.s a streikowali. . . a 
.temperatura, jaiką zanotowaino, była - W Baden.ie zastreikoiwc,tli woźnice. Dostawali ki 
16 stopni R. . oni dotą:d tygodniowo 5 do 6 marek dboik Wol· , 

Śmierć na posterunku. Pism, a . d?- n ego utrzymania, a żądają IO mare:k. Część ,z 
- k dl przedsiębiQ.rców polh'vyższytfa już zarobki na 0V .noszą o wypadku, ja i zas~e ~ sw1ez~ s marek. ni 

1n~ jedne]\ z kolei ·amerykansk11ch. W, Drezno. Lokaut w ~rzemyśle drzeiwn~m ol 
lokomotyw.ie pocią.gu towaro'Yego~ kto zosta! zniesiony. Wszystkie war..sztaty sa znow ni 
ry wys,zedł z Ofalon. (w stame. Miss o- w ru~~~tmund. Na ulicy Amalii, znalezi0no bez 
,uri) eksplodował koc10l. Skutkien: wy zmySirów i oblanego krwią robotnika_ Dir1ksa \I 
buch u 2 ludzi z usługi wstało zabitych Odwieziono go do, domu .chorych, gdzie. umarl u 
-i 3 ra:nnych, ocalał tylko jeden kond!J.k.- na zatrucie alkohodem. ' r 

._~l'<lll-ft6iłlłlliilil ___ .lllll_'ll!m_,~,v11111-~-·~~2!'!-----~-!l!'!l!c!I. -·- ~ ,+or kolJ.i1owy na większej prz.estrze~i. Codziiernnie niemal donoszą o ta· 
• ' ~ J l b kich smutnych wypa,dkach. a ile ich się zdarza, ~ 'Vliad@mości ze Ś\e'~afaq. Ocalony konduktor przypomma SO.~~ o których świat się nie dowie, a ile nieszcięść 

Wybór rejenta. brunświckiego 

odbędzie się 28..:go maja; Wybór księcia 
Jana Albrechta Meklemburskiego u
mażać należy za zupełnie pewny. 

;z ·przer.ażeniem„ że wkrótce ma p:z~1J?C powstaje z powodu używania napojów alko· 
,w tern miejsou pociag kur~ersk1_ 1 z.e holicznych w rodzi'. nach! ! Kto kocha sprawe 
straszna katastrofa stanie ~1ę meum- polsl:~ą. po1winien zwalczać piiaflstwo,. a szc . 

'klnl·,0 ną. Dzi.elny ten czlowwk, porw.a- rzyć zupełną wstrzemi_ęź!iw;ość i popi erać .to- 1 

I warzystwa wstrzemięźliwości „Wyzwo~eme'· , I 
.wszy sygnal alarmujący, począł b~e- które oby w każdej mieiiscowo·ści na dbczyź-
,gQąć w stronę nadchodzącego poc1_ą~ nie powstały, gdzie tylko zamieszikują Pola-
O"U, aby spotkać go fra'krtti'.Q.ale. j od m1e1 ~ cy! M k' 

l "' . t t l a Dortmund. Robotnik Stanisfaw uraws I, Spalone miasto. sca katastrofy. Maszyms a spos r~eg ~ zatmdniony przenoszeniem szyn ·kolejowycl1, 
. . , , , . w porę sygnały i zdążyl zatrzyma,c po 1 ok.aleczyJ' s.obie znacznie prawą nogę. . . 

1 M1~SC?WOS~ Po.dune W po~uo7nc1 ;ciag 0 jakie 1ldlkanaś1Cie metrów od u- Dortmund. w pewnej fa.brvce tute1sze1 po 
I ,M~ndzury1 sp~hł~ srę. W iplom1eniac~ szkodzonego toru. Ale kondukto~r p~zy kalecz.yl ja1kiś niemiec robotnika A1ntoniego Tom 
zgrnęlo 25 osob 1 _około. 2000 sztuk b) (pła.ci·t swe poświęcenie wlaisnem . zy- czaka ta1k niebezpiecznie, że trzeba go by.l\o u-
d} b p l 435 b 1 mieścić w domu chorych ła r? oczego. ozar zmsziczy u- ł ciem:_ biegł tak \prędko, że podniesiono Borbeck. Technik Lobba·ch zeszko 
dyinkow. ~ go już umierającego. iczył z wozu kolei elektrycznej, zani:n 

Pogłoski o zamachu na cara. f - --- 21~1!11...!!'~~-~~~ :wóz stanął, przyczem .Rolam!1ł sob1e 
J Z f0. mnvoJl Slf@ll , nogi i ręce. Niech to będzie dla. innych 

Najróżniejsze wiadomości nadcho- I Id J przestro_f{ą. 
dzą z Petersburga o odkrytym spisku ! Langendreer w pierwsz.e _święto _Zielonyc.h Bottrop. Czteroletnia córka gorm-

~~~~a"d'o.~!~: j ~~~:,'=~ 
1 
~~~a zo~~r!;, 

~i-~--~,pi~~~~- j~-~kl~;dak -at k1sią;dz Cy- 1
1 

tylko okazy1a1ch. Ot, ~i?dY na te_n .przy- ł ,pęknąć miały, a Dzi~sz?~ rne ,spieszy 
dzik, zrzuciwszy or.rtat IPO mszy, w al- . kład Dzieszuk z ks1ą;zik1 swo1e1 z~- ł się jakoś. A czego się sp1eszyc? ... 
bie tylko u ołtarza stawał i obróciwszy . grzidiiat na mszy 1pasterskie j: ".Bóg s1ę 1 To nie ksiądz Cydzik będzie dz1s.1ai 
na kościół twarz 1szczuplą, bladą i prze I rodzi, moc truchleje' ' ; albo kie~y ~a I mszę żolnier.ską odprawi1a1ł. Złe j~k~es 

1 zroczystą niemal, znakiem krzyża, SZC'- wielkopiątkowej pasyi rykn.ąl ~ieJk1m szepty chodziły już oddarwna PQ wm1ar 
roko .zaikireślonym w IPOWietrzu nad glosem: „J ezu ~hr~ste, ~ame miły! B~ ! skim for.cie, ba, 1po mieście calem. Ga· 
pochylonem~ gło.wami żoln~er~y, ~acz~ ranku t11rdzo crer:plliwy ! -: ~ub k1ed~ I dali ludzie, że nowy ,proboszcz prz}1bY· 
na! naukę medz1elną: „W 1m1~ O.roa•, I wreszcie podczas rezurekcy1„ 1ak z m~.~ 1 wal zda leka; gadali, że nawet 1po poi-
Syna i Duchn świętego". ~dzierża huknął: „Wesoły nam d~is ,siku nie umie ... 

Żegna! się wtedy Dzieszuk, żegna- I dziełl nwstał!" Tę pieśń lµbH szcze.gol- Nie umie? Jakżeby to Po jakie· 
ła za Dzieszukiem wiaira, a po całej na- , niej, a wiarę, ]1k ją śpj,ewał, glos Je~o mui1by się tu z ludźmi dog1;:;: ida!? 
wie szedl szmer jednosta~jny, aż uckhl ł mlodnial i nabierał s!odyie.zy, 'ta~. ~e f Tak sobie rozumowa! Dzieszuik, ale 
gdzieś u drzwi, u kruchty. 1przy sfowac)l: „Witajże Jezu n1Jsłod- • jakby mu mrówki po sercu lazły. 

Proste byly na11ki ktS. Cydzika, szy, Synaczku mój najmile·j~zy", _po- l KsiąJdz Cydzik od kilku dni nie wy· 
ale i Dzieszukowi i podkomendnym je- <lobny byt griuchaniu gołębia, . kto1r~~ I chodzi z domu. Powiadają, że ch01-Y. 
go niezwykle tmifiały do serca. Cichy, lubo lprzytwardy już nieco na p1eczen, I Może c_hory, a może i nie chory. Może 
deJi1ktatny glos mówcy przejmował ser- tokować przecież ·nie zaipomnial :~s'.7,- ł to tylko .polityka taka. Jaik polityko· 
ca te na wskroś już dźwiękiem samym: cze. l wać nie ma, ki·edy od rpiątku jakbv na 
t~k, że ledwo ksią~z usta otworzył. już · Słodycz ta lpozostawala mu w ~ł~- ł cudzych śmieciiaich siedzi, bo się i).1i no.-
się dawało slyszec :V szeregach pow- sie i w spojrzeniu na cały ten dz1eu, 

4 
,wy probosz1cz sprowadził z betant?, 

strzym:ywane .sa1pame. . . , , który raz na va.wsze s1pędzal u kum.a ~ gratami z kurami, ot i z tym kała-
Dz1e~zuk .1 ~tern ~rzec1ez ka:nosc swego, strażnika trzedei bramy.w w:- kufom przeklętym, . a dziś pierwszą 

utrz1'.'mac ~otrafll. Jakze to? To 1ede1~ .nhrskim forcie, w-ojciecha Ko~1aly,. 1- mszę żołnierska ma mieć„. 
b~dz1_e s~b1e rw wąsy d~uchał, a; _drug1 grając z dziatkami je·go i pozyw~ąc - A no, da się to widzieć! Przesta~ 
me będzie slyszal rtrn~1 przez mego_? dar boży, iż to ~am sierota stary, domu mundur czvścić; wdział go na siebie 1 

Jeszicze co!... Oglądał Slę tedy marsem, s-wego i ogniska nie mi1a~, O'dikaJd syn ruszył naprzód. ,. 
chrząkał, a sapanie wnet ckhło po ką- I jego jedyny, pod Odolanowem ... 1Szwab Wchodzi wfara, i'ak zawsze, dW?J~ 
tach. . . ~ S'Ka krew!... kami de Pary, a łeb Dzieszuka wyze! 

Dop1~ro g.dy . wa~hm1strz .. dobyl j Nie kończyl tego wachmistrz Dzie- jeszcze niż z,wykle nad wszyst~JrnI 
czer':"one1~ bawel.mane1 ~hustkr i _nos J szuk ni.gdy; ale się przy tych słowach sterczy. 
potę~ny m.ą utarł, a westchnął sobie z · , stav/lał podobny do willisenow- i Na ,prawo, iprzeid oltarzem, klęcn: 
głębi, wolno było pofolgować wezbra- zr?f I pów ; w lawecz·ce ksiądz Cydzik, w stare1 
nemu sercu. .s ic 1 s u · i swojej, znoszonej sutannie. Obie rę 

Wtedy to, :rak na komendę, uciera- A ot i dziś, wielkiego dnia PO Wiel ,ce złożone na wytartym brewiarzu, 11'.a 
1ia wiara nosy, a strzeliste westchnie- kieJnocy i święconego jajka Bói docze rękach aparte czofo; z boku tylko Wi: 
nia unosiły się, jak wiatr, aż pód wielki, kać dał. Od wczoraj' jufo:rt cały P~k.n ,dać nieco ,twarz :~lZO zmizerowaną 1 
krvszta!ami obwieszony, świecznik, .byl zap·aiehó.w gorącego. ciasta I m1ęs1- żółtą, jak wosk. 
które~o 1pfomyki też zaiczyna!y migo- ' 1wa, które zaz-łuszala meco czereme- ~ Zaruszał się wąs szronisty nad wa~ 
tać .i mrugać jak oczy do płaczu goto- I cha kwitnąca bujnie i rozgrzana słoń- i ,gą Dzieszuka, ale nic. A tuż zara~ I 

we. ~ ,cem kwietniowem. I dzwonek brzęczy ;u drzwi zakrystyt 
. Płakano wszakże przy vviększych Dzwony u Pary bilą, a biją, jakby (Dokol1czenie nastąpi). 



jazd hotelowy, który ją ·znacznię po-

e „n nit D 
~.re. fchternach. o Echternach odby-
~ś aia się fJ1k zwane „skaczące pro

. .,:e" z cale! okolicy. Tegoroczna 
~~ ~ef11rzymka liczyła 17 968 uczestni
wc· Ó\;, między nimi 142 duchownych, 24 

horążYch, 448 muzykantów i 3100 
arie iewaków. 

'4dti1 • gaarbriicken. W króle:wskiej fa-
CTlJ\ prrce „Oudwei.ler" zastreikowato 50 

tt ce. ga11iaczy kom. 
a . p:i W Scbwerte umarło <lzkcko robot
i. (~· :ka Wallmann na tężec karku. 
truci. flochlarmark. Zaginęło tu dziecko 
eza. sztygara No.cke. Teraz znailazł rbwłoki 
~;ze. dzieoka le,ś·~1czy L?rchei~ w rowie ni~
os1a1 ~aleko lesrnczowki. Dz1eoko oczyw1-
. de zabłąkało się w lesie i znalazło tak 
iąca, irnutna śmierć. 
~~i~ Dorsten. W tute:szej okoHcy odkrv 
e si: JO szczątki obozów wojenny(ch z cza

ka. 1óW rzymskich. 
dzie · Osterield. W niedziielę, dnia 2 czer 

·d;,o ,rea odpńawi tu prymicy.e ks. Karol 
ak~~ Heine, rodem z Osterfelq~ który w Mo 
stro ~asterze otrzyma śy.rięcenia kaipłań-

. ł~ . 
~~ 1 W Akwizgranie zniszczył pożar fa
wa~ brrkę śpilek Bachus i Bohlen. 
no. W Obcrdisteln zniszczył pożar sto

dpi. dole rolnika W esse1sa. 
co. :ijochum. W obwodzie rzeki Ruhry 
za. brakło w dniu 18 maja 1108 wagonów, 

a dostarczono 19 464; w obwodzie a
~:i kwizgirat1skim CWurmrevier) dostar
~Ć \zono .potrzebną ilość (585) wagonów; 
na y obwodzie rzeki Saar bra!kło 11 wago 

nów, dostar·czono 2606; w na:dreńsikim 
~~ obwo<lzi.e węgla brunatnego dostarclO 

no 940 wozów czyli tyle, ile żądano. 
bez Źle się dzieie pod względem naro
sJ wym między Polakami na obczyźnie, 
arl piiędzy innemi dla tego, że_ większość 
ta· Rodaków nie czytuje żadnego pisma 

polskiego. Kto zatem pragnie ipr.zyslu
żyć się sprawie na.rodowej~ niech się 
stara.. aby na .czerwiec wszys1cy ci, I~o 
~acy zarpisali sobie „Wiarusa Pols:kie

o- go.'' 
,!'!!'I~~~~ 

i· 
a· ·t1.~~u·4J~~Shlt10 po~.SkI~ 
i, . Baukau. W niedzielę, 26 maja, o 4 godzi-

11, me po południu nabożeństwo dla Polaków z 
kazaniem i blogosl'awieńs.twem. 

Oladbed1:. Donosi się Rodakom w Olad
m heck i 1okolicy, iż w sobotę, dnia 25. matia przy

'llędzie spowiednik polski. Uprasza się przeto 
'Rodaków. by iaknailiczniejszv udziat wzięli, 
oonieważ jest to jeszcze SROWiedź wielkanocna 
Spowiedzi sluchać się bGdz.ie w sobotę o go
~zinie 4 po po!udniu. 

_ Ostatnie wiadomośd. 
Lwów. Dotąd znany wynik wy

borów z 85 okręgów, w 22 okręgach od 
r być się muszą wybory ściślejsze, w 20 

okręgach odbędą się wybory ponowne. 
Wybrano · 6 irnnserwatystów, 3 demo
kratów, 4 narodowych demokratów, 2 
postępowych demokratów, 2 socyali
stów, 12 ~udowców, 4 centrowców, 1 
~tarorusina, 4 ukraińców, 3 radykałów 
ruskich 2 syoniistów i 1 dzikiego. 

W i e d e ń. Z 408 dotąd wybra
.nych posłów jest 82 socyalistów. 

W ·i e d e ń. Znane są dotąd rezultaty wy
borów ściślejszych z 78 okręgów. Wybrano w 
7r,h~rach ściślejszych 12 socyałlstów, 3 chrze 
CtJansko-socyalnych, 10 niemców wolnomyśl

~Ych, 9 członków niemieckiego strannictwa lu-
owego, 6 wszechniemców, 1 członka centrum 

katolickiego, 10 nlłodoczechów. 1 staroczecha. 
lO czeskich agr.aryuszy, 2 członków katołickie 
~ stronnictwa czeskiego, 3 czeskich narodo
S Ych socyalistów. 1 czeskieiw rządo1Wca, 1 
sl0'yeńca liberalnego, 1 niezależne20 rocy;ili-
ę 1 znanego Czecha hr_ Sternben~a. 

r Ber I i n. Pod przewodnictwem sekreta
t ~ stanu hr Posadowsky'es;w odbyło się tu
cai w czwartek walne zebranie niemieckie20 
zent(ralnego komitetu ku zwalczaniu tuberkuło
·c~ such-0-t). Istnieje obecnie w Niemczech dla 

11/rY.~h na vłuca 87 zakładów, mogący·ch po
k,ieJcic 8422 osoby. Dla dzieci istnieje 17 za
Pl ~ ów dla 650 chorych. Od roku 1897 do 1906 
-we ęgrmwano w zakładach tych 159802 osoby. 
le tem. 117028 mężczyzn i 42744 kobiet. Koszty 
}f czen1a wynosiły przeszło 56 milionów marek. 

11
;· P~adowsky zaznaczył. źe wyniki pielęg

·<ta whanra i leczenia chorych w owych zakła-
c są dobre. 

Ian ~ e l s i n 2 i o r s. Prezydentem sejmu fin
llr dyi Wybrano młodofina Svinkufvlierda. wice
Jlr e~Ydentami socyalistę dra Urslna .f staroiina 
~sora barona Patmena. 

- - iD!••§lL 

Swię·tojózafacie. 

1io ~f chrzcinach 11 p. Józefa Dopieraly w 
dz~ u. :L Dopierala z. żoną 1 mr., nowonar~)
Dro~a. co~ka 50 fen .. W_ R.atajczak 1 mr_, M. 
bee zkitew1cz 1 mr., T. Janasik 1 mr., St. Ku-

z a z żoną 1 mr„ St. Paszikowiaik z żoną 

l mr., .A. Prahs z żoną 50 ien \\'ręczyl p Pa-
szkowiak z Bochum. azem 7 oo· m 

N h · ' r. . a c rz~mach u p. A. Ja[1czaka ~ R.e k-
hn~hausen-Sud: A. Jańczak z żoną I mr., w. 
1 ~nczak 1 mr .• syn Augustyn 20 fen A Ziem
ma:k z żoną _so fon., J. Ziemniak só i~n„ St. 
Orzymny z zoną 30 fen., syn J. Grzymny lU 
fen., J, Borowiak z żoną 1,40 mr. Nadeslal i 
porto zaplacil P. J. Borowiak 5,00 mr. 

.ze skarbonki Towarzystwa św. Ludwika 
z D1steh1 6,19 mr. (na porto odchodzi 20 fen. 
Nades.lal skar~nik p. Ignacy Szynka 5,99 mr. 

Na chrzcinach u p. J. $niegowskiego w 
\Verne: J. $niegowski z żoną 2 mr., nowonarn 
dzon~ c?rka~ 50 fen .. J Piątkowski 50 fen., R.. 
Lelk1ew~cz .:iO fe!J·· T. Kubia 25 ien., M. Izydor 
czyk z zoną 30 ten., na porto T. Teres.iń$ki 20 
fen. Nades.lat p. J. Teresii'lski z Langendrecr, 
razem 4 05 mr 

Na chrzcinach u P. Pawla Pospi~ha ,.y 
Altenessen: P. Pospiech z żoną 1 mr. chrze
stni M. Mikolajczak 1,50 mr., Jadwiga Andersz 
50 fen., Fr. Tyszler z żoną 1 mr. . .M. Grzelka 
50 fen., W. Bo~aczyl1ski z żoną 70 fen., M. 
Skrzypczak 1 mr., Sz. Lawniczak z żoną 1 
mr.. K. Roszak 50 fen. Naides.lalł i zapfacil p~r
to p. P. Pospiech, razem 7,70 mr. 

Na weselu u P. Bajki w Marxloł;t: Młoda 
para 1,50 mr, W. Szymai1ski z żonąl mr. St. 
Jędroniak z żoną 1 mr., J. Jędroniak z ż~oną 
1 mr., I(. Jędroniak 2 mr., J. Jędroniak 50 fen 
Pr. Brzechwa z żoną 1 mr. J. Muta.wsiki z żoną 
1 m'.. J. Owczarczak z żoną 1 mr., M. Luko
wski z żoll1ą 1 mr .. M. Guzicki z żoną 1 mr., 
M. Szczepaniak z żoną 1 mr., J. ](rawczewski 
20 fen. Nadesrat P. W. SzymańSl'.<i (na porto 
odchodzi 20fen.) razem 15,00 mr. 

Dz ś zebrano: 44,74 mr. 
W kasie z dnia 7 maja: 1385,85 mr. 

Dochód razem: 1430,59 mr. 
Rozchód: 1180,35 mr. 

Pozostaie w kasie: 250,24 mr. 
Rozchód: 

P O. z M. 100 mr. -; J. tI. z B. 145,35 mr. 
Zabrane dnia 5 4. 07. przez .f. M., z W. 

935,00 mr. 
Panie Boże zapfać Nadmieniam, iż dwie 

Msze św. odlJ)rawiają się za ży'Wych a umar
.lych ofiarodawców 

Bochum-ttofstede, dnia 21 maja 1907. 
Orummerstr. 26. J67.iei Hain. 

BACZNOŚĆ BOCHUM - WIEMELHAUSEN! 
Wszystkim Polakom z Wiemelhausen i o

kolicy podajemy. do wiadonmści. iż miejscowe 
l(olo śpiewu „Chopin" urządza 26. bm. o go
dzinie 4 po poXudn:u na sali p. Knarppana przy 
poczcie ZAB.A WĘ ZAMI(NIĘTĄ l(to więc za
pmszenia nie ma, musi koniecznie być czlon
kiem. Sposobność ido wvisania się jcs.t o go
dl1inie 3 przed zabawą. Taik samo członkowie, 
zalegli ze skladek mogą się uiścić. O godizinie 
3 jest zdjęcie naszego· I(ola orzez p. Piersz
kalsk1iego w Watt~nscheid i lekcya. Zatem 
wszyscy czlonkowie do ied1ncgo winni s.ię o 
tym czasie zebrać w .odznakach i czapkach. 
Muz!'.kę dostawi pan Józef Terakol\vs.ki z Lan-
gendreer. Cześć polskiej pieśni! {2) 

ZARZĄD. 

Odezwa z parafii l(obyMńskiej! 
Objąwszy z początkiem bieżąceg0i roiku 

duszpasterstwo w parafii Kobylińskiej. sta•nątc
!em wobec bardzo tmd111e11:0 zadania: zupelne
~o odnowienia kościoła poklasztornego w. Ko
bylinie. Miasteczko nasze i parafia posiadai'l 
dwa ko5cioly. Kośció1 farny obciążony jest 
dlugiem tak znacznym, że dopiero po 37 latach 
ca1ka.wicie będzie sptacony. Latwo więc zrv
zumieć, że 11arafia nasza zresztą biedna, nie 
posiiadająca ani Jednego większeg-0 maliątku, 
który by byl w rękach katolic,kich. na odno
wienie ookla,sztornego skladać się nie mo;~e. 
SW!iątynia ta wybudowana w ślicmym stylu 
harnkowym, iuż od przeszlo sto lat nie doz11u
la żadnej reperacyi, tak, że naider smutny przed 
stawia widok. Nie posiada patrona, więc tyl
ko ze skladek publicznych może być oc1nowio 
ną. A szkoda by byfo, gdyby runąć mia.la, 
ponieważ na Liczne Qdpusta przywiazane do 
niei, lud gromadnie się ciśnie. A lud okoliczny 
to lud biedny! Choć .ofiaruje chętnie, przecież 
s.zcZiUple jego zasoby, rnigdy by nie starczyly 
na odnowienie świątyni, choć by w na1skrom
niejs,zych rozmiarach. 

Udaję się więc do spofoczefistwa naszego 
z pokorną prośbą, by laskawie przyczynić się 
raczylo do odnowienia prastarej naszej świą-
tyni. Ks. Zalewski, proboszcz. 

Niżej podpisany komitet przyjmuje wszel
kie na p_owyższy cel p!'zeznaczonę slkfa1dki. -
Prosiimy także rodaków z parafii sąsiednich, 
by nam przyszli z pomocą. Nazwiska ofiarnda 
wców bedą przez ks. proboszcza z kazalnicy 
ogtoszon~, a w ,,Wiarusie Po1lskim" pokwito
wane. 
L. Kubiaczyk. Recklingh.-Siid, Ma1riensńr. 26. 
M. Grzywa~zvk. Recklingh.-Siid, Neustr. 
M. Miedziński. tterne, ul Neustr. 
.Jan Jarczyński, Bochum. łfohenzollernstr. 
Stan. Poślednik, R.ollinghausen. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Caternber~ 
Zebranie odbędzie się w nied1zielę, dnia 26 

maja przed poludniem o godz1inie \vpól llei. 
O liczny udzial prosi (2) Zarząd. 

Towarz.ystwo idmn. ,.Sokół" w Marten. 
W niedzielę, dnia 26. maja o godzinie 3 

po pol'udniu 11 oana Kortmana odbędzie się 
kwartalne zebraniie. Obowiazkiem jest każdego 
druha prz.ybyć, gdyż są bardzo ważne sprawy 
do zata.twienia. Wvdz.ilłł i radni wiłlini się go
dzinę prędzej stawić. O liczne i pun)'{tinlne 
przybycie prosii (2) Wy~iat. 

Goście mile widziani. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Gladbeck 
uwiadamia SWYCh czlonków i Rodaków z Olad 
beck i okolicy, oraz szanowne towarzystwa, 
które zaproszenia o-debraly i te towarzvst\v::i, 
które dla bra!ku adresów zaproszefi nie ode
b ral'y, iż 2q maJa obchodzi towarzystwo na-

sze 10-tą roczni e wego istnienia n sali p. 
Keula, na którą to uroczystość wszystkich Jak 
najuprzejmiej zapra zamy. 

Pr ogr am: Od godziny 3 do kwadrans 
na 4-tą p.rzyjmowanie bratnich towarzystw, 
o pól do 4 wymarsz do k • c1oła na nabożeń
stwo, Po nabożeństwie pow:rót na salę, gdzie 
się odbę<l2lie dalsza uroc-Lystość urozmaic:m:1 
nowemi śpiew.ami i deklamacyruni. Koncert 
wykona kapela pana Kuika z. tterne. Ze śpie
wem wystąpi l(oło śpiewu „Harmonia" 1 
Oladbeck. Wieczorem odegrany będzie teatr 
pod tytulem „Skalmierzanld". Karty wstępu 
dla czlonków bratnich towarzystw 30 fen. dla 
gości przed czasem 50 fen. przy kasie I markę 
Karty wstępu można nabyć u kaMeR'O czlon-
_ka zarządu. Zarząd. 

Przyjmowanie bratnich Towarzystw pod
czas obchodu rocznicy o godzinie 2 po południu 
a nie o godzinie 3, jak mylnie podano. 

U w a Ra. Zebranie odbędzie się 26 maia 
o godzinie pól do 11 przed południem (4) 

Tow. św. Stanisława B. w ScharnhOl'st. 
Podajemy do wiadomości wszystkim To

warzystwom, iż w niedzielG. dnia 26 maia ro· 
cznica w Scharnhorst się nie odbędzie z powo-
du zakazu poJicyi. (2) Zarząd. 

l(ASTROP! 
Zwracam wszystkim tym Towarzys.t\voni 

uwagę, które co rok biorą udzial' w proccsyi 
Bożego Ciała", iż w niedziele. 26 hm. na -ze
braniu Tow. św. Wawrzy(1ca mamy pogadankę 
R.eprezentanci tych towarzystw ,zechcą przy
być na godzin~ 3 Liczny udzial czlonków na 
zebraniu jest bardzo poża.dany. 

U w a g a Obrachu11tki z zaba\VY o ,odzinie 
Ze.i„ Prosi siG czfonków zarządu oraz rewi
zorów kasy o punktualne przybycie. 

Zarząd Towarzystwa św . Wawrzyńca, 

Tow. 1dmn. „Sokół" w Neumiiht-Buschhausert 
donosi swym druhom, iż w niedzielę, dnia 26 
maja, będzie oogrzeb żony druha naszego· Win· 
centego Pospychały. Uprasza się czlonków na
szego Onia?Jda o punktualne stawienie się w 
odznakach do lokalu posiedze(1 o godzinie 7 ra-
·no St. Kubiak, sekretarz. 

Bractwo Różańcowe Polek w Kastroi> 
donosi Siostrom, iż w nied~elG. dnia 26 maia 
.nie będzie nabożeństwa różał1cowego w ka
plicy, .z powlodu, iż niemcy katolicy mają swo-
je nabożeństwo Przełożona. 

Towarzystwo św. Plotra w Horst n. Ruhra. 
Zabawa odbcdzie się, dnia 26 na sali pana 

Steckcrta, Schotlaendcrwcg 4. Wstępne. dla 
cz[onków 30 fen.. dla nieczłonków 60 fen. O 
liczny udz;iaJ Rodaków prosi Zarząd. 

Towarzystwo św . .Józefa w Heissen 
podaje wszystkim czlonkom i Rooakoon do wia 
domości, iż w sobotę, dnia 25 maja ie&t sposo
bność od 2 godziny po poludniu i w niedzielę_ 
rano do spowiedzi św. W niedzielę rano od
prawi s.ię msza św. z kazaniem o pól 9ej na któ 
rej czlonkowie przystępują wspólnie dlo Ko
munii św. O liczny udzial Rodaków prosi (1) 

Zarząd. 

Dla Gelsenkirchen Tli. 
W miejsce Stanis.lawa Szu.Pki, z10sta1 obrany 

mężem zaufania Antoni Gorzka. Mieszka przy 
ul Liitzowstr . 14 a. - Dele~at druh Kotpacki 
zmienit mieszkanie. Mieszka obecnie p.rzy ul. 
Seidlitzstr. 9. 

Wielki wiec Związku Polaków w Niemczech 
odbędzie się w niedzielę_, 26. bm. o godzinie 6 
po vol. 

w KATERNBERG 
na sali p. Jaentsch, Mittelstr.. Na porządku 
dzfonnym sprawy obchodzące Polaików na ob
czyźrn!e i sprawy miejscowe. Mówcy zamiej-
scowi. Związek Pol. w Niem. 

Koto śpiewu „Cecyf;a" w Herne 
donosi ~wym cr.lo:nkom i życzliwym Rodakom, 
ii przvsrle zebranie odbędzie sie w nicdziielę, 
dinia 26 bm., o godz. l lpo wielkiem nabożeń
stwie w Domu czeladzi ka toi . ( Oesellenhaus) 
przy ulicy Nowei. O licz.ny udzial i punktualne 
pr7!Tbycie uprza Zarząd. (I) 

Koto śpiewu •. Dzwon" w Essen 
podaJe swym cz;lonkom do wiadomości, iż w 
niecl.zielę. dnia 26 maja, o godz. 5 vo por. od
będzie się walne zebran\e na sali zwykfych 
posiedzeń. Ponieważ są ważne sprawy do za
J'c>twienia, więc jest oorza,danem, aby czJronko 
wie sic licznie stawili. Zarazem uprasiza s1ę 
czro„ 1

·"·· · czynnych. ażebv się jak najliczniej 
zbiera:· ·1a lekcve śpiewą. ponieważ mamy 
bardzo hrótki cźas przed zia~dem. 
(1) Zarząd. 

Bractwo Różańca św w Schonnebeck 
podaje swym Bracimn i Siostrom do wiadomo
ści, iż w niedzielę, dnia 26 maja, o godz 2 
no potu.dniu nabo.żeństwo różańcowe d zmiana 
Tajemnic, p10tem zebra.nie na sali o. Waltera. 
Poniewni obraz zamówiony dla niewiast ma 
być nades.fanv do niedzieli. więc będzie orzed
stai\\>iiony i każ.dy może ~o widzieć. Oprócz 
tego sa bardzo ważne sprawv w naszem Bra
ctwie -Oo zafatwienia, wiec się upragza Braci i 
Siostry, ahv '·zięli udzial tak w nabożeństwie 
iaik i w zehraniu. (1) Nadzetator. 

Towarzystwo św. Ploryana w Merklinde 
podaje swym czlon.kom do wiadomości. ii przy 
szle zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 
26 maia o godz. 3 po potudniu na sali zwy
kJvch posiedzeń. Na posiedzenie prz ·bęQzie 
mleiscowy ksiądz w celu omówienia opieki du
chownej. Zatem prosimy cz.lonków o.raz. Ro
daków. którym ta sprawa na sercu leży, a 
którzy do naszego Tow. jeszcze nie należn. 
aby się jai~{ najliczniej zgrornad?Jili. Zarząd. (1) 

TowarZ}' tv.·o w. tan• law K. · d ich 
oznajmia r.nn czl k m. iż przyszłe z..ebranie 
odbę_dz.ie ie "\ • niedzielę, 26. bm. po p u 1 
o godzinie 4. ~Onk-x>wie ·nni ze s bą przy
nięść k iąźki ido nabożeń twa, poni waż pan 
organista będzie ćwiczyl z nami pieśni na Bo-
że ~iafo. O liczne -zebranie się pr · (I} 

ł· Zacząd. 

Tow. vol ko-katol. „Jedność„ w Ro linghaus 
donosi swym czfonkom, iż miesię zne zebranie 
odbędzie się <inia 26 maja o godz. 'VJ>ól do 12 
w lokalu towarzyskim. 

Uwaga: To\v bierze u<lział · rOC'~nicy 
Tow. św. Wojciecha w miej u. Wymarsz • 
godz. 3. Członkowie winni sie .„tawić cza' 
kach i odznakach o godz. kwadrans przed 3. 
O liczny udzial t k w zebraniu jak i w 'fOCZ-
11icy bratniego Tow. pro i Zarz.ąd. O> 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hochlannark 
dono i uprzejmie swym człon ·om, iż k ~·artalne 
wafne zebbranie odbędzie się w niedzielę. dnia 
26 maja, po po!udniu o ~od.z. 4. Z powodu nad 
zwyq.aj ważnych spraw jak najliczniaiszy u-
dz:ial pożądany. ( l} Zarząd. 

Uwaga: Rewizoro,vie kasy 1 czlonkowie 
Zarządu zechcą sie ta" ić iodzinę wcze niej. 

Przewodniczą<:y. 

Bractwo Ró:iańcowe w Gerresbe'tm. 
Bractwo nasze. zalażone 1 lutego rb., ob

chodzi w niedziele. 26 maja, uroczystość po
święcenia chorag-,\~i w tutei 'ZYm kościele, w 
którym odprawi sie zarazem nabożei1stwo pol
skie z kazaniem polskicm. Po 11aboże1istwJe 
wbijanie gwoździ pamiątk()wych w drzewce 
chorągwi. Na uroczystość tę zaprnszamy w z 
stkic sąsiednie tuwarzyst va. które zaprosze11ia 
odebra.!y i te, które zaproszeń dla braku a„ 
dresów nic odebrat~'. Również prosimy w zy 
stkich Rodaków, aby 1ia naszą uroczysto'ć 
przybyli. Szczegótowego programu pndać uie 
możem)', ponieważ nie posiadamy jeszcze po
zwolenia z policyi_ W każdym razie czlonko
wie naszego Bractwa oczekiwać będą na <lwor 
cu na przybywaJące Towarzystwa. · 
(1) Nadzelator. 

llilllEl'iill!;łlł!litl! frl& 

~ 
Szanownemu czlonkowi panu 

JANOWI l(LUJOWI 
i iego do.zgonnei towarzyszce życia pannie 

MARY ANNir: DZIUBIŃSl(lE.J . . 
w dzień ślubu, dn.ia 25 maja zasyla Towar,zyst
wo najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczcś
cia i blogos.lawieństwa Bożegio W koł1cu wy
krzykuje: Mloda Para niech żyje I 

Towarzystwo .,Jedność" w Essen. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Witten 
donosi swym C7.lonkom, iż dnia 23 maja znpt
la żona naszego sekretarza 

Śp. WALENTYNA I(OCJUCKA 
z domu Iiecier. 

Pogrzeb 1odbęd1.1ie się w niedzielę, 26 maja. 
o godzinie 3% z domu chorych. Czfonkowic wiu 
ni się stawić o godzinie 3 na salę posie<lz.e11 
w czapkach i odznakach towarzyskich. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława Bisk. w Styrum 
zasyla swemu szanownemu czlorrkowi pa1uu 

STANISŁAWOWI GUBA~SKIEMU 
oraJ;. jego dozgonnej towarzy zce życia pannie 

. MARYANNIE MILKOWSKlE.1 
w d u ich ślubu dnia 26 maja ~crdecznc ży
czenia zdrowia, sz ześcia. blogQS!awieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyśluofoi. Mloda Para 
niech żyje! niech żyje! niech i 'ie! aż się ech(,} 
po calym Styrum odbije. Zarząd. 

- ~~ §U(!łf. 

Ze Zjednoczenia za odo . polskiego. 
Baczność Kottenburst ! 

Zebrania cz.(onków „Zjednoczenia zawodv
we~o pols:kie~o„ odbywają się oo trzecią nie
dzielę po poludnm o godz. 2 na sali p. Oestrich 
w R.auxel. 
Wice „Zjednoczenia zawodowego połsk1iego•• 

w KirchHnde 
odbędzie się w czwartek ($więto Bozego Cia
la) 30 maja po poludniu o godzinie 2ej w lokalu 
P. łi. Schumacher. 

Na porządku dziennym: Nowy projekt u
staw knapszaftowych. Obór delegata. Inne waż 
ne sprawv. „Zjedn zaw. poi kie". 

BACZNOSC HAMi\1 ! 
Wiciki wiec „Zjednoczenia zawodowc~o 

pols.kie11:0" odbędzie się w niedz.ielę, dnia 26 . 
maja po poTudniu o gidzinie 4 na sali p. Bassek 
przy kościele św. Józefa. Na po·wyższy wiec 
zaprasza się wsiystkich Rodaków i rodaczki 
z caf ej okolicy Hamm. 

Uwag a·: O godzinie 3 konferencya mę-
żów zaufania. Wydział. 
. Bitterield. Zebranie czlonków w nie-
dzielę, 26 maja, po potudnf.u o godzinie 4 na sali 
p, Schrodera. 

Hamborn. Zebranie czlonków odbędzie si~ 
26 maja przed poludniem o godzin~e 11 ~ na sali 
p, Buschmana. 

Herne. Zebrania cztonków odbywają 
sie c:o drugą ~i~ziele każdesro miesiąca po po
ludmu o ~odzm1e 2 i pól na sali p, Nitki. 

Resse. Zebrania c,.;tonków odbywa·ą się 
'': każdą p~e:wszą niedzielę miesiąca .llO polud
mu o godz1me 4 w sali posiedzeń towarzystw. 

Wielki wiec w Miilheim nad Ruhrą 
odbędzie się w niedziele. dnia 26 maia o godz. 
12 w południe w sali P. Miillera, ul. Froschen
teich nr. 56. Mówca zamiejscov;y_ O liczny 
udzia.l prnsi 

,.Ziedn czcnie Zawodowe Polskie". 



• a .kow· 
..l 

• ład a s s s „ 

I ·wG e· ·hen·Hiil e , ·ul. W annerstr. 243. 

Bufet dębowy. 

SpecyalnoSC: Całkowite urządzenia mieszkalne. 115 Szafonierka. Szafa do rire oa,. 

Maszyny do gotowania· i wszelkie .sprzęty kuchenne za gotówkę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

J,ustro z szafką. 

-
Łóżko z materacawi Krzesełkol Stół do wyciągania. kanapa z pokryciem fantazyjnem Angielskie łóżko z materacallli. ~ 

u~ ~~,~~~~~·~·~·~~~·~~·~®~*~;,~~11.~~~~·~·~"'~4~:.A~„r~~:'J!"l'~l~~~,,JQ~~~!!l!~"~-~·~~~~·~ll~'"~~~~~~M~FE~~~~~~~·;~„~·~u~tW~L~6~·~D~~~M~&~„ll!!!!!!~'~·~·-~,~~~~~~· 

:Baczność Ruhrort, Bruckhausen kolica! 

kupić dobrze Ietące gotowe ubranie, proszę udać si~ tylko do •Jakóba1 Rotsehiłda. 

Ubra11ia odrabia się podług własnych wskaz6wek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramionach jak 
najdokładniej odrobione z podkładką włosia, więc odróżniać ich prawie nie można od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

się zamówić na próbę, próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami. ~ 
·------------------------------------------·-------...,,.--„~~~~~~""""" 

Jakób Rotschilcl, Buhrc>rt, 
ulica Królewska (llooigstrasse) G. 

Os 
W okolicy Rottropu i Dellwigu obchod1i jakiś człowiek 

p, domach mych odbiorców, bierze miarę na ubiory i przyjmuje 
-----~-w_(Jłaty. Ponieważ żadnego podróiującego nie wysyłam, lecz jedy· 
.i1ie osobiśme 

11olicyi. 

podróżuję, przeto proszę owego oszusta przytrzymać i oddać w ręce 

Franciszek Bloch 
p~ erwszorzfJdny zakład krawiecki 

stoppenberg:!tr.~.ssen, I 
sięgarnia polska i skład dewocyonalii. 

Jedyna na Et!sen i okolłeęl 

J 

P olecam Szan. Rouakom w wielkim wyborze krzyże 
st · ące, wiszące i pod kopułami, krzyżyki do szka· 
pł · zy' I :różańcó , książki do nabożeńs~a 

· '\iróżniejszych oprawach, książki powieściowe, 
I ttli.OWe, ptipler Ustowy z napisem: Pozdro-

1 z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki 
'dowe powinszowania, obrazy n rodo· 
religijne y, oprawą i bez; instrumenty mu

ne różnego fabrykatu po b· rdzo nłzkich ce-
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M. Miedziński, 
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ul. N owa (N eust.rasse) 24 
i)Qleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje si~ 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce
nach tanich. 

Zwracam takte uwag-ę na mój 

JDe 

KomunlkacJa bezpośrednia statkami pocztowym li pośpiesznymi 
Przewóz pasażerów 

do 

wszystkich cześci Świata 
zwłaszcza na' linjach 

Hamburg-8c~~~i~::~"-New York 
Hamburg-Brazylja Hamburg-Portugalj~ 
Hamburg-La Plata Hamburg-Ameryku Srodk, 
J-łnmburg-Azja Wschodnia Hamburg-Wenezuela 41~~· 
Hamburg-Afryka Hamburg-Kolumbia • 
Hamburg-Kanada Genua-New York 
'Hamburg-lndje Zachodnie Cenua-Ln Plata 
Hamburg-Meksyk Neapol-New York 
Hamburg-Kuba Neapol-Azja Wschodnia 
Hamburg-Francja Neapol-Egipt 
Hamburg-Anglja 
Z Antwerpji do Kanady, Bruylji, La Platy, lndyf 
Zachodnich, Kuby, Meksyku, Azyi Wschodniej. 
Z Havru do Brazylji, .lndyj Zachodnich, I<uby, 

Meksyku, Ameryki Srodkowei 
Z Baulogne do New Yorku, Brazylii, La Platy. 

Statki parowe Hambu,:;k;-Amerykańskiej Llnji, 
dostarczając nader wygodny przejazd zarówno w 
kajutach jak i w międtypokładzie, zapewniają 
pasażerom w~ •;n1; Lll;le utrzymanie. 

Um•skie podl'óże !iipacei·owe: 
Podróże do lndi4i Znchodnich; Podróże na Wschód; 

•11 PodrM.e po l:)ródziemnem Morzu; Podróze na 
Północ; Do I<ielu podczas uroczysro§cf morskich; 
Podróże nad Riviei:1.; Do lsJandji, do Przyl~dka 
Pó!nocnego i do Szpicbergen; Podróże do słynnych 
miejscowości k,:~pictowvch; Podróże do Egyptu. 

Informacyj szczegółowych udzielają Ajentury 
" "' 1 Towarzystws, jakoteż Oddział ruchu pasażerskiego 

f . i t; Abteilung Personenverkehr der 
Snój do @H·ego I - - -- które także tanio sprzedaję. I :-. ~ ~i. . Homburg-Ameri.~a u,ni~. Hum~ ą~g. . 
atlCZak, .ESSCf.2, i\, · ... Za11tępc:1 w Durt111u11u Alax. WolH w t11·m1c 8. Wulli; w Essen n. R„ 

_ ______ st_o_ppenbergerstr. 11. -------------Y -~-'!>."----- H. Ferhrneggen, J.ind;~allee 75. __ :56b -· 

d. 
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id~l Rn& płs11to ładowi óla Polai6w •1 ob 1 •me og 19@ '' 1111 ru sprawo uodoWJ• polUy11•1• 1 s ob 

~ codzionnie z wYJątkiem dni poświątecz
llfds. Przedplata kwartalna na wczcie i u listowych 
..,_.. 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do dornu I mr. 
el fn „Wiarus Pe>lski" zapisany jest w cenniku pocz I 1111 Boże za Wiara I OJczyznę I 

Za mseraty pJaci się za mle}sce nadka at<Jbncco b• 
ku 15 f. <>iloszenie. zamieszczone przed inseratami • 
fen. Kto często ogłasza otrzvma rabat - Li5ty '• 
„Wiarusa Polskiego" naldy frankować l poda6 • 
nich dokladny adres piszą.ce20 Rekoo. nie zwraceml lowym pod znakiem „L. I>Olni&Oh nr. 123." 

_,.. _____________ _...._...,.._ __ Ll!lllSla~,~--.... _..'6>UllNlll..:m-.. .............................. „ ... ------------------------------------------------------
J„)edakcya, Dru.karnia i Księgar n1a ina.jdule sit w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 7. - Adres "Wiani~ Polski"" Bochum. - Te Je fon nr. 141.f. 

'!' ;.„- -------- -· ---- - - -· , ·-

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
Cllów:ić, czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
utłemczyć się oozwoli ! 
222 

Z wypadków dni•. 

·wys wyborów w Austryi przed~ta
wia slę dotąd jak następuje: 

Na 410 wy;branych ([)Osłów ~est 84 
socyalistów, 67 chrześcij'ańsko-socyal
nych. 31 czlonków niemieckiego stron
nictwa katolkkiego, '27 wolnomyśl-

1wch niem ców. 25 ludowców niemiec
lckh, 18 agrairyuszy niemieckich, 18 
wszechniemców_; 83 czechów; reszta 
przypa<la .na Sloweńców, Wlochów, 
'!umunów i Rusi.nów. 

W Galicyi wybory 'D-Otr.wają jesz
cze czas dl1u'ilszy. Do wybranych r,a,.. 
leżą minister roc(1k dla Oali~yi hr. 
Dzieduszyicki, minister skarbu Kory-

{ towsk:i 4 naczelnik banku austro-węg!er 
I skiego Biliński. 

Dziś w sobotę, odbywa się walne ze
ira•ie towarzystwa dla obrony iate

·resów tutejszego obwodu. 

W sprarwozdaniu swojem „Berg
baulicher Verein" obszernie wykazuje, 
i·aik dalece zarobki się 1pocLnio:sly. Skrom 
•ie natomiast mznaczają, że z powodu 
DOdwyższenia cen węgla dochód wła
ścicieli kopalń wzrósl tylko o 123 mi
liony 700 tysięcy marek i wynosił 672 
miliony 565 tysięcy! 

Przeciętnie zatrudniano w 1906 
roku 278719 robotników, najwyższa 
eyfra wy.nosiła 287103. Węgla wydoby„ 
io 70 milionów 811 tys. 54 tony czyli 
iedenaście milionów 437 tysięcy 523 
ton więcej, jak w r. zeszlym. Zarobek 
Przeciętny rę.baczy wynosił w roku 
1906 5,50 m. na szychtę; ile wy.nosił za
robek przeciętny robotników innych 
kategoryi, sprhwozdanie przemHcza. 

Wydział „Związku Sokołń.w" polskich 
" Paistwie nie.mieckiem ogłasza co 

następuje: 

Wobec artykułu umieszczonego -..,./ 
numerze „Kuryera Poznańskiego" na 
23. maja br. a zatvtulowanego „Zlot So 
kołów w Pradze.''. oświadczamy, że 
Przypusnczenie, jakoby Wydział nasze 
t? Związku opierał się na ,.postanowie
!!I~ Sokoła galicyjski_ęgo"', jest myln\;. 
Nie branie udzialu iprzez nas w zlocie 
Praskim spowodowane zostało li tylko 
~Zględami czysto technicznej natury, 
~ie mająccmi żadnej styczności z po-
Clinymi we wspomnianym artykule 

PO\\r Odl1 mi. 

Za Wydział Związku Sokołów Polskich 

lłe . 1V państwie niemieckiem 
r•ard Chrzanowski, prezes, Karol 

~zepecki, sekretarz. 

Porozumienie w sprawie polskiej? 
Różne krążyły w ostatnich ~za·· 

sach ,pogłoski o z.mianach, dotyczących 
bądź to polityki zewnętrznej bądź też 
wewnętrznej polityki prusko-niem:e:
kiej . .Mówiono i ,pisano o blizkiem ust<t
pieniq kanclerza Rzeszy niemieckiej 
ks. Biiłowa, o niedalekiej dymisyi pru
skiego ministra oświaty von Studtu, 
oraz o zmianie kursu w polityce rzą
du wobec Polaków. Pogloskom o za
chwianem stanowisku p. Btilowa za
prz_eczono; ip. Studt ustąpi dopiero, j:ik 
przeprowadzi cały swój program szk(il 
ny - jak dlugo to potrwa, niewĄ.ldomo 
utrzymuje się 1dotąd na lamach prasy 
niemieckiei pogloskt1 o Jakiejś zmianie 
kursu wobec ludności polskiej, o której 
1pono także opowiadano sobie wiele 
·prywatnie ,po rozprawach polskich \V 
pruskiej izbie panów. Jakkol,wiek zmia
na kursu wyda_'.·e się niemożliwą bez 
ustąpienia, kanclerza Rzeszy i prezesa 
1Pruskich ministrów p. Biilowa oraz p. 
Studta, którzy tylokrotnie bk „męż
nie" bronHi dotvchczasowego kiernn
ku w ·polityce rlotyczącei Polaków, 
·warto się jednakże przyjrzeć wywo
dom prasy centrowe~\ o przedmiocie 
tym. 

Wysuwa ona bov."iem przy sposo
:bności tej kwestyę pogodzenia się cen
trowców z Polakami, 

Pod naglówkiem „Porozumienie w 
sprawie polskiej" zamieściła tuteisu 
centrowa „Westfalische Vol.kszeitung" 
która mli<;:za się do .pism nalnie;przy
chylniejszych Polakom. w numerze 
czwartkowym wstępny artykul, nade
słany jlej .- jak przypuszczamy - z 
berlińskiego biura prasy centrowej. W 
aritykule tym czytamy między innemi: 

Wecttug naszych informacyi roopoczęly 
się w ostatnim czasie różne usiloiwania, by 
•doprowadzić do porozumienia między POl!a
kami a centrum. Nie potrzeba specyalnie pod· 
ikreślać, że porozumienie takie Qkazuje się po
żądanem. że nawet staje się koniecznościq po 
lityczna Czy sprawa ta ma Widoki powod:renla 
to rzecz inna. Zdania w tym względzie są w 
oby;dwócb obozach nader różne. Tern więcej 
cieszymy się, że cz1oni::k stronnictwa centrum 
hr. Oppersdorf w ostatniej sesyi (izby panów) 
,wyglosiJ mowę. która wydaje się nam być 
po_dstawą do porozumienia. J-Ir Oppersdorf 
jest także czlonkiem parlamentu i należy 
do stronnictwa centrowe~o. 

Wywodów jego w codziennych ~11rawo 

zdaniach parlamentarnych nie uwzględniono 
należycie tak, iż obecnie w czasie wakacyi, 
tem W'lęcej warto się im przyjrzeć. 

W estfalischc Volkszeitung' · poda
je następnie obszerne ustępy z mowy, 
w której hr. Oppcrsdorf wystąpił prze 
chv udzielaniu nauki religii dzied'Jm 
polskim w języku niemieckim. opiera
jąc się na ttakich powagach w spraw.e 
wycho\ ·m1ia jak Commeniusz. Pesta
łozzi i Herbart i wykazując_, że obawy, 
·żywione wskutek tak zwanej wielko
polskiej agitacyi są płonne, ~dyż 1ni 
nawet Bismarck nie wierzył w pr)\v
stanie par1stwa polskiego w ~awnych 
~anicach. W końcu zaznacza pismo 
centrowe: 

„Sądzimy, że mogJyby one (wnvody hr. 
Oppersdorfa) stworzyć fundament <lo porozu
mienia Niechaj wszystkie strony sprawie tej 
uwaigę poświęcą, wówc.z.as musi się znaleść po· 
rnzumienie także w kofach rz:i.dowych. W 
pierwszej Lnii jednakże winny pLma polskie 
zaprzestać zaczeper( przeciw <luclwwień 

stwu i zająć stanowisko lojalne wobec cen
trum· nieszczęśliwa walka prasowa najwię
cej ~rzyczrniJa sic do rozgo,yczerJia". 

Jakkolwiek „Westfalische Volks
zeitung" pisząc o konieczności poro:~u„ 
mienia. z powątpiewaniem zaznac'i'..' , 
że rzecz inna, czy sn widoki porozu-

mienia pomiędzy Polakami n centrum. 
mimo tQ wywody jej są wielce naiwne. 
Przyznai~'emy, że za wygłoszoną w 
sprawie 1polskiej ze tanowiska niemic:c 
kiego mowę, należy się hr. Oppersdur
fo vi wszelkie uznanie, ale żądać, by 
jednai taka mowa miab Polakom wy
~tarczyć za wszystko. miała kazać za
pomnieć wszystkie krzywdy wyrzą
dzone i wYrzadzane im zawsze jesz
cze przez centrum i )ego zwolenników, 
do · tęgo potrzeba naiwności. która o
gromnie wygląda ,na czelność. 

Piękne mowy w obronie Polaków, jak 
hr. Opipersdorfa z W. Głogowy, który 
rt1wiasem mówią.c ma za żonę polkc, 
córkę zmarlego niedawno księcia Ma
ciet:a RadziwiUa, wy~laszali uczciowi 
'Centrowcy już dawniej, a mimo to fila
ry centrowe stanowiska swojego w 
s:prawie ipolskiei nie zmieniały i nawet 
ze stolicy biskupiej usłyszeliśmy głos 
że Po.Jacy winni się jaknajprędzej 
zniemczyć. Jeśli ·przeciw t(:tkim głosom 
i 7'!stosowanym do tych głosów czy
nom prasa ipolska wystęipuje, tedy nie 
zaczepia ona duchowieństwa, lecz bro 
ni najżywotniejszych interesów naro
du polskiego a zarazem Kościoła katolic 
kiego. Gdyby tego nie czyniła, nic mo
igfaby się nazywać prasą ipolsko-k;atu
Jicl(ą. 

-----~ 

nawet, jakoby większą usłużności 
pragnęli sobie ponownie zaskarb:ć 
względy rządowe. 

Czynem niechaj panowie 1centr0w 
cy udowodnią, że z Polakami pragną 
porozumięnia, na słowach. choćby naj 
pięknie!szych, którym czy:ny przeczą, 
,poroZU!Jlienie oprzeć się nigdy nie mo
że. 
1-~- -
Ile wydają na napoje alkoholiczne 
ci, którzy powiadają, że piją umiar-

kowania? 
K'° OO· Wynio1 · 
dziennie łoby to W 10 lat. W 30 lat 
wypija I>rzepija ·po 5 la· wtr6eł wynoaił& 

sam luli recr;nie: tach ra· by ka~.i· b;r iw.ma: 
z rcidzi- zem z tal na: 
n~, za: procent. : 
fenyców: ll. f. }[. f. 

o 1s,25 9t,oo 
10 36,50 198,30 
20 73,00 397 ,05 
30 109,50 581,41 
r,o le2,50 992,75 

11. f. 
216,5G 
•33,86 
868,59 

1302,8 l 
2171,88 

li.. f. 
952,88 
1908,0ł 
a~~2,Ui 
5i:J:~.46 
953'1,aO 

Hombruch. Dnia 9 maja odbył sltł 
tu wiec staraniem „Związku Polaków'' 
Na członków zglosilo się 26 rodaków. 
Mężami ziauf ania1 zostali obrani pp. An

Prakcy_a centrowa. mimo, że mów toni Zieliński, Tomasz Blachowski, i Sta 
cy Giei oświadczali się przeciw tej lub nislaw Makowiecki. P-0 ożywionych ob 
owej ustawie wyjątkowej przy gloso- ~ radach zamknął wiec przew-Od.nbczą,cy 
waniu świeciła tylokrotnie nieobecn:>- .tegoż, .pan Marcin Łukowczyk pochwa

.,ścią; za ustawą szkolną, która jest u- leniem Pana Boga. 
stawą wyjątkową, skierowaną iprzec!w Jan Niezg;ódka. sekr. wieca. 
Polakom i ma ulatwić niemczenie dzieci 
polskich przez szkołę, glosowała cała 
frakcya centrowa z ks. kard. Koppem 
na czele, bo przecież ustawn ta - jak 
na wiecu jeneralnym katolików Niem
ców oświadczył otwarcie syndyk kon
systorza wroclawskiego posel dr. 
Porsch - zabezipiecza na ogól inte
resy katolików niemieckich pirzez 
szkołę wyznaniową, wyjąwszy tylko 
- katolików-Polaków; mimo owych 
pięknych mów i oświadcze11 zawsze 
jeszcze ~est wyjątkiem ksiądz. ~11iczl
jący się do stronnictwa centrowegJ, 
który nie starałby się niemczyć Pola.
ków przez Kościół, bądź czynnie. bądź 
odmawiając Polakom należących :;h~ 
im praw. 

Ostatecznie musi centrum oświad
czać się przeciw ustawom wyjątko
wym. jeżeli wogólc chce uchodzić za 
partyę 1chrześci;ai1ską. Atoli centrum 
prócz owych oświadcze11 niczego nic 
zrobilo, by przeszkodzić przedkładn:
niu przez rząd coraz to nowych usta\ 
wyjątkowych. Nigdyby polityka antr- I 
polska rządu tak dalece nie była po tą
pila. gdyby centrum temu :zczer 1,~ 
było chcialo prze zkodzić: taki w11-
dcctwo wystawił centro..; com nieda · 
wno temu glówny organ katolików ni~
mieckich w A us try i wicder'1sld .. r ati.:r
lanct'·. Dodajemy, że nigdy rząd z z.t
przyjaźnionyr.1 z ce11trowc2mi p. ~t11J
tem na czele nic byłby rozpoczął wal
ki przeciw jGzykowi D.'czystemu y nau
ce religii. gdyby stanowisko ogółu d11-
chowie11stwa nif/.nieoko-kato1ickieg3 
było inne, .{ak dotąd. 

Od niedawru1 połączony z konsef\'.'~t 
tystami i liberałami rząd centrowców. 
n,ainiespodziewaniej dla nich spmyc!l, 
.odepchnął od żłobu państwowego. 
Zmiany jednakże rzeczywistej/ u cen
trowców dotąd nie widać. Zdaje się 

Ob_erhausen. Po dlugim czasie mie 
liśmy tu znów liczny wiec w dniu wal
ne~ J zebrania .. ZC~dnoczenia zawodo
wego polskiego" a przemawiali na nim 
pp.: Antoni Brejski. Jan Brejski, An
toni Tomaszewski, Kremer i Pijaczyń 
ski. Panu Zgórniakowi z Krtakowa, któ 
remu policya przemawiać nie pozwoli 
la, urządzili wiecownicy serdeczną o
wacyę, za którą tenże przez usta (ł.ana 
A. Brejskiego podziękowal. 

· Dziwne to -doprawdy, że Rodak.t 
naszego, jako obcokr11jowca prusaicy 
traktu;ą. jakby jakiego zbrodnia·rza, a 
teraz w Essen. na zebraniu „szulferaj
nu'' .niemcy, zagr:::1niczni poddani, swo 
.bodnie przemawiali! 

Takie prześladowania nie potrafią 
nas jednak zniechęcić do pracy 11pro1!0 
wcj, choćby sic: stać miały j s?: ... ze , ·i"oż 
szcmi. Przew-0.dniczący wiecą. pan . 
Ratajczak, zamknął obrady pach\ ali;-
niem Pana Boga. -

Marcin Szymań kl:. sckr. wieca. 

Neumiihl. Dnia 5 m1ia odbyło się 
J-wartalne walne zebranie Kota 'p'ewu 
,.Cccyl:a„ w Neumfihl. Przewodniczą
cym zo taf obrany drnh Antoni Toma
!-'zewski, sekretarzem druh Maks} mi
lian · :vi' tkowski. 

Zarazem J·~1dam:r na zemu ,.Soko 
łowi" ~' um·ih: erdeczne „f;óg za
ołać !'' za tJ . .le i ·e d na ł I.a z\;;mu l(ołu 
dużo członkó :\'. Lek eye ~p· ewu odby 
wajq s:ę w niedzielę o. godzinie 1 w p'.)
lu<lriie. I·rosimy Rodaków z eumilhlt 
aby garnęli , ię do Koła naszego w celu 
pielęgnowania pi śni ojczystej 

Cześć pieśni! ·• Zarząd. 

Diisseldorf. Niedawno temu przy
był \vieczorem ido mego domu agitator 
socyalistyczny i chciał mi sprzedać 
portret wodza socyalistów. Bebla i in-



ne obrazy socyaHstyczne. ZapytaJ się f 
też o gazety, więc mu pokal)lłem „Wia J. 

rusa Polskiego", ale on zaczął mi wy
chwalać gazety socyalistyicwe. J:ytał 
sie tedy, czybym nie kupił może obrazu 
z polskim napi~em, na co odpowiedzia
łem, że kupiłbym obraz Kościuszki, Po 
.niatowskiego, Mickiewicli1, królów p~l 
.skich itd. 

Słysząc to, zaczął ów socyalista za 
chęcać, bym zaipisal gazetę socyałi
.styczng, np. „Volkszeitung" z Dilssel
dorru, 1ub „Arbeiter-Zeitung" z Dort
mundu, a w końcu zaczął zachwalić 
„ferband" oa 1co mµ odpowiedztalem, 
iż jestem zorganizowany w „Zjednoqę 
niu Zawodowem polskiern~', a niemiec
kie „ferbandy'' niech sobie organizują 
niem ców. 

Rodacy! Powinniśmy tak samo jak 
socyaliści iść od domu do domu i ·~a
rać się, by w ka:hdym domu polskim rua 
obczyźnie zinajdował się „Wiarus Pol
ski", by każdy Polak posfadaf oorazy 
narodowe i był czlonkiem „Zjednocze
.nia zawodoweg.o polskiego". 

Patryota polski. 

Hochield. W niedzielę, dnia5 maja 
Qdbyl się ;wiec „Zwią1Z1ku P·O'laków" w 
Duisburg-Iiochfeld na; sali p. Giesen, 
,na który zebrało się przeszlo 100 Pola 
ików. Wiecowi przewodniczył za zgo
,dą ze·branych ,p. Jan J ędr.zejaik, na se
lffetarza ipowołal ·p. Toma:sz/1 Ratajcza 
,ka, .na ł1aiwników pp. A. Pietrzaka i M. 
.Drozdowskiego. 

Przemawi11ł pan Ignacy Znii1ski z 
Bochum o konstytucyi 3 maja. 

Następnie p. tt. Sibilski z Bochum o
.mawiał o.becne położenie Polaków. 

Przewodniczący wieq1 zachęcał ze 
branych do zapisywania się na1 ~zlon
ków „Związku Polaków", . co miało 
.ten, skutek, że 40 Rodaków z·glosHo się 
.na członików. 

W dyskusyi zabrał ,gfos IJJ. Józef Sie · 
-raaki i ~tawil 1wniosek, aby wysłać list 
z podziękowaniem do Henryka S.tenkic 
:wicza 7.J1 jego odezwę, którą wyidiaJ dJ 
Judu na dzień 3 maja. W.niosek ten 
.zebranie jednogłośnie .przyjęlo.--

MGżem zaufania na Dujisburg został 
!P· Józef Sieracki, na flochfeld ip. Antom 
P ·ietrzak, ·na Rheinhauisen p. Ignacy 
:Wfoda1rc.zy k. 

Tomasz Ratajczak, seikr. wlec:i. 

Oelsenkircłten-Ueckendori. Wiec 
„Związku Polaków'' odbył się tu dnia 
9 maja pod przerwodniictw~m p. J. Sikra 
burskiego. J·ako pierwszy mówca. wy
stąpił p. Fr. Kołpacki z Ueckendorfu i 
oma.wiał sprawę opieki duchownej w 

\V WINIARSKIM FORCIE. 
Napi1sała 

M AR Y A I( O N O P N I C I( A. 

(Dokończenie). 
Wszedł nowy proboszcz - wspa

niała osoba -- i tubalnym głosem 1ziaJn
tonowal „Asperges". Rozistapity się 
dwójki na obie 'Strony 11'.lwy, a cele
brant ruszyl środkiem, po1przed~ony 
:przez wylęklego i plączącego nogami 
c.hłopaka z kiubelkiem wody, w komeż'
c.e. 

- Niema co, wspaniała osoba! 
Gdzie tam do niego księdzu Cydzikowi 
. Czarna, kędzierżawa głowa, twarz mię 
sista, rumiana, świecące oczy; ręce bia 
le i tłuste, ·mchy zamaszyste. A buty 
.;5krzyipią, iak u ·Dana komendanta; a z 
pod kz1py widać nową, błyszczącą su
tannę. I(ropidlem macha, [1akby kit w 
ręku trzymał, po ludzia·ch bystro ipoglą
<la, j•1kby ich odrazu przecw( chciał. 
Jaki taki oczy spuścić musiał. 

Zaczęła się msza. · 
Ksiądz Cydzik nie 1podniósl gło

wy. 
Zdawalo się Dzieszukowi, że pn:ez 

blade, cienkie .palce klęczącego 1Przesą
czyto się na brewiarz jakby kropel pa
rę„. i nagle go toś przy sercu ścisnęlo. 
.Żeby sobie wybić próżne myśli z gło
wy, dobyl książkę i modlić się z niej 
.zacząl. Ale modlitwa mu nie szła. Sicze 
gólniej go to stropilo, że nowy organi
sta, który razem z nowym probois :
czem nastał, trele jakieś wywodzi, a 
zwykłych 1pieśni wcale nie zaczyna. 

I msza odprawiab się :iakoś dziw
nie krótko, węzłowato. Nie byfo w niej 
tych dlugkh modłów, tych cichych Zit 

naszej 1111iejsco~ości. wykazując, iż ks. I 
probo~zcz jest winien iż dopiero czwar 
ta część Polaków był2- u Wielkanocnej 
spowiedzi. · 
. P. Adam Chmielewski ubolewał, 
iż ksiądz 1proboszcz nie chce o niczem 
wiedzieć, ani o nabożeństwach, ani o 
spowiedzi a wreszcie i Towairzystwa 
lekiceważy. 

P. Andrzej Lenckowski przypomi
nat że dawniej Polacy w Ueckendorfie 
mieli lepszą opiekę duchowną, niż obec 
nie. 

P. Mali(1ski ubolewał, iż rpodatiki ko
ścielne mu•simy płacić w imiejscu, a do 
spowiedzi musimy chodzić da innych 
miejscowości. ~ 

Pan Julian Grabowski popart wy
wody 1poprzednich mówców. 

Przemawiali jeszcze 11Jp.: W. Ba
na·szak, T. Kubiak. M. Maliński. J. So
bolewski, .M.. Malinowski, i Pyzdrowski 
po('.zem przeczytano pwśb~, Mórą wy
śle się do władzy duchownej. 

Następnie 1pan Jan Skr~burski mó
wił o konsty·tucyi trzeciego ·ma~a i o za 
daniach Związku Polaków w Niem-
czech. Po _przemówieniach pp.: Wa I 
lente·go Banaszka i Julhna Grabowskie 
go, ,pan Jan Jankowski zachęcał do czy 
tania gazet polskkh, a zwłaszcza „Wia1 
rusa Polskiego", który jest nam O'Qieku 
nem tu nt1 obczyźnie. 

Mężem zaufania Związku Polaków t 
wyhrany został p. Julian Grabowski, I 
który z chęcią urząd ten ·przy1ją1; I 
sp_odziewa,my się, iż p. J. Grabowski 
b~dzie dzielnie pracował w s·prawie I 
„Związiku Polaków'' tern iwiecej, iż p. 
G~abowski był pierwszym 111ężem zau 
fani/1 „Związlm Polaków" w Uecken
d.orfie ;po założeniu tegoż. Wiec zakoń 
czono o godzinie 8 wieczorem pochwa
leniem Pana Boga. 

Walenty Banaszak, sek. wieca. 

Bruch. Już prawie 20 łat w Bru
chu ·przebywam, ale jesz.cze do tego 
czasu ani jednej korespondencyi nie na
pisalem do naszeg,o ,,_Wiarusa Polskie
g;o". 1aile dłuże}. milczeć nie mogę. 

W Bruchu źle się dziefe· między Po 
lakami, osobliwie t\1 .,Orullbadzie'', 
g-dzie dużo rodaków iesZlcze do nie
mieckich „ferbandów" należy, i swói 
ciężko zapracowany grosz obcym od-

'daje. 
Rodacy! Wszakże sami pła:czecie, 

sarkacie i narzekiaJcie czytając, 1iak nasi 
mali bracia i siostry ·w Pol~ce są -drę
czenj dlatego, że chcą się religii uczyć 
w 1polskim ięzyku, a wy· jeszcze popie
racie tych hakatystów swoim groszem, 

by mog-Ii za to lepiej agitować i niem
czyznę popierać 

Mamy w Bruchu kilka polskich to
warzystw.- 1ale Roda_cy bar<lzo od nich 
stronią. Na „Grullbadzie"· Tow. św. Sta 
nisłaiwa ma 80 czlonk. a liczyć by ich 
.moglo przynajmnie:i 300. - Cóż kiedy 
nawet niektórzy rodzilce swoim dzie
ciom każą pój·ść do niemieckich towa-
rzystw. -

Rodacy, przystępujcie do „Zjedno
czenl~ zawodowego ·-polskfogo' ', bo tył 
ko na wlasne siły liCZCl!C, staniemy się 
.niezwyciężonymi i przetrwamy 'WtSzyst 
kie burze. Wy zaś„ szanowni Rod~y, 
którzy czytujeQie „Wiarusa Polskieg.o" 
zachęcajcie swoich sąsiadów, aby i oni 
pismo tQ sobie zaipi3_ali, bo to jest nasz 
organ, który energkznie broni_ spraw 
ludu roboczego i ani nawet więzienia 
się nie ulęknie, jak już tego mieliśmy 
dowody. MŚCIWOJ. 

W Sodingen odbyl się w uroczysfotść Wnie 
bowstąpienia Pallskiego wiec „Związiku Pola
ków v Ni~mczech"', lecz, niestety malą tylko 
cieszyl się Liczbą uczestników gdyż nie byfo 
wiele nad. 60 osób. Przewodniczyl1 wiecowi pan 
Szyanczalk, a protokól pisał p. T. Mizer::i. . 
Przemawiabi pp Iiain i Mizera. Do kiomitetu 
kościelnego zostali •obrani PP. Jan Marek z 
Bornig, Wojciech Majewsiki i Karol E ·ke.rt z 
Sodingen, a mężem zaufania „Zw. P ol. w Niem" 
pan Wojciech Grygiel. 

T. Mizera, sekretarz wieca. 

Buer. W Beckhausen i Buer mieszka 
przesz.ro 2600 Polaków, ale przy wyborach do 
parlamentu kandydat po·1'siki otrzymar bardzo 
malo głosów. Ksią.dz, znający pólsiki język, przy 
bywa -do nas tylko co 7 tvgodni, jest to bardzo 
imalo i dlatego' lud obQJetnieie coraz bardziej 
dla spraw religijnych, toFteż na naiboieństwa 
polskie nic w~zys.cy przychod:zą. Smutne to·, 
ale prawdziwe! Pros.imy wla.ctze duchOl\Vne, aby 
nam przynajmniej co dwa tygodnie dano polskie 
kaza.nie, a niebawem ta ooieszafość w slużbie 
Bożej zniknie. 

Co s.ię tyczy śpiewu kościelnego, to jest on 
bardzo niewystarczający. Z tego powodu po 
winni Radacv liczniej wstępować do I<oJa śpie 
wu „S.lowik". by tam ćwiczyć nasize piękne, pie
śni kościelne Liczy „Sfow:ik" tylko 27 czl'on
kćrnr, a to jest o wiele za· mafo. 

Jak gdzie indziej tak i tu winą tego ws..z;yst 
kiego jest to, że bra\;( oświaty i zgody. Roosze
rzajmy tedy 11:orliwie „Wiarusa Polskiego-" a i 
u nas na lepsze zmienią się stosu111ki. 

Starv narodowiec. 

Eickel. Ponieważ na moją korespondencrę 
odpowiada pan N. N. przeto muszę jeszcze do
dać kilka s.lów. Owe 160 glosów w Bickel pozy 
skanych pochodzily w g.tównej części z loka-
16w, przy których kartki roZidaw:ali Rodacy z 
innych miejscowości. 

Co się tyczy wieców przedwyborczych, to 
miejscowi mężowie zaufania, powinni ~Lę byh 
o nie postarać, ia'k to azyniono gdz.ie u111dziei; 
owi mężowie zaufania czynili to gdzie indziej 
tak samo bezolatnie. 

O ile zaś chodz.i o „pochód patryotyczny", 
to istotnie by.Iem mu na posiedzeniu przeciw-

.chwyceń da·wnego prob01szicza. Od „In- sutą u szy1J wstęgą żółtą d_o nauki -s1a
troit" do „Ewangelii" - jakby z bicza nął i, ~akreślając szeroko w powietrzu 
trzasł. Polowy, gdzie! ćwierć zwyk- nad zebmnymi znak krzyża, donośnym 
łych modlitw swoich nie zdążył Dzie- .odezwał si~ głosem: 
iszuk odczyt·a1ć, kiedy j1uż ksiądz „Cre- „Im Namen des V.aters untd ·des 
do'' śpiewał. Przed .podniesieniem zno- I 1Sohnes, und deis heilig·en Geistes.„ -
,wu oczy od książki oderwać musiał Amen. 
wachmistrz, bo mu się zchlo, że świece Dzieszuk, który iiuż do czola rękę 
ceiemniej się jakoś u ołtarza palą i że ·był podniósł, spuścił ją, jak pairaliżem 
chyba polowa pogasła. Ale nie, paliły .tlmięty. 
się wszystkie. Tylko czemu ten orga- - Co to? Co to jest? Co to ma 
~1ista nie z·21czyna !Pieśni? ( .znaczyć? 

Ta pieśf1 doroczna. 111 pieśf1 na- - Meine theueire.n Briider ! - za-
śpiewana tak mu wierciła w głowie, czął ksiądz .swoJą przemowę. 
.żę padłszy na kolana przy podniesienia - Chryste! To na'Prawdę ? ... Chry 
1bil się w piersi, 1}ak na „A__gnus" a zai ste ! Chryste! Chryste! 
nim wiara grzmocib się tak samo aż Wypadła z głuchym łoskotem 
.do ostatnie~o. książka z rąk Dzieswka, a ręce te, drżą 

Ksiądz Cydzik klęczał nieporuszo ce ikościste ręce podnosiły się zwolna1 
1ny. Zdawało się, iż to jest figurn ka- wraz wyżej\ kJu krzyżowi. 
µnienna, której nadano twarz ludzką, Wiana ,patrzyla na niego, jak w 
.bardzo bladą. obraz cudowny. A łeb Dzieszuka, ra-

Po „Podniesieniu" szronowaty feb zem z rękoma podnosić 1się zdawał już 
Dzieszuka obrócH się ku chórowi. Nh- tuż do nóg uk,rzyżowanego. Jeszcze 
.tychmiast wiara uczyniła to samo. Na chwila, a dostani·e on nóg tyich rękoma, 
chórze wszakże nie odezwała się pieśń oplecie jeuściśnie, i włóczyć się _:_będzie 
1oczekiwana~ .u tych stóp :przebitych i nie puści, póki 

Dzieszuk mpe'1nie modlić się nie go tu 2)airaz nie przeżę_g}Ja rpo pqlsku 
mógł. Trzymal WtPrawdzie książkę kisi(łdz Cydzik, póki_ Mateusz, stary 1~r 

. !>Swoją na wysokości nosa, ale litery i _ganish, nie za2rzmi: „Wesoły nam 
wiersze migały. mu IJ?rz.~ o~zym~, ja~ l dziś dzień nastał". 
1czarne punkta 1 węzykl. Wydłuzał t Wesoly„. Chryste! Chryste! Toż 
iJ)rzyciągał r~ce, ale to nie pomagało. dzief1 sądu, a nie dzień wesela. Chryste 

Weistchnąl nareszcie z uczuciem To takie zmartwychwstanie Twoje'? 
Il.ligi, kiedy ksiądz wysokim tonem za- To nie zmartwychwstanie ale męka, i 
~piewlał: „Ite missa ·est - AHeluja !" krew i żółć i przebicie boku włócznią!.. 

Ano, kiedy „Alleluja'' to 1~uż dobrze S.tof1ce i gwiazdy się. za,ćmily, ziem~a. 
,Przy1najmniej się wie że t.o po polsku. :się ws trzęsła, powstah z grobu umarh ! 
Już chrzą:knął, już w;dąl piersi, już no- ~oże !, !3oże ! czef!l·Uś ~nie opu~cił? Bo 
gi dla ipewnleJszego dobyda głosu roz- ze, Boze ! czemus mme opuścił? 
.stawił, kiedy nowy proboszcz. zrzuciw- I ryknął s~1ry Dziesz.uk nagłym 
szy ornat, !I}.rzed ottarzem, w albie, z „ płaczem i padł na kolana i, wpatrzony · 

ny, podczas ~dy pan N. K do nieio zaehęca.r. 
C_iqszę się jednak, że z 130 ~z.ronków tyik:o 17 
z przewodniczącym na czele w pochodzie para. 
dowalo. Py.tam i)ię jednal:;:. co przez to uzy. 
sk.a:li, albo jaki pożytek byl z tei;o dla towa. 
rzy-s.twa? 

W końcu zaznaczam, że każdy przewodni
cz~cy zwalczać winien pijaństwo i karciar
stwo, to też cieszy mrue. że i pan N. N. to czy. 
ni, ganiąc w swej korespcindencyi piJak:ów i 
karciarz_y. 

Dodać jeszcze musze. że ani sllOWe.m p. N. 
N. w mej ·korespondencyi nie zaczepi/em osobiś 
cie, że mi zaś odpowiada„ więc widocznie po
cZ1Uwa się do winy. Ze zaś przyznanie Ilię de 
winy pierwszym .zwykle byWa krokiem d'a po
praWY, przeto spodziewam się, że i pan N. N 
w pr.zys,ilości już ·nie będzle bral udzialu w po~ 
chodach plOdczas „jublów" pmskich. 

Stnutuy, 

Dortmund. Członek pewien Towarzystwa 
Jedność" rozpisal sie niedawno o naszem to

~arzystwie. Korespondent jakoś bojaźliwego 
jest serca, kiedy niema odwagi na posiedzeniu 
swego z.dania wypowiedzieć i go bti0I11ić. Prze
cież każdy cz.tonek może w każ.dej sprawie 
trzy.J.<rotnie glos zabrać w naszem towa~ystiw1e 
zatem z tej .wolności sJowa trzeba kor:zystać 
i co się. dzieje niewlaściwego, zganić. Towa
rzystko „Jedność" istnieje iuż łat 30 i każdy 
śmialo na jego czfonka z~pisać się może i n.ikt 
go nie zafuka i z t()IWarzystwa nie wykluczy. 

Co siG tyczy ogfasz.ania nabożeństw, to 
Towarzystwo ,,Jedno.ść" podaje „Tremonii", 

Gazecie Grudziądzk•iej", „Wielkopolaninie". W 
::Tremonii" oglasza dlatego, iż „Tremonia" iest 
gazetą katolicką i wieilu Polaków-katolików 
abonruje ją dla kalendarza kościelnego, w któ
rym jest zamieszczany porządek nabożeństw 
polskich . (Szan. korespcmrdent powiada, że 
Tremonię" Polacy czytają dlatego_, że umiesz

~zamy tam jest porządek nabożclistw polskich, 
przyznaje więc, że Towarzystwo „Jedność" z,a 
mieszcza·iąc oglloszcinia w gazecie niernieckiei, 
zachęca tern samem Polaków do abonol\V'ania 
pisma n1imnieckiego, a Towarzystwo polskie 
nigdy tego czynić .nie powinno. to też zasa
da jes.t, że polskie towarz:ystwo, tylJko w pol
skiej g_azecie og.t!oszeinia wszelkie zamieszczać 
winno Spodziewamy się też, że !iZan. nasz ko 
respońdent będzie w tym ·duch'll dzialat, aby 
Towarzystwo .,Jedność" w przyszlQści tak po
stępowafo. Brąd może popelnić kaiidy, ale też 
kaMy winien starać s·ię o to, by w Wędach nie 
trwać, tyl,ko ie uznać i parzucić Red.) 
O{llrłłwy członek Towarzystwa .,Jedn~ść" w 

Dortmundzie. 

Linden nad Ruhrą. Mieliśmy tu 
,wiec, na którym omawialiśmy _ n~szc 
smutne położenie, a ,na którym 60 Re
daków zgłosiło się na iczlonków „Związ 
ku Polaków". Wiec ten strasznie me 
podobał się „ttattinger Zeitung", więc 
też popisa!a o nim ,różne fałsze. 

1 

Nieprawdą jest np. że na wiecu był · 
obecny redaktor p. B. z Bo.chum, 
gdyż wogóle żadnego zamie(~cowegu 
mówcy nie mieliśmy.' 

Nieprawdą też ·:·est, jakoby uchwa 
I.ono urządzić w damu pana Kaczora na 

1ukę polskiego ,czytania i pisania, bo U· 
chwafono w „Sokole", aby taką naukę 

-!. ?Z!! 

w Chrystu1sa ukrzyżowapego, wielkim 
głosem zaczął śpiewać: 

„Któryś za nas derpi-aJ rany . 
- J ew Chryste, zmiłuj się nad na1m" 

A za nim wiam tuż na kolana i w 
szloch, i w ono błaganie żałosne.„ 

Stropił się nowy proboszcz u ot
tarza, .pomylił, z drugiego końca za· 
czął, i znów się porpylił, ale na,uki ?ie 

·przerwał. Chło..IJaka tylko w kome2ce 
w bok ~zturchnąl, wskazując mu pa!· 
cem Dzieszuka. 

Chłopak podszedł do wuchmistrza 
i trącil go w ramię. Nic, trącił go tedY 
powtórnie. Ale Dzieszuk nie cw,ł teg.o 
na,wet. Zdawało mu się, że słyszy wbt· 
janie nowych słupów willisenowskich . 
Wszakże on je pamięta dobrze. Od No 
teci, stały, od Krotoszyna, od Międz~· 
chodza, od Kępna, ale nie tu inie tu q1e 
tu! Tu nie było ani jednego! On wie, 
że nie bylo, on przysiądz gotów. . 

„ I rozpostarł ręce i, twarzą na zre· 
mię le,;.~ł1szy, rozikrzyżowl1ł __ się szer~ko 
na kamiennych taflach, jakby broniąc 
p_rzystępu tym slupom, które się same 
·poruszały i .coraiz dalej szły, szly„. 

Ksiądz Cydzik klęczał nieruchomY 
z pochyloną na1 ręce twarzą, a jego wą· 
tla .postacią wstrząsało wewnętrzne 
łkanie. · -

Dawno tuż się naukta skończyła, a 
ksiądz Johann Wurst przez zakrystyę 
na plebanię wracał, kiedy Dzieszuk 0h 
derwal swó~: łeb siwy od kamiennYC . 
tafli ,podłogi, podniósł się, zatoczyl 1 

j1ak pijany ku dr.zwiQm iść zaiczął, za: 
pomniawszy, p_o raz pierwszy 2Sabrac 
ks.iążkę swoją. 

Przy drzwiach trącił go Kocialka:. 
- Ej, co tam kumie! Dajcie spo OJ 

Czekamy ze święconem jajkiem„., 



po domach ZiaprO\\'adzić, lecz nie było 
moWY o tern, u kogo. 

Piszę o tern, aby wykazać, jak to 
opinia niemieoka przez tego rodzaiu 
blaty•· bywa w błąd wprowadzana " . 

Wanne. Mieliśmy tu misyę, tylko u 
bOlewać trz_eba, iż nie. ogłoszono w ga
zecie, w ktorym czasie będą się odby
\\'°alY kazania~ gdyż kościół byłby na
pe1ni?'f1Y jes~~ze więcej. Albowiem by 
JibY 1 i okohcy ~odacy na kazania mi
syjne ?rzy~~wah. ~aszemu duchowieti 
stwu i ks1ęzom m1syonarzom za ich 
pracę skladarrny staropolskie „Bóg za
plae '. · 

Dalej zapytuję, .iak się m~ sprawa 
z pielgrzymką do ~eviges, która ma 
się odbyć 9 czerwca? 

Niedawno mieliśmy w tutejszem 
Towarzystwie św. Józefa piękne przed 
stawienie teatralne które ZaJ staraniem 
o. J. Brzechwy wyśmienicie się udało 
to też tak amutornm, jak i kierownika~ 
wi przedstawienia n~leiy się szczere 
uznanie za ich pracę. 

Stary i wierny abonent. 
i!!!fE• s 

Ziemie polskie. 

Pru§ Zaeh.odnieh. VJQ!rruil i M&Za&r. 
Odańsk. Z ca·lej prnwin·cyi donoszą o o

kropnych spustoszeniach, jakie wyrządzila bu 
rza w drugie święto Zielonych Swiąteik. 

Sopot. Donoszą obecnie, że wskutek nie 
szczęścia lodzi rybaka l(lauthego z Helu zna
la7Jo śmierć w ogóle 5 osób, mianowicie teść 
Klauthego, jego dwaj synowie, ikupiec Schim
merpfennig z Królewca i pewna pani niewiado 
mego naz_wiska. Nieszczęście wydarzylo się 
w oobliżn Sopotu. Statek 1zamierzal już zawi
nąć do brzegu gdy nagle zerwaJ'a się szalona 
burza i lódź przewróciJa. 

Na Mazurv w czasie Zielonych Świątek 
udalo się z Poznania coś oikoJo 17 panów, 
chcąc bl.iżej poznać piękne l()lkolice mazurskie. 
Denuncyacya „Tageblattorwa" poskutkowała, 

bo goście poznańscy byli stróżowani ustawicz-
nie przez żandarmów. Nawet podobno żan
darm pozapisywal ·do kary niektórych wy
cieczkowców za to. że mieli rozdawać gazety 
Mazurom. W pewnej miejscowości WQlynrię
llo na hotelis1tę, że nie przyjąl na nocleg_ prz5•
bylych ~ości. a uczynil to ze strachu przed 
utratą konsensu. Jacy też ci Polacy niebez
pieczni ludzie dla państwa pruskiego, kiedy 
ich tak 051:romnie się strzeże na każdym kro
ku Nawet swobodnie nie moga l\.VSpólnie po
dróżować i zwiedzać piękne okolice, do któ
'Tch z catych niemiec turyści przy!]ywauą. 

Z Wiet Kt Pozn.alisldeg~>Q 
Poznali. Pan Wiktor Kulerski iZ Gmdzią

:!za, posel dio parlamentu niemieckiego, na
byl wydawnictwo pisma ludowego pod tytu
lem „Przyjaciel Ludu". istniejące już od lat 
47 R.óżne „Przyjaciel ludu" przechodzil koleje: 
najpie-r;w wydawanym byl w Chelmnie, w 
Prusach Zachodnich, następnie przeniesiony 

zostal do Poznania. a w ostatnich czasach kil-

• 
- }\to święcił - zapytał ghuchym 

Riosem Dzieszuk. 
- A któżby?„. Nowotny.„ 
- Pożywaj'cie z Panem Jezu$.em 

~- odparl Dzieszruk i powlókł się na 
kwaterę. 

Tu zrzucił mundur, padł na tapczan 
ukrył glowę w ręce, i dlug·o widać by
Io iak się wstrząsa jego ~rzbiet kości
sty. 

Nad wieczorem rozbudzi! się, zjadł 
~awal cz.airnego, żołnierskiego chleba, 
1 zapaliwszy falkę, zaczął chodzić po 
szczuplej stancyjce. 

. Chodził długo, j1Uż w foncie winiar
skim wszystkie światla zgasły, a jesz-
cze jego ciężkie Mroki rozldgały się 

o Wśród cichej nocy. 
Niebo tvmczasem zaciągnęło się 

e lekki em i chmurkami, a deply, rzęsny 
<leszcze wiosenny uderzył z pluskiem 
Rrubych kropli w ziemię. 

- . Zatrzeipot·aJ się wtedy na grzę
o dzie olbirzymi kałakut i zapiał na tę 
c Zrnianę swym grobowym gl.osem. 
c Dzieszuk drgnąl i naC!Te _stanął. Stał 

h~kzez chwilę, potem zarzucił stary Je!• 
y -1 ' Czapkę nacisnął na ·U1szy i wyszedł, 
- Przyciszając kroku. 

Nazajutrz kuchanka ksi_ęd7)1 Wur
kta Podniosła okrutny lament. Ulubiony 
~!akut_ nowego proboszcza leżal wy
ciągnięty tuż pod żerdzią, która mu za 
~rzęctę slużyła. Grube j'eg-o, pierzem ob 
~.sle nogi 1sterczaly skulonymi pazura
n t WYsoko do góry, szyja bylh skręico-
8~1P:zy silnym dziobie nieco krwi za~ 

e1. 
By la to zaipewne „szwabska krew." 

Kon ie c. 

ka ra;-y ~1~e,!liJ swych wla'ciciełi. Cena k11;J 
n~ W}_no~1 b,::iOO ;~arek Pan Kulerski prześmuje 
„Prz}1ac1~la Ludu iuż od 1 czerwca rb. 

. .Jar~tn. okrop~ą śmiercią umarl w tych 
dmach z~na urzędnika cla, pani Sommer. Przy 
gotowa~m. cksplodowala butelka ~ . okowitq i 
W: mgmenm oka stanęlo pani S. w plomie
m~~h. ~imo. iż. lekarz. byl natychmiast na 
m1eJscu, 1. użyl wszelkich środków. nieszczęśli 
wa umarla. 

Ze Sl~zka czyli Staropolski. 
Zaborze. Pan Ja11 Pyka został w sobotę 

po poludniu zawezwany do zaolaty kary za 
nakaz ,?POru dzieci w szkole, gdzie zakazal im 
o~pow1~d~ć w nauce religii po niemiecku. Gdy 
Julkadz1es1ąt- marek kary .zaplacić nie móg), 
zabrano go· do aresztu. 

. Siemianow:ice. Na kopalni „Richtera" za
b-11 spadający węgiel robotnika 'Naumana z 
~alicyi. Nieszczęśliwy byl żonaty i Hczyl do-
piero 30 lat życia. · 

Michałkowice w J(atowickiem Na kopalni 
„Maks •" ciężko pokaleczeni zostali w nocy 
Pr.zed ś~i~tami górnik Karol Soltysek ze Sie 
~1anow1c 1 nasypacz Teofil Korpak z Pr.zełaj
fl\I. Ko~pa.k zmarl w drodze <ho lazaretu. O wy
:odroiw1enm Soltyska wątpią. 

Z innych dzielnic Pols~ł. 
. Po wyborze w l(rakowie. Po odoszeniu 

wyniku glosowania mlodzież akademicka w dht 
gim sz~regu przy .śpiewie pieśni narodowych 
udala się przed mieszkania nowo wybranych 
postów najpierw do dr. Petelenza, który drżą
~ym z_e wzruszenia g!oscm podziękowat za 
zvczeima. Następnie w pochodzie podążono 
przed mieszkania prof. Sikorskiego i inż Zie
l~niewskiego, którego mlodzież ~Y zapale no
s1ta na rękach. Dlużej zatrzymano. się rów
nież przed. klubem prawników przy ulicy flo
ryańskiej, gdz.ie urządzono1 owacn dr. Walen
temu Staniszewskiemu _ NowY po~e! w krótJ•ich 
s.J!owach pocLziękowal za gratulacyc, następ
nie zaś przemówi{ kilka słów patryotycznych 
p. Zgórn.iak, sekretarz zwiąZ!ku katoilickiego 
zawodowych stowarzyszeń robotniczych. 
~ . . 

--------- - IF!SM 

Ze spraw robotnlozycb. 
. Gerresheim. Pierwszy wiec „Zjedno-cze

rna Zawodowego Polskiego" odby! się w dru
gie święto dnia 20 maja br. w lokalu pana 
Beckera. Zagail wiec druh Chwial1kowski z 
Dyseldorfu, do biura zostali obrani następujący 
·druhowie: K. Marcinkaws/'ń:i przewodniczącym 
M. Gruntkoiwski sekretarzem, Fr. Mucha i J'. 
Kędzierski lawnikami. 

Glówną mowę wygtosi! zastępca pre..zesa 
„Ziedn. Zaw. Pol." druh 'Trzebniaik z Liltgen
dortmund. Mówca w d,11uższem 'przemówieniu 
omawial stosu11Jki kapitalistów. którzy zaró
wno czy mają d'uże lub male fabryki, zawie
rają z sobą związiki, aby tylko rpbotników trzy
mać w zależności. Zdal także druh T. sprawo 
zdanie z walnegio zebrania, wyjaśnil calą dzia
lalność „Zjednoczenia Zawodowego Polskiego'f, 
wspomnial o pfaceniu 10 fenygów co kwartar 
na agitacyę, oraz o zniżeniu liczby czlonk6w 
Rady nadzorczeu a w końcu wezwał wszyst
•kich druhów ido gorliwej agitacyi i. do 
wste_p(Jwania do organizacyi polSlkien. 

Następ11'ie przemawial dh. Chwial1wwski 
z Dyseldorfu na temat: „Dla czego się organizu 
jemy w „Zjednoczeniu Zaiw. Poiskiem", w 
końcu poparl wywody pierwszego mówcy, go
rąco nawolując do ągitacyi na rzecz „Zjedno
czenia Zawodowego1 Polskiego." 

Przy wolny.eh glosach przemawiali jeszcze 
dh. dh ~. Marcinkowski, F. Mucha, J. Kędzier 
ski, I. Grajnert z Gerresheimu, Go111ierski i 
Chwia!kowski z Dyseld'orfu i dh _ Strugala z 
Rath. 

Mężami zaufania s·ą dh. dh. K. Marcinko
wsikr. łlaus-Unterbach i Ratajczak, Bilkerstr. 
nr. 891. Na czlonków zgfosifo się 15 Rodaków 
Wiec zako11iczono haslem: „Szczęść Boże". 

M. Gruntkowski, sekretarz wieca 

Witten. Na ostatnim wiecu „Zjednoczenia 
Zaw. Polskie140" dowiedzieliśmy ~ię,, jakie sto 
sunki panują w fabrykach w Witten, a prze
chodzą one wszelkie granice w tym wzglG
dzie. W fabrykach w Witten aest tak, 
jaik gdyby byly jeszcze średniowiecz111e czasy. 
Robotnicy pracują tam jeszcze po 16 godzin 
dziennie, gdy zaś który z robotników na dru
gi dzień rano się spóźni, to spotyka go kara, 
wynosząca tyle, ile robotnik wpól dnia zara
bia. Po większej jednak części robotnicy wo
góle nie wiedza ile zarabiają, aż dapiero w 

dzień wypJaty o tern się dowiadui<l! We 
„Wittener łliitte" nie ma wcale wody do pi
cia, bo wszędzie tiest woda ciepla, niezdatna 
do picia. 

Takie niepo~iądki mogą tylko istnieć we 
Witten, gdzie do organizacyi robotnii;{ów nie 
można naklonić. 

Rodaków z Witten wzywamy, aby nie 
oatr,zeli na niemców, tylko się oto postarali, 
aby ani jednego Polaka nie byfo, któryby nie 
b'yl z()(r.gan~z01Wany. Dziś bowiem robotnik 
niezorganizowany ma tyle z,naczenia, co pią
te kolo u woza. Prawda, źe na ostarri'm wie
cu dafa się pokaźna lic.7Jba Rodaików n~ czlon
k6w zapisać, ale to jeszcze mie wszyscy, bo 
nas tutaj w „Zjednoczeniu zaw. pol." nie 200 
ale 2000 powinno być. Do dziela Wiara z 
Witten ! Włecownik. 

Wiadomości ze śwlałas 

Skandal w parlamencie belgijskim. 
Podczas omawłama lnterpelacyi, dotyczą. 

cei bezrobocia górników w Husard, doszło 'JV 
tutejszej fabie posłów do scen skandalicznych. 
OdP.<>wiadając, mianowicie na interpetacyę, nQ 
wv ·minister pracy, Hubert. oświadczył, że ! 
pr.zywódcy bezrobocia przedłużają je mimo wo-

li rórników, pooic-..•aż otrzymują 7.3 io po s 
fruków dziennie z kas}' związku gómicze20. 
Slowa te wywołał · v.Tzawe ()fUOmną ła-
waclt lewic}'. Poseł Delportc ola: .• · er 
jest nędznym OS7CZC1'cą!" ?. law p.oslów su· 

yaIL tycznych słychać okrz.rki: „Kramca ! 
Szw.abrawlec !"" Prezes izby prz wołuie Dctporta 
do porządku. Poseł orotcstuje orzcdwko te
mu. Prezes izby odwołuje sie do posłów. czy 
pr2y_wołanie Deloorta do porządl\u jest uzasa
dnione. Większość po lów przyznaje słuszność 
.ł)ł'ezesow' J>OC7.em po 'ędzenfc zamkni to, 
w ród o~ólne20 wz.burzenia umysłów. 

Zamówienia japońskie. 
Jak donosi „World" rząd japoń ld za. 

mówiłł w Stanach Zjednoczonych materyałów 
dla kolei południo ·o-mandżurskiej z.a 12 1111· 
lionów dolarów. W zakładach Carne1tiego ob 
staJo.wano 50000 ton ~ zyn stalowy ck oo 28 pół 
dolara za tonę, 13,000 Po 29 dolarów. Wysokie 
ie ceny objaśniają się warunktem jaknajpręd· 
szeJ dostawy. W innei fabryce zamówiono ty
siąc waf,onów towarow:1:ch_ .1. a kupno loko-
mot~·w przeznaczono 2 milionv dolarów. -

Program socy listów czeskich. 
.Jeszcze przed ukończeniem wyborów wy 

stąp:ta socvalna dentC>lcracva czeska z oro~ra 
mQwcm oświadczeniem. Treść je20 stanowi 2orz 
kle ·ozc1,arowanie dla wszystkich tych, którzy 
spodziewali się, Iż wyborv powszechne w Cze 
chach, razem z upadkiem stronnictwa młodo
czeskiego zepchną na o-statui plan kwestyę na
rod-0wościow~. zasłoniwszy i~ sprawam'l eko
nomicznemi ·i soołecznemi. . 

Otóż ogłoszony program socyalistów cze
sk.Jch obejmuje wszystkie żądania narodowe, 
których bronlł w ostatnich latach klub młodo· 
czeski środkami oarlamentarnem1 i nieparla
mcntarnemi do obstrukcyl włącznie! prócz tes:o 
zaś jeszcze wskrzeszają socyaliści czescy pew 
ne ż'ldanla, od których klub młodoczeskł w cza 
sach ostatnich odstąpił. 

Czeska socyal-demokracya oświadcza. ii 
użyje wszelkich środków, aby przeprowadzić 
założenie uniwersytetu czeskie~o na Mora

wach oraz szkół no.rmatnych czeskich w okr~
gac językowo mieszanych. Jako „synowie" 
czeskiego narodu pragną również socyaliści 
czescy całą siłą poprzeć sprawę czeskiego ję
zyka w urzędowaniu wewnętrznem ~nstytucvi 
paf1stwowych 
Czescy socyaliści nie przemawiają więc tutaj 
wcale jako międzynarodowcy, lecz jako1 wy
bitni narodowcy. natomiast obałamuceni przez 
socyalistów niemieckich, ~ocyaliści polscy wo
łają: ,,Precz z Polską" i oświadczają, że to 
wszystko jedno, czy nauka relhdl bywa udzie
lana dzieciom polskim w języku polskim lub 
niemieckim. 

Rozmailośct 
Pastor Jerzy łleczko, Polak, nestor ducho

wieflstwa ewangelickiego na $ląsku i ieden z 
uaj~orliwszvch pracowników na polu odrodze
nia narodowego wśród ludu polskiego w tym 

kraju, zmarl w Ligatce Kameralnej, prze
żywszy lat 82. Pr.zez kilka lat byl zmarly pa
storem w Oawlowie, w Galicyi, od rd~<u 1858 
zaś prz:eniós.I się na Sląsk i tu zaciągną! się 
w szeregi pracowników nad odrodzeniem 1u
du nasz_ę,~o. na którev,o czele stali wówczas 
śp. Stalmach, Cienciala, Kotula i inni. Zas1u
ga jego jest, że dal polskim rodzinom ewan
geiickim pierwszy modlitewnik i katechizm w 
języku ojczystym, najtrwalszym zaś pomoc
nikiem jego poży'tccznoi pracy pozostanie 
,,kancyonal" polski, czyli śpiewnik dla ewan
gelików. Lud polski 'katolicki i ewangelicki u
żvwa! przedtem <lo naboże11stw śpiewników 
cieskich. ale ks Żmijka swoim kancyonaJem 
polskim dla ludu katolickiego, ks. Iiecz.ko zaś 
kancyonallem dla ludu ewangelickiego pofożyli 
ternu kres i uczynili w ten sposób niezmiernie 
donrosly krok tak dla rozwoju życia religijne
go, jak i dla odrodzenia narodowtgo ludu na
szego na $ląsku. 

Z różnych stron. 
Szanownym czytelnikom nas2ym, a szczc

gólinie Towarzystwom polskim zwracamy u
wagę na ogloszenie rodaka P. l(AZIMIERZA 
DYDE!łSl(lfGO, malairza . artysty w Ander
nach njld ~enem i polecamy za.kla<l jeP"o wzglę 
dom szan0Wll1ym Rodaków. Pan Dyci~rski n.o
siada chlubne świadectwa oct ,ks. proboszczów 
za wykonane prace malarskie w kościołach. 

Prillendori. W kopalni „ttubert'' 
zna: lazł śmierć górnik Stanisław Ja-
kubow '>ki. 1 

r eberruhr. Robotnik uan Szyra
nowski idąc do pracy, został rażony 
paraliżem i padł na m~ejscu trupem. 

Hors•t-Emscber. W katolickiej p1-
rafii tutejszej zostanie pobudowa111y no
wy kościół. Pozwolenie władzy dy_cho
wnej i św1ieckie5 j·uź nadeszło. 

Dortmund. Nowy kościół katolic
ki pod wezwaniem św. Antoniego zo
stanie ipobudowany przy ulicy łfolsztyń 
ski ej. 

Dortmund. Dziś odbywa się 
„ferbandsfest" niemieicko-katolickich 

towarzystw. Spodziewać się godzi, że 
żadne towarzystwo polskie w festynie 
tym nie weźmie udziału. 

Dziś niedziela, wtięc prosimy czy
telników naszych, by gorliwie agitowrl 
li w celu pozyskania u Wiarusowi Pol
skiemu" licznych nowych abonentów 
na czerwiec. Kto prawy Polak, ten sta"" 
rać się winien, by w każdym dornu poi-

skim na obczyźnie znajdo ~.-at o ię p' s-
mo narodo ~..re, „ P-0! ki 

Od Ekspedyc,i. 
Panu P. Wilczv · lcmu 111• Rauxeł. O~J 

szenie ustav."iono ·edlng nade~anego brZlnie
.nia . Pomylka więc za zla ze strony Panów. 

Wycieczka do Hołstede 
do 02rodu pana W alburga 

w niedzielę dn. 26 maia 
O liczny udział uprasza się. 

Towarzystwo 2imn. „Sokół"' I w Oberhall!ell 
W niedzielę, dnia 26 maja o godzinie I pe> 

poludniu zebra-r ·e. O godzinie 3 po poludniu T."f 
marsz na rocznicę Gniazda Duisburg-ttochfeld. 
O liczny udziaif w zebraniu i rocznicy s iG u
prasza. Goś.cie mile wid7..iani. (l) \Yydział 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzjc 
pooaie do wia<iomooci swym szan. czlorlkom 
oraz wszystkim Rodakom i Rodaczkom, iż w 
niedziele. dnia 26 bm„ urzndzamy zamkniętą 
zabawę na. sali pani Ahlke, Osterholstr. Po
czątek zabawy o godz. 4 _oo 1>Uludniu. Pro
gram wielce urozmaicony_ Zarząd. (1 ) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dorstield 
nodaje wszystkim czlonkom do wiadomośc i , 
ii w niedziele. dnia 26 maja, w lokalu pana 
l(linghammcra, ul Roonstr. nr. 15 o godzinie 3 
po poludniu odbGdz ie siG 11adzwyczajne walne 
zebranie, na którem beda bardzo ważne spra
wy omawiane. Licrny udiiat czlonków i Roda 
ków życzliwych SdkiOtowi pożądany. - (1 ) 

Czorem! Wydział. 

Towarzystwo s:imn. „Sokół" w Recklh.-Siid 
donosi swym druhom~ iż zebranie odczytowe 
odbędzjc się w niedziele, dnia 26 maja o godzi
nie 11 i pól przed poJudniem w lokalu posie
dzef1 (Jiinglinsrshaus). ulica Maryai1ska. Proszę 
o jaknajliczniejszy udziar ·druhów w zebraniu 
ponieważ będzie sprawa fotografowania oma
wiana (1) Czolem ! sekretarz. 

Towarzystwo gimn. ,~Sokół" w Hcrnc. 
W niedzielę, dnia 26. maja o godzinie pót 

4ej po paJudniu odbędzie się zwyczajne mie
sięczne zebranie w domu czeladzi katolickiej 
(katholisches Gesellenhaus.) Na porządku <lzier. 
nym wY.klad. Goście mile widziani. (l) 

Tow. św. Stanisława B. w Wannc (Zachód) 
podaje swym szan. cz.lonkom <lo wiadomoś ... i, 
iż w niedziele, dnia 26 maja, bierzemy udz;aI 
w rocznicy Tow. św. WQJciecha w Rohling
hausen. Cz.l'onkowie winni się stawić o ~001~ 
1 w lokalu posicdzei1. Zebranie mic ięczine 
będzie przed kościotem ogloszone, ponieważ 
nie mamy jeszcze pozwolenia z policyi. O jak 
najliczniejszy udzial wielce uprasza 
(1) Zarząd. r' 

Baczność Ałtenessen ! 
Towarzystwo św. Józefa 

bierze u<lzial z chorągwią w procesyi B<Y.lego 
Ciala w parafii Serca Jezusowego (Segeroth), 
Do wzięcia licznego udziału uprasza się czlo:l
ków i rodaków. Rodacziki postępują przed na 
szą chorągwią. - Zebranie towarzyskie odbę
dzie się w niedzielę 26 maja, o 11 godz. przed 
polur' 1iem. na które się szan. cz.toników i gości 
mile zaprasza. (1) Zarząd. 

Towarzystwo sdmn. „Sokół" w Hamborn 
· donosi swym druhom. iż lokal jest teraz u P. 
Buschmanna w ttamborn. przy ulicy Busch
Strasse. 

Uwag a: Wycieczka odbędz.ie sie 26 ma 
ja 1za Renem. Druhowie i Rodacy, chcący brać 
udzial w wycieczce winni się zebrać o godzinie 
1 po poJ.udniu na saLi pana Buschmanna, ul. 
Buschstrasse. O liczny udzial prosi (1) 

Rowiński, przewodniczący_ 

Pielirzymka polska z Oberhausen i okolicy 
do New·2es! 

W niedzielę. dnia 2 czerwca o gc 'zini 7,20 
rano wyjeżdża pielgrzymka z polskim księdzem 
do Ne'\0.~es. - Pielgrzymka będzie z powro
tem w Oberhausen o godzinie 9 w ieczorem. 

Biletów na jazdę kolejową w cenie 2 marek 
nabyć mmna u panów przewodniczących To
warzystw poM<o katolickich, jako też u pp. 
Jóskowiaka, Schmidtstr. i Szulca w Diimpten. 
Panowie przewodniczący mogą odebrać bilety 
prowizoryczne u pp. Jóskowiaka, Schmidtstr. 
i u Danielewicza.. Gutenbergstr. t - Wszyst

kich Rodaków i Rodaczki chcących wziąść u
<lzial w pielgrzymce, prosimy usilnie o wczes
ne zaopatrzenie s i ę w bilety na- kolei. 

O liczny udzial w tei pielgrzymce, która 
sie bardzo okazale 1Zapowiada, prosi 
(610) l(omitet. 

l(oło śpiewu „Halka" w l{astrop 

ozmajmia swym cz.lonkmn, iż w niedzielę, dnia 
~6 maja, o godzinie 3 po pol. odbędzie się ze

ranie. Lekcya śpiewu zaraz po zebraniu o go
zinie 6. Prosimv wszystkich cz.loników, aby 

się jak nailiczniei zebrali na zebranie i lekcyę. 
bo ziazd blizki. Zarza:d i rewizorowie kasy win 
ni się pól godziny prędzej stawić. ( 1) 

Zarząd. 

Za 01łoszenta I reklamy redakcya w 
Me publłcznośct nie odpowiada. J 



BACZNOSć ! 
T.,.,ar.q9łwo 1imaastycae „Sokół" w EMGI Hej w gościńcu za stołem. 
arz~<lu w niedzislę, dni& 2-go czenrc• rb. 
• wielkiej sali pana Posta (l(aisergarteał ~ 
'-en-West, Altendorferstr. 318 

(Naśladown.ictwo r:astneit011e}. 

- zabawę tatow1t. -
-olączoną z koncertem. ćwiczeniami gimnasty 
znęmi i tańcami. Początek o godzinie 5 po 

pol111odni1 Czolem ! ( 4) Wydział. 
Uwaa:a: Dzieciom należący(ln (for S])kob 

wef<;p na sale wzbroniony, __ ..... „._.. • ••• 
• B achumska fabrrka • 
J wyrobów papierowych I 
• H. Jakisch, (982 • 

ul. Schillera 8 Telefon 676 •• 
Ili doatarcza po naJ 11.I szyeh eenach 9' 
• -tytki I iOrbj :„d=:: 1 I 

papier perr;amłnowy w rolkach li 
• 

i paczkach, papier do marsary- • 

• 
ny, klilłl\żkł kontowe, tytki lt2' 
•e eygar, iiJ"tkł do k1;nvy, Il.sil\- Jlll 

• żeezk.ł rahatiewe itd. itd. • ••• • •••••••• „ 
Kasa oszczedoości 

podpisanego Banku przyjmuje depozyta 
i płaci od nich 13 7 

5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
.( i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) 

Budzik gł. dzwonek. 1,86 m. · 
Zegarek !::~!~ 2.a5 m 
Zegarek 8rec:::.;0 6,s5 m}. 

Cenni.kl" okolo 2000 ilnstra. 
071 WYB• d.armo lt 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błsmareka 9„ ( 440 I 

Hei w gościń\:a za &tolea 
Siadl przy dzbanie Jan i-tary 
Otoczono g-o kolem 
O• tak mówil do wiary: 

Ciężkie nastaly czaisy, 
Dawniej lepiej bywalo. 
Byly miodu zapasy 
I ikompanów nie malo. 

Kiedy cz.lek sobie wspoonni 
Zlotei mlodości lata, 
I nieraz uprzytomni 
Postać kompana. brata. 

Jak '.kielich chWYtal w re'c~. 
Ognism palnął mówk~ 
B!i_<lź zanucił piosenke. 
Lub u<lerzy'J w podkówlce, 

Aż siie iskry sypaly, 
WSZ}§tkie -zatrzęsfy ścia.ay ... 
Jak: oehoczy i śmialy . 
Biegl dziewki orosić w ta.ny ... 

Gdzie &ie te cz.asy dzialy? 
O ... już nie wrócą nie!._. 
Wlooy mi posiwialy. 
A iesz:eze o nich śni.c. 

Tu przerwal nasz Jan sta..r:r • 
Zw.iesil na piersi glowę,. 
Chwytając kielich czary. 
Wypil z niego Polowe. 

I mflczal ... Obok Ja.na 
Siedział Grzela, czJl'ek ~ci'rowy. 
Wypiwszy czary z d-z;bama, 
Temi orzemó-wi! sfo"ry: 

Zd:vie mi się, mn~panie. 
Ze Jan sie. 'Próżno smuci, 
Co sie stalo - nie stanie. 
A co bylo - n·e wróci! 

Więc pocóż t~1 fra1sa11e1k, 
• I na co wpomnienia te? 

S a b a t o w s k i e g o trunek 
Wnet nam r~roszy ie. 

Dobre to byly czasy, 
l(iedy nasz fan byl młody, 
Lecz; i nasze Juhasy 
Nie. spiiaJą, dziś wodY. 

Lecz wspiera nas.z.a wiara 
Zalw'sze druha - Rodaka, 
Co wyrabia „S c k o I a r a" 
Sab at ów k e.. W o i a ka"_ 

I innych trudków mnogo, 
Jak .. Wiarus a," N a Ie w kę," 
I jest-nam zawsze blago. 
Kia! WYPijem \kone.wk~. 

Żądajcie wiec w lokaladt 
Sab at o·w s .k ie go tmnki, 
By po burzUw-ych falach. 
Lell&ie tworzyć &bilaLnki ! 

' I 

FP ,. ' ~ . amm, , I o d .,a • I Kraków, : l.azm erz J ersau I ~ ~ ~ ~ 
..i. z1a10„ L._a., . ~ ~ ~ * ~ ~ ~ Piotr l\llcolaas 

i •rsyla na Z\daa1e • • • 

~;::Q iiu:~1.a:~~ : : : malarze artystyczni . • • 
nik zl"gartów, 2e- • : w A.nderbach na• Renem : • 

pw, towarów jułtiler· • • 
alkioll i •usycznych. (Sot polecają sit Towarzystwom polskim : : : : : 

Nie kupujcie 
ża~nego=. 

zegarka 
~•iJ11 niewidzi.eliście mój 

wic'ki cconik 

rNI zegarki kie•zonkowe, 
regulatory, budziki. łańcu 
nkł złote, srclJrne I aiklo· 
we, bi:iuteryę złotę i 
srebn1ą, lostrumenta mu . 
Zf'CZlle, wyroby sk(;rz ł<t:e , 
.,..lewe, kuchenne, "Ą' f'l o cy
pedy, nrnnycy , iabawki, 
perftimy, przecmioty d ewo 
cyj~. 1HH"7.C(d Zill r:i;emieś i.n~ · 

c-~e IM. itd. 

Kaidy rodak 
zdumieje. 

w Nadrenii i Westfalii do wykonywania : : 
wszelldcla prac malarskich, jakoto : : : : : : 
malowania chorągwi : : : : 
nil. jad wabiu, aksamicie itd. również dyplom6w 
i w ogóle w zakres nalarstwa. wchodzącydt 
prac, •••razów religłjnyelt I : : : : : : 
patryetyezuych : : : : : : : : : : : : : : 
Za wykonanie artystyczne wszelka gwarancya. 
Na żf\danie służę kosztorysem i szkicami : : 

-~------------~·--~----~----Zakład artystye.zn7 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpięlmiejsze chor~gwie, zatem 
towarzystwa, które mają zamiar chorą
giew sprc.wić a chcą tani~ i piękną cho
rągiew mieć, niech sią z cafom znufaniem 
zgłos?:ą do głównego zastępcy 339 

Jana Kierczyńskiego w Herne, 

Handel 

•ebli i wypraw 
polskiej firmy 

W Bru eh u, Bochumerstrasse 121 
sprzedaje wl~cej w tygodniu, jak niejedna okrzyczana :ftrma 

żydowska w miesiącu. 

Czemu? 
Bo ~01·acw w Brachu i okolicy trzymaj'ł się haQh „&wój 

...-- J do swego!" 

Bo ~olacw wiedz,, że kupują u mnie o wiele taniej i 
rlil. .Jf towar lepszy jak u żydów. 

Ce~""" wielki wybór i sumienna usługa powoduj~, 
...,"" ' że ka!dy Polak ze zaufaniem wchodzi do 

============== mego interesu. 

~ Wysokość wpłaty i odpłaty kaZdy 
odbiorca sam oznacza. ~ „ 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 
---~---

Moja 

KASA OSZCZĘDN08CI 
daje każdelnu sposf)bność oołoienia zbytniego grosza, bądź to na czarn~ 

godzinę, bądź td na powrót do Ojczyzny za dobrem oprccentowaniem. 

interes kredytowy i Kasa Oszczeduości 
Herne, Bahnhofstr. 50 

Telefoa = Herne 577. Broch 581. 

lBlodzi Indzie, 
którzy.by chcieli przyjąć pracę w kopalni, do 
t. zw. ma•szynoiwych .,querschlag6w" mogą siię 
zglosić do wyższego urzędnika Józefa Sikory 
w_Frillendori Drzy Essen, łfohestr. 25, lub w 
biurze kopalni „Konigin Elisabeth" albo ko
palni ,.WUhelm" pomiędzy godziną 2-30 po 
poludniu_ (606) 

Chłopiec 
do chleba rozwożenia. 
potrzebny od zaraz. 

Fr. Matysiak, 
'" adea@eheld, 

594 Vorstadtstr. 48. 

2--3 czelad. 

~·~~~~~ 

Rodacy ł popieraj· 
• ełe pn.e· 

Dłyliłl JłOlskł. 

...,,~.._.. • ....,, ........ '1.,.r.~ 

Mlecza1•nła 
Gr • .Kemorak Wpr. 

poleca 

ser tylżycki 
po 30, 35 i 50 mk. za. 
centn. Wysyłka t,,.Iko 
koleją od 3 bochenków 
począwszy za pobraniem 

I należytości. Zwrot do
zwolony. 612 

8af!łłń9kł. 

·Bruckstr. li 
Jaja 
znpełn'a świeże west
falskie do picia i goto
'ff ania tuzin po 55, 60, 
G:J fen., bardzo doże 70 
fen., cokolwiek na.tłu
czone tuzin 45 i iO f6n. 

Jaja do bicia 
9 sztuk 20 fen. 

".l'r:r.eba maezynh 
przynłeae 61 ! 

Specyalny 
Interes Jaj 
Joachim 
s 

' Bocl1u1n, 
nostowa ul. u 

BrUckstr. li 

(wehód z 
Ost~tr. ) 

Pilna i skrzętaa 

dziewczyna 
potrzelma. od 1 czerwc&. 

Paul :Litt, 
cukiernik 

Essen- 613 
Buttenselleld, 

Derotheenstr. 23. 

Za \lruk. nakład f redakcy-- odpowiedzialny.~ A n to n i Br e J s le I w Bocham. N~.kładem J czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol.'' w Bochum. 



Nr. 120. Bochum, na wtorek, dnia 28-go maja 1907. Rok 

• 
I Jclli1tn1 pisao lado we dla Pol1k6w •• ob11yln.1e pogwi 10•1 o•wlaełe oru pra ... , ud Y)' polhy11aya l z robk „ 
~-----------------. ....... _......_ __ _.. _________________ , ________________ _. __________ ._ ___________ ~..,...-

.JtłlOdzi cocbiennie z wyjątkiem dnl poświątecz
tJdi. Przedt>lata kwartalna na poczcie i u listowych 
.,,_. 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 
tł fe•. uWiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

loiwym pod znakiem „L. polnisoh nr. 123." 

W 111ę Boże za Wiara I DJczyznc ! 
Za fllseraty płaci lic za młefsce rudka d~ '1•· 
ku 15 f. ogloszenle. zamieszczone przed inseratami 4 
fen. Kto często ogłasza otrzvma rabat. - Listy tle 
„Wiarusa Polskiego" nalet:v frankowa6 I poda6 11 
nich dokladny adres piszące«O Rokop. nie zwr~ 

Redakcy~ Drukarnia ł Księiar nla naJdu.Je sic w Bochum. przy ulicy Malthe!erstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Te Ie fon nr. 1414. 
~J?'? I u ___ _., 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ó~ czytać i pisać po polsku! Nie 

~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
ialemczyć się oozwoli ! 

Z WJpadllów dala·. 

Właściciele kopalń sposobią się do je
szcze intensywniejszej walki orzeciw 

organizacyom robotniczym. 

Na odbytem w soibotę w Essen w,al
nem zebral}iu tak zwanego „Bergbau
licher Verein" tlderownik tejże organi
zacyi asesOlf górniczy von und zu Loe
wenstein twierdził, że organizacye ro
botnicze tyłko podburzają górników, 
oświa:dczył, że spełnienie żądań organi 
z~yi, mianowicie z{1!prowadzeni·e 11-

kladów taryfowych, wyrządziłoby 

11a~wtększe szkody życiu zarobkowe
mq i nawoływał do leszcze silnie}szego 
połączenia •się pracodawców kopalnia
flYCh celem vrzeciwdzialania org1aniza 
cy om robotniczym! 

Sejm finlandzki otwarty został przez 
jenerał-gubernatora, który odczytał o-

rędzie carskie. 

Petersburskie Koło polskie wystało 
poslów Bry1ndzę-Nackiego i Dembow
.skiego do ttelsingforsu ipolecając im 
złożyć sejmowi finlandzkiemu życzenia 
i 'Pozdrowienie w imieniu K:ol/1. 

Wynik wyborów we Lwowie do au· 
stryackiej Rady państwa jest nastę

pujący: 

Wybriaino trzech narodowych de
mokratów, 1 demokratę Małachowskie 
go, socyaHstów Hudeca i Diamanda 
on1z niezależnego socyalistę Breitera. 

,6łówny. organ socyalistów niemieckich 
berliński „Vorwarts", nawołuje do wal 
kl przeciw Polakom zaboru austrya· 

ckiego. 

Ku wielkiemu zadowoleniu polako
żerców zarzuca „Vorwarts" Polakom 
w zaborze austryackim dą;ienia wstecz 
ne i 1ń1wołuje s.09yalistóF austrya::=
lcich do walki z volskoś'Cią. 

·- „ .*!" •.!. 
..,...____~--......... „ .. „ ·-

.Henryk Sienkiewicz w obronie narodu 
polskiego. 

Wiedef1ska „Zeit", w której pojawi ł 
się atak głośnego norwegskiego pisa
rz:'1 BiOrnsona na naród polski, ogłasza 
następującą od.powiedź Henryka Sien
kiewicza na, ten artykillł: 

Doradzcy i informatorowie ruscy 
Biornsona powinniby .pamiętać o jed
nem przysłowiu: „Kłamstwem świat 
.Przejdziesz, ale się nie wrócisz". -
Dwie rzeczy muszą uderzyć każdego, 
k.to czytal artykuł Bjornsona o pola
kach: niesłychana bezczelność, z jaką 
O~larnano słynnego pisarza, i również 
niesłychana naiwność, z jaką człowiek 
sę.dzhvy, w którym doświadczenie po
winno bvło wymbić ostrożność i zmysł 

krytyczny, przyjął za stwierdzone i pe- nem, a największy poetn polski, o któ 
wne wszystkot c_g mu podsunięto. W o- rym sam Bjornson mówi, że oprom1e
bec tego można, go wprawdzie żało- nił nową tęczą niebo ludów, uważał ró
wać, ale nie można go uwolnić od od- wnież L.itwę za swą ojczyznę. 
.powiedzialnośici. Mówi on, że czytflł hi- Ta pełna miłości i tolerancyi dusza 
storyę 1polską, a nawet, że musiał prze ;polska nie zmieniła się w ciągu wie
rywać czytanie, tak odpychał go i mie- ków i nie zmieni się nigdy. Od daw
rzil „Szatan", sprawca wszego złego, niejszych już czasów istnieje na Ukrai 
który w polskim narodzie zaikorzenił nie pod berłem rosyjskiem i w Oalicyi 
się, jednak silniej, niż g.dzieindziej i t3k pod austryackiem ruch narodowy rus 
nawet silnie, że dotychc7/as nie chce u- ki. a w ostatnich dniach rozbudził się 
stąpić - ale zoba.czymy, czego się nor- na Litwie i litewski. Jakże zachowują 
wegski poeta z niej nauczył. ,się wobec tego Polacy? Gdyby BjOrn 

Przedewszystkiem możnaby spy- son móg·ł czytać dzienniki ipo~skie, .prze 
tać BiOrsouap jaką czytał historyę poi- .konałby się, że cała niemal Drnsa nasza 
ską. Is.tnieją rozmaite. Są urzędowe wy bez względu na b'nrwę, nie zajmowała 
dania pruskie; są taikże wydawane i nie zajmuje bynajmniej wrogiego 
przez biurokraicyę rosyjiską, w których względem tych aspiracyi stanowiska. 
możrn doczytać się taki·ch nawet wia- Panująca w niej myśl da się streścić 
domości, ie Sobieski oswobodzi! Vv'h!, :w tych krótkich słowatch: Nie bud:tj
deń na czele wojsk rosyjskoch. _ Jeśli cie na nienawiści ido nas i do naszej kul 
słynny pisarz czerpał z tego rodzaju tury, bo na nienawiści nie da się nic 
źródeł, to mógł zna1eźć w historyi na- .zbudować. Bą.dźcie nam braćmi, a my 
szej całe zastępy szatanów, ale musi- ;wam odpłacimy miłością i pomocą. 
my go ostrzedz, że to woda. która te- Tak przemawja we wszystkich 
:mu, kto się niej napije„ grozi gorączką trzech zaboria,ch szatan polski. 
i bredzeniem. AJe przejdźmy do dalszych zarzu-

Bjornson odkrył jednak w naszych .tów . 
. dziejach ciągłą obecność smtana. we- Wytykla nam między innemi Biorn 
dług norwegskiego pisarza, był nim dzi son, że prowadziliśmy wojny W1Prost 
ki indywidualizm, :tamHowanie wolno~ 8Zai\one. Kiedy? Czy to znów klamHw~ 
ci dla siebie, a tyrania i okrucieństwo infonmacya, czy naj"łębsza nieznajo
.względem innych polączonych, czy też mość hist_oryi? nie byliśmy ludem za
poqbitych narodów _ absolutny brak borczym i ani jeden z tych krajów, 
wyrozumienia dla ich aspiracyi, brak które weszły w skload Rz.e-czypospoJi
litości dla ich cierpień, potworne sa- tej, od Bałtyku do morza Czarnego 
molubstwo i bn:t:k miłości wogóle. nie wszedł grogą najazdu i zaboru. 

.Wszystkie wojny na~ze przeciw niem
Więc szukajmy dowodów tego w .com do 1410 r. tj. Grunwaldu a potem 

dziejach. .przeciw Moskwie, szwedom i Islamowi 
Dawno i'llż, bardzo dawno temu za- byly odporne. W naszych dziejach zda 

szedł rzadki f.aikt w historyi. Po oltbrzy rzały się tylko bitwy szalone. Uderzać 
miej zwycięskiej bitwie ze wspÓ'lnym rw trzy tysiące ludzi na sześćkroć licz
nie.przyjacielem polączyly się ze sobą .nięjszych, bitnyich i wyćwiczonych 
doł)rowolną umową dwa narody 1* dal .sk,aindynawów, jak pod Kirchholmem, 
szą wspólną dole i niedolę. Narodami uderzać w trzysta koni mi krocie tur
tymi byli Polacy i Litwini wraz z przy- ków, lub garstką ułanów atakować wą 
należną do tych ostatni·ch Białorusią i .wozy Somo Sierra„ było może s.zaJe11-
Ukrainą. Istnieje stary, bo datujący z stwem. Ale nad mogilami -takich c;;za-
1413 rqku dokument tej umowy. Owóż .leńców wstyd gwizdać. - Niech śipią 
dość na niego rzucić okiem, ·aiby prze- w spokoju i sławie. Nie wy.padai zresz
konać się, jak ten polski iszattan egoiz- tą mówić o s1l1lonych wojnach i wypra 
mu, tyraństwa i braku miłości wycis- wach potomkowi normandów. Prze . .ie 
nąl natychmiast na nim swe ipiętno. Do nie 1przypuszczam, żeby Bj0rns-0n mó
kument ten, który latwo Bjornson może wil o naszych powstaniach, do których 
znaleźć i przeczytać, brzmi w kilku popychał nas nadmiar cierpienia i roz
wstęp.nych wierszach. jak następuje; Jlacz, ·aJbowiem byloby to pluć na krew 

.uKu wiecznej p1mięci". Nie doz- i męczeństwo, a toby bylo Bióm 011a 
na z!]awienia, kto się na miłości nie o- nieg-odne. 
prze .. Miłość jedna nie działa marnie; Miłość oj1czyzny nic zaśleph mnie 
ona gasi zawiści, -0slabia urazy, daje po tak dalece, bym nie miał widzieć na
kój, lączy rozdzielony.eh, podnosi u- szych dziejowych wad i zapozna wal 
.padłych, gfadzi nierówności, wspiera nasze girzechy. Mi el iśmy jedne i popeł
każdego„ nie obraża nikogo, i ktokoł- .nialiśmy drugie, ale nie takie, fa1kie nam 
wiek się schroni pod jej skrzydła, 11ie zarzuca Bjć)rnson. Przedewszystkiem 
ulęknie sie niczego. Miłość winna stwo- 'A:i.ś wady nasze przynosiły najwięk
rzyć prawa, zakładać miasta, rządz i ć sze szkody nam saruyrn, a za grzechy 
królestwami, prowadzić d-0 dobrego sta ·pokutowaliśmy i pokutujemy dotąd . jak 
nu Rzeczpospolitą, wydoskonlllać cno żaden inny naród. 
ty cnotliwych, a kto nią gardzi, ten Na.sze losy są zaiste dziwne. W r. 
.wszystko zatraci itd. itd. itd. 1791, gdy otrząsnęliśmy się ze zbyt po-

Ale może to jaki iurywek z listów tlobnej do swawoli wolności i wraz ze 
św. Pawła Apostoła? szlachetną konstytucyą za.prowadzl!iś-

Nie ! tQ dokument ;Unii Polski z my tron dziedziczny, Rosya i P rusy za 
Litwą w Horodle z 1413 roku - to „Sza rzu(\'lły nam jakóbinizm i pod tym po
t~n .polski" wygłasza takie myśli wśród I zoi;em rozszarpały nam następnie oj
mroku średnich wieków, za czasów f czyznę. Obecnie, gdy Jes teśmy sp)le
przemo1cy, okrutnych wojen i ipri1wa czeństwem na wskroś demokrat:vc :~
JJięści. I nem, Bjornson zarzuca nam wstecz-

1 oto ta'kim szatańskim sposobem nictwo i chęć utrzymania u siebie w do
zlączone narody .przetrwały nawet MJ 1mu zależności ludu od szlachty. Mó
rawiewa. Krew ich wojowników i mę- i wiąc jego j ęzykiem „Sza tan" tkwi jesz 
czenników JPly,nęła , aż do ostat•nich pra cze w nas i każe posłom polskim prze
~ie czasó~v jednym ~t~umieniem i ~y~l ł m1wiać w Dumie przedw wszelkim 
ich hy f:-:l J e dn ~1 . Kosc1uszko byt ht\'ll- t\1:6rcz:;.-~1 ! z.J a\·; '.~n:1:;·m r~ior:-::J ·: 1, 

aby utrzymać lud w tradycyjnej nie
·woli. 

Więc iprzez chwilę jeszcze pomów 
my o tej tradycyjnej niewoli naszego 
ludu. Przedewszystkiem, czy ta nie
wola była mniejszą w Niemczech, Frar. 
cyi, lub gdziekolwiek indziej? Pisze 
Bjornson, że w Polsce mogli panowie 
chlopów sprzedawać, zabijać, że ichłop 
nie mial przystępu do żadnego sądu, że 
nie mógł sprzedawać nawet wódki etc. 
A w reszcie Europy? Co do sprz.ędawa 
nia chlapa, to w,prost nieprawda. Pomi
nąwszy czasy ,pierwotne, odpowiada
ją,ce takim samym stosunkom u innych 
dziś wysoce cywilizowanych ludów. 
1pń1wa sprzeda.wania chłopa nie miał 
pan pol$ki nigdy. Prawo skazywania 
chłopa na śmierć odnosi się zwykle do 
konstytucyi z roku 1573, która zresztą 
wyraźnie go nie daje, mówj tylko, żo 
panu wolno sikar1ać poddanego wedle 
swego rozumienia. Natomiast nlljskru
pulatniejsze poszukiwania (prof. Ko
rzon) nie wykryły ani jednego wypadku 
by sąd pański wydał wyrok śm~erci na 
chłopa. Widocznie „Szatan" polski nic 
umiał się na to ooobyć. W przeciwień
stwie do tego sami historycy niemiec
cy stwierd~1ją, że jeszcze w XVII i 
XVHI wieku w Meklemburgu pan 
miał .prawo życia i śmierci nad chło
!J)em, r1 w Saksonii istotnie tracono chło 
pów na IJ)odstawie wyroków danych W, 
s_ądach pańskich (Conrad. J ahrbilcher 
Nationalokonomie und Stntistik N. X. 
t. 20 str. 484, 485.) Zasada, że chłop 
winien ·brać trunki z karczmy .pańskiej, 
jest jednem z tak zwanych praw przy
musIJ (Bauerrechte), które sie wykształ 
ciło w Niemczech i najpierw tam było_ 
stosowane. Wladzn sądownictwa 1 pa
nów jest przejawem wł·adzy dominat-
1ej (Grundherrschaft), która zxianbm 
najpoważnie1szych ucZQnych Niemiec 
ustaliila się w Polsce dopiero iprzez ko
lonizacyę niemiecką (Meitzen). Jakąż 
zdumiewającą nieświadomością jest, m 
stytucye całego ówczesnego świata za 
chodniego„ wynalezione naJpierw na za 
chodzie, a wprowadzone do Polski pod 
jego w.pływem, - składać wylączn1e 
na karb Polaków i jakiegoś specyfictc1ie 
polskiego „Szatana' '. 

W krav1ch zachodnjo-habsburskich 
dopiero Józef II w roku 1781 zniósł pod 
daństwo osobiste chłooslde. ł(onsty
tucya, polska z ro.ku 1791 uznała pcbą 
wolność chłopa, a jeśli nie przepro\va
dziła uwłaszczenia, to pamiętać nale
ży , że w krajach niemieckich uwU1s;1,
czeni·e przeiprowadzono dopiero w XIX 
wieku, to jest w ówczas, gdy P l~b 
była iuż rozdartą, ·ci stanowić praw dla 
.siebie nie mogła. Zarzucać P olsc '>, Z:;" 
nie dokonała w danym c~asi e pewn ~h 
reform, które na całym świec i e p(d
niej dopiero ludziom przyszły do gł . -
wv. jest tern samem, czem by łob. w 
rzucać norweg-om, że nie znali druk.1 
,przed jego wynalezieniem, lub nor
mandzkim wikingom, że nie mieli t 1-
kich idei jakie ma dzi ś BiOrnson i ż.? 
mniej od niego kochali rusinów . 

To wszeJako jest pewne, że z.r.i cz ·'.ł 
sów Waregów d okładni ejsze musi~ 'i 

.mieć wiadomośc i owi \Vik"·ngow!e o 
Rusi. niż je ma dzi~ Biornson o Dumie i 
roli , jaką w niej ode~ rali posłowi-e o ~~-
scy. Czytając . co o tern pisze. niepJ
dobna oprzeć s!ę. oburzeniu. że mog i SJ (• 

zn al eść szaJbierr,e, którzy, inform11ją~ 
g o w ten sposóh. pozwolili sobie do ter-o 
stopnifl 7 :-t d rwić z cztowieka o eurn
pcJ,k'c'·.1 na;rn. ·s,rn . :1 "'tir:izem ~(z\vc 



go starca. Wedle Biórnsona. gdy w Du 
mie chodziło o to, ·bY zwrócono chłn
pom trochę ziemi wówczas posłowie 
polscy nie odpowiedzieli otwancie: 
„,nie". ale :uciekli się do wybiegów, któ 
re ostatecznie doprowadziły do tego: 
:o.inie". Naprzód, czy chodziło istotn:c 
.tylko -0 zwrócenie chłopom ziemi, czy 
;też, iak mam zaszczyt przypomnieć, o 
i>owszechne jej WY'V(Jaszczenie i upart
stwowienie, '1 jeżeli tak, to któreż pań 
,stwo na zachodzie ,p_rzeprowadzilo tę 
,rzecz? Ziemia norwegska uboższa jest 
pd -vol kiej i krai nie stoi na rolnictwie, 
a jednak czy Bjorns.on może zareczyć, 
że chłopi !I10rwegscy znieś·bby spoko1-
nie, gdyby chciano odjąć im i ij!państw :) 
wić te spłachetki gleby, którą z ojoa, na. 
syna up"1wiają? Natomiast ja mo~~ę 
mu zaręczyć, że miliony chłopów pol
,skich wzięłyby za kosy i widłx, gdyby 
,spróbowano upaństwowić ich ziemtę. 
Tysiące podpisów wysłanych w tej 
.sprawie do posłów polskich w pierw
.szej Dumie, są dostateczną,_ poręką 
1Prawdy słów moidi. Ziemia nie jest tak 
Jak naprzyldad fabryki, tylko wartoś
cią. Ziemia jest ztirazem miłością - i 
ia ten skopul rozbijać się będą zawsze 
wszelkie socyalistyczne na nią zama-
4Chy. Nie kochają ziemi tylko takie lu
AY i tylko tacy ludzie„ w których du
iSZach nie wygalsly jeszcze instynkty 
koczownicze. W zbożnej, roh1iczej Pol
~ce podobne instynkty nie istniały ni~
·dv. 

To raz. A powtóre wszystko, co 
.mówi BiOrnson o wybiegach Kolai pol 
.skiego, jest wprost przeciwnem rzeczy 
,wistości i moglo być napi·s~rne chyba 
A.laf.ego, że papier jest cierpliwy. Po
.słowie oolscy w 1Pierwszej Dumie uzna 
twali, a .posłowie polscy JV dmgiej u
.znają jaknajsilniej potrzebę 1reform a
_.grarnych i zaopatrzenia w ziemię lud 
ności ma1łorolnej i bezrolnej, - nie chcą 
.tylko ani jej rabunku, l:rni· 1upafrstwo
!wi enia. Przedewszystkiem · zaś ży .::zą 
sobie. aby t·ai sprawa, o ile tyczy Pol 
.ski, qyfa rozpatrywaną nie w Dumie 
;przez Rosyan, mających o stosunka:h 
.polskich nie lepsze wyobrażenie od 
BiOrnsona~ ale w 1tuodowym sejmie 
J)Olskim, wybranym przytem przez 
czteroprzymiotnikowe (powszechne, ró 
:w·ne, tajne i bezpośrednie) glosowa•nie. 

Drugi zarzut, że Kolo polskie siprzc 
.ciwiało się autonomii Litwy i Ukrai.ny, 
Jest tylko nowym dowodem, do jakieg-o 
,.5topnia pozwolono sobie nadużyć lat
iWOWierności BiOrnsona. Nic :p.odobne
;go nie miało poprostu miejsca. Cóż 
)można nad tern więcej powiedzieć? 

Pwtest w Wyborgu, ci nr.iwet ro
i.wanie, 1którzy wzięli w nim udziail, u
,ważają obecnie za ka1pitalny blctd po!i
·.tycznv. Polaicy jeździli do Wyborga, 
11ie żeby „protestować przeciw prote
stowi'', ale by wyrazić kadetom swe 
współczucie i wyjaśnić im, dlaczego do 
J)rotestu :przylączyć się nie mogą. le 
tak było, można dowiedzieć się z 
~oierwszesto lepszego dzienniM1 i trzeb.{ 
było się rdowiedzieć, zanim się wy'Stą
piło z oskarżeniem. 

(Dokończenie nastąpi). 

!ljciec św. w sprawie walki o język 
ojczysty w nauce religii. 

Na odbytym w grudniu w Poznaniu 
wielkim wi,ecu poLsko-katohckim \V 

:sprawie języka wykladowe1go w nauce 
religii uchwalono 1aidres do Ojca św., 
który obecnie nadesłał 1!l1 ręce marsz.tł 
lka owego wieca. dr. Romana KomierJ
:wskiego następującą odpowiedź: 

Rzym Watykan 
14 maja 1907. 
Jaśnie Wielmożny Panie! 

Spotyka mn[e zaszczyt 'powiadomi~ 
. nie Jaśnie Wielmożnego Pkma z pole
cenia Jego Świątobliowości Paipieża, że 
złożony w czasie udzielonego .noslucl.la 
nia u Stóp Jego iprzez przedstawiciela 
K'<>mitetu wieca katolickiego pelen przy 
wiązania adres od katolików Pol1aków 
- Ojciec Swięty z sz·czególną . życzli 
wością przyjąć raczył. 

Wyrażone w nim uczucia uległości 
dla Stolicy Swiętej i dostojnej Osoby 
Namiestnika Chrystusowego są nie
zmiernie mile sercu ojcowskiemu Jego 
Świątobliwości; pochwalając też nie
złomną wierność narodu polskiego db 
Kościoła nie zapominai On w dzisieJ
:szych trudnych w1arunkach o 1Yotr ze-

bach tej tak poważnei części Swojej o
wczarni. 

Ojciec Święty zalecłljąc wszystkim 
ten spokój i tę rozwągę, która do roz
wiązania spraw najtnudniejszych i naj
zawilszych tak bardzo się przyczynia 
udzielai ze szczególną miłością tak Ja
śnie Wielmożnemu Pa1nu, •jako też tym 
którzy \adres podipisali i wszystkim, 

(którzy są mu drodzy, ApostDlskieg0 
Bł-0gosławief1stwa, jako zadatku po
ciech niebieskich. 

Szczęśliwym będąc, że moglem w~ 
pełnić tak za:szczytne ·polecenie, korzy 
stam ze sposobności, by wyrazić Jaś
nie Wielmożnemu Panu uczucia megJ 
glębokiego poważania. 

Ksiądz Adam Sapieha, 
rzeczywisty ·podkomorzy Jego Swią

tobliwości. 

Do powyższego pisma dodał p. Ko
mierowski naistępujące uwagi: 

Dla wszystkich uczestników wieca 
s!owa powyższe dostatecznie będą zr'J 
zumiale. Od siebie ipozwalam sobie 
dodać następujące uwagi: !Powyższa 
odpowi·edź przesłaną mi została rprz ·~z 
Monsignorn Saipiehę, wprost od _Ojca 
Swięteg.o, jako akt nie rpolityczinej, lecl 
religijnej natury, a nadto jako dowód, 
że powsfa:nie swoje zawdzięcz·a1 oso-bi
stemu UJczuciu Ojca Świ.ęteg-0. - D!'J-

,niosłość i znaczenie tego, że 01dec 
Święty „pochwalając niezłomną wier
ność narodu :polskiego dla Kościoła, nie 
zapomina w dzisiejszych trudnych cza
runkach o potrzebach tej tak f}Oważnej 
cz~ści Sw~i owczarni" - a dblej, przy 
przesłaniu błogosławieństwa . wszyst
kim, którzy adres 'Podpisali, zwrot do
tyczący „tych, którzy są mu drodzy'', 
·o._rzemówi z dostateczmą jasnością do 
kaidęgo serca i stanowić ·będzie do
wód uznania przez Stolicę Swiętą :i.3-

szych nieodzownych ipotrzeb w kształ
ceniu ireligijnem rbszych dzieci, a za
razem zadatek i rękojmię nieustanne
go 1przez Nią dopominania się o spra
wiedliwość. 

Roman Komierowski. 
Nieżychowo, 23 maja 1907 . 

Dzieci a gazety. 
Czy mamy pozwolić, aby dzieci na 

sze czytały gazety? Z tern 1pytaniern, 
które niejedno~rotuie j,urż :nieipo
koilo ojców, zwróciła się rechkcya 
„,Franfurter Zeitung" do dwóch wybi
„tnych peda~_ogów niemieckich. Obaj 
nadesłali odpowiedzi obszerne. 

Profeso1r dr. Gurlitt ~~st stanow
,czym 1przeciwnikiem zasady, że gazeta 
1przeznaczona jest dh wszystki!Ch <loro 
slych i dzieci. Mów.i on między inne
mi tak: 

„Na pyhnie, w którym !Wieku m;l 
dzieciom być dozwolone czyty_wanie 
gazet, odpowiedziałbym 1najchęi.niej: 
.„W żadnym". Nasze gazety są prze
,znaczone tylko dla ludzi dojrzałych. 
T1a1k samo i nasze teatry. Jest to rze
·czą niezmiernie przykrą. że p·ublicystfl. 
iSumienny musi ustł1wic~nie .pamiętać 
.o ·oczach i duszach dzk~ieięcych, nąrwet 
;przy omawianiu takich ikwestyi, które 
je nic a nic nie obchodzą. We włas
nym domu wyprawia is~ dzieci za 
. drzwi, zanim rozpoczyna się rozprawy 
(nad rzeczami, które dh wieku dzieci1t
,ce.~o są niewłaściwe. I jako motto nie
których artykulów dziennikarskich na
leżałoby na pisać: „Dzi eci ! za drzwi ! 
Bo inaczej mówić ·nie zacznę." Skoro 
,w .oublicznych sal21:::h do iańch, w są
dach, w iparlamentach i na zebraniach 
Judowy,ch niema mie,\i;ca dla dzieci, 
,więc nie 1powinniśmy także zgodzić się 
na to, aby czytyw.ały one sprawo.z.da ... 
,nia z owego życia dorosłych. Byłoby 
,niesłusznie żądać od gazet, aby k'rzy
stosowalv one swój ton i srwo'ją treść 
.do potrzeb czytelników nieletnich„. Pra 
.sa .prowadzi ustawicz·ną wal1kę ze 1złe
mi namiętnościiami ludzkości. A walki 
tej stoczyć nie 1111ożn1, ieżeff się rzeczy 
nie nazywa .po imieniu i nie oświetla 
ich do isamego wnętrza. Dokądże do
.szlibyśmy, gdyby gazety zrzekły się 
,dyskusyi kryty.cznei· nad .problematami 
.moralności, -które żyde niesie, które są 
tematem sztuki i literatury? Naszym 
artystom już dosyć dade się we ·2.1naki 
,pewien rodlla~ cenzury moralnej, który 
.zabrania im nieraz może najważniejsze 
wyipowiedzieć słowa. Już fryde
,ryk Hebbel skarżył się 1przecież, że 

ża<laią od niego, aby pisał dla pensy
onarek. '· 

. Po teJ obro11ie swobody vrasy, któ
ra nie może i nie vowinna oglą;dł1ć się 
)la to, że prócz dorosłych. czytają ją 
Jakże dzieci, IP· Ludwik Gurlitt ostate
cznie wyraża jednak przekonainie, że 
na nicby się nie zdało zabrani1a,ć dzie
,ciom czytyw(ania gazet. Rcrdzi tedy, 
aby prenumerowano ty)ko takie cza
.sorusma, które za skandi3!lem nie goni~ 
i sprawy traktują powaiżnie! 

Drugi z pedagogów, uczestniczą
~ych w ankiecie ·gazety frankfurcikiej 
,p. Henryk Scłiarrelman. oświadcza za
raz qa wstępie, że cokołwiekbyśmy po 
.wiedzieli o szkodliwości gazet dla mło 
,dych czyteLników, nie Zidoła'IJlY temu 
,przeszkodzić, aby dzieci do gazet za
glądały. Tego zmienić nie można. 
Dziennik, abonowany w rodzinie, czy
taja wszyscy: młodzi i star.zy. Cho
.dzi zatem tylko o to: w blci sposób wy 
,chowawoa· powinien wyzyskać gazetę 
dilt1 celów wychowawlczych. 

Fan Scharrelman twierdzi, że roz
,sądny ojdec znajdzie w gazecie dosko 
nały środek wy1chowawczy, bo nk nie 
,działh tak .pobudzająco na młode umy
.sly, j:ak wlaśnie 1Prasa, infarmu{ąca o 
wszystkiem i .potrącająca o najróżmej 
.szedziedziny wiedzy Judzkiej. Czy to 
.wojna burska, ·czy debaty w pairlamen
cie, czy rewolucya rosyijska, wszędzie 
.zn~1J:dzie się doskonały materyal 1Qeda
gogiczny. Dziecko z gazety może się 
,niera..z le.piej nauczyć geografii i histo
ryi, niż z książki. Trzeba tylko być 
r.Przy niem, gdy bierze dziennik do :;ę 
.ki. trzeba mu dawać wskazówki i wy
jaśnienia, trzeba ciekawość. rn:obudzo
,ną przez artykuł lub nothtkę dzienni
.karską, umiejętnie 1pokierować. Ot! n. 
,p. „Kataistrofa w kopalni". Dzi.ecko 
.czyta nazwę mie1jscowości, a ojciec za
iPYJuje: „Czy więsz gdzie to leży?" 

Geografia! 
Potem mowa jest o gazaJch wybu

.chających. 
Chemia! 
Potem Zl:ł!czyna się dyskusya o mine 

.rafa.eh, o „lampa1ch bezpi eczeń1s1twa' ', 
o „technice kopalnianej'' itd. Czego rntó 
.dy nie rozumie, to stary tłomaczy i 
tak odbywa się w sposób przyjemny 
lekcya, ktj}rą wywołała gazęta. 
, Nauczmy się tylko obchodzić umie
jętnie z gazetą w stosunku do dzieci, 
a z pewnością. więcej ona pożytku, mż 
szkody, przyniesie młodemu pokoleniu. 

'ł·A ot.acv na obczvznłe. ~ 
Baczność Rodacy w Obermarxloh! 

Wielki wiec w sprawie iwyiborów 
'Cl.o zarządu i reprezentacyi kościelnej 
odbędzie się w czwartek (Boże Cialo) 
dnh 30 maja, przed południem o godzi
nie pół do 12e~1, zaraz po nabożeństwie 
na sali pana Neuhau~ai (zum Grunewald 
,w Ober-Marxloh. ulica ttalfmannstr. I<o 
chani Rodacy! Już się zbliżają wybory 
do .zarządu i reprezenffacyi kościelnej, 
a kandydaci, którzy na to sta111owisko 
1byli powołani w ni·ewytlomaczony nam 
sposób, od tej sprawy się us,unęli. Prze
to jest 1powinnością każdego Rodaka w 
,Ober-Marxloh i okolicy na : ów wiec 
przybyć, abyśmy ponownie mogli do 
zarząg.u i reprezentacyi kościelnej no
wy.eh ktmdydatów wybrn,ć. Na wiecu 
.będzie . przemawiać b.edą mówcy za
miejscowi.1 O 11knajliozniejszy udzial 
uprzejmie prosi Komitet. 

Kamen. Na wniosek prokuratoryi 
1bochumskiej urządziła .polilcya tutejsza 
,w dniu 13 bm. rewizyę w mieszkaniu 
pana Ludwika Goli. Szuka.no jakichś nie 
bezpiecznych dla „fa ter landu" 1Przcd
mi-0tów, lecz nic nie i,na1eziono, choć „e 
wizya byta bardzo ścisłą, gdyż prze
trząśnięto nawet łóżka. 

Ze składu pana1 Goli zabrano jedy. 
nie kilka 1pocztówek, a z sypialni obra
zy Kośduszki, P-0niatowskiego i kilk!.t 
innych bo}11terów polskich, lecz naza-
1iutrz wszystko przyniesiono z powro-
1tem. A więc tylko się prokuratoryi zda 
wało, że Prusom ,grozi niebezpieczeń-
stwo. · 
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liemle polskie. 
Pra~ Zaehodafob" WarmH i Mizur . 

Gdairsk. Na pokładzie statku ,,Ac 
,gir" zaszedł we wtorek o godzinie pól 

do 1 lej ·do południa pożhtowania godny P 
.wypadek. Oto pękł tam naigle granat 
odłamy zraniły zaś marynarza tak sii z 
1nie, że niebawem życie zakończył. w 
godzinę później :pochowano zwloki na 
iementhrzu wojskowym. Zabity był sy
tllem jedynakiem wdowy pewnej, któ. 
ira PO powrocie z ·wojska~ zamierzata 
mu zdać gos·oodarstwo. · 

Gdańsk. Centrowcy się ruszają s 
1w tych dniach utworzy1li polityczne 0 ~ • 

(ganizacye dla miasta Gdańskh i gdań. 
tSkich ·powiatów wiejskich. które :mają 
vracować g()rliwie nad zaktadani:~m 
111iemieckich Towarzystw i rozm,ti
tych niemieckich komitetów. 

Tczew. W Palszowie znalezionJ 
iia 1drodze polnej zwloki zamordowane 1 
go . robotnika z Królestwa Polskiego 
Jako podejrzane~o o morderstwo aresz 
towano iczeladnilm ciesielskiego Bart
scha. Powodem zabóistwn ma być za 
.zdrość . 

Wąbrzeźno. Przy ostatnich wybo 
rrach do Rady miejskiej zwyciężyli sa
mi niemcy i to wskutek tego, że razem 
rz nimi głosowali żydzi. Polacy ze swej 
strony założyli iprzeciw wyborowi pr!) 
test, który atoli wydział okręgowy_ w 
Kwidzynie odrzucił. 

Słupsk. Nieszczęście wydan-zyła 
się w tuteijszym pułku huzarów. Slerc i 
gowca Kersteina uderzył koń kopytem 
tak nieszcz.ęśliwie w okolicę sercj1, że 
.złamał nie.szczęś'liweimu dwa żebra, 

1 

'W'Skutek czego śmierć nastąpiła na- , 
tychmiast. 

Z Wiei. Kr Poznusldegt»„ 
Poznań. Pan Władysław Specht 

Polak, wlaśdciel fabryki broni w Poz
naniu, wybuidowt1ł przed ipam Iaty w 
1pobliżu Łącznego młyna strzelnicę do 
:Qróbowania broni. Zdarzało się, że psot 
:nicy wyrządzali mu szkody, więc _po
iStanowił wybudować domek dla stró 
·ża, któryby ·pHnowal strzelnicy. Nie u 
-dzielono mu jednak konsensu. mimo że 
zastosował się do przep:sów ·budowla
nych. 

Ody się wreszcie przekonał, ż~ 
system odgryW/1 tu rnlę, zapragnął WY 
walczyć 'SQbie prawo w drodze proce
sowej. Wydział 1powiatowy odrzuc:ł 
jednak skargę, nie inaczej ;postąipił wr- 1 
dział obwodowy jako wyższa instan
cya. Wobec tego zwrócił się p, Specht 
do najwy.żJszeg.o sądu administracyjne 
go w B.erlinie, ale i ten sąd z11twierq?;i1 
wyroki poprzednich instancyi, nie po~ 
zwalają1c zbudować domku dla stróża. 

Fakt ten jest talk znamienny, że 
nie potrzeba do niego dodawać żad
nych komentarzy. Nie wątpimy, j,e o
mówiony będzie w pruskiej izbie posel 
skieij. ! 

Niemczyzna .to wolność!!! 
Śmigiel. W S~:i.rem Bojanowie ba 

wiło się dziecko na torze kolejowym. 
Gdy zbliżał się pociąg, dziecko tak s·ę 
wystraszyło, że spadło w rów i złama 
ło kręgi. Smierć nastąpiła na miejs~u. 

- We wtorek 1powiesila si~ słu
żąca Galomska, będąca w służbie u ko 
misarZ11 obwodowego Ranua. Przycz;y 
nv samobójstwa na razie n~e stwier-
dzono. i 

Kościan. Licytacya zafantowarry !h 
mebli ks. proboszcza dr. Surzyńskiego 
z Kościana odbyta się w środę na ryn 
ku mhsta wobec wielkich Uumów ludu 
naszego. Nikt nie licytowar, przeto rrn
pH meble p. dr. Laurentowski (za kana
pę i dwa fotele 220,13 marek) i poży
·czył je swemu proboszczowi. 

Ze Sl4zka czyli Starapo1s1d 
Pszów w Rybnickiem. W 1piwni:Y 

kupca Kiela w Pszczowie ·pękła beczka 
w której był spirytus; wskutek te~O 
ga1zy 1spirytusowe napełniły piwn~cQ 1 

roZJchodzily się talkie dalej do domu . 
Gdy poslugacz 11nem z 17-letnią wy
chowanką Kiela szedł zobaczyć do pt, 
.wnicy, co się stało, zapaliły się gazY 
od nie$ionego światła. Nastąpi! wielki 
wybuch. Obaj wymienieni zostali bar 
dzo ciężko popa1rzeni. Dnia następne„ 
go umnrto dziewczę wskutek ran, pod„ 
cza·s gdy posługacz znajduje się "'Y sta 
nie beznadziejnym. 

Kluczborek. Wielka burza z ciężki1n 
gradem przechodziła między miejsco„ 
woścfami Laski i Kępno w pierwsze 
święto Zielonych Swiąt p-0 pot.ud11iu. 
Szkody na 1polach są olbrzymie. 

Zegań, na Sląsku. Z więzienia1 tutei 
szego uciekt w nocy na sobotę niebr„„ 



piecznY p~1szek. tkacz Józef Nowicld 
z todzi, skazany niedawno na 5 f.:it 
domu karnego. 

Z innych dzielnie Polski. 
Zjazd kobiet polskich ro:opocznie 

5ię w niedz~elę dn~a 9 czewca w W:.J.i
szaiwje ip~s1edzem.e:n s.ekcyi prawno
polityczneJ. W. :v1hę ZJ1aizdu odbędzie 
się raut w Dohme Szwajcarskiej. 

W :poniedziałek, 10. ·czerw(\J, obra
dować będzie sekcya etyczno-spokcl 
ni, a wto~e~ zajmą d:Vie _sekcye, wy
chowawcza i ekonom1czna. Zjaz.d'J" i 
przewodniczyć będzie Marya Konop
nicka., przybywająica na ten czas do 
Wlarszawy .. Na .P~·siiedzeniach sekcyj-. 
inrch ~apgw1e~z.1e1I referaty pomiędzy 
. innymi z zam1e1scowych pp. Aleksaa
der Lednicki, Tadeusz Wróblewski i p. 
Bujwidowa z zamiejscowych pa.nie: 1\1. 
Karczewska, J. Kisielewska, hr. M'.iri
coni, dr. T. Męczkowska. CecyHa Srne 
gocka, oraz pp.: A. Świętochowski, A. 
Suligowski, L. Straszewicz i wielu in
nych.Pelrt1 li'Sta referentów rpodana bę 
d~ie narstępnie. ' 

Wydzial gospodarczy odbył w ty. 2h 
dniach vosiedzenie i rozdzielil ([)o:między 
~wy,ch członków zajęcia. Po.tworzyły 
się grupy, z których każda ma s1pęcy,'11l 
ne obowiązki zjazdowe. Jedna czuwac 
. będzie. aby uczestniczki zjazdu, potrze 
~ujące informacyi w kwestyi mies·l-
1kaf!, zn\1lazly je na miejscu, inna zaj
mować się będ2Jie o:prowadzeniem go
~ci przyjezdnych po mieście, wvsta,
wach, instytucva1ch, kościołach itp. 

Pomnik Łokietka Prze!J kilkoma 
· miesiącami ks. St. Kuliński podał pro 

Jekt wzniesienia pomnika królowi Wla 
dysławowi Łokietkowi w Brześciu ku 
nawskim. Pierwszą składkę n~1 ten cel 
dożył, wyjeżdżając z Brześcia .P· Wa
łraiszewslil. dyrektor miejscowej cukro 
JWni, w ilości 200 rubli. ... 
Wiadomośd ze świata~ 

WaHrn o powsizechne głosowanie. 
Austry~_c'.ka partya socyalistyczna 

uchwaliła poprzeć żądania socyalistów 
~vęgierskich zaproW\ldzenia powsze·ch
~ego prawa głosowania na Węgrzech. 
.W tym celu ma być urzą;dzony na 
N/ęg_rzech w czasie żni1w st1rejk poh-
,!y·czny. -- -

Szkolnictwo zawodowe w Prusach. 

O stanie szkolnictwa zawodowego 
m Prusach voucza nns ostatni numer u
,rzędowego .~M.i1nisteriaLblatt der łian:
,de!s und Oewerbever-waltung". W pót
rnczu zimowem r. 1906 i 07 w 19 S1:9ko
Jach budowy maszyn uczęszczało :ia 
~ursy dziennie 2030 uczniów. na wie
·Czorne 1222. Do 23 szkół górni1czy ~h 
'chodziło w lecie roku 1906 uczntów 
2433, w zimie zaś l906 i 07 r. uczniów 
15287. W 21 ·państwowych szkola:ch rze 
,mieślniczych 256 uczniów sfochało ca
Jego kursu, 217 tyl'ko niekitórych przed 
miotów, 367 wykłiaidów niedzielnyr:h ~ 
·Wieczornych; w szkol11d1 rzemieślni
czych, · otrzymujących pomoc ' rzą
dowe, do pierwszej kategoryi należało 
2~22 uczniów, do drugiej 632, do trze
r1ej 624, 6 szkół t'kacki!ch liczyło :3:)2 
,uczniów.: 7 wyższych tkackich 1451. 
Szkół technicznych uzupełniających by 
ilo 1493 z 256 500 uczniami szkół uzu
Jiet.niają;cych handlowych 334 z 36,609 
1~czniami i 3,222 uczennicami. Związki 
1 Stowarzyszenia utrzymywały 409 
szkół zawodowy:ch z 23,728 ucznimni, 
·P1 rzedsięb1orstw!1 p.rzemysłowe 42 szło 
·Y z 4841 uczniami. Szkół zawodowych 

8
1 uzupełniających dla kobiet bylo 108 z 
. 100 uczennicami. , . . 

.~Ykluczenie francuskiego ministra o
swfaty Brianda z partyi socyalistycznej 

E . W niedzielę mhł się odbyć w St. 
tienne kongres związku socyalistycz

iego departamentu Loire. Jedna z miej 
kcowyc~ grwp powzięta _u~hwałę ~ wy 
z l~czen1e ze związku m1mstra Bnąµda 
~Jego wy,st~pienie w parlamencie prze 

lc.twko a111archiczne1· działalności socya
, !St' 

ft okw. Uchwtala ta będzie przedłożo-
a ongresowi. 

Zarnieszki w Ameryce środkowej. 
tje ,,Associated Press" donosi: Prezy 
~ rt ~ikaraguy telegrafował do kon-
u a n1karagl;Jar1skiego w Nowym Or- · 

Jeanie, że w Salvatorze wybuchła re
wolucya, a ru1 jej czele stoi b. wicepre
zydent republiki, a obecny minister 
spraw y.rewnętrznych Prudentio Alva ~o 

flota norweska. 

63 glosami przeciw 47 sejm nor
weski uchwalił 3 mmony koron na za
mówienie w warsztatach Kmpp-ai łodzi 
podwodnej. 500.000 na zadecydowaną 
Już cL1wniej budowę torpedowca i 200 
tysięcy koron jako pierwszą ratę należ 
n~ za budowę kontrtonpedowca. 

Kobiety w sejmie finlandzkim. 
Kobiety, wybrane na posłów do 

sejmu, dzielą się według fraikcyi poli
tyicznych w sposób następujący. Do 
frakcyi spcyal-demokratycznej należy 
9 kobiet, starofińskiej - 6. szwedoma11 
skiej 2. Pozatem do /agrarnej, socyali
sty1cznej ( ?) i związku chrześcijar1-
skiego rpo jednej. 

1łW!!7 !!! 

Ze spraw robotniczych. 
Pomyślne zakończenie strejku. 
Z Delmenhorst w Oldenburgii do

.noszą nam. że bezroboC'ie w fabryce 
Jiooleum zakończyło się 24-go maja 
zwycięstwem robotników. 

••• n 

- Rozmaił ości~ 
Instynkt zwierzęcy. Niezwykły 

objaw instynktu zwierzęcego opisuje 
.„Daily Mail". w.e wsi Legowo w Ja .. 
.wie szare małpy ·czynily wi·e1lkie spu
istosze_nia w .plantacyach tytuniu, nisz
~zyły drzewa owocowe i zboże w po
Ju. Ludność miejscowJa, zniederipil'iwio 
iJa tą gospodarką, ,postanowiła małpy 
otruć strychniną i. nasypawszy 11.Ilubio
QJe ich owoce trucizną, rozłożyła je w 
okolicy wsi. Małpy zjadły owo·ce, za
t~horowały wprawdzie, ale żadna z nich 
:nie zdechła. Oktazalo się, że chore zwie 
irzę.ta odszukały liści temblekanu - zie 
fa, rosnącego zwlaszcz1a1 bardzo obfl
!Cie na Jawie, - tym zaś, które były 
ebyt słabe, by szukać same przynos1-
Jy lekarstwo towarzyszki. W vrzeciągu . 
kHku ·dni cala gromada wyzdrowiała i 
Jazila znów po drzewach. '1 

Ładunki monety. Jak donosi krm
sul angielski w Addis Abebie, w całej 
niemal Abisynii ftOZpowszechnilo się u
~ywanie ładunków broni, jako monety 
drobnej. Zwykle rachuje się 10 ladun
)ków za dolara, przyczem jedn~k ta
idunki muszą być w stanie zupełnie do 
;brym. Kto chce zmienić dolia.ra. ten o
itrzymuje stale 3 monety ipo 25 centów 
J dwa ładunki. 

Wysitawa1 psów policyjnych. Za
µząd miasta Rouen we Francyi, k)
JTZystają·c z za:powiedzihnej na maj wy 
.stawy rolnej, rurządza przy niej mię
,dzynarodowa wystawę psów policyj
nych. Od wielu miast z Belgii i Niemiec 
padeszły już zgłoszenia do udziału w 
·wystawje. 

Z róŻDJOb strODn 
Bochum. W niedzielę spadł tu grad. 

wielkości jaj gołębich. 
W Al\wizgranie 1przytrzymano hau

dhrkę dziewcząt i osadzono ją we wię 
zieniu. 

Gladbeck. Robotnik kolejowy He:
mann został ;przejechany przez pociąg 
i na miejscu wyzionął ducha. 
. Linden n. R. Syn górnik1ai Miillera 
.zostat przejechany przez wóz ciężaro
,wy. Odstawiono go domu chorych. 
_ OE1terełd. Podczas ·sporu uderzył 
robotnik leśny Korten kupca Schlem
'.manna siekiierą w głowę i mu cza
.szkę rozbił. K. został aresztowany . 

Czas najwyższy, aby rozwinąć sil
ną agita1cyę za „Wiarnsem Polskim''. 
Jeszcze dziesiątki tysięcy Polaków na 
obczyźnie obywają się bez ga·zety pol
skiej. Tych obojętnych Jj1klainiaijąc do 
.zapi·sywania „Wiamsai Polskiego", zd? 
bywa się ich dla svrawy nia,rodoweJ. 
O to zaś dbać winien każdy, kto chce 
zaslugiwać na nazw:ę Pohka. Z tego 
powodu należy owych Rodaków za
'chęcić, by za:pis~l'i sobie „Wiarusa Pol
skiego" na czerwiec. Prenumerata na 
ten jeden miesiąc wynosi tylko 50 fen., a z odnoszeniem do domu 14 fenygów 
więcej. · 

Sodingen. W kopalni „Mont-Cc
nis ", szyb III, zatrudniony przy bielu 

,nowęgo Zy bu zo~tał zabity górnik 
Franciszek .Moch. Zmarły osierocił 
.młodą żonę, którą dopiero przed trze
ma miesiącami zaślubił. 

Od Ekspedrc1i. 
B. w O. Ogłoszenie za 6 razy ko

sztuje netto 13.80 mr. 

Wycieczka do Hotstede 
W czwartek (w Boże Ciało), dnia 

30 maja odbędzie się wycieczka do o
grodu p. W alburga wHołstede przy ul. 
Pocztowej (Poststr.) O liczny udział 
.Rodaków z Bochum i całej okolicy u
prasza sie. 

Komitet wycieczek latowych. 

Wielki wiec kościelny w Hamborn 
odbędzie się w Boże Ciało, tj. w czwar· 
tek, dnia 30 maja o J?Odz. 11 , zaraz 
,po nabożeństwie, w sali p. Mare'go. 

O liczny udział Rodaków z całej pa 
rafii Hamborn uprasza się, gdyż ch~dzi 
o wybory kościelne. Komitet. 

Towarzystwo św. W<Jt.ielecha w Sch011tJ1ebeck 
poda1je swym czfonkom odo wiadomości iż w 
proces~i Bożego Cia.Ia bienze ud·zial z chorqg 
wią. Cz.C:onkowie powinni się na procesyę 
wszyscy stawić. (1) Zarząd. 

Baczność Gelsenkirchen. Schalke i O·kolica! 
Towarzystwo św. Stanisława Bisk. w Schalke 
obchodzi dnia 2 czerwca piątą rocznicę istnie
nia na wielkie-i sali p, :Eversloh (Wilhelms
g.arten). ul. Oststr. Szanowne Towarzystwa, 
i.które zaproszeJ1ia odebrały, ta•lcże i te, które 
zaproszeń dla braku adresów nie odebrafy l'a 

POiWYższą uroczystość uprzejmie 1zapraszamy 
i to z ch9rągwiami i palaszami. Przyilmowanie 
Towarzystw od go<lziny 2g1iei O godz.inie pól 
do 4ej wymarsz. do kościOlla; po nabożeństwie, 
nas.tą.pi na sali powitanie gości, koncert, dekla
macye, ś·piewy i teatr; po teatrze dalsza za
bawa. 

Uwaga: Ponieważ Tow. nasze zostalo 
przeniesiiQne z Domu katolickich To1w. na salę 
p. Fr. Eversloh (Wilhclms~arten) w Schalke, 
zatem prnsimy ws1Ze~kie listy i przesyłki ty
czące sif. Tow. przesylać piod powyższym a
dresem. - Zarazem donosimy szan. czlonkom 
i Rodakom. iż zebrnnie miesięczne odbędzie się 
w Boże CiaJo, dnia 30 maia, o godz.inie 4 po 
ipQludniu na sali p. 'Eversloh, Wilhelmsgartcn. 
Liczny udzial cz.tcYnków Poiadany. Goście mi-
le widziani (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Obermarxłoh 
podaue swym O:Z/oukom do wiadomo~cj, iż dnia 
30 maja, w uroczystość Bożego Ciała, o godz. 
4 po poludniu będz;e Towarzystwo nasze od
fotografowane przez p J. Grubę z Wanne. 
Wszvscy czloinkowie powinni się o oznacz::mym 
czasie stawić na sali p. Minhorsta. 
(2) - Zarząd. 

Towarzystw(} św. Wincenteg<> a Paulo w Grohn 
pod Bremeną 

oznajmia ws.zystkim Roda.kom J RodaczklY111 
w okolicy, iż w uroozystość Bożego1 Ciała u
rządza nasze tow. letnią zabawę u p. Pas.chego . 
na Schonebecku, przy ul. Bremeńskiej, o go
dzinie 4 po pooudniu. Wstęp wOllny _ 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincente2o a P. w Heeren 
donosi swym czlonkom, iż .w niedzielę. dnia 2 
czerwca, odlbędzie s.ie zebranie o godzinie pól 
do 4 po pol_ na sali p. Schneidera. O punktu
alny i liczny udzi.al uprasza się, gdyż są ważne 
sprawy ·do załatwienia. Goocie mile widziani. 
(1) Zarząd. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „S\Viię

tojózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

Komitet „Swiętojóz.afacia" sklada pana Jó
zefa Haina z Bochum-Hofstede z jego urzędu 
jako skarbnika „Swiętoi6zafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. Komitet 
,.Swietoi67·dada" potwierdza wybór pana Sta 
nislaw:. ' nyśloneg9 z Wattenscheid na skar
bnika .,Swiętojózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi Hai nowi z Bochum-Hofstede przyj
mować nadal skfadek na „Swiętojózafacie" 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
na rece pana Stanisława Zmyślon~RO z Wat
tenscheid, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

l(omitet „Swil}toiózafacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczący; Andrzej 

J(ranz zastęoca; T. Nawaclfi sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau
xeł. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rott
hausen. Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattens.cheid. f'ranciszek Krupka. Wojciech 

Kotowski z Essen. 

la) 30 maja po poludniu o godzinie 2ej '\' 1oka1u 
p H. Schumacher. 

· Na por.uidku dziennym: Now~· proiekt u
staw knapszaft<J\vych. Obór delegata. Inne waż 
:11e sprawy. ttl.Jedn. za.w. Połsk.ie". 

Wielki wiec vołsłll w Meuselwitz 
-Odbędzie sie w vią.tek, dnia 31 maia, wie zo
rem o 7 godzinie na sali Stadtbaus, na którym 
będzie przemawial prezes Sosiński z Boch11m. 
O liczny udzial vrosi 

HZiednoczenJe Zawodowe PolskJe•·. 
Hamm.. Meżem zaufania na kolonię W.e

scherhófen przy łfamm jest obrany Józei ttoif 
man Jemu tylko wolno skladki odbierać. 

· „Zjednoczenie Zawodowe Połskie •. 
W Złoommorowłe 28 mada w wtorek wieczo

rem o godzin ie 8 w lQkalu pana Baraniusa. 
W Klettwitz 30 maia w czwartek przed pola· 

dniem o godzinie 100 w lokalu p. Fischer. 
W Rezi 30 maja po poludniu o godzinie 3 w 

lok_alu p. Hub~r, d.awn. Schnig . 
Jako referent będzie przema·wial prezes 

Sosillski z Bochum. 
Wiece „Zjednoczenia zawod<>wego pot:Skie 

go" odbędą się w niedi..elę, 2 czerwca: 
W Heme u.o południu o godzinie 4 w lokalu p. 

Nitki ulic.a Nowa dla rodaków cz. Hol:sterhau
sen, na który także roda·ków z Herne się 
zaprasza. 

W Kamen w poludnie o godzinie 12 \V lolrn!a 
p, Ootz uL Bahnhofstr. 

W Hochstrahs po poludniu o godzinie 2 w lo
kalu p. Vierbaum. 

W l(riebitsch p-o poludniu o godzinie 3 w bkalu 
p. Kierstygo, na którym będzie przemawiał 
druh Sosir1ski z Bochum. 

Zebrania członków. 
W Gladbeck po południu o godzinie 4 w lokalu 

p. Kliper . 
W Essen po poluclniu <0 godzinie I w l™<:a.lu p. 

Meister. 
W Weitmar po pohtdniu o godzinie 4 w lokalu 

P. Heinemann. 
W Ober Marxłoh po południu o godzinie 4 w 

lokalu p. Minhorst. 
W Li.itgendortmund po poludniu o. godzinie 4 

w lokalu p Specht 
W Diimpten po poludniu o godzinie 5 w lokalu 

p. Eckhar.d dawniej Retz. 
W fl'eisenbrudt po poludniu o godzinie 4 w lo

kalu p. Oferbeck. 
W AJtenbochum po poJudniu o glodzinie 4 w lo

kalu Burkhardt Wittenerstr„ 
W Dorstfeld po po!udniu o godzinie 4 w loka

lu p. Klinghammer. 
W l(astrop przed poludinicm o godzinie 1 J w 

lokalu p_ Sender. 
W I(ilo-nii-Gaarden co 1 sobote w miesiącu wie 

·czorem o godzinie 8 w Vereinshau$_ Mulius
Strasse. 

W Grohn po pierwszym we wtorek wieczorem 
o godzinie 8 w lokalu pana Harjes 

Z powodu ważnych spraw, obchodzących 
każdego Polaka na obczyź11ie liczny udzia.ł po-
żądany _ „Zjednoczenie zaw. J>()lskie." 

Na Dom polski w Bochum. 
L. Przybyła, La11ge11dreer 30 fen. J, Drcż-

11ia:k, Gelsenkirchen 50 fen., M. Ciesielski, 
Heiscn 50 fen, Na chrzcinach u Leona w Bo
chum, 1 markę_ W. Walczak, Langendreer 50 
fen_, W. Zawaid~a. Linden, 1 mr., Strzelczyk, 
Gelsenkirchen 50 fen„ W. Leśniak, Gerthc 50 
fen., J Matyla, łlerne 50 fen., J_,. Matecki, 
Wiemelhausen 50 fen., Szczepan Lukow.czyk, 
Bruckhausen 50 fen„ Fr. Damski, Weitmar l 
markę, A. Klein. Weitmar 50 fen. 

Suma 7,80 mr, 
Wojciech Sosiński, Bochum. Unter den Linden 

Nr. 16 J. 

Pokwitowanie dobro-wouwch składek na chorą 
giew Bractwa Różaficowe20 Polek w Oiitmlg

ield_ 
N. N. 20 marek. M Krystek 10 marek, Fr. 

Jeszek IO marek, K. Ratajczak 6 marek, f. 
Sronck 5 marek, M. Szara 5 marek, J. Kędzio 
ra 5 marek, Kapala 4 marki, B. Kasperski 5 
marek, P. Sztul 3 marki, M. Wawrzyniak 3 
marki, E Sztajer 3 marki, K. Szczepańsika a 
marki, A Wycisk j marki W. Pohl 3 marki 
FHipiak 3 marki. Szymkowiak 3 mairki f. Każ 
mierczak 3 marki, M. Otts 3 marki, M. Jakóh 
3 marki, W. Broda 2,50 mr. J. Minta 2,50 mr. 
M Kobylarz 2,50 mr. W. Kaźmierczak 2.50 mr. 
J. Musielak 2,50 mr. J. Plocienik 2,50 mr. J. 
Pailuszek. 2,50 mr. Domagala 2,50 mr. K. Waś:k :-i 
2,50 mr. Koburzyr1ska 2,50 mr. Tm1zyi1ska 2,50 
mr Buczewska 2,50 mr. M. frąckoJWiak 2,50 
mr. E. Stanek 2,50 mr. A. Wawrzyniak 2,50 m. 
J. frąckowiak 2,50 mr. SzychtOWiak 2,50 mr. 
J(uznecka 2,50 mr K1wercz 2.50 mr. Nadarczew 
ska 2,50 mr Stocka 2,50 mr E. Kasperska 
2,50 mr. A. Kaspersika 2,50 mr. K. Wawrzy'11ak 
2_,50 mr. Dzierza 2,50 mr. Wi!czkawiak, 2.50 
mr. W. Spychaj 2,10 mr Kosmalska 2,00 mr. 
B Jędrzejak 2 marki, Ciesielska 2 marki Cit'ś
lik 2 marki Rogalka 1,50 mr. Marcinkowska 
1,50 mr Ool~ecka 1,50 mr. Jakubek 1 markę, 
Wloohal 1 mr. E. Rataijczak 1 mr. Pieska 1 m. 
S-piewaik 1 mr. J akuhek 1 mr. A Ratajczak ·1 
mr. Rosa 1 mr. łI Gozdek l mr. Wleklik 1 mr 
J Tomasz.ewski l mr. Sosnowska 55 fen. Ooz 
dek 50 fen. Humpich 50 fen. Dutczak 50 fen, 
Król 50 fen. B. Or.zadzielewski 50fen. Drąszew 
ski .50 fen Michałek 30 fen. f. Mątowski 20 
fen F. Stefaniak 10 fen. W Majewski 10 fen. 
Tomaszewski 10 fen. Koralewski 10 fen., 
Klemczak 2,50 mr. Paiwuta I mr. St. Min!<us 
3 marki, P. Nowak 1,50 mr. M Praszc7~1.k 1 mr 

Z Z d • d I M. Roszak 50 fen_. · 8 j8 00CZ8Rl8 Z8W0 01, PO Ski8g0, Uwag a·: Ktoby z ofiarodawców nie byl 
w niniejszem pokwitowaniu umieszczony, JJro-

. -- - _j 

Baczność Kottenburg! szę się zglosić do niże.i podpisanej . (614) 
Zebrania cz.tanków „Ziednoczenia zawodo- Jadwiga l(ędz.i<>ra. nadzelatorka. Giinnigield, 

wego pols~de-go" odbywają się oo trzecią nie- l(lrchstr. 56a. 
dzielę po poludniu o godz. 2 na sali p. Oestrich ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!ll!!l!!!!!!!!l!!ll!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!I 
w Rauxel. & ::SS 
Wiec „Zjednoczenia zawodowe~o polskHego" 

w Kirchłłnde 
odbędzie sie w czwartek (Swięto Bożego Cia- ~- ltec pabUczlłOka nie odpowiada. 

~:r' ~~~~~~~?}~~?--' ~·--~~-- 4 .~>-t• 

Za oi:loszenła I reklamy redakcYa •• 



Towarzystwo glmn. „Sokół" w Habinj[horst 
zasyla swemu druhowi 

PAWLOWI KOŚCIELNIAKOWl 
i iego dozgonnej towarzyszce życia 

MARY ANNIE JĘSIAKÓWNIE 
w dniu Ich ślubu, dnia 28 1111aja, jak naiiserde
czniesze życzenia. - Czemu dziś wesolość 
wielka .,szarego" ptaka. - Ach, bo dzjsiai uro
czystość druha K:ościelnia.ka. - My też wdzię
czni calem sercem i chccią pospieszamy, -
By Mloda Para dlugich lat dori:yla, tego win
szujemy! - Czolem I 

W imieniu Gniazda: Wydział. 

BHi'łlll1Bfill.,_łł 

P lelgrzymka polska 
z Oberhausen i okoliey do 

NevigesI 
W niedzielę, dnia 2 ,czerwca o godzini 7,20 

rano wyjeżdża pielgrzymka z polskim księdzem 
dO Newjges. - Pielgrzymka będzie z powro
tem w Oberhausen o godzinie 9 wieczorem. 

Biletów na jazdę kołeiową w cenie 2 marek 
aabyć można u panów przewodniczących To
warzystw polsł'.rn katolickich, jako też u pp. 
Jóskowiaka, Schmidtstr. i Szulca w Diimpten. 
Panowie przeWiOdniczący mogą odebrać bilety 
prow'izorycMe u pp, Jóskowia:ka, Schmidtstr. 
i u Danielewicza. Outenbergstr. l - Wszyst

kich Rodaków i Rodac~ki chcących wz.iąść u
dz.ial w pielgrzymce, prosimy usjJnie o wcze.s
ne zaopatrzenie się w bilety ina kolei. 

O liczny udzial w tei pielgrzymce, która 
&it; bardzo okazale zapowiada, prosi 
(610) Komitet. 
U w a 1 a: 

Wszyscy uczestnicy w pielgrzymce mają 
sp_osobność do spowiedzi św_ w sob'otę duial 
cterwca od godziny 8.30 ai do wieczoru. 

BA.C!NO$·C· i 
hwadJ'etwo glmaastJ'ame „Sotót' w &iłieu 
~ea w nledzitle. <1nłe e-iO cunrca tit. 
tar 1fietkie4 sali pana Posta (l(aiserg-arWtł \V
lłut11-W est. Altendorferstr. 31S 

- zabawe latowe. -
1*iąc90ną z koncertem. ćwiczeniami gimnailtlf 
.-..i~nri ł tańcami. Początek o god~inia i po 
pdudnfn_ Czolem! (4) WydztaL 

Uwaita: Dzieciom nal()t~cy.m kiOJ •oty 
~P rta salę wzbroniony. 

Kasa oszczednoSci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 487 
i proe. za rooznem wypowiecheniem 
4: i pół proc. za. półroCiJnem wypowiedz. 
-4 proc. ~za natychmiastowem wydowied.z. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) 

Budzik g1. iizwoa•k. loaó .u. 
Zegarek :::is::~ 2,a5 u 
Zegarek Ble":::' 6,s5 m). 

Cenni.kJ" około 2000 ilustr&. 
cJi YJL urmo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Rłsmareka •· 

~ 
1'11odzi lodzie, 

k:tórzyby chcieli przyjąć prac~ w kC1)alni, do 
i. zw. maszynowych „quersch\agów" mogą się 
eglosić do wYższego urzędnika Jói.efa Sikory 
wf'rlllendorf przy fssen, łfohestr. 25, !ub w 
biurze kopalni •• Konlgln Elisabeth" albo ko
.palni •• WUhełm" pomiec!zy godziną 2-3~ po 
l)Oludniu_ (f>06) 

-----...L Baczność Rodacy! 
Szanownym Rodakom w Ge'

senkirchen, Wanne i oklicy 
donosimy, iżeśmy założyli 

wielki skład mebli 
w rozmaitym gatunku, jako to 
szafy do rzeczy, szafy do ku
chni i szafonierki. maszyny do 
gotowania, stoły, stołki, kanapy, 
łóżka, z materacami i bez, lustra 
w rozm&itych gatunkach, całko
wite wyprawy dla młodożeń
ców, wóziki dla dzieci i wóziki 
sportowe, komody do bielizny. 

Także polecamy szanownym 
rodakom w rozmaitym ga ·unku 
matel'Je na anknłe I na 
poielele, także ubrania 
dla m('Ż°CZJ zn I dzieci. 

Polecamy wszystko w wie1
-

kiem wyborze. Zapraszamy sza
nownych Rodaków do zwiedze
nia naszego składu bez pr~ymu
su kurna. Nas.r. P.kład ?.najduje 
się w Gt;l11te1t h·eht·n~ uli· 
ca W1sol;a 6t \Hochtstr.) 
obok centrali elektrycznej. 

Franciszek Wiśniewski 
i Spółka. 

Przy za.kupnie zwraca się ko-
szta podróży. 603 

I 

-----
Kakulaturę 

(czyli stary papier) sprzedaje tanio 

,. Właru& Polsld" Boehum.. 

~~I I rr:;:~IA 
„11 eged acht" 

jest najlepszy i 
najtańszy na 
ewiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra
nia używać ani 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po· 
trzeba już rzeó 
tylko się ją wy
płócze. Gwaran
cya na ochronę 

bielizny. 

Do nabycia: 
w łhrxloh: 

Aug. Eggert, 
wdowa pet. Griimer. 
Otto Mess Nachfi. 

w Hamborn.: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Aug. Multhaupt, 
Gast. Tjarks, 
J, Htittemann. 

w Bruckhansen: 

Hamb. Importh. „Wenz", 
J. Juszczak. 

w Neumiihl: 
Ang. Hesse. 

w Buschhausen: 
Ho.go Eggert. 537 , __ 

llanapa pluszowa 
• A marek z~raz na. 
iprzeda.t Essen, ulica. 
lf'iesenstl'. 13. (599) 

Liszaj 
mokry I •11hy liszaj, łuplff, 
lkrofuły, pryszczyce, wyrzuty 
lkóme, 

otwarte nogi, 
obrażenia nóg, wrzody na no
gach, żyły kurczowe, bol~e 
palce, zaatarr..ałe rany są często 
uporczywe; kto dotyehczaa d&
remnle oczekiwał wyleczenia, 
nleeh jeszcze raz spróbuje od 
dawna jak najlepiej wypró
bowanej 

maśoi Rino 
bll2l trucizn)' i kwasów. 

PW1Zka 1.- mk. Codzłeń oti-zv 
mujemy pisma dzlękczyniill. 
'l'ylko prawd~iwa w oryginal· 
nem opakowaniu biało-zielono 
czerwonem i .: firmą 
Schubert & Co., Welnbohla. 
.Naśladowań ni0 trzeba prr.yj-

mować. 
Do u.4byeia w wielu apt.ekacb.. 

Kiłkunast11 do ikonałych 

llrawc6w[ 
znajdzie stałe zatrudnie· 
nie od ze.raz lub poźniej. 

W. Powało wski, 
Boełtu.Dl, Alleestr.19 

Poszukuję od zaraz lub 
1 czerwca, (601) 

słuią~ą 
mówiącą po polsku i 
niemiecku dla domowej 
pracy 
Piotr Knrpl8z, 

restauracya, 
W a11t.ne, Konigstr. 11. 

Pilna i skrzętna 

_.._. SwóJ dlt swego! __ _ 
Szan. Rodakom z Brnehu i oiolicy donoszę uprzejmie, 

ii objąłem od p. lgnatił"go Waebtmajera przy ulicy 
GraniezneJ (Grenzstr.) 8ł w pobliżu szybn „Ludwika" 

dziewczyna 
potrzebna od 1 czerwca. 

skład towarów 
kolonialnych i krótkich. 

Przy tej sposobności polecam Szan. Rodakom 

'Ił il>... polskie wina, ~ 
c dleżałe cygara I papierosy 

po _i . .i• najtańBzych cenach hurtownie i detalicznie. 
Prosiąc Szan. Rodaków o popieranie mego interesu, kreślę 

z wysokim szacunkiem 

Paul Lłtt, 
cukiernik 

E8Men- 613 
B1i.ttenHl1ełd, 

Dorotheenstr. 23. 

· lllidHego ezd. 

krawieckiego 
na małe sztuki, potrze· 
buje od zaraz (600) 

Tomaszewski, 
Essen, 

ul Grabenstrasse nr. 45. 

Służąca Polka 

Handel 

mebli i wy pralt 
polskiej firmy 

w Bruch u, Bochumerstrasse l2J 
sprzedaje wł~eej w tygodniu, jak niejedna okrzyczana ftrnta 

żytlowska w miesiącu. 

Czemu? 
:eo PolacW w Bruchn i okolicy trzymaj~ się hash „iw~j1 

J do swego!" 
1 

Bo ~olacw wiedz", ~e kupują u mnie Q wiele tani~ i * .I towar lepszy jak u tydów. 

Ce.-.~ wielki "'Ybór i sumienna usługa powołnj, 
...,J" ' że katdy Polak ze zaufaniem wchodzi do 

============== mego interesu. 
Tame 

~ Wysokość wpłaty i odpłaty kaZdJ 
odbiorca sam oznacza. ~ 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 

Moja 

KASA · 08ZCZĘDN08CI 
daje ka!demn sposobność odł ,tenia zbytniego grosza, ba\dŻ to na et~ 

godzinę, bl\dŹ te! na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowanie•. 

interes kredytowy i Kasa Oszczednoś~· 
Herne, Bahnhofstr. 50 (wchód z 

Oststr.) 
Telefon = Herne 577, Bruch 581. 

k Bacznoś~ Rodacy w tł 
~ Wanne I okolicy! ~ 
~ Donogzę szan Rodakom, iż z dniem tf 
~ 12 maja rb. otworzyłem w Wanne przy ~ 
.._~ ulley Dworcowej (Bahnhol• ~.a. 
~ strasse) 93 ....,, 

t ksiegarnie polską ;: 
ft i polecam ksi!liki do nabożeństwa i po- tj 
~ wieściowe, śpiewniki, obrazy religijne i ~ ._„ narodowe, krzyże, figury świętych Pań- ~ 
~ ekich, różańce, szkaplerze, powinszowania, „-.,, 
ft karty weselne, karty narodowe i z wi- ~ 
.._,- dokami, papier listowy z polskimi na- \!Jll. 
~ główkami, wif\zarki itd. itd., jakoteż ey• •Y 
ft aary I paple.rosy. Również opra- ~ 
.__,. włam obrazy, wianki i wiązarki pięknie ~ 
~ i tanio. W'Y 
~ Prosząc Rodaków o poparcie mego ft 
~ przedsi~biorstwa, kreślę 591 tj °88 
~ z sz;acunkiem tł I •t Wojciech Kościelny. tt 

~zeladnik piekarski, 

B.SIĄŻEOZU 
dla 

plelgrzym6w 
udających się do miejsc cudow· 
nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne· 

viges), Werl itd . 
zawierająca opis owych miejsc pąt
niczych, nabożeństw podczas Mszy 
św., morl..litwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy· 
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena óO fenygów, z przesyłklł 
65 fenyg0w. Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 
c Szczepan Kowalczyk,, 

ti.astrop, Bcekllngbausen-Siid, 

ł dziewczt; d.o dzłe
eł s~ od zaraz lub od 
1 czerwca. potrzebne samodz"elnie prcaujący znajdzie stałą pra-

ooaioooooooo 
ooggggg30 

Włdumestr. ~' Grenzstr. G'f. (615 
Roman Paul, I cq zaraz lub od 4 czerwca. (617) 
rzeźnik polski,:(61s) Andrzej Franka, piekarz polski, 

H"rne, ul. Neustrasse. w K.astrop-8rl1werin, ul • .Augusty nr. 2. 

00000 ooo-
0 

-~·- ra 8ntk, nakład I redakcyc od powiedi:łamy~ A n t <>n ł Br ei ł .k 1 w Bochum. Nakładem 1 czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pot" w Bochuin. 



Boehmn a ś odę d. ia 9 maja 
i~-------~--------------~------.;__-------~---:.----------------------• 
------~----------------------------------~~~--------~~--------------------------------~------------------------------------------~--------------------------------------------~--------------------~------
l11~'t&!L1t ·~łsm~ ltdow11 dla rQla.kó· Ś ia i O I ra polUya1 1 t zat ilbko 1 

~~•11c.~kl codziennie z wyją,tkiem dni poświątecz
. ,dl. Przed'plata kwartalna ,na poczcie i u listowych 
rfll.OM 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
I fłll. ,,Wiarus Polski" zapisany iest w cenniku pocz 

łO"l'l;"Yill pod znakiem „L. wlnisoh nr. 123." 
f mlQ Boże za li arc I Ojczyznę! 

Za inseraty plaCJ sic za miejsce rzadka drob~ '' • 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami * 
fen. Kto czesto e>glasza otrzyma rabat. - Listy •• 
„Wiarusa Polskl~o" naleb frankować I podał • 
nich dokladny adres piszącesro Rekop. nło zw~ „ . .,...vg~~fl .. ~l'D,....~'"'··~"""-'!'~......,1a."1,•;1•~..-..i:"""• ___ .., _ _ ··~~, ... „~„„-• --•mu:mdB!lll&L't411t•-••,..----------•.,.;,.y„ _______________________ ..., •. „ 

?edakcy:t, Drukarnia i Księgar nla z11&. dujt się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiaro Polskł0 Bochum. -Te Ie fon nr. 1414. 
itP~~·~ .. ~ - ····- : ____ . . _ .. .. „ ··- __ -· ___ • · --- ·, __ - ·- -· - ••. „ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe I leczne i. ekcmomi1czne Polaków powi.n-
6wJć, czytać i pisać po polsku! Nie ,no być uj,ęte iprzez organizacye-polskie; 

do cara deputacye i telegramy, żeby to kulturalne i 1patryotyc~ne- bohater
zmienil prawo wyborcze, bo zagraża stwo będzie ich sądził sąd niemiecki. 
ono kulturze: ·styszeliśmy, Jak poseł aby nie mogło si~ zdawać. że ich sądzi 
Grabski rzekł bez ogródek: ,.Jeżeli rząd .stronniczy .polski. I to jest literalnie po 
chce nadać Wszechpolsce <Królestwu, wód, z którego się zrodził artykuł 
Litwie, Ukrainie i Białorusi) samorząd, .BiOrnsona o sza(mie polskim, o polskiej 
to przyrzekamy solennie, że w przecią ,tyrnl)ii wogóle i o ucisku rusinów w 
gu dwóch miesięcy! będą rewolucyo- szczególności. 

test Polakiem, kto potomstwu swemu 1uważatiąc, że polscy rzemieślnicy i 

111emczyć się pozwoli! robotnicy w Berlinie i okolicy ipawinni 
U! 

Z wypadk6w dal&, 

W kopalniach nafty w Borysławiu w 
CiaUcyi srożył się wielki pożar. 

Piorun zapalil 11 szybów. Spaliły 

się wieże wiertnicze i maszyny. 

dążyć do organizowania się zawodo
,wego w organizacyach polskich; 

uważając_, że samoistna 1polska orga 
nizacya zawodowa, w BerHnie nie ma 
widoków ipowodzenia, rproszą, aby re-
iprezentowane ·na wiecu przez swych 

niści w pień wycięci." Wchodzimy znów w ten sam las. 

1Przedistawicieli trzy istnieJace organuza 
eye polskie porozumiały 1Się pomiędzy 
so_bą z jednej strony, jako też z przed
stawicielami •sfer rzemieśln~czych i ro
botniczych Be11lina i okolicy z drugiej 
strony i ·PO ·porozumieniu się, j.edna z 
tych trze9.h Qrganizacyi rnjęla się zor

W Brunświku se,jm wybiera dziś, w g_ani0owaniem się rzemieślników i ro~ 

Czytając to, zdlawało mi się, że ,„Uniw'ersytet we Lwowie byl pierwot 
śnię. Więc polacy sprzeciwiali się au- inie ruski" - mówi Bjornson. - Kiedy? 
tonomii Litwy i Rusi, a za samorząd Jest to taka .prawda, jak tot że na Lit
.dla siebie i dla1 Litwy z Rusią obiecy- wie, UkraJnie i Białorusi znajduje sict 
wali wytracić rewolucyonistów ! 'R_ó- 30 milionów rusinów, a tylko 900 tysię
wnem ,prawem możnaby powiedzieć, .cy Polaków, lub bk to, że w Polsce na 
że BjOrnson 1po rozbi1ciu się unii szwe- 7 milionów chłopów jest 5 milionów 
dzko norwegskiej starał sie o koronę '.bezrolnych. Ale kto powiedział, że Ka
norwegską dla siebie j swych potom- ło polskie uznało reformę agrarną za. 
ków. ~ie też innego nie można przy- 'zbytecziną, dla tego i uniwersytet we 
puścić, tylko że odegrał tu rolę j.aikiś .Lwowie mógł być „rpierwotnie ru:kim' 
szalbierz, który go najrozmyślniej O· .Prawda jednak, iktóra się nie da uśpić, 
szukał - jakiś politYtczny ruski fhl- ., choćby 1ą usypiał ta1ldi hypnotyzer, 
staf, o którym można1by powiedzieć to, jak Bjornson, mówi co innego. Mówi 
co Szekspir przez usta.królewicza Hen .<ma, że we Lwowie, rw którym zJiuwa
Jryka mówi o falstafie angielskim: żę nawiasem jest niespełna 10 prol:ent 
,t.Klamstwa jego są podobne do olea, rusinów, uniwersytet nie był ani picr
który je spłodził - równie potworl}e ~ wotnie, ani nigdy ruskim. Został on n -

wtorek, nowego rejenta. 

Zostanie} lilim x tpewnością książę 
Jan Albrecht Meklemburski. Listę cy
wila~ uchwalil iuż 'Sejm w tej ~armej 

·wyisokości co dawniej 1 125 322% m. 

W Persyi wzrasta wrzenie. 

Ludność oburiona jest na guberna
toń:i. Luri•stanu. Gdy irząd odmówił na
.tyołtmiastowego usunięcia gubernatora 
urządziła ludność 'Stolicy Teheranu 
wielkie demonstracye skierowane iprze 
ciw szachowi. 

Dziennikarze angielscy przybyli juz 

do Niemiec. 

Podejmowano ich 1nasamprzód na· 
der lilroczyście w Bremie. 

W Środkowej Ameryce znów zanosi 
się na wojnę. 

Do „Rifankfurter Zt_g" depeszują, że 
stosunki Mekisyku do Guatemali tak 
się za-ostrzyły, iż obydwa ;państwa 
przygotowują s~ę do :wo}ny. 

Strefk w kopalniach transwalskich 

' tliWa dalej. 

Na odbytem w Johannesburgu zgro
madzeniu uchwailono nie podejmowtłć 
pracy. Strejlmje 10 ty~ięcy białych 

·-górników. 
··---=------·----- -- _______ __!!!!"!_ 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie" 
w Berlinie. 

j 

W niedzielę, dnia 26 mai.a na sali 
p. l(ellera w Berlinie odbył się wiec 
fJ)olski w celu zastanowienia się nad 
~rawą zorganizowłania1 w organizacyi 
POiskiej robotników i rzemieślników 
~o1'skich Beirlina i okoUcy. :· 

Z ramienia „Zjedn01Czenia Zawado.:. 
Wego Pol!Skiego" z Bochum brał udział 
~ obradach prezes dmh Sosiński i dh. 
Jozef Regulski z Łużyc. Jako przed
'Stawicie.Ie Zwiazku Zawodowego Pol
skiego" z Poznania przybyli dh. dh. 
Nowicki i Piotrowski, od „Związku , 
WzaJjemnej Pomocy" :p. Królik prezes 
tegoż z Bytomua. .. 

Na wiecu uchwalono i przyjęto na
stępującą rezolucyę: 

„Polacy Berlina i okolicy zebrani 
na wiecu w dniu 26 maja 1907 r. wy
thodzac z zato-;.en!a że ca·łe życie spó-

botniików w Berlinie i okolicy." 
Ty.le rezolucya. 
W .tfachubę wchodzi naturalnie tylko 

naJsilniejsza organirzacya polska „Zje
dnoczenie zawodowe polskie." 

Do s·prawy tej jesz.cze powrócimy. 
'!!!. - -- -- - nmr• 

Wybory w Galicyi. 
Do wieczora dnia 25-go bm. wybr«t bezczelne". Ale dać się Uak oszukać, lożony za króla Jana Kazimierzai w r1l 

no ,z Gaili.cyi 50 1posłów, z tego 41 pola- co za upokorzenie dla Biornsona„. Po ku 1661, a w pierwotnern stadyum swe 
tków 8 r·usinów i jednego niemca (socj.) seł drabski chce S?:O ipodobno pozwać go i·stnienia zWf;lł się jezuickim. Wy
W Mług przynalctnośei narodowe~ ,l.· "l.Y~t&11-.· >W'.-:~ j 'kład • . . , tą
ipartyinej, nowo wybrani pastowie two nie uczyml. Przecie nawet dzienniki czeniu dzisiejszej Galicyi do Austryi, 
rzą n~tępujące grupy: rosyjskie wyśmiewa,ją obecnie łatwo została owa wszechnica zmieniona 

Polacy. wierność sędziwego pisarza. To chyba f przez Józefo II w tak zwany uniwcrsy 
Polskie stronnictwo demokratycz wystarcza. tet Józefiński. Wykładano w nim, jak 

ne 3 (Kolischer, Petelenz. Sikorski). Jest bowiem coś wzbudzającego li · j dawniej po łacinie z wyjątkiem tealo-
Demoqaci 4 (Loewenstein, Mała- tość w takim zupełnym $niku zmy... ,gii ~astoralnej, której polski wykład 

chowski, Staniszewski. Zieleniewicz .siu krytycvnego. Nie chce inp. wierzyć .cesarz potwierdził. W mku 1805 prze· 
Narodowi Demokraci 7 (Dietzius, BWrnson ofiicyalnei 'Statystyce OaHcyf, .mieniono zaktad na Liceum (wykład ta 

Fiedler, Głąbiński, Gold, Jabłoński, Wią dokonywanej nai miejscu wed1e zapi- dński). W roku 1816 przywrócono mu 
cek). sów czynionych przez ojców rodzin, ·prawa uniwersyteckie. W roku 1817 

Konserwatyści 7 (Abrahamowicz, a układanej w Wiedniu przez centralną wprowadzono k.aitedrę ję~ka i litern
Biliński, Bobrzyński, Dzieduszy1cki, Ko komisyę, złożoną z niemców. Woll tury polskiej. W roku 1824 uniwersy
rytowski, Lubomirski, Starzyński, Za- wierzyć statystyce dostarczonej mu tet zniemczono. W r. 1848 wszystkie 
górski). przez mskoiesro falstafa. Skarży się, że .wYkhdy roz9oczęły się po !Polsku. Po 

Ludowicy 12 (Bojko. Bomba, Ja- oficyralna zaliczyła do Polakó~ żydów zbombardowaniu Lwowa nastąpił po
chowicz, Krempa, Madey, Mleczko, Ol- a ponadto, dwieście tysięcy Rusi1nów, .wrót niemczyzny. teologia została n·) 
szewski„ Paduch, Siwula. Staniszew- ·dlatego tylko, że są katolikami. Żydzi polsku, rusinom zaś przyrzeczono ot}V\> 
ski, Stapiński, Sredniawski). w;prawdzie zapisują isię sami, do ja- .rzenie pewnych katedr ruskich, gdy. 

Centrowcy 5 (Męski, Korpyciński, kiej chcą narodowości, a ~usini gall- się ich jezyk rozwi1nie dostatecznie. 
Aastor, Szajer, Żyguliński.) cyjscy wszyscy są katolikami i róż- W roku 1871 znikły ograniczenia 

Socyaliści 2 (ttudec, Liebermaam). niąc się od łacinników tylko obrząd- językowe, wsku~eK czecio zn3hzfo się 
· Dziki 1 (Gross.) kiem, wszyscy podlegają władzy p.1- stu dziewięciu o·r )Ii.!sorów polskich, a 

Rusini. pieża. Ale w Norwegii wolino takich siedmiu ruskich. W rnkn 1882 ministe-
Ukraińcy 6 (Budzynowski, Koles- rzeczy nie wiedzieć i wolno płakać ra- ryum we Wiedniu uznało, że językiem 

sa, Okuniemski, Onyszkiewicz, Petryc zem z ruskim aniołem nad intrygą pol wykładowym jest języl\ nolski. W we·· 
ki, Woynarowski). skiego szatana. wnętrznem urzr:,lJw:wia obowiązywał 

Moskalofil I (Kuryłowioz.) Zauważyć przy sposobności nal~ początkowo ła ·:;iri„'..J, nasti:pnie :i ·.em:ec 
Radykał 1 (Trylowski). ży, że ·przy ukladaniu tej s~1tystyki ki, •potem po '. ski. Nic p rzyszło d ~ > gło-

Niemcy. zaszla istotnie pewna pomylka1. W Wie wy mówić o .ruskim. 
Wybrany jeden, ~r. Mahler socya- dniu zaliczono do Rusinów dwicści~- Wobec ;eg,J, czem jest 1 zkąd się 

lista z Pragi. tysięcy Polaków, dlatego tylko, że nie wzięto twierdzenie Bjórnsona. z które-
Dalsze wybory. mają.c w oobliż,u kościołów łac ińskich, go jednak zrodził s i ę cały jego artykul 

Wobec tego, że dotychczas wy- przystosowali sie z konieczności d' że uniwersytet we Lwowie byl pierwot 
brano 50 posłów, dokonany być Jesz- katolickiego obrządku słowiański ego. nie ru kim. 
cze musi wybór 56 posłów. Na 28 pos- Zkąd jednak wziął się cały ów las Jakie nh to złożono dowm~y ? A o 
łów odbywały się w. piąte:k wybory po ktiarrnstw i niedorzeczności, tak gęsty, dowody, kto się stanowi sędzi:.i, musi 
nowne w 14 okręgach. Scisłe wybory że nie wiadomo, do iaikiego drz~wa pytat inaczej wyroki jego będą przy · 
co do 9 postów odbywały się także w zbl iżyć s ię najprzód z toporem ? Z cze pominaty dawniejsze ture kie. 
piątek. Dalsze ścisk wybory, w celu go to wszystko poszto? Oto przed nie- Nikt z Polaków nie będzie się 
obsadzenia 12 mandatów, odbędą się ł dawnym czasem banda studentów ru ~·Przeciw i ał chcci rusinów po iadania 
28-go maja; 7 posłów wybranych bę- I skich napad ła pod n i eobecność polskich własnego uniwersytetu, ale musimy 
dzie 31 maja. na uniwersytet we Lwowie. Bohater .1 bronić tego , co nasze, i będziemy bro-

wie poniszc_zyli sprzęty, potłukli szaiv, nili jak jeden mąż. Po\vtórzę rzytem 

H k S. k" . b ·e narodu pokrajali portrety rektorów <a gdyby raz jeszcze, że un!wersytetu i katedr enry 1en IBWICZ w o roni między niemi byty dziełn Velazquez;1, nie zdobywh s i ę ipa łką. Co do tyranii 

P01Ski0~0. Van D_ycka lub Rembrandta, pokraia!1- polskiej i krzywd ruski ch, niech ta uni-
.„ , by je bez najmniejszej kwestvi tak 5a wer ytecka. sprawa będzie ich miarą. 

(Dokończenie}. mo) i iporanili jednego bezbronneg:> Ministeryum postanowilo w roku 1882 
II. profesora, który, jako sekretarz, znaj- że językiem ·wykladowym jest z regu-

Lecz oto następny ,z~rzut: „Pol: dowa~ się v~ ka1ncela;yi. W wie~ien ! a, 

1 
ły ?olski, a je~nak .istnieje w uniwersy 

scy bcira.terowie wolnosc1 - mówi do ktore~o ich rt1 krotko zamkrn ęt) , n tec1e lwowskim s1edm katedr ru~
Bjornson - przytączyli się ~o r~ą~u rząd.zili głodówkę. z winem i ~'efszt~- · kich, miedzy niemi zaś takie, jak pr:i
biurokratycznego i do r~~kcy1. W1dz1~ ł kami, nadsyłany:m pr~cz . z1ia1 Jn:y .~11. ł w~ cywilnec-o, pra\\'a k~m1eg_o i histo
liśmy, że polscy wlaśc1c1ele wysyJalJ Poczem wypuszczono ich 1 obecme za ry1 PO\Pszechnei. 



Oimnazyów madą Rusini w Galicyi 
pięć, choć brak do nich profesorów, .~ 
nawet i uczniów. Szkól elementarnych 
ruskkh z ruskim językiem wykłado 
wym istnieje 2144. \Vszystkie szkoły 
realne i fachowe sa dla nich otwarte, 
jeno zbyt mało z nich korzystają, gdyż 
,procent ich wynosi we wszystkich zia
kladach naukowych zaledwie 19. 

Taki jest stan rzeczy w Gailicyi, a 
jaki był w Rosyi? Oto do ostatnich cza 
sów nie było wolno dmkować w pań
stwie rosyjskiem ksiażek ruskich. ,Nie
tylko k:itedr ;uniwersyteckich, ale szkól 
dotąd niema. Otem jednak ruski ftalstaf 
zapomniał widocznie powiedzieć Bjorn 
sonowi. 

* 
A teraz niech słynny pisarz zwróci 

oczy na'. inną stronę. Być może, że nie . 
.zechce ich zwrócić na ... „„ 
,..„.„ .. zabór ;pruski, w którym Polacy, 
nie mówiac o szkotach elementarnych, 
nie mogą uzyskać nawet wykładu re
ligii w języku o·jczystym. Ale ponieważ 
tam chodzi Uakże o religię - może to 
razi Bjornsona. Więc niech \S1pojrzy np. 
11a Szlezwik, w którym żyją bliżsi mu 
krwią .duńczycy. Niegdyś, gdyw sej
mie pruskim jakiś poseł niemiecki, 
kształcony także wiidocznie na urzędo 
wych wydaniad1 historyi naszej, zarzu 
dl 'Pola~om ucisk riusinów, od..oowie
dzieli mu posłowie ipolscy: „Dajcie nam 
to..t co posiadhją Rusini w Galicyi, a na 
tern chętnie ;poprzestaniem". Owóż i 
ja odpowiem Bjómsonowi: Za1pytaj, 
norwegski pisairzu, duńczyków w Szlez 
wiku, czy posiadają to, co rusini w Ga
licyi? A jeśli po tern .pytani1u usłyszysz 
skargę ticiśnionych, to zajmij się lep!ef 
nimi. niż nami. Ogłoś ich krzywdy 
światu. 

. . . . i pisz przedews.zyst-
kiem o stronach, znanych ci dokładniej 
i bliżej, •co do których niikt cię z 11aką 
latwością nie okłamie i nie oszuka. 

A tego dziwnego szatana, polskie
-go, który w pomroce i grozie średnich 
·wieków przemawia! do innych naro
dów słowami ja1kby z Ewangelii, który 
nie dopuścił w Polsce wojen religijnych 
tego dziwnego szatana, pod którego 
skrzydła chronili się swego czasu prze
śfadowani żydzi, sekciarze moskiewscy 
protestanci niemieccy i wszyscy, któ
rzy gdzieind:ziej cierpieli zm wiarę i 
.nrzekonania„ zostaiw w spoko1u. 

Mówisz i przyznajesz sam, że wy
·syfał on dzieci swoje na wszystkie po
la bitew, na których lała się, krew za 
wolność na1rodów. I tak jest! Ale ja ci 
powiem więcej. Ten najdziwniejszy z 
·szatanów wstał nawet na krzyż przy • 
bi tv. 

Zostaw go w spokoju 
Henryk Sienkiewicz. 

na obczvinl e·. 

łiceren. Odbyfo się rnczne walne zebranie 
Tow . św. Wincentego a P.aiulo w tteeren- DJ 
zarządu zostah obrani: przew. f'ranciszek Wa 
chowiak, zastępcą Stanis.Iaw Stefaniak, sekre
farzem WladysJaw Gronkiewicz. zast. f'ranci
szek Górny, skarbnikiem Józef Podziemek, za
stępcą Antioni Woźniak. bibliotekarzem To
masz Chudy, zast. Piotr Białas, lawn:kami 
Szczcp:rn R.osa i Kasper KO'\vals'ki, chorążymi 
Jan fi lipski i Ludwik Grzywaczyk, asystenta
mi I,;nacy Grześkowiak i Czesilaw Grześko
wi2 k, zast. Karol Zalisz i Ja1n Szumny. 

Towarzystwo liczylo 72 czfonków, 12 wy
krd lono .z powodu nieplacenla skladek mie
sięcz 11 , 1ch. więc obecnie liczy towarzyst\vio 60 
stn:lvch czJonków. , 

Towarzystwo miafo roc7,.nego dochodu 428 
m. 50 fen. rnzchodu 222 m. 90 fen. więc J>O'ZOSta 
je w kasie 205 m. 90 fen. Towarzystwo przy
stępowalb wspólnie do Komun'.i św. trzy razy, 
v.·y~:tępo:wafo z chorągwią 8 razy w zabawach 
iowarz. i raz w povzebie. Zarząd. 

Blumoothal po.cl lianowerskiem, dnia 2.3 5. 05. 
W BlumenitJhalu odbyl się wiec ~_9cyalistów pol 
skich, dnia 22 maja miejscowy związek robotni 
ków przędzalnianych zaprosil mówcę aż z l(a 
towic na Górnym Sląsku. socyalistę p. Binisz
kiewiCza, aby wyUómaczyJ, clł.:> czego dążą s-0-
cyaliści. Ponieważ „Ziednoczeinie zaw. poł." się 
w tej okolicy rozszerza i Polacy wystąpili z 
,,ferbandu", więc socyalistom ubywa coraz wię 
-cej cz.lonków, z tego poi\vo<lu biorą s.ię. m spo 
.siapy, aiby się uratować. Większa część już 
]ecbnak poznala się na wilkach w owcze1 skó
rze. Mizer:nie ich zebranie wyglądalo. Okol:> 
20 bylo takich, którzy czerwonemu mówcy 
przyklaskiwali, a okolo stu byfo cz.łonków or
ganizac:vi polskiej. Mówca też tlómaczyl $1)'cya 
lizm o~ólnikowo i unika.I zaczepek, skierowa
nv1ch przeciw swym przeciwnikom. to też po 
krótkiej dyskusyi, w której wziąil udzial p. No.
wak wiec się sikończyl, nie zrobiwszy ż:ldne-

go wrażenia. ~ak wiec ~imo ~iln~i ~ita~y~ I paragrafu 193, choć prokurator przy-
~rzez rozdawanie odezw me odnieśh socyahści znał oskiarżonemu obronę uprawnio-
7.-a<lne!{o sukcesu. h · t , · ·, t lk i -o 

Członek ori:anizacyi polskie.i. nyc m eresow 1 wntos ty o o 0 
marek kary. 

liemłe polskie. z innych dzielme Polski. 

Prus Zaehodni0b. Warmii i M~znr. 
Wejherowo. Trzecia część robotni 

ków w tutejszej fabryce cementu za
streikowała. 

świecie. W nocy w 20 na 21 bm. 
uderzył ipodczas burzy :piorun w dom 
mieszkalny chałupnika Edmunda Bu· 
dłowskiego w Pięciumorgach. W pło
mieniach zlialazł też niestety śmierć 
żyjący na dożywociu 86-letni starzec 
Karolewski. 

- Dobra Topolno zamieniono na 
gminę wiejską. 

W Starych Polaszkach sprzedał p. 
Debek swoje 108-morgowe gospodar
stwo spółce hakatystycznej z Koście
rzyny za 35 tysięcy marek. 

Chełmno. Walne zebrtrnie Towa
rzystwa Pomocy Naukowej dla młodzie 
ży Prus Zachodnich odbyło się w Cheł 
mnie w czwiartek, 23 bm. Niestety u
dział członków nie był zbyt liczny. 
Przybyło bowiem tylko 18 członków i 
trzech gości. 

Podług sprawozdania wyinosi! ma
jątek Towarzystwa 80737 marek a 
fundusz zaliczkowy 4700 marek. Obie 
te sumy d11ły 2661 marek. Ze składek 
'Wlpłynęlo 6005,77 mk. Dochód był 
mniejszy, niż w roku iPO'przednim. Naj
więcej zfożył powiat starogairdzki, 
gdzie kasyerem jest ·kupiec pan Radom 
ski. w Starogardzie. Pozostałość z r. 
1905 WYnO'sila 9180 mk. 88 fen. 

Wyipłacono jako wsparcie akademi 
kom i uczniom szkól zawodowych 8050 
mtl1rek, uczniom szkól gimnazyia1Inych i 
realnych 2569 marek. 

i Wiet Kr Poznataskiego~ 

Pleszew. Urzędnik gospodarcz} 
ze Zbyszek znalazł w piątek w rzece 
Prośnie zwłoki mężczyzny. W sobotę 
zjechała tudotąd Jrnmisyta sądowa, 
aby odbyć sekcyę zwłok. P·onieważ 
wewnętrze ozęści zwłok już byly o
kropnie zepsute, nie mogła komisya są 
dowa zbadać przyczyny śmierci. Przy 
puszczaJą, że roZ!chodzi się o przemyt
nika, którego z:astrzelili kozacy a zwlo 
ki r.z.udJi do rzeki. 

Rawicz. W piątek wieczorem o g. 
7 i pół podczas nabożeństwa maj owe
go uderzył ipiorun w nowy kościół ra
wicki. Właśnie lud nabożny mówił ra
zem modlitwę „Pod Twoją Obronę", 
gdy nagle ja·sny !Plamień zajął cały ko
ściół. Stmszny dał się 1słyszeć huk, a 
'Potem ciszr1. Nabożeństwo jednakże w 
spokoju się skof1czyło. Po niem zaś skon 
statowano, że piorun ·uderzył w jedną 
wieżę, spuścił się po części po drutach 
mikrofonu. ·prowadzących z zakrystyi 
na chór, (które stopił lub też zery.ral), 
w zakrystyi svam węża gumowego 
przy .piecu gazowym i mrą główną .Q.d 
gazu wyszedł. 

Ze Slązka czyli Sta.ropots 1d 
Katowice. W sprnwie morderst\va 

w Bogu~icach, pupefnionego ntl niezna
nej dziewczynie, donoszą, że według 
wszelkiego prawdopodobieństwa zo
stala ona zastrzeloną przez jakiegoś do 
tąd także nieznane~o młodego męż
czyznę, którego zwłoki iznaleziono w 
Pszemszy opodal Brzeskowic. 

Łódź. Gdy uHcą Zachodnią prze
chodzil dyrektor fabryki Tow. akcyj
nego Poznańskiego, 40--letni inżynier 
Da.wid Rosenthal, podbiegł naglę do 
niego z tylu jakiś mężczyzna i schwy
ciwszy go za kołnierz, pchnął go szty
letem w pierś. Rosenthal padł trupem 
na mieiscu. ~O morderstwie tern posła
no zaraiz telegram do Związku fabry
kantów w BerHnie. 

ii••• 

\\'iadomośd ze świata. 

Eskadra japońska w Niemczech. 
Eskadra j.aipońska, płYITTąca obec

nie z Nowego Jorku do Europy, od
wiedzi także jeden z portów niemiec
kich. 

Okręty japo11skie podcw~ pobytu 
na wodach europejskich mjały podług 
programu zakreślonego przez rząd j~
poński odwiedzić tylko porty angiel
skie i francuskie, potem zaś wrócić do 
ojczyzny. Prngram ten jednak uległ 
w ostatnich dniach zmianie; eskadra, 
zna1jdująca się na wodach amerykf;J.ń
skich, otrzymała rozka.z, aby skrócila 
pobyt swój tamże i ruszyła natych
miast do Europy, aby w określonym 
czasie podróży zdążyć odwiedzić port 
nfemiecki. 

Katastrofa okretu Chanzy. 

Dzienniki francuskie zamieszcza
ją smutne refleksye z powodu katastro 
fy, jaką dotknięty .został przed kilkoma 
dniami krążownik francuski „Chanzy". 
Rzeczywi~ście w os~atnich czasach ja,.. 
kaś fatalność prześladuje marynarkę 
francuską. Utonęły łodzie podwodne 
„f arfadet" i „Lutin" rozbiły się krążo
wniki „Sully" i „J ean Bart", ;przez 
wybuch zniszczony zostat pancernik 
„J ena ''. 

Oprócz tego uległo zna1cznym u
szkodzeniom kitka torpedowców. Do 
tej listy dochodzi teraz „Ch!anzy". 

W ciągu kilku miesięcy podczas 
pokoju poniosła więc nota francuska w 
materyale bojowym większe straty, 
niż japońska .podczas całej wojny z Ro
syą. 

Liga patryotów francuskich przeciw 
Niemcom. 

Z pow.octu obchodu dwudziestopię
cioletnieg.o istnienia Ligi p11tryotów, 
odbyo się w PUryżu w tyrku zimowY111 
nadzwyczaj tłumne zebranie jej człon
ków. W mowie powitalnej oświadczył 
proceis zebrania, Gauthier, że w razie 
wojny Anglii z Niemcami, Fra11cya nie 
będzie mogla zostać neutralną, losy bo 
wiem Europy rozstrzygną sie nl1 tery
toryum francuskiem. Paweł Deroulede 
wspomniał gorąco o pożytecznej dzia 
łalności Delcassego, który, osiąg1nąw
szy porozumienie Francyi z Anglią, Iii
szipanią, Wlochami, Japonią, uwojnil 
Prancyę od potrzeby zawierania przy
mierza z Niemcami, przez co Niemcy 
pozosta:ly odosobnione. .Culej mówca 
potępiał działalność polityczną J aiuresa 
Nikt inny z członków parlamentu -
mówił Deroulede - nie odważylby się 
radzić Prancyi. zrzeczenia się pretensyi 
do A1za:cyi i Lotaryngii. 

W Bytomiu na Górnym Sląsku sta-
waJ onegdaj 1przed izbą karną ksiądz Nowe amerykańskie prawo dla wy„ 

·proboszcz Rogowski z J ędryshh, byly chodźców. 
kandydat do parlamentlll w okręgu Od 1. lipoo zacznie obowiązywać 
kluczborsko-oleskim, oskarżony o ob- nowe prawo dla Wychodźców Stanów 
razę !!amtowego". Dnia 16 września r. Zjednoczonych. 
z. mówił ks. l~og-0wski także ·O pielę- ł Podatek na gfowę podniesiono z 2 
gnowaniu języka ojczystego. Obecny f na 4 dolary, a pobierać się go będzie od 
w kościele sekretarz „amtowy" spisał t każdego obcego, który wchodzi na te
to, co ks. Rogowski mówił, i przedło- t rytoryum Stanów Zjednoczonych. Wol 
żyf „amtowemu". Ten narpisał do land- ~ ni od podatku będą tylko ci, którzy udo 
rata, landrat znów do ks. k~rdynała ' wodnffi, że są w przejeździe, dalej o
Koppa, który z:1żądał od ks. probosz- soby, które mieszkały przez rok cały 
cza Rogows_kiego sprawozdania. Ks. w Kanadzie. Nowej faunlendyi na Ku
Rogowski otrzymawszy dnia 27 paź· bie i w Meksyku, osoby, które daw
dziernika list od ks. kardynała Koppa, niej miesz;kaly 1prawnie w posiadłoś
wypowiedzial na drugi dzień (w niedzic ciach Stanów Zjednoczonych, osoby, 
lę 28) na k2rzlrniu kilka ostrych stów które dawniej, -przebywały prawnie w 
przeciwko denuncyantom. Ztąd prnces, Unii, la przesiedlily się do ościennych 
który się diugo przewlekał, bo nie by- krajów. 
ło dostatecznych dowodów winy oskar Wykluczeni od wstę.pu do Stanów 
żonego. Sąd skazał ks. Rogowskiego Ziednoczonych są jak dawniej waryaci, 
na 300 marnk kary, nie uwzględniając chorzy umysłowo, ·biedn. osoby, naiwie · 

dzione zaraźliwemi chorobami! prosty 
tutki, 1poligamiści., .przestępcy, niebez- ~ 
1pieczni dla państwa itd. jako też ro.. ta 
botnicy kontraktowi (celem przeszkQ.. -
dzenia werbowani łamistrników). 

Nowe przepiisy wyłączają, od wstę 
pu osoby, którym udowodnić można 
świadectwem lekarzai, że są cieleśnie o! 
osłabione i niezdatne do zarobkowania d1 
osoby, które podróży nie oplacily z 
własne.i kieszeni. 

Także osobom, które w iakibądź 
sposób s:ukodli1Wemi dla interesów ro· 
botniczych okaz1ać się mogą, można za 
bronić wstępu do Stanów Ziednoct0• z 
nyich. 11 

Ze spraw robotulczycb. 
Oberhausen. Dnia 20 maja odby(fo &ię .ze

branie „Zjedn. zaw. piol." ale ubolewać trzeba 
iż tak malo czlonków się zebralo. Czy taik byĆ 
powinno? Druhowie, skoro będziemy opiesza 
lymi w siprawach orgarnizacyi, wtedy praco
dawcy będą nas lekceważyli i nami pomiatali 
Spodziewam się tedy, iż przyszłe zebr31łlła be
da liczniejsze. 

Czczęść Boże! 

Józef Majchrzak, sekretu,;. 
er nmm· r_w I 

Rozmailośct 
.,AchHleion". Znany zame'k Acbilleioai na 

l(orfu, wyspię po.tiożoneJ na morzu Adryaty
ckiem, niegdyś w.losność cesarzOfWej Elźbiety, 
przeszedl w po1Siadanie Wilhelma II. Wspanialy 
zamek wz·noszący się na wzgórzu obok wsi 
Gasturi, jest dzielem architekty wloskiego, 
R.afaelo Carito, zbudowany on w styJu staro
greckim, na urządzenie we'Wnętrzme zlożyla 
się sztuka wfoska i pr:zemysl artystyczmy wie
<leński. Z westibulu wchoclzii się do wielkiego 
salonu, na prawo zna:iduJe się piękna kaplica 
zamko_wa, w stylu bizantyńskim, .na lewo sa· 
łon jadalny w stylu wloskiego renesansu, o
bok pokój do palenia, t. zw. pompe.iański. Na 
pierwszym piętrze jest szereg apąrtamentów, 
które .ni~gdyś byly przeznaczone <iła cesarza 
austryackiego, drugie piętro zajmują aiparta
menty cesarZOiwe<j .Elżbiety, przepelnione dzie
fami sztuki , Jak wiadomo, cesarzowa często 
i chętnie przebywala w „Achiłleionie". Z te
rasu umieszczonego przed apartamentami ce· 
sam()wej, roztacza się widok na Korfu. wybrze 
rizeże Albańskie i góry Pindus. Na drugim ta
rasie, leżącem glębiei. znajduje si~ posąg 11-
mierającego Acł!illcsa, ct.ruta berlińskiegio rzeź
biarzałierteza. \Vspania'1y park ozdabiają licz-
ne posągi. Najpiękniejszym z nich jest pomnik 
łieinego, ulubionego poety cesar.zowed, wyko
nany w Rzymie przez rzeźbiarza duńskiego 
łias_ęlriesą O nabycie zamku traktowaly roz
maite towarzystwa akcyJne. Je<lno -z nich chia 
lo przemienić: zamek na sanatoryum, inne zno-
wu zamierzafo tam stworzyć dmn gry. Ody 
jednak rozeszla się o tern wiadomlOść, cesarz 
austryacki sprzeciwia! się stanowcro trans
akcyi i oświadczy/ że nie poz.woli, aby ,,Achil· 
leoin" slużyl do innego celu, jak do wytchnie· 
nia po pracy w tagodnym klimacie i pięknej 
9kolicy. Wilhelm II przeznaczyl ~o na letnie 
mieszkanie dla czt,onków swej rodzimy. 

Biblioteka Gladsto:n.ea w ttawardenprze· 
ksztakona zostara na publiczny księgozb ;ór; 
Gladstane na cel powyżsizy pozostawil 40,000 
funtów, a jego spadkobiercy wyznaczyli na ten 
że cel 10,000 funtów. Biblioteka sklada sie z 
dziel treści reHgijnei i humanistyczinej; liczy 
37,000 tomów Ludzie nauki bedą mogli pra
co_wać w zupelnej ciszy J odosobnieniu. 

Anarchiści rosyjscy w Paryżu. Jak dono
siliśmy iuż, r.>0licya francuska aresztowała w 
Paryżu kilku anarchistów 1rosyjskich. W spra· 
wie tei dzienniki francuskie podają szczegórY 
następujące: Dnia 20 maja do szpitala Cochin 
przybylo dwóch R.osyam Jeden z nich mial 
twarz zalaną krwią i wsz.edl do szpitala wy
czerpany z sir. opierając się na ramionach swo· 
jego towarzysza. „Przyjaciel mój nazywa się 
Iwan Petrow, ma lat 28 i pochod.zi z mie}soo
wooci Markow w RoSiyi. Pa·dl on ofiarą nie-

. szczęśliwego wypadku " Temi s.lowy przed
stawH towarzysz rannego przyjaciela lcskarzom 
s~pitafaym, następnie zaś zn.i1kl szybko. Rzeko 
m~ Iwan Petrow byl strasznie poraniony: oo~e 
rt>j!e mial poszarpane zupelnie, na twarzy w1-
<l.ać bylo liczne rany z oparzenia. Po opatrze· 
niu ran lekarze zapytali Petrowa o szczególv 
strasznego wypadku. Zapytany odmówiI je
dnak wsze~kich wyjaśnień, wobec czego dyr~: 
kcya szpitala uznala za stósowne zawia-Oomt.: 
policyę Sledztw'o obiąl komisarz policyi BoU· 
tellier. W mieszkainiu Petrowa stwierdzott'.l 
ślady gwaltowinego wybuchu nabo,ju, zawarte
R·O w gilzie miedzianej. Stól byl rozerwanY 
na po.fowę, w paczce ze śmieciami znalezioo-O 
pokrwawione cześci ubrania i kawafki ciala, 
oderwane wybuchem. podloga byla usiana 
malemi kawalkami mied'Z.i. Usilowano upa: 
rzadkować pokój. l)róbowano z.bić stól i usunac 
ze ścian ślady. Ranny posiadal też mieszkanie 
prz.y ulicy Collegiale byf tam jednak zameld:r 
warw pod nazwiskiem Iwana Smyroowa. Po· 
kój w domu przy ul Collegiale wyne\iąJ przed 
dwoma. miesiacami od modystki ro~yjskiei, ~tY 
Bechenkowskiei, która później przeprowadztf:l 
się do Blois. W domu wystawiono mu dobre 
świadectwo. Żyl przeważnie samotnie, tylk0 

dwóch kolegów odwiedzalo go częściej; n~
zwiska ich ni~ są znane. Podczas rewizyi r1e 
znaleziono w mieszkaniu nic pode'.irz.anego. Be· 
chenlrowska, przesluchiwana przezkomis:uza, 
oświą.dczyla, że nie z,nafa calkiern Smyrnow~ 
Ponieważ jednak wlaśnie w .niedziele na'<isze 
list od niej do Smyr.nowa. który dOSltat sie '/ 
rc;ce policyi, więc podeirzy\vają ją o wsvó · 
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\line. Odźwierpa domu przy ulicy De Jura 
znała. że hu_k wybucłm byl bardzo slaby. ł 

:ak. że "Zaledw,!._e .:. :lys
1

zano. 1 

wol~ość. Policya twierdzi, że areszto
~am ?trzymy\ :ali podejrzane stosun
~1 ·00~1tyczne. Aresztowa!1 dokoqanu 
cz~śc10wo w mieszkaniach, częściowo 
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fJiadomości literackie. 
6ł f()'CZtówek za 1.60 mr. franko. 

tS ,oC7lłówek z Częstochowy, na którycn 
obrazki: klasztoru z nową ;wieżą, oHarz z cu-
00,rnrrn obrazem ,Ks. Kordecki itd. - 80 fen. 
J. przesyłką. 15 widoków pomańskich np. Ka
tedra, poom1ik Micki~'V:i~za, Mieczy~faw i Bo
iesJaVI, korona Jadw1g1 itp. - 60 fon z przes. 
iz wldok.OW ~n~einieńsk~ch np. Katedra, grobo
.,yiec Śfl. W<?Jc1e_~ha. M1eczys.l'aw i Dąbrówka, 
srawne drzwi ~1wwe, dzwi0n W-0Jcit:ch itd. -
z opise'lll - fo fen. z przesyłką. 
10 u_<YWYCll pocztówek np. Ks. BoRedain, Stal
niac.b i K. Miarka na jednej karcie, ks. Piotr 
Skarga, 'kopalnia soli w Wieliczce itd. - 55 
fen. z pr~esyl~ą. 8 . ~olorowych prześliczny~h 
z aniolam1. kw1atam1 itd. - 60 fen. frnnko. Ce 

11
a sldepowa wynosi 3,20 m. ;zniżona tylko l,60 

Jllr (przekazem l,65 m.). 
·Zama.wiać po<l adresem: 

J. Chociszewski. Gniezno-Gnesen. 
Dw!:e $łąskie pocztówki wydaI J. Choci

szewski w Gnieźnie. Pierwsza podaje nam trzy 
~·izerunk i tych mężów, którzy położyli naj
większe z~slugi dla obrony Jt;zyka polskiego .w 
(jórnJ-W Sląsku. Są to: iks. biskup BogcdaL!l, 
pawel Stalmach i Karol Miar.ka. Portret ks. 
Bogcdaina poznaje pierwszy raz polska publicz 
ność. On to, jak1v rndzca rejencyjny w Opolu, 
uż yl swe i;1;0 wpiywu, że język polski w szko
Jach gó rmośl ąskich byl uznany za wykfadowy. 
~\ąż ten n.a kal'..dym kroku zachęcait księży i 
11auczycie1i, aby starali się z:ichować lndoNi 
ięz irk ojczystv. jako, skarb najdroższy. 

Pawia Stalmacha jest rto zaslugą, że 
ksiestwie Ciesz.yńsk1()m zachował się język pol 
ski: bo ·~dyby nie jego mrówcza praca, bylby 
tam dziś p.anującym język czeski i niemiecki. 
Wvwarl też Stalmach wielki wplyW na Miarkc; 
i Żachecil g.o do pisywania w jc;zyku polskim. 
że dziś Górny Slązk wybrat czterech poslów 
p0lskich. j est to przedewszystkiem zas.ł'ugą śp. 
Miarki, którego ikości spoczywają w Cieszy·n 

Wyclal też ipan J. Gh. pocztów.kc; z maplq 
$lązka pruskiego, podJug rysunku zacnego ks. 
]. o„ pracującego gorliwie na 111iwic narndo
wei w SJ;:i zku. Mapka ta poda.i.ie rwszystkie na
zwy rzek . gór, miast i wsi wylącznie w języku 
polskim, a jest też ważna pod względem naro
dowym, .gd.'Yż obszar naradowości noJskiej i Ju
.życkieJ <r.lnaczony czerwoną barwą, czeski żól
tawą, a żywioł niemiecki w niebieskim kolo-
rze. 

Marpka ~lązka koszi:uie 10 fen, a pocztów-
ka i wizerm11kiem 'ks. Bogedaina. Stalmacha 1 

~liarki 5 fen .. za 20 fen. przesyla1ią się frankJ. 
Kto nadeśle I.60 mr. odbier~e 55 narodowych 
poczfówck, pomiędzy niemi dwie powyższe 
'lązkie. Zamawiać pod a·dresem: 

J. Chociszewski, Gnie211<1'-Gnesen. 
!!!9J? __ __!_. _ _ __ _:_ __ !!!!.!"--.-u m bllGF 

Lalgendreer. Sposoibność odo spowiedzi św. 
oo środy 29 bm. do niedzieli. Nabożeństwo o 
zwykJ'ym czasie. 
!!_ ___ ____z __ ·-·- - - ___ _! ___ ____ . __ _ _ . __ ""'!! 

Z różnych stron. 
Bochum. Umarl tu nagle rażony 

paraliżem ins.pe'ktoir 'Szkolny Pr. Stille. 
Bochum. Kolej elektryczna na to

rze Bochum-Gelsenkirchen w obrębie 
mu1sta Bochum, sprzedała w pierwsze 
święto Zielonych świątek 41,500 a w 
drugie święto 45,800 biletów, a więc ra 
zem jecha1lo w owe dwa dni koleją elek 
tryczną 87 tysięcy 3 sta osób. 

W obrębie miasta Oelsenkirrchen, 
sprzedano w pierwsze święto 36,000 w 
drugie 39000 .biletów, a więc ratZ.em 75 
tysięcy osób w Zielone światki ~robiły 
użytek z kolei elektrycznej. W oba świę 
ta sprzedano raizem 163 tys. biletów. 

W roku ubiegłym Hiczba sprzeda
nych wzez kolej elektryczna Bochum
Oe!senik:irchen biletów wyno·siła 18 ty
mnie•j, niż w roku 1906. 

Giinnigfeld otrzymać ma ;przysta
nek kolei elektrycznej. 

Soppenberg. W domu chorych u-

T
lllarla na tężec karku ziamę.żna Paulina 

hom1as. 
, ~izbona. Przy dworcu Laboia wy

ko1~1ł się pociąg. 7 osób 1pooiosło 
śmierć, 21 rany. 

Marten. W kapalni ,,Victoria'' zo-

l 
stał zabity górnik Józef Sengata. 

Borbeck. Oómik Bahm został w 
nocy z soboty na niedziele na ulicy, 
llrzeiz 5 górników zari::Yadnięty i zażga
ny nożem. 
k ~ Neuss uderzył piorun we wieżę 
0śc1.ola św. Kwiryna i zniszczył me

~han!zm elektryczny, służacy do poru-
zan1a dzwonów. 

ro ~ I<Ieinblittersdorl w fabryce wy
t ?ow glinianych wpadła szesnastole
Pntai robotnica do maszyny służącej do 
n'.Zerabianin gliny i została doszczęt-
ie 'Poduszona. · 

!a B;rnn. Policy1a tutejsza aresztowa 
de~- ijerlinie i Charlottenburgu 45 stu 
Czn °.w. oraz studentek rosyjskich. 

ęśc ich wyipuszczono następnie na 

zas w czytelni rosyjskiej. śród aresz
to~anych znaJduje się prezes czytelni 
stu~ent medycyny Umański, <lentystk~ 
Ma1monowa, student medycyny Sei
denberg, zarządzająca czytelnią łienni 
gow~. W !czytelni skonfiskowano wie
le _ksi~żek, w mieszkanhch zaś przy re
wizyJJ {)bsz~rną korespondencyę. A
res_ztowana zon_a lekarza, pomimo bla
gan, aby pozostawiono ją tymczasowo 
na wo~noś~i, musi~la rozłączyć się z 
16-letm~ _corką, ktora przebyla dopie
ro co CLr.zką operacyę. 
. Pa~yż. Podczas wczorajszego po 

Sied~ema· izby posłów doszlo do bójki 
pomiędzy .postami Blankiem a Gentem. 

• Po g_orącej .wymianie zdai1 socyalista 
Bl~nc ~ym1erzył Gentowi policzek 
zme~azony odpowiedział uderzeniami 
l~sk1. Przeciwników rozlaczyli przyja-
ciele. , 

1 Wycieczka do łłotstede 
W czwartek (w Boże Ciało) dnia 

30 ma!a odbędzie się wycieczka 'do 0 • 
grodu p. W alburga wHofstede przy ul. 
Pocztowej (Poststr.) O liczny udział 
Rodaków z Bochum i całej okolicy u
prasza sie. 

Komitet wycieczek latowych. 

P lelgrzymka polska 
z Oberhausen i okolicy do 

Neviyesl 
W niedzielę, dnia 2 czerwca o godzini 7,ZO 

rano wyjeżdża pielgrzymka z polskim księdzem 
do New_.L~es. - Pielgrzymka będzie z powro
tem w Oberhausen o f.('odzinie 9 wieczorem. 

Biletów na jazdę kolejową w ceuie 2 marek 
nabyć można u panów przewodniczących To
warzystw polsCrn katolickich, jako też u pp. 
Jóskowiaka, Schmidtstr_ i Szulca w Diimpten. 
Panowie przeWJOdniczący mogą odebrać bilety 
prowizoryczne u pp. Jóskowiaka, Schmidtstr. 
i u Danielewicza, Gutenbergstr. J.. -- Wszyst

kich Rodaków i Rodacziki chcących wziąść u
dzial w pielgrzymce, prosimy usj]nie o wczes
ne zaopatrzenie s1ę w bilety na kolej. 

O liczny udzial w tej pielgrzymce, która 
się bardzo okazale !Zapowiada, prosi 
(610) I(omitet. 
Uwag a: 

Wszyscy uczestnicy w pielgrzymce maJą 
sp_osobność do spowiedzi św w sobotę dnial 
czerwca od godziny 8.30 aż do wieczoru 

Bfogoslawieństwa udzieli ksiądz piel~r~y
mom w niedzielę rano w kościele Serca Jezusa 
wego w Oberhausen o godz. 6,40. poczem wszy 
szy razem udadzą się na dwJorzec . . 

Baczność członkowie tow. św. Barbary 
w Oberhausen i okolicy! 

Biletów na pielgr.zymkę do Neviges mor.i:tna 
nabyć u przewodniczącego Tow. św. Barbary 
w Oberhausen, p, Piotra Wowera w Alstaden 
ulica Dlippelstr. nr. 378/6. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxłoll 
obchodzi 9-tą rocznicę swego zależenia, dnia 
2 cze.rwca r. b. na sali p, Kaspra, przy ul icy 
Warbruk i Johannismarkt. - Program: Od 
godziny 2 do 3 i pól przyim01Wanie bratnich 
Towarzystw, o godzi111ie 4 pochód do kościoJa 
na nabożeństwo, oo nabożeI1stwie pochód na sa
lę, gdzie się odbędzie wspólna zabawa. Na sali 
µrzvwitanie gości prze.z przewodniczącego, po
tem koncert, śpiewy i deklamacye. O godzinie 
pól' do 9-tej odbędzie się przedstawienie tea
tralne sztuczki pod tyt.: „Chlopi arysto.kraci". 

Uwa~a: Wstępne dla czfonków naszego To 
warzystwa 30 fen., dla cz.lonków bratnich to
warzystw 50 fen. dla Rodaków. którzy 11ie są 
w Toiwarzystwie wstępne wynos'i przed cza
sem 75 fen. przy kasie 1 mr. Karty można na
bywać u przewodniczącego i w l0ikalu posie
dzeń. O jak najliczniejsizy udzial czllonków i Ro 
daków oraz Rodaczek z Marxloh i okolicy u
prasza (2) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Obermarxloh ! 
Wielki wiec w sprawie wyborów 

do zarządu i reprezentacyi kościelnej 
odbędzie się w czwartek (Boże Ciało) 
dnh 30 maja. przed południem o godzi
nie pól do 12ei1, zaraz po nabożeństwie na sali pana Neuhausiai (zum Grunewald 
w Ober-Marxloh. ulica ttalfmannstr. Ko 
chan i Rodacy! Już się zbliżają wybory 
do zarządu i reprezen~acyi kościelnej, 
a kandydaci, którzy na to stanowisko 
,byli powołani w niewytłomaczony nam 
sposób, od tej sprawy się usunęli. Prze
to jest 1powinnością każdego Rodaka w 
Ober-Marxloh i okolicy na ów wiec 

przybyć, abyśmy JJOnownie nogłi do 
zarządu i reprezentacyi kościelnej no
wych ~andydatów wybrać. Na wiecu 
będzie przcrna ·iać będą mówcy za
miejscowi. O }aknajficznicjszy udział 
U[>rzejmie prosi l(omitet. 

W num. 109 „ 101ica Wielkopolskiego'' u
kazalo się jakieś sprostowanie ostrzeżenia niżej 
podpi~n. towarzystw. i ie wchodząc na po
szcz_egolne punkta owego sprostowania 2Z1.zna
czan~y wyraźnie, że naszego ostrzeżenia nietyl 
ko me cofamy, lecz nadal w calej pclni je pod 
trzymujcmy, do czego si~ jeszcze przylączylo 
Towarzystwo prz myslbwcó\'t polskich w Dort 
mun<lzie. Nie chodzi tu wcale o j3kieś „QSObi 
ste produkta zemsty · nienawiści", tylko o spra 
wy czysto towarzyskie. 

Na życzenie stużymy publiczn<A5ci pojedri1 
czerni faktami. 

Od Rcdakcyi „Gof1ca Wielkopolskiego" 
żądamy podania nam tych prezesów i sekreta
rzy towarzystw, którzy ow-yctl panów w obro
nę bi-orą. 

D o r t m u u <l • w maju 1907. 
Tow. gbnn. „Sokół". 

Jan I(olen<la, prezes.. Józef Nowak, scJ\.:-. 
Towarzystwo śp~cwu pol. ,,Lutnia". 

K. Pietrowicz, prezes Józef Oleinic~ak sckr. 
Jan Smialowski. skarbnik. 

Towarzy nvo 1--!'L~myMowcow poi. 
Antoni Nowakowsl{i, prezes. - Franciszek Lo

patka, skarbnik. 

Towarzystwo św. Józefa w Holsterhausen 
donosi swym czfonkom, iż w dzieli Bożc·go Ch 
la bierze nasze Towarzystwo udzial z chorą
gwią w procesyi w J:icklu. Ghorążni winni sil~ 
o 1to<lzinic pól do 9ej stawić w lokalu posiedzcf1. 
O liczny udzial czlo.nków w proccsyi uprasza 

(1) Zan"td. 

Towarzystwo bło!l. Dronistawy w Wiemet-
hausen 

uwiadamia swych cztonkó\v, ii w czwartek w 
Boże Ciato bierze udzial w procesyi. Prooi się 
przeto czlonków o jak najliczniejsze stawieni\! 
się z odznakami, które nmżna przed kościołem 
od kasyera otrzymać. O liczny udzial prosi 

Zarząd. 

Baczność Bismarck Zachód. 
Towarzystwo św. Szczepana w Zach. Bismark 
donosi swym czlonkom. iż :zebranie odbędzie 
się w Boże Cialo po pc)J'udniu o godzinie 4ej. 
Liczny udzial po1żądany, ponie\vaż przyjdą wa
żne sprawy pod obrady. 

Wojciech Wlldaczyk. przewodniczący. 

Towarzystwo J)Otsko kat. „Jedność" pod op. 
św. Stanisława Biskupa w Essen. 

W dzień I3CYi.cgo Ciafa bierze Towarzv
stwlo nasze udział w procesyi _ Uprasza się za
tem wszystkich członków o stawienie siG r1a 
salę pana van de Loo. Pochód wyrusza o go
dzinie 9 rano Tak samo prosimy wsi:zystkich 
l~odaków chcących wziąć udziat. l(siążki i od
znaczki można nabyć pr.zed pochodem. 

Zwraca się uwagę, iż kto się spó/mi, musi 
iść w tyle, w raz uregulowany szereg nic mo-
że nikt z bo1ku wejść. ( l) Zarz~d. 

Bractwo Róż alka św _ w Essen 
Donosi się wszystkim Siostrom, iż do pro: 

cesyi Bożego Ciafa musi się stawić każda sio
stra jako j wszystkie rodacziki do lokalu po
siedzel1 „W cstfalischer liof" przy kościele św. 
Gertrudy o godzinie kwadrans po 8 ranoi, zkąd 
wyrusza pochód z muzyką. Medaliki można 
przed pochodem nabyć na sali. O jaknailiczniei 
szy u<lz•ial w procesyi sic; uprasza. (1) 

fr. J(arlikowskl, sekretarz. 

Baczność Gelsenkirchen. Schałke i o-kolica ! 
Towarzystwo św. Stanisława Bisk. w Schalke 
obchodzi 2 czerwca 15 rocznice istnie
nia .na wielki~ sali p. :Eversloh (Wilhelms
g-.arten). ul. Oststr. Szanowne Towarzystwa, 
które zaproszenia odebraly, także i te, które 
zaproszeń dla braku adresów nie odebraly l'a 
powyższą uroczystość uprzejmie a;.apraszamy 
i to z chprągwiami i palaszami. Przyijmowanie 
Towarzystw od godziny 2giei O godzinie pól 
do 4ej wymarsz do kościoła; po nabożeństwie 
nastąpi na sali powitanie ~ości, koncert, dekla
macye, śpiewy i teatr; po teatrze dalsza .za
bawa. 

Uwa~a: Ponieważ Tow. nasze zostalo 
przeniesio,ne z Domu katolickich Tow. na sale 
p. Pr. Eversloh (Wilhelmsgarten) w Schalke1 

zatem prosimy wszelkie listy i przesylki ty
czące się Tow. przesylać J>Od powyższym &

dresem. - · Zarazem donosimy szan. cz.tonkom 
i T(<1,1~ L 11: ,_ 1ż zebranie miesięczne odbędzie się 
w Bożl: 1.::ialo, dnia 30 maja, o ~odz.inie 4 po 
p~udniu na sali p. 'Eversloh, Wilhelmsgarten. 
Liczny udzial cz.lonków pożądany. Goście mi-
le widziani (1) Zarząd. 

Uprasza się wszystich Rodaków z 
Oelisenkhrchen. bliższej i dalszej okoli
cy o ja!k natlliczniejszy udział w naszej 
rocznicy. 

Porządek procesyi Bóżego Ciała w l(astrop. 
Poza niemieckimi katolikami postępują Po

lacy w nastc;pującym porządku: 
1) Bractwo Różaf1ca św. panien i niewiast 

z Kastrop-Rauxel; 2) Kolo śpiewu „Iialka z 
Kastr~; 3) Tow. św. Wla<lyslawa z lfolthau
sen; 4) Tow. św. floryana z Merklinde; 5) 
Orkiestra; 6) Tow. św. Aloizegu z Kottenhur
gu; 7) Tow. św. Szczepana z Rauxel; 8) Tow. 
św. Wawrzyńca z Kastro;p. - Uprasza sie 
wszvstkich uczestników, ażeby podczas śpiewu 
zastosowali sie -do orkiestry. 

Zanąd Tow. św. WawrzYńca. 

T ()W::trz~:stwo św. Józefa w Wattensche:d 
donosi swym cz.lonkom. iż zebranie Tow. odbę
dzie się w święto Boie~o Ciata· po wielkiem 

abożeństwie o godz. 012 1 
ordstr. Liczny udział zl 

(1) 

li p. Prukcp 
·ó I.' pOiądan:r. 

Zarząd. 

zanownym czlonkom l(ola śpiewu „uua•· 
w Oerthe oraz wszystkim Rodakom z oli y 
<lonosi się, iż zebranie odbędzie sic " \;z.wart "k 
w Bo-.le Cialo, po południu o godz. 5, na które 
wszy!itkich czlonków i Rodaków jak na.is r-
deczniej się :zapraszn. (1) Za.-.ząd. 

Wiec kościelny dla Linden i Dahlbausen 
1.v sprawie opieki duchownej odbcdzie się 
Boże Cialo o godz. 3 ipo południu zaraz po 
procesyi na sali o. Schillera w Lin<len. Upra
sza się o liczny udzial tak Rodaków jak i Ro
daczek, bo będą ważne ~-prawy omawiane. 
(2) Komitet. 

Towarzystwo gimn •.• Sokół'' w Hochstra s 
!Podaje do wiadomości, iż ćwiczenia odbędą sic 
<inia 30 maja o godz. 1 po poi. Po ćwiczeniac 
o godzinie 3 po p™udniu .zebranie. O Hczne 
przybycie uprasza się, gdyż będą obrady n tJ 
rocznicą. ( l) Wydział. 

Wielki wiec kościelny w Hamborn 
odbędzie się w Boże Ciało, tj. w czwar, 
tek, dnia 30 maja o ~odz. 11 , zaraz 
po nabożeństwie, w sali p. Mare'go. 

O liczny udział Rodaków z całej pa 
rafii Hamborn uprasza się, gdyż chodzi 
o wybory kościelne. Komitet. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Obermarxloh 
podaje swym azl'onkom do wiadomości. iż tlni 
30 maja, w uroczystość Bożego Ciala, o god.z. 
4 po poludniu będzie Towarzystwo nasze < d
fotografowane przez ii . J. Grubę z Wa une. 
Wszvscy członkowie powinni się o oznacz::>ny1 . 
czasie stawić na sali p, M.inhorsta. 
(2) Zarz:l\d. 

Towarzystwo św. Wincente20 a Paulo w Orohn 
pod Bremeną 

oznajmia wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
w okolicy, iż w uroczystość Bożego Ciala u
rządza nasze tow. lctni::i zabawę u p, Pascheg<> 
na Sch6nebecku, przy ul. Bremeńskiej., o ~'J
dzinie 4 po potludniu. Wstęp wolny_ 
(2) Zarząd. 

Baczność Dellwh~. Borbeck ł okolica! 
Towarzystwo św. Barbary w Dellwig u ·zą 

dza w święto Bożego Ciala dnia 30 maja, z.i -
bawę wi<Jsenną na sali ;pana Dem-0inda w B 1r
beck. ina która wszystkie miejscowe Towarzy
stwa i to: Tow. św. Józefa", Tow. gimn_ „So
k61" i Kolo śpiewu „Jedność" oraz wszystki..:h 
Rodaków i Rodacżki z okol1icy uprze.imie za
orasza. Program będzie bardzo urozmaico
ny. Będzie k1oncert, śpiewy i doklamacye, a 
w koi1cu ode~rane zostaną dwie piękne i b r
dzo wes~e siztuczki teatralne pod tyt.:. „Mi
lostki ulaf1S1kie" J „Jane!f z pod Ojcowa". Po
czątek o godzinie 4 po poludniu. Żywimy na
dzieję, że nas szan. Tow. i Rodacy liczi:em 
przybyciem zaszczycić raczą. (3) Zarz41d. 

BACZNOSć? 
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w :Essen 
urządza '". niedzielę, dnia 2-go czerwca rh. 
na wielkiej sali pana Posta (Kaisergarten) w 
Essen-West, Altcndorferstr. 318 

- zabawę latową, -
połączoną z koncertem. ćwiczeniami gimna -; y 
czn~mi i tańcami. Początek o !!odzinie 5 po 
pol!Udniu _ CzoJem! (4) Wydział. 

Uwaga: Dzieciom należącym do s21kn y 
wstę,, na salę wzbroniony. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „Sv:ię

tojózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

I(omitet „Świętojózafacia" skla<la pana J<'>
zefa Iiaina z Bochum-liofstede z jego urzc;du 
jako skarbnika „Swiętojózafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. I(om itet 
, . Swiętojózafada" potwierdza wybór pana ..:. ta 
nislaiwa Zmyślone1t9 z Wattenscheid na skar
bnika ,,$więtojózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi Hainowi z Bochum-Hofstede przyj
mować nadal skladek na „$więtoiózafacie" 

Ofiary na te.n cel prosimy odtąd nadsylać 
na ręce pana Stanisława Zmyślone,\to z Wut
tenschełd, ulłca Bochumerstr. nr. ł5G. 

J(omitet „SwlętoJózafacła": 
Franciszek ·Matysiak, przewodniczący; Andrzej 

Kranz zastępca; T. Nowacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szla~o
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rnu
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rott
hausen. Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. Wojciecłi 

Kotowski z Essen. 

+ 
Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 

oznajmia swym czlonkom, iż Panu Bogu pod:J
balo się zabrać ojca cz.lonka naszego Józefa 
Tomczaka ' 

Sp. JANA TOMCZAKA. 
Pogrzeb odbędzie się w środę po poJud1:::1 

o 1l:Odzinie 4. 
Cztonkowie winni się stawić o godzinie 3 

i pó na sali pQSiedzeń. O liczny udziat uprasza 
Zarząd. - ( \' . . 1 l 

'- - - ----· - - - - - -- "4l 

Za 01łoszenla I reklamy reda.k:cya -w 
he pabUCZ1lOłci nie odnowłada. 
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IJI Szan. Polakom z Schonebeck Ili 
I! i okolicy dono3zę. . uprzejmie, iż w iilll 
i! Boże Ciało po poł. o godz. 2 na. Vi I mojej sali rozpocznie się iiiJ 

I wy~~~~~~mk~:~e:.f 'Pa-1 
wlnczyka z Sc• onebeck. u21 ~ 

Wstęp wolny. i}ł 

IJ O liczny udział prosi i)J li . wdowa Nikiimper. li 
·-~----Najlepszym środkem domowym 

przeciw kaszlowi, chrypce dy· 
chawicy, duszności, kurczom żo· 
ł'łdka., tasiemcowi, błlom zębów 
jak i reumaty?.mowi i podagrze 
jest H.. Bo„howskłe,;o 
olf·.tek eukal,pC.usow1. 
Tysiące ludzi, którzy używali 

1 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 
się w butelkach po 50 fen., 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

K. BDOHOllSl.I. 
fa.bryka chemiczno farmaceutycznych wyrobów vr 
Poz'lanill. Adres do zamówień: K. Buchowski, che

JP.isch pharmazeutische Fabrik. Poaen 4,0. 

·~-~~~§*~~~~~~· I Tabakc do zaży1eą11 I 
I Bydgoską ~ ~ 
I z firmy D. W oythaler poleca I 
I w znanej dobroci tylko hurtownie * 
I A. Barciszewski I 
- Bochum * I ol. ldaHtorna nr.•~ Telef. &He. ~ I 
I Generalny za~1~pca * 
li na N adreni~ i Westfalię. -

~----~~-~~~~· 
lalcz Cl•I z powodu narodowości 

ł 11 polskiej z 11r.1ędu złożony, 
poszukuje innego stanowil!lko odneśnie 
prj';ej~ć cbciałb9 jakiś int.erei, w kt6rym 
~ powodzeniem ewentualnie i biuro ludowo 

możnaby prowadzić. 

·-·-·-•et••·-·-·· ,: Praidziwą polską tabakę, : 
• Prawdziwe • 

: polskie wino weselne. : 
9 jako też polskie lłldery • 

: ZAGŁDBĘJ •• ~ALEWKĘ: 
e restaa.rae7a • 

: otto Wltter, Bo eh um, : 
• Dorstenerstr. 1. (1100 • 

····-···- ··-·· 

Dla teatrów amatorskich. 
Bartos z Pod Krakowa, czyli Dożywoc.ie w 

Jetarau. Obraz sceniczny. ( 1 akt, 4 rn. 1 n.), 
Cena 1,00 mr:., z przes. 1,10 mr. 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (takt, 
6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z 
prze~lka 1,10 mr. 

Bursztyny I(asi. Obrazek ludowy z muzy
ką, śp iewami i taf1cami. (3 akty, 4 mężczyzn, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze~lką. 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komed_ya - opera. 
(1 akt, 4 mężczyzn. l niewiasta). Cena 1 mr., 
z przesylką 1,10 n1r. 

Babunia. J(omedya Maryana Gawalewicza. 
(2 akty, 4 m~i~VZ!.J, 2 niewiasty). Cena 80 
fen.. z przesyJką . 90 fenygów. 

Błażek op~tany. Krotochwila ze śpiewami. 
(1 akt, 5 mę;.cz:rzn, 3 niewiasty). Cena 1,30 
mr., z przesylką L40 mr. 

Bilecik miłosny. Drobnostk::l s.c:enkzna Mi
chala Baiucki~i.ro (J akt. 2 mężczyzn, 2 nie

- Chłopi arystokraci. Muzyka .i śpiewy. 
Cena 50 fen., z i:.>rzes. 60 fen. 

- Chłopiec stu-dukatowy czyll zaklęta w 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (c,kt. 8 m., 1 n.) Cena 1,00 mr., z 
przes. 1,10 mr. 

- Czartowska lawa. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 .niewiast). Cena 4,00 
mr., t przesyłką 4,20 mr. 

Cztery dramaciki na tle d:zieiów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
Bożena czyli córka kmiecia na czesk1im .tronie 
(3 m. 4 n.>. 4) S;;1d Sr;tnri ilewa (4 m. l n.). 
- Cena 75 fen . z pr1es. ~:s fen. 

- C~kawość pierwszy stopień do Piekła. 
Przyslowie dramatyczne przez Jana Chęoiń
ski1ęa:o. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
prze~. 90 fen. 

-Delikatne zlecenie. Komedya Mieczy.sla
wa Chrzaoowslviego. (1 akt. 1 m. 2 n). Cena 
BQ fen. z przes. 90 fen. 

- Dobrodziej. Obrazek dramatycz.ny, (1 
akt, 4 m. 2 tł). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świ~tei ziemi. Sztuka ludowa. (4 
aktv, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesylką 
1.70 mr. 

- Dwa) roztargnieni. Krotochwila. ( 1 akt, 
3 rn. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- l(uzyook. Drobnostka sceniczna Michala 
Balucldego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. 

- l(oooolerya ~arta. Komerya przez 
Zygmu.ruta Przybylskiego (1 a:kt, 3 m. 4 n.). 

- Ktt5kiełka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Kapitan, jakich mało. (2 akty, 9 m. 4 n.) 
Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

- Gwiazda i Gwiazdor, Z·biór dramacików, 
komedyjek, dyaologów i widowisk szopkowych 
na gwiazdkę i kolendę. Cena 80 fen z prz.es·. 
90 fen. 

- Ombe cyby. Komedya Michala Baluc
kiego. (3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,50 mr. z prze 
syl'ką 1,70 mr. 

- Janek z pod Ojcowa. Obrazek wiejski ze 
śpiewami. (1 akt. 4 m. 4n.) Ceno 1 mr. z 
przes. 1,10 mr. 
m~ . . 

- Lokaj za pana. Monodram ze śpiewami 
i tańcami. (1 akt, 2 m. Jn.) Staruszkowie w 
zalotach. fraszka sceniczna ze śpiewem (1 
akt. l rn. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 

Lew zwycięźooy, Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- t.obzowiao!ie. Obrazek dramatyczny ze 
śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1.30 mr. z 
przes. 1,40 mr. 

Ksiągarnia „Wiarusa Po1sk.", Bochum 

Czeladnik piekarski, 
samodzielnie prcauj\cy znajdzie stałq pra.
CQ zara'5 lub od 4 c~erwca. (617) 

Andrzej Franka, piekarr. polski, 
w H.astrop-8ehwerin, ul. Augusty nr. 2. 

J. Barański, Wanne, 

Genyniskie ! 

Najwł~ks1y i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i r.ałko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje si~ 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła katoliclcieg1. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego E!ię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kupią, wypożyczam gratis porcelany na we

sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Najtaflsze i nai· 
dogodniejsze:'źró· 

dło zakupna dla 
młodożeńców. 

I 

Baczność Rodacy! 
Szanownym Rodakom w Ge L 

senkirchen, Wanne i oklicy 
donosimy, i~eśmy .założyli 

wielki skład mebli 
w rozmaitym gatunku, jako t:J 
szafy do rzeczy, szafy do ku
chni i szafonierki maszyny do 
gotr)wania, stoły, stołki, kanapy, 
ł6żka, z materacami i bez, lustra 
w rozmaitych gatunkach, całko
wite wyprawy dla młodożeń-1 
ców, wóziki dla dzieci i w6ziki 
sportowe, komody do bielizny. 

Także polecamy szanownym 
rodakom w rozmaitym ga·unku 
materye na suknie ł na 
poicif> fo . taił że 11branła 
dla mężez' z.o. i dzieci~ 

Polecamy wszystko w wieL 
kiem wyborze. Zapraszamy sza
nownych Rodaków do zwiedze
nia naszego składu bez pr11,ymu
su kupna. Nasz skład znajduje 
się w Gelsen ~łrchen, uli· 
ca. Wysoha 6l (Hochtstr.) 
obok centrali elektrycznej. 

Franciszek Wiśniewski 
i Spółka. 

I Przy zakupnie zwraca się ko-
. · szta podróży. 603 

=1 ··-
11-------.•------11 

Pieśni 
na 

B.oze Ciało. 
Cena 1 O f ~n. z prze
syłką 13 fenygów. 

Adres: 

„Wiarus Polski", 
Bochum. 

-11 
Budzik gL dzwonek. l,s6 11al. 

Zerrarek kieszonk. 2 
6 niklow. t35 a..d.. 

Zegarek srec:::: 6,85 IW. 

"enn1'k1" około 2000 ilustr& 
U cyi llf1R. darmo fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. BJsmareka •· (440 

~ 

lfllłłl•liUłłllłłll~•lla~I 
J Rodakom na obczvzn:e' 
M polecamy gorąco nad wszechmiar -

pożyteczne dzieło napisane prr;ez 
1$ naszego brata rodaka p. Piotra 
'4 Palińskiego pod tytułem = LITURGIKA KATOLICKA I 

czyli wykład świąt, obrzędów i I 
ei ,;wyczaj6w naszego św. Kościoła. )I 

•
,_ Stron 535. Cena w pięknej opra- ._ 

wie tylko 2 marki z przes_yłką I 
li 2,20 mr. Zamawiać należy pod -
B adresem: I 
I „Wiarus Polski" w Bochum. I 
·-·. ai••• •• . .,, 

HAfTY ara.z ręczne robótki wszelkie1eo ro. 
dzaju czyści Jak najstaranniej chem1cao1 
fARBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W 
IOCHUM. Tel. nr. 911. 

Filie: Hołstede, Heii nc, Eickel, R.ohllnt· 
hausetJ, Linden, Hattin2en, Lan~endreer, Atar. 
ten, Castrop, Kamen, DMtmund, Oertbe 
Sorockhovel. ' 

D ao 
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000000000 cooecooooon 

JSIĄŹEOZI.& 
dla 

plelgrzy.mów 
udających się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne-

viges ), W erl itd. 
zawierająca. opie owych miejsc pąt
niczych, nabożeń9tw podczas Mszy 
św., modlitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z przee,łką 
55 fenyg0w. Adres: 

"Wiarus Polski" Bochum 
00000000000 ooaoooooo 

ogooooo 
8000 oo o 
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Pilna i skrzętna Kilkunastu dojkonalycn 

dziewczyna 
potrzebna od 1 czerwca. 

Paul Lltt, 
cukiernik 

EM11en- 618 
Diittensclaełd, 

Dorotheenstr. 23. 

ftlodszego ezeł. 

krawieckiego 
na. małe sztuki, potrze
buje od zaraz (600) 

Tomaszewski, 
Essen, 

ul Grabenstrasse nr. 45. 

krawców~ 
znajdzie state zatrudnie· 
nie od zaraz lub pożnie;. 

W. Powałowstl, 
Hoehum, AlleeBtr.JI 

Poszuku,ję od zaraz !ul 
1 czerwca, (601) 

służą~ą 
mówiącą po polsku ! 
niemiecku dla domoWli 
pracy 
Piotr K urpt11, 

restauracya, 
W aane, Konigstr. U. 
---- -
Mleczarnia 

Młodzi Indzie, Służąca Polia 
którzy.by chcieli przyjąć pracę w kopalni, do ł dziewczę do dzh-

Gr. liemor•kWpr. 
poleca 

ser tylżyctl 1 
po 30, 35 i 50 mk. Ili 
centn. Wysyłka ~,11~ 
koleją od 3 boehen~óf 
począwszy za pobra111e' 
należytości. zwrot d~ 
zwolony. 6l 

t. zw. ma:szynowych „querscMagów" mogą się el są. od zaraz lub od 
zglosić do wyższego urzędnika Józefa Sikory 1 czerwca potrzebne 
w_frlllendorf przy Essen, ttohestr_ 25, llub w R p I 
biurze kopalni „I(onigln Elisabeth" albo ko- oman au I 

palni „Wilhelm" pomiędzy godziną 2-3~ po I rzeźnik polski,(618) 
poludniu. (606) Herne, ul. Neustrasse. „ .. lńl!lld· 

Potrzebna jest zatli 

służąca Swój du swego! 
Szan. Rodakom z Broehu i okolicy donoszę uprzejmie 

iż objąłem od p. Ia-n.ace.-o W aehtmajera przy ulicy 
Granieznej (Grenzstr.) 67 w pobliżu szybu „Ludwika."' 

Piotr 1f101!1i~la•1 
eklad kolonialny 

w Hesse P• 11ae~ 
Kurzestr. 30. 6 

skład towarów w~~ 
P!~!~?.~!!~~~.?.m Ln~R~~.~ieh. w~~!'~!~~ 

· :~ p01Skl8 WID&, -!Ir-Jl Księgarma 
Gdleżałe OJgara I papierosy „Wiarusa poisk.' 

po jak najta:ńszych cenach hurtownie i detalicznie. w Boebulll• 
Prosząc Szan. Rodaków .o popieranie mego interesu, kreślę ...._~ ....... "-~~ 

z wysokim szacunkiem ~~ .............. ~~ 

Szczepan Kowalczyk, 2 pożądni !~'.~ 
Kastrop, Recklingliausen-Siid, :::!~:j:~~0!~po1s~ 
Włdumestr. ~H Grenzstr. 67. (615 

Za gotówklł 1 rła odpłatę! ł ~ + Johai;;;
1r::;„ c•· 

f6a druk. nakładł redakcyo od powkdzial·ny,; A n to nr Brej s k f w Bochum. Nakładem f czcionkami :Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Boin~ 



22 Boehnm, na czw rtek, dnia 30 o maja 
~---------------------~--------------~:._ __ .:.... ______________ .._..__.. 
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• 
ollty y ob Jl.. 

lfy"dt.od.d e1:>dz!ennłe z W'Yiatkiem dni 1>oświątecz-
1JdL Pr1Jo4!p/a.ta kwartalna na ooczcie i a listowyck 
w,.o«<ł 1 nu. 50 fen., a z odnoszeniem do dom11 1 mr. 
li &• „ Wianss Polski" za,pisanv fest w cennik11 poc:i W I łę Boże za Wiarę I Ojczyznę I 

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobnteo blr 
ku 15 f. ogloszeoie, zamieszczone przed inseratamJ 
ien. l(to często oglasza otrzvma ra.bat. - Listy • 
„Wiarusa Polskie20" naldy frankować f poda• 11>' 
nieb dokladny adres piszącerto Rekop. nie zwracai ~wym pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

{(edakcya. Druk.amia i .Księgar nła ZJtajduJc się w Bochum, przy ulicy . Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Te Ie fon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wlć, czytać i pisać po polsku! -:\fie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
11łemczyć się oozwoli 1 

Z Qpadkó dnia. 

Sejm bmaiwicki wybrał reientem ksi~
cla Jana Albrechta księcia Meklem· 

burskie20. 

Spra\V\ai zostala w Berlinie tak przy 
rot<JWaną~ ie wybór jego r~a zawiado
wce księstwa należącego się 1pozbawio 
nei królestwa hanowerskiego rodzinie 
Cumbeirlandów był zupełnie pewny. 

W Essen pochwycono mordercę an-
gielki Lake. 

Jest •im pewien 20-to letni ajent 
Zapp z Werden. Nal)adl on na pe
wną driewczynę, która go na dworcu 
w Werden .Doznała i oddala w ręce po
licyL Zapp przyznal się już do 1p-0pel
,nicmego dnia 1-~o ,października roku 
zeszłe1ro morderstwa. 

Naczelnik sztabu armii austro-węgier
skiej voa Holtzendorl przybył do Ber-

lina. 

W etmie on udział w mającym się 
odbyć w kilku stronach przeglądzie 
wojsk:. 

Królewska para norweska przybyła 
do Paryża. 

:Rutd francuski z prezydentem Fal
łieres' em na czele· podejmow1a;ł nader 
serdecrLnie ·parę królewską. . 

W Ausłryi toczy się już spór o skład 
prezydyum nowego parlamentu. 

Prezydentem zostanie praw<lopodo 
bnie niemiec. Do wiceprezesury mają 
Pretensye Pohacy i Czesi. Także so
cyałiści stawiają kandydata na wice
prezydenta. 

,W J>Ołudn.lowyck Chinach wybuchły 
rozruchy. 

Zniszczono pomiedzy innemi także 
w PObliżu Pathoi niemieckąi stacyę 
tni'SYiną. 

Sw.ieżo zaś nadeszla wiadomość, 
że w Wongkongu w 1prowincyi Kwan
tung powstańcy wymor.dowtal1 wszy
stkich nrzedników. 
t?: -==-·------u__ __"'!'!!!!!! 

Sprawa zorganizowania robotników 
polskich Berlina i okolicy. 

Donosiliśmy w numerze wczor,aj
szYrn o odbytym ubieglei 1niedzieli w 
~erlinie wiecu w sprawie wprowadze
n8iaz~wodowej orgainixacyi :polskie1 do 

erhna. 
.. „Zjednoczenie Zawodowe Polskie u 

~uz Członków w Berlinie posiada; lecz 
. otąd wszystkie usiłowania iJm1e·rza
ką:e ~o tdobycia tamtejs~ych ro~tni: 
ow I rzemieślników dla orgamzacy1 

------~----------

polskiej rozbiiały się o bezwzględny 
opór .,Dziennika Berlit1skiego", który 
nawet odmiarwial istale „Zjednoczeniu 
Zaw. Polskiemu" prawa z_woływania 
wieców w Berlinie i ogloszei1 mu na
desłanych nie zamieszczlał. To też nie 
dziw, że ogól robotników i rzemieślni
ków po1'skich Berlina i okoUcy tonął w 
orga]nizacyach isocyalistyczinych, któ
rym to „Dziennik Berliit~ki," - rzecz 
znaimienna - n\e odmawiał prawa or
ganiwwania robotników polskich. 

„Wiarusowe Zjednoczenie' , jak sra 
·le na równi z pismami socyalistyczne
mi i centrowemi nazywał ,,Uz. Berl." 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie", na-
1próżlno staraiło się zmienić dla społe
czeństwa naszego ta1k szkodliwy 5tan 
rzeczy, z.awsze natrafiano na jedne i 
te same przeszkody czynione przez lu
dzi nie ma1ących żadnego zgota zrozu
mienia spraw społecznych. Nie pomo
gla naiwet ipowzięta przez robotników 
i rzemieślników .Qolskich na odbytym 
w roku ubiegłym wier.u berMskim re-

. zolucya domaigająca się wyraźnie, by 
„Zjednoczenie Znwodowe Polskfe" 
starało się o zaprowadzenie mganiza
cyi polskiej w Berlinie. W taki to spo
sób dziesiątki tysięcy marek wędro
wały rok rocvnie z kieszeni robotników 
polskich do kas socya!idycznych, któ
re pieniądze te zużywały dla Q.obra ro
botników niemieckich, w cześci też na 
pop.llrcie ruchu strejkowego w Króle
stwie Polsikiem i t. d. Ogól spółec'Zeń
stwa naszego niestety zawsze obojętny 
wobec spitaw natury spotec~nej nie u
czynił niic, by tak smutnemu i szkodli
wemu stą.nowi .rzeczy kres ipolożyć. 
Jedynie „Zjednoczenie Zawodowe Pol
skie'' i patryotycznie usposobieni in
teligentniejsi robotnicy w Berlinie· nie 
przestali 1pracować nad tem, by i w 
Berlinie wreszci.c uznano a:asadę, że 
robotnik pol:ski z korzyścią dla siebie i 
społeczeństwa jedynie w .pol~kiej lą
czyć się może organizacyi. 

Sprawa Z'1!prowadzenia w BerJinie 
zawodowej organizacyi polskie} nabra 
la z czasem takiego znaczenia, że na
·wet „Dz. Beri." uznał obecnie ~a stó
sowne ustąpić i ostrożnie stara się wy
cofać z calej sprawy, którą przez lata 
cale psuł systematycz~1ie. 

„Dz. Ber1.' ', który za nic w świecie 
nie chciat wpuścić do Berlina „Zjedno
czenia Zaw. Polskiego", oświadcza 
obecnie skromnie, że w sprawie zorga 
nizowania w p.ol'Skiej organi1wcyi nie 
narzuca robotnikQm swego zd~nia ( ! ? ) 
pozostawia im zupełnie decyzyę, prz.e
strzeJa kh tylko przed slomianym o
gniem. 

Pracę spółecz.ną podług zasady, że 
rnbotnik polski tylko do polskiego na
żeć może związku, nazywa tutaj .,Dz. 
Berl." słomianym ogniem. Widocznie 
przyjemniejszy mu jest tak szkodliwy 
dla spoleczetłstwa st.a111 obeony, w któ
rym robotnicy polscy płacą suty ha
racz p. Beblowi i towarzyszom. 

Do otwartego wypowiedzenia tego, 
zabrakło jednakże „Dz. Beri." odwagi. 
Z J>OWodu wieca:, który odbył się w 
Berlinie, a którego wynikiem znana już 
czytelnikom naszym rezolucyti, pisał 
„Dz. Berl.", że wiec ten miał ostatecz 
nie orzec, 

czy możliwem jest zorganizowa
nie tutejszego (berlif1skiego) robotni
ka polskiego w polskim związku za
wodowym, czy zaleca się utworzenie 
osobnego związk · l zawodowegrJ dJa 
Polaków BerJina i Brandenburgii -

co „Dz. Berl.'' uwnża za zupełnie 
wykluczone - czy też należy przy
stąp_ić <lo jednej z istnieją\.:ych trzech 

1polskich organizacyi zawodowych, i 
do której z nich, czy wreszcie dopro
wadzić do ziednoczenia ich w jeden 
wielki związek zawodowy polski. 
Że możliwem jest zorganizowanie 

robotnika berlif1skiego w polskim zwią
zku, o tern już robotnicy sami nie wąt
pią, drugą, możliwość uważa .,Dz. Ber
liński" sam za wykluczoną, trzecią 
każdy rozsądny i znający ipolożenie 

rzeczy człowiek uzna :aa ,jedyną, i to 
nie tylko za możliwość, ale za konie
czność. 

Pytanie, czy istnieje możli-
wość zjednoczenia wszystkich trzech 
związków, w którą to „Dz. Berlinski" 
swojego cza1su najwięcej· bił, jest z te
go punktu widzenia oo prostu głup
stwem. 

Nie ma bowiem nikogo, ktoby nic 
ipragnąl połączenia związków polskich 
w jeden wielki związek zawodowy. 
Osoby miarodawcze, a mianowicie 
zarząd i rada nadzorcza „Zjednocze
nia Zaw. Pol." czyniły i czynią bezu
sta111nie wysiłki celem zbliżenia do sie
bie i połączenia związków .polskich. 
Ale przecież połączyć trzy organiz,aicye 
o różnym ustroju to nie to samo, co 
zjeść bułkę z maslem. Przedewszyst
kiem jędnakże chyba każdy przy zna, 
że połączyć mogą orgtanizacye polskie 
tylko (!złonkowie tychże organlzacyi 
razem z ich zarządami a nie ktoś nie 
należący do tychże organizacyj Jub m
wet znajdujący się w or~anizacya.::h 
obcych, tak! wrogich organiza
cyom ipolskim. Ci, którzy organlzacye 
polskie stworzyli, którzy ceidełkę po 
cegiełce do budowy gmachu organiza
cyi polskiej znosili, cl mają głos po:e
dewszystkiem I do nich należy sprawa 
połączenia organizacyi polskich, a nie 
do tych, którzy dotąd dJa .tychże organi 
zacyi nic nie zrobili i do nich nie na
leżą. 

Nie bylo rzeczą Berlina i „Dzien
nika Bcrlifrskiego" lączyć ocganizacye 
polskie, natomfast rzeczą dego bylo po
sbrać się ze wz~ledu na interes robot-
ników i rzemieślników polskich i .:e, 
względu na dobro woleczeństwa o jak 
naijszybsze zorganizowanie robotników 
i rzemieślników polskich w jedneł z 
trzech istniejących organizacyj pJi
skich. Rozumial to z pewnością tak.że 
„Dz. Berl." i rzekomego starania się 
o połączenie polskich or~anizacyi u
żywał tylko jako plas7Jczy1'41, do zakry 
cia swoich rzeczywistych myśli i za
miarów. 

Pon ieważ bowiem w spnamie zor
ganizowania Berli·na wchodziło w ra
chubę „Zjednoczenie Zawodowe Pol
skie" jako najsilniejsza orgtinizacya, a 
.,Dz. Beri." znienawidzonej .,organiza
cyi Wiarusowej" za żadną. cenę do Ber 
lina wpuścić nie chciał, więc chodzi
ło mu o wykręty i przewleczenie spra
wy dla tego zamiast stai111ć s i ę o zor
~anizowanie robotników i rz m:cśln i 
ków polskkh chciał łączyć po! kic O!"

ganizacye zawodowe. Zdrowy zmysł 
robotników berli!1skich zdaje się zni
weczy te intrygi, gdyż w rezolucyi, któ 
rą robotnicy berlińscy w obecnośc-.i 
przedstawicieli wszystkich trzech org:t 
nizacyi polskich powzięli nie zajmmv~
no się wcale sprawą .połączenh org~
nizacyj polskich. lecz powiedziano wy
raźnie, że istnieiaice trzy organizacye 
polskie . mają się porozumieć POmit;dzy 

sgbą i następnie m:a jedna z nic za"" 
jąć się orga1nizowaniem robotników i 
rzemieślników berlillskich. 

Ponieważ „Pol ki Związek Zawo
dowy'' z Poznania pono już się zrzckt 
pretensyi do or~1nizowania Berlina, 
więc „Związek Wzajemne.i Pomocy'" 
polączony kartelem ze „Zjednoczeniem 
Zawodowem Polskiem" z pcwn .i ś.::i4 
sprawę odda zupelnie „Zie9no1.~zcmu 
Zaw. Polskiemu" w myśl nch\vały zc
szloroczne~o wieca rohotr: ików herlir1-
skich. 

„Z}ednoczenie Zawodow~ Po!skie' ~ 
jeśli będzie -organizowało Berlin ponie
sie zdaniem naszem w[·~lkc1 r:>fiarę w 
interesie społeczeństwa i sprawy. 
gdyż przy tak ożywionym :·n -~lw trcj-
kowym i tak silnych or~aniza~yach 

socyalistycznych i .prac=i ję,1zlc trndna 
i ofiary wielkie konieczne. 

___ 22§ 

Wiec w Berlinie. 
...,„ •• „0 ~~iecu, którego winikicmJ była po
dana : ,iuż przez nas rernlucya., reforujei 
„Kur.irP zn.H jak następuje: 

Nai wielkiej, sali Kellera odbyt się 
dzisiaj wiec w sprawie stanowiska ro
daków w Berlinie, jakie ztljąć mają, 
wobec_ organizacyj zawoaoWeJ. 

Wiec zagaił krótko przed 3 prezes. 
komitetu zajmującego się tą sprawą p. 
Kuliński, zaznaczając, że ze względu. 
iż komitetowi politycznemu, który po
czątkowo sprawę te zainicyowal, zE.rzu 
can o ni ekompetencyę, wybrfuno spe
cyalną komisyę, która wysłała kwesty
onaryusz do 22 towarzystw polskich 
berlińskicl:t, których odpowiedź w wię
k~zej części orzmiala, że owszem, u
w c1.ża1ą potrze~ę związku polskiego. 
ale doDiero, gdy organizacye polskie, 
dotąd istnieją1Ce się połączą i będą da
wały taką samą gwarancyę robotni
kom, jak niemie<::kie. 

Pierwszy przemawiał ip. Nowicki 
z Poznania. dowodząc potrzebę organi 
zawiania się w polskicij związkach a 
unikanfa związków -0bcych. Co do po
lą~zenia, to związek ,polsld pragnie te
~o, zresztą stosunki same się tak ukła
dają, że prędzej czy później związki 
polskie połączyć się będą musialy. 

Pan Regul ki, dele~at Zjertnoczenia 
bochumskiego nawoluje do -0rga11izo
wania się w „Zjednoczeniu" na1 podstn
wie dotychczasowych ustaw. a później 
dopiero rozdzielone być mogą zawody 
podlug mie}scowych stosunków. Po
czem uderzył na pra G poi k(l, że ona 
połączeniu związków przeszkadza, 
zwła zeza za ' l ep la llz ienn:k Berlir'1ski 
który pomostem ie chce stać do połą
czenia', a ty;11czascm na miejscu sa
mem nic n·e rdz akt, bo Berlin dotąd 
do 7x1Jne·ro zwL.zku nie należy. 

Pan Kui i1i ki protestuje przeciw za
czepianiu gazet polskich. które mDżli
w!c d osyć zynią, choć nie tyle, co po
wmny. 

Pan Kró lik, deleg{1t Z\viązku śiązkie 
go, nświadcza, że choć swawa połącze 
bardw \ rażna, to jednak nie nale7,y ię 
z?ytnio spi~szyć. Połączenie ze związ 
k1em ślązkum jest nawet na raz!e 
wprost niemożliwe, ze względu na od
mienne stosunki zarobkowe .. Jako ooj
ważniejszą rzecz uważa wybran '.e $ta
lego zastępcy w sprawach rent inwali
dowycti· przy urzędzie rzeszy w Berll
n~e. na ~o z ~1ąrzki pieniędzy sz 'zędzić 
me powinny. Inne orro:mizacye niemtt:
ckie już dawno takich ZłlStęQ.ców ma-



ją, to tei i polskie o to się starać po- ' 
winny. 

Pan Krysiak stoi w obronie prasy, 
zaczepionej przez p. Regulskiego. Je
śłl na kim innym zemścić się nie mo
żna, to wówczas prasa wi1nna, a nikt in 
ny do winy się nie przyznt'l.je. Zazna
cza, że to, co Dziennik BerJiński o po
łączeniu .pisał, było wiernem oddaniem 
życzeń robotników, z którymi redak
cya się zawsze znosiła. Ze to .się dotąd 
nie udało to wina nieufność robotnika, 
który w~bec innych organizacyf. nie 
mial p_ewności w rnzdrobionych związ
kach. 

Pan Piotrowski z Poznania aazna
cza, że sprawa organizacyi w Berlinie 
bairdz.o trudna i może był-0by lepiej, 
gdyby zaczekano w ,BerlirJ.ie aż do połą 
czeni.a; związków, a wówczas 7)1pe~vne 
wszyscy do związlm wstąpią. Nie ufa 
zbytnio Zjednoczeniu, co do szczerości 
połączenia i wątpi, cz~ tak prędkl) do 
tego ·przyjdzie. 
· Pan Sosiński delegat Zjednoczenia 
pochwala myśl nie zakladaniia nowe~o 
związku, lecz przyłączenia do jednego 
z i1stniejących .związków. W sp11awach 
bow iem narodowych d relig ijnych pr.a
cujemy wszyscy, lecz w sprawach zJ.
robkow. tylko robotnik bronić s:ę ma
si saJm, bo mu inne klasy w tem nie 
pomogą, owszem przeszkadzać b.ędą. 
Jeśli inne organinGye w Berlinie ist- · 
nieją, a nawet swoje siedliska mają, 
to 1i rpolska istnieć może i muiSii, dh te
go naJeży się wczais or·gan i'zować, bez 
względu na to do którego związlm ro
botnicy ma.ja zaufanie. 

Pan Gościński dwie postawia kwe
stye: 1) aby związki się 1połączyły, a 
powtóre„ aby zorga11izow\mo Berlin: 
chodzi o to, by delegac-i ojnośnycii 
zwią7Jków wyraźnie ·s.ię zdeklarowali, 
czy chcą połączeni1a., a tern samem dali 
przyklad robotnikom. Robotnicy; bo
wiem w Berlinie czekaią z utęsknie
niem za organizowaniem ·się w polski 
związek, już ze względu na wiielkie ma 
sy robotników co roku do Berlina przy 
bywające których chwytają socyaliś
ci. 

Pan Stelmachowski dowodzi, że 
\Vszelkie objawy naiszego życia koncen 
trowaily się w .organizacyach narojo
wy ch i nie zgad~1 się z ;prawdą, by 
pol:skie organi.zacye nie dawały tej 
samej g\varancyi robotnikom, co inne 
związki. Radzi wezwać organ'.zacye 
by się WS'Pólnie porozumiały jak nad 
wcześniej i ·polecić i'ednej z nich zorg;a 
nizowanie kolonii berlińskiej. 

Ponieważ przysl)ło do gorącej pole . 
mik , dla, tego p. P,iotrowski ośwhdcza, 
że ci a miłej zgody, w nadzi P. i rychłeg0 
połączenia się, Polski Związek Zawu
dowy ·zrzeka się Benliina !Kl Korzyść 
Zjednoczenita: z zastrzeżeniem jednak, 
że ?Jjednoczenie ustępstwa zrobi Zwią
zkowi poznań1s'kiemu. cerlem ry .?hfego 
połączenia, co przyrzek\.1 p. 1~eg 1 tl5ki. 

sprawozdanie nie jest jednakże zupeł
nie ścisle. 

fW9 -
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Wiec polski w Katernbergu. 
Staraniem „Związku Polaków'' od 

był się w Katembergu dnia 26 maja 
br. wiec pol1ski. 

Wiec zagaił p. Tadeusz Nowacki 
z Katernberg, pochwaleniem Pana Bo
ga. poczem odśrpiewano zwrotkę pieśni 
.. Kto się w opiekę". Na życzenie zt
brn1ny1ch p. T. Nowacki prnewodniczyl 
wiecowi (:t do pióra ,powolat p. Winc. 
Walendowskiego, oraz p•p. Pra:n~ Ki1-
kawkę i Michala Łęg-owskiego na hw
ników. 

Pan Ig.nacy ŻnińskJ z Bochum, w 
referacie wygloszonym o działalności 
lityczn. Polaków pod zflborem prus
kim wykazał działail'ność rządu ,pruskie 
go i partyi JC'entrum w parł,1mencie nie
mieckim w obec nas Polaików. 

Sprawo.zdanie z działalno·ści korn!
tetu w sprawie opieki duchownej zdał 
członek tegoż 'P. Tadeusz Nowack~. 
Mówca w ykaizat. że wszystkie zabiegi 
i sta11ania, aby Towarzystwo św. Sta
nisfawa !(ostki mogło z chorągwią brać 
udział w procesyi Bożegv Ciała zasta
ły bezskuteczne. z czem także, - choć 
na's serce boli, pogodzić się mu'Simy. 

Z kolei przemawfa,ł pan Michał ł .ę„ 
gows'ki z Katernbergu, ubolewając ·1ad 
wyrf1,żenierm się · ksie.dza Nachtsheirn:1. 
który na wet księży w stronach naszy r:h 
rodzinnyich więcej rnlnikami niż księż
my zwie, bo posiadają grunta i zarjmu~ą 
sie także gospodaJrstwem rolnem. 

- W sprawach miejscowych prze
mawiali jeszcze· 1pp. St. Kaczmar·ek i W 
Ste1maszyk z :E«1ternberg, oraz pan Jan 
Pabi'Sz z Hutrop, który wyrafal swe u
bolewa:nie księdzu 1pmboszczowi Bern
dorfowi za .jego 1postę.pow1ainie w obec 
Towairzystwa, nawolujrą:c zebranych do 
Jedności i abonowania „Wiarusa P:.>l
skie~o". 

Pan Tadeusz Nowncki oświadctył 
że krzywdę, wyrządzoną ip. Pranc!~z
kowi Szwarcowi niesłusznie na wiecu 
w raku zeszłym, odwołuje prosząc te
goż o ponowne przyjęcie urzędu swe
Q'IO. Ponieważ z.a 1ś tenże odmówił obra
D..o jako trzecią osobę do komit·etu koś
delnego p. Winc. Walendowskiego. 

W końcu została uchwalona naste
pują1ca rezolucya: 

Zeb1nni na wiecu w Katernberg, 
dnia 26 maja Po.tacy, wyr.siżają g-łęho
kie ubolewanJe ks. p.rnb. Bemdorfow1 z 
Katernbergu za jego ;postępowanie w )
bee Towair·zystwa; św. Stanislawa K. 
spowodowane pobudkami polityicznemi 

Po przyjęciu rez.oilucyi przewodJi
czący (Pochwaleniem Pana Bogl1 w iec 
zamknal. 

Winc. Walendowski. sekr. wiecca. 
Na końcu jeszcze postaw12. p. SteL 

machoWiski wniosek, aby zebranie da- Głos żalu! 
ło polecenie clotY1chczasowem~1 komi- Z Nadrenii piszą: 
tetowi do pertraktowania ze związkJ- Wyiezytaiwszy w przeszłym iy-
mi, co prawie jednogłośnie iprny]ęto. g-od:niu z .,Wiarusa Polskiego" wia-fo-

Na kon iec .uchw.ailono nastęipują:ą mość od l(.odaików z Katernbergu, chcę 
i 1·a do owej odezwy kilka ~łów dorzurewlucyę: 
c1ć. Gdy się czyta taką smutną rzecz11 

Polacy z Berhn11 i okolicy, zebram to se•rce się kraje od żałości a krew się 
na wiecu dnia 26 maja 1907 r., wv- w żyki~h ścina, gdy się słyszy o tak 
chodząc z założenia, że wszelkiie obja- macoszem traktowaniu braci naszych 
wy żyoia społecznego i ekonomiczne- ze strony duchownych. Ks. Ber;1dorff 
go Polerków, :powinny być ujęte przez. czy jest członkiem .tow. trzech liter, rne 
organizacye polskie, wi·em, choć go znam dobrze, afe po-

u ważaijąc, że polscy rzemieślnicy i wiadaim tyle, że ha~atyści w Pols.:-e 
ro:botn:icy w Berlinie i DkoHcy powinni chcą ogło.dzić i ida.rzmić braci na.szych, 
dążyć do zorganizow.a.nia się zawodo- zaś tutaj na obczyźnie ks. Benndorff po-
wego w or~Jrnizacyach ·polskich. stępujie t~uk samo p-0d względem ducho· 

uważając, że samoistna polska 0r- wyrm. 
ga nri zacya Ziawodowa w Berli·nie nie Kościół Jest dla wszystkkh ka1oli-
ma widoków powodzenia, proszą. ~by ków, a więc dla inas także, bo jest po-
zastąpione w i wiecu vrzez swych wszech.nym. ChryiStus Ptm wyraźi1ie 
p rzedstawicieli trzy istn i ejące organi- powiedzial do swoich Apo'Stolów.: „Idź 
z::icye polskti.e ·porozumhły s'. ę parnię- cie tedy i naruczajde wszystkie naro
cl:~y rnbą z jednej strony, jak i z przed- dy ", a nie rpowiedzial, iż maiją wypę-

stawic :elami sfer rzemieślniczych i dzać z kościołów. 
robotniczych Berliina i okolicy z dru- Poliacy w Katernbergu wytrwahl 
giej strony i 'PO rpornzumieni.u się, ie- w wierze św. i mowi-e ojców, chociaz 
d_na z tyc~1 trze~h organi~a1cy! ~a.ięła chociaż są duchowo dręczeni. 
się ~o:g~n nz o':'~ arr em rzem 1 eś1;n-kow \ V ,,Za twoje myto, kijem cię obitoa. 
Be·:11

n
1e 1 nk-1 wv. „ Tak też .test i było w Katernbergu. Gdy 

' Zebranie cale mła1ło J>rzebleg 6ar.- . kościól budowano, gdy 11Jtem wież~ 
<Izo powatny I ~wiadczyło o wyro.. I przybudowywano, p.rzyb0ry .fo kościo 
błeniu robotnika berlińskiego w . spra.- ła były .potrzebne, jak to wówczas rę
wach zarobkowych. Zebranych ~ylQ , kę wyciągano po pieniądz, jak to chwa-
1>rzeszło200 osób. i łono Pola'.ków od w :ernych katolików-. I 

Tak referuje „Kur. Pozn.", które50 Tak, bo były pieniądze potrzebne, a ' 

Polacy są ofiarodajni, oni da\va~i, . ~ i sowy wt~ścidel ·p. _Gustaw W~gner
(11wali ile mDgli, ażeby się prz~czymc sprzed1ł _Je ba1~kow1 parce!'a.cyi~emu; 
do budowy domu 88żelo \V1ele Po- w Pozna!uu.. kt?re~ dokl~dn~j firmy 
lacy dali pieniędzy i kto odeb_ral na to gaze{y mem1eck1e me wym1emaJą. 
są kwity. Wtenczas nie zwazan<?, kto 
jest .prezesem i jacy są członkowie. 

- A oo :się obecnie d'Zieie? Nie mCJże 
być prnewodniczącym, kto ni~ jest na 
rękę owemu ks. proboszczowl. On by 
chciał ·potulnych baranków c_entrov.:y•:h 
w pa Iski ej skórze, a nie t21k1ch, kt?r zy 
są prawnymi Polak11mi. Członkowi e ?
bierajią ludzi taki·ch do zarzadu~ do kt?
rych majg. rzeczywi·ste zaufarrue, a me 
innych.· 

Czy istnieje rzeczyw iśic : e stuszny 
powód, aby tow arzystwu piolskiemu 
ni·e miano vazwolić na udział w proce
syi Bożego Ciafa z chorągwią? Nitkt ti.a
kiego ip-Owodu nie zna, bo go też nie 
ma. : 

Skoro Polacy nie pójd~t towa
rzyszyć z winy ks. vrob. B. uta1jonemu 
w Przenaijświętszyim Sakramencie, to 
wzamian za to odmówią różaniec św. 
i oieśń 1pobożną zaśpiew,1ją w domu. 

- Rozg.oryczenic, które pomięd 1y 
Polaikami w Katembergu istnieje i Jego 
skutki weźmie na sumienie ks. pro
boszcz B. 

Nie dziw, iż socyalizm 1korzysta z 
tego, al1e biada takiemu paste
: zowi. który rnzpra;.t<l -vN:e. ?ob ::y 
tyle już przecier,pieli, i 1przedenp ią wię 
cel. wier~ąc mocno, iż jest BM. który 
za dobre wynagradz'l, n za złe k13ize! 
. Robotnik. 

w sprawie pisowni nazwisk polskich. 
Skarwno się ogólnie, że urzędniJCy 

stanu tjakże i w Poznaniu, p1rzy wy
stawi~niu dziecioon szkoilnym poświad
czeń modzenia ,przekręcal'1 nazwiska 
żeńskie wzbrania:jąie się zapisywania ' . końcówki żeńskiej. Niestety me wszy-
scy ojcowie dochodzili praw swych z 
dostateczną wytrwałością, jak to uczy 
nil p. Mardn Olszewski z Żelazko".':a 
p. Niechanowem. Oddalony przez mz
sze władze udał się do ministra spraw 
wewnętrznych i taką rm1 zażalenie o·· 
trzymał odpowiedź: 

- Berlin, 19. 4. 07. 
Mi:nister spraw wewnętrznych. 

I a 4. 
W skutek wniosku Pa(1skiego po · 

wiadamiam WPtma, że w krótce od 
urzędnika stanu w Lubochni otrzy
ma WPan poświadczenie urodzin 

swej córki Pelagii, w którem nazwi
sko jej za:pisa1r1e będzie Olszewska. 

.podp. 
v. Bethmann łfollweg. 

Do gO'spodarza 
p. Mardna Olszewskiego 

w Żelazkowie. 
Ważne to rozporządzenie podaj.e 

się do publicznej rwiadomośK:i z .nad
mienieniem, że osobom. które wnio
sków odnośnych pisać nie umieją, słu
ży bezplatnie pomocą b~uro Straży. 

Biuro Straży. Dr. Tad. Jaworski. 
"'!'!: . . _ - ·- - ·· 

Ziemi~ polskie. 

Pruj Zac1'.cdm.ch, Warmii i M&.zur. 
Kośclerzyna. Niemczy.zna rozpie

ra ·się -w naszej okolicy coraz to wię:~ej. 
W osta,tnim czasie ·o„ Leon Muchow~ki 
z Czengcurdła sprzedał :swoje 600 mor 
gowe gos•podarstwo fi:slk:usowi. 

Pelplin. Str;1sznego czynu dopuś
ioił się jakiś zbrodniarz na strażniku ko
lejowym Jakobitw. Przy rewizyi to
ru koletowego ujrzał tenże jakiegoś 
mężczyznę koszącego na stoka,ch to
ru trawę. Gdy mu tego zabmnil, rzu
cił się tenże ze sienpem na niego i wbił 
mu takowy w piersi, naruszają'c płuca . • 
Ranti jest tak ciężką, że wielkie pyta- ~ 
nie, czy go zdołają w lazarecie wy1e- ł 
czy~ i 

Kwidzyn. Posiedzicie! Dąbrowski g 
w Podstolinie sprzedal swą 2-10 m0rgo
wą posiadłość za 110000 rnr. gospoda
rz.owi Raschke'mu. 

Dobra rycerskie' p. Klei1na w Na
mirowie, około 950 mórg przeszly za 
cenę 275000 mare'k nai własność pana 
Ozarnowskiego z Gdańska. 

Olsztyn. W ręce .polskie przeszły ł 
dobra ,rycerskie Karlswalde pod Weh 1' 
lau w Olsztyńskiem w Prusach W·scho
dnkh 1400 mórg obszaru. Dotychcza-

Chleb dla swoich. (Ogłoszenie XXII 
z dnia, 25 maja 1907). Następujący 
przedsiębiorcy posi~ający zakładowy 
kapitał, zna:jdą bez Konkurertcyi r-oda
ków, dobre utrzymanie: 

1) adwokat z zapewnioną egzy-. 
stencyą, 2) lekarz w na.iibliższei<. okoli
cy Poznania, 3) weterynarz, 4) kupiec 
bławatów, 5) kupiec gi:irderoby mę
skiej i sukna, 6) dyrektor fabryki za. 
kaucyą 10000 mr., 7) kupi·ec bławatów 
i garderoby męzkiej, 8 piekarz. Poza
tem są do nabyci;a : 9) hotel z zajazdem 
(Wiplata 35 tys. marek) 10) dom towa
rowy od innowiercy (wplata 40 tys. m. 
11) dirogerya w większem mieście 
(wplaty 16 do 20 tys. m) Bliiższych in
formacyi udzieli Biuro Straży. Adres: 
Dr. Tadeusz Jaworski Poznań _..:... Pose11 
Prosimy -0 znaczek na od1powiedź. 

Dentystka polka 1p1ugnętaby osie-· 
tllić się w miejscowości, gdzieby miala 
wśród swoich byt zaa>ewniony. O in
fO'rma1cye .pmsi billlro Straży. Adres: 
Dr. Tadeusiz Jaworski, Poxnań-Posen 

Barcin. Do „Dz. Kuj~" p.is.zą: W 
pie}·wsze 'śwJęto Zielonych Świątek 
przystępowaly dzieci parafii tutejsze.i 
do ;pierwszej KomunJi św. Pomiędzy 
.nimi zna•jdowal się 14-detni Chińczyk, 
który dzier't .poUJrzednio otrzymał Sa
krament chrztu świętego. Zd.z.isław Jó 
zef Ćzendefu uczy się stolarstwa u p. 
Chojrt1ckiego, który się nim po ojcow
sku zajmuje. Po polsku mówi biegL 
i nie myśli już w:a..-:ać do Chin 
skąd iprzybyl wśróJ wojny rusy js1w
j.2f1!pńskiej jako sier.'Jta. 

Szamotuły. Zama~~1 rnmobóJcty 
oooelnił tu syn studniarza p. & b iaczy 
ka. wystrzałem z rew Jl\veru. !(uh zra
nila go tylko w tylną część czaszki, tak 
że lekarze mają nadz:e i ę, utrzymania 
go przy życiu. Powodem czynu miała 
być p-odobno z.arwiedziona miłość. 

Mokronos. Wfaśckie1l dóbr ryrer
skich ip. Szyto z Mokronosa otrzymr1ł 
pozwolenie na eksploatacyę węgla bru 
natneg-0 w M-0kronosie, Ko'.Paninie, Sta
rężynku i Kolebkach. Ży ty węgla bru 
natnego w oJrnlicach tych są podobnl 
bardzo obfite. 

Inowrocław. W „Dz.. Kuj." 1czyta
my, że pan Antoni Rogacki ... mistrz kra
wiecki, zarnieszkaly w Inowrocławiu: 
przy ul. św. Ducha 5, iWnaty, oti•:i ~c 
pięoi.orga drnbnych dzieci, z których 
najstarszy chłopiec 9 lat liczący, jesz
cze dotąd strejikujie .podczas wykładu. 
religii w nfomietckim języku, zostal ska 
zany przez bydgoski sąd w drug,iej in· 
sbncyi na 6 tygodni w1ięzieni.a~ !za 0· 

brazę nauczyciela p. Beera. Pan Roga 
cki idzie do więzi·enia w ·tym tygodniu. 
opuszczają:c swą rodzinę biedną, której 
był jedynym żywi„~i~ J e .'11. 

Ze Slązłta czyH Sta.ropols \ri. 

Lipiny. W stawie poza hutą Sl!e
sią utonął pewien robotnik. Znalez:~
no przy n.im pa1p.iery z na:zwiskiem Mi
kołaj.a, Kurka z Przyszowic. Oprócz pa 
prieirów znale·zjono j·eszcze przy zwło
kach zegarek i pieniądze. 

Bytom"' ~str.zel'ił się tu żolni;r~ 
Niesel z obawy przed karą. Spóvut 
się o pół godziny do koszar i stąd ,
ba wa .przed kara. 

· Bogucice. DonoSiiliśmy. że ipolicya 
zabrab trupa żony .robotnik.at Prok

scha, pon i eważ ·zachodziło pode~rze
nie, że umairla wskutek obicia 1ą 'przez 
męża. Teraz palkya trupa ju·ż wyda
łai do oochow an:li, gdyż bada'll.ie w~-

1 

kazało, że śmierć nastąpiła nie od 0!>1-

cia ,lecz zatrucia się alkoholem. 
Z Kozielskiego. Ks. ka1p. Grabovr 

ski z Radlina przesiedlony został do 
Lł1krzewa, ks. kap. Brilka z Zaikrzew1 

do Radlina. 
Lubliniec. TutejsiZa izba ~arna za· 

rządziła konfiskatę medalionów z Ma, 
tką Boską Częstochowska, nosząieych 
po jednej strnnie napis: Matko Boska 
Częstochowska, królo~a Polski, wsP0 

móż i prowadź nas", - po dru;g1iei stro 
nie: .,Bo.że zbaw Polskę". 

Z Gliwic na Górnym Ślątku doM" 
sza, że w fabryce Hulczyfrs1kiego wp;l: 
dło pięciu robotników do roztopiorteJ 
stali ~dzie zginęli straszną śmiercią. Od 



,. 

d\\rócb ~ydobyto tylko szczątki, po , 
irzech 111e PDZostał>0 ani śladu. 

Z innych dzie~nie Polsli. 
Złot Sokołów w Cieszynle. Dni.a 

z <:zerwca, odbędzi: się w Cieszynie 
zlot Sokolow,. w ktorym wezmą udzial 
sto\\1arz~sz~m~ z l(s1ęstwa Cieszy(i
skiego, Uahcy1 zachodniej i Króleshv .:t 
polskiego. Celem zlotu jest oddział:-,
nie w duch~ narodowo~polskim na in
teligencyę 1 1szersze warstwy ludu i 
11,·edwdr.i«-~ 1n."e w tc11 ~~.,osf)\' gern·· · 
~\:yi, czechizacyi oraz soc)'nl!?111o~1: 
Wybory w l(s. Cieszyf1skiem wykaza
lY vilna 1Potrzebę energiczniejsiego niJ~ 
do tej µory oddzia'lywania na usposo
bienie ludu tamtejszego. Jak wiadomo 
z 5 postawionych kandydatów polskich 
przeszedl. tylko jeden, iks. Lon<lzin: 
ws~y.scy mm 'ka ndydatC[ upadli. Zjaslużo 
nY b. poseł Michejda nie dostał się na
wet do wyiboru ściślejszego. 

Związek katolicki w Polsce zaboru ro
syjskiego. 

W Warszawie odbyt się niedawno 
liczny zi.ia;zd kapłanów, inteligencyi i 
ludu, zwłaszcza ze wszystkkh dycce
zyi Królestwa, w celu -ostatecznego u
konstytuowan~a się „Związku katolic
kiego". Po uroczystem nabożer'is.tw~ e 
i posiedzeniu ina1uguracyjnem w któ
rem bral udział ks. aircybi!Sku~ Popiel 
odbywały się dalsze ,posiedzenia z któ~ 
rych okawje się, że myśl Związku któ 
rego inicyatorami są: hr. Julius:z Ostro 
wski, .p. mecenas O. Godlewski znanv 
publicysta, adwokht p. Wł. Ko;sako\v
ski i inni da się w czyn wprowa·dtić. 
Najbliższą działalnością Zwią·zku będzie 
z~kladande kót parafial1nych, które P'O
s1adać ,bę.dą szeroką autonomię, a z!aj
mowac się będą tą częścią prngramu 
d~ ja~iei n~ miejscu znajdą się odpo~ 
w1,ed~d I.udz ie. Zanotow.ać należy .pr .:c
rnow1en1e ks. M. Pulmana, który w bar
dzo silnej, pięknie wypowiedzianej i do 
s~onałą 1~rgumentacyą popar1cj mo
wie ośw1adczyt, że Związek katolicki 
nie ~owinien być żad:ną •. irnkwizycy:i,'·, 
, am te.ż cenzmą innych stronnictw 
związkó:V i organ~'Zacyi, ale przede~ 
wszystk1em tylko wzorem i propagato 
re~. ~ilości i żariliwości chrze-ścija1I
sk1eq, Jednoczącej wszystkich w }ed
nym celu 1p-0d1niesienia i umocnienia 
wfary na pożytek jej wyznawców. 

, Postanowiono na'Stę~rny zja:zd od
byc w Ozęstochowie. 

Wiadomości ze świata„ 

Z JOlityki wewnętrznej francyi. 
Sądząc po pogloskach prasy f.ran

cuskiej, nawet przychylnej p. Clemen
ceau, widoki ministerstwa są wcaiJe nie 
świetne. Zarządzeniem w sprawie ~: y 11 

dykatów robotniczych i urzędniczych. 
narnziJ <Sobie doty1chczasowych swoicn 
przyj<ł'Ciól socyalistów, którzy mu sro
g~ ,przepowiadają zemstę, a postęp.owa 
mem swojem w sprawie uroczystoścl 
n~ c~eść Dziewicy orleaf1skiej wysta
wił s1ę na pośmiewisko. A takie ośmie
sz~nie się bywa szczególinie we fran
cy1 nader dla ministrów niebezpieczne. 
~CZYWiście, ·z tego ?Jachwfa1nia się m;nl 
s:erstwa katolicy nie wiele sobie o„ 
b1ecYWać mogą; głębsze przyc'Zyny 
SJ>Owodowąly ich klęskę j głębs·ze też 
rzy~z~ny Sprowadzą U1pragnioną clla 
atohkow zmianę. 

. Do trudności ipiętrzących się .przed 
gabinetem p. Clemenceau należy także 
sp:awa burzących się winiarzy połu
!}_nio:vej Prancyi, którzy domugają si~ 
!!.~ezytej obrony przed faJszszerramL 

„ . .•. ··-· - .„ .. a . !!!! 

Ze spraw robotolozycb. 
~osłedzenie delegatów obwodu VII 

„Ziednoczenia zawodowego polskiego'' 
S Na porządku dziennym było: 1) 
~ Drawozdanie obrachunku I. kwartałn 
entralnej kasy. 2) obór dwóch rew1-
~:rów kasy. Obrani zostali Michał M~
cz:wski z Wfattenscheid i Jan Siera· 

1 Dr z msmark. 3) obrady o za-
4) 0wadzeniu jednolitej. książkowości. 
st r.uh Taideusz Nowacki z Katernbe"g 
sóaw~ka .'1~nicsek o zarprow~idzenie kur
Pr w stązkowości. 5) Obrady nad za
c1-. 0Wadzeniem wolnych ·ldls ·wsparć 
11orych. :1 

~el~g~t obwodowy druh fr. K0ł
paak1 osw1adczyl. iż centralny zarzad 
sp!awę .t~ rozpatrzy i uczyni_, co bę-
dzie mozhwe. I 

fr. Kołpacki, delegat okręgowy. 
"l1! „ - - !=='- - -

Rozmaitości. 
Zabici przez piorun. W Pettenstein 

w NDrymbergii - .podczas burzy pio
rm,1 ud~rzyl w drzewo i zabił 5 osób, 
ktore się pod nim schroniły. 

to lat miało 16 kobiet i 4 męż
czyzn. 101 10 kobiet i 2 męż zyzn, 10.2 
lata 5 kobiet i 1 męż ... zyzit.t. 103 lata !yl 
ko S kobiet, 104 lata t) łko jedna kobie
ta, 107 lat tylko 4 kobiety, 106 at 1 ko
bieta. 107 lat 1 kobieta i jeden mężczyz 
na. Wśród 52 stuletnich znajdowało 5;~ 
25 Polaków. 3 L'twinów. 2 Ka zubó-" '. 
1 Mttzur. 1 fryz, 1 Anglik, a tylko 2 
Niem.ców, 32 katol ików, 16 ewangeli
ków i 4 żydów. Czterdziestu 100-Jet
nich pochodziło z tych dzielnic, w któ
rych zna:dowali się podczais liczenia lud 
ności. Dwuna tu pochodziło z z".l.grani
cy, mianowicie 1 z Anglii, 1 z Austry1, 
a 4 z Rosyi. U reszty miejsca nrod.le
nia nie stwierdzono. 

~puścizna Napoleona. Trybunał I 
pa:yskt przyznał excesarzowej Euge
ny.r ~rawo z~brania na własność znacz 
ne1 hc~by ·obrazów, pozostałych po N~
pole~~1e, a p;'rzechowywanych w LDuv 
rze i mnych zbiorach paFłstwowych. 

Dzienniki w Chinach. W kraju, gdz;e -~ - -
trzeba znać więcej niż trzy tysiąlCe li- z różny stron. 
ter na to, ruby módz cokolwiek prze
czytać, prasa staje się wówczas tylko 
pot_ęgą! g.dy jest rovpowszechnioną n 
PO.mOC<Ą zy~v~go slowa. Piszą angiel
skie dz1enm~1, że w Pekinie przy każ
dym r,o~:u ~h~y z.na1Jeźć możn·a czytel
nię, gdzt~ ktoS odczytuje glośno gazetę 
dla pub}icznego użytku. i komentJuje ją 
P~O .swo1emu. Zwolenrncy odrodzenia 
.Chm rprzyznają sami, że svosób ten 
przyjęli od misyonarzy. Afisze rozrzu 
~one ~z rozporządzenia władzy wzywa-
1ą mo~cę, aby nie śmbl tylko czynić 
napaści na syna niebios i Jego dyna
styę. Pod wairunkiem uszanowania 
praw władcy. mówca moż~. jeżeli chce 
czynić najgwałtowniejsze zarzuty potę 
g~m eur·opejskim i cudzoziemcom za
m~eszkującym. Chiny. Polityczni 'tacy 
m1s~·onarze n10~ą .na prowincyę potok 
swe1 wymowy l cieszą się wielkiem u
znamiem ludności wiejskie·i. 

N~js~arszy człowiek w Oalicyi, 
wt.o§ciamm, Antoni Proc, zmarl w tych 
dniach w Laichowicach Podróżnych, w 
pow., żydaczowskJm, przeżywszy t 14 
lat. Za czasów O)lńszczyźnianych byl 
atamanem dwo.rskim. do ostatnich zaś 
chwi.1 życia cieszył się zuipełnem zdro
wiem. Brakowało mu tylko czterech zę 
bów. 

Z powodu święta uroczystego „Bo 
żego Ciała" gazeta iutro nie wyjdzie. 

Aplerbeck. Kupiec Anton Brink
mann chcąc ws·koczvć do wozu kolei 
elektrycznej pod~za~ jazdy tejże do
stał się pod koła i został vÓkaleczbny. 

Duisburi:;. Rabusia, który w pie!"w 
szc świcto Zielonych ~wiątek włam~l 
się do mieszkania rolnika Mcvisscn~1 
w Hiesbeck i zamordowawszy go a~ 
kradl 80 marek, został rpochwyco:1y 
prze7, po1icyę kryminalna. Jest nim rn
botnik tteinbeic'k. 

, Ei~kel~ W korhlni Hannover'' wpadł 
gormk (1ahen do szybu, gdzie z:nalazł 
śmierć. 

Horde. W Aplerbeckermark 1.u
stał robotnik Krielmw zabity przez pio 
rus, ~dy w towarzystwie swego dziec 
ka prowadził z pola kozę. K. jest ojcem 
dziesięciorga dzieci. 

Heissen. W kopalni „Wiesiche" zna 
lazł śmierć górnik Jan Keienburg z 
Wi·nkhausen. 

tlsterield. Zhrzącl k01palni „Ostcr
feld" sprzedaje iswym robotnikom limo 
nadę po dwa fen. bez soku a z.m 4 fen. 
~e S?~iem. Górnicy korzystają coraz 
1Iczme1 z tego urządzienia. 

W ostatniej jeszcze chwili odzy
wamy się do Szan. naszych Czyteln:
ków, by zechcieli zjed·nywać , Wian1-
sowi Polskiemu" licznych nowych abJ 
nentów na 'czerwiec. 

Balonem do bieguna. W.aueir· W ell
mann. odważ.ny łlernnauta an.nerykań
ski, zamierzający dotrzeć do bieguna 
pófnocnego przy pomocy balonu ba~i 
o?ecnie ':V Lo_ndynie, przygo~wując 
Się ~o rnebez.paecznej ipodróży. Zalogę Wyc1·e"czka do Hofstede lodz1 balonowej: stamawić będą sami a-
merykanie, mianowi1cie WeHman in
żynier Melville Bannimnn, major' tter
sey i jeszcze czwairty, którego nazwis
ka dotychczas nie ujawniono. Podróżni 
zabierają ze sobą 12 psów .cskimosk!ch, 
6800 funtów nafty i 3000 funtów zap1-
sów żywności, aby w razie oipadnięda 
balonu wytrzymać całą .zimę w stre
fach podbieguno,wych i rozipocząć na 
wiosn~ 1podróż powrotną saniami, ~ó~lź 
bowiem balonowa jest tak urządzona' 
że może w razie potrzeby służyć ~~ 
sanie. W tych dniad1 Wellman wyjeż
dża do Norwegii, ztamtąd zt1ś na wys
py duńskie, w pobliżu Szpicberga, 
zkąd rozpucznie podróż odległą na po
czątku sierpnia rb. Warto pirzy_1)ommie6 
że dni.a· 17-go li.pica r. b. mija 10 lat od 
chwili, gdy aeronauta szwedzki And.re 
wyruszył z tych samych wysp balo
nem w podróż ku biegunowj. z której 
już nie powrócił. 

Statystyka stuletnich. Uczenia iud 
ności uwzględniają zwykle osobv ma
jące ponad 100 lat. Liczba ich w' Pru
sach spadła od czasu liczenitl ludności 
w iroku 1871 z 434 na 52 w ostatniem 
liczeniu w dniu J. gm dnia 1905 roku. 
W roku 1895. i 1900 było ich jeszcze 
mniej,, gdyż tylko 46 odnośnie 35. T0 
podpadające zmniejszenie się stuletnich 
uwarunkowanem jest według Statisti
sche Corresp. dokladniejszemi docho
dzen1'.1lmi ostatnich liczeń. 

Z 52 osób stuletnich z r. 1905. ży
ło 10 na Slązku (i wszystkie byly płci 
żeńskiej oraz wYZna'nia katalickiego) 
9 w W. Ks. Poznańskiem, po 8 w Pru
sach Wschodnich i Zachodnich. a więc 
w dzielnicach polskich razem 35. 

W czwartek (w Boże Ciało) dnia 
30 maja odbędzie się wycieczka 'do o
grodu p. W alburga wHoistede przy ul. 
Poczto~ej (Po~tstr.) O liczny udział 
Rodakow z Bochum i całej okolicy u
prasza się. 

Komitet wycieczek latowych. 

Baczność druhowie w Hochstrass ! 
. W. czwartek. dnia 30 maja odbtt

dz1e s1e w~lne zebranie 111a sali p. Vier
bauma. O liczny udzial się uprasza bo 
będą. oma~ia1n~ ważne SIJ)rawy. Octbę
di! się ćwiczenia od 1-3 godz. a od .3 
godz. ze-branie. (1) Wydział. 

Podzi~kowanie ! 
Wszystkim Rodakom i Rodaczkom i To

warzystw.om polskim za liczny ud:tial w uro
czystości poświęcenia chorągwi naszej Wie-

. lebnemu duchowieństwa i redak torowi' Wia
r~sa Pols~."· p. A. Brejskiego, którzy za~zczy
c1ć raczyli naszą uroczystaść swą obecno~cią 
skladamy na tern miejscu nasze naószczersze 
staropolskie „Bó~ zapiać". ~zczcre uzmnie 
wyira.żamy . jeszcze osobno „Sokalom" i $pie
~akom za 1<:h wYStępy, przez które rzeczywiś
cie przyczyn.iii się <io U!J chszenia uroczystości 
naszej, a nie mniej Towarzystwu św. Józefa za 
okazaną nam bratnią życzliwość. (1) 

Zarząd Tow. św. Wojciecha w Wattenscheid. 
Zebranie odbed.zie sie w niedzielę, dnia 2 

aerwca o godz. 4 po poi. w sali p. Schliitern 
ul. Bochumska . . o __ liczny u~zial uprasza się. 

Tow. Przemy'Sł-Owców Polskich w .Essen 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę( 9 czer
wc~ o godz. 3 po ~olu?niu w lokalu zwyklych 
posiedzeń odbędzie się walne zebranie Na 
porządku dzienn:rm: Przystąpienie do Z~ązku 
!ow. Przemys.Jmvych w Poznaniu. O liczne 
1 punktualne stawienie sie czlonków uprasza 

W innych prowincyach państwa 
1pruskieg·o było w każdej najwyżej 4 
·stuletni1ch, 11 w prowincyi heslciet. ani 
jednego. Z 52 naistarszych ludzi bylo 
_tylko 9 mężczyzn, kobiety żyją więc 
.znacznie dłu.żej. Jeden ze starców ~tu
letnich był kawalerem, 8 wdowców. 
W st.atnie panieńskim doliczono się 2 . 
stuletnich kobiet, 1 byfa mężatką, 39 

(4) Zarząd. 

Towarzystwo P~le.k „Wanda" w Herne. 
. Przyszre zebranie odbędzie się w niedzielę, 

d!iia 2 czerwca, o ~odz. 4 po pol. w lokalu po
s_1ed~eń u p. ?te!nberga, ul. Dworwwa, :>bok 
kośc1ola katohck1ego, na które się wszystkich 
~7lonków zapras.za, ~yż bc<lzie bardzo mimu 
Ją?y wYklad i inne ważne sprawY. O~cie 
rr.1Je widziani. (2) Zarząd. 

T~arzystwo św. Wawrzyńca w Hordel 
donosi swym czlonkam, iż nasze posiedzenie .wdowami a 1 rozwódką. 

piel"\\ ze odbe<}z:e _ię · ni zie1ę, dnia ~ • 
zen rea. o godz. 4 po pol d iu na sali p. Klee

bank. Ponieważ przyjdą bardzo ważne spraw 
pod obrady, wi~c się upr za o oun:tu lne 

ienie się i o liczny u<iz.iaf c11 nkó . oś , 
mile •idziani. (2) ZarAłł . 

Baczność Rodacy z parafii Odotanow e1! 
W nieazielę, dnia 9·iO czerw a po p udnits 

o godzinie 4 na sali p. Unterschcmanna.. w per 
bliżu kościola katolickiego kościola w Wanae 
odbedzie sie pogadanka w sprawie zamówie
nia chorą~wi. Prosz~ w imieniu konntet'u Para. 
fian odolanowskich, ażeby się jak n:aiłiczaiej 
. tawili. tak samo i skarbnik p. Jan Lis z. Wet
t r. Pooicważ to ·est QStatnia pogadank 
przed zamówienit:m chorągwi, wiec jest powin 
nością każdego parafianina odalanowskiego 12a 
-powyższą p~adanke przybyć. Niżej podpisa
ni przyjmują na powyższy cel skladki. Nazwi
ska ofiarodawców będą przez ks. proboszcz~1 
czyli prodziekana z kazalnicy og1łoszone a 
.,Wiarusie Polskim" pokwitowane. (627 ) 
Pr. Sctecki, Baukau p. tternc. Oststr. nr. 9. 
.J. Sierae-zek, Gelsenkirchen 4. Ferdinand.str. li. 

l(ofo śpiewu „Hat"monia" w Rotthause1t. 
Miesięczne zebranie o<lbedzie sie w nie

dziele, dnia 2 czerwca, o ~od.z. 4 po poludniu 
u p. Waldmanna. Zaprasza. sle wszystkich 
czlonków bez wyjątku, ~<lyż przyjdą bardzo 
ważne sprawy pod o-bra~. - Posiedzenie za
rządu o ~odz. 3. - Prznzla lekcya śpiewu w 
~CY2c Cial~ w czwartek o ~odz. 6 po pol. O 
liczny udziol w zebraniu i w lekcyi śpiew• 
prosi Zarząd. (lJ 

Uwa1ta Dnia 9 czerwca urządzamy ob· 
chód 12-tcj rocznicy istnienia Kcla. Bliższ~ 
szczególy bc<la jcsiczc ol(l oswne w0 „Wiaru-
siG Poolskim". Cześć pieśni! 

Bae1.n0ść druhowie Tow. sdmnast. ,,Sokół„ 
w Herne! 

W cz.wartek, dnia 30 maja. o godz. 4 po 
pol. na Iące wycieczek u v. Schulte von Midel
mann hę-cizie nasze Tow. fotografowane. Dru
howie ćwiczący win.ni się stawić w strOiU 
ćwiczebnym. Uprasza si ę wszystkich dru
hów o liczne i punktualne przybycie. Zbi61 
w domu Czeladzi katolickiej o ~oJz. 3K wy-
marsz; na ląkę. Czo.lem I Wy~ał. 

Baczność Druhowie Gniazda Liit1(endortmund t 
. Z powodu zabawy, którą urządzamy w 

drnu 9 czerwca, odbędzie sie z.wyczajne zebra
nie już w ·niedzielę, dnia 2 czerwca o gollz. 
3 po pol. na sali p. Buschkampa. Druhowie 
POV:'1nni się stawić w komplecie, ponieważ są 
wazne sprawy na porzą.dku dziennym, tyczące 
sie mianowicie wydziaJu i zabawy. 

Cwlem ! (1) Wydział. 
Uwaga. Po zebraniu lekcya ćwiczel1 po

dlug muzyki. Więc baczność druhowie ćw·
czącv, stawcie się jak jeden druh! 

Czolem ! Pod.naczelnik. 

Towarzystwo św. Józefa w Hołsterhausen 
donosi swym czlonkom. iż w niedzielę, dnia .Z 
czerwca, ~o poludniu o godz. 4 oobędzie s·ę 
na~Z'wyczame walne zebranie, na którern bę
d1.1e .o~ór no~ego zar~du. Rewizorzy kasy 
wmm s1e stawić iuż o godz. I. O liczny u<lzial 
czlonków w tern zebraniu uprasza 
(Z) A. Cies.z.ak, przewa..fo. 

Bac.mość Wltten ! 
„ • W sobotę, <inia 1 czerwca, przyjed;i.ie Wiei. 

01.c1ec. f'ranc~szkanin z Dortmundu s.luchać ~P -l
w1ed~1 .św. i poz05:tanie aż do ponioozialk11. 
Nabozenstwo polskie odbędzie się w niedzielę 
po poludniu o wpól do 4. 

)w~ga: W imieniu Wiel. Ojca uprasza się 
\\i ~zys.t~1e Rodaczki, ażeby przy!'tąipily do spo
w iedz1 sw. w sobotę do poli.t<lnia i po poludniw 
tak, ażeby mężczyźni mogli przystępować w 
so??'tę _w_ieczo.re~ i w niedziele rano. O jak 
naihczme1szy udz1al w spowiedzi św. i w na
b.ożeństwie wszystkich 1Roctaków i Rodacz.ki 
się uprasza. 

Towarzystwo św. Bartłomieja w Hagen 
ur~ądza zabawę latową z tańcami w niedzielę 
dma 2 czerwc~ o godz. 4 po poJudniu na: s.ali 
p. :Ernenputscha. $rc<!nia ul. (Mittelstr.) 19, na 
którą zapasza sie wszystki<:h Rodaków i Roda~ 
czki z~ Wetter, łierdecke, Vorhalle, ttaspe, Mil
~pe, .o.ewelsberg, łiagen i okolicy. O jak nal
hcz:n1eiszy udzial w zabawie uprasza sie. 

(2). Zarząd. 

To~arzystwo św. Andrzeja w Obennarxloh 
poda1e swym czlonkom do wiadomości iż w 
Boże Cialo nie będzie towarzystwo na~:ze fo
t~rafowanc, <lla tego że księża miejscowi oraz 
ks1ą~z polski w ten dzień nie mają czasu. Na
tom.1ast towarzystwo będzie fote>s1:rafowane na
l?ewno ~.1 czerwca, bo w ten dzień b~dą ksie
za mo~lt tlo nas przybyć. Zarazem ozna!mia.·n 
czlonkorz:. ii: bierzemy udzial w rocznicy Tow. 
św. Stamstawa B. w Marxloh w dniu 2 czerw
ca:. Czlonkowie :Virtni si~ jak najlicznierj sta
wi~ w ~zapkach 1 odznakach o ~odz. 7'.12 na 
sah posiedzeń. . . (1) 

Uwasza: N1eslusz111e cz.lonkowie mnie vo
sądzalą. jakobym miaJ lHYwie<izieć, że tylko ci 
c7Jonkowic b~ą odbierani, którzy obrazy za
mówi.li. To j~t nieprawdą. Towarzystwo na
sz~ .liczy 240 czlonków, wiec też nie powinno 
a~1 1~ne~o brakować, tylko jak jeden mąż po
wmm wszyscy stan.'.łć w dniu 23 czerwca do 
fot~raiowania. Pł'. Snela, przewodn. 

• „ Li I 

Ze Zjednoczenia za odow. polskiego • 
W.lee „Zledn. Zaw. Pol!' w Gladbeck 

odbę_dz_ie się w niedziele. dnia Z czerwca, po 
P Iudmu o 5 i;rodz. w lokalu p. Lic:1artz, da
wniej Mai: ul. liermannstr. Porządek obrad: 
~hecne nieszczęścia na kopalniach i iakiclt 
srodków ~rzyć należy. aby temu zapobiedz. 
NoV.'Y pro1ekt ustaw knap~zaftowycn. O li
-czny ll'dzial uprasza 

J}ednoczenie Zawodowe Polskie". 
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m a OWI ,k, 
.ład mebli • p l s 

„ „u e , ut W annerstr. 243. 

SpeC)'alnoSC: Całko\\ite urządzenia mieszkalne. 115 Sza.fonierka. Szafa do ··~ 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę 1 na odpłatę: ___ 

Własny warsztat tapicerski. i~~ 
Przy całkowitej wyprawia potrzebu_fesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

fest.ro .z gzaf't ą,. 

I 
I .. 

!Jóiko z ma t~racami Kr::i:es~rn.o ~tół do wyc1ąga.nia kanapa z pokryciem fantazyjnem 

20 OOO mk. 
-~----••Etn!Dlrm~. iil '· ·'" ·„,.,, ... '~iJ"f' '" !&!1~?111~~tm~~-~~~~~!'!!!!!!!!!!~!·!!!!WWW!!!~M!:!!!!~~z~·!!*!!!!!!!!!!!!!!!!~*~~·~·~--~~~-~~~I 
-~~~~~~~~~-~~i~~m~~~~~~ I Baczność Beckllnghausen-Sildl I = W świąto Bożego Ciała, 30 maja ! 1lf odb~dzie się w moim. pięl&nym or;rodzi6 ~~ 

·: wielki koncert, ~ 
~ w1konany przez orkiestrę p. Lawiekie&o• m 
~ Wst~p 10 fen. Piwo JO t•en. !f .. 
~ Na koncert ten zaprasza Szan. P11bliczność 626 B':~ 

; wdowa J. Hesse. Jl 
~--·-~·-··-~--~·····~~-- ---...... Bank ludo~!„~~~;.m~:!=~ Jutrosin}! I f 

OSZCZQdDOŚCI . C.: 
począw.3ZJ odjednej u1erkł i płaci: 

-4 % za wypowiedzeniem 3 miesięcznem 
3~ za wypowiedzeniem 3 dnJowem. 
Pożyczek ud-ziela po 5% w poniedztlatki 

i pią.tk:i od 10-1. 
Lokal znajduje się na probostwie. 

Zar.zł\d 
W. Burian. X. Dratwa. W. Jamry. 

~ 

lllydaję na reklamę, żeby 
\llprowadzlć u rodacteK 

llftll!llU .s Ł/\ w !'J. E lł!Hlllllłl 

Tudor 
imitowane 

· dyamenty i 1<13jnoty 

wy:.onane n.1 dro d.·.- 11~ukowej 
~ t urn nie do n.1t:·, c;a i bez 
wą'yicnia. na ui~ ~ rii<.! 1 sza imi„ 

łaC}a w świecie. 
1 OYAF-.~Efff A TUDOR 

tneba nosić, by je naleły(:le 
oceni~ 

me-ie dyamenta Tuder 
posiadają ogień, 

blask i iskrz2\ się 
jak najpiękniejsze 

brylanty. Proszi; qda~ 
nió pQfski cennik, 4000 ih1str„ 
każdemu darmo I frk, wy§tę. 

Adres: 
·. „ -s6Cf1~:tHif1-~~1 . Hieronim Tilgner, 

Berlin O., 
r.'3.rkusstrasse No. 3 • 

. ~~ , Bac~~!~t~d~~!o!.ę 6e~o~~~~!h!~~1~~!JL~t~n c =~~!1 • .1!t~=~~"-
. 1 i okolicy. iż z dn ·em I czerwca otwieram eoe ,.;ar. 

Pi„r-wszerzędna. fabry-

18 pn7 j~~!!!.!01~!!~:.f !t~~!~~!~lw Seid- ~;'~!J•DE::::;~ ij~ lib:str. Mam tal{1.;e na skład1ie stały rac'hnnek. Żaden 
d~.. cygara, papierosy, perfumy, mydła ifl. $ t~~~·e~ 0~~1~;;/ p~:~a~~~ ~~ f.i1tad i mogą. dać jakąś 
· .·~ Proszę szruiownych Rodaków o łaskawe po- pf'wriośt, ied!c~ lo!ię zglo-

~
' :·~ parcie mego interesu. . i ~ •ć pod n. 41}. 1»«1'1 do 

"l\lr.A{ ~J· D••cl""-ift! ,_ . ~a1<Penatein 1 Vogler, 
......_ w~~ tla IOitl ~- ł Koln, a. Rh. 623 

3olarz połl!lkf. 625 

Swej do swego ! Swój do swego 1~· Służąca Polka 
~~~~f"Cu!~~ ...... ~1 a.<i.1 Idzi WH~dodde-
~~~-__:;~~~~~ .D eł s~ oci zaraz lub od 

Bank ·Ludowy w Śremie 1 cii~;~:;t;~~i. 
Spółka zapisana z nieograniczoną. odpowiedzialnościlł - założ. w roku 1873 
pt;l"ca się Rodakom na. obczyźnie ja.ko instytucya., w które najpeMnJej 
111l•ładae mog11i ciężko zapracowane swe osz~z-=dnoaeł. 

::B&nk płaci od depozytów za wypowiedzeniem : 

IO·dałowem S proeenł. 
k 'ttTarłałnem 41 „ 

1'l•tone 11 nu d~poz1ta ł eszez~dno8cł wynosiły na Nowy 
Rók blilłk• ~ ł pól tnłłlona marek. 

an.Jusze rezeruowe I udziały członków ca 500,000 mk. 
Ban"- l•dowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 111aj.ątkami swym 
odi1owiadaj, :1a Bank i złożone w nim kapitzl1y. 

Ba.nit !udowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
lfad1.orezej n:i.szego Banku jest Patron Spóle.i: kil. prał. 'lia·H1rzynlałi. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Koście! 

rzeźnik pobki, (618) 
:il:~1n~, ul. Nt>ustras8e. 

Potrzebna jest zaraz 

służąca 
:Pio1r lłlvsielak, 

11klad kolonialny 
,,.. Hesse p. Buer 
Kurzestr. 30. 622 

Handel 
mebli i wy praw~e 

polskiej firmy , 

· .. - .::: 

· an '~" ,• ~-'ił 

!:i :..-( 
··~·;:,~ . 

'lft:l''~ 
"~ ki 

w Bruch u, Bochumerstrasse 121 • 
sprz;daje wlC.eej-w· tygodniu, jak. niejedna okrzyczana 

f;:;.~ -: ·~ " . .ŻJ:dowska w miesiącu. 

Czemu? 
:eo-r„ Polacw w Bruchu i okolicy trzymaj~ si~ ha,~h. „swó; 

J do swego!" 

Bo Polacy 
PO 

wiedz~, ie kupują u mnie o wiele taniej i ~ 
towar lepszy jak u :tydów. ni 

os 

Tanie Ce""~ wielki wybór i sumienna usługa powodoj4, c 
.... ~ ' że kddy Polak ze zaufaniem wchodzi d&. 

============== . JU mego rnteresu. z 

_....,. Wysokość wpłaty i odpłaty każdy 
odbiorca sam oznacza. .,..._ : 

n· 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. ~==-= c = -c 
, ---~-......: __ _ 

Moja 

KASA OSZCZĘDNOSC.I 
daje każdemu spos{.bność odłotenia zbytniego grosza, blłdź to na czarn 

godzinę, b~dź też na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowaniem. 

n ~.i~~~~~~.!~~.~~~ I 
107 ::~e!~:::;.pol~kim. . ,. n t e r e s· 

8'łl'Rf!!~e·~a 

nej nr. 15 i otwarte s~ codziennie z wyjątkiem nie dziel i świąt. 
lhaer telefon!! 69. Adres: 

Bank Ludow7 - V olksbank kredytowy i Kasa Oszczednośc' 
Sehrl:n:un (Posen) 

Rodaey? Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krtwtlfm 
Wa.szy111 Banki, do Związka naszego należ„ce, polecajcie. 

Bank ludowy - V olkshank 
eingetragentt Genossenschaft mit unbesc brankter Haftpfiicht. 

._,..alhł81i.ł. lł'. H.ueharskl. Dutlde'l~ier • 

Służąca polska 
potrzebna od zarai. 624 

~t. JłHłełno•iez, . 
lle•ne. 

Mitte 1>trasse 15 . 

' 

Herne, Bahnhofstr. 50 (O~f:;.)z 
Telefon: Herne 577 Bruch 581. 

.., la druk. nakład i redatcye od powłedziaht.yJ A. n to• l B re ł ski w Bochum. Nakładem J czcionkami Wy dawnk.1wa "Wiarusa PoL" w Bochna 



Boehum, a sobotę, dnia l·g czerwca 907. 

• 
'l lpJ od YJll polltys1ay 1 u bko 

-- ...... _. .... ____ ~--------------------------------.... „.-. ................ „ ......... „„ ...... „ ... _. ............. --------~~ 
~~ codzłennl1 • wyjątkiem dni D°'wiąteca
fdl· pnredlJlata kwartalna na poczcie I u listowych 
,,..olł 1 mr. 50 fen., a z odno~eniem do domu 1 mr. & 

li ff1 11Wiarus Polski" ~isany Jest w cenniku pocz 
ttrWYfJł Pod makiem • .L. PO.lnisdl nr, lZJ." 

I 1111 Boże za Wlarc I DJczrznc I 
Za Inseraty plad sie za mieJsce rndka drobnep 
k1 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratlmł 
ten. Kto czesto oglasza otrzyma rabat. - LIMF •IJ 
„Wiarusa Polskiego" naloty frankowad l podH • 
nich dokladny adres pisiącero Rekop. ni• zwt...., ~ ---- .. ~"""' ______ ._. ______ ._..._ ______________________________ _.;~ 

Redakcy~ Drukarnia i Księgarnia znajduje sic w Bochum. przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres ttWiarus Polski" Bochum. - Te 1 ef o n nr. 141.f. 
fll'i'L---'-ę____________ _§:!l.~t ____________ ..J._. __ ___ _;;s 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 1 glównych reprezentantów przyjmą od- wodowy" ulatwialaby więc w ten spo ł tyle w dziedzinie armii lądowych, ile 
114w:16, czytać i pisać po polsku! Nie nośne związki z szczerem zµdowole- sób og.romnie agitatorom socyali ·tycz I \V dziedzinie sił zbrojnych na morzu. 
llł Polakiem, kto potomstwu swemu niem i .prawdziwą radością, gdyż dąż nym ich pracę w kierunku bałamucenia Jest to do pewnego stopnia naturalnem 
•łemCS)"ć się oozwoli! ność do połączenia u cały<;h tys1ęcy robotników. polskich. . . . . . następstwem kolosalnego wiprost ro:t,-

l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!lll!!!!!!!!I!!. !!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! .członków objawiala się zbyt wyiraźnie. Robotmkom polskim i rzemLslrn- woju handlu Ś\Viatowcgo, zwlaszcza 

Z WJpadków dol~. 

~ Zebraałe centrowego duchowieństwa 
1órnośłqskiego oświadczyło ·się prze

ciw kompromisowi z Polakami. 

hfyśl kompromisu popierał głów
~e ir. Oppersdorff w ostatnich cza
iacłł (patrz artykuł). 

Josyjska Duma państwowa odrzuciła 
w1loeek prawicy, by Potępiono zama· 

chy polityczne. 

I{oastytucyjni demokraci głosowali 
trzec.tw wnioskowi oświadczając, że 
sprawa ta Dumy nie obchodzi. 

W prasie obiegają wskutek takie-
10 sta.aowiska Dumy pogłoski o bliz
tiern jej rozwiązaniu. 

Teraz, kiedy nieporozumienie wszel- kom nazwa „Zjednoczenie zawodowe handlu mor kiego. Jeszcze w roku 
kie usunięto, idea stworzenia }edilego polskie" jest nader sympatyczna, są- 1894 obli.czono wartość handllu świa
wielkiego związku nie natrafi na żadne dzimy więc, że przy niej trzeba ko- towcgo na 69 miliardów - w dwana-
przeszkody". niecznie p.ozostać. ście lat później w roku 1906 dosi~gla 

„Kuryer Pozna(1s\ki" przyznaje ac ona fuż kwoty blisko 100 miJ~rdó 
sztą także, iż inicya.ty1WY do zlania się Centrowcy w Obj. o ciach hakatyzmu. marek. w .podobnym ·topniu powię-
związków zawodowych Berlinowi przy 'l kszyla się .pojemność flot handlowych. 
1pisać nie można. że centrowcy dotąd wysługiwali W roku 1804 oceniał Sundharg pojem-

Każdy zwolennik zdrowego roz- się hakatystom, rzecz k·ażdemu wiado- ność handlowych flot Europy na 15 1 
woju polskiej organizacyi robotnkzej ma. Przypuszczano jednailq_e w nie- pół milionów ton; obecnie wynosi ona 
z szc~zerem zadowoleniem powita wia których kołach _ skłonnych jak zaw- już conajmniej 22 mi•łiony ton. Handei 
domość, o pomyślnym dotą<l wyniku sze do marzei'i -, że centrowcy po do- .morski potężnieje z każdym rokiem. 
ukladów w sprawie złączeniia się pal- świadczeniach ostatnich miesięcy ~ho- Przemysł europejski, jeżeli ma wyży
skich związków zawodowych. Copr~w ciaż nieco zmienią swoje stanowisko wić miliony sil roboczych, skazanych 
da oświadczył prezes bytomskiego wobec rządu. znając centrowców, ani .wyłącznie na pracę przemysłową, mn
„Zwiątku Wzajemnej Pomocy" pan chwitli nie odckiwaliśmy się złuclze- si szukać coraz nowszych rynków zby
Królik, że reprezentowana przez niego niom, lecz od samego początku pisaliś- łu, a ponieważ w starej Europie już ich 
organizacya na razie jeszcze połączyć my, iż centrowcy teraz Jeszcze więcej .znaleźć nie może. z konieczności zwra
się_ ze „Zjednoczeniem mw. poi.'" nic czołem bić będą przed rządem, jak da- ca się do krajćw zamorskich. 
może z ,powodu zbyt odrębnego ustroju · · W ostatnich dwudziestu latach pari wme1 .. 
wewnętrznego, atoli rzecz najważ!liei'- Dowodów słuszności zdania tego stwa kolonialne ogromnie powiększyly 
sza, że „Polski zwiazek zawodowy" w dostarcza -prawie dzień każdy. Swieżo swoje zam~rskie p~si.adlości już ~~ 
Poz111aniu obecnie chociaż w zasadzie odbyło się w Oliwkach zebranie cen- :przez podział Afryki i wysp Oceanu) 

fto1racłly w Chinach przybierają coraz godzi się na połączenie ze „Ziedno~ze- trali górnośląskiego duchowie11stwa ~u~ to .nrzez ~apewnien!c. osobnych ry_n 
w!ęksie rozmlarir. niem zawodowem polskiem". Dawniej centrowe~o. by określić stanowisko 1 ·ko:V w Azy1 :vsc odrne1. ~a od~ro~ 

bowiem wymagano, by z ~,Polskim Zw. swoje do sprawy zaproponowanego zn~w wzrasta1aca. bezu~ta_n~1e Iudnośc 
Powstańcy zmusili rodzinę jenera zawodowym" zLalo się „Zjednoczenie przez hr. Oppersdorfa kompromisu po panstw Europy, me moze 1uz zaspoka

la ciińskiego w Swatowie do popeł · zawodowe pol'Skie", które przecież Ji- między PÓJakami a centrum. Zebranie ~ć potrzeb swoich życiowych p~odami 
nienia samobójstwa. czy trzy razy tyle iczłonków, co poz- powzięło uchwałę, że kompromis taki, wlasnej c.zęści. świata, musi ~ro~a-
1!!!!!!! = nański i bytomski związek razem wzią mianowicie przy przyszłych wyborach dzać zboze. mięso, owoce, wełnę itp. 

i~rawa połączenia pol~kich związ- wszy. Zdaje się jednakże~ że i•e-;zcze do. sejmu, z Polakami, jakimi są obec- artykuły z inny~h czę~ci ziei:ni .. Anglia 
nie wszystkie trudności usunięte. nie jest niemożliwy. naprzyikład mozc dziś wyzyw1ć lud-

Wedlug „Dziennika Berlińskiego" ' Wiele się z powodu tej uchwały ·ność s_v.i_:oją własnemi płodami zaledwie 
·bowiem „Polski Związek Zawodowy'' Polacy smucić nie mają powodu, skut- przez kilka miesięcy w roku - poza 

Lata cale rozważano już sprawę w Poznaniu stawia za warunek~ że przy lid jej bowiem odbiją się jedynie nn. ple- iem kazana jest wyłącznie na spro-

6; kow zawodowych •. 

pohtczenia polskich związl\:ów zawodo szła Jednolita organizacya nie będzie cach centrowych. Polacy tylko zy- wadzanie artykulów spożywczych z 
i Wycb, która obecnie dzięki usiłowa- się nazywała „Ziednoczeniem Zawodo skać m-0gą. dalszvich stron świata. 

niorn nZJednoczenia zawodowego pol- wem Polskiem" tylko inaczej, na przy Porozumienie centrowców z Pola Ten kolosalny wprost rozwój han-
skiego" weszlia na tory właściwe. Na kład .,Polskim Centralnym Związkiem kami, o którem przed kilkoma dniami ·dlu morskieg-0 -- wobec niepewności 
ostatniem walnem zebraniu „Zjedno- Zawodowym." zdanie nasze WY!DOWiedzieliśmy, pro- obecnego .pokoju i wobec ciągłych za-

_, czenia zawodowego polskiego'' oznai- Mamy nadzieję, iż „Polski Zwi~- 1ponowano ze strony centrowej. W tej targów, wytwarzanyich przez wzm.a
t> ~i.I zarząd tejże organizacyi, że jest zek Zawodowy" w Poznaniu rzecz je- siprawie piszą świeżo gazety centro- gającą się wzajemną konkurencyę na

iuz połączony kartel·em z bytomskim dnatkże nieco imacze} postawil ja'k ją o- we Neisser Zeit" i Neustadter Zei- klada na pań twa handlowe obowiązek 
związ~iem „Wzajemnei Pomo1cy" a pisu~e „Dziennik Berliński''. Stawianie tung'.',: " . !Pomnażania także flot wojennych. I(a
„Polskiemu Związkowi z1a.wodowemu takjego wariunk~ _jtłlko nieodzown~go I .,W sprawie polskiej starali się po- żde musi bowiem przygotować się tak ... 
w Poznaniu", zaiprnponow)'.ll,. by się po na pierwszem m1eJscu byłoby bowiem I wołani i niepowolani od pól raku o do- ażeby w razie wojny moglo obronić 
lączyJ ze „Zjednoczeniem zaw. pol." dzieciństwem. . „ pi:owadzenie do porozumienia pomię- swój handel morski, swoje porty han<llo 
Qod Pęwnymi warunkami. „Zjednoczenie Zawodowe Polskie dzy partyą centrową a frakcyą p0lską. ·;we, swoje kolonie, aby i w czasie po
, Z okazyi spotkania się reprezentan jest pod swoją nazwą zaprowadzone I bez jakichkolwiek widoków powodze- !kojµmoglo nadać sobie należytą powa
t~w wszystkich trzech polskich robot- w całych Niemc~·eich, ipod .tą naz:wą zn.a nia. Co przyszłość przyniesie, nLkt po- gę w oczach ludów zamorskich. I tern 
niczych organizacyi zawodowych pod ne i uznane tiaikze zagramcą, więc na1- wiedzieć nie może. Obecnie porozu- tłomaczy się, że w tym awvm o-

. czas ostatniego wieoa w Berlinie to- żywotniejszy interes własny nakazuje mienie jest niemożliwe. W każdym ra kresie cwsu wzrosty w podobnie wiel
czyty się w tej sprawie także ustne na zatrzymać „Zjednoczeniu zawodowemu zie nakazuje obowiazek i honor, 8by kim topniu także floty wojenne wszyst 
rad~, o których .piszą „Kuryerowi Po- polskiemu'·' nazwę, pod którą siQ tak ,partya centrowa sobie u.przytomnila i kich paf1stw morskich, a także wyda-
znanskiemu" jak następuje: świetnie zaprowadzHo. Natomiast nikt to tak teraz jak w przyszfości, jak jej tki ich na marynarkę wojenną. 

~,Reprezentanci związkowi wraz z nie zrozumi_ę, jaki może posiad11ć inte- się radykalny polonizm dal we zmki W roku 18 a. weqlug obliczei'i Bra-
kom1syą berlil1ską, która reprezento- i·es 10 razy mniejszy od .,Zjednocze- przy ostatnich wyborach do P11rlamcn- chelliego. obejmowały floty wojenn . 
\lala robotników berlińskich, zeszli się nia" poznański „Związek zawodowy'', I tu, tak na Górnym Sląsku iak w ob vo- w zystkich pa(1stw Europy 1440 okręty 
Po Wiecu do osobnego lokalu, celem n.a- w zmianie nazwy 1Przyjętej :przez całą dach zachodnich (to jest na wych')dź- ·z 1irnszynami 0 sile nie pel na 2 miFo
ractzenia się nad środkami, do zorgani- 1· armię robotnrczą na tak dalekicr prze- twie)." nów koni i artyloryi , kła daj" ccj się z 
zo~ania kolonii berlińskiej i po dłuż- strzeniach. Centrowcy, jeśli chq porozmnie- IO OOO dział. W r10wem wyr'aniu s ~1;; 

~ ~zei nar.a~zie zgodzono się, ':by ,,'fje- Atoli prócz tego dochodzi jeszcze nia z Polakami niech nic zaiczepiają „ra go dzieła oolicza I3rachelli sile tych 

0
noczerne ' bochumskie tern s1e za1ę_ło, joeden nader ważny wzgląd. Przy za- dykalnego polonizmu". lecz niech roz- flot wrol"u l 905 na .36 1. okrętów z mJ1-

;zYgotowując w najkrótszym i;zasie kładaniu „Zjednoczenia zawodowego ważą sobie dobrze, co zrobił centrowy szynami 0 ile 11 nilionów oni i z 
roztnaitych dzielnicach Berlina i Polskiego'' chodziło bowiem właśnie 0 hakatyzm. artyleryą w liczbie :?4. OO dzirlł. 

Drzedtnieść wiece organizacyjne. to, by nazwa nie zawi·crała wyr::~u Jest pra \ dziwą ironią Jo u i złą 
Równocześnie rozpatrywano spra .,związek", gdyż Z'".iązków :namy w!el Ila wróżbą dla drugiej ~ onferecyi , r Ha-

\Vę Połączenia związków i w zasadzie ką mo_c, a wszystkie ~rg!l~tzac~e nie- dze, że 'rla 'nie po ikonferencyi w roku 
Zgodzono się na złączenie Poznańskie- mieckie także nazywaJą się w 1.ęzyku Konfcrencya pokojowa w Hadz~ m~ I 99. na której również mówiono o koll 'o Zw· I k. · k ·" Za zupełnie chv między innemi zająć si«; ~P'•? ·.\'~ rozbro 
Cz • 1ązku Zawodowe~o ze Ziedno- PO. s 1m „zw1ąz am1, .. ~ r· • • nieczno~ci ograniczen·a zbrojc(1, we 

en1a b b t a · trzeba T1rmp 1'enia, c. raczc1· r,mniejszenia wo1 nm. ·1..h "tn ochumskiem a Wza1·enrną po . 10ną przy em uwaz c , · " w. zy tl ich niemal nari twaich wydatki • l!Joc "' • ' I z · k z d · " zbrojc1·1 posz.:::zególnych pai1stw. 
ł na n_a 0ląsku postanowiono złączyć · „Pol. Centr~ ny wią~e awo owy · na flotę wojenną wzro ły wpro t o-

storazie kartelem. gdyż zbyt odmienne Jak doswiadczcme, ~~z_Y. star~-ł~y Na pierw~zy plan w tej sprawie \VY- gromnic. Wydatki te wynosiły: 
~ sunki na ścisłe połączenie trzech c się ki;i.żdy nazwę tę ~krocie i z „Po.~kic suwa sit: przytem nic tyle sprawa zbro-
0Wlązków nie pozwalaią. Chodzi tylko I go Centralnego Związku Zav;:od9w~- jcń lądowych, lecz glówn;c morskich. 
1 ~robne formalności i· definitywne po- go", zrobiłby się wnet· Ce1;trah~y Zwią I rzeczywiście spra ;va to dziś niezmicr 

0W
1erdzenie reszty członków zarządów zek, ·która to .nazwa. 1Pr~y1ęta. 1~st ~o- nej .w~zi dla ws~ystkich. pa1\stw i n~-
dnośnych · k' b u • wszechnie przez zw1azk1 socyallstycz- rodov.. W ostatmch bowiem 1atach \,o 
Chwałę tę zzw~ąz.ćo\v, a Y w czyn - r ne Organizacya p"olska obierając sobie , jenne wsoółzawodnict wo mocarstw ; 

P am1em . l ~ . k z • , t · · h l · · rzYpuszczać należy, że uchwałę ~ nazwę „Polski Centralny Zw1ąze 4a- pans w mme1szyc zaznacza o się me 

W An~lii 
W Stan. Ziedn. m. 
W francyi 
\V , riemczccb 
W Rosyi 

w r. 1899 
mil. K. 
61 .oo 
.313.31 
304.92 
170.99 
211.00 

Zatem. 
w r. 1906 wzr • ły 

mil. K. I) n1, 

765.50 23.9 
57 .20 84.6 
325.9g 6.9 
296.64 73.5 
264.41 25.3 



w \ fo"zech 96.97 132.29 36.4 ł odbije się zapewne echem i w:śród pra- 1 

w Japc}nii 35.7.? 70.83 97.5 t sy zagranicznej. f 
1

1 Austro \\''"rr"ecl1 3::;_9::; 57 57 60.l p · 'd · · 1· w Brazyiii "" " 17.57 39:73 128.8 „ omrmo :przew1 ywane3 moz 1wu-
w Holandyi 31.50 34.16 8.4 ·ści zaprzeczenia, - pisze kore~on-
w ttiszpanii 23.92 31.98 33.5 tdent „Rusi" - nie mogę oprzeć się o-
w Chile 16.29 29.11 ~~·~ głoszeniu wiadomości. którą posiadam 

·~ X~;e~~~~e ~g~ ~~:~~ _5:o ~ najwiarogodniejszego źródła. Chodzi 
w Portu~arn 16.58 18.67 12.6 mianowide o to. że do traktatu fnan-
w Danii 9.52 io.1s 6.6 cusko-japqńskiego włączony będzie 
w Grecyi 7.23 1.10 --~·~ warunek taj-ny" na mocy którego fran-
w Norwegii 9.29 6.ZB · ·cya i Anglia nietylko gwanmtują Ja-

Razem: 1961.88 2722.56 38.8 ponii cal·ość jej posiadłości, ale f pe-
l(azem więc wydatki na flotę wojen 1wne poparcie mater:yialne w formie po

ną 18 p1ństw Europy, Ameryki i Azyi życzek w ciągu n..ęwnego terminu. 
wzrosły od 1pierwszej konfer·encyi w ,Wzarnian .za to (cesarstwo mikada o
Hadze z 1961 milionów na 2722 miliony ibowięzuje się w razie wojny europej
rocznie. :Skiei wystawić i vrzeprawić do El!ro-

Przerażające wprost ogromem swn py armię .posiłkową w Hczbie 300.000 
·i m cyfry otrzymamy, jeżeli zliczymy ludzi. Oczywiście, ,przy .zaiwieraniu u
.wydatki tych państw na maryinarkę mowy miano na widoku Niemcy i za-
wojenną w latach od roku 1899 do ipewnienie równowagi, nieco naru5zo
l9Q6~ czyli w siedmiu latach. Poniżei ·11ej skutkiem naszej nieszczęsnej wojny 
:zestawiamy tylko wydatki sześciu wiel i wewnętrznych zawi!ldań. 
kich -mocarstw morskich, które w tvm Ooecnie w razie naipadu Niemiec 
czasie wydały koruii np. na Francyę, sytuacya przedstawia 

milion się w s·posób następujący: 
Anglia 
Stany Zjednoczone 
francya 

6138.l Anglia mobilizuje flotę i obowięzuje 
3289.7 się dostarczyć wojska lądowego 110 

Niemcy 
2528·6 do 150 tysięcy ludzi. 
1897.1 „Pr,ancya - wszystkie swoje sily 

Włochy 
Austro-Węgry 

989·0 lądowe i morskie. 
416.8 „Japonia - flotę i 300,000 ludzi p.)· 

razem: 15.163.9 sitków. 
czyli przeszło 15 miliardów koron. · „Włochy i - przypuszczalni·e Ro·-

( Obliczenia Brachelliego są podane sya zaichowują neutralność. 
w koronach; jedna korona znaczy ty- „Austrya ze względu na niebezipie-
ile co 80 fenygów). . czeństwo ze strony Włoch i wskutek 

W ten sposób zużywa dziś świat opozycyi węgierskiej lllie będzie mogła 
cywilizowany pracę i dorobek swoich wiele pomódz swemu ·sprzymierzeń
mieszlkańców. Nie dziw, że glosy, wo cowi. Niemcy zbyt gło_śno mówili o 
'.lają;ce o zamlmięcie tej przepaści, po- swojej sile, zbytnio grozili, ale nic sta
<;hłaniająicej takie sumy, mnożą! się i nowczego nie przedsięwzięli i stracili 
pQt~żnie-ją. Czy i:1toli nowa konferen- odpowiednią chwi1lę,, daijac możność 
cya w łfadz~ zdola pol'Ożyć kres te:-rrn Edwardowi VII otoczyć się obecnym 
marnotrawstwu - Na razie nie zano- ipierścieniem żelaznym. _ Chełpliwe 
si się na to. „Gaz. Tor." hrzęk:a.nie orężem okazało się zgub-
r. ___ _ -·----- --·----- - nem dla biednego Michalika. Tak już 

dokuczyl wszystkim i 'każdemu z oso
·bna, że gra Anglii była wielce ulatwio-Projekt szkolny Koła polskiego. 

„Kur. Warszawski" podaje za'Sµdy 
projektu, złożonego w Petersburgu 
przez Kolo polskie w Dumie państwo
wej w sprawie zaprowadzenia szkół 
polskich i języka .polskiego wyklado
twego w Królestwie Polskiem. 

Za51ad~ projektu isą następują.ce: 
§ 1. Z początkiem roku 1907/8 we 

wszystkich rządowych i publicznych, 
ogólnie kształcący_ch i zawodowych, 
)lliższych, średnich i wyższyich (uiniwer 
sytet wms.zawski, instytut politechni
~zny warszawski, instytut weteryna
a-yjny warszawski, instytut rolniczy i 
leśny w Puławach) szkolach w Króle
stwie polskiem wprowadzone będą wy 
klady w języku .polskim w rozmiarach 
tt>dpowiednich. 

§ 2. Dla <lzieci osób .pochodzenia 
rosyjskiego będą założone w odpowie
id.niej liczbie niższe i średnie sztkoły z 
językiem wykładowym rosyjskim. 

§ 3. W ,powilatach z ludnością lite
wską i rusińską będą zał·ożone niższe 
i średnie szkoły liub klasy równolegle 
z wykłalami w języku ojczystym u-
1czniów. 

§ 4. Język rosyjski w średnich szko 
lach należy do 1przedmiotów obowiąz
kowych. 

D1lsze pc:.ragrafy wskazują, że na 
urzędy nauczycieli w Królestwie Pol
skic;m mogą być mianowane również 
osoby. posiadające zagraniczne cenzu
:ry - naukowe, nie wyłączając podda
nych zagranicznych. 

§ 9 stanowi, że przy zarządzie war 
szawskiego okręgu naukowego pracuje 
pod przewodnictwem kuratora komi
isya ~o spraw szko'1nych ... skladaią1ca 
się z 10 osób, mianowanych przez mi
:nistra oświaty z pośród Polaków bez 
różnicy wyznania, znanych z pr.a.c w 
dziedzinie nauk i spraw szkólnych, a 
rada kunatorska, istniejąca przy kura -
torze wanszawski·ego okręgu nauko
:wego będzie zniesiona. 
- ·- --~~· ----- ·----"-----------

' 

. na. Jak wydobędą się Niemcy z tego 
pierścienia„ pokaże niedaleka P'fzy
·szlość. Sytuacya na nazie przedsta
wia się krytyiC'znię_, albowiem g-rozi wo; 
na z wątvli\yemi widokami powodze
nia, albo krach firHnsowy, który wid o· 
cznie dojrzewa wobec nadprodJtkcyi i 
braku ka;pitalów. Taki jest rezultat 
politylk:i niespodzianek i pogróżek.'' 

Proces o trzykrotne morderstW1J. 
Przed sądem iprz~sięgtych w 

Bytomiu rozpoczął się w po
niedziałek wśród ogromnego napływu 
pul}Hczności proces rprzeciwko rzeźni
kowi Liberce, j·ego żonie i zatrudnione 
mu u niego służącemu Kioltyce o za
mordowanie robotników Brondera, Kia 
picy. i Grunera. Zwłoki ostatniego 
znalezione w poćwiartowanym stanie 
na targowisku ·bytomskiem, wywofaly 
pierwotnie przypuszczenia, że popeł
niono morderstwo rytualne. Później 
p_osądzono także Liberkę o zamordo
wianie gimnazyasty Wintera w Chojni
cach, o czem swego czasu donosiliśmy 
szczeS?;ólowo. 

Po otwarciu sali sądowej w ponie
dziafok pows1:at tłok nie do opisania. 
Ty1lko minimalna część ·zgrnmadzo
nych znalazła :pomieszczenie. Wśród 
ogólnego zacieka.wienia wprowadzono 
o 10 na lawę oskarżonych trzech wino
waj1ców okutych w kajdany i pośród 
silnej eskorty. Oboik nich zajęli miej ... 
sc11 żandarmi, aby uniemożliwić wzaje 
mne porozumiewanie się oskarżonych. 
Liberka wyglądał dość obojętnie. żo
na jeg'o .mimo swoich 35 lat robi wraże 
nie daleko starszej. Trzeci oskarżony 
Kiołtyka jest widocznie bairdzo przy
gnębiony. 

ku rzeźnickim Branderze. a jako przy
czynę podaje, że gdy sam odsiadywał 
karę wiezienną, Brander utrzymywał 
niedozwolony stosunek z 1ego żoną. 
Później żona jego miala nakłonić go du 
zamordowania Brandera. 

W dalszym ciągu rozpraw zezr„1je 
Liberka, że Brondla zabił grubym ki
jem. Zona Libenki oświadcza, że Bron 
del naprzykrzał jej się i odgrażał, ale 
zaprzecza. jakoby męża namawiała do 
morderstwa. Oskarzony Kioltykćl o 
zamordowanie Brondla ni1c nie wie. po
nieważ w czasie tym znajdował się w 
\Vięzieniu. 

Z kolei przyst~puje tryibunal do mor 
derstwa popelnionego na wyrobniku 
Brunnerze. Liberk.!a otwarcie iprzyzna 
j·e się do winy i jako :powód ,podaje, że 
w pewnej sprawie isądowej !lrzeciwko 
sobie, namawiał Bmnnera i KioHykę 
do fałszywych zezna11, aby osięgnąć 
wyrok uwaJlniający. Krótko przed ter
minem rpochwycH Brnnnera na ~r.rą
reym uczynku że swoją służącą, którą 
natychmiast oddalil. Brunner również 
wyprow;adził się od niego i groził de
nuncyacyą za, namowę do krzywoprzy 
sięstwa. 

Wlk ońcu stycznia 1906 r. obaj z 
Kiolką napad'li na Brunnera w składzie 
Libenki. Ostatni uderzyl go najpierw 
kijęm w głowę, taJk że natychmia'St stra 
cil przytomność, 11 następnie Kiołtyka, 
obrabiał go dalej, dopóki nie skonał. 
Podłoga, ściany i sufit skłaidu :pokryte 
były ikr.wią i mózgiem. Żona Libcrk.i 
wszystkie ślady usunęła, a trupa wrzu-
1cono do ustę.pu. Ubetkowa nie ch ·~iała 
go jed_nak tam pozost1awić. Początkowo 
wtmierzano· 'Spalić szczątki witryo!em, 
ipóźniej Liberka do sipólki z il(ioltyką 
ipoćwiartowali tmpa i w worku za~~·ze 
bali go na targowisku. 
. Szczegóły trzeciego morderstwa 
Kapisty są następujące: Kaipisia sypiał 
w domu Liber!ki i ipodejrzywano go, że 
zna szczegóły zbrodni po.pełnionej na 
Brunnerze. Dlatego Liberka wspólnie 
z Kioltyką postanowili go usunąć. Kioł
tyka zastrzelił go r·ewolwerem. który 
otrzymał od Liberki. 

W sprawie wyjawienia _ stanszych 
szczegółów potrójnej· zbrodni zernaje 
Kiołtylm, że nie mógł sypiać, gdyż cią-
2:1e śniło mu się o Brunnerze. Raz już 
nawet zamierzał powiesić się z rozpa
czy . Pewnego dnia spotkał w jednym 
z szynków bytmnskich jakiegoś pana z 
Królew.skieijhuty, który dał mu 20 ma
rek, kupił wódki i piwa, oraz przyrzekł 
mu dalsze 120 marek. jeżeli don:.esie 
ll_olicyi, że Liber1ka Zi:tmordował trzech 
ludzi. il(iołtyka; oświadczył, że przy
chylił_ 1się do żądania nieznajomego 
mniej z żądzy pieniędzy, niż dla tego, 
że glos sumienia nie dawał mu spokoju. 

R.oz;prawy toczą się dalei. 

Ziemie polsklea 

Pru:\ Zacłuuh?foh~ Warmii i Ma.;u.r. 
Gdańsk. Wiec Z. Z. P. w Gd1ańsku 

odbył 'się w niedzielę, dnia 26 maja. 
Delegat druh Swiniarski .zdał obszerne 
s·prawo~danie ze zjazdu delegatów, któ 
re się odbyło w Oberhausen w Nadre
nii, zarazem przedstawił wiecuwnikom 
że rochcy na obczyźnie więcej dbają o 
to, aby aby się ze sobą łą~zyć, to też 
Niemcy więcej się z nimi liczą i ich 
więcej · szanują. Wlaś·:~ciele sai n:e 
robią im trudności i oddawają chętni~ 
i bezpłatnie salę na wiece i zabawy. 
Przemawiali jeszcze druhowie: ~wita· 
la, Michnowski, Klonie.:ki i Paszkę, 
poczem przewodni1czący w:e~ pozdro
wieniem ,,Szczęść Boie'' zaka6.:zył. 

Elbląg. Strejtk ślusarzy w fabryce 
maszyn Kom;1 cka. którv trw3ł od 4 
tygodni, został 11.1 res1,:::ie llkllllcZvny: 

Sztum. Wskutek r,a~rucia sit( a!h.l
holem umarł .-oó >·n :\: Behre:Jjt z S1tLI 
mskie_go pola. 

'Z Wiet Kr Poznustdeg@.1 
„Pierścień żelazny!' 

Na stole sądowym rozłożono ll(1rzę
dzia zbrodni i odzież zamordowanych. 
Liberka urodził się 11 grudnia 1875 r. 
w J an~wicach, jest synem górnika i już 
kilkakrotnie karanym. Kioltyka ró
wnież otrzymnl już kilka nieznacz-
nych k~r. Oskarżenie zanuca im mor Bydgoszcz. Strejk stJlatski ~koń-
derstwo i pomoc w mordeu'stwie a czony. Komisyi zarODkuwej złożonej 

Przytaczamy poni.żej sensacyjną żonie Uberki namowę i pomoc do zbro z pracodawców i pra~obioi" .:ów uda!o 
korespondencyę .paryską~ zamieszczo- dni. Pierwszym przedmiotem rozipraw się w ·piątek ;po 15 go.izinny;;b ożywio
ną w „Rusi". Trudno oczywiście roz- jest zamordowanie Brondera. nych rozprawach zawrzeć ugodę w 
sadzić, o ile informacye koresponden- Liberka 1prowadzil w Bytomiu rze- przemyśle drzewnym. W poniedzbłek 
ta paryiS1kiego „Rusi" są newne, zw la- źnię_ ko11ską, połączoną z restaui111cyą i rozpoczyna się znowu praca we wszy
szcza, że .chodzi tu o umowę tajną, w oberzą dla przejezdnych rzemieś!ni-1 istkich warsztatach stolarskich. 
rw każdym oazie wiadomość jego, jeżeli ków. Przyznaje się on otwarcie do Z Witkowa don)t;z.1 do gazet nie
nie pokryją jej inne sensacye chwili, ~ morderstwa ipopelnionego na 1czeladni- mi~ckich, że w ·POW!c:lc tamtejszym 

z okiazyi strejku szknl~e~t.) zbźl)n,1 l 

urzędu 15 sołtysów, 2 przew:>hr.:zą. 
cych okręgów dominial!ly:.:h J8 człon. 
ków dozorów szkolnyich i kilkudziesi~ 
ciu ławników. W samym Żydowie za. 
płacono kar szkólnych !H'?.el)lło tysiąc ' 
marek, nie licząic kosztow sądowy~h. 
W kilku wypadkach :p_rzyszlo do łicyta. 
cyi są;dowej. Jednemu oozastużbowe 
mu urzędnikowi odebr.anJ dodatek kre \ 
sowy. 

Poznań. Dobra rycerskie Bochau 
(wyklaz Kętrzyńskiego n!c zawiera p~ 
skiej nazwy.) obejmuj(l!cy 1000 :nórg ~ 
obszaru, sprzedał.a doty~h~zasowa wla 
ściciel.ka 1pani frieda ageniowi P. L 
Stefańskiemu w Poznaniu przy ul. Mur 
nej nr. 3; . . 1 

Poznan. Stre1k s~kolny w Poznaniu 
zdaniem „Pos. N. Nachr." i „Schl. Volk~ 
Zeitung" upadł zupełnie, według ,.Ku· 
ryera Pozna11skiego" wiadomość ta 
jest niepmwdziwą. Donoszą mu, :le -w 
Poznaniu jeszcze caly szereg dzieci 
strejkuje. 

Ostrzeszów. Robotnk:y w ~utej. 
szych cegielniach parowych oraz w 
tartaku Rindfleischa złożyli .pracę z 

pnwodu zanizkich zarobków. Praco. 
dawcy nie chcą .podwyższyć zaptaty

1 

zaznaczajqc, że dopiero niedawno ta. 
ryfę podwyższyli. Jakkolwiek spokój . 
dotychczas nie został zakłócony, spro· 
wiadzono. kilku żandarmów, którzy Pil· 
nują miejsc pr.acy. 

Ze Sl~zka czyli Staropolski 
Zmiany w duchowieństwie. Ks. ka. 

1pelan H. Grabowski z Radlina przenie. 
siony został jako taki do Zakrzowa; 
ks. kapelan M. Bryłka ze Z111krzowa 
przeQ.iesiony jako taki do Rożdzienia. 

Gliwice. W hucie Hukzył1skieg-0 
wielikie nieszczęście zdarzyło się w pią 
tek. Przewrócił. się tam kocieł z roz
topionem ~elazem; obok pracujący ro
botnik Pawlik upadł do płynącego że- i 
laza i w nim zginął. Prócz tego cięż
kie poparzenia odniósł robotnik Sieroń; 
lżej1sze ipaparzenia odnieśli robotni~y 
Nowak i Łakota oraz nadmistrz Szmat 
loch. 
li' 

Wiadomości ze świata~ 

Pisarz norweski Bjornstjerna Bjornsoo 
napada ponownie na naród polski. 

Stary pisarz norweski nie daje z~ j 
wygraną. Z zapałem, godnym lepszeJ 
spr.a.wy, broni obrazoburców na lwo
wskim uniwersytecie i naipada .nu Po· 
laków w siposób równie namiętny, jak 
·pozbawiony wszdkiej faktycznej pod· 
stawy. w_ odpowiedzi na znany list ~ 
Paderewskiego ogłosił zapa.lczywy o· P 
broń-ca Rusinów w ostatnim numerze n 
wiedeńskiego dzienniil\13. „Die Zeit" no
wy list otwarty pełny nienowych już 
i dawno odpartvc.h inwelktów, polegai~ l 
cych naprzykład na zestawieniu, że VI 
roku 1903 istniało w GaHcyi 2141 szkól · 
polskich a.„ 20 41 szkól ruskich, co ma 
być.„ jaskrawym do~odem pokrzyw· P 
dzeni.a Rusinów! · 

Zaburzenia przeciw japońskie w A111e· 
ryce. 

. l 
Z Tokio donoszą: Wiadomość, ze 

21 bm. ludność biała zburzyła w San 
f rancisco jap011.ski zakhd kąpielo'WY 
i restauracyę, wywarła · tu wie~kie p, 
w z;burzenie. Wiadomość tę potw1er· 
dził ko:J.sulat japoński w San Francisco. 
Prasa wstrzymała się jednak od wsze! 
kich nieprzyj,aznych oświadcze(t, all:o 
wiem spodziewano siG., że rząd w~
szyngtoński nie dopll§ci do pon::>wie· 
nia się ruchu antyjapof1skiego. . 

Z Waszyngtonu donoszą też, ze 
sekretairz stanu Root polecił guberna· 
torowi Ka~ifornii, aby chronił 1J rupoO· 
czyków i stał na straży odnośnego u· 
kładu amerykańslko-jaiporiskiego. 

Odbudowanie mar!'.narki rosyjskiei· 

Z Petersburga. donosza półurzę~o 
wo. że doniesienie „Now. W rem.". ze 
przeznaczono 1600 milionów rubli na 
pdbudowanie okrętów, jest nieuza:sacd· 
nione. Sumy takiej nie ustalono. 0 

się tyiczy samej budowy okrętów, to za 
decydowano już, że będzie ona odctana 
tylko warsztatom rosyjskim. 

Rozruchy w lndyach. 

W Sirajg.ani wybuchły dwukrotnie 



ozruchY skutkfom znacznego pod\\ yż
zenia cen soli. Arcs~to~vano 1~ ~sób. 

>n. Do miasta ·przybyJ oadział. złozony z 
ię- -o policyantów. Posłano też oddziały 
~a. \'ojska do innych mic}·s~owościt nawie
iąc dzionycb przez rozruchy. . 

~~ Wyroki śmierci. 
e z Gwatemali donoszą. że trybunał 

rojsk.oWY skaza! na śmierć 18 osób, 
'odejrzasych o usiłowany zamach na 

au Prezydenta Cabrere. Wyrok ten wy
d ~volał wśród publiczności tak wie1ikie 
rg rczgorytezenie, że wątpią, czy będzie 
la wykonany. W ~ród ~kuzanych je.st ~ 
l mszpa;•, 2 Belgl]czykow, 2 Wlochow 1 

ur ? Meiksykańczvków. Z Meksyku do
~osza. że członkowie ciała dyvlomaty

iu czne1rn odbyli konferencyę i postano~ 
ks wili, -aby każdy z nich z osobna po
u· czynił o~ezydentowi prz~d~ta~ienia co 
ta do zniestema wyro:kow sm1ercI. Gdy
w bY przedstawienia te nie rposkutkowa-

eci !v. c't:iło dyplomaty_czne wyślę notę 
Żbiorową do prezydenta Cabrery. 

ej. 
w Socyaliści francuscy a minister Briand. 
z Zjazd socyalistów francuskich od-

~o. rzucił 38 głosami .przeciw 36 wniosek 
ty niektórych ,poslów 1socya1istycznych, 
ta~ żądających wyłączenia ze stronnictwa 

ói ministra oświaty, Brianda. zganił nato
ro· miast stanowisko rządu wobec Zwią-
u. zków zawodowych i wezwał Brianda, 

aby apierat się na wszystkich grupach 
lewicy bez wyjątku. 
@1!!!!!1„ .. 

RozmaitoścL · 
a; Napiętnowanie oszczercy. Ze Lwo 
a wa donoszą: Wydział Towarzystwa 
. dziennHo:uzy .polskich uchwalił jedno

go myślnie w obecności 12 członków _wy
ią działu następującą rezolucyę: ,, Wy
z· <lzial Tow.arzyistwa dziennikarzy pol
o- ktch, powołany do obrony moralnych 
·e. interesów i godności prasy polskiej, z 
ż. wielką ·przykrością stwierdzić musi, że 
ń; volemika, która ,na tle wyborczem się 
~Y rozwinę.la, w wielu przypadkach prze
at kroczyła wsk11zaną miarę, zwłaszcza o 
· ile chodzi o najdroższy skarb ludzki, o 
cześć os<Ybistą. Wydzial J)rzy.poimina po 
przednią swoją enuncyacyę i wzywa 
kolegów, aby w polemice walczyli o 
~rzekonania bez naruszania czci osobi
stej. W ostatnich dniach w.szedł jed

on nak fakt, 'który specya.lnie na naipictno 
• wanie zasługuje. Bezpu;ykla:dna w dzie 
za i~ch 1prasy napaść p. B~ei.tera (so~ya

zel hsty) w Monitorze na ks1ęzy ar,~ybisku 
0• pów Bilczewskiego i Teodorowicza. po 
0• ruszyła do głębi całe społeczeństwo na 

jak ~z~. Towarzystwo dz~ennilkarzy po.l-
ad· sk:ch potępia z całą siłą tego rodta~u 
lis1 zn'.eprawiającą walkę i pr~yłącza ~1~ 
0. oaigoręcej do oświadczema polskre1 

rze Pr~sy lwowskiej. wyirażając, zaraz~m 
no- naiglębszą cześć obu. w siirnsob tak me
iui godny, dojkniętym arcy1Pasterzom''. 
alą Uprowadzona przez m_ęża. W Char-
w lottenburgu tuż rpod Berlinem. na bar

kól ~z.o oży-wionej ulicy zdarzyło się zaj
ma cte, które wywoJalo wielką sensacy~. 
v· Na uUcy owe.i stała w towarzystwie 

rzyjaciólki 20-letnia żona lekarza szta 
owego, dr. Knepplem, liczącego 42 la
a życia. Pa.ni I(nepplerowa wniosła 
rzectwko mężowi 'Skargę rozwodową 

że 1 Przebywa obecnie w domu rodziców. 
an .dy stała na ulicy, zatrzymał się obok 

:wY ~~! sa~ochód, z którego wyskoczyl ja 
kie lS rnęzczyżna z przyprawioną br~dą, 
1er· Por\\11ł ją w objęcia, usadow_ił mimo 
co. poru w samochodzie i odjechał całą 
ze! tlą benzyny. Władze podejrzewają o 
Jro 0 Wsp?111niane.go lekarza, udały się do 

e~o nues?Jkania i znalazły tam rzeczy
'tści: uprowadzoną, !którą oddały rta
owrot w ręce rodzieów. 

. Nieprzyjaciółka mężczyzn. J ed.no 
t~1 si;n amerykańskich zamieszcza na-
2PU1ącą wzmiankę : 

W miastecziku Roufopass City. u-
a1a orzed kilku dniami niejak.1 pan
a ennie :E. Carroi którą, o ile wiado
zo, nie IJ>owiedział~ do żadnego męż
lzM- słowa przez dwadzieścia siedm 
r~ 1ata ht 40t a gdy przed 18 _Jaty 
[hYła do Wyoming - zamieszKała 
t 0tnu swej siostry, pani :Elia Cobble:: 
ioi1 zastrzeżeniem.!. .że ~ męża swe1 

ry .wcale nie będzie mówić. 
an Obiega pogłoska, że przed 27 laty 
YtntlJl ~arroll byla zaręczoną z pew
·ch llllodzieńcem ze Stanów wschod
i ~Gdy rnial się odbyć ślub w domu 

nie atki i wszyscy gośc.ie zebirali się 

na ceremonię \\ c. clną - narzeczony 
nie stawił się. Od tego cza u dziew
czyna nie sły ·zała nic o s ;voim koch:111 
ku. Stroskana i "zawiedzio1111 poprzysię 
gla sobie, że nigdy nie przemówi ło
wa do żadnego mężczyzny. Obietnicy 
dotrzymała aż do śmierci. Leżąc na ło 
żu śmierci wyraziła ŻY'Czenie przed sio 
stra, aby na jej pogrzebie nie był obec
nym żaden mężczyzna. Rani Cobbkr u
czyniła prośbie zadość i pogrzeb odbył 
się bez mężczyzn. 
l!!!! __ -·-----SL!!""' __gg:_ ·---

Wiadomości literackie. 
00 J>QCZtówek za l,60 mr. franko. 

ló Pocztówek z Częstochowy, na któryc11 
obraalłi: klasztoru z nową wieżą, oJtarz z cu
downym obrazem .Ks. Koniecki itll. - 80 fen. 
z pr~e.sy:łkq. 15 widoków poznaiiskich np. Ka
tedra, i.nnik Mickiewicza, Mieczyslaw i Bo
lesta""" korona Jadwigi itp. - UO icn z przes. 
12 widoków ~ieźnieńskich np. Katedra. grobo
wiec św. Wojciecha, MieczysJaw i Dąbrówka, 
slawne drzwi spiżowe, dzw1011 Wojciech itd. -
z opisem - 65 fen. z przesylką. 
lO tJPWYQh pocztówek llP. Ks. &gedain, Stal
mach i I<. Miarka na jednej karcie, ks. Piotr 
Skari,?a, iłopalnia soli w Wieliczce itd. - 55 
fen. z przesyłką. 8 kolorowych prześlicznych 
z a.niolami, kwiatami itd. - 60 fen. franko. 'tt: 
na sklepowa wynosi 3,20 rn. zniżona tylko 1,60 
mr. (przekazem 1,65 m.). 

1. 'lmawiać pod adresem: 
Ji. Chociszewski. Gniezno--Gnesen. 

Dw!le śląskie Pocztówki wydal J. Choci
szewski w -Gnieźnie. Pierwsza podaje nam trzy 
wizerunki tych mężów, którzy polożyli naj
większe uslugi dla obrony jęz.yka polskiego w 
Górnym Sląsku. Są to: ks.. biskup Bogedai11, 
Pawel' Stalmach i Karol Miarka. Portret ks. 
Bogeidaina poznaje pierwszy raz polska publicz 
ność. On to, jako, ra<l.zca. reicncyjny w Qp-0łu, 
użyl swego wptywu, że iczyk polski w szko
lach gó11io.śląskich byl uznany za wykla<lowy. 
Mąż ten na każdym kroku zachccai księży ! 
nauC'Z.ycieli, aby starali się zachować ludowi 
język ojczysty, ja,ko skarb naidrCYi,szy. 

Pawia Stalmacha Jest to zaslugą, i.o.. 
księstiwie Cieszyńskiem zachowal się język pol 
ski. bo gdyby nie jego mrówcza praic~, ~ylby 
tam d:iiś panującym język czeski i mem~eck:1. 
Wywarl też Stalmach wielki W'PlYW na Miarkę 
i zachęoir go do pisywa11ia w jczyku polskim. 
Ze cl1iś Qórny Slązk wybral cz,tcrcch poslów 
polskich~ jest to przedewszystkiem zaslugą śp. 
Miarki, którego kości spoozywają w Ciesz\ 11 

Wydal też paQt J. Ch. pocztów:kę z mapką, 
Slązka pruskiego, podlu~ rysunku. z~cne-go ks. 
J. O., pracującego gorhwte na niw1e narndo
wej w Stqzlku. Mapka ta poda.ie wszystkie na
zwy rzek gór, miast i wsi wyłącznie w język11 
polskim, a jest też ważna pod w~ględC'I'.1 .n~ro
diowym, gdyż obszar narodowośc1 nołsk1eJ. 1. lu
życkiej oznaczony czerwoną barwą, czeski zól
tawą, a żywiol niemiecki w niebieskim kolo-

rze. f tó 
Mapka $lązka kosztuje 10. en, a pocz; w~ 

ka z wizeruJ11kiem ks. Bogeda1na. Stalmacha 1 
Miarki 5 ien .. za ZO fen. urzesyla~ą się frank.). 
Kto nadeśle 1,60 mr. od?ie1:ze 55_ narodo~ych 
pocztówek, pmniedzy niemi dwie powyzsze 
ślązkie. ~amawiać pod adresem: 

.J. Chociszewski, Gniezno-Gnesen. 
--~!.!__ •w 

·tiabo:teiisiwo polski& 
W kościele klasztornym w Bochum w nie

dzielę 2 czerwca o 011 Msza św. z pols~iem 
kazaniem. - Po mszy św. procesya. ~zego 
Ciała od kościola św. Piotra (Propste1k1rche). 
Miejsce zgromadzenia się polskich T?wartystw 
na placu Schwanenmarkt, obok szpitala katol. 

Porządek na samej proc.esyJ: 
1) Bractwo różańcow.e k?biet. - 2) Chlop

cy ze świecami: - 3} N:ew1asty arcybrac~a 
Matki Boskiej N1eusta1ące1 Pomocy. - 4) Dzie
ci w bieli. - 5) Chorągiew arcvbractwa M. 
B. Nieus.tającej Pomocy. - 6) Muzyka. - 7) 
Mężczyźni arcybractwa M: B„ - 8) Inne Towa 
rzystwa polskie z chorągw1am1. - 9)_ Wszyscy, 
co nienależą do żadnego bractwa am towarzy-
stwa polskiego. . . . 

Uwaga: Na procesyi idzie się szeregiem 
po czterech! 

N1eszporY w klasztorze· ·dopiero. po pot o -4. 
W ciągu czerwca: 

Kazania dla kobiet i panien w śro<lę 12 c:zer 
wca po poludniu o 5 godz. 

Kazanie dla żonatych w środę dnia 19 czcr 
wca na wieczór o godz. 8. . 

26 Kazanie dla młodzieńców w środę dnia 
czerwca wieczorem o godz. 8. 

!łSE--------------

z różnych stron. 
Jeden z nauczycieli niemiecki~h, wy 

sianych z nad Renu do . W_. Ksrę.st~a, 
dla zlamania oporu . dz1e·~1. stre1ku~ą

cych tak opisuje swo1e dz1e1e w „N1e-
derrheinsche Zeitung": . . . 

,,Powierzono mi 60 dz1ec1 .pol~k1c~. 
Ja ich nie rozurmialem. a one mme me 
rozumlialy. Potrzebow_ałem IIJ.a . to 4 
dni i największego wys1tku, a?.Y ~~ na
uczyć zdania: „Die Blume bluht : Po 
tych czterech dniach zjechał P?w1at?
wy inspektor szkolny:, pochwr11Ił m~1e 
i ipowiedzi.ał. że będ~ bar~zo. przy a
tnym w Księstwie Poznansk1em. '!" 
następnym tygodniu, wskutek wys1ł-

ku. zachoro .rałem na gardło, mu iałem 
~'ziąć trzymie ięczny urlop. . 

Pod nględem finansow m tak 11a 
ię przedstawiają z hwalane w K ię t 

wie Poznań kiem sto unki. Moja pen
ya miesięczna wyno iła 66 marek. 

Z tych pieniędzy rplacilem 7.J; je
den pokój mie ię znie 18 marek, za o
biad 36 w.mek, za kolacyę 18 marek za 
kawę zrana i popołudniu }Jcz dodatków 
5,marekt razem 77 marek. A jeszcze wie 
mialem pieniędzy na ubrania bieliznę, 
kieszonkowe itd. Dodatki kresowe do 
pen ·yi normalny_ch (Ortsmarkenzula
ge) pobierają nauczyciele dopiero po 
definitywnym ZA:itwierdzeniu w urzę
dzie. Tak wygląda świetne stanowisko 
męża stanu na w chodzie. A oprócz te
go ludność bardzo nieprzyjaźnie spo
Rląda na nauczycieli, którzy nie znają 
języka jej dzieci. Nieszczęśliwy jest 
los pedagogów. prze·ied1onych na 
wschód. 

Rauxel. Na kopalni „Wi~tor" w 
szybie I został zabity przez nie zczę
śliwy wypadek go11Jiwy 1członek ,.Sq
kota". oraz sekretarz Tow. św. Szczc
pan1. śp. Jan Pa w lak. Cześć jego pa-
mięci. Jan Reszel. 

Herne. Małoletni pomocnik fr;y
zyerski Tomaisz Moczykowkz 'utopił 
si~ w kanale. 

Gelsenkirchen. W kopalni „ghein 
:Elbe" został zabity górnik Jan Kowa
Iews'ki. 

Bochum. W pairku tutejszym zau
wa~ono sarnę, która widocznie zabłą
kała się z lasów z okolicy Herten. 

Eppendorł. Re>botnik li. Ko1cinik 
został w kopalni „Engelsburg'' okale
czony. 

Akwizgran. Gimnazya'Sta Somer 
wyskoczył z kolei elektrycznej, zanim 
wóz stlnąl. dostał się pod kola i został 
zabity. 

Dortmund. W Jednej z fabryk tuteJ 
szych został robotnik Andrzej Jędr~~ej
czak znacznie poikaleczony. 

Brackel. W restauracyi Ifottera u
l:a.tnial się gaz. Ody .gospodarz zapalił 
zapałkę nastąpił silny wyibuch. Gospo
darz zostal znacznie pokaleczony. 

Berlin. Dnia 5 .czerwca odbędzie 
się przy drzwiach Z11mkniętych rozpra 
wa o szpiegostwo przeciw 21-letniemu 
Janowi Parczewskiemu z W.arszawy, 
który podal, że byl studentem, a na
stępnie czeladnikiem szewskim. 

l(ażdy czytelnik „Wiarusa Pol
skiego" powinien na miesiąc czerwiec 
pozyskać .przynajmniej jed!lego nowe
go abonenta. Trzeba się zaś pospie
szyć, gdyż maj się kończy. 
t_ _______ _____ ___ _ 

Osłalnie wiadomości. 
M a r s y I i a. Ogłoszono tutaj streik 

ogólny marynarzy. 
B e r J i o. Zaniechano obecnie prac 

celem uratowania osiadłego na gruncie 
kr:ążownikia nChanzy". 

L u b I i n. Do ks. Biskupa dyece
zyi Jublińskiej strzelił jakiś nieznany 
człowiek dwukrotnie; gdy strzały chy 
biły, zranił napastnik ks. Biskupa S?ty· 
I etem. 

B u e n o s A y e r es. W całej Ar
gentynie ustał ruch kolejowy prawie 
zupełnie wskutek strejku kolejarzy. 
L ______ _ 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 

t}aczność Wattenschełd! 

Pogrzeb ~z.Jonka „Ziednoczenia Zawod:>
we~o Polskiego 

śp. AUGUSTYNA REJCZYl(A 
O<!b~zie się w niedzielę po poJudniu o l!odz. 
3 z domu przy ul. Sommerdellerstr. 2. O licz
ne stawienie sie na pogrzeb uprasza się. 

Wy<iżiał mie.isoowy 
„Zjednoczenia Zawodowego Polski ezo". 

WielkJ wiec polski w Bruckhausen 
odbędzie się w niedziele. dnia 2 czerwca, przed 
poludniem o 110 godz. w lokalu p. Brinka. Na 
porządku obrad: Dla czego się organizujemy 
w Związkach zawodowych oolski~h. Co powin 
niśmy czynić aby polepszyć byt matcryalny. 
Inne ważne surawy. - Mówca zamiejscowy. 
- O liczńy udz1al nrosi 

„Z,iednoczenJe zawodowe Polskie". 

Baczność Duisbur~-Hochf eld ! 
Zebranie „Zjednoczenia Zawodoweg-o Pol

skiego" odbędzie się w Hochfeld w niedzielę, 
dnia 2 czerwca. po poludniu o 6 godz. w loaklu 
p. Loberga przy ul. Hochfeld i Reichstr. 

he'nhausen ·est o-
brany delegatem ntoni u zcr..ak. z:i.st 

ntoni ~ten el. ka bni .iem \ oj 1 h 
iak. ekretarzem nt i Wagn ro ;vs ·i. 

żarni z uf nia : P 'l:'el Ja i zak i Ant i 
el. 

M żcm zaufania na Dahlbau n i t rany 
Józef Kaźmier ki, Dahlhau n B. li. nr. 5. 

WJec „Z;edn. Zaw. Pol.'' w Glad · 
-Odb~dzie się w niedziel , <inia 2 zerwc , po 
p udniu o 5 godz. w lokalu p. Lichartz. da
wni j Mai, ul. łf ermanns r. Por~dek oo rad: 

ne nies.zczęścia na k palniach i Jaki la 
śr urzrć należy. aby temu zapobi dz. 
1 ov.~ projekt ustaw knap zaftowych. li
czny u<lzial upra za 

„Zjednoczenie Zawodowe POiskie". 
Wiece „Zjednoczenia zawodowc20 p0lskle 

go" odbędą sie w nledz:. le. Z czerwca: 
W Herne QO potludniu o godzinie 4 w k>kal• p. 

Nitki ulica Nowa dla rodah:ów z. Holsterha~
sen, na który także rod:tków z łieme i: 
zaprasza. 

W Kamen w poJudnie o godzinie 12 w lokalu 
p. Gotz ul_ Bahnhofstr. . . 

W Hoch trahs po p u<lniu o godz1111e 2 w lo
kalu p. Vicrbaum. 

Dulsbun~ Hochfeld ! 
Zebranie „Zicdnoczenia Zawodowe rro Po -

skiego odbędz.ię _sie w niedzielę. dnia 2 czerw
ca o godz. 6 po rrnludniu w lokalu p. Loberga. 
ul. Hochfeldstr. 99-101. O licwv udzial dr:u-
hów uprn.za Wydział. 

Baczność 'f rcisenbruch ! 
Zebranie c1JonkÓ\\' „Zjeduoczc-nia Zawo

<lowe~o Polskiego" odbędzie ię <Inia 2 czerwca 
na sali p, Ofcrbecka, o srodz. pól do 12 zaraz 
po naboże1istwie, a nie po polutlniu o godz. 4. 
Zarazem zaprasza się czlonków z linrst i fii
berg, poniew~'l.. bc;dzic obór męża zaufania .na 
ten obwód. O licz11v ud:zial czlonk6w pr 1 • 

•. Zicdnoczenie Zawodowe Pol kic44
• 

Wlec polski w Ałtenessen 
odbędzie siG w 11icJziclę, dnia 2 czerwca · p 
poludniu o 4 scodz. w lC>kalu P. Saka. Z po
wodu ważnych spraw liczny uc.lzial pożądany. 

,,Zjednoczenie Zawodowe Pol kic'.'. 

Wycieczka do Hotstede 
W niedziele, dnia 2 czerwca odbę

dzie się wycieczka do ogrodu p. W al
burga w Hołstede, przy ulicy Poczto
wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy .:h. 

Baczność Gelsenkirchen. Schalkc i okolica! 
Towarzystwo św. Starusława Blsk. w Scbałk.e 
obchodzi <inia 2 czerwca 15 rocznicę istnie
nia na wielkie.i sali p. Eversloh (Wilhclms
v;arten) ul. Oststr. Szanowne Towarzy·tw„, 
które zaproszenia odebraly. także i te, które 
~aproszeil dla braku adrc ów nie odcbraly na 
powyższą uroczystość uprzejmie zapraszamy 
i to z chorągwiami i palaszami. Przyimowanie 
Towarzystw od g-odziny 2giej. O godz. pól 
do 4tej wymarsz do kościoJa; oo a1abożeflstwie 
nastąpi na sali powitanie gości, koncert, dekla 
macye, śpiewy i teatr; po teatrze dalsza za
bawa. Uprasza sie wszystkich Rodaków z 
Gelsenkirchen. bliższej i dalsą.ej okolicy o jak 
najliczniejszy udzial w 1taszei r9CZ11icy. 

Zarzł}d. 

j 
Towarzystwo św. Jana Chrzt. w Meiderich, 

obcho<lzi w niedziele. dnia 2 czerwca, dziewią 
tą rocznicę swego istnienia a ósmą rocznkę po
święcr11ia chorągwi na sali p. Pechma, ul. Krót 
ka nr. H, na którą w~zystkich Rodaków z Mei 
derich i okolicy oraz szan. Tow. które zapr ;
szenia odebralv i te. które dla braku adresu 
zaprosrze(1 nie O<!ebraly, serdecznie zaprasza
my. Program: Od godz. 02 do %4 przyjmo
wanie bratnich Towarzystw; o godz. 344 p:> 
pol. wymarsz do kościola na uabożeiistwo pol
skie; oo nabożeństwie dalsza · uroczystość ze 
śpiewem. mowami, deklamacyami i przedsta
:wieniem teatralnem pod tyt.: „Kom~~1iarz i 
Mlynarz". Wstępne dla bratnich Tow. 40 fen., 
dla nieczlonków przed czasem 60 fen.. przy 
kasje 75 fen. O liczny udzial czlonków brat
nich Tow. i Rodaków. którzy nie są w T .JW. 
mile się zaprasza. (1) Zarząd. 

Uwaga: Zarazem 'C1011Qsimy szan. R xia
kom, iż przybędzie polski ksiądz w sobotę po 
pvludniu i będzie sluchal spowiedzi aż do po
niedzialku. Więc uprasza ie, aby szan. l(J
dacy z tej sposobności korzystali. W nicdlielę 
o Koclz. 7 przystcpuje Tow. wspólnie do Ko
munii św. Mik. Gmerok. przew. 

WIELKI WIBC POLSKI W BRUCJ(HAUSEN 
w sprawle wyborów kościelnych 

odbę<izie s ;ę w niedziele. 2 czerwca, zaraz po 
wielkiem JJabożcństwie w lokalu p. Brinka, 
przy ul. Albrechta. Na wiec ten piwinni sic: 
wszvscy :Rodacy z miasta i okolicy stawić. 
i;tdyż sprawa wvborów do dozoru koocielnego 
jest dla nas Polaków bardzo ważną. Kto wi~c 
jest prawdziwym Polakiem. ten - nic wątpim ' 
- na wiec się stawi. Komitet. 

Baczność Rodacy w Hamm i okolicy! 
Nini~su:m podaje się do wiadomości. iż 

w niedzielę, dnia 9 czerwca, odbędzie sic 
wiec w ~etu założenia Sokoła 

na sali p. Kaspra Dreesa, ul. \: ilhelmowska 
nr. 11 o godz. 3 i pól po pol. Upra~za sic :Ro
daków, aby na wymienion}· wiec licznie się 
zebrali. Mówcy będą zamiejscowi. 

Zwołujący. 

Wiec •• Związku Polaków" w Holthausen 
odbe<lzie s : ę w niedziele. uuia 2 czenvca o ~o
dzinie 6 wieczorem '!la sali p, 'Ellin~hausa. Na 
wiec ' przvbęda mówcy zamiejscowi: p. Zni1iski 
i o. Sibilski z Bochum. O liczny udzial w wie_ 
cu uprasza się, 1,d ·i będą bardzo ważne spra-
wy omawiane. Zarząd. 



'Proszę o poparcie mego przed-
li( biorstwa. (135) 

.J. Radzicki, 
f,:erreahełm. -Bi urn obrony prawnej! ua::1~~::t~:~ 

~ • ~ ,• «. w;.„ ~ł.i: ~ • 
I • ' • 

llpl'&Wach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto· 
wy(:il, testamentowych, spa.dh.owych ubezpieczeni& 
ed Jllieszcz~śliwych wypadków,"inwalidzkich, w wy
padkach na starość itd., jako tei wykonuję wszel • 
kie praca piśmienne wllłcznie reklama.eye podatko· 
we, praee piśmienne w polskim języku i tłoma.cze
Jlia na. niemieckie i polskie. Polecam sie także do 
iiciągania wszelkich "[)QZasądowych należytości na 
ujrzetelniejszych warunkach. ~dz. przea pot od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
godz. 'tł' poł, 1442 

Aug. Zipplies. 
Es a en, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

M. Miedziński, -
wHE.RNE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
lJOleca Rodakom ewój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje się 
wszystko p(1dług miary 
z dobrych materyi po ce-
nach tanich. 

Zwracam także uwagę na móJ 

skład mebli 
które także tanio sprzedaje. 

Swój do swego! Swój do sweco I 

I-a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Anker, 

Cz J~ Onik pitik~rski, 
eamodz dni1} prcaujący 2najdzie stałą pra
CQ zaraz lub od 4 C?it' rwca. (617) 

Andrzej Franka, piekarz rolski, 
w lia•trop•8ehu·erin, ul . .Augusty nr. 2. 

- Swój do swego. -
Baczność Rodacy w Bot trop ie! 

Ażeby zapobiedz wszelkiej konku
rencyi niemieckiej zalożylem w Bot
tropie 

parową fabrykę chleba, 
wskutek czego jestem wstanie z każdą 
firmą obcą konkurować. 

Zarazem donoszę Szan. Rodakom 
w Gladbeck, Altenessen i l(arnap, iż 
moje wozy przejeżdżu:ą _przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
bie jeść smaczny i tani Polski chteb z 
.mej fabryki, proszę mnie kartą poczto
wą uwiadomić a chętnie przybędę i 
sprawę zalatwię. Kto raz sprobuje z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan . .Rodaków o 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, kre-
ślę się z szacunkiem (491) 

Mateusz l(owalski, Bottrop. 
c~~it.; un0:~1łf cc.zarnła 

dzenie 8kładn ·' 
eygar. G: r. fi.t1mor1.1k Wpr. 

Pierwszorzędna fabry- p<1lf'ca. 
h cygar urządza. cał- ser tylżycki 
kowicie pod bardzo ko· po 30, 35 i 50 mk. za 
rzystnymi warunkami na 
stały racbu0nek. Za.den centn. Wysyłka t1lko· 
akład komisowy ani filia. koleją od 3 bochenków 
L!!dzie, kiórzy posiadają począwszy za. pobraniem 
sklad i mogił dać jakąś należytości. Zwrot do-
pewnośó, zechc" się zgło· zwolony. 612 
sić pod M. G. 1301' do Jaslńełd. 
Haasenstein i Vog1er, F:: 
Koln, a. Rh. 623 

.11ao 460 e~ do 

Ameryki ,,HI t
11ged

1

lcht" 
Sprzeda:il kart o 
lirłtowych, jakote~ 
wszelkiej informacy1 ,. 
bezpłatnie nrl ziela 
jeneralny zast~pca„Nord· 
deutscher L loyd" 

jes ~ n jlepszy i 
na,itaiiszy na 

Brenna bor, 
Westfalen, 

.Excels1or.1Stoewer i i. dostarczam naj
taniej za gotó~ kę i na. qdpłatę. Na skła 
dzie ok. 75 kołowców. vVszelk. części 
rezerw. Repar. rzet. i ze zn~j. rzec..:. y. 
Handel kol. i motorów .H. lle tłand, 
Heme, Bahnhotstr. 111. - Tel. 265. 

Otto zur Hellen 
~ Baeznoś"C-Rołlacy- w .~ w oortmumtzie 

f:e\ Wanne i okolłey ! ~ KunJgsltol nr. ;i;. 

JWi l' ci ~ , bu 
oprócz niego nie 
11otrzeba. do pra
nia nżywaó ani 
~ ody ani myilla. 
Paczka 20 fen. 
Bieii:wy nie po· 
trze ba już rzeć 
tylko się ją. wy
płócze. Gwaran
cya na ochronę 

~ Donoszę szan. Rorlakom, iż z dniem fł 
~ 12 maja rb. otworzyłem w Wanne przy ~ 
~ a.lle7 Dworeo"'el (Bn.bnhof„ ~A. 
~ 11tra8Se) 83 w-y 

: ksiegarnie polską = 
~ i polecam książki do nabożeństwa i po- ~ 
~ ·w i eściowe, śpiewniki, obrazy religijne i ~ 
...__. narodowe, krzyże, figury świętych Pań- ~ 
Te\ słich, różańce, sz}taplerze, powinszowa. t ia, .--,, ze zin ta, 
f.ę karty weselne, karty narodowe i z wi- fi 
~ dokami, papier li~towy z polskimi na- ~ ~rehra 

~łówkami, willzarki itd. itd., j a.koteż e y„ "Y a lfenltlY 
~ c-ary ł papler ol!1y Również opra- ff ł d k' 
~ włam obrazy, wianki i wiązarki pięknie ~-ł , Arty ku Y na po ar. l 

~ i tlLn~~osząc Rodaków o poparcie mego ~ Carl Brammen, 
~ przedsiębiorstwa , kreślę 591 f-ł He·1•ten, 
~ z s:-:acunkiem ~ 30 Ewaldstr. 30. 

tJ: Wojciech Kościelny. tt !:::[:~"ta-:.r:.e· 

Nowy sk·ci,d polski 
aa Ober hausen ł okolic~. 

Dnia ł·go lutego r b. otworzy liśmy 

w Oberhausen Stockmannstr. 88 

bieHzny. 

P.PammJ 
Kraków, 

al. Ziblo.a. L. 3., 
w~sył11. na. ż!łdanie 
darme i epłatnie 
bogato iłulitr. cen
nik zegarków, ze

pł'ów, tflwarów jubiler
skicłt i m11zycznych. (6Qg 
_!~~k_uj~_!.,araz 

2 czeladników 
krawleł'kieh 
stało zairudnienie. 

na 

Piotr Florkowski, 
Essen, (631 

Schlenhofstr. 34. 

1i . PS'. . 

Ja B · .rański, Wanne, 
Najwięks~ y i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajuuje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
na.przeciw kościola. katolickiego. = == 

Polecam wszystko w wit.lkim wyborze 
Zapraszam Szan. Rodaków do fiWi~dzenia.· 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego &ię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzec?-y u ( 400) 

Najtańsze i aj. 

dogodnieiszef .żre. 
dlo zakupaa d1a 
młodozcńe6w. 

Genyniskie ! Jana Barańskiego, 
'Vszystkim, kt) · ?.Y „ mnie wyprawę 

kuprą,---vVypożyczam {_!r 1 ~ 1 nrc<' any na we-
sele. · 

Polecam titkże Szanownej Publiczno4ci 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
Na życi;r,enie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę! tła odpłatę I 

li 
Niech echo brl ml daleko od ucha do ucha! 

że 

Józef Wiśniewski, 
llerne, Neustr. 61, w Bruckhausen, Kaiserstr. 71 

ma. towar rzeczywiście debr7, trwały I 'łani jako to: 

::r~z:i0r./~r::'::,~::i1te :~~~ I ~~~!J.~L~?. ~~!,~~a 
dzenia kuchenne, maszyny do z gwarancyą na 5 lat. -

prania i wyżdżymania. · Przybory do takowych, 
Kot0!!8„!~!~~~8~!.~arek I motory p0di'Ue:°'życze nia, 

Za gotówl1.~ ! 

odacy? 
Kto ca.tk. urządzenie· 1tuchen- 1 Prosz~ ten Inserat wy· 1 Każdy, kto ten wycinek wrę-
ne kupi, otrzyma ładny po- ełĄe ! c1,y, otrzyma. :) proc rabat. 

darek. w towarze. 

Pieśni 
na 

Boze Ciało. 
Cena 1 O fen. z prze
syłką 13 fenygów. 

Adres: 

„Wiarus Polski", 
Bochum. 

----•a=--1._ ______ ........,~g.,.a.______ll 

ne 

' UM • 
kupuje się najłanlej ł najlepiej " 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Bocltum Rolallnr;hausen p. Wnnr.e, 
Dorstenerstr. 8. Heinrichstr. 31. 

==== Tanie um)'walkl I ==== 

Służąca polska Potrzebna jeat wa' 

potr-J:ebna od zaraz. 624 słu ią ca 
St. !łlalebrowiez, Piotr l'łlusi~lall, 

&klad kolonia.,-

Herne, · I w Hesae P • Baer 
Mittelstrasse 15. Kltrzestr. 30. 62Z 

(Stary Byne ) 

d 
p1·z~.z znaiuimityeb z nawców i palaczy 

Mamy zawi"lze na sprzedaż : 

g otowe gospodars twa od 20-50 mórg i 

obsad, chałupnicze od 3-20 mórg duże 

ft'Y n·a-ur„ pleców kuchen
nycl„, .-óżnych spr.z~tów 
do1ęo,vyt~ •, wózili.ÓW J-; 
dziec , ja.ko też 1.1• młen. 

Kochany n Rodakom zt\ręc.zamy, iż 
bęrlv.ie naszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymu.gani.om i ~enami przystęp
nemi ich zad owolić. Wszystkie towary 
sprzedawać będziemy tak v.a gotówkę jak 
i na dogodną odpłatę. lUO 

Swój do s' ego 1 

papie.rosy 
o bies 

Su 
. 50, Otoman 

jka, 0uł 
z fabryki 

Gan lcza & le Uń i go w P znaniu, 
do nabycia w wszystkfoh lepszych skł~dach cygar i 

restauraeyacb. 
Wysył i niżej 30 (ysi~cy uskutecznia si~ w naj

wł~ s.z)'Hł lnn·to,vnym skład.z e 

" 7'' r ~~„ ;; . 
•l'l'.'io.SY.•'!',1""um" ul. Bliichera No. 44. (Bliicherstr.) 

•relefon 1743. 280 

a także tylko 

domy z ógrodami de. 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszczędności 
.& proeeut na każdorazowe żądanie, 394 
4 113 111ro ce n t za kwartalnern wypowiedzeniem, 
li proeent za pólrocznem wypowiedzeniem. . 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćhy za półrocznem wypowie• 
dzeniem, a kupi grunt od naa, temu wypłaca kasa nasza depozy~ 
na tych miast. . 
Dobre 5 procent przynoszące hipotek i mamy za.wsze na sprzeuaz. 

Adresować trzeba jak następuje: 

a nk P a1·eclacyj11y 
E. G. m. b. H. l i.mden lPOl:!en). 

~-„--~-~,~~~~~·-----~-A. Oytkie vicz & J. Miśkiewicz. 
~---~-~~~~l~ ........... ,..,..~~~ ... ,----.......... ---------------------=-------~.-i--IAlllll::alll -- Za druk. na lad i reda·kcy• odpowJ.ed•i:l Inn A n t .o Dl .Br , j ~ i w tl-Ocb.um. Nakładem .I czcionkami W ydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



Bo hnm1 na niedzielę, 2 g czerwca 90? Rok 

• 

,~ todzlennle z W'J1iatklem cfllł 1>~ląlt.aE
)t1i. frMlÓJ>lata kwartalna na PoCZCle l u listowy~ 
,,..., ł Jl!f· 60 fen .• ~"z od~oueniem do domu 1 mr. 

letl. u W1aras Polski za.v1sarny Jest w cenniku pocz 
WW'Ylll l>od znakiem „L. :oolnlsoh nr. 123." 

'Ył••ł oru sprawi 

I lllC laźe ZI 11111 I OJCZJZll I 

1 zuob J& 

Za mserały placl lic za mleJsce rzadka drol>nece .,._ 
ku 15 f. ogloszeiile, zamieszczone orzed inseratalllil • 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Lłaty 
,;fllarua Polskiego" nalety frankować l poda6 . 
ni<:h dokladny adres piszącello RekoP. ni• zwr• • 

~-·--:~~kCY.t4 Drukarnia J Księgar nła n fduJe się w Bochum. przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adr~ ,,Wiarus Polski'' Bochum. -Te Ie fon nr. 1414. 
l'~~~~~~~~~~~~=~~~=:~:;~~~~a 

Qedzice polscy! Uczcie dzieci swe 
6w_ić, czytać i pisać po polsku! Nie 

jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1tłe11C~ć się oozwoli ! 

I t• ;z,, 

_Z wnadków dol:,, 

Prezydeat Francyi f'aHieres ma się 

'1JGfkać z carem w l(openhadze. 

Doia~i o tern „Liberte" Car nadal 
~wie'.Co prezydentowi f'rancyi order 
św. A'ldrzeja. 

W ,weesie bytomskim o trzykrotne 
JUAlerstwo ogłoszono w pi~tek 

wymk. 

Sąd sikazal Liberkę j Kiołtykę dwu 
ktot1ie na śmierć, a żonę Libenki na 
5 'iat wiezienia. 

Ruck narchistyczny wzmógł się zna-
cznie w ostatnim czasie. 

Od 21 do 31 lipca odbywać ~ię ma 
, Am.~terdamie międzynarodowy kon-
1res aJtarchisty.czny. 

Cesarz aiemiecki powitał angielskich 

tlziennikarzy w Poczdamie. 

lliiennikarze byli obecni .podczas 
J)arady wojiskowej. 

Cesarz niemiecki oświadczył, że cie 
szyłby się, gdyby nietylko dziennika
rze. ale także i inne WJJływawie osobi
stośc~ przybywały z Ang.iii celem po
znania Niemiec, gdyż wysztoby to na 
korzyść obu krajów. · 

.rybaków. Ciała nie~zczęśliwvch rnz
szarpane w kawa.ly. 

Tłum ludu z oburzenia napadł na 
,dworzec, którego tylko z trudem obrn
,niła fandarmerya. 

Strejk marynarzy francuskich rozsze
rza się. 

Za·strejUmwalli mJuynarze w Toulo
nie, Agde, Bordeaux, Natere, St. Na
.zaire, Nantes, Cette i Algiers. Strejk 
zwraca się główni1e przeciw rządowi. 

W Łodzi stracono 7 osób. 

Wyrak śmierci wydał sąd wo}enny. 
W ipiątek po południu zastrzelono 

,na ulicy rew imwego towarzyszące

go mu żolnierza. 

z jakiemi CP-Owaiżnemi) sferami rosyj
s~iemi dziennik ten może mieć stosun
ki. Wreszcie nie należy zapominać, 
.że „Jour. des Debats" jest obok „Tem
psa" najpoważniejszem pismem francu 
skiem, a z amh1sadą rnsyj ką w Pary
żu wiążą g·o. mimo całej niezależności, 
raczej dobre, niż zle stosunki. 
E!. __ ----~-· --~------& 

Ułatwienie sprzedaży ziemi koloni
zacyi. 

otrzymal od naczelnego prezesa Pru~ 
Zachodnich prezentę na probostwo w 
Kościerzynie. 

Chojnice. Are"ztowano tu i o· 
sadzono w tutejszym wiezieniu ślcd
czem pewnego kolonistę z okolicy I<a
mienią, o którym prZYIPUSzczają, it fał
szywie przysięgał. 

Z Wiei. Kt Poznaas et 
Gniezno. Ks. _prob. Piotrowicz sk!a

zany został dnia 27 bm. nowu na 2 ty
godnie więzienia przez izbę karną w 

DQnosilliśmy już o tern, że do zaw!e Gnieźnie za to, że dał formularze strei
r1ania kontraiktów notaryalnych w kowe panu Barułce, młynarzowi w Ży 
s·przedaży ziemi dla ilwloni·zacyi upraw dziechowie, który je dale} rozdawaJ. 
nieni zostali landraci ·i różni inni lllrzę- Tenże skazany został Il/1 30 marek 
dnicy. . grzywny. 

Przez te nadzwyczajne ułatwienia Gniezno. Tutejsza izba karna ska.-

I!. 

w sprzedaży ziemi ma być stwmzona zala kolonistę Bacha z Ochota na pól
możność wykupienia je$zcze więcej ,tora roku więz.ienia za na_pad w nocJ' == ziemi z rąk polskich. na ulicy na kolonistę, Glaedera, kt6re-

Prusy przeciw samorządowi Polski w tym ce1u wydano już dwa for- go do tego stopnia zmasakrowar, te ro 
mularze, ulatwitające !Pracę urzędni- stał kaleką na cale życie i jest przy 

Z8b0fU rOSyjSki8g0, łów. Jeden z nic_h jest przeznaczony tern umysłowo chory. Niesoczęśliwe-
dla zdąnia sprawozdania o danym ka- go kalekę musiało dwóch mężczyzn 

Wielki dzienlllik francuski „Joumal wale zimni, który ma być nabyty, dru- PtoWiadzić do sali sądowej, ponieważ o 
des Debats" zamieścił następującą ko- gi formularz przeznaczony jest dla t. własnej sile nie może się z miejsca ra 
respondencyę nadesłaną mu przez je- z. „Kaufoierty' ', oferty kul) na. szyć. 
,go korespondenta z Petersburgą.: „Bericht" - sprawozdanie QOdaje Gniezno. Koloniści uciekają. W nie 

„Istotnie marrn podstawę d:o twier- na czfere r ach arRiisz c wą r~ybyl . do redakcyi „techa" 
dzenia, że wymiany zdań, bardzo ży- zkiem pismem szcze~ólowe odpowie- pewien kolonista z okolicy Gniezna, 
we odbywają się między Cars1dem Sio dzi na szczegółowe vytania o· danem skarżąc się na kolonizacyę. · Zapowie-. 
lem a Berlinem w spnawie polskiej"... gospodarstwie, które ma być nabyte. dzial, żę on i wielu innych powróc<t do 

„Pisałem wam, przed tygodniem o .hiriędzy innemi sa tam dwa następujące Bessarabii, skąd ich S1prowadzono. 
stanowi1sku Kola ipol1skiego, w Dumie. vytan1a: Gniezno. Koloniza.cya :pruska ku
,Ołosowalo ono za kontyngensem rekru 1) Przy posiadłościach w ręku nie- pila opodlal Gniezna gospodarstwo po 
ta, którego zażądał rząd, i1 to nazajutrz mieckiem, należy podać powody, dla ,niejakimś Tubarku, coś około 100 
po strasznej kampanii mandżurslkiej, których obawiać sit_ trzeba przejścia w mórg. 
gdzie tylu polaków zna'hzło ~mierć dla rece polskie. Poznań. Posiedzicie! Oskar Klei• 
sprawy, która Polski w niczem nie Odipowtiedź na to: Po części stra- sprzedał swą kamienicę przy ul. Hohen 
obchodzita. Wiem ze źródła bardzo do .szą właściciele tern, że kręcą się koto lohego nr. 3-4 posiedzicielowi fabryki 
brego, że Cesarz okazał sie tern stano- danej posi1adłości ag,enci polscy, chcąc Kęd~iorowi z Dębiny za 160 000 mr. 
wiskiem swych polsklich poddanych takowa. nabyć za wysoką cenę, albo dmigiel. Sy11owie pewnego gospo
prawdziwie wzruszonym. też podobnym innym straszakiem poi- darza wybrali się powózką na polowa-

„Od dawna myślano o udzieleniu skim. _nie dzikich kaczek; gdy w polu woini-
W Clewelandzie, w Ameryce, areszto- I(rólestwu Polskiemu pewnych u- 2) Drugie pyta!nie dotyczy ilości ca miał skręcić, naruszyla bryczka 

stęipstw; cóż więc słychać z tą sipra- dusz niemieckich i polskich w danej brof1 jednego z braci, młodego człow l c-
,~ano górnika Justa z Marxłoh i alm· wa? gminie. ~a . fory~anera) i puścila, godząc go 
~zerkę Dorsch z Schmidthorst ood za- „Dwre rzeczy są pewne. Nasram- Drugi formularz, już wypełniony, srmertcJrne. Wypadek ten jest iem 

rzutem otrucia żony Justa. 

Just zbiegl swego ·cw~u do Amery
ki· z Dorschową, gdy go posądzono o 
otrucie żony. Sekcya zwłok wykaza
la, że żona Justa zmarła rzeczywiś~.e 
:wskutek otrucia. Prokuratorya poszu
~iwała Justa !Przez 20 miesięcy. 

·przód to, że jakiś nrojekt autonomii jest t. z. „l(aufofferte", spisana ;przez smutniejszy, iż młodzieniec miał po po
w7;ględnej był iprzedmiotem obrad mię tego samego landrata dla komisyi ko- tudniu odje~hać i z ·powodu polowarli' 
dzy rządem a ministeryum. Następ- Jonizacyjnej.. odtożyl podróż do drugiego dnia. 
nie f!lOgę ręczyć, że 1ogromna więk- ---·-- :._ '! Krotoszyn. Nieszczęście. Hobotn•-
szość ludzi, posi1adających jakieś wy- ls i kawi dominialnemu Stanis~awowi !(o-
kształcenic, u nas widziałaby z praw-· 1t nicczncmu z Mar~mcthenhof ( ?) ~nro-
dziwą radością zadosyćuczynienie za iyły się w sobotQ przed św~ątkami 
J<rzywdy, które cierpiała Polsk11... A konie zaprzężone do woza nałado\va11c 
jednak nic nie zdaje sic wskazywać, ii ·. go drzewem. Woźnica wpadł poj ka-
że sympatya Cesarza, dobra wola mi· Gdańsk. W ubiegłą niedzielę od- ła. które przeszły mu przez pi er ·i. e-

Pogłoski o bliskiem rozwiązaniu Dumy nistrów, :pragnienia !liberalów, a na- byla się tu 50-lctnia roczr.ica zalożt::iia z~z>śli\;"Y zmarł w zeszłą sob:>tę 
wet poparcie rewolucyonistów, slo- tutejszego Towarzystwa Czeladzi nic- ·wsrod mewymownych cierpier'1 · zo~ta-

utrzymują się_. 

Brat prezesa ministrów Stotypina 
llisze świeżo w. „N~;oje Wremh" .• że 
Durna odmawi}ljąc 1potęipienia zam;ł
t.:hów terrorystycznych sama wydaJa 
na siebie wyrok śmierci. 

Z różnych stron Rosyi donoszą o 
~ciąganiu znacznych sił wojskowy~h. 

wem - chęci ogromnej- większości na-1 miccko-ki1tolicki L W uroczJrstos"..:i tej vit żon i zworo małoletnich' dz'r i. 
,rodu ~os?'jskiego wysarcz.ą. na urzcczy brało udział dużo 1 owarzystw, ur <;:· Kościan. Przed tutejsz 'm ę 1zią 
wistmeme na rzecz Polski tych reform dników, księży a na :vet k . Biskup dr. ś~ed z~:m stawali: murarz pan Woj
które wszystkim leża na sercu. Rosentretcr. - Podpada to, iż Ar:ypa- c1ech ChnJbczak, 13-lctni yn jego Jan. 

A dla czego? Nie jest to tutaj ta- sterz w podobnych uroczvstoś...:iach 13-letif a Józefa Stefaniak. IS-letni ... te-
jem';1icą dla nikogo. Pop ros tu Prusy szczerze katolickich poł~·kich To wa- f~n. B~~lfo:vski. mistrz ze\\ ki p. w. 
przeciwstawiają życzeniom rosyjskie rzy tw ni~dy nic bierze udziału. I ~v1ec111 k1. ~r. Ratajczak z żoną, 
go narodu i cesarza swói zakaz forma- Tczew. Posiedzicie! tlofer w Ła- m trz ze k1 p. P. Slusarek. in ;va ·, a 
Iny. Nie chcą oni niezależnej Polski. b;sze vie ~1przeda? swe go. podar tw11 Kura :ak i mL trz bcdnar ki o. 'N. Cic
Czują oni dobrze, że wskrzeszone kró- około 300 mórg ob zaru, za 111 OOO mr śle.\vi z - w z. ·:cy z I(rz vinia. „ ę-

Powstn ie w Chinach rozszerza się. Jestwo Polskie wywierałoby na Po- dzierżawcy plebm1ki p. Ouziłlskiemn. dz1a w. p_,tywa .i h. kto :m dał fonuu-
znańskie wpływ taki, że niechvbnie wy Kartuzy. ~olonizac ra nabyła w po larze. które w p: ździerniku roku ie-

4o miJ na południe od Amoy przylą- mknęłoby się im ono z rąk". wiecie kartuzkim trzy łata temu ma- szl:go w}:sylaij do nauczyc:ett in pe:k-
cC~Ylo się do powstańców. około 30 ty- Tak pisze poważane w świecie pi- ią!J<i Kiełpin. Smęgorzyn, Sulmin. Oto- torow z ządamem udzielenia dzieciom 
sięcy osób. Wicekról z Wuczau wysłał smo francuskie, o którego sto;unk~~h mm i Niestępowo, obszaru kHka ty.-,1~- nauki religii w jęz~ ·u polskim. Prze
tarndotąd SOOO wojska. ;w świecie dyplomatyczny,~ pisma war cy ~órg. Z t;go jednak .885 hektu:·ów słuchi • ani zeznali pra „e , rszy c~. że 

,szawskie piszą co następuje: I czyh :1.140 morg było meprzydatny ..:h rzeczone formularze nadesłane im zo-
\V La Coruna w Hiszpanii, zabił po- Zreszta nikomu nie tajno. że do o- do uprawy roli. ztąd przeznaczono je stały przez po zte . 

. ' 6 k b·et I bozu „Journal des Debats" należą np. .na z~lcsic!li~ i utworzono z te~o o _ohriy Kobylin. Na ko~ iól poklasztorn 
ciąg 0 1 • z dobrze znanych w Polsce i w Rosyi obwod 1~smczy pod nazwą Otomin. w ~obylinie zfoż rJi na moje ręce: An-

, Lokomotywa najechala na wó-z, w ~ P~· Ana~o~ j .Pa~eł _.Leror-Berrnli,~u„ ~elplm. K~. prob: Bolesław.1':1a~ro_- l tom Dyba z parafii Wyg.an wskiej 10 
kt.prym znajdow~'llo się 6 kobiet, żony „ więc mmeJ w1ęce1 mozna s.:.ę domys.ać wski w Nowe1·cerkw1, pod Chomicami, mr., franci ·zek Dyba 10 rnr., Jan Dyba 



,.. 

~ 

I 
syć późno, przez żandarmów, pozostał { polskich 48,340, włoskich 22,508. rn-;-
bez skutku. kich 20,618, s!owe11skich 12,605, ru:nuii 

-- „ s skich 860. i 

5 mr.. Antoni Dyba 5 mr., Ignacy Łup- f 
czyk 5 mr., franciszek Szulc 5 mr. z 
par. Bydgoskiej, wdowa Krusc z Duis
burga 1 mr. Wszyscy obecnie w Du:s. 
burgu. Serdeczne B_Qg zapłać! O ctal 
sze datki bardzo proszę. 

Ks. Zalewski. 

Wiadomości ze świalaci Przeciwko anarchistom.I' 

. Policya foancu~ka. wsk~te_k wyt~ry 
c1a zamaJchu na w1el!k1ch ks1ąząt ipos.a
nowita wydalić z f rnncyi wszystkie 

Jak już pisaliśmy, robotnicy biali podejrzane osobistości, będące po~d~i-Ze Slązka czyli Staropolski 
Strejk górników w Transwalu. 

W Katowicach od.kryla policya kry ;.v okręgu górnkzym południoV{o-afry- nymi rosyjskimi. Prasa francuska pol\1-
minalna u górnika Piela warsztat, w kańskim zastrejkowali. Jest ich około nQsi niesłychaną vbrodnię studentó~-'.-
którym wyrabiano fałszywe pieniądze. 15 tysięcy; czynni są ,przeważnie jako rosyjskich. którzy chcieli urzadzić za-
Skonfiskowano wielka ilość form i in- dozórcy robotni1ków żółtych i cza:-- mach n1 wielkich książąt w czas:e 
11.ych przyrządów, a calą _rodzinę Pie- nych, któryich tu jest około 150 tysię- przedstawienia teatralnego, kiedy \:\'i-
ła wraz z kiliku wsipólnik11mi aresztn- cy, prawie wylącznie chińczyków i l<:ia~ downia teatralna była p_ełna wid~ów·. 

Nowa broft floty niemieckiej. 

Jak donoszą do „Da.iiy Mail·' r, Ber~ 
lina, na posiedzeniu.tainem komisyt bu. 
dowy niemieckich okrętó\V woiennycl 
postanowiono zaopatrzyć flotę niemie 
cką w torpedy nowego typu 9 19~ cala 
średruicy i o niezrównane} sile -WYbu. 
chu. 

Szpiegowie we Prancyi. 

ZgJnęly ważne dokumenty, daty. 
czące bateryi nadbrzeżnych w fortack 
.póln. Brestu. Sledztwo w tęi sprawie 
nie wydało fadnych wyników. Podej. c 
rzywają że dokumenty skradzione by· 
ty przez sz;piegów. '"'-rano. frów. Robotnicy biali zastrejkowall Następstwem takieg·o zamachu byłaby 

d 1 d 1 d 1· .śmierć setek osób zupełnie niewinnych. z · · · p styn1' Katowice. Przeciwko dwom g~iia- wobe·c żądania, aby na a og a a;1 agm1em w u . 
zdom Sokola górnoślązik.iego wytoczy- trzech maszyn wiertniiczych, zamt15t Szkoła wychowania fizyczneQ"o w Bel~ Do „Standarda" donoszą z Bgiptu 
la 1prokuratorya już orzed kilku t5rgo- dwóch jak dotąd było; maszyny obsłu- o tajemniczem zniknięciu w pustyni od. 
t:lniami proces, zarzucając im różne r te gują robotnicy kolorowi. Żądanie za- ~ii. dzialu konni cyi egipskiej pod dowódz. 
korne zbrodnie czy przewinienia. Tuż rządu kopalni opiera się na tern, że ·izię z Brukseli donoszą: Minister spraw twem oficera angiel:ski,eg:o., Oddział 
przed Zielonemi Swiątkami prokurato- ki ulepszeniom technicznym i lepsze- wewnętrznych i· oświaty wzedłdżył ten, zlożony z 25-iciu szeregowców i 
Jya rozszerzy la ipodstawę aktu oska- mu wyrobieniu robotni1ków kolorowrh Izbie poselskiej wniosek nastęipui 1-~Y: oficera, ,przepadł bez wieści, wysł1any 
rżenia, pomawiając odnośne gniazdo o jeden człowiek może teraz więk$zej „Należy ;przy wszechnicy vandawsk\~j w odlegle -okolice Sudanu. Wysłana 
zakazane ustawodawstwem utrzymy- ilości maszyn doglądać. założyć szkolę wyższą wychowama następnde wyprawa ratunkowa nie zna 
wane stosunki z organizacyami zagrn- Dotąd zawieszono roboty w 27 ko- fizycznego, .przeznrn~zoną dla pr lygo- lazła najmniejszego śladu zaginion;rch. 
nicznemi. Chodzi o ,udzii1l w jednym palniacQ. na Hczbę ogólną 69. Jak długo towania nauczycieli gimnastyki' d1a 1111Jll!_r.11~·--··-~'!"1111:--__ .. .!!.se~u~"'~!!!!!!!~•!!•~c!!!!:!!!!I!!'!!!!!!! 
ze zlotów na terytoryum galicyiskiem. strejk trwać bęgzie, przewidzeć tru- szkół wrówno początkowych jak i 

Mysłowice. Aresztowano tu pe- dno. średnich, oraz przy wszechni~cy w Lie-
wnego obywatela. z Polski, który na Zaraza morowa w lndyach. ge otworzyć kursy .Podobne dla przv-
dworcu mi al się dopuścić ciężkiej obra szły1ch nauczycieli szkół średni.eh". U-
zy urzędników niemieokich. nazywa- W pierwszych 3 i pół miesiącach rzeczywistnienie tego wnio'Sku wy.ma-
jąc ich ~niemieckiemi świniami". roku bieżącego skonstatowano w Indy- gać ma wstawienia do budżetu około 

Król. Huta. Odjechało stąd znowu ach zastraszają,ce rozszerzanie sir-> za- 50_,000 franków. licząc w to już kwoty, 
dosyć dużo robotniików i rzemieślni- razy motrowej: w iednym tylko tygo- ruprzednio wyznaczone na urządzenie 
ków do prac w przemyśle w Nadreni.i. dniu kwietniowym zaszło 87 561 wypad .instytutu frzy;kote.raipeutycznego w Gan 

ków choroby i 72,472 wypadki śmierci chwie. „La Oymnastiąue Scolaire", 
Dąb. Utonąl praw:dopodobniie pod- z powodu zarazy morowei. Liczba 8- pisząc o tem, dodaje od siebie: „Dotąd 

czas kąpania w stawiku w pobliżu ce- fiar strasznej wrazy wynosila w roku nauczani·e na wszechnicach zajmowa-
gielni Wagnera agent Blaszke. Iiutm- 1901-274 OOO, w roku 1902-577 OOO, w ło się wyłącznie przelewaniem 'Yiedzy 
cza straż pożarna wyłowiła zwłoki, po- r. 1903-851 OOO, w r. 1904-1,022 OOO. w dz;iedzinie umY'.slu, ,przemysłu i Ie.cz- ~ 
czem umieszczono je w tru~iarm na w roku 1905-951 OOO. Wwku F>06 nictwa; usiłmvano zabez·pieczyć mlo
cmentarzu. liczba' wypa·dków śmierci zmniej.szyta dzieży nde życie, lecz utrzymanie, gló-

Frydenshuta. W domu p. Peki wy- się do 15 kwietnia wynosiła ju~ 495 OOO. wne zaś zadanie_, doskonalenie podsta
buchł pożar. Jakiś straii1k jechał koło Ogółem w ciągu przeszło lat dzies;ę~iu wowe osobnika, a więc jego ustroju, 
wcem na miejsce .pożaru. Gdv przej~- padło ofiarą zarazy morowej w Indy· było zaniedbane zupelni·e". 
żdżał przez tor kolejowy przy bra11nie ach przeszło 4 i pól miliona ludzi. 
huty, najechał na niego ipociąg i odci4ł Rozruchy rolne w Irlandyi. 
mu obie nogi. - Smierci uległ w tu- Socyaliści w wyborach austryackkh. w Irlandyi, a zwłaszcza w hrab-
;tejszej hucie przez uduszenie ga;~em W pierwsz·em glosow11niu poi2zas stwie Connaught, wzmagają się rozru
robotnik O.rzegórz Sabas. Niebosz1~?;yk wyborów do parlamentu austryackie- chy rolne„ Polic_ya aresztowała kilka 
liczył 29 lat i był od niedawna żo 11;ity. go padlo na. kandydatów socyalistycz- przywódców mchu, wobec czego przy-

Głogówek. W Dzierżystawic.rtch nych 1,015 978 głosów, co wobec Uo- szło do starch tłumu z policyą. Wiele 
przyszło . do wielkich wybryków, spo- \ ści ogólnej liczby-głosów 3,938 043 wv- osób odniosło rany. 
,wodowanych przez cyganów. W kar nosi 25.6 procent:. W krajach poszc~e 
czmie p. Ofaibicy nie chcieli zapladć I g6lnych monarchu procent ten WYL1~S!: Drobna własność ziemska w Anglii. 
wszystkiego, co ]Jyli zjedli i wypili. Na Slązk _ 46,4, Czechy 41,3, Tryest 3.3,8, w Izb[e gmin iprzedlożył rząd .pro
miejscu zjawili się gospodarze i rozpo Marawy 31,2. Austrya Dolna 29,7, Ka- jekt ustawy w sprawie ·powiększenia 
1częła s.ię bójka zawzięta i:a. noż~. \V ryntya 24,~.!_ Styrya 22,4, Salzbur~---. tp, liczby małych własności zie~mski.ch, 
bójce został jeden cygan 1c1ęzko pora- Austrya Garna 12,8, _Tyrol 10,7, u.~.1- aby zapobie.dz wyludnianiu siię kraj.u„ 
niony, łt:tk samo jeden młody człowiek cya 8,.1 (55,581. gtosow), Oor~cya J ,9, Ustawa przewiduje tworzenie małej 
ze wsi. Banda z woa=i.mi uciekla w kie ~ Istrya 7,5, Krama 7,2, Bukowma 4. _ własności ziemskiej bądź to przez 
runku Niem. Rada.wie, a stąd do pobl:- Na socya}istów niemie~kich Pa,-?~o ,dzieritlwę, bądy przez kupno, bą:dź też 

ski~i ~~-p~~~ządzony do ~~1,7~~ ~losow, :..= ... ~99,_8~ I ;::~.'.ualn:.;~zez ~7::e~,1~. ~ " 

1) z· u BR o WIE - Nie poradzi! --:- ~part flegm1~ I - Jiasia, nie gadaj - mruiknął po 

Opowiadanie hiqtoryczne według po
wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

W ieczór z1.1Padal. Na drodze, oią
gnącej się od Brzezim ku Rawie, wlókl 
się mały, węgierski wózek, zaprzężo
ny w parę gniadych mierzynków. Dro
ga była ciężka, miejscami wązka, wy
pukła, zawalona kamieniami, to znów 
rozlewająca się w szeroki pklszczysty 
gośc iniec. Wózek co chwila zapadał w 
glęboko koleje, brzuchem swym mus
kając ziemi ę. to wspin\ił się z grudy 
na. ~mdę, z kamienia na !kamień. Konie 
usta wały. Stary, sikulony furman _zachę 
Qal je głosem, siarpał z lekka 1lejcami, 
lub smagał batem. Lecz i ro przestało 
skutkować. Gniadosze rozwarty szra
PY szeroko, najeżyły !krótko strzyżone 
2'.rzywy i zatrzymały się nagrle, dysząc 
ciężko. 

furman zeskoczył z wózka, a za 
nim obog niego siedząca baba. Z tyl
nego siedzenia zerwał się młody czto
,wiek, zbudzony widocznie .i chwycił 
machinalnie za ukrytą w zanadrzu kru 
~ci cę. 

- Maciej! - zakrzyknąt - A tam 
c o?!„. 

- U taty, panie porucznitku ! 
- Bo tyś zdatny akurat do po-

wożenia! - odezwała się ba1ba. - Ona 
łeś„. gnałeś„„ to i masz„ niezdaro 

- JatSia, nie gadaj upomniał bab<; 
for man. 

- N~e gadai i nie gadJ1j ! - prze
drzeźniała dalej baba. - A teraz to ko 
nie wylóż i ciągnij. 

tycznie furman, rozw1ęzu1ąc postronki ' swojemu furman. 
siorzęży. ~ - I to„. to zrobi.Ii 1podoficerem jesz 

- A też to skaranie boskie z tym ~ cze! _ gderała da:lei baba. 
chłopem. - A no trudno - !Przerwał p'Orucz 

Młody człowiek nie zważał rta .do- nik _ Wysyip im resztę obroku. Niech 
gadyw~nte. baby, ręk~. do kas~k1etu wypoczną!... Noc wpada. Pojedziemy 
przylozył 1 rozg1lądał s1ę po okahcy. do miasta.„ żubrowa skoczy potem ci-

Wreszcie rzekł półgłosem, jakby ch-aczem na rogatki! A nie, macie tam 
do siebie:. . , . . . . , czeg-0 w torbach ?„. . 

- Nie w1dac ! Moze leme1 wozek _ :Et! Nie ma strnchu ! Ma:rlkl1etan-
porzucić ! Na przełaj mija. mnie}. ka glowę na karku może ma leipszą, niż 

Baba rozpostarta ręce LSzeroko niejeden ;podoficer pierwszej legii, pier 
podchwyciła żvw_o: . :wszego batal1ionu, drugiej kompanii. 

- Na wzela1 ! A toz byłoby do- Na potwierdzenie tych slów b\1ba 
,p~ro ! Ani myśli! Szkapiny 1się wydy- skoczyła do wózka i jęła wydobyć zei1 
_chaj,ą krzynkę!... O .... jak t~ 1palfsk~ ! _prowianty i gąsiorek z wódką. Porucz
Zdrow ! I dowleczem Silę. Odz1e:obym Ja nik przysiadł nad rowem i zabrał się 
to pani·cza mego puścić na ·piechotę! 'och-0czo do jadła, ,prze.pijając ze sma
Już.ci niejeden lkrajr się rprzemaszero- kiem. 
wato, ale gdzie tu ... samotrzeć!... Włó- - Gdańska! - zauważył z ukon 
czy się różnego zbójectwa pełno! A nie tentowtrniem. - Pijcie i wy. 
uszMmy to już ~ d~iesięć ra~y ro~mai- Baba chwyciła za flaszkę i pooią-
tym ?.„ J·a tam siad~ na wozelk i. cz~- gnęła mocno raz i drugi. 
kam! No stary, czegos gębę rnzdzmw1ł 

1 
• _ 

dajże im obroku! Taki to, panie porucz- , _ - Co nasze to n~sze ·. - az gorą 
niku, ciiemięga~ et do strzelców kon- cosc ~ czl~ka w~tępuJe _w zywość: lep-
nych iść się upieral. I sze mz te 1talsik1e n~P?Je, co choc g~- I 

Poruczniikt zasypany potokiem wy bę _z_e sło~.yczy s~Ie~a1ą, ~ ~ylko ckl1- ł 
razów, uśmiechnął się smutnie. wosc IJ?O mch osta1 ·~ i zga~a .. - ~~ary; , 

_ Dobrze mówicie żubrowa. Tyl- m~sz 1 ty, a folgu1, bo. ~I s1~ , s:~1Jesz. i 
ko czy poczciwe koniiska . wytrzymają Juz to głowę ma~z ni~. me. W1dz1~z, sta ~ 
czy n_ie omdleją? Nie jestem tu obcy, ry, r:awet kule cię mH~łY: sluszme mą
papierów nie ma co okllzywąć.„ Sześć drz~1szych lepetyn szyka3ąc„. Pod tym 
mil jedny!m tchem prawie przebiegły, łfolmd·em„. . , . 
a„. ile jeszcze. - ttohenhndem ! - piopraw1l po-

- Do Rawy, wedle rozkazu, bę- rucznik 
dzie jedna, a ,potem w bok z półtorej, J - Ktoby tam spamiętal ! Pod ttolin 

- Wedle rozkazu! Wedle rozka- dem już-już leciała na niego jedqa, ale I 
zu ! - powtórzyła z przekąsem baba. I jak oi nie zobaczy zbli~ka tej kapuścii ~ 
Niby to pan porucznik kazał, żeby tyla: 1 Dei głowy, tak dalej w bok, ledwie mu i 
jeszcze było. pogardliwie kolo ucha gwizdnęła i prze • 

Rozmahcśct 
Nowy wulkan. Niedaleko Valdivji, 

w południowej· ChHi, utworzy! się w 
·szczerem polu nowy wulkan, wyrzuca. 
jący wielkie masy p:opiołu i ł1aw_y. Nikt 
z ludzi nie zginął. Ofiarą jednaik wybu
.chu padły licznę stada bydła i ·owiec. 
M. Valdivja okryte jest gr.ąbą warstwą 
.PO.Piołu. 

Zakonnice w drukarni. W Cuneo w 
Włoszech pewne pismo katoliakie wy
daliło ze swej drukami zecerów i zaan

_gażowalo zakonnice, które pracują ta
ni-ej. Oddaleni zecerzy zwrócili się z 
przed·stawieniami do władzy ducha. 
wnef, lecz otrzymalii odpowiedź, że wla 
dza przeciwko zJatrudnianiu zakonnic 
występować nie może. W'Szysc_y zece
rzv w Cuneo i1 Medyolanie gmżą obec
nie strejkiem w razie dalszeg-0 zatrud
niania zalkonnic w drukarni. 

List Sienkiewicza do Biornsona. 
DonO'szą z Wiednia„ że Sienkiewicz pi
.sat Hst .swój do Biornsona, ogłoszony w 
„Zeit'' dnia 19-go maja po połsku i rę
kopis polski przvshł do Wiednia. Tutaj 
tłumaczenia oryginału polskiego podi~! 

,się i wykonał je bardzo udatnie zna
_,ny literat, 'JJ. Oswald Obogi. 

Samochodem do bieiwna. Odby-
,wają się obecnie przygotowania do 

trzech nanaz ekspedycyi które mają na 
celu dotarcie do biegiunów naiszego glo 
_bu. O jednej, do bieguna 1Półnoonego, 
;poddętej przez Wellman'na już donosi'" 

bila porucznikowi Dziurbasowi kasz· 
ki et !.„ 

- J ast1 ! nie gadaj ! - odezwał się 
tonem bla.galneji prośby furman. - Ba· 
ba atoli, widząc żart·obliiwy uśmiech 
na twarzy_ porucznika, ciągnęła swoje: 

- Albo choćby w bitwie nad Ady 
gą !.„ Sto·ję sobie przy ambulansie. ~ 
tu nieprzyjaciel s1plunąl na 1p.rzywitl1~1~ 
rot owym ogniem; patrzę w drug1eJ 
kompanii, na lewo kiwnęła się czaQka 
- myślę, nareszde mój dryblas siię do
czekał! Jesteś wdową, madam żu1bro· 
wa„„ Chwytam za manierkę, iaby rnu 
się dać napić na drogę żywota wiec!
nego i wciskam się między szeregi!„: 
Aż tu mój stary gryzie sobie najspokoJ 
niej ładunek! Ą kaipral Michał żadera 
leży sobie ~1k dlugii i ani zipnie! Pocz· 
ciwe było czleczysko. Nieraz bywało 
jeść nie ma co, aż zatyka. A tu żaden 
varaz się zjawia. Pani żubrowa - P~ 
wiada - b_y.dlakta sobie zjemy!... Co~· 
- Ja mu na to, zła: Jużci, bydlaka s~ę 
zachciewa - a ·pomidorów z oliwą mę 
łaska? A ten, aby białkami łypnie i pa
trzę, n już z kieszeni ciągnie ,przepiór· 
ke. niby psa za ogon!! .Dobre chło:pczY 
.slro było. 

Baba urwała, rękawem oczy pr~e 
tarła i nagle zamyśliła się. Porucznik 
odwrócił głowę i zapatrzył się w za
padające mrokii nocy. Żubr_ jął 0~1trY
wać konie, które ostygły i potrząsatY 
już ochoczo uzdami. . 

- Nagle stary podoficer drgnąt 1 

~1adsluchiwat Na drodze od stronY 
Br;uezin rozległ się miarowy tentent 
Żubr po<lskoczyt ku porucznikowi. 

- Melduję pokornie, iż ktoś za na„ 
mi nadjeżdża! 

(Ciąg dalszy nastąpi ) J ~ • _J 



;ślTlY· Dwie _inne są skierowane do hic 
una poludmowego. Odbędzie się ro

dzaj "f!Yścigu pomiędzy ekspedycyą an 
ielskjj\ a amerykańską - która prę

azei dajd~ie do celu, gdyż !Ym razem 
istnieje. WI·e~e prawdopodob1~ństwa, iż 
rnarze111e wielu, C?d:-v<;znych 1 przedsię
p'.orczyc~ 1Podrozmkow zostanie urze
czY :vistnione. :Ek~pedycya. angielska 
wrruszy pod dowodztwem porucznika 
słtak[efona, który uczestniczyl już w 
wyprawi1e do krajów podbiegunowych 
na pokładzie sta~ku „Discovery"'. Wo
dz~m e~J?edycy1 amerykańskiej współ 
,iawodeuuem 6hak1etona 1jdst doktór 

,Coo1Jb,1j !Powzięli myśl dostanfa się do 
bieguna, na specyia1lnie do tego ·celu 
przysto~owanych. samo~hod~ch. 

O elkspedycy1 ang1elsk1ej mamy 
nast~ujące szczegóły: Wyruszy ona 
z Londynu do Nowej Zelandyi w ko11.cu 
lipca z wysp Nowej Nowei· Z·elandyi o
sobny statek odwiezie uczestników 
ekspedycyi do ziemi :Edwarda VII gdzie 
wszyscy uczestnicy (l)ozo1staną celem 
zbaduni1a. tego dotąd mało znanego ka
walka lądu. Sam zaś Shakleton z dwo 
ma jego towarzyszami wyruszy dalej 
na samochodzie. Według obliczeń przy 
puszczalnych podróżnicy będą mieli 
,przed sobą do bieguna ·południowego 
750 mil angielskich (175 mil.. poJ). 

Olbrzymi samochód :Qrzystosowa
PY do bieguna. po pustyninch śnieżnych 
powiezie Q.prócz trzech podrQ.żników je 
.szcze 7 małych koni mandżurskich i 
pewną ilość psów. Jeżeli Shakleton .na
potka na drodz_e taik wi1elkie góry, gdzie 
nie można będzie dalej posuwać się 
sam<>.chodem, da1sza podróż odbędzie 
się na koniach lub pJ;ach. Gdy ni-e moż 
na będzie posługiwać s1ię .uociągiem 
zwierząt, odwnżni 1a.nglicy pójdą na
przód ·!Jieszo. 

Shakleton spodziewa się, że pod
róż ad leż zimowych do bieguna, o. ile 
,nie natrafi on na przeszkody nie do po
konania, potrwa 35 dni. Oprócz nie
ibędnych w taki·ej WY1Prawie narzędzi 
.i instrumentów, Shakleton zabiera ze 
$Obą aparaity do fotogrtafii bioskopowej 
.i do zaipisywania różnyich gł·osów na 
plytach gramofonowych. W ten sposób 
publiczność będzie miała możność do
.kładnego poznania ruchów i glosów 
.zwierz<J,t i ptaków krajów po'dbieguno-
w~h. ' 

_=::;e_, __ 

W kościele klasztornym w Bochum .,.y nie
<lzielę 2 czerwca o 011 Msza św. z polskiem 
kazaniem. - Po mszy św. procesya Bożego 
\:lafa od kościoła św. Piotra (Propsteikirche). 
Miejsce zgromadzenia się polskich Towarzystw 
lla placu Schwanenmarkt. obok szpitala kato!. 

Porządek na samej p.rocesyJ: 
l} Bractwo różaf1cowe kobiet. - 2) Chlop-

1;,y ze świecami. - 3) Niewiasty arcybractw.a 
~atki Boskiej Nieustającej Pomocy. - 4) Dzie-
1 w. bieli. - S) Chorągiew arcvbractwa M. 

B. N1eus.taJącej Pomocy. - 6) Muzyka. - 7) 
Mężczyźni arcybractwa M. B. - 8) Inne Towa 
rzystwa polskie z chorągwiami. - 9) Wszyscy, 
co nienaleią do żadnego bractwa ani towarzy
stwa polskiego. 

Uwaga: Na procesyi idzie sie szeregiem 
Po czterech! 

Nieszpory w klasztorze dopiero po po!. o 4. 

W ciągu czerwca: 
Kazania dla kobiet i panien w środę 12 c:zer 

wca po pofudniu o 5 godz. 
Kazanie dla żonatych w środę dnia 19 czer 

Wca na wieczór o godz. 8. 
Kazanie dla mlodzieńców w środę dnia 26 

-czerwca wieczorem o godz. 8. 
~m ____ c _____ i!!!!~~~!!!l!-!!!.l .• _!l!M~łl!!•~l!l!!I!!~!!!!"+!!!!! 

Z różnych stron~ 

Tow. św. Walenteg:o w Wanne. 
Donosi się ninicj zcm członkom, iż 

,umarł członek nasz 
śp. Józef Przybylak. 

Pogrzeb odbędzie ię w niedzialek 
dnia 3 czerwca o godz. 9 rano z domu 
.żaloby, przy ul. Schlachthofstr. 42. -
Członkowie zechcą się zebrać o godi. 
8 rano w loMalu zebrań. O rPObożnc 
westchnienie za duszę zmarłego- i o li
.czny udział w pogrzebie prosi 

Zarząd. 

Tow. 2itnn. „Sokół" w Rauxel-Habin~horst 
donosi wszystkim druhom. iż dnia 29 maja za
brat nam Pan Bóg naszego gorliwego druha 

Śp. JANA PAWLAKA. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 2go 

czerwca o godzinie 3 po poludniu z kopalni 
„Wiktor", zarazem przypominamy wszystkim 
druhom. aby raczyli swój obowiązek spelnić i 
przybyć w czaokach i odznakach o godzinie 2 
na salG ćwiczeń. Zapraszamy także s.1siednie 
Gniazda, aby iaknaHiczniej wzięli udzial w po_ 
grzebie. Czolem! WydZ'iat. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxeł 
donosi swym czlonkom. iż sekretarz naszego 
towarzystwa 

Śp. JAN PA WLAI( 
poniósl śmierć na kopalni „Vikto-r" Pogrzeb 
odbędzie się w niedzielę, o godzinie 30 po po
fodniu z kopalni .,Viktor". CzJonkowic winni 
się stawić w czapkach i odznakach o godzinie 
2 i pól po poludniu na sali zwykłych posiedzei1. 
O liczny udział uprasza Zarząd. -Wycieczka do Botstede 

W niedzielę, dnia 2 czerwca odbę· 
dzie się wycieczka do ogrodu p. W al
burga w Hofstede, przy ulicy Poczto· 
we.j (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy ;h. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe. 
Rocznica 10 towarzystwa naszego 

nie odbędzie się 9 czerwca. lecz dopie-
1ro 14 lipca, na co się szan, Towarzyst
wom zwraca uwagę. Zarząd. (1) 

BACZNOśC ! 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w Essen 
urządza w niedzielę, dnia 2-go czerwca rb. 
na wielkiej sali pana Posta (Kaisergarten) w 
I::ssen·West. Altendorferstr. 318 

- zabawc latową, -
poJ'ączoną z koncertem, ćwiczeniami gimnasty 
cznęmi i tańcami. Początek o godzinie 5 po 
potu-0.niu. Czo.Iem! (4) Wydział. 

Uwaga: Dzieciom należą,cy(lll do szkoly 
wstęp na sale wzbroniony. 

Pielgrzymka polska 
z Oberhausen i okoliey do 

Nevigesl 
W niedzielę. dnia 2 czerwca o godzini 7,20 

rano wyjeżdża pielgrzymka z polskim księdzem 
do Newj_ges. - Pielgrzymka będzie z. powro
tem w Oberhausen o godzinie 9 wieczorem. 

Biletów na jazdę ko'1ejową w cenie 2 marek 
nabyć można u panów przewodniczących To
warzystw polslko katolickich, jako też u pp. 
Jósk01Wia·ka, Schmidtstr. i Szulca w Dilmpten. 
Panowie przeWIOdniczący m~ą, odebrać bilety 
prowizoryczne u pp. Jóskowiaka, Schmidtstr. 
i u Danielewicza. Gutenbergstr. t - Wszyst

kich Rodaków i Rodaczki chcących wziąść u
dziat w pielgrzymce, prosimy usjJnie o wczes
ne zaopatrzenie się w bilety na kolej. 

O l_iczny udzial w tej pielgrzymce, która 
Przy niedzieli należy nie Z<łlIYOmi- się bardzo okazale !Zapowiada, prosi 

nać o pracy narodowej przez rozsze- (610) Komitet. 
nenie „Wiarusa Polskiego". ~ u w a 2 a: 

Sil o.openberg. W tutejszym dom.u j Wszyscy uczestnicy w pielgrzymce m~ą 
Chorych umarł n.o. tężec karku 18 lat h- 3 sp_oso:bność do spowiedzi św w sobotę dnial 
czący górnik Adoli Bamudd. ~ czerwca od godziny 8.30 aż do wieczoru. 

Weeze. zamek Calbeck zniszczył / Blogosfawieństwa udzieli. ksiądz pielgrzy-
idoszczętnie pożar. f morn w niedzielę rano w kościele Serca Jezuso 

DUlken. zatrudniona w ·bielniku fa- wego w Oberhausen? godz. 6,40, poczem wszy 
bryki pl, t b t . dla do ko szy razem udadzą sH~ na dworzec. 
ił · o na ro o mea wpa -

a, nalQełnionego sodą i tak się poP11-
rzy1a, że niebawem umarła. 
d . Dortmund. Krawiec K. prze~ poł~
niem wziął ślub a rpo po.fudnm zb1t sw · ~ · B. d ą zonę i wyrzucił przez okno. ie 

Cczkę umi.eszczono w domu choryc~. 
'' zutym" małżonkiem zajęła się poh-
Ya. t · ·\:t' 

,. · • -•. t 

BACZNOŚĆ RODACY Z WANNE I OKOLICY! 
Piel~zymka P-Olska z W anne i okolicy 

do Newl2es! 
odbędzie się w niedzie~ę, d_ni_a 9 czerwca. Bi
lety prowizoryczne mozna i~z dostać w Wanne 
w księgarni polskiej p, Danielak~. przy DwJr
cowei ulicy, dalej u p. J~nkowsk1e~?• ul. Apte
karska w skladzie kolamalnym. takze u w1el~
bnego ks. Keitera ;w Wanne-Zachód w skladz1e 

kolonialnym p. \iclc rk • ul. Hofstr.: ' Róh
linghausen u prze • ni zą ego Tow. św. Voj
cic ha p. \\ojci hm:•skicgo, ul.Hf tr. 11 b; 
u przewodn:czą ego Tow. „J dn~ „ p. ł(a
źmier kie~o. \'iolin tr. u przelożonej Bractwa 
Różai1ca św. o. ni P bich. M ltkcstr. Z miei-
cowości :Ei kei u orze odnicz.ącego Tow. św. 

Pawla p. Krupki Kurflir tenstr. 31. Z miej co
wości Hol terhausen u przcwodn. Tow. św. Ma
cieja p, Kowal kiego, ul. Fryderyk :i.•ska nr. 
3; u nrzewodn. Tow. :w. Józefa p. Ciszaka, 
fryderykowsl<a ul. 20. - Bilet ' zwrotne dla 
pielgrzymów z Wanne, łI lst rhau en i Eickel 
kosztuJa 1,45 mr., prócz tego będą pobierane 
od każdei;co biletu 30 fen. na pokrycie kosztó" ' 
pieli;crzymki; a więc pfaci się za bilet 1,75 mr.; 
dla miejsco.wości Rohlioghauscn płaci ię za 
bilet 1„65 mr .• za dzieci niżej lat 10 placi ~ię 
polowe. 

Uprasza się szan. Rodaków o jak TI::tHicL
nicjsze wyslanie dzieci jako aniolki, celem u
pi~kszenia pielgrzymki, zarazem zwraca sie 
uwagę szan. Rodakom iż wszelkie przybory 
dla an:olków iako to lilie itd. można nabyć w 
skladzie p. Danielaka. - Bilety prowizory
czne trzeba kill a uni przed pielgrzymką zwró
cić. aby módz otrzymać bilety prawdziwe. Po
rządek pielgrzymki b~dzic jeszcze oglosz'1'ny. 
(632) Franciszek Snadny. 

Bilety można nabywać: u przewodniczące 
go Tow. św. Józefa Jana Brzechwy, feldstr. 
- u prz~~<xln. Tow. św. tanistawa w Wannc 
Lusznego ,Pcldstr.; - u przowodn„ Tow. ś ·F. 
Barharv w Wannc lioffmanna, Unserfritz, -
u przewodn. Tow. św. Walentes.;o w Wanne 
KaSiper~kiego, chlachthaussttr.; - u prze
wodn. Tow. św. Franciszka w \\'anne T. Le
śniewskiego, 

Towarzystwo J,?imn. ..Sokół" w Gerthc 
podaje sw:vm druhom do wiadomości, iż w nic_ 
dzielę. dnia 2 czerwca o godz. 5 po poludniu 
na sali o. Schuhmachcra odbcdzie się miesię
czne zebranie. Pożndanem jest. abv się wszy
scy druhowie stawili, gdyż przvjd:l bardw wa
żne sprawy pod obrady. Qo<cie mile wiuzi:111i. 

Czolcm ! (2) Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dyseldorile. 
Posiedzenie odbędzie się dnia 2 czerwca 

o godz. 2 po poludniu w lokalu o. Vopla, ulic1 
l(olo.i1ska 252. Ponieważ hedn obrady nad ro
cznicą i zlotem, dla tego obecność każdegu 
druha p0'2ądana. Goście mile widziani. 
Cz.olcm! (I) W. Kalwińskl, sekretarz. 

Bractwo różańcowe Polek w Kastrop 
donosi swym Siostrom, iż w niedzielę, dnia 2 
czerwca, odbędzie siG w kaplicy nabożeństwJ 
róia1icowe, potem zmiana Tajemnic i kwartalne 
zebranie. O liczny udział w nabożeństwie i w 
zebraniu prosi Przełożona. (1) 

Towarzystwo Serca Jczusowe2<> w Hamme 
poda.je swym cz.tonkom do wiadomości, iż pro
cesya Bożcg:o- Ciała odbędzie się w Bochum. 
cz.ronkowie winni się stawić w czapkach i 
odznakach tow. - O godzinie 4 po oollldniu 
odbędzie się zebranie towarzyskie. O liczny 
udzial prosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxiuł1 

obchodzi 9-tą rocznicę sweR"o zalCY2enia, dnia 
2 czerwca r. b. na sali p. Kaspra, przy ulicy 
Warbruk i Johainnismarkt. ~- Program: Od 
godziny 2 do 3 i pól przyjmowanie bratnich 
Towarzystw, o godzinie 4 pochód do kościoła 
na nabożeństwo, oo nabożeństwie pochód na sa
lę, gdzie się odbędzie wspólna zabawa. Na sali 
przywitanie gości przez orzewodniczącego, po
tem koncert, śpiewY i deklamacye. O godzinie 
pól do 9-tej odbędzie się przedstawienie tea
tralne sztuczki pod tyt.: „Chlopi arystokraci". 

Uwaga: Wstępne dla cz!onków naszego To 
warzystwa 30 fen., dla cz.tonków bratnich to
warzystw 50 fen. dla Rodaków, którzy nie są 
w Towarzystwie wstępne wynosi przed cza
sem 75 fen. przy kasie 1 mr. Karty można na
bywać u przewodnicząceR"o i w lokalu posie
dzeń. O jak najliczniejszy udzial c71onk6w i Ro 
daków oraz .Rodaczek z Marxloh i okolicy u
prasza 42) Zarząd. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „Swię

tojózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

Komitet „Swietojózafacia" sklada pana Jó
zefa ttaina z Bochum-ttofstede z jego urzędu 
jako skarbnika „Swiętoiózaiacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. Komitet 
,.SwiQtojózafacia" ootwierdza wybór pana Sta 
nis.fawa Zmy~loneis> z Wattenscheid na skar
bnika .. ~~ \·.rie njózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi i. inowi z Bochum-ffofstede przyj
mować nad.il skladck na „Swietoiózafacie" _ 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
na ręce pana Stanisława Zmyślone.~o z Wat
tenscheid, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

Komitet ,,$wietoiózafacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczący: Andrzej 

Kranz zastęoca: T. Nowacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rott
hausen. Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. Wojciech 

Kotowski z Essen. 

Towarzvstwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. <::z.lo11kom, iż przyszle posiedze
nie odbędzie się w niedzielę, dnia 2 czerwca 
o s;!Odz. 4 oo ooJu<lniu w kato!. domu czeladzi 
(l(a thol. Gesellenhaus). ( 1) Zarząd. 

Wiec „Związku Polaków" w l(ottenburgu 
odbędzie się w niedzielę, dnia 2 czerwca, po 
potdniu o godzinie 4 na sali pana Bartlinga w 
Kottcnłrnrgu. Rodaków z t(ottenburga, Ka-
strop, Rauxel, Kirchlin<le i okolicy uprasza 

ie o liczny udział. J '· rei ren przy ędzie 
o. krabur ki z Oelsenkirche . O h my uclz· 
uprasza 

icmcr.edl". 

Towarzyst o św. Bartłomieja w Hagea 
urządza zabawę latową z tańcami ~ iedziel 
dnia 2 czerwca, o godz. 4 po p udni na sali 
p. Ernenputscha, Srednia ut. (Mittelstr.} 19, na 
którą zapasza się w zystkich Rodakó i oda
czki z Wetter, tterdecke, Vorhalle, tta c. Mil
spe, Gewelsberg. ttagen i okolicy. O jale aai
licznie.i zy udzial ' zabawie uprasza sie. 

(2 Zanąd. 

Towarzystwo Polek ,,Wanda" w Hente. 
Przy zle zebranie odbedzie sie w niedziel'", 

-dnia 2 czerwca, o godz. 4 po pol. w lokal• po
siedzeń u p. Steinberga, ul. Dworcowa, obi* 
kościola katolickiego, na które się rszystkicb 
czlonków zaprasza, gdyż będzie bardzo zajm• 
jący wyklad i inne ważne sprawy. Goście 
rr.ile widziani. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Macieja w HoL terhause. 
życzy swemu zastępcy przewodniczącego p. 

STANISLA WOWI KOWALSKIEMU 
i je-go narzeczonej pannie 

AGNIESZCE KOWALÓW 'IE 
w dniu ślubu. 4 czerwca, serdcczn1.: życzenia. 
1 U oda para po trzykroć niech żyje! 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Resse. Zebranie czloJ1ków „Zjednoczenia 

za wodo vego Polskiego" oclbcdzie sic w nie
dzielę, dnia 2 czerwca. po poJ. o 4 godz. na sali 
p. Wilanda.. 

Suderwich. Męiem zaufania zostal obra
ny Wawrzyn furma11awski. Suderwich, Bahn
hofstr. Tyll·o jemu prosimy skladki placić. 
22!!22 --

Z 01loszenia I re Jamy redakr.Y 
bic p bllcznoścJ ni odoowłada. 

Potrzebuję od zaras kilka (6~ 

k1·awczek 
i panlenel•, ktoreby się chciały wyuczy~ sz1cia. 
Zgłoszenia pod adresem I<'ranch11zka 'Nat&kręł 
w Wąnne, .llarl8tr„ ł2 przy kościele kato
lickim. Wielki li.ład bielizny ora• 
wszelkich tJ'ojów polMkłeh, krawa
tów, chustek .1edwabnyeh, łra•
rusklcla I t11reekłel1. 

Bank ludowy w Ołoboku. 
Spółka zapisana z nieograniczoną odp :wiedzialno
ścią zał. 1905 r. liczy już 84 członków, którzy ma
jątkami ocipowiadają za Bank i złożone w nim o
szczędności. Bank w Olobolrn płaci od depozytów
za wypowiedzeniem (634) 

t' 1Inlowent 3 1n·ocent 
kwa.-talnem .t. procent 

()tobok, w maju Hl07. 

Ks. prob. J. Piotrowski, prezes 
Rady nadzorczej Banku lad. w Ołoboku 

: (Adres: Bank ludowy E. G. m. u. H. 
Olobok (ProY. Posen). 

-~----Dom I n1oraa ogrodu po· 
łożone w mieście Borku 

zara:1. przy cl worcu przynoszą.cy rocz· 
n e dzierzawy 

0

310 marek, na bypote
ce pozostaje 2400 marek, mam od zaraz na sprze· 
darz. Cena. według ug.Jrly. Reflektańci zechcą eilł 
zgłosić w mieście Borku do ~. Przybył•• 
ka lub w 8odłngen pr•)' Berne", Frłed• 
riehsłr. 1ł.& b. lgnaet.>go Przyb,..laka. 
Na odpowiedź trzeba dołąc?.yć znaczek. (630) 

Firanki prane w domu apretuje i.;odzienni1 
najtaniej F ARHIER.NIA OALLUSCHl(E, PR.AL· 
NIA W BOCHUM. Tel nr. 911. 

filie: Hofstcde, Herne.._ Eickel, Rfihllo~
hausen. Linden. Hattiniten„ Langeodreer. Mar
ten, Castrop, Kamen. Dortmund, Oe.rtlle, 
SorockhovcL 

Postbestellungs-Formula . 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserli 
chen Postamt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus .Po1 i" aus Bochum fiir 
den l\fonat Juni 1907 und zahle an 
Abonnement und Bcstellgeld 0,64 M. 

Obige 0,61 mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 

li • • • 
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Ofi~ rnjemy pod bardzo ko„ 

pod Kępnem, - zki}d 'vprost 
szosą aż na miejsce keńmi za
ledwie godzhę. -·na ~amem. 
oogra fozn \\;łelkopP.lski, łf cz 
już na ~Jądm, u· powiecie Sy-
cow kim (Gr. Wartenbet'g). 

Obs.zaru jest ca. 2500 mg. naj
przedniejszej ziemi p3zenne.j I. kl., \\łasnem kosztem sy
ztematycznie drenowanej w starej wysokiej klllturzc, włą
cznie 300 mg. pysznego lasu do ci~cia i 170 mg. wybor
:nych nawadnianych łąk. 

Dwói· okazały, włelkopański, na su
terenach, o piętrze, ma 20 ol»szernych pokejt, 
położony w wielkim rozkosznym parku. Budynki wspaniałe, 
wszystkie masyw jak forteca i w największym porządku. 
Inwentarz rasowy, rzadko piękny i to 28 koni, 24 woły 
roboc~e, 200 sztuk bydła rogatego włącznie 60 krów, 2 
buhaje, 60 trzody itd. 

Gorzelnia parowa mas1w, na żelazie ma 
ea. 'OO beczek kont1ngentu; obok kancelarya, 
mieszkanie dla administratora itd. 

Komunikacya nadzwyczaj dogodna, bo zaraz z ma.
j~tku szoeą do Kępna zaledwie godzinę końmi, a z Kępna 
do Poznania pociągiem pospiesznym tylko 2 godziny;._ do 
Sycowa gdzie gimnazyum itd. szosą pół godziny. 

Las pi~kny sosnowy, przeważnie 80 letai. 

I 
Polowanie nawet na jelenie. 

Stan hipoteczny: 300,000 mk. landszafty po 31/2 o;n. 
Zaliczki : 200,0{ O mk., resztQ na długie lata. 
Telefon do Dałbosławic: Reesewitz 7. 

b) Piękną wiosko w pow. Lubawskim Pr. Zach. 
• . ........... '! pod. miastem Biskupiec (Bischofswerder) 

Hermanowo ładnie odbudowana z szosą w miejscu, 
do stacyi kol. Ostro ·~ite 6 klm., do 
stacyi Jabłonowo (Goslershausen) 12 km. 

Obszar 1000 mórg dobrej, prze-li wazme pszennej ziemi w wysokiej kulturze. Dom wy· 
g&dny o 7 pokojach, a nadto kuchnia, pralnia i różne 
ubikacye dla służby etc. Budynki VTBzystkie masywne pod 
twardemi dachami, w części nowe, w wielkim porządku. 

Inwentarz żywy, świetnie utrzymany. 
Inwentarz martwy w wielkim porządku. 
Uprawa roli staranna; wysiew ca. 90 mg. pszenicy, 

310 mórg żyta, 30 mórg jęczmienia, 150 mórg owsa, 100 
mórg mi<tszaniny, 2( O n. órg koniczyny i 150 mórg kar ofli. 

Stan hipoteczny uregulowany. 
Cena już ostateczna 300 mk. za morgę r. i to przy 

.zaliczce 7 5000 ma.rek. 
Oględziny majątku mogą nastąpić każdego dnia. 

Na wczesne zamówienie czekać będą konie na dworcu w 
Ostrowitem (Ostrowitt). 

I Telefon wprost na majątek: Bischofswerder No. 30. 

O) Folwark Miały rzadko kor.yet~e położeny, bo tuż pod 
samem nlłaste~ł Trze;esznem, g~ 

król. gimnazyum., szkoła żeńska, sąd okręgowy, wielka parowa mącz
karnia, mleczarnia spółkowa ita. - jest tio nabycia. od za.raz I to pod 
m•żliwie korzy1tnemi warunkami Obszaru jest 800 mg. znakomitej ziemi, 
włącznie blisko 130 mórg b•jnycb łąk z torfem. Dom wygodny, mu
rowany, w ogrodzie o 6 pokojach; budynki masyw, w wielkim porządku. 
Inwentarz żywy dobrze odżywi@ny A mianowicie 22 konie, 60 sztuk bydła 
rogatego w tem 25 krów, 45 trzody itd. :::5tan hipoteczny tylko Bank 
a po zatem tylko jedna. hipoteka. na dłti.gie lata po nizkim procencie. 
Uprawa roli i wysiew bardzo staraane, to też bujne urodzaje zapo-

1 
wiadają bogaty sprzęt. Dotychcza1owy właściciel niemiec miał ten ma
jątek bez przerwy przeszło 40 lat w swem r~ku a sprzedał tylko dla 
starości w braku następcy. Oględziny nastt}pić mogą, każdego dnia. 
Na wczesne zamówienie ezeka.ć będą konie na dworcu w Trzemesznie. 
Telefon wprost na. majątek Tremessen No. 25. 

d) P·1okną w·110 z w·1e w uroczym park11 w Poznaniu narożnik ulicy 
'ł '! • Nowej ogrodo~ej i róg ulicy Szyllera No. 1., 

- • - masyw o 14 pokojach na wysokich sutery-

z• ą balkonami· nach, z światłem elektrycznem etc . .'lł staj· 
t . _ aią na 4 konie, mieszkaniem dla służby ete. 

tnż ..,rzy w·łelklm 11arku miej· 
itd. r!łkim - z ~zarując-ym wido„if.m 

z bi.Ikonu na nłezlł«!zone krze
wy 1•rześ li~zn-yeh k'włatów, 
klombów, ete., okazya. kupna jakich 
•ało, zwłaszcza, że wielka przyszłość i 
wartoać placu p•d budowle, przy zaliczce 

635 25 OOO mk. Hipoteka tylko Bank. 

e) Kamienica pl'Z)' ul. Bb1marka nr. 21". - po
łożona bardzg kor,~stnie, bC1 w pobliżu ko. 

W Ostrowie sza1·1 natlająca się zatem na p:rzedsiębior11two 
każdego rodzaju. pod llara.zo korzystnemi 
warunkami. ' ' t r„·i" .; ', .. ,-

L z dóbr Chytrowskich pod Jaraczewem i te I) · !I jeszcze tylh 60 mórg. Kto zatem pragrue 
-! łąki,; niech posp1e!ff:y do naszego zast~pcy 

p. Mels ma. (Hotel Victoria.) w Jarczewie, 
gi.yż sprzedaż w l)ełnym biegu i ląk już 
niewiele. Warunki kupna jak najdogodnicj
s•3, nawet bez "piaty.. ·: 

D &L n er 
(1'1. BIEDERHANN) 

Dom Bankowy w Poznaniu. 
U łea Ryce -ska 3§ Telefon 1980· 

(firma ED.łoż: w roku 1876.) 

Jest najztlrowsza 

jes. najlepsza. 
r.----------------------------------------------------

Mleczarnia 
f.lr. H.Gmorsk Wpr. 

poleca 
Handel i SS 

ser ty Iżycki 
po 30, 35 i 50 mk. za 
centn. Wysyłka tylko 
koleją od ~ bochenków 
poc1;ąwszy . za pobraniem 
należvto ści. Zwrot do· 
zwolo~y- 612 

•ehłi · 
da11iń!lhł. 

Nie kupujcie 
żadnego=-. 
„Mjl411 zegarka 

polskiej :fiJ my -l 

zanim niewidzieliście mój 
wielki cennik w Bruchu, Bochumerstrasse 121 

sprzedaje wł~eej w tygodniu, jak nie ·ea.na okrzyczana fłraa 

żydowska w 1nietdąeo. 

Czemu? 
n• 7egarkf kieszonkowe, 
reru111tory, budziki, łańcu
szki złote, srebrne I nikło· 
we , blżuteryę złot11 I 
.,.ebrnl\. łnstrumenta mu
zyczne, wyroby skórz•ne, 
stalowe, kuchenne, welocy
pedy, mauyny. zab•wkl, 
perfumy, przedmioty dewo
cyjne, narzędzia rzemłeilnl· 

Bo Polacy w Bruchn i okolicy trzymaj!\ się hasła. „Swój 
do swego!" 

Bo Polacy; . wiedzą,, że kupują u mnie o wiele -taniei 
towar lepszy jak u żydów. 

cze itd. ltd. 

Każdy rodak 
zdumieje, 

'I'anie cen,,-, wielki wybór i. sumienna usługa powoła;,, 
że każdy Pobk ze zaufaniem wch•dii do 
mego interesu. -

sdy m61 cennik zobaczy I 
niskie ceny przenyta. 

Proszę żądać mój polski 
cennik, zawler11jący 4000 
la•tracyl, a każdemu 

.......,._, I franko wyślę. 

,...-. Wysokość wpłaty i odpłaty kaZdy 
\ Adres: odbiorca sam oznacza. Hieronim Tilgner, 
.Betlłn O., 

~kusstrasse No. l. 

Służąca polska 
Kredytu udzielam tylko Rodakom. 

~~~~~~~~

Moja potrzebna od zaraz. 62ł 

St. Jlalebrowi"z, 

Herne, 
Mittelstrasse 15. 

Poszukuje od zaraz KASA OSZCZĘONOSCI 
2 czeladników 

krawłeł'kłcb na 
stałe zatrudnienie. 

daje każdemu sposcbność odłożenia zbytniego grosza., bą<lż to na <Zan~ 
godzinę, bądź tet na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowaniem. 

I • Piotr Florkowski, 
Essen, (631 

Schlenhofstr. 34:. 

~~~~ 

Elementarze 
an 18 DIS ·1 

w wielkim wyborze poleca interes kredytowy i Kasa Oszczedności 
Księgarnia 

„Wiarusa Polsk." 
w Boehum. 

Herne, Bahnhofstr. 50 (wehód z 
Oststr.) 

Hen el's 
Bleich·Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i bielenia, 
zastąpi zupełnie bielenie na łące. Tylko ·w 
paczlu1el1 z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnym ,,lwem". Do nabycia we wczystki~h 
drogeryach, składach towarów kolonialnych i my
dła, (191) 

Budzik gt. dzwonek. l,s5 

Zegarek ~:~~k. 2,a5 
Zegarek m~Z::;0 6,sa ~. 
f nn1·k·1 około 2000 ilustr& 

cyi wy~. darmo ł1 

• Danecki, Poznań 
-. • B BD arf!'k ~. ( 440 

Skład towarow kolonialnych. 
Z powodu urządzenia wielkiego specyalnego 

skfadu mam zamiar sprzedaś od zaraz moją filię 
w Hamme przy Bochum przy ul. Schwarz ba cha 
nr. 1· Dobre urządzenie z oświetleniem gazowem 
500 marek. Zapnsy towarów za około 2000 mrk. 
OlJrót z każdym miesiącem się powiększa. Czysty 
zysk mirsięcznie przeszło 200 mrk. Posiadam także 
drugą lilię w Hertcn w pobliżu kopalni „Ewald" 
także na sprzedaż. Interes istnieje cd 12 lat. Na 
urządzenie i zapas towarów potrzeba 1400 mrk. 
Bliższych szczegótów zasięgnąć można w Hamme, 
Sebuanhat.hs'tr. •i u Ed. Hage1naona 
w Herten. (629 

Telefon: Herne 577. Bruch 581. 

Nasza kasa pła.ci od złożonych oszcz~dności 
41/2 procent z.i kwartalnem, 
5 procent za półrocznem, 
51/2 procent za rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt od nas, temu wypis.ca. 
kasa nasza depozyt nawet bez wypowiedzenia. 558 

W pawia towem mieście S z am o tu ł y (Sam ter) posiadamy około 

100 placów budowłanyell 
a na nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiarusom, którzy 
z obczyzny chcą wrócić do Poznańskiego, ~zczególną zwraca:my uwagę. 

Adres: 

BA~K PARCELACYJNY, POSEN, Victoriastr. 12. 

~ 

Za lad artystyczny 

. W. Kar owska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, zatem 
towarzystwa, które mają zamiar chorą· 
giew spru.wić a chcą tanią i piękną ~ho· 
rągiew mieć, niech się z calem zaufan1eill 
zgłoszą do głównego ~mstępcy aa9 

Jana Kierczyńskiego w Herne, 
ulica Gesellen bausstr asse nr. 1., 

który służy wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 



J(r. 125 Bochum, na włiorek, dnia 4:·go czerwca 907 Rok 7 • 
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Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
•f ltlC, czytać i pisać oo polsku t Nie 
teP Polakiem, ktQ potomstwu swem11 
1aJemczyć się DOZWOii ! 

Z WJP&dkóW clnl;..· 

Car irzyjął prezydenta Oołowina aa 

specyałnej audyencyi. 

Qbiega pogłoska, że car był roz
·~raźniony postępowaniem Dumy~ któ
ra nie potęQHa zarrhchów terrorystycz 
nycb.· 

,Wal'3 zarobkowa w berlińskim prze
myśle budowlanym zaostrzyła się jesz 

cze więceJ. 

f'rzymusowe.m bezrobociem dot
knięitych }est kilkadziesiąt tysięcy mu
.rarzy i cie·śli. Strejkiem grożą także •in
ne kategorye pracowników budowla
.Hycfl. 

.Wr~aie pomiędzy winiarzami połud· 

łliowej Francyi wzrasta. 

Z Nimes donosząJ że odbyły się 
·tam demonstracye d)rneciw fałszerzom 
iwina. W demonstracyach brało udział 
ok of o 200 winiarzy z Nimes i okolicy. 

Stre)k kolejowy w Argentynie zakoń· 

czyt się. 

Kolejarze uzyskali pewne korzyści, 
wskutek czego podejm'llją pracę dziś1 
w poni1edziałęk. 

Niemiecko-katoliccy posłowie do au

stryackieJ Rady państwa wstąpili do 

Jartyi chrześcijańsko·socyalnej. 

Wskutek tego Połączenia si_ę dwóch 
stronni1ctw bedą chr.ześciańsko-socyaI
ni najsilniejszą partyą w austryackiej 
~adzie państwa i Uczyć .pędą 96 pos
łów. 

W bałtyckich prowincyach zamieszka· 
łyc)a przez niemców ruch rewolucyjny 

lotys'!Zów nie słabnie. 

W Rydze odkryła policya wielki 
-skład bomb. 

W wsi Oresen zabili chłopi hr. 
l<ayserlinga. 

Na przedmieściu mitawskiem w 
~Y1dze zastrzelono w piątek dwóch stój 
kowych. 

Wojska chińskie stoczyły walkę z po

wstańcami. 

Pomiędzy Amoy i Swatau zderzy 
ły się z powstańcami wojska cbińskie. 
.W Walce poległo 700 chłopa. Powstat1-
cy 'Cofnęli się. 

:w ~awaryj odbyły się wybory do sej

lltu 1ta zasadzie powszechnego, równe

io i bezpośredniego prawa wyborczego 

Sejm liczy 163 postów z których 
J)rzypada na centrum 99, na .liberałów 

25, na socyalist6w 20, na wolne zje
dnoczenie 19 voslów. 

Socyałiści w porównaniu do stanu 
daw111iejszego zyskali 8 mandatów li-

' 1berałowie 2. centrum straciło 3 man-
<l/l.ty. 

·~--

W sprawie uchwały księży centrowców 
w Gliwlcach, 

którzy odrzuciH myśl zgody z Polak1a
mi wogóle a myśl kompromi~ów przv 
wyborach do sejmu pruskiego na Gór
nym Slązku w szczególności, zabrały 
obecnie głos pisma górnoślązkie. 

W 11chwale ksi~y centrowych, o 
której pisaliśmy już w numerze sobot
nim, uowiedziano jeszcze, że dotąd by
ło zwyczajem, iż gdy wznoszono o 
krzyk na cześć cesarza, opuszcz'łli 
gmach ipar,~mentu tylko socyaliści. Te
r_az przyłączyli się pod tym wgzlędem 
do socyialiistów także p.oslowie polscy. 
więc i ~posłowie tej partyi z Górnego 
Slązka. Uchwalono w dalszym ciągu 
rozszerzać oświatę wśród ludu za po
mQcą piism peryodycznych . 

W sprawie uchwały samej pisze 
katowicki „Polak": Aby jednak lud 
vo1'sko-katoliicki się nie :pomylił, musi
my ·dodać, że ta „central1a duchowień
stwa 4' właściwie nie ·jest „centralą", 
to jest zespoleniem duchowieństwa 
.górnoślązkiego, bo bardzo liczni księża 
a1bo wcale na jej posiedzer:iia nie cho
dzą lub też, jeśli- jej glo\vacze uważają 
niektórych księży za przeciwników, to 
wcale ich na zebranh ·centrali nie pro
szą. Naizabawniejiszą zaś jest rzeczą 
·to, że księża centrowi skupieni w ic.en
traH w tym celu. a,by się naradzać nad 
opieką duchowną powierzonych sobie 
owieczek, jak najśliczniej zia.pominaJą o 
swojem izadaniu, a natomiast zajmują 
się polityką i chcieliby 'Clecydować nie
tylko o polityce partyi1 centrowej, ale 
o losach całego Górnego Slązka. 

zgody osobno, wyszlibyśmy jeszcze Ie I się zwykle dochodom, przeto blizko 
piej na wybonach niż centrowcy. bo w czwarta część zarobkl! robotnika idzie 
okręgu 0.12..olskim a może i pszczyńsko- na trunki. 
rybnickim przy bardzo natężonej a- Ażeby przeciwdziałać pijaństwu. 
gijacyi musielibyśmy zyskać kilka man rządy nakładają wysokie opłaty iakcy
datów dla siebie. Tak się przedstawia zne na alkohol. W Rosyi wartość wia 
sytuacya polityczna na miejscu. · Nie dra stuprocentowegQ spirytusu wynosi 
ws·pontinamy tu wcale o tern. że cen- około jednego rubla, akcyza zaś n.rze-
trowcy w polityce komunalnej, gdy wyższJa dziesięć .razy wartość produk

,przyjdzie do zaciętej walki, utracą bar tu, i wynosi 10 rubli od wiadra 100%, 
dzo wiele i centrum zakot1czy smutny skutkiem czego cena okowity dochodzi 
swój żywot na Górnym Sląz.ku. „Sta- do 11 rubli za wiadro. Wysoki ten 
.ra gwardya pragnie z.ginąć!u Ale bez podatek nie odstręcza jednak ludzi, od 
.względu na to, czy uderQj na tern spra używania i nadużywania wódki, doW(} 
.wa katolicka i lud kiatoUcki. dem ·czego jest WY'SOki dochód, jaki 

My Polacy ze względu na siprawę skarb z tego źródb otrzymuje i który 
katolicką i dobro ludu pra1gniemy k-0m dochodzi rocznie do blisko 300 milio
;promisu na wyibory sejmowe i zazna- nów rubli. 
.czaimy to jak najwyraźniej, a1by ci sa- Całą tę sumę płacą prawie wy
mi ludzie, którzy chcą zaprzepaścić łącznie biedni. Przezorna .polityka fi
spr.awę katolicką i· dobro ludu, potem nansowa, zmierzająca do zmniejszenia 
nie zwalali winy na Polaków. Bez ipijaństwa za PQmocą wysoki.ej akcyzy 
wzgiędu na poli·tykę „centralki" my jest malo skuteczną wobec rozpow
Polacy będziemy robili swoje, a'by nas szechnionego nałogu, chociaż nie·zupeł
wyibory do sejmu nie zaistaly nieprzygo nie bezsilng, bo gdy.by przy braku .:po
towanych, silnie zorganizowani prży- datku akcyznego wódka kosztowała 
stąipimy do walki i stoczymy j_ą honOlro dziesiątą część dzisiejszej ceny, pijat\
;wo, jtak przystoi ludowi wiernie katoli- stwo JQrzybrałoby ro~miary przeraża-
ckie.mu i na.rodowi walecznemu. jące - ludność tonęłaby; w oceanie 

Tak pisze „Polak". wódecznym. 
„Oórnoślązak' 1 odpowiada, jak na- · · ę$m; 

stępuje: teresie ogólnej o zczedn et 
Że centrala: księży takie 'Stanowisko jącymi, abyśmy żądłali od ludzi· bie

zajmie, byto do przewidzenia. Nie wy dnych, żeby owe milionowe sumy, któ 
rywamy sobie z tego 1powodu wlosów re dzisiaf iprzepijają w S'Zyinkach, zano
z głowy i 1ze spokojem patrzymy w sili do kas oszczędności. Bynajmniei', 
.Przyszłość. Lud !Polski w · gruncie rze- niechajby je przeznaczyli na zaspoko
c~y nie potrzebuje ·centrowców. Ra- jenie koniecznych potrzeb swoich w 
czej centrowcy ipotrzebują 1ludu polskie ilości większej. aniżeli dotyćhczas, hm 
go, bez którego są oficerami 'bez woj- w gatunku lepszym; niechajby za nie 
sk1a. Ten fakt będzie im ti:zeiba. ciągle kupili sobie mięsa, lub wy$jęli zdrowe 
namacalnie i dosadnio1 uwidoczniać, mieszkani·e. Pieniądz ~zięty na Posil 
aby zrozumiano także w centrali księ- ny pokarm, suchą i pnestronną izbę, 
.ży. że gł01Wą muru przebić nie podo- da im zdrowie i siły, - zużyty zaś na 
bna. wódkę, dostarcza im trucizny, rujnują.-

W Bawaryi lączy się centrum z so ce' i·ch byt fizyczny i moralny. 
cyalistami ze względów ipolitycznych. Używający navojów wyskokowych 
u nas -odpycha.ją księża centrtl.lowi po- są tak mało odporni na wszelkiego ro
rozumienie z własnymi· :parafianami. dpaju choroby, że jeden z lekarzy tan
Na czyją !korzyść? Na k-0rzyść rzą- gielski:ch, który podczas cholery miał 
du, masonów„ hakatystów, liberałów i pomiędzy niepijącymi tylko 19 pre. wy 
całego miszmaszu vrotestancko-żydo- padków śmiertelnych, a pomiędzy pi
wskiego, napewno 7J1.Ś nie na korzyść jącymi aż 91% radził nad.~zynkami wy 
sprawy kaitolickiej. wieszać '11apisy: „Tutaj sprzedają cho-
41!! - ma_.;:= lerę !" 

WszeJkie usiłowania poJepszeniki by 
Kto zaprzepaszcza majątek narodowy? tu klas rnbocbych 'J)OZOsta:ną bez sku

Centrala zaś iradzi pa.rtyi centrowej 
n1 Górnym Slązku samobój'Stwo ipoli
tyczne. Nie ulega bowiem wątpliwo
ści, że jeżeli na O. Slązku nie przyjdzie 
do kompromisu 1pamiędzy pa.rtyą cen
frową a Polaikarni, to centrowcy iitra
cą nieomal wszystkie mandaty sejmo
we. A jest ich spora liczba! Obecnie 
centrum iposiada z .polskiego Slazka 14 Myliłby się ktoby sądził, że mat
niandatów, dwa mandaty konserwatyś notrawstwo jest przy.wilejem tylko bo
d (z Kluczborskiego v. PriMwitz i Gaf- gatych, że sumienie bieqnych nie ma 
fran, z Pszczyńsko-Rybnickiego v. ttey sobie pod tym względem nic do za
:king), dwa mandat~~ z okręgu przemys- rzucenia. 
loweg.o liberałowie narodowi (Voltz i N(ajogóiniejszym i najbardziej rozpo 
Junghan) i jeden mandat rządowcy (z wszechnionym jest fakt topienia zapra
p. szczyńsko-Rybnickiego Rzest~itzek).

1 
cow.an.ego i mo~zczędzo~ego grosza 

.Mandatów sejmowych na Polskim Slą · w k1ehszku. Wodka spozywana tprzez 
zku mamy więc obecnie 19, pomiędzy szerokie warstwy uboższej ludności 
.nimi 16 mandatów wokręgac)1 czysto pochlania miliardowe sumy, konsum
polskich. Niedawno ud1\'{alort1 ipopra- cya wódki (50 proc. aikobolu) wynoJ 

tecznemi, jeżeli im towarzyszyć nie bę 
dzie wstrzemięźliwość. Przekonywa
ją o tern wymownie cyfry na~tępujące: 

W Anglii Jata 1873 do 1875 byly wy 
jątkowo pomyślne dla 1przemysłu, i 

płaca, jaką w tych czterech latach za
robili robotnicy angielscy. przewyższ;a 
ła o 3 miliardy frm1ków zarobek z lat 
poprzednich. Co sic "talo z tą prze
wyżką zarobku Cz;y ona przyczyni
ła się do podniesienia dobrobytu robo
tników? Bynajmniej. Wzbogaciła o
na tylko szynkarzy, konsumcya bo
wiem :alkoholu, która wynosiła w Ja
tach 1867 'Cło l 70 11.0 miliarda, podnio 
sła sic w roku 1 73-1 -76 do 14~~ mi
liarda. 

wka do prawa wyborczego dodaje ob- r.qcznie ri1 jedna ~łowę: . 
.wodowi przemyslowemu 1 mandat, tak w Norwe~o1 3.3 lltra. 
że my Polacy rozstrzygać będziemy w A us try i. 3,9 I~ tra. 
na Górnym ~lązku -0 2_0 mandatach: . w Szwec_y1 8,1 litra. 
Jeżeli kompromis 1pomiędzy Polakami w Rosyi 8„1 litra. 
a centrum nie przyjdzie do skutku, to w Niemczech 8,6 litra . 
nie ulero1 najmniejszej ;wątpliwości, ~e w Belgii. . 9,2 l!tr:a. 
wszystkie te 20 mandatów dostaną się w Szwa1cary1 9,4 litra. 
w ręce konserwatystów i narodowych w tto1~~1dyi 9,8 l~tra. 
liberałów. A że tak będzie, centrowcy w Dam1 18.9 lltra. 
mogli się przekonać o tern w kadencyi I Wedle ba~a1i w Ni.emczech r?b!o
oQ.ecnej, gdzie' wskutek s~vego u.po~~ n?ch, wydatki na napoJe .u ~?botm~ow 
i lekceważenia ludu .polsk1ego utrac1h r. me będących natogowym1 PI1akam1, po 
już mandaitów 4. · . . i ·chł1aniaj~ 22% .catkowite~o. icl1 b_udże~u i 

My Po!a'CY maszerując w razie rne domowego, a ze wy.ctatk1 ich rowna.1ą 

Cała zatem iprzewyżka zarobku 3 
miliardy, utonęła w kie!i zku. ' 

Pras Zan o-fin:c t • ra mi! i. z r. 
Gd. ńsk. Cze1adn:cy garncarsc,· w 

liczbie około 130 zastrejkowali. Dorna 



ajq :.ę podwyższenia płacy godzinnej , nie\':ieral żonę i rodzin~. a to s!ę pov;- 'j Ze Sl<\~ha ~~zyli St •1rot10 ! ~\L koliczność, jako najlepszy dO\\' Ód 
z 50 na 55 ienygów. : tarzało z dnia na dzier1. Biedna żona ~ . . . .wności ze strony francyi, że nic 

Sopot. W ubiegły pon iedziałek za l chroniła się nieraz do sąsia:ló-.v, ażeby ł l(ról. ~uta. W m~d.zielę, zr.rnl~z:o- zaci:raia pokojowi w Europie. 
biłsię t11 w pobliżu cegielni robotnik uiść znęcania się n:td nią pijaka. Pod.o ł .n~ m ullcy 8yto~sk1e1 zwl?ln meJa- -W izbie .poselskiej obrad0wan0 
Wojciski. Pracował przy. budowie 1 bna scena powtórzyła się 8 marca. P1- ł kte~o Karola Kraw1eczka, kt?re do ko ·, projektem prawa o uwo11łlieniu szere 
~rze!nic~, .zl:i~tadanej pod I~sem przez ł jak ~amier~al poniewierać. żonę, a gdy stm~y domu chorych odsta~1ono. S!a- wców z rezerwy. Mini1ster wojny 

n1emreck1 zw1azck strzelecki. Przy ko ' wmreszal się w to 17-letm syn. -chwy„ .dów ~wałt~ !~a. zwłokach ~1e znalezw- -quart oświadczyt, że żołnierze~ Po 
paniu dołu zwalily się na niego wielkie cił tegoż pod gardła i dławił go. Sy~ no .. - W P1as~:1k~c.h ~a ulicy fana ~~a łani w roku 1904, będą musieli słuz 
zaspy ip~asku i rzuciły go tak silnie o '"' oba.wie o wlasne życie, poch_wyc1t leziono zw,tok1 n~eJakieg? Bartlom1e1\1 dwa lata. Uwolnienie żołnierzy · 
lorkę, ~e odstawiony do lazaretu, nie- za rewolwer, wymierzył <lo oicv 1 czte Żydka ze. sladam1 gwał~ow. , , pierwszej połowie lipca jest trudne. 
bawem życie zako~zył. Nieszczęśli- rema strzałami. z których trzy' były Ka~ow1ce. N~uczyc1~le . gornosląz- .wolnieni ze służby czynnej mogą b 
.wy osierocił żonę i kilkoro dzieci. celne~ ,polożył ojca trupe_m na miejscu. .CY ma1ą otrzym_ac od kw1etma przysz_le ~onownie zmobilizowani w ciągu 36 

Orudziądz. „..Bazar'', tutejsza pol- Izba karna w uznaniu okoliczności, w go roku osłaW1~ne „~st~~rkenzulag1." .dzin. Większością glosów Przyj 
ska Spólkb budowlana, nabyła w tych jakich ojcobójstwo nastąipiło, skazała .w ten s~m ~posob, w )ak.1 1e ?trzymuJą ;poprawkę, n1.11znaczając irozpusz-czen 
dijiac;h realność przy ul. Dolnotoruń- łfaskę tylko ml l i pół miesiąą1 wię- nauczyc1.ele w Poznanskiem ·i Prus11ch J1a dzierł 12 lipca, .poczem projekt pr· 
skiej nr. 24 od dotychczasowego wla- zienia. Zac?od~tch .. Prze~ .t~ wliad~e same ,u- wa przyjęto. 
ściciela p. Nietscha„ za 93 tysiące ma· ,znaJą, ... ze r~1erna rozmcy. m:ędzy Gor: K . . k h •t 1 1 rek. Realność ta składa się z wielkie- ·z. 'WieL Ke Pomdskietee ,nyrn Sdlązk1em a Po1 21knan.s~iedm; tuJ d1 sięża w woj·s owyc · szpt a ac 1 ira 
go domu frontowego, w którym może tam j.e na ziiemia po s a i 1e en naro cuskich. 
być urządzonych kilka składów, oraz Żnin. Dnia 28 bm. założono tutajl · ,polski. Maso11~Jd rząd francuski znióst Pl 
kilku mniejszych budynków na podwó- filię Ostmarkenicrajnu. W dyskusyi . Z Rybnickiego. W kłótni 16-~etni sady kaipfanów wojskowych a po ost 
rzu i blisko 3 morgi · ogrodu. Na ten skarzyli się hakatyści tutejsi, że stawki p1~arek Benedykt Szleuer, W. ~~p1efo- ,niej katastrofie na pancerniku .,Jena 
własny kącik czekało się dość długo, do wojska, zgromadzenia nauczy~ieli .wie został przez swego row1esmka S. minister wyznań i ośw.iaty, Briand, 
przeto owe kupno. które za korzystne i terminy feldfebla obwodowego odby uderz.ony ł~ską '\\(.głowę. Szleuer u- .bronił księżom .przy.stępu do SZ'.Q_itl1ló· 
uważać należy, powitano z ogólną r~- w1ają się w polskim lok·alu, jakkolwiek pad! i 1PO k:l~u dmach zmarł w dornu w-0j'skowych i uniemożliwił .im sv·iesZt 
dością. niemiecki znajduje się na miejscu. Wo-' swych rodzrcow. ,nie z pomocą cho.rym żołnierzom, dl 

Bukowiny. Na 3 tygodnie więzie- góle niemczyzna w.Żninie ogromnie ~@"'!*-!. • -- -1• .... _~•~. n magajacym 1się pociech relig.ijnych. \\ 
nia skazany został p. Janicki z Buko- jest „zacofaną". Koloniści - o zgro- ł.\l" .J „ " /,. „ f Paryżu utworzył się komitet .Paf1, kt~ 
win w Prusach Za·chodnich za obrnę zo ! - w wielkiej liczbie należą do poi- w B8u0MOSCB %~ ~'Włl a~ ry wystąpił z energicznym 1protesterr 
nauczyciela z powodu strejku szkól- skieg_o Rolnika, koncer1ty wojskowe od przeciw pogwałceniu przez rząd swo. 
negu. bywają &ię \V lpolskim ogrodzie, a nie- body sumienia. Komitet domaga si ~, 

Sztum. OUarą bezmyślnego opil- .mieckie Tow. kredytowe, dawniej czy Statystyka zbrodniarzy. ,by ustanowiono na .nowo księży-)ałmu. 
stwa stał się robotnik Józef !}ehrendt sto niemieckie i posiadajoące ćwierć m~ Liczba osób karanych cuchthauzem żników, którzyby w szpitalach ląd!J. .c 
z pola sztumskiego. W nocy z dnia 22 · ·liona• m1jątku, rw nąJbliższym czasie I , była w ostatnim roku w Prusach w .:wych morskich i .kolonialnych mogli 
na 23 bm. pił B. dopóty, dopóki mógl się spolonizuje. Zapobiedz m~ temu stosunku do liczby ludności najnie:szą ~pieszyć z ;pociechą św. wiary żołnie· 
utrzymać się na nogach. Rano znale- I świieżo założona filia Ostmarki. - Tak od cza~u istnienia Rzeszy niemieckiej. I xzom chorym i rannym. Rząd francu~. 
z10no go bez przytomności w rowie. I donoszą ze Żnina do „Pos. Tagbl. ". . ,Byto ich razem 22 002, Il wszystkich ki mógłby w tym względzie wziąć sn-
z .aniesiono go do domu, gdz~e. jednak, i . Poznań. Komisya kolonizacyjna mu i karanych więzieniem ogółem 53 867. 1 bie przykład z Jhponii_. która w ,czasie 
me odzys~~wszy przytor:inosc1 ~marl. si się znajdować w niemałym kłopo- f Monety jubileuszowe. ~ .wojny sarna st~rała się o kapłanow dla 

Chełmza. W. pomedz!a!~k wie~zo- cie o :n:llbywców parcel, gdy_ż urządza jeficów rosyj1sk1ch. 
rem WY.darzy.to się na goscmcu z Niem w czerwcu rb. dwa o1b}azdy swoich Celem uczczenia 60„letniego jubileu 
cz:ykt~ do Chelmży nieszczęści~. Gdy dóbr, w których mo~ą wziąść bezpłat- .szu rządów austryaddego cesarza 
dzieci szkolne, ktory.ch zatru~mano na nie udział gospodarze niemie~.cy, ora- Franciszka Józefa, p_nczynil austryacki 
dobrach przerywan:em bura_kow, wra- gnący nabyć ziemię. Oczywiście kan- minister sdrnrbu przygotowania, aby 
cały. W?Zem .d? miasta. woz uder~~l dydatom pokazywane będą tylko naj- wszystkie złote i srebrne monety wtlr
o. w1elk1 kam1en nad .sz~są przewro~1l piękniejsze nabyt$i Komisy-i koloniz~- luty koronowej, jakie w roku 1908 ma
s1.ę, ws~utek cz~go dz1eci :rypad~y, rn- cyjneL Każ~a z tych w,ycieczek trwać ją być bite, oprócz ustawą przepi'Sane
mąc się ,prawie wszys~k;e:, Kl'lkoro, .będzie 3 dni i uczestnicy podczAls nich go rysunku, mieściły także uwidocz
~ktorych trzeb.a bylo umie~c1c 'w do1!1u żywić się będą z kasy państwowej. .nienie specyialne z 1okazyi jubileu:szu 
chor~ct1~ odmoslo zlam~m~ . r~k, nog, Jarocin. Na dworcu tutejszym do- cesarza. Oprócz tego ma być wybitą 
lub ·zeber. Jedno z dz1ec1 1uz r~1wet stał się robotnik Labitzke Jpomiędzy1 specyalna moneta jubileuszowa, miano 
umarło. • . . , · tłoki dwóch wagonów, które zgniotły .wicie moneta !OO-koronowa, która co 

· Torun. P1sall~1!1Y ~wego_ czasu o mu klatkę piersiową. Stan jeŁ:.o jest do rozmfarów i wartości równać się 
strasznem samobo1s~w1~. 'ktore zaszlo I beznadziiejny. L. wstąpił w służbę do .będzie 100 fr. Moneta ta będzie spe-
w .Mokrem .. 17-letm M1eczyslaw Has- _piero od 3 dni i liczył la1t 23. cy,alnie ozdobnie wykonaną. 

Powstanie w Chinach. 

Rewo:lucyjny związek w Swato. 
wŁe ogłasza publicznie_, że powst.anie 
nie zwraca się a ni !Przeciw •cudzoztem· 
.com, .ani przeciw ludności- chińskiej. Ce , 
Jem powstania jest spalić wszy~tkie 
budynki rządowe i wymordować urzę 
dników, abv w ten sp9sób rząd obalić. 
Misye nie będą tern dotknięte. ~im~ to 
misyonarze opuszczają swe siedziby 
i uciekają ze Swatow. Władze uważa· 
Ją ·położenie za poważne. Wystosowa· 
no do rządu w Kantonie prośbę o WY· 
słanie Wanonierki. Podróżni na ko1e· 
,jach podlegają rewizyi. ka zastrzeh.1 ta:.m 8 marca czterema Ostrów. Wydawca „Ga1zety Ostro Chwilowe osłabienie armii francuskiej. 

~ystrzalami z re~olweru rodzonego wskiej p. St. Rowiński mial przesłuchy Skutkiem spodziewanego w polo-
OJC~ swego. 1 ~k się to. st\1fo?. Oto 24 .na policy1i w sprawie ~bierania składek .wie czerwca rb. uwolnienia ze służby !L-" • Ulftl!l_!! _ _ s .. ______ _ 

!11aJa byl w te~ sprawie termm przed na uczniów wydalonych za strejk szkól czynnej szeregowców, przyjętych do ar 
izb,~ kanną. I fam. to .w .toku przesłu- ny rodzeństwa w gimnazyum. W spra mii w 1903-cim roku, tudzież u_y,rolnie
:ho~v wykazało sr.ę •. 1ak1e ~o smutne :wie tej toczył się już 11 z. m. przed nia we wrześniu rb. szeregowców z 
zyc1e było w rodzm1e Ifaskt. namor- grudziądzką izbą karną proces przeciw roku 1904-go .r., francuiska arm!:i czyn
d?wany Ii~ska, emerytowan~ zwrot- 1 redakcyi ,J}azety Grudziądzkiej" i na składać się będzie do chwili przy
rnczy kolelOWY, zadewal sobie pałkę są,d wydal w isprawie tej wyrok uwaJ- bycia nowych rekrutów, tylko ze 130 
bezustannie wódką i w pijań~twie po- niający. tysięcy ludzi. Prasa zaznacza tę o-

Opo\\ iadanie hi~toryczne według po
wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

Rozmaitości~ 
Czy ją znacie? 

Powiedzcie mi siostro. bracie, 
Czy też znacie i kochacie, 
I czybyście 1poznać ·chcieli 
Taką śliczną panią w bieli? 

- Hej tam! stać w miejscu! rze konwoju .przyciszoną j-ęli prowadzić fiuzar poruszył się na siodle i za· 
,,___ Prnsacy ! - szepnął porucznik, .rozmowę: wołał groźnie: 

pochwyciwszy w lot zrJany mu d1ohrze Bab1 nie mogła wytrzymać długo _ HeJ· ! Co tam za szepty; Cicho 
akcent. -- h ł I f - .i sz1turc nę1a w ·P ecy urmana - szep- być!... Mieć ich na oku !.„ 
· Baba nie straciła .rezonu, wykręci- cąc .przez zęby: 

la si·ę na siedzeniu ku nadjeżdżającym i _ Słyszysz stary _ jak szwargo- Porucznika zimny dreszcz prze· 
zakrzyknęła tonem 1siprawiectliwego czą ?.1 Tyle drogi i u brze.gu przyjdzie szedł. Tak, to był glois Schmidta! I w 

Porucznik porwal s_ię z młejisca · · 1. · · · d · h ·1· l la 'ć ctanpła zmec1erp iw1ema: ugrząść. re neJ c w1 i ca a orzesz1 s ~ "· 
skoczył do wózka. . - No więc stoję! i cóż?.„ Czego to N' d ·1 d ·1 d b't mu .przed oczyma. Był-O to dwanaście 

- Siadać żywo i ruszajmy. nr·e Żub1·.1e ga aJ. - wyce z1 . o I - lat temu, gdy slużył w kawaleryi QOd Żubrowi nie trzeba bylo rozkazu wa.ćpanom potrzeba?!... 
Jezdni oto.czyli wózek Jeden z ni1ch Porucznik tymczasem rozglądał się Macfalińskim. brygadyerem. Nakazan~ .powtarzać. Naika.rmione mierzynki pom ł · , d · ł )1 l · · ć · t kasować nu1k1 

wysuną srę naiprzo i am ną po szczy dokoła, próżno usiłując .przeniknąć ciem zmme1sza reg1men y, · "' 1 
• 

iknęly żwawo. zną zaczął: nos' ci. Żubr ze swe.1· strony jakby odga Madaliński, a z nim jemu oddana dcu· 
Podróżni J. echtili przez ·chwilę ·w D k d? I k d? 1 • • h · ł · stać z mu111du· 

- 0 ą · s ą „ du1"ą·c mys'l1' poruczn:.i,a, wzrok wyt_P- zyna me c cia a się roz milczeniu. Tunkot wózka _śród nocnej d · · li.I\. ~ B d d ·ł Ro"po· · - A to pan nie wi ZJ, ze na drodze z·al. a wykręcał się niezniicznie. w koń rem. ryga yer poprowa Zlt. , . 
,głuszy rozlegał się dokola. A oto czujne ho ? ~ 11 · · k I t w Ra· dp Rawy! Ola ga, cóż to. ! do domu cu wy.chylił się i wyrzekl uroczyście: częto wa ' {ę na swo1ą rę ę. u, . 
ucho furmana pochwycilo nowy odgłos wracać nie wolno! ?.„ wie, napadnięto dwudziestu piecho~Y 1 
bo zaciąl silnie m.I.erzynki i szepnął, na - Ci ludzie z wami? - Pokornie melduję że sześciu! jedenastu huzarów. Jednemu z nic.h, 
chylaiąc się w ·pulku pocucznikowi: Potę.żny kułak w plecy był mu od 

M k . . . 1 - Ci• ludzie? Znać, że waćpan nie pow.i·edzi·ą. właśnie porucznikowi1 Schmidtowi, on - elduję ,pry orme, ze nas gonią. t t · d , t t ··~·1, •• f Kt 'u 
t • u e1szy, a yc o en p11a:n. mo1 urman, _ Wi'dzr'sz, ozwała si·ę Żubrowa. sam gławę rozpłatał pałaszem. os : Jak:by na potwierdzenie tych s ow · d • t d · · t~,1r I \.VIS 

ł k .me Otęga„ ,a en rug_1. .. pocro CU\..„ kor.zysta1·ąc z tego, z· e wo' zek w1·echał slużny z Rawian wskazał jego naz gdy wózek wjechat. w p.'. aszczystą o- J 'd · , · , , , N u· , ł ez z1ec, snac me mogąc rozeznac na wyboi··-.::ty kawałek drogi· 1. 1.ą• dzwo- ko. Zrobił się g'W1ałt za napasc. a . lej a tl,Lrkot jego ucichł - rownocześ111e d , · h · , · k d .., t. b d d ąj11 
d l po roznyc w c1emnosc1 za omen ero ni··c' tai'icuchami· 1. trzaskac' _ wi·dzi·sz sługach pruSkich ędące sa_ y, o is ·,. na dr.odze, w od a i· rozległ się przy- l h t -

:śpieszony tentent kopyt końskich. wa suc 0
: , • 1 niedołęgio, a mówileś, że czterech! Ka- ly go od czci i wiary, na wyrok ś.mie'.c1 

_ Ilu może być? ~óze~ w srodek 1 marsz.. puściana glowa! Skaranie z .tym chło- skazując. Po .Madejowicach, gdy chcta.J 
- - Czterech .pięciu!• - Niby Jakto ! - ozwala się Żu- pem !... wracać do stron rodzinnych - tu, pJ 
_ Mądrala _ mruknęła balla. browa. . . ? żubr ani drgnął, oozy wytrzesz- Rawą ... nie mógł. I powlókł się oto ~a 
- Zwolnić - zakomenderował po - Papiery macie· . , . , I czył i glowę ku jadącemu obok wózka tulaczkę w świat... Dzi·ś sądził, że ni~· 

rncznilk. - żubrowa na moje miejs~e ! · - A czy to bez paprerow kto Jez- nachylil. Badanie było dlugie. ~ poznany 1przez obcych, prześlizgnie 51.ę 
Nie ujdziemy! Broń opatrzyć! dzl!? . . . - Melduję pokornie - żółte hu- I do domu i dalej do Warszawy spokoi· 
Uwa.żać ! Jakby więcej„. to pójdziem w - !em leJ!IeJ dla was, zobaczy się zary ! ~ nie dotrze ... g·dy oto spoty!$ znów t~-
pole ! w RawNie.! h b d . R . 1 ·A'lb t POlfucznik poruszył się niespokoj- ł go samego Schmidta; A może go n~e 

n . - - 1ec ę zie w aw1e. 1 o o · ł ? 1 o k b t · ·1k· Boć nie 
. .l,ozk~z wykonano natychmiast, :i~ma sta rnstv nie znam! Oho! me. W t . . h ·1· i.. t p_g.zna.: .l'.yzty o ~ Yt lkw1el· ie. napie· 

mierzynki 1przeszły .na spakomego tru c , : 1 • . • . , . • e1ize c w1 ~ z. poza cut?ury ~y- Q 1·ego zyc1e u sz10 y ~' ~cz o "' ·h· 
chta. Ehba rozsiadta się WYR"Odnie w . :- ~taras.ty· - zaśmiał się iromcz- sunął się rąbek księzyca. Sw1atto 3ego ry, o ekspedycyę do księcia! D0ty1,; .. 
tyle. Porucznik zasunął kaszk~et na o- ~ ~ie J~zdny. - Zobac~yisz ty starostę, padło rta twarz iadącego tuz ob~ wóz czas porucznik szczęśliwie unikat bhZ 
czv i zająl miej1sice obok furmana. ł .ze ~~ 1 Jang.rata popamiętasz! Hans na- k~ huzar~ .. S~anz Żubr ~adrżał i eh w_y szych indagacyi, ,paszporty, ·legalizo· 

Tymczasem ·pogoń zbliża/a s'.ę co- ł przo · c1ł machmalrne poruczmka za. ramię, wane w Berlinie otwierały mu wsz~· 
r az szybciej, wreszcie, gdy przysunęla I .Wóz_ ~toczony jezdnymi, ruszył po 1 Uumiąc dobywający się z piersi okr;~yk dzie szlabany od 'poznanh aż do Koni· 
się na odległość strz.alu, dał się słyszeć woh z mieJsca. i - Schmidt!!!.. rzucił przez gar- I na i l(utna, tu jednak sprawa mogła lJYĆ 
donośny głos: _ Milczenie zalegało wózek. ż,ołnie- dło. - cięższą! Najmniejsze podejrzenie wWl 



lasność bde cxl jej '-Z0
1

tl. · .vózek z po"\'- i~rtow nemi Z\\ !ol, mi 
Jak od samego aniola, Brunnera i d,m:o ·ta 0 tern 'POli yi. 
Bo ta śliczna j~ko zorza„ Na tc.m uko1'tczo110 przesluchi ;va-
Jest tak samo sługa Boża. nie świadkó V w prawie zarnordo a-

C'1 dzi ona wciąż do koła, nia Brunnera. Lek rz powiat O'\; 'Y :p. dr. 
Pr· miasjeczkach, naszych siołach, Laroche z Bytomia obja <nl. ł je zcze 
I do każdej :pukh chaty, jako znąwca s.oosób zamordowania 
Bof~atej, czy nie bogatej.„ Brunnera i .poćwiartowania trupa~ po-

Odzie ją przyjmą i poznają, czem przystąpił sąd do zbadania mor-
Pokochają, zauiaja. derstwa l'apisty. Według zeznania 
Tam zakwita miłoŚć, zgoda świadka żandarma Tschckeg-0 był to 
Dobroby-~, szczęście, swoboda. , człowiek upadly moral11ic. który roz-

W kiłżdeJ pracy, w każdym czynie t wiódł się z żoną, a w k01ku został włó-
Nie-szczęścia czarnei1 godzinie, ' } czQg-ą, potem przesłuchano KioltykQ o 
Niesie Q~va pani radę i bliższych szczegółach wykonania. zbro 
I usuwa każdą zwadę. i dni na Kapiście przyczcm przedłożono 

W czyim domu bieda, nędza, 

1

. podziurawioną c2l1szkę ofiary. 
Wnet ją ta rpani wypędza !<apis.ta zastrzelił Kioltyka. O wy 
Ona biedy nie na widzi! roku w tej sprawie, ·hfazuj4cym Kioł-
Lenistwem bardzo się_ brzydzi. tykę i Libe.rkę na śmierć, już donosiliś-

Odzie gości ta p1ni złota, rny. 
Kwitnie miłość, prawda, cnota, Boikot teatru. Niemiecka rada na-
Ze vsze uczy, zawsze radzi. rodowa wydała odezwę do publiczno-
l do szczęścia wciąż prowadzi. ści niemieckiej, wzywającą do bojko-

Porwiedzcie mi, siostro. bracie towania, teatru mieszczat'1skicgo Biir-
Czy ją .znacie, czy kochacie? gertheater w Wiedniu, a to z powodu 
Czy .i.ą gości wasza chata? wystawienii'.1 tam sztuki „Rząd Bismar 
Imię ·tej pani - Oświata.„ . ka", zwracającej się przeciwko wszech 

Jantek z Bugaja. niemcom. Rada wezwala poprzednio 
Proces Liberki. We wtorek roz- dyrekcyę tea1ru, ażeby sztukę tę wy

poczęło się przestuchhvanie świadków CQfala. z repertuaru, ale {)trzyma?a od.
Do v.'ykrycia .potwornych zbrodni przy powiedź stanowczo odmownu. 
czynił się przedewszystkiem oskarżo- Tajemnicze morderstwo. W jednym 
ny Kiołtyka. który z powodu wyrzu- z podrzędnych hotelów nowojorskich 
1ów sumienia ·cierpiał na prawdziwą dnia 27 bm. odkryto zwłoki duchowne
manię prześladowcza i w ko1'icu wyja- go ormiańskiego ks. Kaspra Iiardana. 
wit wszystko ·policyi. Slużąc3, Kremser Duchowny ten, bQdący człowiekiem pi~ 
która zatrudnioną byla u Liberki, ze- knym, w wieku średnim, zbiegl z Ar
znajc, iż utrzymy\\Ula stosunek mi- menii i, przybywszy do Nowego Jor
losny z zamordowanym Brunnerem i ku, mial tam podobno zatarg iJOlitycz
-Olate5!0 Liberka· ją wydalil. To stalo ny z rodakami swoimi. Dwaj JJOdejrza 
stę później przyczyna z.brodni. ni o morderstwo onmianie wynajęli nie 

Ojciec oskarżonego Ki'Ołtytki, in- c.bwno pokój v wyżej wspomnianym 
walida z Laurahuty, zeznaje, iż syn je- hotelu i przynieśli z sobą wiefki, cięż
~o nie uczy! się nigdy rzemiosfia rzeź- ki kufer. Dnia 22-5!0 bm. odwiedził ich 
nickie~o, zatem nie móg.f dokonać po- ks. Har<lan i pozostał na noc w hotelu. 
łwiartowa.n:a zwłok Brunnera. Ojcie2 W kilka dni potem, gdy ormianie nie 
wystawia synowi jak najgorsze świa- ł zapłacili komornego, gospodar. z usunął 
<lectwo. Już od młodych lat zdradza! r ich z mieszkania, zatrzymując kufer. 
on skłonność do ;przestęp1stw .i kilka- I Pomimo protestu wydalonych. Pokój 
krotnie ojca nawet czynnie znieważyt po nich wynajęło mJode malżef1stwo, 
Sw~adek Kloss mieszkał w czasie pi·er- ale następnego już dnia zaczęło uskar
wszeRo morderstwa u Liberki, i w no- żać się gospodarzowi na przykrą wo11, 
cy, w której Brunnera zamordowano dobywającą się najwidoczniej z pozo
slyszał trzy sHne uderzenia. Na to o- stawionego w nokoiu kufra. Gospodarz 
świadczyl mu Kapista, że postara się o oderwał więc zamki i, otworzywszy 
wyświetlenie sprawy. Nazajutrz tak- wieko, znalazl w kufrze zwloki księdza 
że Kapista przepa1dl bez śladu. w postawie siedzącej, z glową wciśnie 

Swiadek imVlalida górniczy Brun- tą ipomiędzy nogi. Jedna nog_g i jednu 
ner słyszał od svna swego Józefa Brun ręka były złamane. Lekarz policyjny 
nera krótko prz-ed jego śmiercią, że Li stwierdził, że mordercy wepchnęli nie~ 
berka chcial mu zapłacić 75 marek, że- szczęśliwą ·Ofiarę gwałtem do kufra I 

by przed sądem fałszywie zeznawał. że śmierć na·stąpita skutkiem udusze
- Świadek żon'a robotnika Panis cha nia4 Morder·cy znikli bez śladu. Jak 
:zttllazfa w ogrodzie 1przy targowisku przypuszczają, udali się do Australii. 

ciloby go do więzienia„ a cóż do1Piero o
skarżenie Schmidta. 

Porucznik sięgnął w zJanadrze i trą
cił z lekka Żubra. Stary podoficer zro 
zumiaf znak.. bo ·przerzuciwszy lejce, 
Qo lewej reki, /Prawą opatrywał pi~to
łet. 

- Żubrowa!? - szepną! vorucz
nik, zwracaj·ąc się ku babie. - W łeb! 

- Tego z tylu!? Już g.o ściągnę! 
Nastąpiła krótka pauza, a po niej 

ostry głos porucznika: 
- Pal! 
Trzy strzaly padły równocześnie i 

t~zech jadących najbliż·ej wózka huza
row poto.czylo się z koni na ziemie. Po
zostali oslunieli na razie -lecz ni1e tra
~ąc przytoi!iności, podsk~czyli do wóz 
~a z podniesionymi w górę rpa~atSzami. 
~ba i1 fur.man zdążyli umknąć na zie

nue, nad głową porucznika zawisło o
strze palaisza. Lecz szybkim ruch~m 
Z~Olat uchylić się na bok i uniknął cię
c!a. Rozwścieczany huzar zamierzyl 
f1ę Po~az drugi, lecz równocześnie 1zna 
zi1 się w żefaiznym uśd~'lc~t star~g-~ 
Ubra. Drugi huzar nawroc1l i.koTI!a I 

suwaią·cego się porucznika zawadził 
~ ratnieniu •końcem szabli, lecz w tejże 
c Wili Padł nowy strzał i kule prze
~ZYfa Plecy huzt1ra. Piąty chcial na
] rieć z drugiej strony na porucznika, 
c~cz :Vidzą_c ·czterech towarzyszy roz-
11tągniętych na ziemi spiąl konia ostro "ani· . ' cz 1 1 .Pomknął ku Rawie. żubr tym-
Pr aise.m 1cisnąl ;coraz bardzi·o.i .sw:~g~ 
~t:ec1winika. Próżno huza.r wił. się 1 

Sił rat uchwycić za gardło podohcer1. 
str go Opuszczały, mdlał prawie. W 
~u:, ow7m uścisku, wypuściws~y z 1 ąk 

~ 1 e i staniając się bezwładnie z ko-

nia. Naraz żubr jęknął 1pr.zeciągle. Ba
ba~-która wll1śnie w tej chwHi położyła 
trupem huzaira, podbiegła do walczą
cych. 

- Jeszcze się z tym robakiem mor
dujesz?! - zakrzyknęła. 

- Gryzie! - jęknął z bólu żubr. 
- Poczekaj! Nakarmię go ja go za-

.raz. 
To mówiąc, sięgnęla do olster hu

a:ua, wyciągnęlai krucicę i strzelila 
huzarowi prosto w usta. 

żubr odtchnął swobodnie}. Otarł 
zimnym ·potem zroszone ·czoło,' sięgnął 
ramienia i syknął przeciągle. 

-- Co ci to Macieju!? Skaileczyl? 
- pytał niespokojnie porucznik, gratl!o 
ląc się z drugiej strony wózka. 

- Olupstwo ! - wtrąciła żubrowa. 
że Prusacy na świńskie mięco są lasi, 
o tern nie powiadam, ale żeby ich brała 
chęć, takie obrzydHwe mięsisko koszt::> 
wać - nadziwić się nie mogę!... No 
chodź 'Stary nie bocz się! Naści tu 
banda.że i s;arpie. Zawiąż, a później 
zobaczymy! A pan porucznik? 

- Draśnięty! No, czasu nie tracić, 
bo mm tu szwadron 'Cafy tych kanar
ków spaść może na głowę! Zaibrać im 
pistolety i konie!!... 

Porucznik podbiegł do wózka, wy
dobył zeń malą szkatułkę, i ukry! i.a 
piersiach. Żubr siadł na huzarsk1e~o 
konia, który byl się w opadłych su
glach spętał i poklus~l w.pole szu.
kać rozbie~łych kom. W kilka chwil 
zwrócił z dwoma. Porucznik wsko
czył na siodlo, baiba wgramoliła się 
także razem z wielka skórzaną torbą 
i ruszono z kopyta przez ~ola. pozo
shwinjąc na ks ce losu wazek, parę 

Nau i w klasztorze w Bochum. 
ci irn czer ca: 

Kazania dla kobiet i panien ' środe 12 zer 
wca po południu o 5 godz. . 

Kaz nic dla ż natych v: środę dm 19 czcr 
wca na \ •icczór o godz. . 

J' azanie dla mlodz1e1icó\ '/>/ r ę dnia 26 
cz rwca wieczorem o ~odz. 

Z róŻDJO tron. 
Poczatek czerwca, zatem je zcze 

teraz moż.e każdy pozy kać „ Wiaru o
wi Pol kicmu·· na ten micsiac nowych 
abonentów, o co ~onico na zych Sz~n. 
Czytelników pro imy. 

Bochum. Z dniem 1 lipca nie będzie 
wolno. palić w wagonach jadalnych. 

Dortmund. Po!ier W crkrneistcr 
zatrudniony przy ~machu re taurncyi 
„Fredenbaum'" ·padł z rusztowania i 
połamał sobie nogi. 

Somborn. Kopalnia ,„Ncu-Iserlohn'· 
każe przy ulicy Rcvc ·tr. bić nowy 
szyb. 

Altenlmnden. Chwile przed prze
jazdem przez stacyQ tutejsz~i pociągu 
po pic -znego, chciał palacz lokomoty
wy St'asberg przejść przez tor kolejo
wy, RdY w tej sl:trnej chwili nadjechał 
pociąS!.: który go zabił na miej cu. 

Hamm. I~obotuicy browaru „Mark'' 
Żas trejkowali. 

Dinslaken. Siedziba wiejskiego PD 
wiatu Ruhrort zostało miasto Dinsla
kcn. 

Bochum. RestauracyG p. Tewesa 
~przy ulicy Metzstr. kupit_1~. Jan SchUr 
mann z Wiemelhausen za 132 tysięcy 
500 marek. 

Hofstede. W kopalni „Constan
tin" został górnik I3echercr niebezpie
cznie poraniony. 

Wattenscheid. Pewien górnik zo
stał w kopalni „Frohliche Morgenson
,nc' · zasypany. Po dluższeJ pracy wy
.dobyto już tylko tmpa. 

R.ecklingham:.en. Górnik Max Mar
.ker będąc w Saksonii przewodniczą
cym towairzystwa, przywłaszczył so
bie 400 marek. Z terni pieniędzmi chciał 
':on wyjechać do Ameryki i· z Ameryk\ 
,pieniądze towarzystwu zwrócić. Mtlr
ker został iednak już w Recklinghausen 
aresztowany i przez izbę karną w 'Bo 
chum skazany na 4 miesiące więzienia. 

Werne nad Lipą. W koJJUJni „Wer 
ne" został zaJbity hamulczy Becker. 
* Borbeck. Górnik Jan Orzenik zo
s tal okaleczony podczas pracy w ko-
1palrii. 

Resse. Sześcioletnia córeczka gór 
nika Jakóbczyka w nieobecności mat-
4'1 ____ _ 

___ S!!!@§ 

mierzynków i pięciu dogorywających 
huzarów. 

Il. 
\V obszernej jadalni gortatowickie

go dworu panowala głęboga cisza. Pa
ni Jadwiga. Gotartowska w milczeniu 
krzątnla się około zastawy do wiecze
rzy, wyręczając się od cza.su do czasu 
dorastaj~cą \Córką, .jasnowłosą panną 
Urszulą i spoglądając z niepokojem w 
stronę kominka, przy którym zgarbio
ny starzec gwarzył pólgłoSem z ośrn
nastoletnim wyrostkiem. Rozmowa za 
ciekiawiła snać mocno młodzieńca, bo 
oczy mu się iskrzyły, a żywe rumie11ce 
paliły twarz delikatną, białą. Starzec 
niemniej byl przejęty, ręce mu drżały 
nerwowo, glos 111iekiedy lamail ~ię i 
ginął w z~nadlej ipiersi. 

Pan.ą .l adwigę zniecierpliwiła w 
końcu ta konferency(:l, bo ozwała się 
znienacka: 

- Dziaduniu !.„ Wieczerza na sto
le! Mtarcelek wie o tern, słyszał .nieraz! 
A młodemu to się tylko w głowie mro
czy i Bóg wie czego zachciewa !.„ 

- A, moja pani synowo! - odparł 
staruszek urażony nieco tonem. -
Chłopak rośnie. trzeba, żeby o tern i 
o <>wem się dowiedział, poznał sprawy 
publiczne.„ a suponować śmiem, że nie 
jednego jeszcze od dziada. nauczyć się 
może! 

- Nie neguję - rzekła 1pani Jadwi
go. - Jeno uważam, iż Marcelkia zbyt 
wielka ochota' do wojaczki o~arnia ! I 
na co?! Odzie znajdzie upust dla swo 
ich zapałów „. Maż jak Floryan prze 
padflć po świecie i tułać się? Nie do<ć 
że łez wylałam? Józef z arniał na 
Woł~. zczyźnie z konfecteratc.mi. 

·(Ciąg dalszy nastąpi ) 

ki napiła ię ódki z butelki. znajduj -
cej ię ~' mie zktrniu i umarł nieb -
wem na zatr 1ci alkoholem. 

W Herten znisz zyl pożar nórg 
la u. 

Altene en. _1órn:ka ab 
pożgał nożem ~órnik 1 le~er tak ilni , 
że pe\ 'nie nie ujdzie z ży iem. Ble er' 
are ztow~ano. 

Hombruch. Górnik l"ran i 'Zek Łu 
czak z fichlini.rhofcn doznał r kopalni • 
.,Glii kaui Tiefbau" tak ilny h obra
żeń ewnętrzn r h, iż śmierć na miei-

u ua tąpila. 

Towarzv two w. tan·~ta a B. w Grumme 
zasyła szan. czlonko\ i 

F.iANCISZKOWI CZAPARZE 
ora.,, jego doz~onnej towarzyszce ż ·cia 

ANNIE SKOlDZE 
w dniu ich ślubu llnia 5 czerwca uaj. erdecz
niciszc życzenia zdrowi~. sz.cz ścia i blogos.la 
wic1istwa św. i vvkrzykujcrny po trzykroć; 
Młcxta Para I icch ż rje, aż ie: echo UO Pozna-
nia odbiie. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Bochum. 
Przyszłe posiedzenie Oniazda naszeg() od

bcdzic si~ w środt;, dnia 5-go czerwca punktu
alnie o ~odz. 9 wieczorem w lokalu p. tlolz.
~clmei<lcra, przy ulicy Alejowej. - Szan. Dru
hów oraz Podak1hv mających chęć wst~1pic11ia 
U.o Sokoła uprzejmie się zaprasza. 

~~~! W~ti~ 

Towarzystwo św. Antonie20 w Gelscnkirchc11 
obchod:d w niedzielę, dnia 9 czerwca, dzle. 
"łątą rocznicę swe11:0 istnienia na sali pani Ser 
res, ulica Biilowa nr. 16, 11a którą się wszy
stkich Rodaków z: Oclscnkirchcll i okolicy ornz 
szan. Tow„ które zaproszenia oJ.ebraly i te. 
które dla braku adresu zaproszel1 nic o<lcbra
ly, serdecznie zaprasza. Program. Od lo'l:O
dziny 3 do 4cj przyjmowanie bratnich Towa
rzystw. O godzinie 4cj roZJ)oczęcic uroczy_ 
stości, śpiewem. Następnie mowy, dcklamacyc, 
i przedstawienie tcalralne pod tyt.: ,,Ida z Tu"" 
gcnhurgu". 

Wst<;pne dla bratnich Towarzystw 30 fon. 
Niccz!o.nkowie muszn się <lać na czfonków 1.a
pisać. O liczny udzia1 bratnich Towarzystw, 
Rodaków i czfonk6w prosi (3) Zarz~d 

Uwaga. Posiedzenie o<lbc:dzic się w tG "a
m<\ niedziel~ o godz. 2 po pt}.fudniu. Nabożeń
stwa polskie11:01 nie będzie, ponieważ ksiqdz 
proboszcz naszej prośby nic uwzględniJ, 

Jan WJcrżbickJ, przc\'\rod11. 

Towarzystwo Serca .JezusoWCi!O w Brambauer 
donosi jak najuprzejmiej wszystkim bratnim To 
warzystwom, które od nas zaproszenia odebra 
ly, iż rocznica nie odbędzie się ani dnia 16 ani 
też 23 czerwca z powodu wa.żnych przeszkód 
policyjnych. Dalsze wiadomości <> rocznicy bt: 
daJakże w „Wiarusie Polskim" ogfoszone. 

(1) Zarząd. 

Baczność Rodacy z Wannc ! 
W niedzielę, dnia 16 czerwca, o ~odzlnle 1 

po południu odbędzie się na sali pana Untcr
sche~ .anna w Wannp 

WALNE ZEBRANIE 
wspólników Konsumu „Merkur". 

Porządek dzie11111y: (640) 
1) Unieważ:lienie przeszlych dwóch zebrai1 
2) Obór dyrektora i kontrolera. 
3) Obór dwóch czlonków do R.ady ..,. Nad

zorczej. 
4) Rozmaite wnioski z natychmiastowem 

zatwierdzeniem. 
Rada Nadzorcza: 

St. Sllwińskl, A. Musielak. 

Tow. Przemysłowców Polskich w Essea 
podaje do wiadomości. iż w niedzielę( 9 czer
wca. o godz. 3 po poludniu w lokalu zwyklych 
posiedzeń odbędzie sie walne zebranie. Na 
porządku dziennym: Przystąpienie do Związku 
Tow. Przemysl.awych w Poznaniu. O liczne 
i punktualne stawienie się cz.fonków uprasza 
(4) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Rohlinj[hausen ! 
Bractwo Rótańca św. metczvzn podaie 

swym braciom oraz wszystkim Rodakom do 
wiadomo'ci, iż w środę dnia 5 czerwca o ~o
<lzinie 7 rano odprawi się · msza św. za duszę 
śp. ks. Arcybiskupa Plorvana Stablewskl~o. 
na którą wszystkich braci i szanownych R.oida 
ków zaorasza (1) Nadzełator. 

W środc <Inia 5 czerwca 1907 r. o godz.inie 
wieczorem odbedzie sie 

WTELI<.I WIEC 
„Zje.doocze.nla zawodowego polski~()~' 

i to w Lil dcn. Deistcrstr. 66 Ofotel zum Sast-
hom) u pana a the asa. Delet!3t. 

""""~- -
·\~· I tb li\ •y •.t. • 

Towarzystw() św. Stanł ława B. w Mar loh 
podaje swYm czl'onkom do wla<lomości, iż dnia 
1 czerwca zmarta opatrzona Sakramentami św 
żona nasze~o członka Jana &ny. 

P~rzeb odbędzie się w środę dnia 5 czer 
wca o godzinie 9 z domu chorych w Hamborn. 
c1Jonkowie winni się stawić o ~OO.zinie u 
pana l(aspra ·w odznakach. O jak najliczniej-
szy udzial czlonków prosl Z~r:r. "''L 



- ' . . 
~ . . '\'" . . . . . . ...... . „ ' . ' 

\ szystkim krewnym i znajomym podaje
my do wiadomości, iż podobalo się Panu Bo
gu zabrać do wieczności naszel!o kochaneg<> 
sy1ll.-.i. 

JÓZIA 

Pogrzeb odlbedzie się w środę rano o "o
cizi1ie 7 z domu żaloby w Hochlarmark 26. 

\\1 smutku pogrążeni rodzice 

Ad.am CYiXYU. z żona. 

-
Tewarzystwo św. Jadwigi w O.ettłle 

donofil SwYm czfonkom, iż Panu Boga podo
bało się zaibrać naszego wiernego czlonka w 
kwiecie wieku bo w 29ym roku życia; 

Sp. ffiANCISZI(A w A~ZECHĘ 
rodem z Wodziczna pod Kępnem. 

Pogrzeb odbędzie się w środę po poludlłiu 
o godzinie pól do Sej. Czlonkowie winni się 
stawić o godzinie 3Y~ na saij pana Brusta. 

Zan:~L 

'' • i:. • • ·.~"~ ,-:.„. ~ : . '• ' " -Baczność Rodacy w Hamm i ok:olk:yt 

Ninie\iszem podaie się do wia<lomości, iż 
w niedzielę, <inia. 9 czerwca, odbędzie się 

wlec w ~lu zał.ożenia Sokoła 
ma sali p. l(aspra Dreesa. ul. Wilhelmowska 
111r. Il o godz. 3 i p5l po pol. Uprase.a się Ro
daków, aby na WY.mieniony wiec licznie si~ 
zebrali. Mówcy będą zamieis.cowi. 

Zwołujący. 

Baczność Rodacy z parafii Odołaoowskiei! 

W niedziele, dnia 9-go czerwc.a po poludniu 
o giodzi-rrie 4 na sali p. Unterschemanna. w po
bliżu kościola katolickiego kościola w Wanne 
edbędzie się pogadanka w sprawie zamówie
•nia chorągwi. Proszę w imieniu komitetu Para 
fian odolanowskich, ażeby się Jak nailic:zmiej 
stawili. tak samo i skarbnik p. Jan Lis z Wet
ter. Ponieważ to jest QStatnia pogadanka 
przed zamówieniem. chorąg-wi, wiec jest powir. 
nością każdego parafianina odalanowskiego na 
POwYższą pwadankę przybyć. Niżej podpisa
ni przyjnrują na powyższy cel skladki. Nazwi
ska ofiarodawców będą przez ks. probosz.cza 
..zyli prodziekana z kazalnicy orol'oszone a w 
„Wiarusie Polskim" pokwitowane. (627) 
IT. Seteckl, Baukau v. Herne, Osts.tr. nr. 9. 
f. Sieraczek. O.elseokirchen 4, Ferdinand.str. 11. -----

Kakulatul"ę 
(czyli stary pa pi er) sprzedaje tanio 

,. Wiarus Polski" Boehum. 

Ubrania dla mężczyzn czyści i farbu· 
te prędko i tanio f ARBIBRNIA OAL. 
Q.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel 
v. 911. 

filie: Hof stede, Heme. Eiekel, Rob ling. 
hausen. Linden, Hattin2en~ Lans,rendreer. M~r
ten, Castroo, Kame~ . DOł"tmund, Gerthe, 
Sprockho_·v_e_l. __ ~--~-.~~~----

.f abryka f abaki 
do ~aiywanla 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

GruddądZGraudtintz 
dosta.rcza zn&ufl jako naj

lepsrią. i najzdrowszą 

tabakę 636 

do zażywania. 
ProHt: iądae prób 

Firma założ. 1859 r. 

~~~~ 

Elementarze 
w wielkim. wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk." 
w BoehuDI. 

SN~~~ 
lłlleczarnła 
Gr. Kumorsk Wpr. 

p()leca 

ser tylżycki 
po 30, 35 i 50 mk. za 
centn. Wysyłka tylko 
koleją od 3 bochenków 
począwszy za pobraniem 
należytości. Zwrot do
zwolony. 612 

Jasiński. 

Poszukuje od zaraz 

2 czeladników 
krawle•kieh . 
stałe zatrudnienie. 

na 

Piotr Florkowski, 

Handel i85 

1De Ii ·w aw 
polskiej firmy 

w Bru eh u, Bochumerstrasse 121 
sprzedaje włł{eej w tygodniu, jak niejedna okrzyczana. firma 

żydowska w miesiącu. 

Czemu? 
:eo Polacy w Brnchu i okolicy trzymaj2' się buł i „ Swój 

do swego!" 

:eo Polacyf wiedz~, te kupują u mnie o wiele taniej i 
towar lepszy jak u żydów. 

Ce.._~ wielki wybór i sumienna usługa powoduj,, 
...,_,, ' że każdy Polak ze zaufaniem wchodzi do 

==============' mego interesu. 
Tanie 

_.-. Wysokość wpłaty i odpłaty kaidy 
odbiorca sam oznacza. ~ 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 
--->...l~---

Moja 

KASA OSZCZEDN08CI 
daje kałdemu sposobność odłotenia zbytniego grosza, bł\dŹ to na cza.rn~ 

godzinę> b~dź te~ na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowaniem. 

interes kredytowy i Kasa Oszczedności 
Herne, · Bahnhofstr. 50 (wehód z 

Oststr.) 
Telefon: Herne 577, Bruch 581. 

·--·-·······= B uchumska fabrfka = = wyrobów papierowych I 
• H. Jakisch, (982 • 
• 1ll. Schillera 3 Telefon 676. 
li dostarcza po najo.ł 8z7eh eenaeh li 
• tytki I tOfbj ~:d~d:: i I 
• papier perganrlDO'ft'7 w rolkach li 
llllł i paczkach, papier do margary• • 
GR. n,.., ksł'\żkł kontowe, tytki 

do eya-ar, t7tkł do kłHYT, ksłą-
• żeezk.ł rabatowe itd. itd. • 

•Milił•- •••• 

~;t;t~~;'t~;!~łt;t~«'~łt = Baczność Rodacy w ~ 
ł.\ Wanne I okolicy? ~ 
~ Donoszę szan. Rodakom, iż z dniem ~Jll 
11'9\ 12 maja rb. otworzyłem w Wanne przy .,...., 
~ ulley Dworcowej (Babnhol• tł 
~ atra~•e) 93 ~ 

t ksiegarnie polską ;: 
~ i polecam ksifłiki do nabożeństwa i po- ~ 
a_.,. wieściowe, śpiewniki, obrazy religijne i ~ 
1ll'ii\ narodowe, krzyże, figury świętych Pań- ... .., 
~ skich, różańce, szkaplerze, powinszowania, ~ 

karty weselne, karty narodowe i z wi
~ dokami, papier listowy z polskimi na- ~ 
~ główkami, wif\zarki itd. itd., jakoteż ey• tj 

&ary ł papierosy. Również opra

Bank Ziemski w lańcucie. 
(Oalicya - A•strya.). 

1. Ndbywa majątki ziemskie na parc le 
i odda:je nabywcom rozparcelowane 2:rtst1 ~~ 
wieczność, wolne ot\ wszelkich dJugóyr l•- ci~· 
żarów hipotecznych. · 

2. Tworzy .zospodarstwa wlościańsl.ic ~r 
dnich rozmiarów w pojęciu ustawy z d•it r~ 
.lutego 1905 Dz. u. i rozp. kr. Nr. 40 o tworz:: 
mu W1tości rentowych. 

3. Udziela nabywcom gruntów kretrtu 
zajmuje się iwyrabianiem takich i dogo<tlyc\ 
4 proc. pożyczek hipotecznych GalicJiil:icrG 
Banku krajowego oraz pożyczek rentaw,c~ 

4. Ulatwia swoim czJonkom parcełtcy, 
J<upno i sprzedaż majątków ziemskich. ' 

Zaleca kupno ~runtów w następafącycł 
maJątkach: 

B r y ń wieś w powiecie stanislaWOl/skia 
oddalona o 3 kim. od stacyi kol!ejowej Bet!~. 
rów, gdzie się majduje kościól rzyill-kat. Gra, 
ta w Bryniu są urodzajne glinki, latwe do 0• 
prawy. Nabyć można pola orne, ląki, lasr t:r~. 
by po cenie 300 do 700 koron (250 do 580 lłlr 1 

Zgloszenia przyjmuje Bank ziemski w taĄ. 
cucie, a na miejscu udziela wszelkich 'Wliaś. 
niei1 zarządca gospodarczy Józef Dolega .. 

Bybło wieś rw powiecie iprzemys.ki1'. 0 5 
.ldm. od Nowego Mias:ta, gdzie Jest parafia rzym 
.sko-kat. u rz.a,d pocztowy i telegrafrcznry orai 
stacya kolejowa. Grunta pszennę urodzajne \\. 
cenie od 600 do 700 koron (500 do 580 rnar~k.J 

Zgloszenia prz:Wmuje Bank ziemski rw tai 
-011cie a na miejscu delegat Banku każx1eg0 ty. 
god•nia w ponie_dziall'ek. 

l(ołokołln wieś w ·p-Owiecie rohatyifil1im. 
Kolokolin oddalony Jest o 7 kim. od staqri ko
lejowej Bukacz01Wce. zaś 1 kim. od Żurowa 
gdzie znałduJe się kościól rzym-kat. ' 

Gleba bardzo dobra, przeważnie curno. 
ziem o po.lożeniu paigórkOtWatem. Cena za móri 
gruntu i ląk 700 do 800 koron (580 do 670 mr.J 

Zg-lqszenia przyjmuje Bank ziemski w Lań 
cucie a od. 1 kwietnia de~egat Banku na mieiscu 
.w l(olok011inie. 

W l(olokolinie znajduJe się fabryka gYlJSll 
i ·cementu, ponadto kopalnia alabastru i d'otąo 
.nieeksploatowane należycie poklady manmuru. 

Ostrów wieś, która bezpośrednio lączy ~( 
z miastem Przemyślem. Przemyśl liczy prze. 
szto 50.000 mieszkańców. Jest siedliibą laciń· 
skiego biskupstwa, posia<la .seminaryum ducho· 
wne obrz.ądJkµ rzymsko-katolickiego, drwa gim 
nazya, seminaryum nauczycielskie, żeńskie. 
.szkoly iwyidzialowe. starostwo. sąd obwodow; 
.oraz licme urzędy i finansowe in~tytucye. Prze 
myśl xapeVłtlia latwość ksztalcenia dzieci, r.a· 
robków i sprzedaży wszelkich produktów, jakie 
.dar.ie gospodarstwo rołne. Grunta w Ostrowie. 
przez.nacz.one na , sprzedaż, oochocl'z.ą z {J'arcela 
gi miejscowego obszaru dworskiego. Grunta są 
bardzo dobre, pszenne pr.zeważnie czarnoziem. 
.Cena za grunta orne i ląki począwszy od lOOJ 
.koron (830) marek wYżej a za las 400 koron 
(330 marek) za mórg. 

Zgloszenia pr.zyjmuje Bank ziemski w Lań 
cucie. ·a począwszy od 1 kwietnia br. dclegal 
Banku na miejs'Cu w Ostrowie. 

Stadnia., wieś w powiecie zloczowskim, o 
3 ktm. drogi od stacyi kolej0<wej Skwarzawa, 
gdzie jest kośc\ól rzymsko-'katolicki. Prze.mia· 
czone do parcelacyi gruillta są bardzo uroozai· 
ne, cza rn01Z.iem, bogaty w próchnicę. Moinai na 
być tak grunta orne jak ląki za cenę 600 do 
800 koron (500 do 670 marek). 

Zgloszenia przyijmuie Bank ziemski w Lań 
cucie a na mie}scu delegat Banku p. Ka:!Jimierz 
Zulawski. 

Wot.czyszcwwice, wieś w powiecie m~· 
ciskim. odleglość od stacyi kolejowej i miasta 
Sądowa Wismia wYrtOSi 12 kim. 

Grunta 1bardzo dobre, przewamie pszenne 
w cenie od 700 d'O 900 koron (580 do 67(}mr.I za 
mórg. 

Zgloszenia przyjmuJe Bank Ziemski w Lań 
cucie. a na miejscu delegat Banku w środe kat 
dego tygodnia. ' 

Ceny rozumieją się za mórst niższo-Atłiłl")'ac 
ki liczący 1600 sątm kwadratoiw_yc_h_. __ ~ 

~-Baczność-:Rodacy! 
Dla Rodaków, chcą,cyeh się okupić w ojc11Yai1, 

mam pod korzystnymi warunkami kupna. i tplaty 
do sprzedania 

dom płł{trowy 
10 pokoi, S kuchnie, murowane chlewy, pralni•' 
podwórzu, 3 sztpy z de!>ek, kawał ogrodu tbill'~)· 
nego i pumpa w podwórz11. (6ł'I 

Drugi dom, 
3 stancye, 3 kuchnie, 3 stancye pojedyń.cE~ pad 
dachówkę, morga ogrodu, który jest ebsiany i 11sa· 
sadzony, porz~dnie ogrodzony ogrodek z zielem I o· 
grodowizną, nowe chlewy i dół do mierzwy mtrl' 
wany. Wszystkie budynki w jak najlepszyll ~· 
rządku. 

Antoni Mocek, przedsiębiorca 
Jliełezewo p. !i.oś~ia •em {Kost!!2• 

·Liszaj ft włam obrazy, wianki i wiązarki pięknie ~ 
~ i tanio. H 
.._.,. Prosząc Rodaków o poparcie mego ~ mokry l auchy liszaj, łupłeł.. 

- ~ przedsi~bioratwa, kreślę 591 ... y :6~· pryszczyce, wyrzuty 

Czel. piekars~i 
.d • z dob!6 znaJ zie zara k'ei 

I Sza.n. Rodakom w Bochum i ókolicy po- ~ z szacunkiem ~ Otwarte nogi, 
1 · (810 J.\ w • • h K Ś • I ~ obrażenia nóg, Wl'"T.ody na no-

miejsc? przy wys(6k 
zapłacie. , 

Józef Klupczyńs~1 
pec,amamcOJOą ła1n·1ę stolarską Al' OJCIBC o CIB ny. ~ ::f!:. :;:~~rn~:rl~~;e;~ ~~~;~; 

Ir .,,.."' Y"llf uporczywe; kto dotyc.hczaa cla.- 'łlann~, 
remnie oczekiwał wylecz~nia, tr) a9. 

oraz dobrze zaopatrzony 8udz1'k ł niech jeszcze rar. s;iróbuie <>d ul. Karola (Karls 
gf, dzwonek, ,80 Uo dawna jllk Dlljlepit1j wyprÓ· ______ __....,... 

- s Il ład mehbll tłt Zegarek ~:;::~k. 2,a5 ak. bow~~śoi Rino JttebJe! 
speeyalnie całkowityC wypraw. z k czysto ~ bez truciznv I kw&~rlw. 

Ludwl.k Kruszewski" egare srebrny u,as ml. PllllZkR 1.-mk. U•Hl'ień o.r„v z powodu po.wro]Jltne!l~ mujemy pisma cl ·1,iękez.) nm• • • 
f c~nn1'k1" około 2000 ilustr&• Tylko prawdziwi~ w or.vr::na!· Polski są, rozmaił~ 637 

Bo chu m, Johannitterstr. 22 I u cyi wys. darmo fr , ni>mopakovrn11in hi11fo·zit1l<)!lO· tanio na sprzeda.Z· l 

Za sotówlu:. lWa odpilat~ M11 Daneck1·, Poznanr ~z~~:~;:~ ~7C~;·:u,,_einhiihlH ,,,•uBanol)i}s\Ulam•, uGI.0:ls~os!· .Naśladowań nie ,.„,bu !>J"t.yj .I" ~ 
E"'sen, (631 mo~~a(: . 

Schlenhofstr. 34. m 7!7 ' ul. Błsmar~ka e. ( 440 Do nabycia w wielu 1111t1>lrneb. strasse 20. ,,,..,.,. 
~;.;;.;;;.;.;;.;..;.;;,;;;;.-..-.. ________ .... ________________________________________________________________________________________ ....,..._ __ ....._...~~ „ 

Za druk. nakład I redatcy1 pdpawleidzlamyiJ ~•to 1al łhelskl w Bochum. Nakładem I czcionkami Wydą.wniotwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



r, 

B chum, sr dę, dnia 5-go czerwc 90. 

• 
ltóit1łl'l8 pisao 11dow1 dla Polai6w I ob r•m• po,Yłtto gwf11ł1 1ru pr 

ffl)ll(Cd ~ennle z W'Ył"tkle111 dBI po~wh&łecs
fldl. PIClldplata kwartalna na pocicie I u listowych 
tr.JIGlł l mr. 50 fen .• a z odn<>szeniem do domu 1 mr 
81 ł• ,.Wiarus Polski" zapisany Jest w cennika poc~ 

ł&WYJD pod makiem "L. volnisch nr. 123." 
~- Jdt 

w 1111 Inte za Wiara I OjCZJZIC I 

11odoW)'ll poll9' 11y• i 1uobk 

Za tnserał:v placl si~ za mle)sce mtdka drołmlp ł 
ka 15 f. ogloszeaie, zamieszczone przed lnseraam& 
fen. Kto często ogłasza otrzvma rabat - L'- C 
„Wiarua Polsklef;o" oalety frankowad I Podał 
nieb dokladny adres piszące«o. Rękop. nie zw 

~edakcya, Drukarnia I Księgarnia maJdute się w Bochum, przy ulicy Maltheseretr. 17. - Adre! „Wiarus Polski" Bochum. -Te 1efonnr.1414. 
_;_______ ----- g_;;;:;:__________ ----------

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
••wie, czytać i pisać p0 polsku! ~ie 
lał Polakiem, kto potomstwu swemu 
pfemczyf się oozwołi ! 

Z •Jpadk6w dni;,. 

Posłowie niemiecko-narodowi w Au-

1tryi starają się połączyć w jedno wiei 

kie stronnictwo. 

Staranita ·czynione dotąd w tym kie 
runka napotyk1ały na pewne trudności, 
które obecnie w części tdolano usunąć. 
Jakże Czesi utworzą prawdopodobnie 
Jeden wielki klub posłów czeskich. 

Cesarz niemiecki wyraził w niedzielę 

telegraficznie życzenia Ojcu św. w 
rocznicę urodzin tegoż. 

Wedlug pism niemieckich miał tele
gram brzmienie na<ler serdeczne. Oj
ciec św. podziękował w również ser
decznJ11Ch slowaich. 

Rząd bole-nderski nie, pozwolil na odby 

cie kongresu anarchistycznego w Am-

sterdamie 

Kon.wes odbyć się ma wskutek te
go w księstwie Luksembur&kiem. 

Pisma wszechniemieckie ubolewają z 
powodu zniesienia sądów Polo\Vych w 

Rosyi. 

Chodzi im głównie o nowe objawy 
ruchu rewolucyjnego w wowincy~:tch 
nadbałtyiekich. -

Jak wiadomo w prnwincyach nad
bałtycki.eh Rosyi wielka własność ziem 
ska znajdule się prz~ażnie w rękach 
niemców, którzy w okropny ~osób 
'Wyzyskują robotników łotyskich. 

Pruska izba panów rozpoczęła w po-

niedziałek obrady. 

Rozpatrywano przyjętą już przez 
sejm nowelę górnicza. 

Setrn pruski odbędzie w środę 
Pierwsze posiedzenie po świętach. 

Pisma niemieclftie, omawiają obecnie 

obsz.eroie spriawę zerwania panującego 
dotąd stosunku przyjaźni pomiędzy 

Wilhelmem II a ks. Eulenburgiem. 

Ostatni był dawniej ambasadorem 
niemieckim w Wiedniu wywierał wiel
ki Wplyw na cesarza niemieckiego. Ks. 
fulenburg obalit przed laty kanclerza 
Capriviego a świeżo staral się także 
obalić księcia Buelowa, który jednakże 
Potrafił sparalirżować intrygi ks. Eulen
burga. .· · 

Strejk marynarzy nabawił rząd fran-

cuski wielkiego kłopotu. 

:gząd rozpoczął już ukfa<ly z strejku 
iącymi. 1·. 

Ojcowie gmin szkolnych Chojna9 Go
le.iewa i Sosnowa oostanowili zawie· 

sić strejk szkolny. 
List wystosowany do władzy za

wiera prot~st dający wyrhz moralnym 
przekonaniom ojców na sprawę języka 
wykłiadowego w nauce 1religii, które ża 
dnej nie uległy zmianie. 

List kończy się zapewnieniem, iż 

tylko dla tego ojcowie nakazali dzie
ciom swym zaprzestać oporu, by 11ła
twić whdzy powrót na drogę wła

ściwą. 
Mk&&J.fil_~-- ... - -·-·---11..„ __________ _; 

Niemcy o petersburskiem Kole 
polskim. 

Ciekawy artykuł wstępny o Kole 
polskiem w Petersburgu zamieściła nic 
dawno centrowa „KOlnische Volksztg.' 
Wypowiedziawszy swoje poglądy nn 
poszczególne akty taktyki Koła, ga
zeta charakteryzuje następnie stano
w~ko prasy rosyjskiej· względem po
słów polskich i rzuc;'.l uwagi ogólne w 
polityice ·poselstwa polskleRo w takich 
słowach: 

„Pisma rosyjskie zacbo"vk· l. ·:i· · ~ 
jakby nie rozrunialy .PO tępow':ti11a 
laków, lub pojmowały_ je w ten sposób, 
że rewolucyj11ie usposobieni Polacy idą 
ręka w rękę z pairtyami rewolucyjne
mi. Naprzód „Nowoje Wrcmia" pisze 
- będąc w sprzeczności zasadni~zej 
ze swemi wyw:odami dawniejszemi -
że sprawa autonomii Królestw(a Pol
ski.ego została skompromitowana 
~rzez przeszłoroczne ruchy rewolucyj
ne polskie. Paryski „Temps" przepi
suje to i dodaje, że w swoim czasie o
głoszono w Rosyi strejk powszechny, 
gdy do Polski wpro_wadz.on~ . zos~a! 
stan oblężenia. To tez z Polski idą mc1 
mchu rewolucyjnego. 

Nie było nigdy większego fałszer
stw'~ współczesnej historyi. ljardziej 
wyrafinowanego przeinaczenia faktów, 
dokonanego przez prasę lewicy, od te
go, któryśmy wyżej przytoc~yli. So
QYaliści polscy nie są Pola~~m1. 90 P!O 
cent wśród nich są to Żydzi 1 Rosyianre. 
W Rosyi aż do Syberyi też żydzi . i 
rewolucyjni nihiliści qałym ruchem k;e 
rują. O tern się, naturalnie, przemil· 
cza a Polacy cierpieć muszą za to. 

To ,czego żądają Polacy w swym 
wni~sk~ autonomicznym, jest tak sc:i
śle konstytucyjne i lojalne, że dziwnern 
się bardzo wydaje, gdy się slysl~ ') 
„wygórowai:ych" żą.da!1iach pol~k~~h. 
Gdy kto rob1 zarzut, ze mne prowin:-Ye 
zażądałyby by też tego samego, . Je~t 
jawnie niesprawiedliwe przesfarnarue 
istotnego stanu rzeczy. ~rólestyvro Pol 
.skie nie jest żadną Ukramą, zadnycn 
Kaukazem, lecz krajem przez kongres 
wiedeński uprzywilejowanY.1!1· Pol~k.a 
chce 2'Jreszta tylko autonomn admF1l
stracyjnej, chc_e nawet być .repre~en_to.
wiana w Dumie paf1stwowe1 rosy1sk1cJ, 
nie żąda własnego wojska, po~zty, ~łu
żby dyplomatycznej, chce ---: 1 t ~; Jest 
punkt najważniejszy - byc na ze· 
wnątrz Rosyą, a tylko wewnątrz Pol
ską. Dla zagnani-cy niema Królestwa 
Polskiego. Niema sejmu w Wa:~z.a
wie jest tylko państwo rosy1sJ{ie. 
Gd~ież tu ma być „niebezpi~cze11st\~o 
międzynarodowe"? Nie. ~o~na rob!ć · 
zarzutu Kotu polskiemu, 1ezeh stara s1e 
pokazać, że się z niem liczyć brzeba. 

Każde inne stronnictwo wyzyskał0hy 
tnk samo sytucyę w celu wypcłnietlia 
pragnie1i swoicb. •' 

Wobec tego zaznacza slusznie 
„Dz. Kii.": 

Jale widzimy, ho}ność niemiecki...:h 
centrowców sięga bardzo daleko na -
obcym terenie. Polityka atoli tych pa
nów na terenie, miejscowym,' naprzy
klad na Górnym Sląsku, ma z~barw1e
nia cokolwiek - inne.„ 

--~-·-22!1!!§ 

gicl można. Q uszyć do bardzo ni kicj ~ 
wartości wody bo tylko 10 procenta· 
wej, dla tego będzie można wyrabiać z 
niego brykiety o bardzo wysokiej var
tości opalowej, 

Co się tyczy \J arstw, pod którem! 
węgiel spoczywa, przeważają piaski i 
glina różnej farby i truktury. War
stwy te dochodz4 ~dzieniegdzie do 80 
metrów grubości. Podług oświadczeń 
znawcy glina ta Posiada bardzo znacz
ną wtartość pod względem technicznym 
i może znajdzie się tu szerokie pole dla 

rozwoju przemysłu wyrobów kera
micznych. 

o kopalniach węgla brunatnego 
w powiecie kościańskim Podług sprawozdań mawców, dy

.rektora Kriebitza z Lichtcnau. Juliusza 
podaje „Dz. Poznaf1ski"' - następują~~ Krisch.a, dy.rektora bruświokich ko-
szczegóły: palń w Hclmstedt, Jerzego Butterlina„ 

KoP..alnie węgla brunatnego w Jerce oozaslużbowego dyłrektora kopalń i 
(w powiecie kościańskim) i okolicy, da dyrektora ko~1lni Karola Bilnnera w 
wniejszej własności p. W. Taczan(;w- Jaśle, należą kopalnie węgla brunatne
skiego z Choryni, które obejmują clrn- go p. Taczanowskiego do najlepszych 
lo 30 wiertnic a przeszło 25,000 mórg, na wschodzie monarchii pru~kiej. Po 
przechodzą w dniu S czerwCJa rb. na dług ·przekonania tyd1 znayvców jest 
wlasność spółki „Adelheid", mającej pewnem, iż kopalnie stanowić bętlą wa 
siedzibę w Gocie. Nazwa spółki za- żną gałąź przemysłu i stnną sie źró
mienioną ma być od tego czasu na ,.Je?" diem bogatych dochodów. 
ka". Wszelkie akcye dotychczasowej Koszta cksploatacyi węgla obH-czo
spólki „Adelheid" spoczywają w rę- no: a) . zakładanie szybów i kopalń 
ka1ch dyrektora 'RoherUa }..ilieµfelda 7. ' ZIO 000 marek, b) budynki 143 000 ma· 
Qnarlottei · k.~ll. · ·~~~~·· ~~:b;rJłki~}·ma:sty.ny~,1*fi~~l!i01~l~-. 
z Wi~ • c. dl>br ttcer 'k. fne ów i utenzyHi 238 OOO marek, ra· 
j kopalni Wl. Taczanowskiego z Cho- zeru 591 OOO marek. Koszth założenia 
ryni, mecenasa i posta dr. Zygrmwta fabryki brykietów obliczono na 260 
Dziembowskiego z Pozn:r:!i .t i mC':ena- tys. marek,. procenta od budowli o
sa Adama Wolińskiego z Poznania. Do krągłe 54 OOO marek. Koszta ogólne 
nowej spólki wstępuje j.;~z~ze .35 udzia· więc przymiszczalnie wynosić mog!\ 
Jowców"-. pomiędzy nimi dyrcktm ko- 905 OOO marek. 
palni O. ButtelI'lin, szambelan Cegielski Czysty zysk przyniósłby 46 procent 
z Poznania, właściciele dób:- ry ;er- od kiapitału zakładowego. Po odciągnie 
,skich Ii. i Z. Chłaipowscy, S. Cza.me- ciu podatków i innych kosztów udzia
.cki, hrabia A. Cieszkowski z Wielrzeni- ł"wcy otrzymać mogą najmniej IO pro
cy, książęta Witołd Clarw·yski z Go- cent, w co nie wliczono możliw_ego wy
luchowa i Zygmunt Cza:·torys:-i:i z Ro- zyskani'a znacznych pokładów gliny. 
kQsowia, dyrektor kopalni K.riebltz z Sprzedaż węgla brunatnego i bry
Hali, hr. Kwilecki z Opo;-\)'~ · a i proiesor kietów prawdopodobnie pomyślnie ro
dr. Jurasz z lieidelb~;-~u. Dyrektur Li- zwijać się będzie, i to w Poznaniu, Le
lienfeld zobowiązał się tb zakup:enia sznie, Koś-danie~ Bojanowie, Gostyniu, 
500 udziałów po 2500 ma rek. Zar~:1d Jarocinie, Opalenicy, Grodzisku Gzem 
nowej spółki „Jerka' ~kl.l~t1 się z pa- piniu i w wielu innych miastach. Po
nów: posła dr. Dziemh ... w. ·kiego, Ro- znań ~am postrzebował wedle staty
berta Lilienfelda, mec „ 1a\.l Wl•liti~k~e- stycznych danych w "roku 1903 5250 ton 
go, I(oberta Salingera~ Jerzego Butt.~r- brykietów i 182 087 ton węgla kamien
Jina i Wl. Taczanawskiego. nego. Wymienione wyżej miasta ra-

Pola kopalniane położone są w Jer- zem z Poznaniem ·postrzebowaly 9760 
ce, Lubiniu, Bieżynie i p,:c1~w1~ w pow. ton brykietów i 377 271 ton węgla ka
kośct1f1skim. Z nich 21 ról należy do micnnego. 
maksymalnych w myśl~ '.l7 pov:sz ~ch- Obecną wartość 21 pól węglowych 
nego orav.ra górnkz~~o lb pai1stwa oszacowano na 6 542 OOO marek. 
pruskiego z dnia 24 czerw. a 1865. Pra- Pierwszy szyb rozpocznie zapewne 
wo to ustanawia wielkJść uola na dziatalność swoją najpóźniej· po 2 do .3 
218 500 metrów kwadrnt8WV ~li. latach. 

Prawie środklcm tych pól przecho
dzi kolej z Koścllna do < j o s~yni~1 z 4 
stacyami: w Jerce, Lubiifr1. Bl;żvn i c i 
Bielewie. W głębokości mct:ow ~:2 ''o 
129 natrafiono na pokłady ! .b5 (b 6,26 
metrów grubości. Olębh przeciętna 
wynosi okrngłe 3 metrów. Pokład 
wegla jest zupełnie czysty i tylko w 
kilku miejscach znaleziono wtrącrmą 
warstewkę glinki grubości nie w:_Ju 
centymetrów. Węgiel wyda\v.ł..; !1ę
dzie przy późniojszej· ekploatacyi o
kolo 50 proc. grubych kawałków, n:.H1a 
jących· się do opalania koUów paro
wych. i 50 proc. c1robnych ka:wałków 
i miału. dających ię zużyć do fabryka
cyi brykietów. Węglami temi palić hę
dz.ie można w stanie surowym, lepi~j 
jednak one nachwać się będ4 do w~1 -

. twarzani:a brykietów, są bowiem b~u
dzo lekkie. miękkie i dostatecznie ży-
wiczne. Przed oddaniem do pras wę-

Z ( Z .. 

Z pod Monasteru. 
Niektóre tO'\\ arzy:>twa zapraszaj~ jeszcze 

obcoplemieńców ua swe zabawy iJ>Otem dla 
n'ch każą grać niemieckie „hupsztyki". To sie 
dziać nic powinno. Jak Po.lak nie powinien 
chodzić na zabawy niemieckie, tak i niemiec 
nie Potrzebny na zabawach polskich. Gusty i 
Oretv niech ida szukać dla siebie fryców i 
G. tlibów na ubawach niemieckich zamiast. zasta · 
wiać si•1 ła na ła wowiernvch .Polaków na zabawach 
poi kich. -

Spodziewamy sie. iż powy~ze uwagi wy-
tarczą. Nic wymieniam żad.11ych na1,wi k. 
gdyż nie chodzi o osoby, tylko o rzecz, a 
wiem. że tak się dzieje także w innych mi ej-
scowościa h. Obeaiy . 



liemic politJe, - ... „ „ .. ,„ 

Pru~ Zei~b.ct-dnmh, Warn.u.i i ~łezur. 

Elbląg. Dotąd stwierdzono. iż ren
dant kasy miejskiej Korth. który jak to 
świeżo donosiliśmy, popełnił samobój
stwo, sprzeniewierzyl 10 OOO marek. 

Zblewo. Za noszenie sokolika o· 
trzymał p. Franciszek Jażdżewski ze 
Zblewa od mfoJscawego wójta p. Ga· 
lenkampa mandat kamy na 20 marek. 
Mandat brzmiiat: „Weil Sie das Ablei
chen des ·polnischen Sokolvereins ge .. 
tragen, dadurch Aergerniss erregt .md 
gi:oben Unfug getrfoben haben". Pan 
Jażdżewski kary nie· .. zaplacit. tylko 
wniósł o rozstrzygnięcie sądowe. Sąd 
fawniczy w Starogardzie potwierdził 
'tę karę i skazal oskarżonego .na koszta 
sądow_e, tak sarno izth karna w Staro
gardzie przychylila się do poprzednie
go wyroku. 

Dopiero senat karny są.du ziemiań
skiego w Kwidzynie inacze_i. się na tę 
spra'Wę zapatryw:al, 1bo zniósł wyrok 
pgprzedniej instancyi i ;przekazal ~pra 
wę do pbnownego sądzenia izbie kar
nej w Starogardzie. 

Chełmno. Do ..,Oaz. Orudz." dono
szą, że Ooryf1 ma Drzejść na koloniza
cl~ . Sprzedal ją pan Ossowski p. Krau 
semu nie bacząc na to, że należy on do 
tych. którzy już poJ1ską ziemię skur
czyli 

Z Wie!. Kt ~oznuskief\i · 

Piła. Tute}sza izb« ka.rna skazała 
dzisiaj ponownie lekarza 'Praktyczne
go pana dr. Stańczyka z Wyrzyska 
z_a rzekomą obrazę nauczycieli Kunte
ra i Bnanczirowskieiro ( ?) na 200 mr. 
kary. 

Szczegóły procesu tego są według 
gazet niemieckich następujące: Pan dr. 
Stańczyk wystawil uczniom P.tnkow
ski,emu i Kopeckiemu świadectwo le
karskie, z których wynikało, że nau
czyciele przekroczyli prawo 1chtosty. 
Przesłuchiwany jako znawca, lekarz 
powiatowy dr. Sauberzrweig, oświad
czył, że z polecenia landrata zbadał 
stm zdrowia jednego z obitych chłop
ców i zdumiał .po prostu, widząc tiak 
ma;fo znamion chłosty. Zauważył tyl
ko ( !) kilka pręg na .r>lecach. Pan dr. 
Sauberzweig wyraził swoje zdwienie, 
że p. dr. StańczyJk mógł wystawić ta
kie świadectwo. 

3) 

ŻUBROWIE 
Opowiadanie hii;;toryczne według po

wieści 

'Vacława Gąsiorowskie~o. 

(Ciaz dalszy)_ 
Od lat trzydziestu ani słuchu o niim ! 

Czterech dochowałam się synów, i cóż? 
Mamże pomoc z nich, ~yrękę? Florek 
z.aa wan turo wal się z Madalińskim, Sta 
szek aż driy, aby jeno swoje amory 
zakończyć .i przy rodzicach Marysień
ki osiąść ... Któż zostanie? Marcelkowi 
do palestry pora, a fabian w konwik
cie.„ 

Staruszek oburzy l się i s120irzal o
stro na swego sluchaclJa: 

- Tak! Dobrze pani matka mów~! 
Palestra„ mości panie, i basta. Jać te:b 
nie powiad:.:irn, iJrcJI1 Boże, ·aiby ci jak3 
myśl niedorzeczin<a w głowie m iala po
stać! Widzis.z, to były czasy inne. Za
konotować sobie niejedno wadzi :_ ale 
reszta... Ponoć \Prac.a na roli, w urzę
dzie, dla .publicznego dobr>a owocniej
szą bywa od hajdamaczyzny. I gdzie 
tu jeszcze z motyką na sloń·ce„. Phi! 
Priawią tam ludziska o tym waszym 
Napole.onie! Koszarki cmalki, mości pa
nie. Nie wierzę ia w wasze ttannittale. 
Nie pora dziś na Cezary i Aleksandry 
Macedońskie. 

- A 1kisiążę Józef? - podchwycit 
szybko mlodzieniec, ra<l wielce, że roz 
mowa znów na 'Ulubione weszła tory. 

- Hm! J1ak to książę. Wychuchane 
wymuskane, wypies zczone. Zabawy w 
·g-lowie !... Żeby to .rni;l1 ch oć inny przy_ 
ktad ! Ba! właśnie pod st;dek Psarski, 
·iak tu wstępowal, wracając z Warsza-
w y , .powiadał mi o nim! Uciechy jeno, 
·z Prnsakami co możniejszymi za pan 
brnt ! Mizerne ,µ:miątko, zepsute i tyle. 

Sąd dopatrzyl się w świhdect~,~~l~ ; 
p. dr. Stańczyka obrazy nauczyc1e11 1 j 

skazał go na 200 marek kary. 
W Bydgoszczy toczył się proces w 

zeszłą środę przeciwko ks. dr. Nelke
rnu z Fordonu, który mial obrazić lan-i
rat.a Abichta, burmistrna i żandarmów. 
Ks. Nelke miał 'POWiedzieć na urzędni
ków: „Tak jak świnie w błoto włażą, 
tak wchodzą urzędnicy celem spełnie
niaurzędu swego drzwiami ty lnem i". 
Oskarżony przyznał, że tak powie
dziaJ, gdyż wzmiankow(ani urzędnicy 
robili mu jaJk najwiękisze trudności w 
urządzaniu zebraft prywatny.eh. Użalił 
się nawet na to pastępowanie do bur
mLstrza. Sąd o.droczyl termin i chce 
odczekać odpowiedzi ministra. Spra
wa ta jeszcze raz 1będzie sądzona. Po
czątkowo sąd nakłaniał ks. Nelkego, 
aby cofnąl obrnzę urzędników, lecz ks 
Nelke tego nie uczynił. Będzie to cie
ka wy proces. 

Bydgoszcz. „OsM. Presse" donosi, 
że w g_ewnej fabryce tutejszej zamie
rzano robotnikom lkatolick ~m ~dciąg
nąć po dwie marki z ~a.robku za to, że 
podczas procesyi Bożego Ciała nie st:i
wili się do pracy. Z powodu tego rn
botnic~ zastrejkowali. W pewnej fa
bryce ina iprzedmieściu rzucili robotnicy 
pracę z tejo samej przY'czyny. 

Poznań. Wypieranie cobotni.kh pol 
skiego ma, jak wiadomo, za cel nie
mieckie Tow. zakladania mieszkań dla 
robotników, którego walne zebranie od 
było się, ja;k donoszą „Kur. Pozin.", w 
czwartek w restaurncyi „Wiktorya" 
pod przewodnictwem wyższego rągcy 
regencyjnego Oansego. Do Spółki 
należy 105 ·czlonków z 229 udziałami i 
sumą g:_warancy}ną 45 80Q mk. W ze
szłym roku urządzono 24 mieszkania 
dla robotników w Głównie. Z łona 1e 
brania skarżono się, że Główna nie jest 
odpowiednią miejscowościa dh loko
wania robotników niemieckich. Spółka 
ogl'l!da się więc za jakimś stosowniej
szym obszarem w pobliżu Poznania, 
na którym mogła;by budować małe mie 
szkania z ogródkami. Pozostałe w O!ó 
wnie 990 metrów kwadmtowych grnn 
tów zamierza Spółka \Oddać pod budo
wę zboru protestanckiego, żadając tyl 
ko 1 mk. za metr kwadra to wy. Bilans 
zamknięto sumą 121 793 rnk., czy:;;ty 
zysk wynosi 722 .mk. Dywidendy wy
płacono 2 procent. 

ODEZWA. 
Pan Bóg nawiedził nas w dmgic 

święto Zielonych Swiątek wie1ikiem 

Marcelek się zamyślił. Pani Jadwi 
ga wrnies.z.ala się znowu: 

- Dosyć! Dosyć! Niech dziaduś 
jegomość zasiędzi·e. Urszulo, idź przy
wołać Staszka. Do obór p·ewno po
szedł. Może i Lewandowskiego w 
drodze gdzie · naipotka~z. 

Urszula wysunę-Oa się ·cichutko z 
jadalni. 

Dziaduś powoli · zająl miejsce przy 
synowej. Nadszedł wkrótce i Staszek 
z Urszulą, a później zjawit się niepo
strzeżenie stary ekonom Lewandow-
ski. -

Wieczerza się zaczęta, 1ecz szla 
niesporo. Misy schodziły prawie niet
knięte·. Pani Jadwiga .zachęcała <lo 
jadła, lecz każdy się wymawiał. A · 
ją sarną odeszl"1 także ochota. Smutne 
myśli ją napastowały. Los synów trwo 
żyl. Jeden już Poszedł, drugi, Staszek 
lada <lzień wyrwie się za ,narzeczo
ną ... a i ten jeszcze!... 

W estchnęla głęboko a ciężko. 
Stary dzhduś także s.ię zasępił. Slo

·wa synowej obudziły w nim przy.kire 
irefleksye. Może i rncya? Mar'celek 
coś nadto się dopytu}e. Q.orąca krew 

,gołórvv polecieć ... Bóg wie gdzie! Chlo~ 
pak może zmarnieć, jak oiciec, biedak 
A i kto wówczas ucieszy starego dzia
da?! 

W tejże chwili Marcelek, widząc 
z·amyśicnie ·starego ozwał się nieśmia
ło: 

- Dziaduś jeS{omość skończyli na 
oblężeniu króla Leszczyńskiego w 
Odat1sku?! Więc„. ,pan Adam Tarło 
utworzył generalną konfederncyę w 
Dzi:kowie ?„. 
- - Właśnie - zaocząl żywo staru
szek, lecz w tej.że chwili spostrzegł się. 
nasunął siwe krzaczaste· brwi i żachnął 
się ostro: 

- Dość mosP'amie ! Później się do-

nieszczęściem. Grad. papający w ka- , 
wał·ach lodu zbil doszczętnie na·sze po
la i ląki, które dziś na wid1ła robią wra 
żenie, jakoby późna jesień nastała. Dot f 
knięci nieszczęściem są przedewszyst 1 
kiem mali właściciele i dzierżawcy, ' 
którzy od g;radu nie są zabezpieczeni. 
W ·tej naszej stm:Sznej nędzy zwraca
my się do serc Iitościiwych z urośbą o 
oUarQ na 1poszkodowanych. Prosimy 
w~zystkie ~azety o łaskawe ogłoszenie 
na-szej prośby. 
Ks. Klementowski, proboszcz, J. Becker 

obywatel. 
Borek. W nieprzyjemną sytucyę 

dosUał się w zeszłym tygodniu pewien 
tutejszy cieśla. Będąc wieczorem w 
kościele na majowem nabożeń1stwie, 
zasnal on w lawce tak twardo, iż nie 
zauważy! koflca nabożeństwa i przebu
dził się dapiero około godziny lO wie
czorem, gdy już kościól był pusty i 
zamknięty. Nie wiedząc sobie innej 
rady, zaczął dzwonić„ co oczywiście 
nie mały wywoblo popłoch, a niektó
rzy myśleli, że to zmarli w kościele 
dzwonią i zamknięty w kościele cieśla 
dość długo ciekać musiał, zanim go wy 
puszczono. 

Ze Slązka c.zyli Staropo1stti. 

I(atowice. Sp.rawa rozwiązania wie
ca kobiet, jaki się twtaj mial odbyć dn. 
22 stycznia ztljmowal się wydzial O'b
wodowy w Opolu. Zarzad tego zebra
nia podał skargę do wydzi1ału tego prze 
ciw zarządowi polkyi katowi·cikiej o 
bezprawne rozwiązanie wieca. Jak 
wiadomo, policya najprzód zakazała 
na tym wiecu omawi·ać sprawy wybor 
cze, a potem wiec rozwiązała. Wy
dzial oibwodowy w Opolu we wyrol(u 
przechylil się na stronę skarżących, o
rzekając, że wolno na wiecu kobiet spra 
wy "'~yborcze omawiać, a pozatem ko
mitet wiecowy nie jest stawarzysze
niem, podlegającern ustawie o stowa
rzyszeniach z r. 1850. Na zebraniach 
stowarzyszel1 nie wolno kobietom 
spraw ,politycznych omawiać, ale tu o 
stowar~yszenie nie chodziło, więc wol
no było wybory omówić kobietom. Ko
szta procesu narażono policyi katowi
ckiej. 

Król. Huta. W kopalni „Krói" 
(szyb Bismarcka) ~ab(ty został górnik 
Pawłowski węglami spada jącymi. 
Zwloki nieszczęśliwego odstawiono do 
lazaretu. 

Zmiany w duchowieństwie. Ksią:!z 
kapelan M. Brylka ze Zakrzowa prze 

wi~sz ! !... Alwar wziąć <lo ręki, wo
kabuly przepowiadać byś . wstydu pi
jarom nie vrzynióst Otup·stwa asano
wi w głowie i tyle! 

Marcelek się zasmucit i zadą ')at 
Staruszkowi żal się zrobiło chłopca, 
więc dodłlt łagodniej: 

- Piękna to rzecz rycerstwo, ale 
przedewszystkiern statek i pomiarko
wanie. Z każdej opowieści zdrowe 
trzeba wydągać sensum. I nie o ju
.nakeryi. awantura.eh a dziwacznych 
przygodach myśleć! 

Pani fadwig('ł na tę naukę skinęła 
twierdząco glową. Sta·szek zamvażyl 
z przekonaniem: 

- Sw iete słowa! Praca cicha na 
zagonie~ cnoty miłującego spokój oby
watela ... 

- Teretete ! - przerwał porywczo 
staruszek. - I >?:ladkie liczko! No, d1J· 

kończ! ... 
Sta;szek się zmieszał. Urszula 

strzelila iku niemu figlarnerni oczkami, 
myśląc w duchu, że jednakże Wiciu
siowi Jor danowi bardzo do twarzy w 
ułańskim mundurze. Dziaduś ziryto
wany dostrzegł w lot uśmiech na u
stach dziewczyny. 

- Wiaćpannie też kselbanty i a
rna.ranty chodzą po glówce ! Skaranie 
istne z tym. tym drobiazgiem ... 

Urszula spiekła rac~ka i ISipuściła 
oczy. Pani Jadwiga odezwała się na
gle, chcąc odwrócić rozmowę: 

- Mości Lemandowski ! Ponoć wy 
<lano znów nakazy o ścią.gianiu rekru
ta? 

- Tak jest, .proszę waszej miłości! 
Zrana zajeżdżał urzędnik z Kriegska· 
mery i zapisywał dymy. Jeno patrzeć, 
a co lepSZY'Ch pJ1robków nam wybiorą. 

- Smutne czasy! - zauważyła pa 
ni Jadwiga. - \V krakowskiem, pod l 
Austrya!kiem nie lepiej. 

niesiony został )3..ko taki do Łon w l\0„. 
zielskiem~ ks. ,mpelan Paw et Puch er z 
Łon jako taki do Roźdz;enia . 

Lipiny. Pusill.ski robotnik PU.Szi 
chciał wskoczyć do wagonu .kolejowe
go, będącego w ruchu w hucie tutejszej 
lecz z rampy wpadł pod koła wago. sl 
JlÓW, które mu gJowę i nogi odcięły. d 
Podobno przestrzegano go, ale nie Sfu· 
chał rad dobrych. 

Z innyeh dz.it4lnrłj PolsU. si 

Łódź. Podcza'S uroczystej Pro· P 
ce.syi w Ś\\rięto Bożego Cial1ai powstał v. 
nagle po.płoch. Jeden z oficerów z1· 
stąpil drogę .dziewczętom, niosącym na 11 

poduiszce Białego Orła i skorifiskował ~ 
~o - to wywolalo popłoch, ludzie tra- 1 

tując się nawzaJem, uciekali na wszy. 
stkie strony. Dopiero po dłu2'szej chwi 
li zdołano tłumy usipokoić. 

Lublin. „Ziemia lubelska" donosi ~ c 
.że z tutejszego więzienia zbiegło 41 
więźniów, w tern 21 'polityczny ch, 15 
złodzi ei recy dywistów i 5 bandytów. 
:Przepłynęli oni rzekę, która płynęła 
kolo więzienia. Wystano za nimi vo· 
licyę , wojsko i kozaków. lecz kh nie 
ujęto. Kozacy rnzpoczęli strzelaniny 
po łąkachi n:e raniąc na szczęście ni
.kogo. 

O zamachu na biskupa Jaczewskiego 
donoszą pisma warszawskie z Lublina: 

Maryawita Zalewski strzelił d.o bi
.skupa Ja1szewskieogo z rewolweru. 
Strzał chybił, poczem Zaleski rzucił się 
na biskupa ze sztyletem i ranił go w 
.rękę wcale nie niebezpiecznie. Zbro· 
dniarza ujęto. 

Miasto zosta ło do głębi wstrząsnię
te \via<lomością o krwawym zamachu 
jaki szalony z fa11:i.tyzrnu maryarwita 
wykonał na osobę biskJupa lubelskiego 
Jaczewskiego. W 1calem mieści e panuje 
olbrzymie wzburzenie i zachodzi ·powa 
żna obawia Tozruchów przeciw marya
witom„ ]1kkolwiek sam biskup rpolecil 
oddziaływać na ludność uspokajaią1co. 

Aresztowany sprawca zamachu na 
biskupa Jaczewskiego Piotr Zaleski 
jest fanatykiem obłąkanym na itle reli· 
gijno-politycznem. Zhle~ki oświadczy!, 
że j-eg-o zdaniem duchowieństwo demo 
raliz-:-Uie lud. Postanowił on już dawno 
zamordowiać głównego przywódcę du 
chowieństwa, arcy;biskupa warszaw· 
skiego Popiela·. Obawiał się jednak, 
że zanim dotrze 'Cło arcybiskupa, poli· 
cY1a odbierze mu szylet i 1rew0Jwer. Po 

!Przestał więc na zamordowaniu bisku· 

- Czy prawda, że Marcelek do pa· 
!estry ma pójść? - z:a:py~1t Staszek, 
ochłonąwszy nie·co po konfuzyi. 

- Trzeba~ żeby szecH - odpowie· 
dziafa pani Jadwiga. - Niech trochę 
łudzi pozna, zaprawi się. Na rol ę czas 
mu jęszcze. 

- Zapewne pani maitko ! Tylko 
gdzie on tę palestrę znajdzie? SądY 
zniesione, inne prawa i język ob-cy. 
Nasze volumina Ieg·um zamienione na 
Landrecht, a trybunaly na Justit~ko· 
misye i Kreisgerychty. 

- Szelmy, rządzą się jak u siebie 
-szepnął dziaduś. . 

- Co robić! - rzek la van i J adw1· 
~a. - .Miarcelek wzrasta. W domu go 
trzymać Niech język namie, gdy ina· 
czej ,nie można. Myśla,lam g.o ~fo Kra· 
kowa, do brata mego, Jacka Mieros·ze· 
wskieg.o wyprawić, 1później ćhciałar11 
w -Warszawie go umieścić przy ~u 
którego z senatorów, za wstawiennic· 
twem do pani Potockiej ... Le~cz sly5zę, 
na jedno by wyszło. Niemców pełnv 
.wszędzie. Wolę z dwojga złego. 
niech do Piotrkowa idzie bliżej mu do 
domu. 

- Możeby landrata Sobolewsikiego 
popros.ić? - zauważył Staszek. , 

- Właśnie .rad11 ! - uciął dziadu5 

- -prosić Sobolewskiego! Et, zwa~' 
acan na słowa, lada czego nie p~ia· 
daj, boć czas na stateczność ta zaistarlD' 
wienie, !kiedy w kim budzi się do sa· 
.kJramentu małżeństwa 'POWOfa.nie ! So· 
bolewski ! Przedawczyik taki! Na. J~u~· 
rata się wypromowal ! Taki on 1 Jes · 
Żeby tu lucyferus sam z kohor.tatJli sw_e 
mi nadszed.l, a brzęknąl kiesą ·i zaśW1e 
dl tytulikiem, zaciągnał1by 1się niecna· 
ta!... I jak się to wyslllnęlo z mi zer' 
nego p:sarzyny ! Tfy ! Rozumiem jeSZ' 
cze komu się wyshJ,giwać ! ! 

(Ciąg dalszy nastąpi) . : . · · 



. 
r 0„. Jubelski~~o. Początkowo mial do- , 
r z onać zamachu podczas pogrzebu pra- ł 

ata Wadowski~go. ~-0grzeb ten od-
ył się przed. kilku ~mami, ale biskup 
ie wziął w mm udział.u .. 

Wobec tego ~alesk1 wiedząc, że bi
sk!IP Jaczewski będzie biermować 
Jzieci. czekal kolo pałacu biskupiego 
i zamia eh wykonał. 
park fila . robotn~ków w Warszawie. 
Robotnicy większych warszaw-

skich fa:bry~ ~~nieśli bardzo pożytecz 
flY pro1ekt .. 1 1uz go w iezęści w czyn 
wprowadzili. · 
ponieważ po ciężkiej pracy należy 

im się odpoczynek i 2iabawa, wlasne
!ll~ siłami urządzili sobie p'ark zabaw 
na Sa~kiej Kępie. 

W tym •celu wydzierżawili odpowie 
dni ogród, ocieniony stairemi drzewa
Jlli, ogrodzili go, 'Urządzili plac zabaw 
dwie estrady, salę do tańca, tm wyś~ 
cigowy, a w przyszłości zaimierz1a]ą 
wystawić teatrzvJc letni. 

Wszystko to dokonano własnemi si
lami po pracy.. Każdy z stowarnyszo
nych orzylożyl do tego dzieła cegiel-

o· kę i park zabaw robotniczych w ubie
glą niedzielę otwarl sw.oje podwoje. 

Zlot ,,_Sokołów" na ŚJązku. 
Dnia 2 b. m. odbyl się w Cieszynie I 

zlot Sokołów ~ oklr~u ktt1kows'kiego, 

no \~ swoim cza!'ie w przebieg pertrak 
tacy1. 

Z Czarnogóry. 

... Wiener Allg. Ztg.' 1 donosi z Ragu· 
zy. ze w Czamogórze rząd kazał zni ·z 
czyć druki1rnie wszy tkich opozycyj
nyc~ dzienników, wskutek czego czar
n~gorska partya narodowa w drukar
m w Raguzie wydrukował1a manifest 
w. ::O OOO egzemplarzy, w którym ob
w1!11a ks. Mirkę o złamanie konstytu
cy1, a t~a gabinet Tomanowicza napa.1a 
w namiętny sposób i zapowiada zem
st~ całego narodu. Rządowi czarnogór 
sk1~u udal_o . się część eg-zemplarzy 
skonf1skowac i znanych agitatorów 
którzy ją kolportowali, aresztovt.ać. ' 

Wrzenie w Indyach. 

Dzienniki londyfrskie dono zą, że ruch 
antyangielski w Indyach wzmaga się 
coraz bardziej. Zdaje się. że na czele 
ruchu stoją stude.nci w Pendżabie. W 
gazetach miejscowych indyjskich uka
zują się arty1kiuly podnied1jące. Agita
torzy usilują wywołać strejki robotni
cze i bezrobocie kolejowe. Studenci bin 
dusi w Tokio lączą się z ruchem. Pra
sa japor1ska jest w zupełności rpo stro
nie rządu angielskiego i z tego powodu 
panuje śród hindusów wielkie rozcza
rowanie. 

Chiny i Japonia. z zaboru pruskiego 1 rosyjskie.go przy-1 
byli goście na zlot. Z gniazd zaboru 
austrvackiego brafo udział w zlocie W roku zeszłym rząd chii'1ski zaż:i-
gniazd gaHcyj·skich 30, a śląskich 10. dal od Japonii oddania kopalni w Si(.rn 
P-0dczas zlotu odbyła się również uro- tinsaifuszunie oraz trzech kopalni w 

w czystość poświęcenia sztandaru gniaz- Jan taj u na tej zasadzie, że kopalnie na 

0
_ d1a cieszyńskiego. Na dzień 2 czerwca leżały do chińczyka Warva, który kupił 

zwQlali zlot również „turnerzy" nie- je za 100,000 Ianów. Na mocy trakta
ę· mieccy, a;by bronić niemieckiego cha- Jów zawartych w Portsmouth i w Pe

hu rakteru mi1a.sta. Po mieście 1rozrzucono kinie, Japonja nie ma prawa przywlas~ 
ta odezwy, aiby nie .dopuścić do o;panowa- czać sobie kopalni, położonych poz~ 

0 
nia miasta przez p.rzybłędów, a „Sile- ściśle określoną wytkniętą granicą. Po 
zya", miejscowy organ niemiecki, na- woluj'łJC się obecnie na art. 6-ty trakta
wo!ywal go . obrony przed kfldrami tu Portsmouckiego oraz art. ipierwszy 
„przyszłego wo}ska polskiego, utwo- traktatu Pekińskiego Japonia stanow
rzonego ·PO powstaniu w tym ce- czo odmawia oddania kap11lń i zawia-

0 lu, abv odbudować Polskę od morza domiła rząd chiński, że nie ZJaJmierza 
· do morza", i ·gorzkie lała lzy, iż do tej prowadzić nadal układów w tej spra

akcyi usiłuje się „pozyskać spokojny wie. 
lud śląski''. 

\V~adomośd ze świata.~ 

Setna rocznica urodzin Garibaldiego. 
Wloska rada ministeryalna postano 

wHa przedl-0żyć izbie deputowanych 
· ~rojekt, ażeby w przypadającą d. 11 

hpca setną rocznicę urodzin Garibal
diego rozdzielić milion lirów pomiędzy 
żyjąicych jeszcze garibaldczyków. Ro· 

r zdanie sumy tej ma być poruczone 11 
oficerom, którzy \Y.akzyli rpod Oaribal~ 
dim. 

~oosevełt o prawie własności. 

0 Prezydent Roosevelt wyglosił w 
y lndyanopolis w stanie Indiana mowę, 

w której poruszy! wielkie zagadnienia 
a Przemysłowe i społeczne. Specyalnie 

Ważną_ kwestyą zdaniem }ego tworzy 
~trzymanie prawa wMasności, które 

e !est mniej zag:rożone rprzez socyalistów 
1 ~narchistów, niż przez nadużycia lu
dzi nadmi~rnie bogatych. Prezydent 

-0 domaga się. aby rząd Unii mial prawo 
. ~oddania odpowiedniej kontroli kolei 

zelaznych oraz wydawania akcyi i li
st~w zastawnych. Tym sposobem bę
dz1~ możliwe zapobieżenie nadmiern_ej 

u kap1taliza-cyi. Roosevett zakończył a
Pelem następującym: „Żądi'a}cie uczci
WQŚci i odwagi od urzędników publicz
nych i przYl}Ominajcie bogaczom, że 
'P'.ZY używaniu majątków swych powin 
ni być świadomi tego, że są niejako ku 
ra.torami tych majątków, czy też pu
~~1cznymi mężami zaufania i że wszel-

ie nadużycf.a wla:sności sa zarówno 
~la nich, jak dla innych Judzi bogatych 
1 dla narodu zlowróżbne 1 '. 

Układ francusko-japoński. 

C Ambasador francuiski w Berlinie 
ambon telegrafawal do miniis tra 

dP~aw zagraniczny,ch Pichona, że zgo
. k nie z .otrzymanemi wskazówkami za-

o~unikował rządowi niemieckiemu 
;{?Wne zasady traktatu franko-jaipoń
P iego; takie same zawiadomienie 
b rzectstawil przed dwoma dn~ami am
d asa.dar francuski w Waszyngtonie rzą 
Lowi amerykańskiemu. Gabinety w 

ondynie i Petersburgu wtaiemni·czo-

Węgrzy przeciw Niemcom. 

Węgierski mini1ster handlu Koszut 
odebral debit pocztowy na W ęgrzcc:1 
niemieckiej „Ostdeutsche Co:-resp·1n
denz", wydawanej przez profosoi·l 
Bucłlolza w Poznaniu i podręczni
kom dl:a niemczyzny za granicą. połą
czonym z książką adresCY\Vą niemie
ckkh szkól z.ngranicznych, wydawa
nym przez ogólny niemiecki związek 
s~kolny. 

Jeszcze spisek na cara. 

W sprawie spisku na ·<;ara i tegoż 
rodzinę d0J1oszą stamtąd, że jednym 
z głównych aczestnrków tego spi5ku 
był urzędnik telegiraficzny w Peterho-
fie. 

Rozruchy w Rzymie. 
Do Rzymu przybyly z Tereni dzieci 

strej.kujący.ch robotników fa.bryk stali 
w Terni, które rzymskie rodziny robo 
tnicze przyjęły na wychowanie. Robo
tnicy wyszli w wielkim pochodzie na
przeciw i urządzili hataśliwą demon
stracyę, któr;a doprowadziła do starcia 
z p.olicyą i wojskiem. 11 żolnierzy per 
licyjnych jest lekko rannych. Z dem?n
strantów także kilku .zraniono. Pewien 
deputowany republikaf1ski, który był w 
pochodzie, również został poturbowa-
ny. 
Odrzmlne przez sąd Rzeszy rewizye. 

Dziewięcioma procesami w sprawie 
strejku szkólnego zajmował się znowu 
czwarty sertlt karny sądu rzeszy. Jak 
wiadomo ispowodowaly przemówieni1a 
wielu ks. ks. probos~czów i rzekomo 
.podburzające artykuły w spraiwie strej 
ku szkolnego wielką ilość wyroków, 
,opartych na znanym ?aragrafie 110 ~o 
dek~u karnego. Licznych oskarzo
,nych zasądzono na k~ary pie~iężne i 
więzienne. Wielu z mch z~loz~lo re
wizyę do sądu Rzes~y, ktory 1ednak 
wszystkie sprawy odrzucił. 

Ostatnie z nich dotyczyły wyro
ków sądów ziemiai1skich w Bydg_osz
czy, Gdańsku, Lesz~ie. Os~rowie, Po
znaniu i Inowrocławm. Wsród zasą
dzonych figurowali między .in~ymi ks. 
prałat Laubitz z Inowr?clawia I ks. oro 
bosz·cz Niedb1ł z Dubma. oraz redak
.torzy kilku pism polskich. 

s 
Sprostowanie. od rubryką .• z wy 

padkó\ r dnia" ydruko ano w zoraj 
przez omyłkę. że w demonstracya~h 
winiarzy w irne :vzięlo udział 2 O 
osób, ma być 200 ~Y ięcy o ób. 

Heeren. Górnik ł-J. Kleingann pldł 
do zybu kopalni. gdzi znaWazł śmieić. 

l(empen. 60 eminarzy tów, którzy 
w tutejszem seminaryum nauczyciel
kiem zdali egzamin ot rzym a li \ iado
mość, że pr,zeznaczeni są w zy cy dla 
szkół w obwodzie bydgo kim. 

fissen. W resturacyi Contclla vriy 
zlo do sprzeczki pomiędzy RO~ćm!. 

Gdy z lokalu chciano wyrzucić biorą
cego w sprzeczce udział Włocha, brnt 
je~o Gijecoudo Correzola strzelil z re
wolweru do !{ościnnego Sch-0tta tra
fiając go w ·amo erce. Sp!ral\v~a u
ciekł. 

Bruckhausen. Z domu przy ul. Al
brechta wypadł pewien robotnik przez 
okno 3 piętra i tak się poranił. iż nieba
wem w domu chorych umarł. 

Dortmund. W poniedzialek \V południe za
walir sic dach, 11iesko1kzo.nei jeszcze fabryki 
Bohm'a .Drzy ulicy Bornstr. - Murarze tani
sfaw SZimcsko•v i \V. Atoris zostali waczn·e 
pokaleczeni. Powód nicszczt;ścia nic został <lo-
tn<l jc~cze wyjaśniony. • 

St.lepel. Robotnik Panta. pochodzący z 
pod KrMcwca upil sic, wpadl <lo rorwu i utopi! 
się. Tak to koi1cza w rowie pijacy! 

l(assel. Na dworcu tutejszym przcjechal 
pociąg- ślusarza Klci11schmidb. I(ota ucit;iv mu 
~lowe. · 

Wielki los lotcryi pru kiej padl na 
nt. 200,355. 

Nowych 50-fenygówek (z odzna
czeniem pól marki) wybito już dosta
teczną liczbę, przeto dotychczasowe 
mają być usunięte. Ministerstwo skalJ' 
bu wzywa, żeby je zannienTano jak naj-
szybc[ej w kasach publicznych. . 

Wszystkich obojętnych Rodaków, 
których trudno nakłonić do czytlllia 
wnet polskiĆh, trzeba spowodować, 
by na czerwiec zapisali sobie na próbę 
,,Wiarusa Polskiego.'' 

„ , _________ _ 

Rozmaitości:. 

Wieczna młodość. W Webster-Ci
ty (w sitianie J owa) świeżo zaloż-Jno 
stowarzyszenie, jedno z najorginalniej
.szy.ch nawet na tle dziwactw amery
kańskich. Nazywa się ono „pierwl)ze 
towarzystwo wieczne} młodości" i d:1ŻY 
do przedłużenia wieku Judzkiego. Dzi
.wne jednak są środki, które mają pro
wadzić do tego celu. Ustawa przepi
duje kary pieniężne, nakładane na ka
żdego czło~a~ który „pozwoli sobie.i 
.zachorować. 

Rzecz jest traktowana, iak l 
wszystko w Ameryce, poważnie. To
warzystwo już posiada kilku set człon 
ków. 

Jeden z artykułów ustnwy brzmi, 
jak następuje: „Każdy członek towa
rzystwa, który zacłwruie i przez trzy 
id.ni nie wyjdzie z pokoju, po raz pier-
1WS'?Y zapłaci karę od l do 10 dolarów, 
gdy zawini powtórnie, zosta:1ie usunię 
,ty z towarzystwa na cza u :ueślony, 
,z!.l tłfzecim razem będzie na zawsze 
,wykreślony z listy członkóv.r". 

Jest to zapewne środek radykalny. 
Po usunięciu wszystkich chorych o
.trzyma towarzystwo Judzi zupeh1ie 
zdrowych. 

Jeden z następnych artykulÓ\1, 

,brnmi Jeszcze pO\Vażniej: „Każdy cllo 
.nek towarzystwa po przyjęciu sktaJa 
.zobowiązanie dowodzenia wszędzie i 
.w każdym wypadku, że choroba, sta
.rość i śmierć - sa to tylko wstrętn~ 
nawyknienia, z któremi n_ależy zenrnć 
na zawsze''. 

Ustawa nie przewiduje jednak ża~ 
,d.nej kary dla tych członków, którzy, 
pomimo tak stanowczego twierdzen~d. 
~pozwolą sobie" umrzeć. 

Pożar na statku. Parostatek „N:1-
omi" szedl z Muskegonu do Milwau
kee, gdy tył na samymy środku je~ 0-
,ra MJchigan na p0i:i,11i;ie wybucht oo

. żar. Whtr ro:łdmuchiwał płomienic i 

.w jednej chwili cały wierzch stat:·m 

.stanąt w ogniu. Położenie paruset pJ.
,sażerów i załogi było okropne, 
wszczął się straszliwy zamęt i zginę
liby zapewne wszyscy, gdyby szczęś
liwym tr:afem nie nadeszły dwa inne 
statki, które natychmiast rozpoczęły 

.akcy~ ra tunkawą. Zdołano uratować 

z~ t · h p · l 2 ró . Z załogi cz 
.rech ludzi z in ło , v om cni h, 'tl · -

lu za -: cxlnio lo r zo nieb z pie . ie 
,poparzenia. tatek z al prav:ic zu-
J>Clnic zni zczony. traty ryn J ,,,Zfł 
250. dolarów. · 

Dlu2 trzech E ardó .-. rgra-
bia Wincenty Peruc i z flor n yi czy 
ni zabiegi o odzyskanie od rzidu angiel 
kiego olbrzymiego długu yno zące
~o niemal miliard frankó\ . 

liistorya tego długu datuje ię od 
XIII tule ia. Byly to czasy. gd „ hnn 
ki genueńskie fl-0rentyńskie i lombar
dzkie rządzily finansami ca lego < ·(a· 
.ta. florcntyr1 ka rodzina Peruccich 
Jrnlezala do rzędu najbogatszych ban
~ierów owego czasu - byli to Rotszyl
.dowie ówcześni. W XIII i na począt
ku XIV - tulecia Peru iowie z polece
,nia tolicy Apostoł kicj kilkakrotnie u
dawali sic; do Anglii po inkasowanie 
,podatków i danin kościelnych. Z te
go powodu bankierzy ilorentyt'1scv 11:i
.wiąZ11li bliższe sto. unki z trzema ·na<;tt: 
,puj;}cymi po sobie królami angieb~i 
,mi - Edwardem I. t:dwardym II i f..
.<lwardym HL DziGki tosunkom E
dwardowie uzysk,;.di znaczny kredyt w 
banku Peruccicll i niejednokrotnie u 
ciekali się do i ·h szkatuły w kryty~;z
.nych chwilach. Po zamordowaniu f..d
,\\J1airda II następca jego Edward BI 
,\~pa~l w sz·czcgólne przykre poloże
ma finansowe znacznie pomnożone w 
.czasie wojny o koronę francu . ką. z 
tego wl':śnie czasu pochodzi naj·wię
ksza ~ZGSĆ dlu~u. o który upomina się 
obecrne margrabia Pcrussi. Jan Bi
.lani przytacza w swych kronikach 
t~eść 2.l'.lwartej w sprawie tej pożycz
k~ umowy. Eldward III. który nigdy 
rne odznaczal się uczciwością w do
trzymywaniu danego zobowiazaHia \V 

dr:iu 3 maja 1339, ch·„ąc uniknąć zatar
,g?w z b~ronami angielskimi o ściąga. 
;11e nadnuernych 1podatków, wyd~ł de
kret n~kiazujący zawieszenie wypłat 
Peru~c1om. Przedstawiciel rodziny 
,posp1eszyl do Londynu, aby zmieni~ 
,to Postanowienie, ale nic niczyskał i 
, dotknięty ciosem zmarł tam na a1pople
ksyę serca. 

Strah olbrzymiej na owe czasy siJ
my o tatecznie zrujnował-a Peruccich · 
.bank ich zawiesi/ wypłaty i ,,,;krótc~ 
.zba11krutowal. Pamieć długu żyła je
dnak przez w zystkie ·czasy w Ji.cz-

,nycl~ 2_okol~ni~ch Peruccich i potcm
J<o:v!e bankierow zawsze łudzili się na 
dz;1e1ą odzyshfania majątku rodowego. 
·?becny przedstawiciel rodu, korzys:<ł 
,Ją~ z pobytu króla Edwarda VII w Rzy 
m1e w roku 1903, napisał do niego l!st 
z przypomnieniem dlugu. aie nie otrzy 
rnał za-Onej odpowiedzi. 

. i->r~tensye P:Jrucciego do skarbu an 
~1elsk1ego wynoszą 231 mil. funt. szkr
lmg?w z proc. przez jakieś 600 lat. 
Z.~·a1e on s-0bie spraw~ z trudnoś..:i, j~. 
kie go czekają, nie ~r,d jefoak H;iJz~ei 
otrzymania :Iługu sp .H.!kmv„·ł<~o. 
fllll!I" P'8MCd •a mar 

---~ 
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Nauki w klasztorze w Bochum. 
W ciąsrn czerwca: 

Kazania dla kobiet i panien w środę 12 c:zer 
wca po polu<iniu o 5 godz. 

Kazani.e dla żonatych w środ~ dnia 19 czer 
wca na wieczór o godz. 8. 

I<azani~ dla młodzieńców w środe dnia 26 
czerwca wieczorem o godz. 8. 
ES --~-~.-- ... -r:z ---·--· --~~ 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Pierwszy wiec „Z,iednoczenia zaw. poi ·1~0 14 

w Holthausen p. Castrop 
odbędzie się w niedzielę, dnia 9 czerwca 
przed poludniem o 4 godz. w lokalu p. ł:linghau 
~· ul. .Ca~troperstr. Porządek obrad: Obecne 
meszczęśc1a na kopalniach i jakich środków u
ży~ należ~, aby temu zapobiedz. O liczny u
dzial prosi 

„.Zjednoozenłe zawodowe połskle." 
as@R _____ __sg - ----· -~ „ 

TowarzYstwo 2imn •• ,Sokół„ w Bochum. 
P:zy~zle posiedzenie Gniazda naszego od

będzie się w środę, dnia 5-go czerwca punktu
alnie .o godz. 9 wieczorem w lokalu p. Iiołz
schner<iera, przy ulicy Alejowej. - Szan. Dru
hów oraz R.odaków mających chęć wstąpienia 
do Sokola uprzejmie sie zaprasza . 

Czolem ! Wydział. 

) 

Baczność Rodacy z Bueir i Bec.khausen! 
W niedzielę. dnia 9 czerwca, o ~odzinie 11 

przed południem odb~dzie się ~adanka ce
lem zalo:ier.;a Tc1w. gimn .•• Sokól" na sali pana 
Vogta w Beckhausen. O licznv udziar proof 

K<nnit'Zt. 



Tr.~T /vstwo św. I<lzicgo w Gunnigiekl 
coaosł S\\ vrn czfonkom. ii zmarla żo11a czlonka 
•a~ei• 

śp. MAGDALENA BODNIEWSI(A 
ur. Tomaszewska 

w 39 rok u życia. - Po~n;eb odbędzie się w 
czwar-.ek o godz. 8-ej rano z domu żaJoby, ul. 
Ascbcnbruchstr. . Czlonkowie winni si~ sta 
wić w. czapkach i o<lznakach o ~odz. 7 i pól 
w ln:rnlu posiedzeń. O liczny udzial prosi (1) 

Zanztitcl 

ł 
Bractwo Rożańca św. w Giinn~gfeld 

do.nos.i siostrom. iż zmarJa siostra 5-eJ róży 

śp. MAGDALENA BODNIBWSKA 
ur. Tomaszewska. 

Pogrzeb od/będzie się w czwartek rano o 
~odz. 831.ł z domu ;i;aJo.by, ul. Ascherbruchstr. 
8. O liczny udzial prosi 

Przełożona. -
Towrzystwo św. Antoniego w Gelsenkirchen IIl 
donosi wszystkim cz.fonkom. iż umarla żona 

· czlonka naszego Bodniewskie.go 
śp. MAGDALENA BODNIEWSKA. 

Pos;rzeb odbedz.ie sie w cz.wa·rtek, 6 
czerwca, o ~od-z. 1)6l do 9-ej rano z domu ża
loby, przy ul. Wattenscheiderstr. nr. 7. (Oun
ni~fełd). CzJ'onkowie winnł sie starwić w 
czapkaoh o ~oozinie 8 na sali zwykfych posie
dzeń. O liczny udzial w pogrzebie prosi 

Zarząd. 

-•· • „ - • • ,!.. - 'r" \ „ - • ~ •. _. • 

Towanystwo św. Wojciecha w ROhlinghau. 
sen 

donosi swym czlonkom. iż miesięczne zebranie 
przypadające na 9 czerwca się nie odbędzie. 
ponieważ bierzemy udzial w pielgrzymce do 
Newiges. Zatem proszę .szanownych człon
ków i :Rodaków z Rohlinghausen, by jalk: naj_ 
licz.mej podążyli na miejsce cudowne. Czlon
kowie winni się stawić w czapkach i od.zna_ 
kach tow. o godz. pól do 6 w lokalu posie
dzeń. Pociąg odchodzi z Rohlinghausen o 
godz.inie 6 minut 35. O liczny udzial i punktual 
ue stawienie się uprasza (2) 

Zarząd. 
I ' 
t 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Haspe 
obchodzi dnia 14 lipca 

DRUGĄ ROCZNICĘ 

swego istnienia na sali pana Breuera (Bahn
hofs-łfoteO jedna minuta o dw-0rca. Porządek 
zabawy następujący: od godz. 1 i pól do 3 i pól 
przyjmowanie ·bratnich Tow., o godz. 4 pochód 
do kościola. Po nabożef1stwie z powrntem 
na salę, gdzie się odbędzie dalsza uroczystość 
na :którą wszystkie Tow .. które zaproszenia 
odebralv i te, które dla braku adresów zapro
szeń nie odebraly, jak najserdeczniej zapras,za
my. O licmy udzial w zabawie wszystkich 
Rodaków z łfaspe i okolicy uprasza (3) 

Zarząd. 

l(oto śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urZ!!..dz.a w niedzielę, 9 czerwca obchód 12-ei 
rocznrcy swego istnienia na sali p. Rohl, Diip
pelstr .. na którą szanownych Rodaków i .Ro
daczki uprzeimnie zapraszamy. Początek o go 
dzinie 5 no pol. Program ZJabawy: 1) Przyj
mowanie bratnich Towarzystw i powitanie 
pieśnią „Niech nas, jedność"; 2) koncert pana 
Lawicki§1;o z. Bruchu; 3) teatr amatorski poj 
tyt. „Jeden z nas się musi oż;enić. 4) Taniec z 
dalszą zabawą. - Wstępne dla gości przed 
czasem SO fenygów, przy kasie więcej. 

Uwaga: CiJonkowie mający karty wstę
pne na sorzedaż. winni się stawić o godzinie 
pól do 5-cj. - Cześć pieśni! (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" II. w Oberhausen 
donosi wszystkim Druhom oraz Rodakom i Ro 
daczkom w Oberhausen i okoNcv. iż urządza 

zabawę wiosonna 
w "rniedzicle. dnia 9 czerwca. na sali p. Webera, 
na która wszys.tkich jak najuprzejmiej zapra~ 
szamy. Początek o 51:odz. 4 po poludniu. Zaba 
Wili będzie urozmaicona ćwiczeniami f.!:imn., 
strzelaniem do tarczy o nagrody i rozmaite 
mi inne:mi grami tow. Wydział. 

Uwa~a: Oznajmia Slię Druhom gnfazda 
naszego, aby się stawili w niedzielę 9 czerwca 
o godz. 9 do t;>oludn. do odfotos;rafowania u 
THego, Priedrich-Karlstr. 

lfifl'b11fłliiniiHl!B!!fl f 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Gladbc"l.':k 
ż ·c.ty swemu szan. czfonkowi panu 

PAWŁOWI SUKOWSKIEJ\1U 

! 
i iego 11arzcczonej pannic 

. .MARYANNIE ABRAM.CZYKÓWNIE I 
w dniu ślubu, 5 czerwca, jak najserdeczniejsze 
życzenia. - Życzymy im. ażeby nasza pieśń I 
polska nic wygasła z pokolenia Jego. Zarz~:l_ ,,_ , 
da Para pe> trzykroć niech żyje! ~ 

lłliRfłl~"l!RMRR 
Towarzystwo św. Kaźmierza w Baukau 

obchodzi swą 18 rocznice istnłenia dnia 9-go 
czerwca w lokalu nana KQfPa. Porządek nastę
pujący: Od S!odziny 2 do pól do 4~ej przyjmo
wanie bratnich Towarzystw; o kwadrans przed 
4-tą, pochód do kościola na nabCY.lel1stwo, po 
rrabażeństwie powrót do lokalu, ~dziie nastąpi 
powitanie gości przez przewodniczącego, po
tem koncert, deklarnacye, mowy i śpiew, o pól do 9-ej przedstawienie teatralne, bardzo zajmn 
jącej sztuki. Po teatrze tańce ai do kmica. 

Wstępne dla czlonkó',v bratnich Tow. 30 
feu., goście przed czasem 50 fon., przy kasie 
75. Czlonkowie Tow. św. Kaźmierza mają 
wstęp wolny, ale muszą sie okazać usta.iwą to
warz.yską. Bratnie Towarzystwa uprasza się 
przybyć z chora~wiami, ale zwiniętemi i be.z 
palaszy. Na uroczystość n~aszą zapraszamy 
wszystkie Tow .. które 1zaproszenia odebraly 
także i te. które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebraly, a·bY nas swą, obec.nością za
szczycić raczylv. O iaknaHiczniejszy udzial 
pro.si (2) Zarząd. 

UwaR:a: Czfo•1 kowic, którzy karty odebra 
li na scrzedaż, muszą przed czasem niesprze_ 
<lane oddać. 

Towarzystwo loter. „Nadz.ieia" w Dellwig 
Szan. Czlonkom i Rodakom podajemy do 

wiadomości, iż tegoroczna zabawa nasza od
będzie się w niedziele. dnia 9 czerwca o go
dzinie 4 Q9 pol. na sali p. łfofstadta w , Dellwig. 
O licz.ny udzial czlonków i Rodaków orosi (1) 

Zarząd. 

Baczność Essen-Altendori i okolica! 
TOiwarzystwo IJOłi;ko-kat. Pod opieką św. 

Jana Chrzc. w Essen-Altendori obchodzi dnia 
9-go czerwca 

- 5 ROCZNICĘ -
swego zalożenia na wielkiej sali pana Posta 
(Kai!łergarten) rw fasen-Altendorf. ul. Altendor _ 
ferstr. nr. 318. Szanowne Towa·rzystwa, które 
za.prosŻenia odebraly. także i te, które dla bra
ku adresów zaproszeń nie odebraJ'y ~a powyż
sza uroczystość uprzejmie zapraszamy. Przyj
mowanie bratnich Towarzystw do godz. 4-ej 
Następnie powitanie -gości przh przewodni
czącego. potem koncert, przemówienia panów 
przewodnicz4cvch lub ich zastępców, śpiewy i 
deklamacye. W koiicu przedstawienia teatral
ne pod tyt.: „Niema jak to handel z wódką" i 
„Ameryikański pojedynek". Po teatrze dalsza 
zabawa. (2) Zarząd. 

Uw.ap: Do ko§ciola nie idziemy, ponie
'vaż nasz proboszcz naszym kilka razy P-Ona_ 
wianym prośbom zadość uczynić nie chcial'. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
oodaie do1 wia'<lomooci. iż w niedzielę, dnia 25 
:>!S 'B'ZSUJd(l. ·~::JJUZ::JO.I 'l'?h\S f'Zpoq:::>qo "ep'.fduQJS 

więc ,aby się Towarzvstwa do tego zastosowa 
ly. (1) 

Uwaga: W piątek. d11ia 7 czerwca, bę
<lzie przyjmowanie Biskupa. Towarzystwo 
św. ~r'bary również bierze w tern udzial. 
Czfonkowie winni sie jak naWczniej zebrać na 
sali posiedze1i. o godz. 5 i pól po poludniu. O 
licrny udzial uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św • .łózeia w Written' 
1donosi szanownym cuonkom oraz rodakom · z 
Witten i okolicv i Towarzystwom, które za_ 
proszenia od nas ocl·ebra.Jy i tym, które d1a 
braku a-dresów zaproszeń nie odebraly, iż na
sm 10 rocznica odbędzie się dnia 9 czerwca 
na sali Domu czeladz.i kaotolickiej, na którą 
wszystkie Towarzyst\va oraz wszvstkich ro... 
daków ser<l.ecznie zapraszamy. Tol'\vairzystwa 
wosimy przybyć :z chorągwiami. Program: 
Od 1 g;o:dz. do 3 i oót przyjmowanie bratnich 
Torwarzystw na sali posiedzel1,, o ~ rua 4 po
chód do kościola na polskie naibożeństwo, po 
nabożeństwie pochód na wielka salę do Domu 
czeladzi katolickiej, na której się odbędzie dal
sza uroczystość. podczas której koncert, ~pie
wy, deklamacye i mowy. O 7 godz. będzie o
degrany fa.dny teatr. Po teatrze taniec. O 
liczny udzial prosi (2) Zar~d. 

T<>warzvstwo św. Aiojzego w Kotifenburgu 
donosi szanownym cz.tonkom. iż przyszlle zebra 
nie odbQdzie się w niedz.!elę . dnia 9 czerwca, 
o godz. 3 po poludniu na sali zwyklych posie
dzeń. _l)prasza się szan. czlonków, aby się 
licznie na przyszle zebranie stawili. Rodakó\V, 
którzy jeszcze do Towarzystwa nie należą, 
uprasza się, aby na przyszle zebranie raczy-:li 
się stawić i dać sie zapisać na czlonków To
warzystwa, ponieważ nadcho'dzi rocznica i 
pielgrzymka -do Wer!. Cieszylo by mas, gdy_ 
by wszyscy mo1?:1i za sztandarem naszym po
st.!:,'pować. o co uprasza uprzejmie 

Marcin Sierl(li·erski, przew. 

BACZNOŚĆ GNIAZDA SOKOLE OKRĘGU 
VII-go 

Gniazdo Sokole w Mors-Hc.-chstrass. do
nosi uurzejmie, ·iż pierwsz3 r<>eznicę założenia 
Gniazda naszego obchodzimy dnia 21-go lipca 
rb. Prosimy Gniazda tutejszego okręgu do te
go się zastó5ować. Cwłem ! ( J) 

Wydział Gniazda w Hochsll'ass. 

„. 

Geny niskie! 

J. Barański, Wanne, 
Najwięksiy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje s:ię 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nrR 3 
---- naprzeciw kościoła katolicldego. ==== 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego tiię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego, 
Wszystkim, któ1 r.y u mnie wyprawę 

kup"'"fą,"Wypożyczam grn.t1' or<'P any na we-
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat taplcersll. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę! •a odpłat-:! 

Ba~zność Rodacy! . 

Pierwszy skład polski 
w Kastropie 

Stanislawi :Rzepka, 
Kastrop. Włdu.mentr. 8. 

Przed kilku dniami otworzyłem Q, 

~ specyalny skład margaryny I kawy, = 
ale mam także na składzie wl!!lzelkle w1roby •l\'8De, 1er, ~ 

~jaja Ud. ~ 
"C Zakupując towary na wapółkę ze składami trzech braci i tylko z ('t 

iiili pierwszorzędnych firm, jestem pr.&eto w stanie sprzedawać wszelkie ~ 
~ towary po tanich cenach. Ol.rócz tego daję jeszcze przy za.kupnie = 

r.IJ. funta kawy lub margaryny dwa bony. Proaząc o łaskawe po- •• 

Najtaflsze i 1 · 

dogodniejsze źr 
dło zakupna a 

młodożeńe6w. 

znajdzie zaraz do 
miejsce przy wyS-Ok' 
zaptacie. ( • 

Józef Klupczyń~ · 
Wanne, 

111. Ka.rola (Karlstr) ~ 

Uczennica 
a do łram •yksr;Ułceoi 
ezkolnem potrzeb111 ~ 
1 lipca. 

parcie mego interesu, kreśl~ 
644) 

&. Jilesli!lwetter1 

skład tow.arów krótkicl 
Z azacunkiem wełnianych i bieliani 

Stanisław Rzepka. Habtn"hor1t 
tlprzeda:waezka polska znajdzie zaraz stałe zatrudnienie. p. Dortmunt 

~~~~~~~_.;..~~~~~~~~1 

Gospodarstwo 
około 67 mórg przeważnie pei;ennej ziemi, w tem 
10 mórg łąki l około 7 mórg stare~o lasu, ziemia 
wszystka w jednym planie przy mieszkaniu, budyn
ki dobre (dom o 5-cui pokojach) żywy i martwy 
inwentarz i cały zaaiew oraz nowe porządki gospo· 
darcze, z powodu stosnnków familijnych (bez wy
miarn) do sprzedania Inwentarz: i konie, 8 sztuk 
bydła rogatego, 2 maciory, gęsi kury i t. l. Ko
ściół i szkoła blisko, do miasta. i kolei 4 klm. Cena 
kupna 7 300 talarów, wpłaty 3 OOO talarów 646 

Fr. Rudnicki, Naumanoshof 
per Sehlldberc (Ostrzeszów) in Posen. 

Budzik gL dzwonek. l,BG .u. 
Zegarek ~~::~· 2,ar; i0 

Zegarek sreC:!n~'"' 6,sr; m). 
Cenni.kl' około 2000 ilustn 

c;y:i wya. dt.rmo tr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błsmarek.a •· (440 

Kasa osz~ędności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta . 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski. 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) 

Najlepszym środkem domowym 
przeciw kaszlowi, chrypce dy· 
chawicy, duszności, lrnrczom żo· 
łądka, tasiemcowi, "t>~iom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Buehow&kle1to 
ollf',jek e.ukalyptmm\\)'• 
Tysiące Judzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 
się w butelkach po 50 fen., 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
czą. wszy od 4,00 mk. franko. 

Il. BUOBOWSKI 
fabryka. chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
Poznaniu. Adres do zamówień: K. Buchowalri, che

misch pharmazeutische Fabrik. Posen 48. 

SLUŻACA POLKA 

znajdzie zaraz dobre miejsce w restauracyi. 
Zgloszenia przyjmuje Miedziński w Herne, ul. 
Neustr. 24. 

FIRANKI wuelkiego rodzaju pierze i lai· 
huje na nowo i reparuje najtaniej F ARBIER.ftll 
OALLUSCHl\E. PRALNIA W BOCHUM. Tt1 

ar. 911. 
Filie: Hołstcde, Herne. Eickel, Rohli•i· 

h2useo, Linden. Hattin~en. LanKendreer. M11· 
ten, Castroo. Kamen, Dortmund, Oerthł. 

(lalkowłte urzą
d&enie składa 

e1~ar. 

Pierwszorz~dna fabry
ka cygar urządza cał
kowicie pod bardzo ko
rzystnymi warunkami na 
stały rachunek. Żaden 
skład komisowy ani filia. 
Ludzie, którzy posiadają 
skład i mog!\ dać jakąś 
pewnoM, zechc„ si~ zgło
sić podB. D.1&.&.& do 
Haasenstein i Vogler, 
Koln, a. Rh. 623 

~· ....... ~~ 

Rodacy' popieraj-
• ełe prze• 

1nysl polski. 

~~~~""'-~ -- I 

Cze I. kra wie~li 
znajdzie zaraz sta~ 
zatrudnienie 641 

M. Miedziński 
Herne1 

Nea8tr. n•. U 

Kilku krawc~1 
na duże i mał& sztnh 
poszukuje llAra& ~! 

Wojciech 
Powalows~, 

Deehum Alleesłt· 1' .--

I 
Zaprosze~i! :e 
;t :f! weselne 

w pięknem wykonaniu i na 
•l•gnck.im kartonie oraz ba· 

nc d:ruki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

.1. łf.oJthtHrStr"-!IH r1. 

r""Vt-'1 .. „,,,. ... --.. 
I 

......_.. .................... „ ......... „ ......... „ ......................... „ ........... ..,., ~ 
lA. druk • .nakład m redatcye Od1)0'Wi~zla}ny' A I to·• i Br e J I k f w Bochum. Nakładem J czcionkami :Wydawnictwa „Wiarusa Pol" w BochlUIJ. 
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ł „ 
vi&Md codzł1:nnle z wyjątkiem dni Pośwłątecz- Za mserab placl sle za miejsce rzadka drobwp 
~~ Prnedplata kwarbilna na t><>Czde I u listowych I I 8 t I I o I ka 15 f. nnlosze1Jie, zamieszczon~ nrzed fnseratane fi'J'J&łł l mr. 50 fen., a 2 odn~zeniem do domu 1 mr I o e za r'- 1i Z"Z '- ~. „ 1i2 hm. „Wia.rus Polski" ~isany iest w cenniku poc~ t I J I 1 fen. l(to często ogłasza otrzyma rabat - ListJ' 

90WY'łll pod znakiem • .L. polnisch nr. 123.„ „Wiarusa Polskiego" nalety frankowa4 I poda• • 
nich dokladny adres piszącee:o. Rekoo. me zwrM:8/I 

~ * ( a;-.111.-...... ::.. ... „ .... „„ ...... „ ....... 1!!191~--------------...-.---------------------
' ~edwkcya:. Drukarnia I Księgarnia zaaJdu.Je sit w Bochum, przy ulicy .Maltheser~tr. 17. - Adres ,,Wiarus Polski" Bochum. -Te 1efonnr.1414. 
~----

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
111jwJć, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jut Polakiem, kto potomstwu swemu 
ralemczyć się oozwoli ! 

\!!!!·- q ag 

Z wypadków dni;,, 

W .Madrycie rozpoczął się proces o 
· zamach na królewską parę hiszpańską 

wykonany podczas pochodu weselnego 
Główny sprawca zamachu, jak wia

(iomo, odebrał sobie życie. 
Prokurator wniósl przeciw Perrero

w] jako współwinnemu o 16 i pó1 roku 
· y.rięzienia przeciw 6 innym oskarżonym 

o 9 lat dla każdego. 

Na narożniku ulłcy Ogrodowej w Zu
t'ychu eksplodowała bomba. 

Wskutek wybuchu odniosły dwa sze
ścioletnie dziewczęta ciężkie okalecze
nia i jeden sześcioletni chtopiec lżejsze. 

W Lodzi rzucono bombę, od której od-
\ niosło rany 20 osób. 
:' Pomiędzy ciężko rannymi znajdują 
się dwaj tajni agenci policyjni, dawniej
si członkowie partyi socyalistycznej, 
1 stojkawy, dwóch żołnierzy, żona a
Jl;enta policyjnego i córka pewnego ślu
·sarza. 

Policya aresztowała 100 osób, lecz 
sprawców zamachu nie schwycono. 

Austryacka Rada państwa zbierze się 

no raz pierwszy 17 -go czerwca. 
Połączenie stronnictw narodowo

niemieckich nie przyszło do skutku. u-
tworzono tylko wydział. który ułatwić 
ma jednomyślne postępowanie w spra
:wach narodowych. 

Ostateczny wynik wyborów w Galicyi 
do austryackiej Rady państwa przed-

stawia się jak następuje. 
Z pomiędzy 106 mandatów zdobyli:· 

konserwatyści · 14, centrum ludowe l 5, 
.narodowi demokraci 14, ,ybezrodza;o
:wi'' demolw;aci 7, p.ostępow.i demokraci 
~' ludowcy 16, dzicy 2, socyaliści 6, sjo 
niści 3. ukraińcy 16. r.uscy radykali 4, 
moskal-Ofile 5. 

I<olo pol'Skie liczyć więc będzie 70 
:Posłów ,z GaHcyi i jednego ze Sląska 
austryackiego. 

Koniec strejku szkolnego. 
:Rząd pruski od1niósł1 zwycięstwo 

nad protestującą z polecenia ~o~zic~w 
.przeciw niemieckiej nauce rel!gu dz:a
. twą polską. Streik szlml1ny w dzieln_i
·~ac]1 polskich zaboru pruskiego slabme 
l ~a kilka dni z pewnością ustanie zupel 
nie wskutek kroku uczypionego przez 
,grniny szkolne Chojna, Goleje.Fa i So
snowa, o którym donosiliśmy f\V ze
~ztym numerze, i wskutek stanowis~a, 
la·kie wobec kroku tego zajęla Wię
kszość prasy naszej w Polsce, która 
krok ten uważa w danych warunkach 
.za dobry. 

Przemoc zwyciężyła na razie, ale 
jakie to jej zwycięstwo'? 

Oto 1 · .JJ • 

znamienny list dziecka połskiec:o. 
który dosta! się do rąk naszych: 

I( o c h a n y B r a c i e ! Muszę też 
raz do Ciebie oare słów pisać. Dzięki 
Bogu jestem dosyć zdrów. Teraz od 
Wielkanocy chodzę do I klasy i będę mu 
siał jeszcze dwa i pół roku chodzić do 
szkoły. U nas też był streik dzieci 
i ja też z niemi naturalnie strejkowałem 
Żebyś ty wiedział co się działo w G ...... , 
jak był strejk. Policyanci stali koło kia 
sy, żeby rodzice czasem nie przyszli 
do klas jak nauczyciele bili dzieci. Tak 
nas męczyli, że jak przyszedłem na po„ 
ludnie do domu, to nie miałem czasu 
obiadu jeść, tylko zaraz na areszt iść 
a w nocy musiałem się uczyć, bo jak 
kto nie umiał. to okrutne baty dostał. 
Było to nam za ciężko i musieliśmy 
przestać strejkować. Teraz iuż nłe strei 
kują, bo bardzo bili, tylko szkoda. że 
nasz ks. ..„.. poszedł do więzienia, 
choć nie winien. 

Tyle z listu dziecka polskiego. 
Społeczef1stwo polskie us.tępuic 

~przemocy, ale temu nawet najzawzię
tszy polakożerca tryumf ujący z po
.wo du tego „zwycięstwa" nie zaprze
.czy, że wskutek strejku szkolnego 
,wzrosla ogromnie 1sila odporna tSJPOle
czeństwa naszego przeciw wysiłkom 
germanizacyjnym wrogów naszych. 
To rzecz najglówniejsza! W sercach 
,dziatwy, która opierah się niemie
,ckiej nauce religii, pamięć tej walki ni
,gdy nie wygaśnie i budzić będzie za
,wsze zapal dla sprawy, przeciw której, 
skierowane są ataki polakożerców. W 
,tym względzie więc rząd ;pruski nie 
doczeka się nigdy pociechy z odniesio
nego zwycięstwa. 

Pozn granicami Prns sprnwa strcj
. ku ·sz1kolnego i śwdld, jakimi walczono 
,przeciw niemu, prusakom chwały 1ie 
przysporzyły, jak o tern sami wiedzą 
,najlepiej. · 

Niechaj więc jeśli chcą miną nad
rabiają i tryumfują z odniesionego zwy 
cięstwa ! My ponosimy tylko straty ma
teryalne - moralne zaś i to olbrzymie 
,poniósł ktoś inny, co mu przyszłość z 
pewnością jeszcze lepiej uświadomi. 

Wfoce, które odbyć się winny w ka 
.żidej miejs.cowości, p..owi1nny '.l)achęcać 
.obecnie lud polski, by w domu starał 
.się dziecku zastąpić to, 1czego mu szko
ta odmawia. :Elementarz, dzieje narodu 
,naszego, śpiewnik polski, katechizm i 
,pismo św. w języku polskim - książki 

te powinny się znajdować k1oniecznie 
w każdym domu polskim; wszelkich 
:Zaś sit dokladać trzebh, by mlode poko 
lenie na książkach tych się przygoto
.wywalo do spełnienia obowjązków, któ 
re go czekają. 

Społeczeństwo nasze uczyniło co 
mogło, by przeszkodzić niemieckiemu 
wykładowi religii; niechaj świadomość 
spełnionego obowiązku będzie bodźcem 
to tern intensywniejszej pracy naro
dowej na wewnątrz . 

* * ;',; 
Podajemy poniżej kilka glosów pra

sy polskiej w sprawie kroku uczy~io: 
nego przez ojców strejkujących dz1ec1 
z Chojnic GoJejewa i Sosnowa. 

Dzie~nik Kujawski" pisze: 
'.',sposób, którego wy~e.nieni P.cm:Yżcj Oi

cowie si;min powiatu raw1c.k1ego uzylł ~. ce·u 
zatatwienia sprawy „stre~·~u sz.kólne O· , u
ważamy za nader szcz~łrwy 1 pr?wadz.~cy 
do ostatecznego uko!1czenia te1 narw1ekszeJ O-

becnie tro ki naszej. Oby trlko z drugiej stro 
ny dobrze zrozumiano pobudki tego kroku i 
do nich się za tó owano! 
: ,,Lech" ,podaje pod nagłówkiem 
„Droga wyjścia 0 bez uwag nadesłane 
JillU pismo, które ko1'tczy się tak: 

„ ... oby list otwarty gmin Golejewko, Choino 
i Sworowo w pCYWiccie rawickim naprowadzil 
nas na dobrą dro~ę. Gminy te ust.wity wo
bec przemocy, ale z.aZJJaczyly, że przy :zasa
<lzic swej, <lla której tyle o(iar poniooly. stano
wczo obstają. To jest stanowisko bardzo slu
swe i moiem zdaniem :zaleca, się, aby takż'c 
iune gminy poszly 7..a tym przykładem." 

„Goniec Wielkopolski" podaje prJd 
:na~lówikiem „pierwszy publiczny pro
test ojców rprzeciwko niemieckiej n.a
uce religii" (pierwszy przecież nie je t, 
bo była sila protestów na wiecach 
publif.znych) bez uwag gfos o.tców i 
pisze, że przedewszystkiem bardzo 
dyplomatyczna i przezorna odpowiedź 
Rzymu przy,czynila się do zmniejsze
Jllia się strejku SZ!kólnego. 

„Postęp" pisze: 
„N'l!giej prawdy nie wolno jui nam <lzi

siaj pisać w sprawie streiku szkólnego, gdyż 
.czekają nas zaraz proccsa, wiec nie możemy 
tego wypowiedzieć co serce i dusza nasza rzu 
je. Godzimy się jednak na stanowisko, jakie 
jest wyrażone w piśmie wymienionych trzech 
gmin, ~dyż jeżeli ustępują przemocy, to czy_ 
nią to z orotcstem na ustach. że sumieniu ich 
· zasadom l\Qścioia czyni się krZYWda. 

„Myśmy już przed Zielonymi Swiątkami 
navis.ali, że wobec coraz większych kar na.kla
danych już nie na same dzieci, ale i rodziców 
trzeba będzie zaniechać streiku sz,kólnego. I 
dziś to powtarzamy, bo innej dr~i wyjścia z 
tei sprawy 1nie widzimy, Powyższ_e pismo 1..a
.wiera jes:ocze pewne zwroty dyplomatyczne, 
jak np.. ażeby wladzy szkólnei umożliwić u
stępstwa, dla tego O<.l strejku szkó1!1ego si~ 
cofają. Jakie to ustępstwa być mają ni_e wie
my. chyba, że czynią się jaikie pertraktacye 
mig,;dzy I(zymem a rz<idem pruskim. My tam 
od rządu pruskiego nie spodziewamy się wiel
kich ustępstw. Jeżeli sw~o nie mogliśmy prze 
prowadzić, to też niech rodzice w domu nau
.czają dziatki praw<! wiary św. w oliczystym je
zyku." 

„Gazeta Polska" wreszcie tak się 
odzywa: 

„Powyższe oświadczenie i protcsrl ojców 
z Chojna. Golejewa i Sworowa jest z.rażeniem 
albo raczej zawieszeniem broni w walce z r1ą 
dcm pruskim o polską naukę religii w szk0<le. 
Podejmując tę walkę w wrześniu roku zeszle
go spofeczcf1stwo nasze, niewątpliwie przygo_ 
tawane by.to na straty i ofiary, gdyż gdzie 
drwa rąbią, tam wior.v padają. 

„Rząd pruski z calą energią z.abraI się też 
do tlumienia strejku, nic przebierał w środkach 
używanych w tym celu, kary sypaly się coraz 
liczniojszc, naci_sk stawał się coraz silniejszy, 
tak iż nastąpić musialy i nastąpify też sto~un
ki takie, że nietylko siabi i bojaźLiwi zaczęii 
.opuszczać szeregi walczących, ale nawet 'lllY
trwalsi i energici'Jlicjsi p-Q.wiedzieć sobie nieje
dnokrotnie mu~ieli, że trzeba uledz przemocy 
dobrowolnie, trzeba zaniechać oporu, nic chcąc 
dojść do zupcl11cj ruin:r materyalnci. 

,,W takiej sytuacyi z.naleźli się o;cnwie 
strcdkujących dzieci w Chojnic. Golcjewie i 
Sworowie. Widząc, że dalsza walka sprowa
clzilaby na nich kleske materyalnq, postan<J
wili walki . chwilowa zaniechać i ganić 
ich za to nie można. Wyszli oni z walki tej z 
honorem, gdyi nie zrzekając się sv,rych praw 
przyrcx:lzon_vch. oświadczaj[l, iż ustcnUją tylko 
wobec przeważających sit przeciwnika. 

,,Jak się do\\·iadujemy, podobne oświad
czenie i protest zamierza o"'losić także kilka 
innych ~min, które nic sn }uż w stanie dlu.żcj 
ponosić ciężary jakie na. nic spadly z powodu 
strejku szkolnego. 

Co do poruszonego przez „Go
niec Wielkopolski" stanowiska Rzy-
,mu w sprawie zkolneji pod/'ljerny je
.szcze co pisze „Polak": 

„Faktem Z2.Ś jest - czytamy w wymie
nionem pi ~mi - że r:~ąd pru ki przez we,iro 
przedstawiciela w Rzymie i przez inne J obni 
ki szczerze mu oddane uiyl wszelkich 'rod
ków, aby po prostu wymusić na Ojcu św. 
enuncyacyę, któraby potępila streik szkólny. 
My o tych zabiegach rz::idu pruskiego oś ie_ 
my. wiemy nawet. że przez. pewien czas rzą1 
pruski byl przekonany, ie Watykan stanie po 
jego stronie i odda mu pewne przystugi w \Val 

ce z Polakami. Myśmy . obie "\\'Ówcza Ulf~ 
powie<lzfoli, że rz~d pruski sic lud'l..i co do te· 

· ~o j z góry wiedzjeliśmy, że Ojciec ś . po
grc<lnio stanie po naszej stronie. Tak sie też 
stal o. 

1t.•• 1111L\' na obczv;, ie. 
-

l(arciarstwo między Polakami. 
Z nad ujścia rzeki Ruhry. Niedaw

no dopiero przybyłem w te strony i ku 
memu przerażeniu zauwaiżyłem, że „ie 
którzy Polacy hołdują karciarstwu. Ha 
zard w calem tego słowa znaczeniu 
grasuje w niejednej miejscowości nad 
ujściem rzeki Ruhry do Renu. · 

Gńają starzy i młodzi, robotnicy i 
przemysłowcy, w restauracyach i w 
domac]J prywn,tnych. -

Jak się podczas mej wędrówki przez 
okolice tutejsze dowiedziałem, to są ta
cy, którzy jednego wieczora prze~ry
wają w „rnauszla" nie po 5 lub IO ale Po 
50, 100, a nawet więcej jeszcze marek. 

Jak się tedy można dorobić pr.~Y. 
takicm postępoyaniu? 

Jak niektórych namiQtność o pa no~ 
wała, tego najlepszym dowodem, że 
pewne grono 1ubowników hazardu za
częto grać w karty na scenie w czasie 
zabaw_y, podczas gdy inni bawili się na: 
.snli. 

\Vynl1atano im jednak figla. Bo oto 
.niespodzianie podniósł ktoś kurtynę. co 
spostrze.gJszy, karciarze zgarnąwszjr 
pieniądze, .ze wsty-Oem uciekli za kuli
sy. 

Ostrzegam owych karciarzy upra
wiających hazard, oraz gościnnych, któ 
rzy haz)ard w swy·ch lokalach cierpią. 
aJy poprzesta.li uprawiać swe potępie
nia godne rzernioslo, gdyż inaczej wy„ 
mienię ich wszystkich 'PO nazwisku. 

Nie mogą bawiem patrzeć spokoi„ 
nic, jak niektórzy hazardziści ogrywa
ją niedoświadczonych młodszych prze
mys?owców i robotników i prowadzą; 
kh na zlą drogę. 

Dziś nam nie hazard uprawiać, tylko 
składać gro z do grosza. by interes po
wi,ększyć lub wrócić do Polski, tam wy 
kuoić jakiego hakatystę i przez to oo-
mnożyć majątek narodowy. · 

W szedobylski. 

Podła zaczepki, 
Oddawna donoszono nam, że pewne 

osoby znane nie z najlepszej strony o
gółowi Połakó\v na obczyźnie a obraca
jące się dużo po tutejszym obwodzie 
przemysłowym, korzystają z każdej 
sposobności, by prywatnie rzucać o
szczerstwa na ludzi im niewygodnych. 
Przy kuflu piwa przeważnie upra
wiają owe ocobniki najwstrętniejsze 
plotkarstwo, które amo przez się świad 
czy o najwiQkszej nędzocie umysłowej 
i moralnej owych plotkarzy. Z dobrem 
imieniem i honorem innych obchodZc1 
się oni tak, jak tylko postępować mog-ą 
ludzie, którzy sami honoru nie posiada
ją. Z kót takich wypłynęły też umiesz
czone w ,,Pos ~pie" i \V O"' la\ rionym 
,,Górniku Polskim" następujące „nie
winne" głosy: 

Wcstialia. 14 maja. 
Dziwi mnie, ;~e od dfui z go czru u nie daje 

nam nasz kochany „Postęp" żadnych wiadomo 
ści 7. Westfalii i 'adrenii, a jeżeli coś napisano. 
to bardzo malo. tak, ie zdaje sit:;. że teraz od 
czasu, !!d\· jedno z pism polskich przestafo tu 
wychodzić, nastąpily lep~.ze stosun.ki i zg.xla 
między Polakami. Na pierwszy rzut oka zda-



je s:ę. że tak rzeczywiście jesi, lecz znaiąc sto i 
sunk1 dokladnie każdy powiedzieć musi, że W 

ie jest tak dobrze i tak ladnie fak \vypatruie 
JtQWierzchownie. Germanizm pożera tak samo 
iak dawniej narodowość wychodźców polskich 
i narzuca .anu swoją, to jest germańską lec:6 
•ie czasem z wolniejszem tempem, tylko znacz 
•ie przyspiesz.onem. Tu potrzeba więcej pism 
polskich na miejscu, tu pq,trzeba ludzi wyksztal 
conych do pracy narodowej, lecz nietylko wy
ksztalc-0nych, ale zarazem rzetelnych i uczci
wych, aźeby do _pich mieć zaufanie, bo do tego 
czasu zawiedziono nas bardzo. a wiele, bar
dzo wiele grosza narodowego wyrzucono na 
marne. Szerzono tu najwięk,szy bojkot naprze
eiw pismu bratniemu, które z powodu tego rnu
sialo upaść, mimo tego, że ci, którzy bojkot u
prawiali, wiodzieli, że pismo to jest na wskroś 
aarodowe i że jest wlasnością nie prywatną, 
lecz szerszego ogólu polskiego, a uczynili to 
lf latego, bo UczvH na nieuświadomienie szer
szego ogólu polskiego i gdy nic będzie kogoś, 
ktoby mógt blędy wskazać i takowe potę,piać, 
oędą sami dziafali podług swego widzimisię. 
Tak też się stala, aż teraz nareszcie bomba 
p~k.la, bo ci, którzy najwięcej zwalczali prąd 
11arcxlawo~demokratyczny, którzy tych ludzi z 
tego kierunku odmawiali od c.zci i wiary i na
z:v.::.wali pisma jak „Postęp" i „Gomiec" oisma
Jl]i ugodowców, panków poz.nańs1kich itd„ boi
~otawano je ta1kże na każdym krnkiu. Do tych 
iudzi na czele należal pan tI. glów'I1y adiutant 
pp. Brejskich i Kwiatko1wskich, za to też, że 
umiał tak dobrze zwalczać wszystko co TJa
.,;odowe, dosta.ly mu się nie tylko urzęda hon )
rowe, a nawet podobno cokQ.lwiek platne, po
między nimi też i kasyerstwo św. Józefata. 
Gdy syn ·tego pana adiutanta ściągną! czyli 
przvswoil sobie kilka setek z Ziednoczenia Za 
wodowego Polskiego, pomyślano sobie: trzeba 
i ojcu na palce patrzeć, jeżeli syn coś podobine
?:O zrobil. Zabrano się do rew,iz;y,i kasy św. 
Józefata i przekonano się, że i tam braknie coś 
okolo 400 marek, a więc jablko padle blizko 
jabloni. T teraz ów wielki vatryota zszed.r do 
równi tych, którzy lubią cudzą wlasność, a pp. 
'.Brojscy milczą, tylko rumic111lcc wstydu wystą 
pił im cokolwiek na twarz. - Na dziś tyle, w 
Qlizkiim czasie doniosę obszerniej. Polak. 

Tyle „Postęp", któremu sekunduje 
.„Górnik Polski" w naśtępujący sposób: 

Bochum. Defr:mdacye w caracie panów · 
Brejskich. W tych dniach pojawiła się w caf ej 
prasie polskiej następująca lakoniczna uchwala: 

„Zebrnny w Gelsenkirchen Komitet „~wię 
tojóz.afacia" w dniu 5 rml.ia 1907 uchwalil, 
co następuje: 

i: I(omitet „Swiętojózafacia," składa p. Jó-
zefa Haina z Bochum-Hoistede z urzędu 
lako skarbnika „świętojózafacia". Powody 
bardzo ważne sa Komitetowi znane. KD'll1i
tet „Swiętojózafacia" połwierdza wybór 
pana Stanislawa Zmyślonego z Watten
scheid na skarbnika „$więtolióz.afacia". Od 
tąd nie wolno p. Józefowi Ha,!now1 przyj· 
mować składek -na .,Swiętojózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd 11adw
lać na ręce pana Statill;fawa Zmyślomego w 
Wattenscheid. Bochumerstrasse 156. 

Komitet „$więtotlózafacia". 
Uchwala pov.ryższa interesuje nas o tyte 

tylko, że wykazuje, do jakich rezultatów doP-_ro 
wadzaią panowie Brejscy swą polityką gcszef 
.ciarską. Oni sami starają. się jalmai.iwiększe cią 
gnąc zv..ski ze swej „polityki narcxlowej", ich 
zauszinicy pragną czynić to samo w danym n
z1e przez defraudacye. Co bowiem byfo OCYWD
dem powyższej uchwaJy. wyjaśnia nrum kores 
pon~l.ent „.Postępu" w nr. 112 tegoż pis.ma. Otóż 
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ŻU.BROWIE 
Opowiadanie hi~toryczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy)_ 

Lewandowski mówił, że ipodo
bno przyszły słuchy ·o wielkkh bit
wach z Francuzami. Tu i r{)IWdzie już 
posterunki ściągają, oddziały groma
dzą. Z Nowego Miasta do siedmdzie
sięciu rekruta wybrali i uprowadzili. 

- Ba-b'?. ! Ozego ludzi'ska nie mó-. 
wili! Że Napoleon wojnę Austryakovi 
wydał i że się koronow_ać królem na
szym zamyśla... Pia,ni SYTI'Oi\YO, my 

tam nic podobne.go 'Ilie doczekamy już. 
- Oj, pewno! - przyznała smutnie 

pani Jadwiga. - Niech1by już mz po
kój jaki nastał, albo li lad przynajmniei 
kój jaki nastał, albo li ład przynajmniej. 
Nie wiadomo, co począć, jak się r0ządz
dzić ! ? W którą stronę się zwrócić? 

- Tu źle mospanie i tam nie do
brze!... Niemców zewsząd ni.by m D

wia naszło! Grunwald im pachnie! 
Radź tu teraz ze smykiem takim. Ot, 
za mojej pamięci chłopiec szedł na pał1 
ski dwór.„ a nawet i do palestry!... A1e 
palestna była szkołą, mosipanie, n:fr 
·większych sta1tystów. Tam człek mło 
dy zaprawiał się do p;racy publiczT~ej, 
tam poznawał praiwo, tam .. _. 

StarowLnp. uciął lnaglei i no~r;i~:yl 
się w zadumie. Szkliste jego oczy 
rn_z?ą zia,szły. Zebrani nie śmieli prz~
rywać milczenia. $wiece lo1owe1 
skwierczaty tylko hałaśliwie w Hchta
rzach. 

srnek pana Józefa ttaina miał „chwalebny" za
miar zdefraudowa6 kilka set marek z kasy 
wiarusowej organizacyi. Lecz na gorącym u
czynku przylapal go pan Jankowiak i kazal go 
wsadzić do ula. Po tym bohaterskim czynie 
synka postanowiono trochę lepiej patrzeć na 
palce ojcu. Zrewidowano kasę „$więtojózafa_ 
cia", którego kasyerem byI pan Józef tlain, 
prawa ręka panów Brejskich, i wykazało się, 
że braknie w niej 400 marek. Zatem ojciec nie 
byl lepszym od syna. Wobec tego nie pozo
sta.Co nic więcej, jak P. ttaina zJożyć z urzędu, 
co czyni powyżsa;a uchwala. 

Postępek p. Józefa tlaina wcale nas nie 
dziwi. Patrzy on przecież codziennie na to, 
jak inni ciągną zyski z grosza publicmego, więc 
powiedzial sobie. czemuż i on tego czynić nie
_qia. Biedak zapomniał tylko, że w takich ra
zach t11zeba sie zręczm,ie brać do dziela, aby 
sobie nie zaslużyć na zarzut defraudacyi. Gdy
by tak na przyklad nie byl pisal rządków dru
ku w organie wiarnso•we.i organizacyi, a kazal 
sobie za nie 5 fen. placić, jak to inni ludzie we 
dlug wlasinego wyznania czynili. to też zaro
bilby z czasem 400 marek a nikt nie poważyl
by się twierdzić, że nieprawnie korz;ystat z 
funduszów pubticznych. Przy o.s<1,dzeniu czynu 
p. łfaina będą mu więc musiaiy interesowa:ne 
czym1iki przy:znać lagodzące okoliczności„ bo 
lacil1skie urzyslowie mówi: „Ut desint vires, 
tamen est laudanda voluntas" a i p. łlain: mial 
„doibrą" wolę, tylko mu sil brakfo, nie wie
dzial mianmvicie, jaik to począć. aby się z pu
blicznych funduszów dorobić, nie dopuszcz:aiąc 
się czynu otwarcie hańbiącegu. Widocznie nie 
dorós.r pod tym względem swych misitrzów. 
Lecz takie re_zultaty •• oświaty narodmvej" pp. 
BreJskich nikogo, z tutejszemi stosunkami obez 
nanego, nie zadziwia. 

Powyższe glosy gazet poda1jemy u
.myślnie1, aby Szan. Czytelnicy wie
dzieli, w jaki to sposób zaiprzedani cen 
.t:rowcom Polacy i ich przyjaciele za
czepi1ają kierowników „Wiarusa P·Jl
skie'goii za sprawy, na które 'oni wpły
wu nie mają. Wiadomo bowiem, że p. 
Antoni Brejski przed •pó}ściem do wję
.zie1nia wcześnie zliożył zarząd kasy 
„Świętojózafacfa ", oświadczając się 
.za założeniem towarzystwa, któreby 
zarządzafo funduszami „Swiętojóza
facia" i wykonywało publiczną kontro
lę nad ich uży«;iem. 

Nie zgodzono się na to i pozostarwio 
.no mrząd niewielkiej liczbie osób, two
.rzących komi.tet „Swiętojózafacia". Od 
te~o czasu ani p. Antoni Brejski, ani 
nikt inny z redakcyi „Wiarusa P 0olskie
.go" nie mi:a1ł zgoiła wpływu na sposób 
.zarządzmni~ funduszami „Świętoióza
flacia'4. 

Nie możemy też wiedzieć, co się z 
pieniędzmi dzieje i nie mamy prawa 
żądać .od kogokolwiek rachunku, a tern 
mniej oskarżać kogośkolwiek o sprze
niewierzeni6 funduszów „Swiętojó:rn
faci.ai'' - na podstawie krążących wie
ści. Panem ttainem, któremu zarzuco
no sprzeniewierzenie pieniędzy „$wię
tojózafacia" nie zajmowaliśmy się i dla 
te.g,o jeszcze, że „Komitet $więtojóza-

facia" odebrał mu urząd kasy era a n:.d i 
to, jak słychać, oddal sprawę jc~o do I 
sądu, trzeba więc odczekać wyrokn. 
~an ttain mś tłumaczy~ że z pieniędz
mi „Swiętojózaf:aieia'' tylko to uczynił. 
co p. Ignacy Żniński z ·pieniędzmi zlożo 
neJlli na strejkujących górników. 

Rozumie się samo przez się i ws.zys 
cy o tern wiedzą, że „Wiarus Polski'' 
potępial zawsze i dziś potępia każdego, 
kto samowolnie używa pieniędzy cu
dzych na wtasne potrzeby. 

J ednakowcż i prawo karne niemie
ckie każe oszczędzać, ile można, prze 
stępców młodocianych, w nadziei, że 
się poprawią. I my przeto o owym 
chłopcu do :posyłek, który dopuścił się 
dadużyda na szkodę „Zjednoczenfa1, ·za 
wodowego pol.' ', nie pisaliśmy. aby go 
nie piętnować ·na cale życie, bo to u
trudniałoby mu powrót na dobrą drogę. 

Gdybyśmy byli o tern pisali, nikomu 
nic by to nie pomogło i sprawy nie 
zmieniło. Kto jednakfo nas za rzekome 
czy rzeczywiste przewinienia osób nas· 
nic nie obchodzących szarpie i do tego 
w sposób tak nikczemny, jak to uczynio 
no w „Postępie" i „Górniku Polskim", 
ten sam najwyraźniej charakteryzuje 
siebie samego, bo powtarzamy: tylko 
człowiek sam nie posiadający honoru, 
może w ten sposób napadać na bliźnich. 

liemit polskie. 

Prus Z~choanfoh. Warmii i l\frzvr. 
Gar,cz, pow. kartuzki. W zesz.J'y wtorek 

odby! się prz,ed sądem w Kartuza,ch proces 
przeciw kilku Oticom pO!lskim. oskarżonym o 
nieposy.Canie do szkorly dzieci, które uko11czyiy 
na Wielkanoc 14 rok życia. Sąd uwo,lnil oskąr
żonych i to pp. Józefa Roszkowskiego i Jana 
Stankowskiego z Garcza, Reszkę z Sianowa i 
Sikorę z Chmielińskich pustek, a koszta nal'o
żyl kasie państwowej. Uwolnienie nastąpifo dia 
tes.{o, że inSipektor powiatowy uwiadomi! ro
dziców tylko, iż dzieci mialy cUużej chodz;ić 
do sekol'y a nie oznaczyi.f czasu, ti. nie powie
dzial, jak dJuio mają do szkoly chodzić. 

Gniew. Ks. proboszcz Studziń,ski w Dzier 
żąź11ie zostaJ prezentowany od naczelnego pre 
zesa Prus Zachodnich na probostwo w PQll-
skirn Cek,cynie. -

Bydgoszcz. Walny zjazd Tw. kresów 
wschodnich odbędzie się w sierpniu w Byd
goszczy. 

Posługowo w poswiecie żrnińskim prze
chrzcone zostalo na ,,Poslau". 
- Witkowo. Staraniem Patrona Spólek zo_ 
stal w Witkowie założony „Rolnik", Towa
rzystwo zakupu i sprzedaży. Dziialalność ~wo 
ją ma ,,Rolnik" stosownie do uchwaly Rady 
Nadzorczej. rozpocząć dnia 1 lipca br. 

Poznań. Wybo y uzupelniające do rady 
miejskiej skończy~y się zwycięstwem !lliemiec-

" Nagle ,poza=:k::- dał się s~~,'.eć I w - A to ... kt;~akl ?„. ~ 
stłumiony zgiełk, a potem gv.11r w sie- - Maciej Żubr, podoficer pierwsz~j 
niach dworu. Za.nim ekonom Lew~111- I legii pierwszego batalionu. drug-iej kom
dowski zdołał wybiedz, a:by zapytać panii - odparł chlov, wyciągając się 
się o przyczynę hałasu, do· jadalni jak strurta 
wpa:d! jak kula stajenny pocholek - Joa.nna Żubrowa, markietanka 

- Pt:rnicz przyjechali! -·krzykną!. pierwszej legii, pierwszego batalionu 
Pani Jadwiga zerwała :się z miejs:a, - zawtórowała baba. 

za nią ruszyli od stołu w~zyscy. Tym- - tta, ha! Zapomniałem mamie do
czasem w progu ukazał srę młody mę- brodziejce sprezentować moich towa
żczyzna, sjlnej budowy, -ogmzały, w rzyszy. Maciej dzielny chłop„. przy
,podróżnej, zniszczone} odzieży. Stał stał był jeszcze do naszego regimentu 
tak przez chwilę w niemem wzruszc- pod Ma1dafoiskim i tak tułaliśmy się 
niu, wreszcie rzucił s.ię naprzód i padł razem ... a Madejowa przywędrow1fa 
do ko!ian rpani Jad wigi. za mężem z pod Zamościa do Lomhar-

- Florek! - zawalała ta ostatnia, dyi... Zabraliśmy ją także do legi o
chyląc się do głowy syna. - Tyżeś to, nów. Teraz, gqy,m do kraju jechać 
mój synu drogi! musiał, 1a, jenerał Dąbrowski to~rzy-

W ·jednej chwili rodzeństwo oto- szy s.zukać mi radzil. 1zaibratem id1. 
czylo zwartem kołem powracającego .Przyjmij.ci.e ich, •pani matko, calem ser 
brata, padając mu k,olejno w ramiona. cem. Ward tego obo}e. Et, gdyby 
Dziaduś aż trząsł się cały z radości, .nie Żubr ... nie Żubrowa. nie .raz, 'lle 
śmiał się, dygotał jak w febirze, a lzy .dziesięc razy, jużbym was tu nie oglą-
jak groch splywaty mu z oczu. ,dał... 

Ody pierwsze •powitania przeszły, - S.fadaJcie z mami - zakonkludo-
zasadzono Floryana do :posiłku i zarlU .wała 1pani Jadwiga, choć marsowa 
cono pytanirami, nie hacząc, Iz w Jwcurz baby dziwną jej się wydała. I 
,drzwiach do sieni groma:dka cieka- .do jadła! Urszulko, każ miodu utoclyć. 

wych przypatrywała się tej scenie. Podoficer z markieta,nką zajęli miej 
Dziaduś dostrzegł ich. sce i rozmowla poszła gwarna, bezla-

- Dalej! - zawołał. - Powitać ,dna~ gorączkowa. l opowiadał Plo-
mospanie Pi!nkza. ,ryan, jak po rozbiciu Madalińskiego i 

Czeladź rzuciła się za nogi go ści- .osadzeniu go w więzieniu berlińskim 
skać, a po rękach całować. W ciżbie poszedł w świat nieomal o żebna1czym 
a tłoku ·Powstałym nikt na razie nie za- chlebie, jak w tteidelbergu natram na 
uważyt wyprositowanego na uboczu rodaków, którzy go ws·pomogli i do 
chłopa i przysiadzistej obok niego ba- Paryża wyprawiali, jak w stolicy Fran
by. . Dopiero gdy pa.ni Jiadwiga dała cyi, dawnego Rzeczy:posp.olitej agenta. 
znak czeladzi, aby odeszła, dostrzegła poznal i przez niego znal1azł zasiłek J 

dwie marsowe figury, i zapytała nie- pana Józefa Wybickiego i pana de la 
.spokojnie: Roche, jak byt świadkiem rządów p r 

ko-żydowskich kandydatów. W pierwszej 
sie wybrano kupca p. Sally Hamburgera 76 
sami. Kandydat polski, mecenas p. Seycta 
trzymal 11 glosów. W drugiej klasie przes7. 
budowiticzy pan Kartmann 171 grosami. I( 
dydat polski p. dr. Kożuszkiewicz otrzyrnai 
dnak P_ctważną liczbę 144 glosów. 

Poznań. W nocy z. piątku na sobotę ~ 
bucłllł" og:ie1i w pomieszkaniu pana Nowacki 
na Wielkich Garbarach, który sie tak na 
rozszerzyf, że w jednej chwili stan~y 1r'S.z) 
kie meble w plornieniach. Dwoje dzieci w " 
ku 5-7 lat 7Jdo.lalo jeszcze n.a czes okincm 
skoczyć i w ten sposów żyde sobie ura.t-0 'l 
.Trzecie póltloraroczne dziecko. o któreai , 
d'Ocznie rodzice w p()p.fochu zapomnieli 
naz!o śmierć w plomieniach. , 

Choozież. Od środy streJkuj.ą illll.rar 
tutejsi. Żądają 10 godzinnej drniówki i 15 f 
zaplaty na godzinę. Dnia 7 czerwca miato . 
odbyć wspólne posiedzenie pracodawców i P 
cobiQrcam). lecz czeladź nie odcZ\ekala te . 
nu i roZJpoczęla streik juź w środę. D$fychc 
pracowali murarze tutejsi 11 godzin ditiennie 
otrzymy:wa'li po 40 fenygów na godz.inę. 

W Sremie zasz,fo wielkie pmafowaqia g 
dne nieszczęście. W zesizty piątek na pliacu 1~ 
gowym, gdzie sprzedają ,drób, oraz: foue ar~ 
kuly spożywcze. Oko.to go.dz,iny 10 przed 
ludniem so~oszyt:r się konie u woza gospo(ja, 
rza Marcelego Stempy z Orkowa. Konie t 
szalonym p~c}zie leci.fily od hotelu Gall\vi . 
wpwst między kobiety, sprzedają,ce i kupu. 
jące arty,kuly spożywcze. O ile dotąd wiad() 
mo, to ośm kobiet. tak z miasta, jak i i okoli· 
cy zostafo poranionych. Z tych dwie kob:etJ 
adnio1sly bardzo ciężkie rany. re...~ta lżejsze, 

Ostrów. Murarze tutejsi ZOPganizowani t 
„P. _Zw. Zawodowym" podpisali z pracodaw. 
caim1 no~ą taryfę na następujących warunkacl 

. W pierwszym roku c~as pracy 1U i pói g~ 
dzmy. -. 38 fen. •na godzmę. W drugim roln 
cz.ais pracy 10 i ,póf godziny :- 40 fen. na g~ 
dzinę. W trzecim roku czas pracy 10 god,ii 
43 ien. na godzinę. 

W sobotę kończy się praca godzinę wcze. 
śniej, lecz za to nie ma przerwy podwieczor. 
kowej. 

Przy pracach wykony.wanych w i1nnej mitj 
scowości obowięzuje miejscowa taryfa. 

Ostrzeszów. Ostrzeszowski „tygodnik JlJ 

wiatowy" donosi co następuje: Reiwfaye domc· 
we odbvly się w zesuym tygodniu z polecern1 
prokuratoryi w obeoności komisarza policyj. 
.nego z Poz:nania u kilku cz.!!onków tuteisze~o 
„Sokoia". Szukano zakazanych pism. Zabra!o 
wiole pism, j.akoteż książki ~asowe i profQ. 
kóly. 

Ze Słązka czyli Staropolski 
Racibórz. Samochodem. którym jechal 

ksi<lżę Lichnowsky z Kuchelnej do Raciborza, 
.zastaJ na szosie międz.y l(uchelinią a I<rzcnl} 
wicam! przejechany i zabity byly soltys: 
Krzenowk, pan Swidagal. Zabity byl już w pl 
:9eszlym wieku. 

Świętochłowice. W piątek przed polu· 
dniem na kap alni „Niemcy" z.wali! się węgiel i 
kamie(1 i zasypal dwóch robotników. Jednego 
po poiIUdniu wydobyto jeszcze żyWego, ale po. 
.b:aleczonego. Drugiego poszUJkują. Straszne to 
•nieszczęście wstrząsnęlo znów ludnością. 

Sz~pienlce. Życie postradaJ 20-letni nasr 
pacz Teodor Czom. Na kopalni „Cesarz Wll. 
hełm", ujął Oill z ciekawaści przewody elek· 
tryczne w ręce swoje i zosta!f prądem dek· 
tryczinym na mieiscu Z'abitv. 

W Pawłowie. pow. raciborski odlbylo si( 
wczoraj uroczyste polożenie kamienia w_ęgiel. 
nego pod nowy kośció!. -
.rewolucyjnego Dyrektoryatu. jak pJ· 
tern wyj-edJ/ał za generałem Qąbrow· 
skim do Medyolanu. I snuł dalej jeden 
nieskończony obraz bitew, p-0tyied. 
rekonesansów nocnych wycieczek 
nędzy, glodu i nieszczęścia. Z ust flo 
,ryana wyrywały się niekiedy we· 
stchnienia, czasem w oku jego zatlilY 
się iskry, a pięść kurczyła się, zaciska 
Ja nerwowo. 

Słuchano go z zapartym oddechem: 
Chwilami gfos pomczni.kia drżał ' 

łamał się ze wzruszenia. 'Zwłaszcza 
wspominając męstwo Kniaziewioza; a 
gdy wym.Q.wił po raz pierw~zy irnię 
„Bonaparte", słowa uwięzły mu w gar 
dle i umilkł. 

Dziadkowi na perg1aiminowej twa· 
rzy wystąpiły ceglaste wypieki. Sta· 
reg.o konfederata ,palila ciekawość. 
ChwycH wnuka za ramię i cisnąc je z 
wysHkiem. szep~ał z przejeciem: 

- Florku! Powiadaj mi o nim !.„ 
- Napoleon! - zaczął wolno f!o· 

.ry:a.n. 
Żubr i Żubrowa powstali z miej)~· 
- Bylo to pod Marengo - -mó"~'I 

ci_cho porucznik - druga kompa1nia 
,pierwszego batalionu została odkQme~ 
derowaną dla uzupełnienUa gwairdY1 

grenadyerów konsularnych. ZajmowJ 
.lLśmy stanowisko pomiędzy rzeką 8Jr 
midą i wsią Marengo. O świcie AU' 
stryacy za,częli kanonadę, było [eh 
czterdzieści tysięcy, nas zaledwie dwa 
dzieścia. Pierwszy natarł gene~al 
:Vktor, lecz go rozbito, La11nes vai 01111 
musiał się cofnąć. 

(Ciąg dalszy nastąpi). .Er:: „ -~~ 



Nied•magania w marynarce francu
skiej. 

f s\y,e prawa .. w tonie zbyt ostrym wys tę ~ 
PUJąc przeciw obywatelom. Pismo nie
r:iie~kic dodaje, że zbytnia „ciętość" po 
llcy1 tak w łforcle jak gdzie indziej mia 
la. zawsze zupełnie przeciwny od za
mierzonego skutek. 

cze. 

Miuisteryum marynarki przyznaje, 
~ krążo~nik „Ch'!-n~:y''.H który nie
dawno osiadł na m1ehzme, można uwa - . 
żać za strncony. P.rn~a napada z te
go pawo~u ?str o. na zarząd crnairynarki, 
przY·pomma1~c, ze ~statniemi czasy 
kata'~trofy tego rodza11u są w marynar
ce francuskiej na porządku dziennym. 
petiiłe Repuli_que oświadcza, że w z:-1-
rz~zie marynarki musi tkwić niedoma 
ganie, które należy ujawnić dla dobra 
obrooY krnJowej. 

ProfJa.eanda pokojowa i konierencya w 
Hadze. 

Korespondent 11ondyński dziennika 
rzymskiego Trifama.. widzftal się w Lon 
dynie z Williamem Steadem. znan7m 
agitaforem na rzecz pokoju, wracają
cym ze Stanóiw Zjednoczonych. Stearl 
z_ąpewnil lmres·p-ondenta, że podczas 
przyszłej konferencyi pokojowej w tta 
dze, które1 termin jes21cze .nie jest ozna 
czony, ,zjawi się kilka deputbiQYi, aby 

' wywrzeć nacisk na oibrady. Między in 
nemi, ma przybyć depufa1cya kobiet z 
całego świata. Otganizuje ją hrabia 
Aberdeen. prezesowa rady mię
dzynarodowej Stow. kobiet. 

zor. Zmiany w otoczeniu cesarza niemie-

miej ckieirn Wilhelma II. 

Wskutek zerwania stosunków przy
jaznych z ks. Eulenburgiem ustępuje z 
posad kilku jeneralów z otoczenia Wil
helma II. 

Z różnych stron. 
W Hochheide włamali się złodzieje 

,do budynku pocztowego, ale zostali 
spłoszeni. 

Buer. W okolicy tutejszej na wszyst 
kich drzewach pełno jest gąsienic, któ
re doszczętnie już niemal objadły 
wszystkie liście. 

Oełseukirchen. Podczas wesela ego 
~ przyszło do sporu między młodym mal 

11 .żonkiem a jego szwagrem. Z obawy 
przed noźem wyskoczył 28 lat liczący 

asy szwagier S. przez okno 2 piętra. Stra
e~: sznie .się poraniwszy umarł S. po kilku 
ek· minutach. Znów tu zawinił alkohol. Kie 

dyż się doczekamy wesół bez alko-
si~ holu? · 
'el. W Diilmen rozeslal burmistrz Seh-

e· 
!y 

a· 
a· 
ć. 

o· 

H 

,briick do wszystkich rzeźników pismo, 
w którem grozi zalożeniem miejskiego 
składu mięsa. skoroby cen nie zniżyli. 

Solingen. W warsztacie lakierniczym 
firmy Aleksander Coppel nastą
pił silny wybuch gazów. Wszystkie 
-0kna powylatywaly, sufit i ściany są 
znacznie uszkodzone. Robotnik Specht
meyer odniósł śmiertelne rany. 

W Emden umarł nagle Ludwik Fi
scher, założyciel pierwszego w Niem
czech ewangielicki-ego towarzystwa ro
botników. 

Dortmund. Pewien 6 lat liczący 
chłopiec został przejechany przez auto
mobil i na miejscu zabity. 

I<astrop. W „Erin'' został górnik 
P_Iogger zabity a górnik Bary niebez
Plecznie poraniony. 

Bochum. Na ulicy Królewskiej prze
WrócU wiatr drabinę malarską, umiesz
czoną przy domu. Drabina uderzyła w 
~l.owę wdowę Berg, licząca 70 lat. Stan 
Je1 zdrowia budzi obawY. 

Soest. Oś dzwonu na tutejszym ko
ściele św. Piotra złamała się. Dwon u
Padł na rusztowanie i pozostał caty. 
D~wónnicy uszli cało. Obecnie napra
wiają wieżę. · 
. GeJsenkirchen W do wa Jeromin, pod 
P~wszy sobie spadła ze schodów i skrę
c!la kark. Smierć zaraz nastąpila. 

Gelsenkirchen. Jakieś zbrodn!cze rę 
~e uszkodziły mnóstwo nagrobkow na 
tutejszym cmentarzu katolickim. Kto 
sprawców wykryje, otrzyma nagrodę. 

W Eiberg nie chodzą dzieci do szko
ły. z Powodu grasującej tam choroby 
tęzca karku. 

łlorde. Tutejszy sąd okręgowY ,i,na 
zostać powiększony. Liczba sędz1ow 
l11a Wynosić 8. 
łforde. Dortmund er Ztg." pisze, że 

~dczas J;oczystości strzeleckiej pe
Wie~ urzędnik policyjny przekroczył 

No, o „cietości'' po li cyi mo~liby Po
lacy niejedną piosenkę zaśpiewać. 

Schwerte. Służąca gościnnego Em 
de umarła na tężec karku, a dziecko je
go zapadło teraz także na tę sarrui cho
robę. 

Rozmaitoścl4 
Krytyczne dni Falba. Po sm1erci 

Pałba zajmował się prorokowaniem dni 
krytycznych przez czas pewien syn 
meteorologa; później zajął się tern Bru
no tt. Biirgel, który wydat w tych 
dniach „Kalendarz pogody i dni kry
tycznych w r. 1907 od dnia I lipca do 
grudni1a". We wstępie autor przyzna
je, że dawniej byl przeciwnikiem teoryi 
Falba, obecnie jednak stwierdzil do
świa·dczalnie jęj trafność. W cdlug o
bliczeń Btirgla, dni krytyczne w r . .]J. 
są nia1stępujące: 10 i 25'~ lipca, 9 i 23~' 
sieenpnia, 7 i 21 października. s~' i 20 
listopada, 5* i 19 grudnia. Daty, ozna
czo11e przez meteorologa gwiazdkami, 
są dniami kryity.cznemi wyższego rzę
du. W dniu 25-ym lipca, 23-im sierpniu 
i 31-ym września są najprowdopodo
hnieiJsze, zdaniem Biirgla, wybuchy 
wulfoa:nów, tr.zęs,ienia ziemi.katastrofy 
w kopalniach we Włoszech, Grncyi, kra 
ja'ch alpejskich, Japonii i tp. Część ka
:lendarzą, poświęca Bi~rgel sprawie 
wptyWu księżyca nn wybuch wulka- , 
nów i trzęsienia ziemi, który to wpływ, 
jak twierdzi, jest w dniach kryty1cznych 
SZJczególnie wielki. 
"ft!!'!.'!.'!!?!!M-X'=MRllCml _BI--~--~ . _ #Ilf~& __ _ !!.J.!.l!!.!!J 

Rabozeńsfwo polski& 
Bier~m<>wanie w Oberhausen. 

Wszystkim Polakom i Palk~m w O~e~hau
stm i . okolicy, którzy jeszcze. n~e p_rzyię.h Sa
·krarnentu Bierzmowania .oxna'JID 1 ~ się, ze ty:: 
mi d111i·ami przewiel. ks. biskup Milller z Kolonu 
będzie uidziela.f testoż Sa1kramentu. 

W kościele Naiśw. Maryi P~Y ~ Ober· 
hausen będzie sposobność d0< spow1.edz1. św. w 
sobotę 8 czerwca po pofudniu. W ~1edz1elę c~
ly dzieft i w ooniiedzialek rano. B1erzmowame 

fuC:~~ie się w pooiedziale~. ~~ 1~zer~~ ~~o.t~~ 

W kościele św. Katarz~·ny w Oberhaus n
Llrich sposobność do spowiedzi w poniedli~
Iek od 1todziny 10 do południa. cale popofudnie 
i e wt9rek rano; bierzmowanie we ·wtorek do 
porudnia (11 czerwca). 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebrania członków odbędą się 

w niedzielę, dnia 9-go czerwca : 
W Herne po południu o godzinie 3 i pół 
w lokalu pana Nitki. 
W Marten po południu o godzinie 3 w 
lokalu pana Korte. . 
W Meuselwitz po południu o godzinie 3 
w lokalu pana Winklera. 
W Huckarde po południu o Rodzinie 4 
w lokalu p. Bayera. 
W Wanne po południu o godzinie 4 ~ y 

lokalu p. Unterschemann. 
W Bruckhausen po południu o godzinie 
2 w lokalu p. lion iga. 
W Bruchu po południu o godzinie 4 ·w 
lokalu p. Monera. 
W Wiemelhausen po południu o godzi
nie 4 w lokaltł p. Ktickuta. 
W Kowalewie u pana Wojciechowskie
go. 

Baczność Hofstede. 
Zebranie członków odbędzie się w so
botę, dnia 8 czerwca wieczorem o 7 
~odzinie w lokalu p. Walburga ul Post
Strasse. 

„Zjednoczenie zawodowe Polskie" 
Baczność Hamme. 

W niedzielo po poludniu o godzinie 
5 odbędzie się wiec Ziedn. zaw. poi. w 
Hamme na sali p. Grossmann. na któ
ry się wszystkich rodaków z Hamme i 
okolicy zaprasza. 

Buer. Zmiana lokalu. Posiedzenia 
odbywać się teraz b~dą w lokalu pana 
Urb. Halbeisen przy drugim szybie ko
palni „ttugo'' Rockstr. 125. 

Kirchlinde~ W miejsce d'ruha J. 
Goreckiego jest obrany mężem zaufa
nia J. Cieślak, Viktoriastr. 22. 

Brambaucr. Mężem zaufania jest o
brany Stanisław Radojewski, Moltke
Strasse 48. 

Essen. Do wydziału są wybrani na
stępujący druhowie: Andrzej Przyby
ła, delegat, :Essen, Kopstadstr. 16. Fran
ciszek Roguszczak, zast. skarb. Win
centy Sosnowski Schwankampstr. 7a. 
sekr. Ludwik Langner., rewiz. Stan i
staw Cza pal ski i Andrzej Bielawny. 

Holsterhausen. Wydział miejsco
wy: Delegat Piotr Nowaczyk, Holster
liausen, Horststr. 59. zast. Stefan Ra
tajczak, Holsterhauscn, Sedanstr. 11., 
skarbn. Kasper Wawrzyniak, Industrie
Strasse 11., rewizorowie: Stan. Michal
ski, Sedanstr. 9, Józef Mikołajczak, Prie 
drichstr. 13. 

Mężami zaufania są w miejsce No
waczyka, St. Raflik, Moltkestr. 9. Mę
żem zaufania jest w miejsce St. Wit
kowskiego: Wawrz. Ordzinak, Sedan
str. 12. 

Mengede. Mężem zaufania jest o
brany Franciszek Pieszczyński, mie
szka Wilhelmstr. 11. Temu tylko wo]
no składki płacić. 

Towarzystwo ginm. ,,Sokół" w Bochum. 
Przysz.f e posiedzenie Gniazda naszego od

będzie się w środę, dnia 5-go czerwca punktu
alnie o godz. 9 wieczorem w lokalu p. łiolz
schneidera, przy ulicy Alejowej. - Szan. Dru
hów oraz godaków mających chęć wstąpienia 
do Sokola uprzejmie się zaprasza. 

Czolem! Wydział. 

Tow. Przemysłowców Polskich w Essen 
podaje do wiadomości. iż w niedzielę( 9 czer
wca, o godz. 3 po poludniu w lokalu zwyklych 
posiedzeń odbędzie się walne zebranie. Na 
poriądku dziennym: Przystąpienie do Związku 
Tow. Przemysl!owy.ch w Poznaniu. O liczne 
i punktualne stawienie się czlonków uprasza 
(4) Zarząd. 

Baczność Rodacy z param Odolanowsldet! 
W niedzielę, dnia 9-20 czerwca po poludniu 

o ~oozinie 4 na sali p, Unterschemanna, w po
bliżu kościola katolickiego kościola w Wanne 
odbędzie się pogadanka w sprawie zamówie
nia chorągwi. Proszę w imieniu komitetu Para 
fian odolanowskich, ażeby się iak najliczniej 
stawili. tak samo i skarbnik p. Jan Lis z Wet
ter. Ponieważ to jest ostatnia pogadanka 
przed zamówieniem chorągwi, więc jest powin 
nością każdego parafianina odalanowskiego na 
powyższą pogadankę przybyć. Niżej podpis~
ni przyjmują na powyższy cel skladkt. Nazwi
ska ofiarodawców będą przez ks. probosreza 
czyli pr<0dziekana z kazalnicy orofoszone a w 
Wiarusie Polskim" pokwitowane. (627) 

Fr. Seteckł, Baukau p. łlerne, Oststr. nr. 9. 
J, Sieraczek, Gelsenkirchen 4, Perdinan<lstr. 11. 

Towarzystw& św. Antoniego w Gelsenkirchen 
obchodzi w niedzielę, dnia 9 czerwca, dzie„ 
wiątą rocznicę swego istnienia na sali pani Ser 
res, ulica Biilowa nr. 16, na którą się wszy
stkich Rodaków z Gelsenkirchen i okolicy oraz 

szan. To • .• k óre z pr zeni:t odebr y i te, 
które dla braku adre u z proszeń nie odebra
ly, serde znie zapra za. Progr m. Od ge>
dziny 3 do 4ej przyjmowanie bra nich To ·a
rzystw. O godzinie 4ej rozpoczęcie urOCZ}'
sto~ci, śpiewem. a tępnie mo ·. deklamacye, 
i przedsta'\ ienie teatralne pod tyt.: „Ida z T 
gellhurgu". 

W~tępne dla bratn"ch Towarzystw 30 f • 
'ieczlonkowie mu zą się <lać na członków ze.

pisać. O liczny udzial bratnich Towarzystw, 
Rodaków i czlonk6w prosi (3) Zarząd 

Uwaga. Posiedzenie odbędzie się tę sa-
mą niedzie!G o godz. 2 po polu<lniu. Nabożeń
stwa polskiego nie będzie, ponieważ ksiądz 
proboszcz naszej prośby nie uwzględnil. 

Jan Wierżbickl, przewod•. 

Towarzy two św. Jana Chrzc. w H pe 
obchodzi dnia 14 lipca 

DRUGĄ ROCZNICĘ 
swego istnienia na sali pana Breuera (Bahn
hofs-łiotel) jedna minuta o dworca. I.<)orzą,dek 
zabawy następujący: od godz. 1 i pól do 3 i pól 
przyjmQwanie bratnich Tow., o godz. 4 pochód 
do kosciola. Po nabo-żeristwie z powrotem 
na salę, guzie się odbędzie dalsza uroczysto~ć 
na którą wsiystkie Tow .. które zaproszenia 
odebrały i te, które dla braku adresów zapro
szefl nie odebra.Jy. jak najserdeczniej zaprasza
my. O liczny udział w zabawie wszystkich 
Rodaków z łiaspc i okolicy uprasza (3) 

Zarząd. 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urzadza w nie<lziele, 9 czerwca obchód 12-cj 
rocznicy swego istnie11ia na sali p. R.ohl, Diip
pelstr.. na którą szanownych :Rodaków i Ro
daczki uprzeimnie zapraszamy. Początek o go 
dzinie 5 uo po.t. Pro~ram zabawy: 1) Przyj
mowanie bratnich Towarzystw i powitanie 
pieśnią „Niech nas jednoś~"; 2) koncert pana 
Lawicki,ęgo z Bruchu; 3) teatr amatorski poi 
tyt. „Je<len z nas się musi ożenić. 4) Tanico z 
dalszą zabawą. - Wstępne dla gości prze:i 
czasem 50 fcnygów, przy kasie więcej. 

Uwaga: Czfonkowie ma.ją.cy karty wstę
pne na sorzedaż. winni się stawić o godzinie 
pól do 5-ej. - Cześć pieśni! (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo l&teryjne „Ufność" w Suderwich 
obchodzi w niedzielę, 9 czerwca zabawę z tar1-
cem o g'Otdzinie 5 po poludniu na sali p. Tigesa. 
Wstępne 50 fen dla wszystkich tych, którzy do 
to1warzystw polskich należą., ale przy wstępie 
muszą okazać się 1książeczką ustw lub kartą le
gitymacyjną. l(to niewy'Qlatny, uważany bę
dzie za niecz.tonka. Ci zaś. którzy do 1.Minego 
Towarzystwa nie należą pfacą wstwnego I 
markG. O liczny u<lzial w zabawie prosi (2) 

Zarz a ił. ------
Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 

donosi sym c11o'l11wm, iż w niedzielę, dnia 9 
czerwca, bierzemy udzial w 18 roc1micy TO'W. 
św. Kazimierza w Baukau. Czfonkowie win.ni 
.się jak niaJliczniejl, w czapkach i odmakach 
stawić. Przypada1ace zebranie odbędzie się 
przed wymarszem iuż o g-odz. póif do 2. O 
Jak najlicznieiiSIZY udzial prosi Zarząd. (1) 

Uwaga: Wszelkie sorawy tyczące się to
warzystwa, prosimy nadsylać pod adresem 
przewodn. :Frnnciszek Bartkowiak. ttorsthau-
sen, Roonstr. 19. ZarUJd, 

l 
' . ' 

Baczność Wattcnsghełd t , 
W niedzielę, dnia 9-go czerwca po 

PO ~ w.dniu o godzinie 5 na sali p. fr. Pru
kopa, ulica Nordstr. w Wattenscheid, 
odbędzie się zabawa z tańcami dla 
czlonków „Zjedtioczenia zaw. poi.", 
Członkowie, którzy chcą brać udział w 
zabawie. nie mogą zalegać ze składka
mj miesięcznemi, zaś 11ieczło11kowie, 
którzyby chcieli wziąć udział w zaba
wie, muszą się przed czasem zapisać rta 
członków. (645) Wydział. 

Za 01łosze11ła I reklamy redakcy1 w'" 
llec 1t11hllczaołei nie odnowlada~ 

PLUSZE Z MEBLI czyści i po roz
pruciu farbuje oraz w piękne wzory wyci
ska FARBIBRNIA GALLUSCH((E, PRAL
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Filie: łlofstede. Herne, Eickel, RobJiog
hausen, Linden. Hattin2:en. Langeadreer, M.a>r• 
ten.1 Castroo, Kamen, , Dortm1U1d, Gerthe, 
S1>rockhoveL 

Czel. piekarski Czel. krawiecki 
znajdzie zaraz • dobre 
miejsce p1'2y wysokiej 
zaptacie. (639 

Józef Klupczyński 
'Va one, 

ul.: Karola (Karlstr) 39. 

Uczennica 
z dol rem wykształceniem 
szltolnem potrzebna. od 
l lipca. 643 
&. li.iesswełter, 

skład t-0warów krótkich, 
wełnianych i bielizny 

Hablnr;hor!it 
p. Dortmund. 

znajdzie zaraz stałe 
zatrudnienie 645 

M. Miedziński 
Herne, 

.c:reu~r,r. nr. ~.f. 

Służąca Polka 
umiejąca także prać. po
trzebna od l lipca. do 
małej familii tjedeu ~hlo
piec w wiekll 5 i pół lat). 
Praca leka. pokojowa. 
Zgłosz z poda.niem wieku 
przyjmnje nauczyciel 

Jl.. Kaczmarek, 
Elberfeld, Strasebnrger
etr. nr. 27. 852 



Handel r~~>J~ . ...J~~~>J~Nł~~1 
iss J Ban Ludowy l. 
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f 

polskiej firpiy 

I I 

11a· DIS I 
·w Bruchu, Boohumerstrasse 121 

sprzedaje wł~eej w trgodnłu, jak niejedna okrzyczana f.h•ma 
żydowska w miesiącu. 

Czemu? 
~0 ~olacw w Bruchu i okolicy trzymajl\ się hasł& „Swój 
.g _..-- 3 do swego!" 

Bo Polacy wiedzą, te kupują u mnie o wiele taniej i 
towar lepszy jak u żydów. 

Ta ... 1· e ce .... ~ wielki wybór i sumienna usługa powodują, 
.... .,.._, ' że każdy Polak ze zaufaniem wchodzi do 

:;::===========™== mego interesu. 

_........ Wysokość wpłaty i odpłaty kaZdy 
odbiorca sam oznacza. ._..._ 

-- -Kredytu udzielam tylko Rodakom. 
---~~--

Moja 

KASA 08 ·ZCZĘON08CI 
daje katdemu sposobność odło!enia. zbytniego grosza, bądź to na czarn2' 

godzinę, b4dź tet na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowaniem. 

•• • 

an .118 DIS I 
interes kredytowy i Kasa Oszczedności 

Herne, Bahnhofstr. 50 <o~~t~.) 
Telefon: Berna ó77. Bruch 581. 

M'WA ns·= mrwrm-.mmmemr==m 

J w Kościerl.iynłe - llerent WPr. t r p.i:zyjmuje , '). 

J oszczędnosci t r każdego czasu i płaci od nich po 4 od sta 1 
"'\ za pólrocznem, a zwraca w razie t.żenku, ~ 
tll kupna dornu luli gospodarstwa za 8-dniowem. ~ r wypowiedzeniem I. J Zar,;t\d: 473 l, 
,,- Kręcki. Czarnowski. Sobola. ~ 

'- Rada Nadzorcza: I. J Ks. proboszcz Wróblewski, Dr. ~fa.jkowski, F. I. 
I' Pjwnicki, A. źynda, I. Borski, I. Wolter, 1 
~ L. Lniski, I. Kiedrowski, A. Świeczkowski. t 
J~~r--;..,,11,,.-<....,~~>Jł""'l....,,Jl~>-I„ ----· 

SLUŻĄCA POLKA 

:znajdzie zaraz dobre miejsce w restauracyi. 
Lgloszenia przyjmuje Miedziński w Herne, ul. 
Neustr. 24. 
*~~~-~-,~-~-~--~-~-.-~-~-~-.... -~--~=~~~* 

~ Tabak; do zażywania I 
ł Bydgoską . § ~ 

Tow. św. !Uanisław& w Rer11e 
Donosi się ninicjszem członkom, iż uma.r1 

członek nasz 

śp; Marcin Kruszka. 
Pogrzeb odbędzie się w pjątek 7 czer. 

wca rano o godzinie 8 z domu choryclt 

I 
w Hern.e. Członkowie zechcą się zebrat _. 
o godz. 7 i pół w uonrn Czeladzi w lo. 
kalu zebrai1. O pgliożne westchnienie :ii& 

duszr. zmarłego i o liczny udział w .Pt
grzebie prosi 

przewodnlezą.ey. 

Kasa o~~ędności 
podpisanego Banku przyjmuje depo 

i płaci od nich łti 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowie~ 
4 proc. 2'.a. natychmiastowem wydow-ieda, 

Bank Ziemski ~ z firmy D. W 07thaler poleca ~ 
~ w znanej dobroci tylko hurtownie ~ w 

A. Barciszewski ~ 
Koronowie ( Crone a. d. Brah~) 

Budzik gL dzwonek. l,8511 

Zegarek ~::~k. 2,a5 Il 
Zegarek sreC:::;o 6,ss 11 

Cenniki :~ol~~~~ 

~ ~ 
~ Bochun1 ~ 
~ ul. klasztorna. nr. u: Telef. U'.t~. ~ 
~ Generalny zai;tępca ~ 
~ na N adreniQ i Westfalię. ~ 

*~~~~~~~~~~H~* 

-Bank ludowy 1 DłobokU.- M. Danecki, Pozaal 
ul. Błsmareh.a 9. (4!1 

Spółka zapisana z nieograniczoną odpriwiedzialno
ścią zał. 1905 r. liczy już 84 członków, którzy ma· 
jątkami odpowiadają za Bank i złożone w nim. o
szczędności. Bank w O!oboku płaci od d,epozytow 
za wypowiedzeniem (634) 

14 dniowem 3 p1·ocent 
kwartalnem .f procent 

Ołobok, w maju 1907. 

Ks. prob. J. Piotrowski, prezes 
Rady nadzorczej Banku lud. w Oloboku 

.A.dres: Bank ludowy E. G. m. u. Jl. 
Olobuk (Prov. Posen). - EWA 

Clalli..owłte ur:if\• 
dzenie skład.u 

e7gar. 
Pierwszorzędna fabry· 

k& cygar urządza cał
kowicie pod bardzo ko
rzystnymi warunka~ na 
stały rachunek. Zaden 
akład komisowy ani filia. 
L!ldzle, którzy posiadają 
skład i mo~ dać jakąś 
pewnoś6, zechcą, się zgło· 
sió pod Il. D. lA'..A do 
Haasenstein i Vogler, 
Koln, a. Rh. 623 

---=;s ;•a 

Swój do swego! Swój do swego! 

1-

.... r · ._ . .,.. - -..... · - ...- · tiiiiiliil._ 111111 - ·-

Jedyna poi. fabr. kostynmów 
na obca:Jźnie =·-=„=-==== 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem wykonsniu i po nizkich cenacJ1. Prosząc Szan. 
'f owarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kaube, 
Herne, ulica Nowa nr. 37. 

•• i*iU 'iWWWWM&WXSL.alll;• 

. ·- . 777 

Kilku krawc~1 
na duże i małe szt1li 
poszukuje zaraz 6!! 

Wojciech 
Powałows~, 

Roehum .Alleeslr.!U 

Dobre l ahso· 
lutnie pewne 

hipote~i 
ł to już od aOH 
mr. po~z1tW81J 
mamy na sprze. 
dażod zaraz po• 
korzystn. war. 

Drwęski i Lan!~~r 
(Marcin Bledermann.) 
Dom Banli.owr 

w Poznaniu. (65!) 

I ltecerska. 38. TeL 190!. 

2 eir.eladnllló" 

~rawieckld 
poszukuje na. stałe 11• 

trudnienie zaraz e~ 

L. Wojczyńs~i 
G el sen kirehel 

.Karls'I"· "·-

A. Bartkowiak, 

Bufet dębowy. 

Lustro z szafką. 

najstarszy polski skład mebli 
-wi Gelmezikirohen • Hullezi1 ul. Wannerstr. 243. 

SpecyalnoSC: ~ałkowite urządzenia miezkałne. 115 Szafonierka. Szafa. do rzeczy. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotówkę i na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Roda.ku 25 proc. wpłaty. J 

,E.... ~ ~~ ~'ł&ni!!ID!pt W!i2Z::Ui!J."_,.,,~ 

Łóżko z materacami .Krzesełko Stół do wyciągania. kanapa z pokryciem fantazyjnem Angielskie łóżko z ma teracaini· 

*1h@ĘWWmibl2fDllm ........ . , . -~ 

fl.la. druk. :n;tkład ł redakcy1 odp_qwie'Jlz.la,hJy.1 A At ·o a i B Ie I 1 k ł "!tl. łla-chwn. Nakłade~ ! c.iclonkami Wy dawniotwa „ Wiarusa Pol."· w J3ochunL 



Jl } bi o 1• p 11 y y 
............. ~.,1.J,._.,~„-.-.~#i'łt'6~'1AI M Lli..-..st• M&„i:J~Utt:n:W.~FUS'DllN1•11<:1·---------------------------------t1n:. _____ .,. 

WY<:_.i codziennie z wyja,tkiem dni poświątccz
irc.i. P1~plała kwartalna ina ooczcie i u listO'W}'ch 
'fYIOSi l ~r. 50 fen., ~„z ocl~osze~iem oo domu I mr. ,z fe'I .•• WJarws Polsk~ zapisany 1est w cennib pocz 

•WJlll pod znakiem „L. :oolnisch nr. 123." 
I 1111 late za Wlarc I DJczrz11 l 

Za inseraty placi sie za mieisce rzadka drobnego dru
ku 15 f. ~loszenie. zamieszczone przed inseratami 'ł 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy d 
,.Wiarusa Polskiego" należv frankować i t>odaC 
nich dokiadny adres pisząc~o. Rekop. nie zwraca„ 

, .... ..,.,._.,..__.,,..._, __ ~-·----------·------------------:-~----IMMIMftlTr.-.----------~.~.!IFM------~1%ff,1:""91!·,_. ............ .._nn ...... -. ... _. .... __________ ~------------~-
Redat;t''\ Drukarnia I Ksiegar nJa malduje sic w Boch11m, 1trey ulicy Maltheseratr. 17. - Adres ,,Wiarus Polskłu Bochum. - Te 1 ef o n nr. 1414. _____ :; __ ••! ______ , ___________ „_.„&&__ ~ ---~ --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~ -~. czytać i pisać po polsku 1 Nie 

115t Pelakiem, kto potomstwu swemu 
głemeJYĆ się DOZWOii ! 

• „„: 
~) ez 

Z •Jpadków dni::,„ 
.!L!!S 

11 
Wezera}, w środę. rozpoczęły się obra-

li. 
h 

dy sejmu pruskiego. 

l>o •ajważniejszych przedmiotów o
irad należy także uchwalenie nadzwy

(~ GzaJ&IO dodatku z powodu panującej 
~I iroży11ny artykułów spożywczycł]. ~-

teraz śmiało nauczyciele czy to na wfa 
sną rękę, czy z powodu ustnego pole
cenia faspektorów szkólnych zaprowa
dzać niemiecki pacierz i niemiecką na
ukę religii dla polskich dzieci w tych 
nawet miejscowościach, ~dzic dotąd 
była religia tylko po polsku, jak n. p. w 
Stanisławowie pod Wrześnią i innych 
miejscach. - Co to będzie, co to bę
dzie! 

Sokoli skazani „za dążenie do od
budowania państwa polskiego:' 
Niemieckie biuro telegraficzne ro

zesłało następującą wiadomość: Po 
dwudniOwYCh rozprawach przeciw 11 

Ruch Jrzeciw drożyźnie mięsa wzma2a członkom roździeńskie~o „Sokola", któ 
się ponownie. 

ltzeźnicy placą obecnie najwyżej 50 
~' 11arek za centnar wieprzowiny żywej 
.1u wagi, rdy dawniej płacili marek 70. Mi
• llQ fo rzeźnicy cen mięsa nie myślą 
e zniżyć. 

ry na posiedzeniach swoich uprawiał 
dążności zmierzające do odbudowania 
państwa polskiego i starał się o Podbu
rzające wykłady z historyl i literatury 
polskiej. skazał sąd głównego oskarżo
nego Plewnika n a r o k i t r z y m i e
s i ą c e w i ę z i e n i a, jednego oskar
żonego skazano na 6 miesięcy, pięciu na 
4. dwóch na 2 i dwóch na jeden miesiąc 

Pre~ytłeat francyi uda się w jesieni w więzienia. 
podróż za granicę. Za przekroczenie §§ 129 i 130 vru-

sldego prawa o stowarzyszeniach wy
rok sądowy nakazuje rozwiązanie to
warzystwa." 

Ptezydent Fallieres zamierza odwie 
izić króla norweskiego, króla szwedz
kiego Oskara j króla angielskie~o Ed-

r. warcfa. 
Tyle telegraficzna wiadomość ze 

źródła niemieckiego o wyroku, którego 
krytykować nie wolno - ale też nie po 
trzeba. 

Pod•ailie układu francusko-japońskie o przebiegu procesu podajemy za 
re •astąpi najpóźniej w piątek. 

Układ ten kładzie granicę chęciom 
zaborczym Niemiec w Azyi Wscho
Cniej, wskutek tego kolonia Kiauczau 
straciła dla Niemiec znaczenie na \Tar
tości. 

„Kur. Pozn." następujące szczegóły: 
Oskarżonych było 12 członków 

gniazda roździeńskiego, a mianowicie 
pp.: uczeń krawiecki Chakowski, uczeń 
rzeźnicki ttowaniec, robotnik Plewniak, 
hutnik Zielosko, śleper Handy, hutnik 
Badura, robotnik fabryczny Palion. 
górnik Piecha, ś1eper Skulik, rysownik •·--=-· ··™··~· - ·- -"::;:a -~ Czupal1a, mistrz krawiecki Łyszczak i 

Echa StreJ.kU SZkO' lnegO hut~ik .Halotta. S~awili się w~zyscy .z 
• wy1ątk1em łiowanca, który się zna1-

z W'tk . d d t nie- duje za granicą i któremu dotąd aktu o-
. : I .owa on~sz.ą 0 g~ze skarżenia nie doręczono. 

m1eck1ch, ze w pow1ec1e tamte1szym, z . . r r .,... • 

okazyi strejku szkólnego złożono z u- Ak~ .oskarz.em.a zarzuca wszy/tknn 
rzędu 15 sołtysów, 2 przewodniczących powyze1 wym1emonym .os?bom, ze w 
okręgów dominialnych, 38 członków do latach 1.90~-~1906, nalezeh do , ~t?w.a
zorów szkolnych i kilkudziesieciu ła- rzyszema, I to ~o Sokoł~ w Roz~z1em~. 
wników. w samym Żydowie Żaplaco- ~o któ~ego . celo~ nalezy zapob1e~ame 
no kar szkóln eh· rzeszło 1000 marek, 1 przec1wdz1afanrn za_rządzem.om rzado
nie licząc k ~, _P dowYch w kilku wym ora~ wyk~namu pra\y, ~rokura
w osz ow są . · . d _ tor oskarza oprocz tego mekto!·ych. o 
w~padkach przyszło do .1Icytacy1 ~iz o - publiczne podburzanie do ~wałtO\\_'", m-
d .J. J~dnemu pozasluzbowemu ę nych o publiczne wzvwamc do mepo-
nikow1 odebrano do~a~e~ ~resowy. sluszellstwa wobec \Vładz. Akt askar-
. Ze Sremu, Cz~mp1ma 1 m~ych oko: i zawiera 123 stronnice drobnego 

he donosz~, że m~p,ektorow1e sz)rnlm ~f ~:a i dowodzi. że Sokół roździetl.ski 
po;rysylah do rodz1cow podobne PI~ma, miał na celu przygotowanie powstania 
~a re. powysy!ał p. !o~atz w ~awiczu, polskiego (sic!), że członkowie gniazda 
dą~a1ąc od me~ . osw1~dczem~ w . 3 świadomi byli, że do tego celu dąży sie 
d~1a~h, c~y dz1ec1 s~r~Jk~Ją z ich w1~- środkami niele~alnymi. Jednym z ta
n ą : za ich upowazmen.1em. ~to me kich środków nielegalnych miało być u-
adesie odpo:wiedzi, będzie uw~zan~ za I trzy~ywanie stosunków z organizacya 
~kdzące~o się n.~ :postępo\".'ame d:1ec- mi ·zagraniczncmi, cze5;o dowoden; „ze
- a - 1. oczyw1sc1e .c.zeka1ą g? ~~Y; I branie" na JGziorze oraz 20 ma1a 19. 

2 ~odz1ce postan~w1ll w~zędz1e po~sc 6. r. w Chrzanowic w qalicy_i mządz~
i sprzykładem gmm Gole1ewa, Choma I na uroczvstość założenia gniazda roz-

~?rowa. . r t dzieńskiego, potączona ze zlotem tam-
t 1sma hakatycz1~e wob~c is u ~- tejszego okręgu. · 
nw~rtego ojców gm111 q0Ic;1;wa. Cho1- Obradom przewodniczył sędzia 
dą 1 ~worowa zaznacza1ąc, ze z~pro1~.v~ S hl k Jako o~karżvciel wystąpił 
. zenie polskiego ',v-ykładu nauki re ign .c os y. rokurato~r Recke wraz z po-
Jest wykl pierwszy P . . 

Z uczon:. . . . . . h - ocnikiem (prokuratorya mvaza w1-
Wi'' Pod Wrze~m. piszą tez JUZ „Lec o ~ocznie proces za bardzo ważny). 0-

, co. następu1e. . cz wala w rękach prezesa 
Pomeważ władza duchowna w rze- brona. spo Y 'I skie 0 dr z Sey-

bzach religii, które wedle. i:asze~o sla- wy9ziału w~~~~~skieg;, jak~ r~eczo
kfg~ rozumu li tylko do me1 nalezą, z~- ~ dy 1 mec. tąpił komisarz Gilnther z 
ęcie milczy - dla tego rozpoczyna1ą ' znawca wys ' 

Poznania. Swiadków powolano 15, 
przeważnie urzędników policyjnych z 
Roździenia. 

Oskarżeni przeczyli \vszyscy, jako
by w wykladach swych, aczkolwiek pa 
tryotycznych, kiedykolwiek byli do
tknęli tematu odbudowania Polski. 

Nastąpiły zeznania świadków. Ba
danie głównc~o świadka, wacł11j1istrza 
policyjnego, nazwiskiem Oohla z Roź- · 
dzienia, który począwszy od roku 1902, 
dozorował ~ szystkie zebrania gniazda 
roździeńskiego, trwały z małą przcr 
wą od godziny 10 rano do 7 wieczorem. 
Na żądanie obrony oświadczył świa
dek, że jest polskiego pochodzenia; je
go matka nic umie wcale po niemiecku; 
od czasu, gdy wstąpił do seminaryurn 
nauczycielskiego - miał bowiem pier
wotnie zamiar zostać nauczycielem -
odsunął się od spraw polskich. Po pol
sku umie, lecz tylko tutejszą „gwarę" 
natomiast nie rości sobie pretensyi do 
znajomości „wielkopolskiej" mowy. 
Mimo protestu obrony przedkłada sąd 
świadkowi wszystkie jego referaty do 
amtowcs:ro (wójta). świadek czyta so
bie poszcze~ólne referaty, czyni swe 
zeznania, oświadczając, że sobie po 
przejrzeniu swych referatów zajście 
przypomina. 

Tym sposobem świadek odczytal 
poprostu oskarżenie ml strony 14. do 67 
świadek wymienia cały szereg zebrań, 
na których rzekomo przedstawiono ja
ko cel dąże11 wszystkich Polaków, a 
mianowicie Sokolów: oderwanie pol
skich dzielnic od pallstwa pruskiego. 

Obro11ca dr. Seyda żąda od świad
ka przytoczenia poszczególnych faktó\v 
z którychby \vynikato. że dążenie do 
odbudowania Polski proklamowano ja
ko cel Towarzystwa. 

Swiadck Gohla oświadcza, ie po
szczególnych faktów przytoczyć nie 
może - miał jedynie wrażenie ( !), że 
tak było (ich hatte den Eindruck !) 

Następnie przesłuchano policyanta 
Falkusa co do ćwiczeń. Nic mu nie pod
padło. Szczególów sobie nie przyporni 
na. Swiadkowie odwodowi: podróżu
jący Sus i górnik Kutz potwierdzają, 
że oskarżony Łyszczak nie byl już obe
cnym na zebraniu z dnia 21 paździer
nika 1906 r., gdy śpiewano pieśłl „O 
święty kraju nasz", podczas kiedy świa 
dek Gohla zeznał, że Łyszczak był o
becny . ~wiadek Rzeźniczek, księgarz 
z Lublina, da\vniejszy członek Sokola, 
nie przypomina sobie bliższych szcze
gółów co do zebra1i. $wiadck Dcjas ze
znaje, że pieś11 .. O śwlcty kraju nasz" 
śpie\vano nic podlug tekstu zakazane
go, lecz podług tekstu innego, ułożone
~o przez jednego z członków. 

Sąd uchwala od żadnego ze świad
ków odwodowych przysięgi nie odbie
rać, uważając ich za podejrzanych o 
wspólnictwo. 

Po przesłuchaniu kilku dal zych u
rzędników policyi z Roździenia zezna
je komisarr, policyjny Bohrner co do 
przemó\ icnia czlonka wydziału związ
ku Karola Rzepeckiego z Poznani. na 
wiecu \ Obornikach dnia 24 6. 06. W c
d ług zeznania świadka Bohrnera o
świadczył p. Rzepeck! między innemi, 
że takż~ na Górnym Sląsku poZllano, 
iż Sokolstwo oznacza odrodzenie naro
dowe. Wedtug zdania świadka miał 
Rzepecki przez odrodzenie narodowe 
na myśli samodzielność polityczną ( !) 
N pytanie obro1ky dra Seydy, oświad 
cza świadek atoli, iż oozytywnych da
nych, na którychby swoje Uomaczenie 
przemówienia Rzepeckie~o mó~d o
przeć, przytoczyć nie może. 

Sekr~tarz policyjny Wietusch zezn 
je co <lo zebrania delegatów związko
wych z dnia 10. marca 07. Uchwalono 
na niem zawezwać \Vszystkich czlon
ków Sokola do wystąpienia z towa
rzystw niemieckich. Dalej zeznaje 
Wietusch co do łączenia się Związku 
ze Sokołami zagranicznymi. Związek 
galicyjski przcslal tablice ~imnastycz
nc. Sokół w Detroit nadeslal zapro
szenie na zlot. Co Związek na to 11-
chwałit, świadek nie wie. Andrzejewski 
z Berlina referował na zjeździe delega
tów, że gniazdo bcrliriskic wysłało ćwi 
czncych na zlot do Lwowa. Związek u
chwalił przestać ~wódź pamiątkowy do 
chorągwi jednemu z Rniazd ~plicy~
skich. Związek uchwalit wzi<:ić udziat 
w zlocie w Pradze. 

Na zapytanie obrońcy dra Seydy 
przyznaje świadek, że uchwała ta dla 
technicznych wz{!lęclów zniesioną zo
stała. Okrę~i ślnski i westfalski urzą
dzają złoty swe od kilku lat stale w Ga
licyi, odnośnie w łiolandyi. SwiacJkowi 
nie jest wiadomem, czy gniazda galicy.i
skie brały w odnośnych zlotach udział. 
E 

Zlot Sokołów w Cieszynie. 
Krótka naszą wiadomość o podnio

słym przebiegu wielkiego zlotu „Soko.f 
lów" polskich w Cieszynie uzupelnia:;;J 
my następującymi szczegółami: 

W Dziedzicach wsiadło do osobne
go pociągu blisko 200 Sokołów oraz pali 
z pogranicznych miast f<rólestwa Pol
skiego. W Oświęcimiu przyłączyli się 
Sokoli Wielkopolscy. Do Cieszyna 
przywiózł pociąg blisko 2.500 uczestni
ków Złotu. Na dworcu kolejowym wi
tano przybyłych serdecznie. Sokoli 
miejscowi i Sokoli miast ślązkich usta
\Vili się w szpaler. Zgromadziło się li
cznie obywatelstwo polskie z Cieszy
na, iud śląski, m1lowniczo wygladał or
szak dziewcząt w ludowych strojach. 
Przemówił do gości prezes miejscowe
go gniazda prof. Galicz. Jedna z Stą ... 
zaczek \vręczyla prezesowi Turskiemu 
bukiet z wst<;gami o barwach narodo
wych. Przybyłych Sokołów obsypa
ły Ślązaczki kwiatami. 

Z dworca podążono grupami do Do
mu narodowego, przybranego w choni
gwie czerwono-białe z napisami Czo
łem". 

O godz. 11 przed po?udnicm wyru
szyl pochód do kościoła farnego. a 
czele szli prezesi gniazd po11rzedzani 
przez muzykę, dalej chorąży Marcinek 
z nowym .sztandarem tutej>zcgo oko
la . 

Na pl< u Dcm1a. przv którym wzno 
si sie !Jom narodowy, i na ulicach gr -
madziły się tysiące pol kiej publiczno -
ci. Kościół farny b ·l przep łniony. Pro 
hoszcz ks. Sikora p0świc;cił sztand"'r. 
Poseł k ·. Londzin w ·gło--ił patryot ·
czne kazanie. Ojcem chrzestnym sztan 
daru byl prezes bochc1iskiego ~ okola 
Juliusz Dębicki w zas p t\ •ie mecena 
sa Osucho :\·sf·ie!!o, matką chrze tną 
rejento\ ·a I,yboska. Po nabożcl1stwie 
udał sic. pochód ze sztandarem do Do
mu 11arodo \·ego przy pla u Demla. 
Przed domem od 'pie\vano pieśni pa
tryotyczne. Ob k kawiarni entralnej 
ustawiło sic; około 40 bawiących tu 

niemieckich gimnastyków, członków, 
.. Turnverajnu", śpiei; afo „Wacht am 
Rhein" i wznosito okrzyki Allheil. g\ i 
zdało. Polacy rozeszli się w spokoju. 

Po dwunastej godzinie w południe 
rozpoczęto ie w Czytelni Domu naro
·aowego wbijanie gwótazi lionorow·· 



w d rzcwce posw1ęconego sztandaru. 
Imieniem Macierzy szkolnej przemówił 
p. ttilar_,r Filasiewicz. Następnie odbył 
się wspólny obiad w sali Domu naro
dowego. Przemawiali prezes Galicz, 
poseł ks. Londzin, Emilewicz z Podgó
rza, jako zastępca prezesa zlotu, włoś
cianin Ptak, poseł Jerzy J enciała i Sro
kowski z Królestwa Polskiego, w imie
niu mecenasa Osuchowskiego, który nie 
mógl przybyć. Dla Osuchowsk!ego u
rządzono wielką i serdeczną manifesta
cyę. Profesor seminaryum Mohr pod
niósł zasług-i Osuchowskiego około spra 
wy narodowej na Ślązku i prosił całe 
.społeczeństwo polskie o gorące popar
cie Macierzy śląskiej. Odczytano depe 
sze z życzeniami, między innemi od gro 
na posłów polskich z Galicyi. 

O godzinie 4 po południu wyruszył 
olbrzymi pochód przez miasto na bo
isko. Pochód rozpoczynała banderya, 
potem szły polskie ochotnicze straże 
pożarne, dwieście dziewcząt śląskich, 
lud okoliczny, górale. krakowska orkie
stra sokola, komenda zlotu. przeszło 
dwa tysiące Sokołów w mundurach, 
między nimi włościańscy Sokoli z Bief:t 
czyc. 

Tłumy ludu i publiczności miejskiej 
·wznosity po drodze z zapałem okrzyki 
na cześć Sokołów, - z wielu okien pol 
skich domów sypano kwiaty. 

O g-odzinie 5 po południu rozpoczęty 
się ćwiczenia na boisku wobec tysięcy 
widzów. Ćv;riczenia wypadły wspa-
11ialc. 

,;Niebezpieczne kolory:' 
„Dziennik Poznański" donosi: 
Na wczorajszej procesyi Bożego 

Cfał·a w param Św.iętomarcińskiei dekoracya do 
mów przedstawiała się jak zwykle wspaniale. 
Odzna.czały się mianowicie prześliczną deko-
3'."acya w kolorze biało-czerwonym okna pomie
szkania po-sła mecenasa ·i prezesa Sokolstwa w 
Niemczech, p. mecenasa Chrzanowskiego, na. 
prreciwko kościoła św. Marcina i dom firmy 
Dankowski i Sp., udekorowany także biało
czerwono. Niestety! Polakom wolno stroic do. 
111y w kolory chińsklie. an1.:delsk.ie, francuskie, 
lecz koloru biało-czerwonego nie znosi oko vo 
Ucyl pruskiej, ponieważ kolor ten, - o z~ru-zo ! 
- zagraża pono całości państwa pruskil~go. 
Ar~usowym oczom policyi nie uszły naturalnie 
„,niebezpieczne" lcolory. I natychmiast zjawił 
·się stróż bezpieczeństwa w domu pp. Chrzanow 
skiego i Dankowskie!,!o z żądaniem usunięcia 
1ub zmiany kolorów. Pan Dankowski zamienił 
kolor dekoracyi na biało-niebieski, u p. Chrza
nowskiego policya zastała drzwi ponrieszkania 
2amkniqte. Zjaw.if się komisarz. Następnie sam 
lnspektor policyjny, lecz drzwi pomieszkan;a 
znowu zamknięte. Cóż było robić, czerwono
biały kolor dekoracyi usuniętym być powinien. 

'Policya wpadła na pomysł przystawiono drab
kę, sie1taiącą na pierwsze piętro pomieszkania 
pana Chrzanowskiezo, stróż bezpieczeństwa 

ŻUBR OWIE 
P.Powiadanie hic;;toryczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskiego. 

(Ciąg dalszy). 
Nas ustawiono na prawem 

sk rzydle. Austryacki generał Zach 
Zach rusza w pięć tysięcy starych gre
,nadyerów. Zdaleka już widzimy bi:ałe 
.mundury„. Jeszcze chwila, a sp1a.idnie na 
nas grad kul i las najeżonyct. bagne
. tów. \X/tern, jak grom, przed czołem 
naszej kolumny staje on... Bonaparte 
Koń phną okryty. W zielonym, zwy
.czajnvm surducie, w otoczeniu sztabu 
i Memeluków. 

Spojrzał wzrokiem sokolim, ręką 
nam skinął poważnie i zawołał: 

- Żołnierze! Nie zapominajcie, że 
mamy zwyczaj noc na polu bitwy 
przepędzać. 

Odpowiedzieliśmy okrzykiem p_el
nyim zapału. Skinął. Owardya po
szła„. Dwie godziny stawialiśmy op6r· 
cziterykroć liczniejszemu nieprzyj1acie
Iowi. Sześć na tarć wytrwµliśmy z 
bronia w ręku, sześć razy Austryacy 
musieli się cofać. Owardziśd walczyli 
jak lwy, umierając z imieniem Bo napar 
tego na ustach. Nastąpi? atak siódmy, 
.straszny, va.~1rty. Kolumna się za
chwiała. Generał Desaix pada rażony 
kulą. Dobywamy .resztek sił, gdy na
raz młody Kellermann uderza kawale
ryą z boku na lewe skirzY'df.o, łamie Je, 
roz~o111sz;a1 i wrzyna się w środek kolu
mny Zacha. Austryacy się mięszają i 
.rzucają się do ucieczki, nasi za nimi! ... 
Pięć tysięcy poległych i dziesięć ran
nyd1 i tyleż niewolnika. Zmie:rzchato 
,się. Bonaparte objeildżal plac boht„ 

wszedł na drabinę i - udało się usunąć ,.nie
bezpieczne" kolory. Tłum ludu zg:romad.zonca;o 
przypatrywał się tej czynności srug bezpieczcn 
stwa publicznego, z Jakiemi uczacrann, aomyslic 
się łatwo. 

Pan Bernard Chrzanowski, jak pisze .,Knr. 
Pozn." wystosował do prezydenta policyi 1Jiś
mienne wezwadie o natychmiastowy zwrnt za 
branej materyi biało-czerwonej i około 8 wlecz. 
przyniósł mu ją robotnil1c w towarzystwie po
licyanta. 

J!!~lacv na obczvitde~ 

Bruckhausen. Tutejsze Towarzystwo „Wy 
.zwolerlie" dosyć pomyślnie się rozwija, cho· 
ciaż niektórzy Rodacy abstynentów prześmie 
wają. Nie baczą oni, że „po śmiechu Poznać 
głupiego". 

To jednak nw pow.inno nikogo wiechęcać 
do szerzenia ruchu wstrzem'ięźliwości. przeciw 
nie trzeba to czynić z podwójną gorliwością. 

Pamiętać bowiem trzeba. że p.ijaństwo to 
więcej, niż choroba, to obłęd. Litować słę te
dy należy nad pijakami i starać się ich wyle
czyć z tak strasznej choroby. 

Uczynić zaś można to naiskutecw.iej, da
jąc im dobry przykład, to jest wstrzymulac się 
zupetnrre od napojów alkoholicznych, od pi
wa, wina i wódki. Wstępujmy tedy wszy
scy w szeregi „Wyzwolenia". 

Tak ·często powtarzamy, że duch zdrowy 
tylko w zdrowem oleic mieszkać może, zatem 
do „Wyzwolenia" przedewszystkiem każdy So 
kół wstąpić · winien, bo nie jest prawdziwym 

. Sokołem. kto• się lubuje w ·alkoholu 
Jeszcze przestro2a dla V!l. przemysłow. 

ców, którzy lubią ldeliszelc. Moi panow.ie, my 
robot.nicy chętnie was popierać będziemy, ale 
bądźcie trzeźwymi, a zarobiony grosz oosy
ła,jcie do banków polsktch, zamiast go trwonić 
w karczmie. 
Dorabiajcie się, stawajcie się ludźmi za 
możnymi, bogatymi ale 11ie trwońcie pieniędzy 
na pijatyk1i i kiarciarstwo. przez co podwójnie 
szkodę narodowi swemu wyrządzacie, bo mar 
mt}ect:e majątek narodowy i zły dajecie przy
kład innym Rodak()IID. 

My robotnicy jednak. czy jesteśmy lepsi, 
czy ciężko zapracowany J?:rosz zanoisząc szyn
karzowi hakatyście, nie okradamy także na
rodu, czyż tak samo nie stajemy się zdrajcami 
Ojczvzny Polski, jak sprzedawczycy w Polsce. 

Rodacy! Wejdźmy wszyscy na hma dro~ę. 
a Pan Bóg nam swego błot?;o.stawlieństwa nie 
odmówi. Robotnik abstynent. 

liemi<t · polskic9 

Prus Zachodnich. Warmii i l\l'll-zur. 
Tczew. Szkody. które przymrózk; 

ostatnich nocv ·wyrządziły w polach j 
ogrodach są ogromne, szegolnie wielce 
ucicrpialy buraki. 

W Jaźwiskach, jak czytamy w,.Ga
zecie Grudziądzkiej", wiatr obalil krzyż 
drewniany, stojący tamż~ od niepamie
tnych czasów. Postanowiono postawić - _!_ V ?_?! 

Ja bylem ranny lekko, opa1tryw~ł mnie 
medyk.„ Wtem„ .. nadjechał na to miej
sce właśnie z adjutantem ... Spojrzał na 
pobojowisko, ·gdzie lziemiat ni~biesz
czyła się od mundurów gwardyjskich, 
i rzekł smutnie: 

Tu leżą ibohater1owie ! 
Wpadłem mu w oko. Podjechal, 

zoczył moje ·ama.rantowe wylogi i 
rzekł: 

- Polak? 
- Tak jest, generale - odpowie-

działem. 
- J eisteś podporucznikiem legii?! 

Będziesz porucznikiem gwardyi koasu 
larnej. 

- Jenerale - ozwałem się - po
zwól mi zostać w legii, między sw:9-
imi. 

Adjutant zmairszczyl się. 
Napoleon atoli uśmiechnął się do

brotliwie. 
- Zuch! - mówi. - Oni wszys-:.y 

tacy! Przypomni} mi o nim. 
Odjechał. 
- A ty biedaku? - .z;a~adnęla ży

wo pani Jadwiga. 
- Et! Nic. Lekika' kontuzya. W ty 

dzieti wyszedłem z ambulansu„. Potem 
było Hohenlinden, Salzburg, przejś~ie 
Salzy. Później nas rozdziel01no. Je
n erat Jabłonowski wyjechał z częśdą 
do St. Domingo ... jj;1 m jenerałem Dą
browskim wstąpiłem na służbę neap1li 
rnńską ... Tam przetrwa!.~rn lat kilka, 
obawiając sie wracać do kraju ... Bona
pa11tego orwołano cesarzem. Wynikł 
zatarg z Prusak/1m1... Jenenaił przywo 
lał mnie 1 powiada: 

- Jedziesz Gotartow;;ki ze mną? ... 
- Jadę! - odpowiadam. 
W przebraniu, udając Wlochów, 

ruszyliśmy do f'rancyi. Żubr z żoną 
napierali się. Ziaibnałem ich także. Ar-

nowy krzyż żelazny, ale władza miejs
cowa temu się oparła. Ciekawa rzecz, 
jak zapatrywać się będzie wyższa in
stacya, do której się zwrócono? 

Na każdym kroku - kluja nas śpil
kami ! 

Kowalewo. Prawdziwie Salomoński w-y·
rok wYdal wójt jednej z okolicznych wiosek. 
Kil'ku g-0spodarzy ,wioski te.j dopominalo się, 
żeby godzinę policyjną w miefacowyoh kar<;z
mach przedłużono, ponieważ wymagaiią rze
komo tego stosunki. W 6it przyrzekl życzeniom 

.proszących za<losyć uczynić, jako warunek je
dnakowoż zastrzegl sobie, iż każdy z nich po
stara się - o przyzwolenie swej żony. - Do
.tąd nikt z przyzwoleniem takiem z owych go
spodarzy się w biurze wójta ,nie pokaiza.ll. 

Wąbrzei!no. Pan Nagóczyński z Plywa_ 
czewa na·by.l posiaidJość. obszaru 57 mórg, oj 
Niemca !(orthalsa w Wąbrzeźnie za 33000 mk. 

„Mazur" zalożony niezbyt dawno w Szczyt 
nie na Mazurach, przestaJ' wychodzić. 

i Wiet Kr Poznanshleco„ 
Śrem. Na 3 mi esiące więz.ienia skazaay 7, i 

staf robotnik Maciej Sikorski z Brodnicy przez 
sąd Xawniczy w Srernie za obrazę na'Uczyciela 
Brettsch.neiiidera i pogróżki 

Krotoszyn. Ogie(1 powstaI tu w nie\\>-ytló 
macwny sposób w tartaku budowniczego Fei 
sta. Cafy tartak spahiJ się ·doszczętnie. W 
wielkim 11iebezpieczeflstwie znajdowaJy się nie 
daleko pofożone sk1łady drzewa, lecz na szczę_ 
ście wiatr wia1 w przeciwnym kieruniku, i te
mu tylko należy zawdzięczać, że ws.zystko nie 
poszJo z plomiemem. 

Kępno Podczas czwartkowej procesyi Bo~ 
żego Cia!a wywróci!a się świeca na jednym z 
o.lta1rzy, który następnie spaliJ się zupelnie. 
Kilkunastu uczestników procesyi zapobiegło dal 
szemu szerzeniu się ognia. W ten sam dzief1 
spalit s1ię także oltarz w Baranowie. 

· Urzędowe wiad-0mości ko-ścielne. Archi-
dyecezya gnieźnieńska. MianO'\Vani są na dal
sze trzy lata: 

Egzaminatorami prosynodalnymi: 1) ks. dr 
Ooczkowski jen. wik., 2) ks. kanonik Kretsch
mer, 3) ksi. kanonik Kloske, 4) ks .. kanonik 
Jasiński, 5) ks. radz1ca Stefański, 6) ks. prof. 
dr. Trzciński, 7) ks. prob. dr. Op·ielil1ski, 8) ks. 
radzca Ossorowski. 9) ·ks. radzca R.aatz, 10) 
ks. szambelan Stryiaikows1ki, 11) ks. priob. Ko 
pernik, 12) ks. dr. Miaskowski. 

Sędziami prosynodalnymi: 1) k•s. biskup 
Andrzejewicz. 2) wik. jen. -dr. Ooczkowski, 3) 
ks. oficyaf Spors, 4) ks. kanoni1k Kloske. 5) ks. 
kanonik Ooebel. 6) ks. kanonik J asiif1ski, 7) 
dziekan dr. Wartenberg, 7) ks. dztieka~1 Eohaust 
9) ks. prof. dr. Trzciński. 10) ks. radz·ca Osso 
rawski.. J 1) ks. prob. dr. Qpieliński, 12) ks. 
szambelan radzca Laubitz. 

A<lministracvę parafii w Sośnicy i Karmi
nie dekanatu pleszews.kiego powierzono ks. 
Fibakowi z Inowroclawia. 

1 
Na wikaryaty powotano: Ks. Szatkowskie 

go, wikaryusza z Krootko1wa, n::i. II1 wikaryusza 
do Inowrodawia. ks. administratora Zi6'1kow
skiego, w Sośnicv do Krostkowa: ks. wikaryu
sza Pause'?"O z KościeJicn do Kruświcy ks. wi
karyusza Duda ka z. K ruświcy do Pobiedzis.k; 
ks. wikaryusza Kuczyńsik i e ,go z Poibiedz.isk do 
Kościelca. 

Powidz. W tartaku tute}szvm Englandera 
wv:wrócil sie stos desek na robotnika. znaidu
jqcego się kolo niego, zasypując go doszczęt-
UR ___ :au *"'?Wil!~ 4!11.·· ·~a ~ 

mia fraincuska stała nad Renem. Cesarz 
wypowiedział wojnę Prusom. Dwana
ście dni temu była bitwa pod Jeną.„ 
Prusacy 1rozbici. Naipoleon w Berlinie. 
Mnie jenerał wysłał do Warszawy ... 

Ploryan urwał w tern miejscu znu
żony. Słuchacze siedzielii w niemem o 
słupieniu; ten Na1poleon druzg.ocą::y 
królestwa, wywracający tronu, zno
szący armie, jes:ocze niedawno ofi.cer, 
a dziś cesarz wsze1chwł1adiny, n\1 skinie
nie którego drżał :Egipt, korzył się 
Rzym, a huk dział sięgał daleki.eh mórz 
a qceanów, wydawał się im mytem ja 
kimś, legendo.wym bohaterem. 

Pierwszy otrząsl się z wrażenia 
dziaduś. 

- Prusia,kom wytarowal skórę ·-
powiadasz? - A mości panie, to mi się 
podoba! Bo że tam różne Lombardy, 
Wenecyany zawojował. że wszelkkj 
wloszczyzny Austryaka pozbawił, a 
Anglikowi 2u pazury zal1a,zt no toć jeg0 
francuska w tern sprawa, lecz kiedy mi 
mówisz, że aż w Berlinie siedzi. .. w tQ 
mi graj mospanie! Przyszła kreska ua 
Matyska! Dobrze im ta:k! Uścis1młbym 
go!! Dalipan, po trzykr.oć uścisk~ał ! 
Niech mają! 

Korzystając z vrzerwy w opowiada 
niu, Żubr zbliżył się do Ploryana i szep 
nąl mu coś na ucho. Ten ostatni p·o

'wstał i rzekł poważnie: 
- Bani matko! Kilka słów proszę 

na osobiści! 
Aani Jadwiga drgnęła, złem prze

czuciem wiedziona i wyszła, prowa„ 
dząc syna do alkier.za. . 

Tymczasem rozochocony dziiad11s 
skinął na Żubrowę i Żubra, posadził ich 
przy sobie, nalał im po szkkmicy miodu 
i - „mówcie" - zachęcał. 

- Wedle rozkazu! - odrzekł uro
czyście Żubr i umilkł. 

nic. NicszczęśliW}' umarr kilka godzi• l>ÓŻtia1 
wskutek odniesionych ram, pozostawiaiąc i~ 
i dwoje dzieci. "'i 

Poznań. Kuryerowi Poznańskiemu" tlą(! 
stano rtumer „Kreisblattu" pow. Vodziskie e. 
w którym znajduje się ogloszenie, które w J~ 
slownem Uómaczeniu brzrrni nastepuliąco: o. 

Panom urzęd11<ikom. którzy otrzymują d~ 
datki kresowe dla popierania niemczyzny, Prl) 
pominam o moim hotelu i lokalu ogródlmwyrn, 
Dla rozrywki szam. gości wystawWem w ()gro. 
<Izie i w lokalu większy gramofon R.oz.tnaite . 
wa i bezalkoholowe napoje w wielkim Wybor! 

podp. Paul. KutZJner, Oroch;isk. 
Numer .~dnoś.ny . „K.reisbla!fu'_' na<tes.iailł 

„~ur. Poz:_n. z mem1~knn dopiskiem: gasirei 
S1e mal• d1ese Pr„„. e1t . 

Ze Slązka czyli Staropolsił 
Zł<>tagóra na Dolnym ~lązku. W nocy 

111 
lgo czerwca z.gorzafa posiadlość murarza Hl1 
schela w Pruśnicy. W pożarze zginąl 5a111 
Henschel, je~o syn i jego córka. 

Łagiewniki. Na kopalni „PlorentYi!lie·• , 
szybie „Sziweryna" zostal górnik Garbus tu 
ztąd przez węgle spa.dające tak p0kaleczony 
że zmairl na mieris.cu . ' 

Strejk ~arynarzv we Prancyi. 

Strejk załóg okrętowych obejmuje 
coraz szersze kola. Strejkujący zacho. 
wują się spokojnie. 

Proje.kt ministra marynarki Thomso 
na zapewnia! majtkom emeryturę oo 
204 do 360 franków, kapitanom od 780 
do 1,000 franków rocznie. Marynarze 
żądają 600 franków dla majtków, a 
1,600 do 1,800 dla kapitanów, przyczem 
powołują się na to, że z ich kasy emery 
talnej, założonej jeszcze przez Col· 
berta, rząd w ciągu lat dwustu kilku. 
dziesięciu wyciągnął sumę dwustu mi· 
lionów franków. Gdyby kasa posiadała 
te pieniądze, wszyscy marynarze mie· 
liby starość zapewnioną. 

Ze sfer rządowych na zarzuty te od
powiadają, iż obliczenia strat poniesio· 
nych przez kasę są niedokładne, i że 
rząd od szeregu lat stara się usilnie, aby 
powiększyć emerytury marynarzy. 

Rząd stara się o zakończenie strejku 
który marynarce francuskiej wyrządza 
wielkie szkody. 

\.V rzenie moralrnńskie. 

\Vedług korespondenta Matin'a, w~ 
ska sultai'1skie po dwugodzinnej bitwie 
pobite zostały przez pretendenta i zmu· 
szone do ucieczki. Kaid Chaldi zam· 
knąl wojsko sułtańskie pomiędzy wzgó· 
rzami Marchika i obsadził drogę do 
Melilli. W oj ska pretendenta są dobrze 

Zubrnwa ipospieszyUa mu z pomo.~ą. 
- Już to, WMPanie, mój stary do 

gadania wcale nie jest zdarnony, bo ~o 
głowę, to miał zaws.ze slabą, a od t~~ 
zadawania się z rozm.aitemi narodami, 
to mu język do cna skołkowadał. 

- Hic muli er! - zauważył śmiejąc 
się staruszek. Być Napoljonem nie 
sz_tuka, jak ci takie ma Amazonki. Du· 
żo ~kieg.o regimentu niew1ieściego bY' 
l•o ?... . 

- Jeden pułkownik w bataliionie 1 

jedna ma:rkiefanlm. Trzy bataliony w 
legii, więc i trzy markietanki! - od· 
parła Żubrowa . 

- I cóżeś to waćpani robiła? -
za~adnął staruszek, chcąc babę poc!ą· 
gnąć za język. - Gdyż, chociaż się· 
gam pamięcią w czasy odlegle. ta~o; 
wego baqskiego urzędu u1przytomniec 
sobie non _possum? ... 

- I ·pewnie. U nas dawniej bo, 
WMPa111ie, bywało prawie sarna kawa· 
leryta, a dopiero gdy nasze woj-ska za· 
częlo na piechotę po różnych krajach 
wędrorwać, bez markietanek ani rusz!„ 
Służba cię,żka. Markietanka 111ibY ma 
wiktuałami handlować przy woi·sku„ .. 
ale gdzie fiam ! Na wymars.zu to i owo 
zakupić można, a potem głodem się han 
dluje a nędzą. A gdy i dźwiga się co 
w wózlm, toć kupić ,nie mają za oo, a 
dać trzeba. Bitwa, trudno się mar 
kietance nod korzec schować, temu i uk·· 

wemu ranę opatrzyć trza, boć i medY 
nie nastarczy! Niekiedy umierające~o 
dobrem słowem pożegnać przyjdzie, 
albo i samej za karabin chwycić. ~ 

- A Pl.oryan sprawiał 1się dobrze ' 
Co?! Hę!? 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

. i~;:'.- ·1 



wyćwiczone i nie popełniają żadnvch 
gwałtów na cudzoziemcach. J 

Pejedynki w armii francuskiej. 

Minis!er wojny wystosował do ko
mendantow ~orpusów okólnik, w któ
n'tn ws~azu1e, z~ w .razie sporów mię
dZY wo~sk?wym1 a ~eh przełożonymi 
nie powmm, z~z'Yala.c na pojedynek. w 
każdym. zas razie me powinni wywie
rać nacisku, aby zmuszać wojskowych 
do pojedynku. 

Konflikt w gabinecie francuskim. 

1 Dziennik Liberte donosi, że między 
prez'~stt,pi. ministró~ Clemenceau, a mi
nisttenf skarbu Cmlloux istnieje silne na 
prężenie. Powodem było zdanie wygło 
szone przez prezydenta ministrów w ko 
misyi podatkowej. że projekt ustawy 0 
podatku dochodowym dotknie głównie 
start średni. Twierdzenie to zadało 
dos projektowi, popieranemu przez mi-
11istra skarbu. 

Na ostatniem posiedzeniu parlamentu 
dostal Clemenceau atak kurczu. Trzeba 
go było wynieść z sali posiedze1'i. Le
karz zalecił mu kilka dni spokoju. 

Międzynarodowy kongres lmlturno
p-0lityczny. 

Między 10. a 15 października odbę
-Ozie się w Sztutgarcie pierwszy między 
narodowy kulturno-polityczny kongres. 
Na kongresie tym ustaloną zostanie me
toda, jakiej trzymać się należy we 
wszystkich krajach, rozważany będzie 
stosunek polityki kulturalnej do stron
nictw politycznych i rządów państwo
wych i wybranem zostanie biuro mię
dzynarodowe. Udział swój w kongre
.sie zgłosiło już wielu wybitnych polity
ków z Niemiec, Francyi i Włoch. 

Tak wybitnie polityczno kultural
nej kwestyi jak polityka antypolska 
. rządu pruskiego z pewnością na kongre 
.sie nikt nie poruszy. · 

Camorra. 

Turyt1ski Mattino zamieścił artykuł 
.sensacyjny, omawiający sprawki „Ca
morry1', organizacyi zbójeckiej grasu
jącej w Neapolu. Autor zapewnia, iż po
siada dowody na to. że policya neapoli
tat'1ska była przez czas dluższy wspól
niczką Camorry we wszystkich kradzie 
żach, rabunkach i zabójstwach. Znacz
·na część „zysków ' z rozboju. tonęła w 
kieszeniach kierowników policyi, któ
rzy utrzymywali ścisły związek z kiera 
wnikami Camorry. Podczas poszuki
wań, jakie czynili karabinierzy w _spra
wie pewnego zabójstwa, dokonanego 
przez Camorrę. - poszukiwań. które 
skończyły się aresztowaniem przeszło 
stu osób - policya miejscowa starała 
się wszelkiemi sposobami paraliżować 
śledztwo. Osłaniała. jak mogla, tropio
nych zbrodniarzy; niektórzy z nich zna 
!eźli przytułek w lokalach policyjnych, 
innym policya dopomagata do ucieczki 
zagranicę. 

.. ~xewalacye te zrobiły wielkie wra
zeme w całych vVloszecb. Wszystkie 
gazety powtarzają atykuly Matina i do 
magci1;~ się od rządu energicznego śledz 
t~ra. Sprawa ta poruszona będzie w Iz
u1e, która niedawno była widownią 
skandalu, wywolane~o przez oskarżo
nego o należenie a.o Camorry posła Ro
mano. 

Z różnych stron, 
Bochum. Biura towarzystwa knap

szaftowego przeniesione zostały już do 
l)Ydzierżawionych w Ehrenfoldzie. 

?m, mieszczący dotąd biura, kupiło 
nuasto. l(napszaft buduje własny 
gmach dla swych biur. 

łloistede. W kopalni „Konstantin" 
zo~tał górnik Grabener okaleczony. 

1 tyrum. Woźnica Greven jadąc u-
nął, Spadł z woza, zostal przejechany 

11/~ ~okaleczony, iż lekarz kazał go u-
Iesc1ć w domu chorych. 

G M. Gladbach. We wiejskfej gminie 
stladbach założono szkolę gospodar
k'Wa domowego i kucharstwa. W szyst
z Ie dziewczęta w ostatnim roku we-
lllą ~dział w nauce. 

1 ki lutg~d-O'rtmuud. Górnicy Gasek i Krz~!~ 
z~~~h ))okaleczeni . w kopalni „Oennanta · 

bra .uuchum. W obwodzie przemysifowym 
tta kbobecnie 280 nauczycieli, z tych w samem 

ll1 or.n 50. 
t!on·~ssen. Grono studentów niemieckich z Bo 

u ZWiedzifo fabrykę Kruppa. 
E~ Robotnik O. str_z.eli1 sobie. rewol we-

rem w picrs.i z oowodu. iż dostal kosza. ·ięż 
ko ranneg-o odwi ziano do lazaretu. 

Bruckhausen. Pewien ośrnnastoletni ślusarz 
zn~lazl śmierć \V wakowni fabryki Deutscher 
Kaiser". " 

Essen. Gmach tutejszej poczty zostanie roz 
szerzony. W tym celu kupiono hotel Retzego 
za 800 tysięcy marek. 

. Her.ten. O~bywa sJę tu kiermasz. TI?< który 
mimo mepomyslnęgo powietrza zbiera się mnó 
s~o. ludu. .w dniu pierwszym bylo co naj
mru~J 20 tys1ęt:y ludzi. Nie dziw, że w dniu tym 
kolei elektryczna R.ecklinghausen-łierten.. Wan 
ne zebrala 2475,15 mr. 
. Dziwna rzecz, że takie rozrywki ciągle 
Jeszcze znajdują tylu zwolenników. 

Horde. Górnik Raskopp· zostal zabity w 
ko.palni „freie Vogel". 

Linden-Ruhr. Zonę itórinika 1iohmann'a 
znaleziono rano nieżywa w lóżku. R.azit ją para 
liż. 

Sterkrade. W boru tutejszym znaleziori o 
zwfoki górnika Moreska z Prus Wschodnich 
pochodzącego, który z niewiadomych powod6w 
życie sobie odebral'. 

Dilssełdori. W piątek wieczorem znalezio
no na ulicy Ko.lo!~S:kiei zwłoki robotnika z ce
gielni Teodora Peckowiaka, którego 5 osób za
żgalo n()żami. Wszystki·ch 5 ujęła już po1licya. 

Dortmund. Murarz. Feliks Kotusz spad! z 
rusztorwa11ia i rozbU sobie czaszkę. Biedaka u
mi.eszczono w domu cho1rych. 

WellinJr,boien. W 6 pok!adzic kopalni „Cro 
ne", iinalazt śmierć górnik :Efferti. 

Hagen. Jakiś nieznany mężcZYJ;na por
wał czteroletniego chfopca szafnera lieimanna 
i us.z:cdt z nim do lasu. Policya czyni pilne sta 
rania, by dziecko odszukać. 

W Werden wYrziucila Ruhra zwfoki goś
cinnego Wilhelma Os1ter1dclla z Velbert. 

Duisburg. Robotn1ik O. spoiniewicrat swą 
63 lat liczącą matkę, gdy mu nie chcial'a dać 
pienię.c\zy na 51;orzalkę. Wyrodnego syna s.ka
za.:I sąJd na 6 miesięcy więzienia. Kara: ta o 
w iele zn niz1ka za taki czyn. 

W Monach.ium airesztowano kasyera cssef1 
ski ego „Colosseum", który uciekł 
sprzeniewierzywszv 3000 marek. 

Oberhausen. Pewien hamownik kopalni 
.,I(oncordia" zostar przeiiecha;ny przez pocirtg 
pospiesz1ny. I\o•fa ucię1v mu glowe. 

Han-0ver. 6 oficerów wo1islrnwei Utieżd1żal1ni 
otrzvmaJo nakaz, powrotu do swych pJUJków, 
kilku oitrzvmaro areszt domowy. Wszystkim 
o.ficerom zakazano uczi::szczać do jednego z . 
tuteiszv ch pierwszorzednvch l1otcli. Powodem 
wszvstildeQ"o hazard, uprawia1!v przez. owych 
wojskowYch. 
~~-~..!!'!f""'X'd!COO'Jl!!ll' ____ g:ar 

Rozmaitości~ 
Usuwanie się góry. Z Sanoka d1

)

noszą; Po srogie) zimie nastapily przy 
taia:niu śniegów w górach wielkie roz
topy. Woda śniegowa, szukając u~ścia 
nie mogąc zaś przebić stkorwoY lodo
watej, wsiąkała w ziemię 'w ka
żdą szcze.linę, wskutek czego nastąpHy 
usuwania się stromych brzegów, ur
wisk, ia1 nawet gór. Taki przypadek za 
uważyli mieszkańcy gminy Duszatyn. 
Góra od strony Mikowa na obszarze, 
obejmującym około .300 morgów, stro 
ma i wysok\1, pokryta odwiecznym 1a 
sem, częścią buczyną, a częścią jedliną 
porosła, zaczęla się nagle usuwać na 
dół ku potokowi, płynącemu przez ca
łą wieś Duszatyn środkiem, a wpadają 
.cemu do rzeki Osła wy, tak, że w dolnej 
częś'C'i potoku ujście jegio całkiem się 
zamknęło, usunięta '.Zlaś ziemia razem z 
odwiecznym lasem utworzyła tam wał 
na 50 metrów wysoki. W6kutek tego u 
. worzyla się kotlina,, w której się wody 
.potoku zbierają, tworząc olbrzymi ba 
sen, raczej górskie jezioro. Doty•.:h-
czas potok nie wypełnił j~szcze tego ba 
'senu, bo co chwila kawał góry się usu
wa drzewj1 zaś wpadają w te około 50 
metrów głęboką otchłań, tamiąc i dru-
1zgocąc po drodze wszystko, a pozio~ 
wody podwyższa się dągle. Skoro s ę 
basen wyipelni, prawdopodobnie utwo
rzy -się na 50 metrów wysoki wodo
.ispad, albo, co gorsza, w r.azie g~ałto
rwnej ulewy woda rozerwie wał l całą 
masą. runie na wieś, niżej położoną, 
zmiatają;c ją z powierzchni ziemi. 

· ____ ESY 
$.&„-------·----

Ze spraw robotniczych. 
D e 1 m e n h o r s t. W przedzałni 

wełny znów bezrobocie. Z tego oowo
du odbyło się zebranie wieczorem dnia 
6- bm. o godzinie 8-ei. na które podą
żył wysłaniec „Ziedn. zaw. polskiego." 

Baczność Dortmund! 
W sobotę 8 maia z obroną prawną 

nikt przybyć nie może z powodu bezro
bocia w Delmenhorst. Na2łe sprawy 
prosimy przysłać do biura. 

,, I• 
f I> I;.' 

o p0Jsk1 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
W ciąllU czerwca: 

Kazania dla kobiet i panien w środę 12 c:zer 
wca po polm:lniu o 5 ~odz. 

Kazanie dla żonatych w środe dnia 19 czer 
wca na wieczór o godz. 8. 

Kazanie dla mlodzie1ic6w w śro<le dnia 26 
czerwca wieczorem o ~odz. 8. 

Bierzmowanie w Oberhausen. 
Wszystkim Polakom i Polkom w Oberhau

sen i okolicy, którzy jeszcze nie przyjęli Sa
kramentu Biel'2mowania oznajmia się, że ty
mi dniami przewie!. ks. biskup Miiller z Kolonii 
będzi~ udzielal tef!oż Sakramentu. 

W kościele Najśw. Maryl Panny w Ober
hausen bedzie sposobność do spowiedzi św. w 
sobotę 8 czerwca po poludniu. W niedziele ca
ly dzień i w ooniedzialek rano. Bierzmowanie 
odbędzie się w poniedzia!ek 10 czerwca do p.:>
Iudnia. 

W kościele św. Katarzyny w Oberbausen
Lirich sposobność do spowiedzi w poniedzia
lek od g_odziny 1 O do po.fudnia, cale poipoludnie 
i we wtorek rano: bierzmowanie we wtorek do 
potuclnia (11 czel'lWca). 

Ostatnie wiadomości. 
L i p s k. Sąd Rzeszy skazał podda 

nego rosyjskiego Parczewskiego za usi 
łowane śpiegostwo na 7 lat i 7 miesięcy 
domu karne20. 

T u n i s. Donoszą. że okręt ża2Jo
wy płynący do Trypolisu wsłmtck wy
buchu wyleciał w powietrze. Zginęło po 
no 50 osób. 

P e t e r s b u r ~. W kołach poseł
sldch utwierdza się przekonanie o bli
zkiem rozwiązaniu Dpmy, która świeżo 
znów odrzuciła dwa projekty rządowe. 

B e r I i n. Proces przeciw byłemu u
rzednikowi łwlonialnemu Poeplauowi 
zakończył się skazaniem oskarżone20 
na 3 miesiące więzienia za zdradę taje
mnic urzędowych. Poeplaua oskarżono 
o dostarczenie materyału posłom do 
parlamentu w sprawie skandalu kolo
nialnego. 

Br u n św i k. Wczoraj. w środę, 
odbył się uroczysty wjazd nowego re
jenta księcia Jana Albrechta Meklenbur 
skiego do miasta stołecznego księstwa. 

Szle z wig. Na wyspach położo
nych na morzu bałtyckiem i w Jutlan
dyi zauważono w wtorek w nocy ude
rzenia podziemne. 

Ze Zjednoczenia zaV1odow. polskiego. 
Zebrania członków odbędą się 

w niedzielę, dnia 9-go czerwca: 

W Herne po południu o godzinie 3 i pół 
w lokalu pana Nitki. 
W Marten po południu o godzinie 3 w 
lokalu pana l(orte. 
W Meuselwitz po południu o godzinie 3 
w lokalu pana .Winklera. 
W Huckarde po poludniu o godzinie 4 
w lokalu p, Bayera. 
\iV Wanne po południu o godzinie 4 w 
lokalu p. Unterschemann . 
W Bruckhausen po południu o godzinie 
2 w lokalu p. Honiga. 
W Bruchu po południu o godzini'e 4 w 
lokalu p. Mcmera. 
W Wiemelhausen po południu o godzi
nie 4 w lokalu p, Kiickuta. 
W Kowalewie u pana Wojciechowskie
go. 

Baczność Hoistede. 
Zebranie c;- 1rmków odbędzie się w so
botę, dnia ~~ czerwca wieczorem o 7 
godzinie w lokalu p. Walburga ul Post
Strasse. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 

Baczność Hamme. 
W niedzielę po południu o godzinie 

5 odbędzie się wiec Zjedn. zaw. poi. w 
Hamme na sali p. Grossmann, na któ
ry się wszystkich rodaków z Hamme i 
okolicy zaprasza. 

Pierwszy wiec •. Zjedooczenia zaw. polskiego" 
w Holthausen p. Castroo 

odbędzie się w niedzielę, dnia 9 czerwca 
przed polu-dniem o 4 godz. w lokalu p. Elinghau 
sa, ul. .Ca-stroiperstr. Porządek obrad: Obecne 
nieszczęścia na kopalniach i jakich środków u
żyć należy, aby temu zapobiedz. O liczny U

dział prosi 
•• Zied:ooozenie zawodowe polskfo." 

Rodzice polsc1r. czcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
lest Polakiem, kto potomstwu swemu 
miemczyć się pozwoli! 

Tow. Przemysłowców Polskich w Es.sea 
podaje do wiadomości, iż w niedziele( 9 czer
wca. o godz. 3 po poludniu w lokalu zwykłych 
posiedzeń odbędzie się walne zebranie. Na 
porządku dziennym: Przystąpienie do Związku 
Tow. Przemyslowych w Poznaniu. O liczne 
i runktualne Sta Wienie się CzlCJTlkÓW uprasza 
(4 Zan~ 

Towarzystwo św. Antoniego w Gelsenkirchen 
obchodzi w niedziele, dnia 9 czerwca, dzJe. 
włątą rocznicę swego istnienia na sali pani Ser 
res, ulica Biilowa nr. 16, na którą się wszy
stkich Rodaków z Gelsenkirchen i okolicy oraz 
szan. Tow., które zaproszenia odebraly i te, 
które dla braku adresu zaproszeń nie odebra
Iy, serdecznie zaprasza. Program. Od go
dziny 3 do 4ej przyjmowanie bratnich Towa
rzystw. O godzinie 4ej rozpoczęcie uroCZ)'
stości, śpiewem. Następnie mowy, deklamacye, 
i przedstawienie teatralne pod tyt.: „Ida z Tog 
genburgu". 

Wstępne dla bratnich Towarzystw 30 fee. 
Nieczlonkmvie muszą się <lać na członków za
pisać. O liczny udzial bratnich Towarzystw, 
Rodaków i czlonkl'>w prosi (3) Zarząd 

Uwaga. Posiedzenie od·bedzie s ię w tę sa
mą niedzielę o ~odz. 2 po po.ludniu. Nabożeń
stwa pQl!skicgo nie będzie, ponieważ ksiąd.2 
proboszcz naszej prośby nic uwzględnil. 

Jan Wierżbłckl. przewodn. 

Towarzystwo „Kościuszko" w Dortmundlte 
urz<idza dnia 8 bm. pótrocznc walne zebranie, 
11a które zaprasza szanownych c7lonków i go-
ści ( 1) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława Biskupa w Styrum 
donosi SwYm cz.lionkom, iż w niedzielę, dnia 9 
cr.erwca nd,będzie sir,: o godzinie wpól do 12 
zebranie ,na sali posiedzei1. O liczny udział' u-
p ras,z:a ( 1) Zarząd. 

Baczność! Członkowie Towarzystwa św. Anto 
niego w «ecklinJd1ausen.Siid 

po11ieważ Towarzystwo nasze bierze udział w 
niedzielę, dnia 9 czerwca w 18 rocz:nicy . To~ . 
św. Kazimierza w Baukau, więc pożądanem 
jest, by czlonlwwie siG stawili w czapkach i 
odz.nakach. Wymarsz z lokalu posiedzeń o go-
dzinie 2 po po1tluduiu. O liczny ud1..ial cz!oo-
ków prosi (() Zarząd • 

Koło śpiewu „w anda" w Katernberg 
podaje swym cz!onkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 9 cżerwca odbędzie się wJc
czorck familijny na sali posiedzeń. PoczAtek 
o godzinie 6 po po.ludniu. O godzinie 2 'roz
pocznie się strzelanie do tarczy i to 01 nagrody. 
Ale tylko <Ila cztcmków. Gości, którzy pra
gną wstąpić do KoJ1a n~szego, bardzo prosiTI;lY. 
g<lyż i oni będą mieli wstęp wolny. O 10 gqqzi 
nie wieczorem wnlnic piwo, da'lle przez pe
wnych czfonków Kola naszego. 

Uwaga: Lekcya śpiewu odbędzie się w J;!ie 
dzielę, dnia 9 czerwca o godzinie 4 po poludniu 
O liczny udziat w lekcyi i we wieczorku prosi 

(1) Zarząd. 

Tow. św. Sanlstawa B. w Wanne (Zachód.) 
podaje swym szan. czfornkorn do wiadomości, iż 
w niedzielę, dnia 9-go czerwca bierzemy u
<izial w pielgrzymce do Neviges,. Czlonkowie 
winni się jaknaWcmie:i w czapkach i odzna
kach wprost na dworzec stawić. Odjazd z 
dworca z Wanne o godzinie 6,26 m. z rana.. 
Taikże uprasza się szan. chorążych ażeby się 
na cza.s stawili. O jak nailiczniejszy u<lzial w 
pielgrzymce uprasza ( 1) Zarząd. 

.Tow. gimn .•. Sokól" IT w Wanne (Zachód} 
donosi szan. druhom i Rodakom w Waooe, iż 
przenieśliśmy się od pana ł1Qllllburga do ]}ana 
Oerdesmanna. ulica ttofstr. Zebrania będą się 
odbywaly co drugą niedzielę w mies iącu, ' jak 
dotychczas.. tak samo ćwiczenia odbywać si~ 
będą co wtorek i piatek od 5 do- 7 godziny (1) 

Czatem! Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Przyszele zebranie odbędzie się w niedzie_ 

lę, dnia 9 bm. po poludniu o godzinie 4. Upra
sza się szan. cz.tonków, aby licznie na zebra
nie przybyli, i.?:dYż będzie omawiana sprawa 
zabawy, która się odbędzie dnia 16 czerwca. 
Ci czfonkowie, którzy ze skfadkami są zalegLi. 
powinni się uiścić. Rodacy, którzyby chcieli 
wziąć udzia.r w naszej zabawie, muszą się na 
czlonków dać zapisać i to w przysz.łą niedzie
lę. dnia 9 bm .. na zebraniu w lokalu pana Te-
wesa przy ulicy Metzstr. (2) Zarząd. 

l(oło śpiewu .,Wanda" w Katernberg 
urząidza w niedziele. dnia 9 czerwca, Wieczo
rek rodzinny na maCej sali p. Jenscha. Począ
tek o i:!odzinie 3 strzelaniem do tarczy o nagro
dy. Od godziny 6 taniec, śpiew i deklamacve. 
i wolne piwo. O liczny udziaJl. czfonk6w upra 
sza się. Goście mają tylko wstęp, jeżeli się 
na czJonków zapiszą. (2) Zarząd. 

Towarzystw() św. Józefa w Dortmundzie 
donosi szan<YWnym czJcmkom, ii przvsz.re po
siedzenie odbędzie się w niedzielę, dnia 9 
bm. na sali posiedzeft u p. Ahlkego. O liczny 
udzial czlonków i gości prosi (l) Zarząd. 

Z.& 01łoszenła I reklamy re 
hec P•hllcHołcl llS. o~włada. 
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ulica Ma.rynńska napr.v.eciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 
i psna Feliksa Szymin'1skiego, k::iięgarza. 

Polecam wszystkim Rodr~kom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
llerne, Baukau, Hochlamnrk, Stockenbusch i całr.j 'Vestfalii i Nad-

renii mój ('.i!8) 

s · ład ka pel uszy 
------ rozmaitego wyboru -----

ezapek, szelek, krawatów ł wszelkiej ble· 
lizny dla m~żez,,.zn, ·maciejówek i lasek 

sokolskich. 
Zarruo;em donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejscowym, iP; posfo dac będę w krótkim c~asie wszelkio towarzy
~kie czapki, a któreby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i wzoru spiesznie wykonane. 

I Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
iyczenia załatwić. Również dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wszystkim rodakom podziQkowanie za do· 
tychczasowe poparcie mego intel'esu, a proszę o łaskawe dalsze po
parcie i względy 

Z wysokiem poważaniem 

Walentą Mrozko ialł: 
w Bruchu.---

il 
Niech echo brzmi daleko od ucha do ucha? 

1430 

Józef Wiśniewski, 
w Bruekbausen, Ka.iserstr. 

ma. towar rzeczywiście dobr7~ •••walJ' ł tanJ jako to: 

Maszy.n~ do gotowania.. emal. , Maszyny do SZ y cia 
garnki 1td. oraz całkowite urzą- z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwarancyą nn 5 lat. -

prania i wyżdżymania. I I Przybory do takoYJych. 
Kołowce pocz. od so marek . motory pOdiU~'" życzeni·a. 

aż do najlepszy~h. . _ 

Za gotówli~! Na odpłat~% 
-----------------------------------

Bacznoś6 Rodacy I Swói do sweta o 

Kto całk. urządzenie kuchen-I ProMłz~ tea Inserat wy• I Kaidy, kto ten wycinek wrę-
ne kupi, otrzyma ładny po- ~łł\e t cL.y, otrzyma. ó proc. rabatu 

darek. w towarze. 

olsk: 

D'yp1•a,v, piecó'v kuchen· 
nych, 1~ó.żnyel1 sprz~tów 
domowy~lł, wózików dla 
dzieci, jako też trumien. 

Kochany n· Rodakom zaręczamy, iż 
będzie naszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymaganiom i cenami przys~p
nemi ich zadowolić. vV szystkie towary 
sprzedawać będziemy tak za gotÓ\.vkę jak 
i nn. dogodną odpłatę. 100 

Swój do swego? 

A. Dvtkiewicz & J. Miśkiewicz. 
ł.;ę Baczność Rodacy w ~ 
~ W anne i okolicy! ~ 
~ Donosi~ szan. Rodakom, iż z dniem Ił 
~ 12 maja rb. otworzyłem w ''l'anne przy ~ 

uU~y Onorco"'"'j (Bahnhof ... 
~ 8tra8Se) D~ ~ 

t ksiegarnie polską ;: 
ft i polecam ksiqżki do nabożeirntwa i po- ~ 
ft wieściowe, spiewniki, obrazy religijne i ~ 
a_.- narodowe, krzyże, figury świętych Pań- ~ 
~ skich, różańce, szkaplerze, powinszowania, vy 
~ karty weselne, karty narodowe i z wi- ~ 
a.,. dokami, papier listowy z polskimi na- ~ 
•9\ główkami, wiązarki itd. itd., jakoteż ey• "~°" 
~ gary i papłe.1ro@y. Również opl"a- ~ 
11._,,. wlam obrazy, wianki i wiązarki pięknie ~ 
~ i tanio. "''P 
~ Prosząc Rodaków o poparcie mego ~ 
~ przedsiębior~twa, kreślę 591 ~ 

~ z szacunkiem ~ 

t.\ Wojciech Kościelny. ~ 

Biuro obrony prawnej! ua::1~~z~~~a~ 
!!prawach prawn„ karnych, opiekuńczych, grTJJ/h 
wych, testamentowych, spadkowych u bez piecz.en~ 
od nieszcz~śliwych wypadków,"inwnlid:i.kich, w ~a 
pad.kach na starość itd., jako też wy konnję wsze!· 
kie prace piśmienne włącznie reklama.eye p<t :atk • 
we, prace piśmienne w polskim jQLykn i Uomacz o. 
nia na. niemieckie i polskie. Polecam si~ ta.kie de. 
!.ciągania wszelkich pQzasądowych należytości 1° 
najrzetelniejszych warunkach. G9dz. przeli pot 0~ 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 (o 12 
godz. w pol, 1442 

Ang. Zipplies. 
Essen, Steelerstr. 1 (naprz~iw 

ratusza). 

M. Miedziński, 
w HE.RNE 

ul. Nowa (Neustras:re) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiec~i 
w którym wykonuje si~ 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce. 
nach tanich. 

Zwracam także tl'WaJR na mól 

skład 1Debli 
które także tanio sprzedaje. 

Swój do swecof SwóJ do neeoł 

I-a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Anker, 

Brenna bor, 
vV estfalen, 

Excelsior. Stoewer i i. dostarczam naj-
taniej za gotówkę i na odpłatę. Na skła 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. czQści 
rezerw. Repar. rzet. i ze znaj. rzec '1· 
Handel kol. i motorów H. He1la•d, 
}lerne, Bahnhofstr. 111. - Tel. 265. 

G • lhAYMWMWt·~ 

l
fłłl!HH!·. Bł'BR„ · llłlBBWfflrlililRi! łl't,'J~Y z11m6me· 

li niach prosimy za. 
l„ Panczak, Essen. I chęeać kupoow l 

7 przemysł ow eh, 
fiA • • stoppenb~rgerdr. li. • • · aby • zamieszczali 
l! Ks1ęgarma polska I skład dewocyonal11. ~ SWOJe ogłosze~ia 
ml Jedyna na EHen I okolłeę ! 5rł w naszem pfom1e. 
le Polecam Szan. Rodakom w wielkim wyborze kr:1yże fi Kapcom 1 prze. 
li stojące, wiszą~e ! pod kopułami, luzyżykl do r.i;zka· 1 i mysfo1arcvm1 ktb• 
li pler~~. ł. ~ózaneó w, książki .do naboż~ńs-.-wa rzy w naszej gai 

w naJrozmeJszych oprawach, k11łązkł powle11ełowe, „ 
ł naukowe, papier Ustowy z napisem : Pozdro- z~cłe OEias~łlj.~, 
wienia z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki niech kUpllJątf 
narodowe ~ powłnszo'!anła, obrazy narodo- li powiedzą, łe t~ 
~e i reli~łjne z oprawą i bez; instrumenty mu- li O"loszenle C!'"'ta• 
ZJ czne róznego fabrykatu po bard1:0 ntzkleh ce- :u 6 Y 
ną.cll. 1242 ~ Ił, aby ogłaszał~~ „ ~w~J do anvego ! li ey wiedzieli, te 

· R: J .• -anezak, Essen, 111 . i 1 ; il St. oppenbergerstr. 11. li Ol(łosze;Ue 8l ą $ 

I ~iliiłHl!H-&Rilil• skutek. _ 

Za najlepsze uznane Zwiedzenie 
·bez przym u- . 

su kopna. 

I B1~1ność Rodacy! j 

przez znako1nitycl1 znawców i palaczy 
papłe1•osy 

-· Pierwszy skład polski 
w Kastropie 

Staziisla-w Bzeplla, Noblesse No. 50, Otoman 
Sulejka1 ~ołtao 

z fabryki 

Ganowicza & Wleklińskiegu w Poznaniu, lf,~ ... 
do nabycia w wszystkich lepszych składach cygar i ~ 

restauracyach. ~?. 
Wysyłki niiej 30 tysi~cy uskutecznia si~ "\V naj· j t1 

wi~ksz1m hu1·toft'nym składzie „.~ 

Meble 
łóżka, maszyny do gotowa
nia, lustra, kanapy, wóziki 

dla. dzieci, u brania, 

całkow. wyprawy 
Modne kuchnie, urządzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń kupuje się najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

lg. K "RŚn·ews ie- ~na od łat~ 
w Bochum, ul. Bliichera No. 44. (Bli.icherstr.) ~ 

Telefon 1743. 280 F.~ tylko w mijwiększym 
---·~·------

. ·~ domu k1·edyto~ym w miejseu 

1~ Kosy ręcznej roboty Kowalsf{iej z najlepszej stali m J. Schwarzhoff'a 

··~:~"!!:"'~'*] 
prawdziwe C&gwarancy~r."' 

tylko z sercem za Kazda T sztuke na skladzie u 
Kempen i/P. ; · w Kepnie 

A. Ca Lkosi ris~defJo. ' pu:~~.K ·y 
Ge n a z a szt u k e z nięknymi nal-'isami i wierszykami w ni „ 

8 5 95 I o 5 I 2 o Centmtr.. ~łówku poleci• 
M. 4,oo. S,oo. 6,uo. 8,oo. l(słę„arnła „Wiarusa Polskłe10", Bocku.1.1 . 

KastroAJ. lVidumerstr. S. ~~ 
Przed kilku dniami otworzyłem ~ 

~ specyalnr skład margaryny I ka•y. : 
a1e mam także na składzie "fi'WSzeHi.ie '"froby mi1'Hne, sier, ~ 

~Jaja itd. 
""e Zakupując towary na współkę ze składami trzech braci i tylko E ~ 

.._, pierwizorzędnych firm, jestem przeto w stanie sprzedawać wszelk'.e ~ 
~ towary po tanich cenach. Or;rócz tego daję jes'Zcze przy za.kupnie "* 
Ił/I.I. funta kawy lub margaryny dwa bony. Prosząc o łaskawe pG- .~ 

parcie mego interesu, kreślę 
644) Z szacunkiem 

Stanisław Rzepka~ 
8prze.:awaezka polska znajdzie zaraz stałe zatrudnieme. 

~~----~~--~~~~----~~--~--------....-' 
-tm#PMMMMłS -MWD',Mlf9 #A&@ 

Bank ludowy E. G. m. „ H. w Jutrosinie I ! •• 

I 

przyjmuje codziennie 564 1~~ ~ 

oszozę~ności ~~ ·e. 
począw~zy od jednej DID.rkl i płaci: 

4 % za wypowiedzeniem 3 miesięczoem 
3.Yi za wypowiedzeniem 3 dnłowem. 
Pożyczek udziela po 5% w pcmiedziialki 

i ~iątki od 10-1. 
Lokal znajduje się na probostwie. 

Zarząd 
W. Burian. X. Dratwc.. \V. Jamry. 

~ 

= 

l.a druk, 1.1akład i redakcy ę od powied7'ialnY.t All.to. !l 1 iJ r () i 3 k i w .Hoc~tit~. N:a.kJaden. i czclonkaml ~yda wnictw• 
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Wy dą>Af.zi oodzie.nnie z wyja.tkiem dni J>OŚwiątecz
nYcłł. ~~p.laita kwartalna na poczcie i u listmvych 
W}'EOSI l' nu. 50 fen., a 2l odnoszeniem do <tomu 1 mr 
gZ fen .•• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poc~ 

:t•wrm pod makiem ,J.. po!nisch nr. 123. „ 
I 11111 Baże za llarc I DJczyzac J 

Za inseraty placi sit: za miejsce rzadka drobnego <Ira
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratami -«I 
fen. Kto czesto osrlasza otrzyma rabat. - Listy do 
•• Wiarusa Polskiego" należy frankować. i podać w 
nich dokladny adres piszące2:o. Rekop. me zwracamJ: WIE , 

• Redaikcyai, Drukarnia I Księfar.ala ••ł·tl~e 1łt w Bochllłll, ,rzy 11licy Maltheserstr. 17. - Adres „Wlaru Polski„ Bochum. -Te Je fon nr. 1414 . 

RodZlce polscy! U czele dzieci swe 
•iw_ł~ czytać 1 pisać po polsku t Nie 
Int Polakiem, kto potomstwu swemu 
••łemezyć się uozwoli ! 

Z WJpadków dni~. 

"Były komendant Berlina Moltke wniósł 
skargę prywatną przeciw znanemu 

dziennikarzowi Hardenowi. 

Chodzi o ostatni skandal dworski, 
·któremu Harden poświęcił swoją uwa
. gę. O Moltkem napisał Harden, że pod 
opieką księcia Eulenburga zajmował 
się sprawami, które go nic obchodziły. 
Harden dość wyraźnie twierdził, że Mol 
tke bral udział w intrygach przeciw ~s. 
Buelowowi. 

. Rząd portugalski zaprzecza wiadomo

ściom o wrzeniu w PortugaJii. 

Szerzenie wiadomości o niepokojach 
w Portugalii przypisuje rząd partyom 
opozycyjnym. - Wiadomo. że nawet 
wiadomości urzędow·e nie zawsze zga-
0.zają sf ę z rzecz:vwistością. 

·w Chinach wybuchły nowe rozruchy. 

'Siły powstaf1ców w Lienchow wzra
stają szybko. W oj ska rządowe w Kan
tonie zostały pobite przez powstańców. 
Panuje obawa, że rozruchy wybuchną 
także w I(owangu. 

NV Lodzi zastrzelono także drugiego dy
.rektora wielkiej przędzalni Poznańskie 

~o Edwarda Reissa. 

Inni dyrektorowie fabryki zamierza
jąpono udać się zagranicę, wskutek cze 
go nastąpiłoby ponowne zamknięcie fa
bryki i pozbawienie zarobków kilku 
tysięcy robotników. 

łch pojmowanie rzeczy. 
Ruch narodowy wzrósł ogromnie w 

'Sile· od czasu zerwania się stosunków 
,polsko-centrowych. , 

Centrum stracHo kilka mandatow, 
Polacy natomiast nietylko nic nie stra
·cili, ale nawet zyskali. 

Na przyszły rok odbędą się na Gór
nym ~lązku wybory do sejmu prusk~e
R:o i centrum, jeśli nie otrzym.a popa!
cia Polaków straci wszystkie swo1e 
mandaty sej~owe z Górneg? $Ią~~a 
Ml obec tego starali się niezaslepiem Je
szcze hakatyzmem centrow_cy o kon:
Promis polsko-centrowy. ktoreg~ .mysi 
iednakże księża centrowi odrzucili bez 
:wszystkiego. . 

Podkreślamy, że o kompr.om1s s.tą.ra 
no się ze strony centrowej 1 czyml to 
Przedewszystkiem hr. Oppe,rs.dorf z W: 
Głogowy. Mimo to hakatysc1 ce:1trow! 
P~zewracają obecnie kota w .mi.echu 1 
Piszą, iG o kompromis starali się Po
lacy. 

Polski organ księży centrowyc~ „Ga 
Z~ta Katolicka" czvli jak ją trafme .na
zywają „Gazeta łfa-Ka-tolicka" pisze 

'l'W· tej spra vFie co następuje: 

Partya polska otlniosla zezwnętrzne 
zwycięstwo. · W środkach. jakiemi się 
w tym celu posługiwała, wprawdzie nie 
wzdrygała się przed podejrzywaniem, 
oszczerstwem i kłamstwem. Po wiel
kiej, może po największej części ma tym 
środkom swe powodzenie do zawdzię
czenia, Prasa narodowo-polska nie co
fała się przed napaściami na duchowie(1 
stwo i biskupa. Wielką część swego 
powodzenia ma także tym środkom do 
zawdzięczenia. Prasa narodowo pol
ska nie wzdrygała się pozyskiwać zwo 
lenników przez artykuJy, które tylko 
w gazetach socvalistycznych były mo
głv znaleźć miejsce. Prasa narodowo 
polska nie wzdrygała sie przed spowo
dowaniem takiego rozdzialu pomiędzy 
wyższemi a niższemi warstwami ludno 
ści, ż'e trudno w tern znaleść ducha 
chrześciaf1skie~o. W wyborze środ. 
ków partya polska, czyli raczej stojąca 
na jej usługach prasa doszła już do osta
tecznych granic; w tych środkach iuż 
się wyczerpała. Albo więc pójdzie je
szcze dalej a w takim razie dorówna 
socyaldemokratom, albo stanie się u
rniarkowańszą, a wtenczas straci swą 
silę magnetyczną. Ona nie che~ jedne 
go ani drugiego, dla tego chwyta się 
. tymczasowego wybiegu: tymczasem 
chcielibyśmy zawrzeć pokój! 

Nacisk z jednej strony wywołuje 
opór z dru~iej strony. Występowanie 
partyi polskiej przeciw Centrum śląs
kiemu było powodem, iż także Centrum 
śląskie stało się energiczniejszem. Na 
stałe tak być nie może. Prędzej czy pó
źniej pozna lud swych prawdziwych i 
swych fałszywych przyjaciót Posło
wie centrowi bronią praw ludu polskie 
go dostatecznie (to przyzna.la niedaw
no nawet prasa narodowo polska), księ 
ża centrowi na ogól dają ludowi polskie 
mu to, co mu się należy. Lud górnoślą
ski poczyna też to zwolna uznawać; w 
ciągu dalszej walki rozróżni przyjaciól 
prawych od przyjaciół fałszywych. W 
dalszej walce przyjdzie lud do przeko 
nania, że księża centrowi są jego pra
wdziwymi przyjaciołmi. Dla tego Po
lacy narodowi myślą sobie: byloby je
dnak lepiej, gdybyśmy zawarli pokój. 
Dłuższa walka pr~eciw duchowieństwu 
może jednak być niebezpieczną! 

To są niektóre - nie wszystkie -
punkta, które nam tłomaczą, dla czego 
Polacy narodowi życzą sobie zgody z 
Centrum. Naturalnie, że nie braknie też 
wyższych i szlachetnych powodów. 
które bezwątpienia u niektórych jedno
stek istnieją. Jednakowoż u gazet na-
rodow o- polskich szlachetniejszych 

tych powodów nie ma. Nizka -;- ~1ie
uczciwość tej prasy znamy z doswiad
czenia. 

Tyle „Gazeta Katolicka''. Przyzna-
jemy otwarcie, że ~ism.a c~ntr.owe wy
dawane w języku mem1eck1m i znane z 
nieprzychylności dla Polaków ja~ na
przykfad bochumska .„~~stfaehsch.e 
Volkszeitung'' przyzw.01c1e1. p~zy~aJ
mniej w ostatnim czasie, polem1zUJe z 
Polakami jak po\vyżej przytoczony o~·
gan dnchowie(1stwa centrowego na Gor 
nym Sląsku. . 

Ale to już tak bywa, że najgorsz~m1 
i ·najpodlejszymi są zawsze renega~i. 

•n&& Ef 

Jeszcze sprawa połączenia polskich 
związków zawodowych. 

Przedstawiliśmy wyczerpująco ni~
dawno stan tej tak ważnej .dla robotni
ków i rzemieślników polskich sprawy, 

jak ona się przcd~tawia obecnie spo
tkaniu się w Berlinie przedstawicieli · 
trzech istniejących organizacyi pol
skich. 

Nie opisaliśmy absolutnie sprawy 
stronniczo, jak to obecnie odnosząc się 
do naszych artykułów pisze „Kuryer 
Poznarłski", gdyż stwierdziliśmy po 
prostu stan rzeczy a na każde twierdze
nie dostarczyliśmy dowodu sluszności. 
Chcąc nam niby udowodnić nasza rze
komą stronniczość „Kurycr Poznaliski" 
przecież sam przyznaje, że w sprawie 
zorganizowania Bcriina umyślnie nie 
dołączono do rczolucyi wieca berlil1-
skieR'o warunku o połączeniu się pol
skich organizacyi zawodowych. „Ku
ryer Poz n.'' więc potwierdza tylko to • 
co w tej sprawie pisaliśmy. 

Berlińscy robotnicy sami bowiem 
czują i rozumieją, że najpierw muszą 
się zorganizo\vać w jednej z polskich 
organizacyi, a potem dopiero mogą 
wpływać na połączenie tychże, gdyż o 
losie on;~anizacyi decydować tylko mo
gą jej członkowie. Dla tego też już 
przed rokiem podczas kongresu ~órni
ków w Berlinie, robotnicy na wiecu 
urządzonym przez „Zjednoczenie za
wodowe polskie" ~odzili się na orga
nizowanie się w „Zjednoczeniu zawodo 
wem nolskiem". a przeszkodził ternu 
następnie ,,Dziennik Berliński", który 
nietylko. że ogłoszeń o wiecach „Zje
dnoczenia zawodowego polskiego" nie 
chciał zamieszczać, ale nawet organi
zacyę tę zaczepia! zupełnie tak samo. 
jak to czynią pisma niemieckich zwią
zków zawodowych. Na wiecu berli11 
skim powiedziano to w oczy „Dzien
nikowi Berl.", który temu .zaprze
czyć nie mógl i wolal o tern wcale nie 
wspominać w swoim referacie. 
Którabądź organizacya podiętaby się 

organizowania Berlina - ma jej się obe 
cnie jak wiadomo podjąć „Zj ednocze
nie zawodowe polskie" - poniesie 
przez to wielką ofiarę, którą usprawie
dliwia jedynie interes społeczeństwa. 

Dalej pisze „Kuryer Pozna(1ski" jak 
następuje: 

PoJ'ączenJc się. zwi;izków czyni rzekomo 
Polski Związek w Poznaniu ·zależnem od zmia
ny nazwy, czyli jasno móiwiąc, od przyl~rania 
nowej n.azwy dla polączonych org-amzacy1. Wa 
runku takiego Związek poznański nie posta
w.lał, wyrazil jedynie życzenie. by nazwę zmie 
nić lecz wcale nie podaf brzmienia, ani myśli 
jak

1

by się taki: związek mial nazywać, uważa 
jednakowoż, że przybranie nowej nazwY, do-< 
datniei wpJynęfoby 11ai ustrój nviązku ).JIJl

skiego. przyczcm jednak n.ie myśli się upierać, 
pozostawiając tOI późniejszym z:jazdom delega. · 
tów. Oświadczenie więc takie prezesa: Pol~ 
skicgo Związku p. Piotrowskiego', ·nie daie .am 
Wiarusowi ani nikomu innomu prawa <lo tw1cr_
dzc.nia, jakoby Związek PoJ~,ki z1 J?C•WC>du 't~K 
dr·obnej rzeczy miat się upierać i po!ączem0 
Związku przeciągać.'' 

Tak pisze .• Kuryer Pozn.". „Wia
rus Polski" atoli wcale nie twierdził. że 
,.Związek Polski" w Poznaniu. upi~ra 
się przy zmianie nazwy, uczymł to. Je
dynie „Dziennik BerliI1ski'4, który pisał 
wyraźnie. /te ,J--d„ki Związek Zawodo 
wy" w PoZllaniu stawia za warunek. fa 
przyszla jednolita organizacya nie hę
dzie się nazywała ,.Ziednoczeniem Za
wodowem Po1skiem" tylko inaczej, na 
przykład „Polskim Centralnym Zwi~
zkiem Zawodowym". 

Niech się \Vięc ,,Kur. Po zn." trzyma 
tutaj „Dziennika Berlii'1skiego:·. tern 
wiQcej, że przeczytawszy odnosnc zda
nie „Dziennika Berlit'tskiego" zaraz orl
nieśliśmy wrażenie, iż jcstto znów usiło 
łowanie tego pisma, by prze\vlec catą 
sprawę, i dla tego dodaliśmy do tego 

zdania „Dziennika Berlif1skiego" dosło
wnie następującą uwagę: 

„Mamy nadzieję, iż „Polski Związek 
Zawodowy" w Poznaniu rzecz jednak
że nieco inaczej postawił jak ją opisuje 
„Dziennik Berlifiski". Stawienie takie
go warunku jako nieodzownego na 
pierwszem miejscu byloby bowiem dzie 
ci1istwem." 

Cieszy nas więc obecnie bardzo, że 
wyrażona przez nas nadzieja nas 
nie zawiodła i „Polski Związek Zawo
dowy" w Poznaniu przy zmianie na
zwy upierać się nie będzie, co pożądane 
także przez „Zjednoczenie zawodowe 
polskie" połączenie polskich związków 
zawodowych z pewnością przyspieszy. 

Nowa napaść. 
Swego czasu przybyl do Westfalii katolik: 

i PO!lak, p. Knaster, ksi<:garz z Berlina, jaki) 
przedstawiciel iaikicjś księgami wysylkowej. 
Ponieważ zrJil z dawnych czasów jednego z 
·wspólpracowĄjków naszego pisma, przeto nie 
omieszkal1 zibliżyć się do niego. 

Pan Knaster sprzedawał na spfatę dz.ie1a 
Mickiewicza, s.rawackicgo i innych znaikom
tych pisarzy polskich w kosztowneJ oprawie 
ze ziotym brzegiem. Książki byly, o ile nam 
wia·domo, wydane przez lipską ks.ięg-arnię Bmk 
hausa, która druk.owaJa arcydziela piśmienni
ctwa polskiego w czasach, kiedy to pod żad
nym z trze~h zaborów nic było możliwe. Za
biegi pana l(nastera byly wlaściwie koukuren
cyą. dla księgarni „Wiarusai Polskiego", ale to 
nie mogfo nas sklonić do· wYStąpienia przeciw 
niemu, bo sprzedawanie dziel Mickiewiewicza 
itp. nie może być szkodliwe dla sprawy naro
dowej. Gdybyśmy byli wystąpili przeciw panu 

I(nasterowi, okrzyczalyhy nas gazety poz
nańskie jako wrogów QŚwiaty. którzy przez 
saimolubstwd 111ie chcą .wpuścić do Westfalii 
dziier Mickiewicza. Stafoby to się niewątpli
wie, a pierwszy byliby stanal do walki przeciw 
„Wiarusowi PQlskicmu" niezmordowany sprzy 
mierzeniec „Górnika Polskiego" poznań.siki „Pi> 
stęp". 

Ponieważ milci:e.Hśmy, przeto robią nam 
teraz zarzut z .naszego milczenia. Oto, co czyta 
m:r w „Postępie" z dnia 6 czerwca: 

Bochum, 2 c·zerwca. 
Posipieszam dooieść szanownej redakcy „Po

stępu ", że w os.tatnim czasie w Bochum i o
kolicy odwiedzał' pewien agent, elega1J1t tutej
szych R10daków ~ sprzedawal dziela pisarzy 
polskich. OpowiadaJ, że an ma księgarnią pol
ską w Berlinie i ażeby zapoznać Jud polski 
:z dzie!ia!mi temi, ufatwil im nabywanie tako
wych przez. to, że daje na odpfatę miesięcz.ną 
po S mr. 

Wielu te-2 rodruków kupilo bardzo chętnie 
owe wydawnictwa, niejedni po 80 i więcej to
mów, płacono za tom po 3 mr. Tomy zaś zawie 
raly 200 do 300 i kilka stron!llic tak, że owe 
dziela okazaly się po odebraniu ich bar<lzo dro 
gie. Największe rozczarnwanie .1panowafo na
bywców ow-ych książek, gdy się prz.ckonali, 
że ów pan sprzedał im owe dziela od żyda 
Loewen:berga z Berlina, a on sam wogóle żad-
11ej księgarni wysylkmvei nie ma. 

Niektórzy się ter;:.z opierają i nic chcą o-
'wvch ksjążck odebrać, lecz ów pan elegant 
tai( s.ię sprytnie urzadzit. że każdemu dal do 
poopisania formularz wydrukowany, który no
sif tytul: „Księgarnia wysylkowa dla dziel poL 
kich", uHca i numer. lecz braikfo nazwy wla
ścideb., co prawdopodobnie będzie musiat każ 
c\y, który zarmówil te książki, je tej; odebrać. 
Potem są dzieia te nic nowe, lecz stare, w n.aj 
większ.ei czcści drukowane od 1 .60 do 90 roku. 

i ~aj\Yiększc zdziwienie \\y"\Vofa~o .icszcze to 
że ów pa11 zasicgaf informacyi u panów redak
torów „Wiarusa }-'Qlskicgo" w Bochum i i ni
m· się czGsto stykal. r.awet w kawiarniach z 
nimi przehywaI, co je51zcze wieccj utwierdzilo 
Polaków tutejszych w przekom~niu, że ów pan 
dla sie~ie te książki sprzedaje. Panowie redak
torzv otl. .. Wiarusa''. a mianowicie pan K. któ 
rT u.chodzić chce z.a pienvszorzędnego literata, 
pGwinni wiedzieć czv "' Berlinie podobna pol
ska ksiGgarnia istnieje i nie bvli oowinni poz
wolić na to, ażeby tnteiszy lud poi ki kupowal 
o<l żyda \VYdawnictwa nglskie. onwimu bvli 
ostrzedz !ml przed takimi a<;Zentami żydowski 
mi. Pode\ aż tc~o nie uczv1 ili. wiec niejedni 
różne posądzenia maja n.a redaktorów od „\Via 
rus1". Ter::_11, no. redaktorzv {)1 •. \Viarus:i." 
mają glos i nie;;h się z teio wyUómaczą, dla-



-~e;o n.ie ostrz~gli lud_ polski przed nabywa- J PakGść. W lazarecie tutejszym u-
rnem dziel polskich od zyda. Obywatel. ł marła w sobotę staruszka Kałużna ma-

Na te podle napaści odpowiadamy: I jąca lat 103. Była ona najstarszą miesz 
Nikt na'S nie pytal o radę, czy ma kupić ł kanką miasta naszego. 

książki od pana K~aster.~ i nikt~~ ni~ p~azx Mogilno. że głupich nigdy nie zbral 
wał kontraktu,_ ktory rru~l podp1sac. Nie m1ehs knic dowodzi następujący przypadek. 
my prawa, bysmy ządah od pana Knastera do ' . , . 
:wooów, że sprzedaie na rachunek wtas.ny. z Robotmca Czesn~ko:wa przecho":'ywala 
gazet poznal1skich zresztą, wiedzieliśmy, że w zaoszczędzone p1emądze w sumie 180 
Berlinie utworzyfa się jahś polska spólka ce~ mr. w pończosze, któfa ukryWała w 
lem wydawa1.1ia <l.~ieI pisarzy pol~~ich. Jeżeh skrzyni. Jakże się przeraziła, gdy w 
pan KJ'lE.~ter LSto~m<: ~ rac~u~ek zyda sprze- tych dniach spostrzegła brak tejże· 
dawal JJlsma M1ck1ew1cza1 i mne wyborowe . . , . ' 
-dziela polskie, to chyba nie zawini! więcej, ni:l wszystko JeJ .ktos ukr~d_l. Ost~tm raz za 
różni agenci Polacy, którzy sprzeda:.ią roihot- glądała do mch w dz1en Wmebowstą
nłk001 polSlkim żydowskie i niemiecki~ sukn'.1-, pienia. 
cygara i w ó:lki, chociaż istnieją fabryki polskie Litować się trzeba lecz nie nad stra 

Je-i:eli książ.ki S<! p11zep.!'acone, o czeim my · k · i- '1 d · · · 
nic wiemy, to już nie nasz.a ·wina. Chyba nie- tą, Ja ą. ona pomos,1~. ecz na JeJ me-
ma w Westfalii tak glupich Polaków, żeby im rozsądkiem. Na coz mamy nasze pol
:mo-l:na mydlić oczy zbliżenJem się w ka- skie banki, kasy i spółki? Sądziliśmy, 
wiar.ni do redaktorów „Wi:arusa Polskiego". O iż dzisiaj już nie ma ludzi którzy w poń
tem . chyba wi~ i obywatel! 00 ·~Postępu", ale czochach pieniądze cho~ają. 
'Wypisuje on mimo toi kfamstwa 1 oszczerstwa, K . D p " d · · 
bo spokój w Westfa1ii ruż zbyt .ctł'ugo trwa obelmca.. z. ozn. onos1, ze 
a jemu potrzebne kłótme i zawieruchy, aby p. Drachowsk1cgo, gospodarza z Kobel-
mógł w mętnej wodzie ryby łowić. nicy oskarżono, ponieważ na tabliczce 
!Mil ą- . 1'!l's:1= ·- ~ . ...,.!::"!. ~ u woza miał wypisaną. nazwę miejsco-

Starogard. Z powodu strejku szkol
nego zanosi się, jak pisze grudziązki 

Gesellige", przed tutejszym sądem o
kręgowym na kilka procesów. Księdzu 
prob. Olszewskiemu z Osieka wytoczo 
no proces o podburzanie do nieposłu
szeństwa przeciw władzy paf1stwowej. 
Przekroczef1 tych miał się ks. Olszew
:ski dopuścić podczas kazania, wyglo

· ~zoneQ"o \V dniu 18 listopada r. p. 
Dalej wytoczono też proces kilku o

sobom z Kasparusa, oskarżonym o naru 
szanie spokoju krajowe~o. 

Proces t~n będzie bardzo ciekawy. 
Swego czasu przebywało w Kasparu
:sie aż 5 żandarmów przez pewien czas 
nie wiadomo, czy z obawy przed bun
tem polskim, czy też w obronie nauczy
cieli. 

Chalupnika Anastazego Reckiego z 
Osieka skazał sąd !awniczy w Starogar 
dzie na dwa miesiące więzienia za pu
bliczną obrazę nauczyciela Pauy'ego. 
Recki odezwał się do niego na publicz
nej drodze w te słowa: „Morderco. gdy 
by nic by lo tylko tak jasno, tobym cię 

.zabił, że dyabel by cię nie poznał." 

'Ł WieJ. Kt POZliidisk!eg~o 

Bydgoszcz. Powiesił się w swej 
!·wlasnej stodole gospodarz Fryderyk 
F elske w Kapeluszowie. 

wości w języku polskim. Sąd ławniczy 
w Poznaniu rozpatrywał tę kwestyę 27. 
kwietnia i wydał wyrok uniewinniennia 
jący, nakładając koszta kasie państwo
wej, ponieważ nie wyszedł żaden roz
kaz gabinetowy. któryby zmięnit nazwę 
Kobelnicy na Kobelnitz. 

Ze Sląika czyli Staropolski 

Królewska Huta. Prawdopodobnie 
padł ofiarą morderstwa kupiec Ry
szard Kukawka z Chorzewa. W 
ostatnią sobotę po południu wziął on 
1900 marek do kieszeni i wyjechał do 
Bytomia, aby tam różne sprawy popła 
cić. Między godziną 5 a 6 6po połu
dniu Kukowka zatrzymał się na chwil
kę w Król. liucie w restauracyi Giin-
zela na narożniku ulic Bytomskiej i 
Następcy tronu i od tego czasu nie wi
dziano go więcej. W niedzielę wczas 
rano pewien mężczyzna znalazł opodal 
stolarni modelowej przy ulicy Chorzow 
skiej pokrwawiony kapelusz Kukawki 
a później pewien stolarz znalazł opróż
nioną sakiewkę tegoż kupca. 

Bytom. Z procesu przeciw Soko
łowi roździeńskiemu podajemy jeszcze 
następujące szczegóły: 

Sekretarz policyjny Giinther z Poz
nania zeznawał, że cel Sokołów jest 
wszędzie jednakowy. Organizacya so
kolska w ostatnim czasie oddaje się nie
dwuznacznie na usługi polskiej Ligi Na
rodowej, której siedziba jest w Warsza
wie. Liga ta dąży do odbudowania Pol
ski. Cel ten jest daleki: więc na razie 

ma być utrzymany ruch, ŻY\Yotność i : grupy, pominąwszy chrześciarl.sko-so
uświadomienie 118.rodo\\ e wśród Pola- ł cyalnych i demokratyczno-socyalnych 
ków, aż cel zostanie osięgnięty. Z trudniej będzie się komunikowała mię

pism sokolskich wykazywał dalej mów I dzy oddzielnemi partyami, Kolo polskie 
ca pracę i dążności sokolskie. Pisma i zaś, dzięki swej solidarności i wyćwicze 
w Niemczech tylko „przez kwiat'· dają l niu politycznemu w nowej izbie bezwa
poznać cele sokolskie. runkowo odegra ważną rolę, mimo że 

Pierwszy prokurator oskarżał wszy z wielu stron liczono z góry na jego sła
stkich o przestępstwo paragrafu 129 bość i rozterki w jego łonie. 
(tajne stowarzyszenie). Wywodził da
lej, że celem tego towarzystwa było 
zmienić gwałtem granice państwa. We 
wycieczkach za granicę widziat proku 
rator przestępstwo niezgodne ze statu
tami. Dalej oskarżał prokurator o prze 
stępstwo paragrafu 130 (podburzanie do 
gwałtów), czego się dopuszczono na 
zebraniach. - Drugi prokurator uza
sadniał winę poszczególnych oskarżo
nych. 

Adwokaci żądali uwolnienia askar- ' 
żonych. Ich wykłady odnosiły się do 
przeszłości, do historyi. Poza tem mia
rodawcze są uchwały zlotu Sokołów 
w Szczakowie dnia 20 sierpnia 1905 r„ 
gdzie określono cele i prace sokolskie. 
Oskarżeni poza tern działali w dobrej . 
wierze, ponieważ władze nie wkraczały 
w ich czynności. 

Sąd po dwógodzinnej naradzie około 
godziny 8 wieczorem ·wydal wyrok, 
który już podaliśmy. 

Koło polskie w nowej izbie austrya

ckiej. 

Wiedeński "Poln. Corresp." zamiesz
cza wywiad z byłym prezesem Koła 
polskiego, p. Abrahamowiczem, o sta
nowisku Koła polskiego w nowej izbie. 

P. Abrahamowicz oświadczył mię-· 
dzy innemi, ie chociaż większość Koła 
polskiego będzie demokratyczna, prze
cież Koło polskie, jako reprezentacya 
narodowa, zachowa w ogólności te sa
me cechy narodowe. Czy Koło polskie 
w nowej izbie poselskiej z tą samą siłą · 
i ofiarnością oświadczać się będzie za 
tak. zw. koniecznościami państwowemi 
jak to dotychczas czyniło, należy jesz
cze przeczekać, gdyż powszechne, ró
wne prawo wyborcze żąda zawisłości 
reprezentacyi parlamentarnej od prą
dów wśród ludów tern bardziej, że osta
tnie rządy w Austryi uwzględniały te 
prądy. -

Nowa izba jako podzielona na małe 

Statystyka Polaków w Prusack. 

„Statistisches Jahrbuch fiir preus
sischen Staat" podaje w ostatnim rocz
niku wynik spisu ludności, dokonane~o 
w d. 1 grudnia 1905 r. 

Według tego wykazu, podało w Pru 
sach jako język ojczysty: 

język: osób: 
niemiecki 34,857 ,970 
nnemiecki oraz inny obok nie-
mieckiego 165,963 

polski, mazurski lub kaszubski 3,646,446 
dui1ski lub norweski 139,283 
morawski lub czeski 103,283 
litewski 101,534 
holenderski 84,555 
łużycki 63,143 
fryski 19 ,885 
inny język obcy 110.968 

Dołączywszy do tych 3,646,446 po
lowe tej ludności, która uznawała za 
swój język ojczysty i polski i niemie
cki, tj. około 70,000 ludzi, otrzY'mamy 
jako wynik o~tateczny, 3,716,446 głów 
polskich, gdy w r. 1900 liczba ludności 
polskiej wynosiła (wraz z dwujęzyczny 
mi) 3,394,000, a w r. 1890 - 2,978,000 
tj. w ciągu lat piętnastu ludność polska 
wzrosła o 738,000 głów. 

Uwzględnianie Niemców w Rosyi. 

Koloniści niemieccy w Rosyi odnie
śli wielkie korzyści w dziedzinie języ
kowej. Rosyjski minister oświaty prze 
słał senatowi w celu ogłoszenia, przez 
cara · już zatwierdzoną uchwałę rady 
ministrów. Uchwała ta zawiera nastę
pujące punkty: 1) Zezwolić w niemie
ckich szkołach elementarnych, zakłada 
nych we wsiach bylych niemieckich ko
lonistów gub. besarabskiej, ekateryno
sławskiej, chersollskiej, taurydzkiej i 
wołyńskiej oraz obwodu wojska doń
skiego i utrzymywanych kosztem lu
dności mieiscowej, na prowadz~nie wy 
kładów w języku niemieckim z wyją
tkiem języka rosyjskiego, historyi i geo 
grafii, o ile będą one wykładane jako 
przedmioty samodzielne pod warun
kiem, ie szkoły te nie będą posiadały 
żadnych praw rządowych. 2) Polecić mi 

7) 

ŻUBROWIE ne opończe, karabele i szpady, krótkie Porucznik chciał dziękować. - Daruje waćpanna, to niefortun-

'()powiadanie hi~toryczne według po
wieści 

W n cła wa Gąsiorowskie20. 

mieczyki a puginały, żółte i czerwone - Wiem. wiem, co mi chcesz po- ne„„ - zaczął poważnie Ploryan, lecz 
buty, atłasowe pantofle, palone czarne wiedzieć! Przedewszystkiem zdrożo- nowy wybuch śmiechu dziewczyny 
cholewy i hałaśliwe chodaki, wszystko nyś. Masz tu wodę na misie. Ogarnij przerwał mu wątek myśli. 
to razem składało sic; na strój mieszkań się, a ja się zakrątnę kolo obiadu. A Porucznik zagryzł wargi, śmiech ten 
ców Warszawy. potem pogadamy. go draźnił. 

Floryan skierował konia na Padwa- I, nie czekając na odpowiedź Plorya - Przepraszam - rzekł chmurnie 
(Ciag dalszy). le, postanowiwszy zajechać do dalekiej na, wYSzla z pokoiku, pozostawiając go -- ii stałem się mimowolnym dystrak-

Na karcie Europy leżał trup rozcią- krewnej matki, do ·pani Dziewanowskiej samego. . I cyi„. powodem!.„. Odchodzę tymcza-
:gnięty, bezwładny, zadławiony zbyt- wdowy po Michale Dziewanowskim, Porucznik rozejrza.! się po izdebce sem, nie chcąc przeszkadzać jej weso
kiem własnej pewności, swoich sił, swo pułkowniku gwardyi królewskiej. Pa- ciekawie. Przedstawiała ona dziwną lości... Powrócę później, aby czołobi
ich praw, swej historyi, a serce jego dy ni Dziewanowska zajmowała małe mie- mięszaninę zamożności i ubóstwa, ! tność moją pani Dziewanowskiej zło
gotało, bilo weselem, upojeniem prze- szkanko na trzeciem pięterku, utrzymu- skromności i zbytku. Stół sosnowy 1 żyć za gościnę. 
brzmialych świetnych czasów. jąc się wraz z córką ze skromnego kapi- był okryty kosztowną tkaniną, na czer- I To mówiąc, chwycił za kaszkiet i 

floryan wjeżdżał do Warszawy w taliku, jaki jej z dawnej fortuny pozo- won,o ~alowanej szafce stal zegar ł szedł ku :-vyjściu.. Dziewczyna .nagle 
pobożnem skupieniu. Tyle lat na tuła- stał. Przyjazdem Ploryana ucieszyła gdanskiej roboty, cyzelow~ny a bły~z- ł skoczyła i zastąp_1fa_ mu drag~, mi~rząc 
czce spędził, tyle razy tracił nadzieję o się serdecznie. Porucznik, rozejrzaw- czący grubą pozłotą, stołki zwyczame go ostrem, przemkhwem spo1rzemem. 
glądania jej. Tu nareszcie przyjmą go szy się w ubożuchnych a szczuplych i ławy dwie nikły pod kilimkami turecki - Hola! Waszmość! - rzuciła 
z otwartemi rękoma, sercem. A brakło pokoikach, chciał do zajazdu iść pod za- mi. Na ścianach wisiały portrety, a tui gwałtownie. - Nie mam honoru -znać 
mu. jak wszystkim zresztą legionistom. mek i noclegu szukać, atoli pani Dzie- podnad biało zasłanem lóżkiem ołta- waćpana, ale skoro przez matkę moja 
bratniego uścisku. W \Varszawie nie wanowska słvszeć o tern nie chciała. rzyk srebrny, roztwierany, z Matką Bo w dom przyjęty zostałeś, suponuję 
będą go już pytali, jak tam, u brzegów - Ani mi ·się waż despektu takiego ską. Pod ołtarzykiem palma, a z nią śmiele, że mam zacnego przed sobą ka
Adryatyku - dlaczego dobrowolnie ska czynić - mówiła rezolutnie. - Nie sa- skrzyżowana w jaszczur oprawna ka- walera, co niewinnego śmiechu za obra 
zał siG na trudy wojenne, dlaczego w lony u mnie, nie pańskie pokoje, ale kąt rabela i dwie krucice. zę mi nie poczyta . 
.dali od swego kraju przelewał krew dla wolny się znajdzie. Gdzieżbym pozwo Floryan rozwinął zabrane z domu Na te słowa Floryan stanął jak wry-
spraw cudzych, interesów obcych, ho- lić mogła! Jedniście wv dla mnie na zawiniątko. Doprowadził odzież do po- ty. Nie wiedział. czy zgrabność wyslo 
nom i stawy nie swojej?!... świecie prawie, bo prócz was i bratan- rządku i orzeźwił się wodą. Właśnie wienia bardziej podziwiać, czy urodę 

Było południe. Mieszkail.cy War- ka po mężu, wszystko wymarło. kończył się wycierać, gdy drzwi z ha- dziewczyny. Teraz dopiero, gdy stanę-
szawy, korzystając z pogodnego dnia, Floryan jął się wymawiać. Pani lasem się otwarły i stanęła w nich wio- la przed nim w pełni słonecznego świa
tlumnie wylegli na ulice. Floryan z tru- Dziewanowska nie dała mu przyjść do tka postać młodej dziewczyny. Porucz tła, mógł się jej przyjrzeć. Tam wyda
dem przeciskał się przez ciągnące we słowa. nik rzucił się w tyt, okrywając pospie- wała mu się wdzięcznem zjawiskiem. 
wszystkie strony sznury wozów, brak - Bez wykrętów. Wiem, żeś za- sznie ręcznikiem, dziewczyna zarumie- tu dopiero ukazała się w całej swej kra
i kałamarzek szlacheckich. Niekiedy z morskich grzeczności a dworskich cere i nila się zlekka, nie wiedząc co począć. sie. 
bocznej ulicy wypadła szeroka karoca gieli świadom. Ale ze mną to na nic . . Stali tak chwilę naprzeciw siebie, za- Porucznik patrzył na równe kla-
poszóstna, w oknie której mignęła Prosta jestem szlachcianka, szczera a f ambarasowani, onieśmieleni. syczne rysy, pleć białą, puszystą, cie-
twarz posępna, surowa, pańska. Boka- otwarta. Zresztą. mój kochany. ze Dziewczyna pierwsza zapanowała mne wijące się włosy, spływające jej 
mi szedł pstry, różnobarwny tlum, mną mniejsza, lecz co z moją Zosią, to nad sobą i, cofnąwszy się raptownie, z ramion w gęstych pierścieniach, i to
przedstawiający dziwną mięszaninę nie poradzę. Onaby mi tego nigdy nie znikla za drzwiami, z poza których do- nąt w spojrzeniu wielkich czarnych o
strojów i epok. Kontusze i żupany - darowała! Wyszła właśnie na targ, szła uszu Ploryana przeciągła kaska- czu, osłonionych dwoma rzędami je
ocieraly się o francuskie fraki i bufiaste przy piątku to i owo zakupić, boć to da serdecznego śmiechu. Porucznik za dwabistych rzęs i zarysowanych silnY
żaboty, wielkie cy1indry filcowe i obwi- Wszystkich Swiętych mamy w ponie- rzucił na siebie pospiesznie zwierzchnie mi łukami brwi. 
sle surduty dyrektoryatu z olbrzymie- dzialek. No, rozgość się, proszę. Patrz ubranie, 8. spakowawszy zawiniątko i Próżno szukał słów na odpowiedź. 
mi klapami i halsztukami, bratały się z tu jest na lewo jej komnatka. Chłopiec pogladziwszy wąsa. wyszedł do dru- dawna pewność siebie go odbieg-la, stał 
kaszkietami pruskich żołdaków. Podgo 1 z końmi niech przejdzie na Piekiełko, giego pokoju. jak żak, mnąc machinalnie kaszkiet w: 
lone czupryny, harcapy, białe faliste I zaraz kilka kroków stąd, okoto Piekar- Dziewczyna stała odwrócona pieca ręku. . .. 

1 
peruki. czaple pióra, trójgraniste kape- skiej. są stajnie, tam pomieszczenie i mi, a oparłszy głowę o szybę okna. du- 1 (Ciąg dalszy nastąpi) • • „--

1 
~;·--a 

lusze, rogatywki, ~ubraki, długie czar- obrok za kilka dytków znajdzie. sita się ze śmiechu. , ·. · ·. 1 • ~ 
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•stro'.Yi OŚ\viaty rozszerzenie tego pra- v 
~a i na szkoły niemieckie byłych kolo-
~ stów w innych miejscowościach, jeśli 
ivlko zastane złożone odpowiednie po-
J~nie. . . 

Wymka z tego, ze prawa kolonistów 
niem~eckich co do język~ ich. ojczy$tego 
ta\rta obecny.rząd na rowm z prawami 
~arodll polskiego \V Królestwie pol-
:kiern. 

~iełki proces wojskowy w Peter~
burgu. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni are 
·twwano w ~etersburgu i jego okoli
·ach 200 ludzi, podejrzewanych o nale
teni~ do wojskowej organizacyi partyi 
~o·:yalisty~za0-demokratycznej. Obe

,nie wladz~ postanowiły oddać wszyst
kich oskarzonych pod sąd wojenny i 
~szystkie dane śledztwa pierwiastko-
1rego przesłano już prokuratorowi sądu 
okręgowego. Tak więc w niedalekiej 
~rzysztości w Petersburgu rozpatry-
1vana będzie wielka sprawa sądowa z 
udziałem przeszło 120 podsądnych. 

W o.;tatnich dniach, w związku z a
resztowaniami wśród czlonków organi
acyi wojskowej w Strielnie, z rozporzą 

dzenia sędziego śledczego aresztowano 
\l'óch szeregowców tamtejszych skła 
ów artyleryi, oskarżonych nietylko o 
~dziat w or~anizacyi rewolucyjnej, ale 
o współudział w usiłowaniu obrabo
·aniu składu artyleryi. Panuje przy
uszczenie, że na skutek tych aresztów 
ostala zupełnie rozbita organizacya re
·olucyjna wśród wojsk okręgu peters
urskiego. 

Z różn:vob stron~ 
Dortmund. Technik Władysław Na 

olski za pozwoleniem prezesa rejencyi 
r Arnsbergu zamienił swe nazwisko 
1a „Walter Nord en". Takich ludzie nie 
otrzebuje społeczef1stwo nasze żało
·ać. 

W Dortmundzie zgłoszono w maju 
a policyi tamtejszej 282 nieszczęść. Je 
en był wypadek śmierci, a w 16 wy
ach potrzeba było bliższych docho-
zeń w celu przyznania renty. 
Men~ede. Górnik Krancfeld został 

kaleczony w kopalni „AdoH von ttan
mann ". 
W -Mengede na kolonii ma zostać 
budowany nowy kościót 
W Santiago zastrejkowali kierowni

Y lokomotyw i niżsi urzędnicy, żąda
c podwyższenia zarobków. 

W Dysełdo1rfie odbywa się w czasie od G 
11 <:zerwca wędrowna wysta1wa nolnicza. 

rzy tej sposolbności urządzila druga wielka 
• 

1 .zakc111u templarY'USiZ'órvv (towarzystw 
strzemięź!Lwości), nai,większe międzynarodo
e stowarzyszeni1e teg·OI rodza.1u. \vystawę, do
czącą zwalczania alk0iho1lu wśród ludności 
ctniczej. 
Wystaiwa! obejmować będzie 5 oddz.i'alów 

dziedziny wa·lki z alkohodmn. 
łfirschborn nad Nekarem. Qtównego na

zyciela l(arola Augusta Breithaupta z lfod
rsbachu skazano na dwa. miesiące wię~enia 
to, że bil idzieci w szkole pólfuntow:Ym mlo-

iem żelaz.n'YID poi gfowach. Jedno z dzieci o
l~ch umarfo na zaipalenie mózgu. Ja'k·kol
tek wielka liczba. dzieci wezwanych nai świad-
zeznawala na korzyść nauczyciela a ducho
Y mieiscowy wystawi.r mu ja•k nailepsze 
~a~ectwo, mimo to sąd na podstawi.e ze2lnań 
ieiszości naibral przekonania ,o wirnie oska
nego i wydal wyżej wymieJ11iony wyrok. 

--==----- ~---~ 

iłozmaiłości„ 
Niezwykła maniiestacya. Z Paryża d9noiszą 

rasrib~tę, <Lnia 8 czerwca ze wszystkich stron 
ncy1 ma być wY.s.ranych pod adresem pre

la senatu Dubosta 400,000 wcztówek, na któ 
eh Pracownicy kiolejowi wyrnża'ią usilną pro 
-~ °lrzys1pieszenŁie decyzyi senatu w sprawie 
.'t 1 Pr<i.wodawczej Bert'heau, omawianei w 
1~~eputowain.ych po raz pierws:ziy dnia 1~ 
r ia 1~97. r-0k:u, oo pięciu . zaś ,lat odd~neJ 
1°ZWazema senatowi. Proiekt ow zawiera 
1:~ieniai o emeryturach dla robotników 
~eh. 

O\ve ~tady nafty w Rosy:iL Od cLwóch 
.PrOdukcya, nafty w Baku na Kaukazie zna
le, .bo niema..t o YJ się zmnejszy!'a. Rzecz 

: •ze cena 111afty i ropy w odpowiednim sto
\V~ros.ra. Wskutek tego zwrócorrro uwa-: 
~ istniejące w róż.nych okohicach Ro·SYJ 

n f 
loa.towane dotychczas należycie pokla

a towe. 
~aiobfitsze teneny ruaftowe znajdują się 11'1 

i/ w <!orzeczu rzeki Peczory, WPada
~e 0 tnorza Lodowatego. Wedlug bad~ in: 
enra Boktewskiego, znaJdluie się tam w_1elk1 
a<1 naftawy zajmujący obszar 400 .w1ors.t 
J~t'()Wych (Qkolo 450 kil. kw.). W d.orze-

ie hty, .c!apXyv.ru Peczory, zaczęto już wie~ 
Są.st_udiru. NaHa znajduje się na glębokośc1 
Nz~i ~'°SYJskich (okolo 60 metrów). 
'll'wtększą przeszkodą dla rozwc:mt prze-

mys~u na!toweR'o nad Peczorą je ·t brak ko
IDJlmkacy1 ~ogodnej. Moiua je<lnak wywozić 
naftc ~v l~c1e drogami woonemi: Peczorą -
z~gramcę 1 do Archaniielska i Wyczegdą. wiei 
kąp dopływem Dźwiny pólnocnej. Tą drugą 
drogą przez W ologdc. nafta iść może dQI Mos
kwy i Petersburga. PrzemysI naftowy w 10-
rz~c~u Peczory ma przed sobą wielką przy_ 
sz~·osć, zwla:szcza jeżeli uzyska komunikacyę ko 
leiową. 

Obfite pokłady nafty znajdują się również 
w Turkiestanie i w t. zw. kraju Turgajskim. 
Obecnie już prod.ukcya nafty wynosi tam okolo 
7,000,000 pudów. Dwie Linie koleiiowe, środko
wo azyatycka i taszkiencka używają na opal 
ropy mieisaowei. 

. $,wieżo wreszcie w powiecie bugurus.lai1-
sk1m, gubernii samarskiej, w pobliżu wsi Zi
nino, znaleziono jakoby obfite ooklady nafty 
i ·dla ich eksploatowamia zawiązano już Towa
rzystwo akcyjne. Wiadomość ta, gdyby się spra 
wdz!Ja, mia.laby ·donioste zna;cz.cnie. Wszystkie 
parostatki, kursujące po Wofdze, opalane są 
ropą naftową, sprowadzoną, z Kaukazu. No
wo~ctkrytc poklady naftowe znajdują, się w po_ 
bliżu Samary, w niewielkiej o:dlcgtości od linii 
kolejowej. 

@'i'! .!!! lmąZ - . 

t~abo'.teńsfwo polsid& 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
W cląiw czerwca: 

Kazania dla kobiet i panien w środę 12 czer 
wca po południu o 5 godz. 

Ka:t.anie dla żonatych w środę dnia 19 czer 
wca na wieczór o godz. 8. · 

Kazanie dla mlodzicriców w środę dnia 26 
czerwca wieczorem o g:odz. 8. 

Bierzmowanie w Oberhausen. 
Wszystkim Polakom i Polkom w Oberhau

sen i okolicy, którzy jeszcze nie przyjęli Sa~ 
kramentu Bierzmowania oznajmia się, że ty
mi dnłami przewie!. ks. biskup Milłler z I<olonii 
będzie udzielal tego:ż Sa!kramentu. 

W kościele Naiśw. Maryi Panny w Ober
hausen będzie sposobność do spowiedzi św. w 
sobotę 8 czerwca po poludniu. W niedzielę ca
ly dzień i w ooniedzialek rano. Bierzmowanie 
odbędzie się w poniedzialek 10 czerwca do p.:>
lud1nia. 

W kościele św. l(atarzyny w Oberhausen
LirJch sposobność do spowiedzi w poniedzia
lek od gpdiZliny 10 do poludnia, cale popoludrrie 
i we wtorek rano; bierzmowanie we wtorek do 
polud·nia (11 czerwca). 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebrania członków odbędą się 

w niedzielę, dnia 9-go czerwca: 

W Herne po południu o godzinie 3 i pół 
w lokalu pana Nitki. 
W Marten po południu o godzinie 3 w 
lokalu pana Korte. 
W Meuselwitz po południu o godzinie 3 
w lokalu pana Winklera. 
W Huckarde po południu o godzinie 4 
w lokalu p. Bayera. 
W Wanne po południu o godzinie 4 w 
lokalu p. Unterschemann. 
W Bruckhausen po południu o godzinie 
2 w lokalu p. ttoniga. 
W Bruchu po południu o godzini·e 4 w 
lokalu p. Mollera. 
W Wiemelhausen po południu o godzi
nie 4 w lokalu p. Kiickuta. 
W Kowalewie u pana Wojciechowskie
go. 

Baczność Hamme. 
W niedzielę po południu o godzinie 

5 odbędzie się wiec Zjedn. zaw. poi. w 
ttamme na sali p. Grossmann, na któ
ry się wszystkich rodaków z flamme i 
okolicy zaprasz~. 
Pierwszy wlec „ZJedooczenla zaw. polskiego" 

w Holthausen v. Castrop 
odbędzie się w niedzielę, dnia 9 cz:erwca 
przed poludniem o 4 godz. w ·lokalu p. :Ehnghau 
sa ul. Ca-str~erstr. Porządek obrad: Obecne 
nl~szcz.eścia na kopalniach i _jakich śr~ków u
żyć należy, aby temu zapob1edz. O hczny u-
dzial prosi . " 

~Ziednoozenle zawodowe połslue. 
ZL 

Wycieczka do Botstede 
W niedzielę, dnia 9 czerwca odbę· 

dzle się wycieczka do ogrodu p. W al
burgia w Hofstede, przy ulicy Poi~zto· 
we.i (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i calei okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowyd1. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Przyszle zebranie odbędzie się w niedzie

l~. dnia 9 bm. po poludniu o g~i.nie 4. Upra
sza się szan. czlanków, ~by l1czn~e na zebra
nie przybyli, gdyż bedz1~ o~w1ana sprawa 
zabawY, która sie odbedz1e dma ~6 czerwc~. 
Ci cz.tonkQIWie, którzy ze skladkam1 są zale~J,i, 
pawimi się uiścić. Rodacy. którzyby chcieli 
wziąć u-dzial w naszej zabawie, muszą .się .na 
czlonkó.w -dać zavisać i to w przyszlą medz1e-

łę, dnia 9 bm .. na zebraniu w loka lu pana Te· 
wesa przy ult y Mctzstr. (2) Zarząd. 

Tow3rzystwo Eimn. „Sokół" li. w Oberhau en 
donosi ~slystkim Druhom oraz Rodakom i Ro 
daczkom w Oberhausen i okolicy, iż urządza 

zabawę wiosenną 

w niedziele. dHia 9 czerw a. na sali p. Webera, 
na którą wszystkich jak najuprzejmiej zapra
szamy. Początek o godz. 4 po poludniu. Zaba 
wa będzie urozmaicona ćwiczeniami gimn„ 
strzelaniem do tarczy o nagrody i rozmaite 
mi innemi grami tow. Wyd.ział. 

Uwaga: Oznajmia słe Druhom gniazda 
naszego, aby sie stawili w niedziel~ 9 czerwca 
o godz. 9 do ooludn. do odfot(>'il:raiowania u 
Tilego. fricdrich-Karlstr. 

Bractwo Różańca św. w Ueckendori 
podaje do wia.dom<AŚci swym siostrom, iż Br.a
ctwo bierze udział' w uroczystości rocznicy to
warzystwa ś.W'. Antoniego dnfa 9 czerwca. Ró
wnież dnia 29 czerwca bierzemy udzial w u
roczystości św. J <i. na Chrzciciela. O iaknaj_ 
liczniejszy udzial' w uroczy ctościach prosi 

(I) Zarząd. 

GERTHE! 
l(oło śpiewu •• Lilla" w Gerthe. 

W niedziele. dnia 9 czerwca od godziny 4 
po poludniu odbcdzie się w sali p. Brusta 

pierwsza zabawa z tańcem, 

na którą Szan. Rodaczki i Rodaków uprzejmie 
zapraszamy. Wstepne 50 fenygów dla cz.lon
ków polskich towarzystw. dla niecz.lonków 75 
fen. Po go-dzi1tie 10 wieczorem dla nieczlon-
ków wstępne 3 marki. Cześć pieśni! (2) 

Zarząd. 

Tow. glmn. „Sokół" w Habin~borst 
podaje do wiadomości wszystkim druhom i So
kolstwu naszemu życzliwym Rodakom z lia
binghorst i okollicy, iż w • niedziele. dnia 9·20 
czerwca obchodzi pierwsza rocznice swego 
istnienia. Porz:i.dek za-l1awv nastepurlący: Od 
godziny 3 do 4 przyjmowanie srltliiazd poza
miejscowych; o godzinie 4 rooooczinie się kon
cert wykonany or1ez druha Musielaka z Ka. 
strop; o godzinie 5 rollpoczną si ę ćwiczenia, 
monolog, oraz strzelanie do tarczy o nagro
dy, poczem dalsza za;bawa z tal1cem. Szatio
wne gniazida. które od n~ zaproszenia odebra
ly i te, które dla braku adresu zaproszeń nie 
o·debra~y. prosimy, aby raczyly nas swq o
becnością, iak najliczniej zasz.czycić. 

Czołem l Wydział. 

Koło śpiewu .,Wanda" w l(aternbera; 
urząidza w niedziele, d·nia 9 czerwca, Wieczo· 
rek rodzitm.y na malej sali p. Jenscha. Począ· 
tek o ~odzinie 3 strzelainiem do tarczy o nagro
dy. Od godziny 6 taniec, śpiew i deklamacye. 
i woilne piwo. O liczny udziait cztonków upra 
sza się. Goście mają tylko wstęp, jeżeli sie 
na czlonków zarpiszą. (2) Zarząd. 

Ba.c1.oość Rodacy z W anne ! 
W niedzielę, dnia 16 czerwca, o f(odzlnie 1 

po południu odbędzie się na sali pana Unter
schemanna w Wanne 

WALNE ZEBRANIE 
wspólników l(onsumu „Merkur". 

Porządek dzienny: (640) 
1) Unieważ~1ienie przes7Jych dwóch zebrań 
2) Obór dyrektora i kontrolera. 
3) Obór dwóch czlonków do Rady Nad-

1orczcj. 
4) Rozmaite wnioski z natychmiastowem 

zatwierdzeniem. 
Rada Nadzorcza: 

St. Sliwiński, A. Musielak. 

Baczność Rodacy w Hamm i okolicy! 
Niuiejszem podaje się do wiadomości, iż 

w niecbielę, dnia 9 czerwca, odbędzie się 
wiec w celu założenia Sokoła 

na sali p. Kaspra Dreesa, ul. Wilhelmowska 
u. 11 o ~odz. 3 i p5l oo pol. Uprasza się Ro
daków, aby na wymieniony wiec licznie się 
zebrali. Mówcy będą, zamiejscowi. 

Zwołujący. 

Prezydyum i Rada Nadzorcza Związku Po„ 
laków w Niemczech 

odbędzie wspólne zebranie dnia 16-go czerwca 
1907 o godr.inir> ? oo pdt na sali „Wiktoryi", 
przy ulicy . .\ 1 • \' ej w Bochum w sprawie po
~vnien ia dalszych kroków pracy dla Związku 
Polaków. Punktualne przybycie czlonków Pre 
zydyum i Rady Nadzorczej jest l>OŻądane. 

JAN Sl(RABURSl(I. 
J>rzewodniczący Zwiazku Pot. w Niemczech 

NB. Wszystkie pisma! polskie w kraju pro 
simy o powtórzenie te~o o~loszenia. 

Tow. gimn. „Sokół w Liitsz:endortmund 
donosi swym druhom, oraz wszystkim życzli
wym Sokolowi, iż urządzamy 

ZABAWĘ LATOWĄ 
d.Bia 9 czerwca na sali p. Buschkampa. Począ
tek o ~odzinie 4 po pofudniu. 

O liczny udzial prosi 
Czołem! 

(2) 
Wydział 

Tow. Przemy5łowców Polskich w Essen 
podaje do wiadomości. iż w niedzielę( 9 czer
wca. o ~odz. 3 po poludniu w lokalu ~klycb 
posiedzeń odbędzie się walne zebranie. Na 
oorządku dziennym: Przystąpienie do Związku 
Tow. Przemyslowych w Poznaniu. O liczne 
f ounktualne stawienie się c7.lonków uprasza 
(1) Zarząd. 

UCHWAŁ 
Zebrany 

toiózafacia'' 
nastepuie: 

Gelsenki r hen Komitet „Swie
dniu 5 maja 1907 uchwalil o 

Komitet „Swlętojózafacia" sklada pana Jó
zefa tfaina z Bochum-ttofstede z jego ur~~• 
Jako skarbnika „Swietoió'.rnfacia". Powody 
bardw ważne są Komitetowi znane. I(omitet 
,.Swiętojózaiacia" potwierdza wybór pana Sta 
nislawa Zmyślone~9 z Watten cheid na skar
bnika .• Swietoiózafacia''. Odtąd nie wolno panu 
Józefowi łfainowi z Bochum-Hofstede przyj
mować nadal składek na „SwietoJózafa.cie". 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
na ręce pana Staołsława Zmyślone11to z Wat
tenscbeld, ułica Bochumerstr. nr. 156. 

Komitet „SwletoJózafacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczący; Andrzej 

Kranz zasteoca; T. Nowaoki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski z chonnebeck. Marcin Siekierski z R.au
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rott
hausen. Andrzej Ckhy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. WoJciecb 

Kotowski z Essen. 

Oddział „ Wyzwolenia" w l(astrople 
donosi swym czfonkom, iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dn. 9 bm. o ~odzinie 11 przed 
poludniem na sali o. Schulte-Becker. Także z.a 
praszamy gości na nasze zebranie. Na zebraniu 
będzie odczyt: „o jednym strasznym wrogu lu 
dzi, czyli o alkoholu". Zarząd. 

Ba-czność! 

Towarzystwo św. Józefa w Hotsterhausen 
oznajmia swym czfonkom, Rodakom i Rodacz
kom, iż nasze Towarzystwo bierze udzial w 
pielgrzymce do Newigcs w niedzielę, dnia 9 
czerwca. przeto proszę, aby każdy z Roda·ków 
i Rodaczek, którzy bilety wykupili, w niedzielę 
rano o godzinie 34 do 5 się stawili i to w loka
lu posicdzci1 u pana Uffelmanna. O godt.inie 5 
wymarsz na stacyę do Wa:nne. Pociąg odchodzi 
z Wanne o godzinie pól do 7 rano. Bilety ka
żdy może otrzymać u przewodnicząceroo A. 
Ciszaka przy ul. fr iedrichstr. nr. 20 i w skła
dzie u pana A. Frąckowiaka przy ta.i samej u
licy nr. 46. Bilety zwrotnic kosztują, 1,75 mr. 
P·onieważ bilety możemy najpóźniej sprzedawać 
do piątku po poludnia. przeto proszę s.zano
wnych czlonków, rodaków i rodaczki, aby się 
jak najrychtej w bilety za.opatrzyli. Porządek 
pielgrzymki zostanie w Wannc ogloszony. 

A. Ciszak. przew. 
• ....,.„__.....,. „ --· 

Bacznoś~ Oberhausen ! 
Wszystkich pp. przcwodnicz.ących towarzy

stw które wzięly udziaI w pielgrzymce do Ne
wiges lub zamierzają, jechać z piel~rzymką do 
Kevelaor zapraszamy na zebranie odbyć się ma 
jące w niedzielę dnia 9 b. m. o godz. 9-tej 
przed polu<Lniem w Oberhausen u pana Alle
kottee przy starym Rynku Na zebraniu będzie 
zdane sprawozdanie z pielgrzymki do Ncwiges 
a uchwalony porządek pielgrzymki <lo Kewe-
laer. (655) l(omitet. 

l(oło śpiewu „Lutnia" w Langendreer 
donosi swym cz.lonkom i R"Ościom i Towarzy
stwom, które zaproszenia otrzymaly i tym 
które jeszcze żadnego zaproszenia nie otrzy
maly a także wszystkim Rodakom z Langen
dreer, Werne i okolicy, iż w niedzielę, 9 bm. 
urządzamy obchód czwartej rocznicy istnienia 
Towarzystwa. Porządek zabawy następujący 
Przedstawienie teatralne: „Żyd przed sądem", 
deklamacye, śpiew na c11tery glosy i tańce. 
Obchótl rocznicy odbędzie się na sali pana 
Spri:i<lta w Lain~endreer (wjeś). ulica Cesar-
ska. (2' Zarząd. 

Towarzystwo św. l~nacego w Oberhausoo 
uwiadamia szanawny-ch c7Jonków i Towarzy 
stwa miejscowe, które J;lrzewocLniczący poprJ
sil, aby asyst-0waly przy t>()Święceniu chorą-
11.'Wi w n!edzielę, dnia 9 czerwca, aby się zgr:> 
dzili o godzinje 3 i pól na sali posiedzeń u pana 
Ulenbroich, · ulica Miihlheimstr. 274, abyśmy 
wszyscy wspólnie przy tak w ielkiej uroczy
stości, którą tak skromnie obchodzić będziemy, 
OOdać sobie większej otuchy i odwagi do dal
szej pracy dla dobra naszych czlonków. 
Mamy nadzieję., iż czfo111kowie zgromadzą się 
jak najliczniej. (2) Zarząd. 

Towarzystwo loteryjne „Ufność" w Suderwlch 
obchodzi w niedzielę, 9 czerwca zabawę z tań
cem o godzinie 5 po poludniu na sali p. Tigesa. 
Wstępne 50 fen dla wszystkich tych, którzy do 
towarzystw polskich należą, ale przy wstępie 
muszą okazać się książeczką ustw lub kartą le
gitymacyjną. I<to nie"\\'YQlatny, uważany be
dzi_ę za nieczlonka. Ci zaś. którzy do żadnego 
Towarzystwa nie należą, placą, wstępnego I 
markę. O liczny udzial w zabawie prosi (2) 

· Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w RohUnghau. 
sen 

donosi swym czlonkom, iż mies ięczne zebranie 
przypadające na 9 czerwca sie nie odbędzie , 
ponieważ bierzemy ud.zial w pielgrzymce do 
Newiges: Zatem proszę szanownych człon
ków i 1'6daków z Róhlinghausen. by jak naj_ 
liczniłi podążyli na miejsce cudowne. Czlon
kowie winni się stawić w czapkach i od.zna_ 
kach iow. o godz. pól do 6 w lokalu posie
dzeń. Pociąs;! odchodzi z Rohlin~hausen o 
~O<biaie 6 minut 35. O liczny u<lzial i punktual 
ne s1awienie się uprasza (2) 

Zarząd. 

g - - • 

„Polak, który nJe kocha ojcZY71'Y, m
parł się wiary katollckfeJ oo nie zacbowa
fe czwart~o przykazania". 
~ł 4 . WM•«JF · c+«« 44 HWJNIJPIJ4'. F e;J !(W fMU ą i 

Za 01łosze11Lt I reklamy reakcYI w 
~ ••ll•llcnoła ale od.oowfHa. 



Podzl~kowanłe 1 
W!!zystkim Rodakom i Rorlaczkom, 

którzy wzięli udział w pogrzebie mej 
żon7, a miaaowicie Tow. św. Idzie
go i Bractwu Różańca. św. vr Giinnig
feld i 'row. św. Antoniego 1 Uecken
dorf, składam podziękowanie staropol
skiem •os zapiać. 676 

A. Bodniewskł 

Dla teatrów amatorskich. 
Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie w 

letaf'1u. Obraz scooicmy. (1 akt, 4 m. 1 n.). 
Cenai 1,00 mr: .• z przes. 1,10 mr. 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (takt, 
6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena l markę, z 
prze~ylka 1,10 mr. 

Bursztyny l(ast. Obrazek ludowy z muzy
ką, śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyzn, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze~lką l,IO mr. 

Mieszkam teraz przy 672 

ul. Szkolnej (Schulstr.) nr. 15111. 
Leczenie wszelkieh chorób. 

Godziny przyj~ć od 8-19 i od •-•· 

E. Borchert, Herne 
Leczenie środkami naturalnymi. 

SUKNIE DO PRANIA z krepy, satyno I 
batystu, czyści najstar. f AABI.ERNIA GAL 
LUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 
911. 

filie: Hofstcde, Heme.., Eickel, Roh1in1• 
hausen. Linden. Hattin2en. Laniendreer. Mar• 
ten. Castrop. l(ame11, Dortmund, Oerthe, 
SorocJcbOvel. 

KSf4ŹECZll 
dla Bankructwo partacza. Komed..Ya - opera. 

(1 akt, 4 mężczyzn, 1 niewiasta). Cena 1 mr., 
z przesyłką I ,10 nir. 

Babunia. Kome<lya Maryana Oawalewicza. O 
pielgrzymów 

uda.Jących się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne-

(2 akty, 4 rn!!t:::-zvzri, 2 niewiasty). Cena 80 
fen .. z nrzesylka . 90 fenygów. 

Błażek opf!tany. Krotochwila ze śpiewami. 
(J akt, 5 ~i.czyzn, 3 niewiasty). Cena 1,30 . 
mr „ z przesvlką 1,40 mr. 

Bilecik mił05nY. Drobnosth ~cen1czna Mi
chala Baluckie-go. (1 akt. 2 mężczyzn, 2 nie

- Cblopi arystokraci.. Muzyka .i śpiewy. 
Cena 50 fen., z vrzes. 60 fen. 

- Cbloptec studukatowy czyli zaklęta w 
kaczkę kslążniczka na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (okt, 8 m .• 1 n.) Cena 1,00 mr., z 
przes.. l,10 mr. 

oo ooo og 

viges). Werl itd. 
zawierająca opis owych miejsc pąt. 
niczyclt, nabożeństw podczas Msey 
św., mo<llitwy do spowiedzi i Ko
munii św„, pieśni na Drodze krzy
Eowej i wiele pieśni, B'Zczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z pri:eeyłką. 
oo fenygów. .A.dres : 

- Czactowska ława. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
rnr ., z przesylką 4,20 mr. 

„ Wiarus Polski" Bochum 
Cztery dramaciki na tle dzieiów mo.raw· 

sldcb: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
BGtena czylL córka kmiecia na czeslóim tronie 
(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. Z n.). 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

oo§loooacło o 0000000 ogggggo 
ooo o 

- Clekawość pierwszy stopień do pfekła. 
Przyslowje dramatyczne przez Jana Chęciń- Czelad. stolarski' 
skięgo. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
prze~. 90 fen. poszukuje miejse& na ro-

-Delikatne zlecenie. Komedya Mieczysla- boty budowlane lub me- · 
wa ChrzallOIWsk.jego. (l akt. l m. 2 n). Cena ble. &73 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dobrodziei. Obrazek dramatyczny. (t Lndw. Łuczak, 
akt, 4 m. 2 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świętel ziemł. Sz.tuka ludowa. (4 Essen-Bohr, 
aktv, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesylką Beisingstr.nr. 53. 
1,70 mr. 

- Dwaj roztargnieni. Krotochwila. (1 akt, 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. Dom - Kuzynek. Drobnostka sceniczna Michala 
Baluckie~o. (1 akt, 2 rn. - n.) Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. ze ekła.dem tow. k<1l.oui&1· 

nym jest z powodu zmia
ny stosnnkó w na sp rze
daż w pobliżn kopalni 

- Koooelerya otwarta. Komerya przez 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 n.). 

- Kusicielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen . . i przy nowej kolonii. Zgł. 

do Eksp. „Wiarusa Pols." 
pod nr. 870. Księgarnia „Wiarusa Polsk.", Bochum 

'tl•„~·1m6Ji····* 
+I 8F Akadeniczna szkoła kroju ... ._. ł 

gyclał~r~6w · . 
ros poczyna 
wieczorem (661 \ 

4 tygodniowy kurs 20 marek. ~ 
Nauka pral<.tyczna ł 

ł angieIBk~h, ~~~~~l .i w~e~~~~!~~~!.j~!~~!~~~~~lemów. ł 
A Zgłoszenia przyjmuje codziennie ł 
, .Jad. Zajka, Herneul.Nowanr.3.(Neustr.) -~ 
-ł Po me cnłee i uczemdce przyjmuje się od z&f&z. ł 

~-lf~~·~·~·~" 
Jest najzłłrowsza 

jes. rNajlepsza. (1380 

Zakład artystyczny 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpi~kniejszo chor~gwie, zatem 
1owar.zystwa, które mają zamiar chorą
giew spuwic a chcą tanią i piękną cho
rągiew mieć, niech sią 'z calem zaufaniem 
zgłoszą do gł j·wnego zastGpcy 330 

Dobre i abso
lutnie pewne 

hipoteki 
ł tojnż od5000 
Dlr. począwszy 

mamy na sprze
daż od zaraz pod 
ko.rzystn. war. 

Drwęski i Langner 
· tMarcin Biederm&nll.) 
Dom BankoH·J' 

w Poznaniu. (6ó3) 
Recerska 38. Tel. 1960. 

Nie kupujcie 
·J 

żadnego=~ 
MmM{' .zegarka 

zanim niewidzieliścic m6j 
wielki cenaik 

na zegarki kleuonttowe, 
reculatory, budziki, łońcu. 
Hld.złote, srebrl I ni klo· 
we bl:lutery~ złotą I 
.,.ebi::l11, fnstrum.:nta mu. 
syczne, wyroby skórzane, 
•talowe, kuchenne, welocyw 
pedy, ma1zyny, zabawki, 
perfumy, przedmioty dewo. 
cyfne, narzt;dzlarzemieśłnl-

cze ltd, ltd. 

Każdy rodak 
zdumieje, 

PY m6f cennik zob9czy I 
niskie ceny przeczyta. 

Protzę ł11da~ mój polski 
,ennlk, zawlerajlłcy 4000 
lu•tracyl, a każdemu .._._„ I franko wyśle; • 

..,. Adres: 
Hieronim Tilgner, 

BerHn O., 
llliarkusstrasse No. l. 

Handel 
•ehłi i wypra 

polskiej firmy 

W Bru eh u, Bochumerstrasse 
sprzedaje wł~eej w tygodniu, jak niejedna okrzyczana ftrma 

żydowska w miesiącu. 

Czemu? 
:eo PolacW w Bruchn i' okolicy trzymają. się hash „SW' 

J do swego ! " 

Bo Polacy wiedz4, .te kupują u mnie o wiele taniej 
towar lepszy jak u tydów. 

Ce.-. """' wielki wybór i sumienna usługa powodnj 
...,"" ' że kaMy Polak ze zaufa.niem wchodzi 

=============== mego interesu. 
Tanie 

~ Wysokość wpłaty i odpłaty lrnżdy 
odbiorca sam oznacza. 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 

Moja 

KASA OSZCZĘDNOSCI 
daje kaMemu sposobnośc odłotenia zbytniego 'grosza, blłrlź to na cz 

godzin~, b~dź te~ na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowaniem. 

interes kredytowy i Kasa Oszczednośt 
Herne, Bahnhofstr. 50 

Telefon: Herne 577, Bruch 581. 

(wchód z 
Oststr.) 

·-·---··-··--= 8 ach omska fabryka 
: wyrobów papierowycl 
li • li 



31. Boehnm. na wtorek, 907. &k 11-go czerwca • 

• 
teó11u1 płsao l1dow1 dla Polak6w 11 obnJiJ.łt pdYłt•••• 9'wialło 1ru spraye au dlYJa pollły 117 ł wobio"'a 

C}/ychodzi codziennie z wyja.tkiem dni poświątecz
ayc11. PrzedpJita kwartalna na poczcie i u listGwych 
wYnosi 1 mr. 50 fen .• a :;; odnoszeniem do domu 1 mr. 
g2 fen. „Wi~rus Polsk~" zapisany jest w cenniku p<>cz 

.towYm pod znakiem „L. volnisch nr. 123." 
. w 1111 Baże za llarc I DJczrzac I 

Za inseraty placi sie za mieJsce rzadka d.robnego dr9• 
ku 15 f. ~loszenie, zamieszczone orzed msera~l .fG 
fen. l(to cz~sto oglasza otrzyma rabat. - Llsty d11 
•. Wiarusa Polskiego•• należy frankować. i podać · 
nich dokladny adres oiszące2:o. Rękop. me zwraClllQI 

l?edakcya, Drukarnia I Księ1ar •I• maf„llJe sit w Bocłia.m. '1'Z! ulicy Maltheser1tr. 17. - Adres .Jl{laru Polakiu Bocłium. - J' e 1 ef o n nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
„~wJ~. czytać i pisać po polsku! Nie 
feat Polakiem, kto potomstwu swemu 
11lemczyć się uozwoli ! 

z w1padkó• dot;,, 

W sobotę zakończyła się sesya sejmu 
pruskie20. 

Pisma hakatystyczne ubolewają nad 
iem, ie w ubiegłej sesyi nie uchwalono 
zapowiedzianej swego czasu w mowie 
tronowej ustawy wyjątkowej przeciw 
Polakom. 

Liczba robotników zor2anizow.anych 
w socyałistycznych związkach zawo
dowych niemieckich wzrosła w roku 

1906 o 367 982. 

waniu jednakże rezolucyę tę odrzucono 
238 ~losami przeciw 191. Rozstrzygali 
Polacy, którzy rzecz jasna gtosowali 
przeciw w.nvtaszczeniu. 

Konstytucyjni demokraci ze wzglę
du na dalszy los Dumy glosowali prze
ciw rezolucyi lewicy, jakkolwiek i oni w 
swoim projekcie rolnym przyjęli zasa
dę wywłaszczenia. 

&&ZSL -.-mtwwwWWJ?ii -
Znów księża zasądzeni. 

W piątek toczył się przed inowro
cławską izbą karną proces w sprawie 
szkolnej przeciw radzcy duchownemu 
ks. prob. Julianowi Łabendzii1skiemu z 
Tuczna i ks. Antoniemu Zarembie, da
wniejszemu wikaremu z Tuczna, obe
cnie w Kcyni. Obydwom księżom za
rzucało oskarżenie wykroczenie prze
ciw § 110 (wzywanie do nieposłuszeń
stwa wobec rozporządzeli władz) i § 
130 a, znanemu paragrafowi o ambonie. 

Wezwano do oświadczenia się na 
oskarżenie co do § 130 a, jakoby w o
mówieniu okólnika śp. ks. Arcybiskupa 
Stablewskie ·u du, 
2l~~tt 
rn ~w tQ:dienł "· 
świadczy} ks. radzca Łabendziński .• że 
wtenczas ·w krótkich słowach .objaśnił 

Car zatwierdził uchwałę rady mini- prafianom okólnik, odczytany ubiegłej 
niedzieli, do czego się czul zobowiaza-

stró:w dotycz~cą budowy tWJeło pod nym w przekonaniu, że tylko I(ościoło-: 
.~ieś1łaą Behrin~a celem połączenia ko- wi przysluguje prawo decydowania, w 

jakim języku udzielać się ma w szkole 
leiowego Ameryki z Syberyą. nauka religii. Co do rozdzielania kar-

Budowy tunelu chce się podjąć gro- tek - tj. wniosków do nauczycieli o 
~o kapitalistów amerykańskich w za- polski wykfad nauki religii i doniesie-

nia o zakazie dzieciom odpowiadania w 
mian za pewne ustępstwa w dobywa- nauce religii po niemiecku - przyznał 
niu bogactw w ziemi na Syberyi. Do ks. Radzca, że je rozdawał, ale tylko 
cieśniny Behrin~a trzeba najpierw wy- tym, którzy go o nie prosili, co zresztq 
budować odnogę kolei syberyjskiej uważa! za swój obowiązek jako dusz-

łlługości 5000 kik>metrów. pas!g::~i owego przemówienia d. 21 

Pisma hakatystyczne 9stro krytykują paźdz. z. r. dokla~nie poda~ ni~ mógł, 
bo go sobie nie spisał. Naw1ę_zu1ą~ d~ 

zarządzenie pruskie20 ministra spraw słów okólnika wyjaśnił tylko. ze na1wyz 
wewnetrznycJI znoszące antypolski wy sza nasza władza duch~wna ?~~a s~a

nowczo zasadę nauczama rehg11 w 1ę-
rok pewnego wydziału powiatowego. zyku ojczystym, a ponieważ. dotychc~a 

W Tucholi zagroziła policya adwo- sowe nasze starania w ~Y~ kier~nku me 
'katowi Węs1·erskiemu usunięciem ta- osiągnęly skutku, powmm ~9dzice n~u

kę tę uzupełnić stosownem1 naukami w 
b!icy przed domem, jeśli nie zmieni pi-

k domu. . b' 
SO\'vni swego nazwiska na Wensiers i. w sprawie przeciw ks. Zarcm ie 

Wydzial powiatowy zatwierdzil chodziło o kazanie ks. Zaremby. ":Y.gło 
krok ten policyi. Skutkiem rozparzą- szone dnia 18 listopada r. z. w. k_osc1e!e 

l-l ll w Tucznie. w którem. kazn~d~1e1a, i~o
dzenia ministra p. von Bethmann-110. - wiąc 0 prześladow:imu Kosc10ła miał 
We~rn jednakże tablicy nie usunięto. zwrócić uwagę na strejk. szkolny. -

To się polako.żercom ogromnie nie przyczem yowie~zial: „me J$tępmmY~ 
"Podoba. bo skoro się ccfmem~. to z~ sto lat k? 

ściól katolicki w l(s1ęst\v1e przcstame 
W oołudniowei francyi ponowiły sie istnieć''. . d 

Ks. Zaremba na zaortame co o o-
masowe demonstracve francuskich skarżenia oświadczył: z~ w owe1!1 ka-

winiarzy. zaniu mówił tyiko _ogoln~~ o prze~lado
waniu Kościoła i ze .tresc ~azama z~ 

Chodzi im o zniewolenie rządu do strejkiem nie miała me wspolncg~ .. 
~\Vrstąpienia przeciw falszerzom wina. Co do kartek strejkowych os\ .'rnd
\V niedzielnej demonstracyi w Mont- czyl ks. Zaremba, że. ie nie. rozdzielał, 
Pel!ier brało udział około 600 tysięcy o- tylko wypełniał na zyczemc.. . . 
sób. Głównym świadkiem obciąza1ącym 

byt znów nauczyciel, w tym wy~ad~u 
p na~czyciel Scholtz z Tuc~na, katolrik ( ). 
o Wyniku zakończonych w sobotę 0 - któr , odnośne zapytame prze~~ od~11-

hrad nad sprnwą rolną. uważają dalsze cząc~go, skad mógl tak dokfadrue wre
istnienie rosy;skie1· Dumv państwowej dzieć o treści kazai1, ks. radz,cy_ Łabc~ 

... dziriskiego i ks. Zaremby, o.s.wiad(czy 
za zapewnione. według „Dz. K~ij.'': Musiclu;my nau 

d czyciele) zdawać spra~voz~an!a. (Be 

rat miał się odnosić także do sposobu 
asdtacyi ". 

Prokurator wniósł o u wolnicnie co 
do § 110, a co <lo § 130 a o 2 miesiące 
fortecy dla ks. radzcy tabendzi11.skiego 
a 2 miesiące więzienia dJa ks. Zaremby. 

Narada sądu trwała 50 minut. Wy
rok zapadł następujący: 

Co do § 110 obydwaj oskarżeni uwol 
11icni. 

Co do § 130 a skazany zostaje ks. 
radzca Łabendziński na 1 miesiąc forte 
cy. a ks. wikary Zaremba na 3 miesiące 
fortecy. 

Zasadniczy wyrok kamergerychtu. 
Najwyższy sąd pruski zastanawiał 

się dnia 3 bm. nad kwestyą, czy rozpo
rządzenia, zakazujące zakłócenia spo_
koju w pobliżu szkoły ,są dozwolonem1. 
Dnia 19 października r. z. przybyl do 
Łabiszyna powiatowy inspektor szkol
ny w celu zrewidowania. szkoły k~toli
tkiej i udał się z nauczycielem do pierw 
szej kiasy. Tam odniósł wrażenie. że 
dzieci zachowywały się nieprzyjaźnie, 
nie podobały mu się również odpowie
dzi · · na v:v anią nauczyciela. In

ytał il ~ ciela, czy odno
" "' y Id bż'bie1 c:t \;o\,1 zdlnio, a 
gdy nauczyciel powiedzial pot~ierdz~
jąco, rzekł insp,ektor: „Na to n.ie powi
nieneś pan pozwolić!" Następme otrz:y
malo 5 uczniów po 5 uderze(1 trzciną. 

Wkrótce potem przybył p. Dukow
ski z Łabiszyna na podwórze szkolne i 
chciał rozmówić się z inspektorem. Gló 
wny nauczyciel wezwał ~o. aby oddalił 
się z podwórza. Dukowski nie usłuchał 
go natychmiast. lecz pytał się jeszcz~. 
czy rzeczywiście nie może rozmówić 
się z inspektorem, przyczem oświad
czył, że nie pozwoli dzieciom swoim ~
czyć się religii po niemiecku. Po rew1-
zyi w trzeciej klasie, opuścił inspektor 
lokal szkolny w asystencyi dwóch żan
darmów, których zawezwano na pred
ce od komisarza. 

Na ulicy przystapila do niego je~n~ 
z matek ze słowami: „Co, nasze dz1ec1 
mają być zamordowane''? P. Dukowski 
oświadczył: „Pan rozkazałeś. aby dzie
ci nasze zabito" ? 

Na podstawie tych rzekómo wypo
wiedzianych słów v:ytoczono p. Duko
wskiemu proces za przekroczenie roz
porządzenia rejencyi bydgo~kiej z l3 
sierpnia 1845 r., według ktore.~o ma 
być karanym każdy, kto w pobllzu szko 
ły przeszkadza w nauce przez hataso
wanie, wyzwiska itd. Opró~z tego \\'~
toczono skargę na podstawie paragram 
123 kodeksu karnego o najście dof!m i 
paragrafu 185 o obrazę. S<id tawrn~zy 
skazał p. Dukow kiego w~ w~zyst.k1ch 
trzech wypadkach a sąd z1e~ians~·1 w 
Bydgoszczy wyrok ten p~tw1erdzit . 

Kamcrgerycht wyroki pop!zedme 
zniósł i uwolnił zasądzonego, o ile ka
nyrn został za przekrocz_e1;ie rozpor~4-
dzenia rcje1 cyi bydgoskie]. Co do .m
nycł1 punktów, kamerger:rcht rcwirę 
odrzucił. Sennt przy zedl do przeko
nania, że rozporządzenie rejencyjno-po
licyjne jest nieważnem, ~;dyż porządek 
w szkole nic jest tern s~mem, co porz4 
dek na ulicy. 

List otwarty. p. J. Koście I kiego do 
ministra Studta. 

czlonkowic izby drukowany list otwar
ty p. Józefa Kościelskiego do ministrai 
o 'wiaty dr. Studta. Niżej podajemy; 
trc~ć w ttumaczeniu Dz. Poznańskiego. 

Ekscclencyo ! 
Podjęcie na nowo prac sejmowycb 

daje mi pożądaną sposobność do omó
wienia sprawy, której na ostatniem po ... 
siedzeniu izby panÓ\ , dnia 11 maja, do
statecznie nie wyjaśniono. Na tern po 
siedzeniun Wasza .Ekscelcncya w od
powiedzi na mój zarzut, że nie osłabi
łeś żadncmi rzeczowymi argurnenta„ 
mi moich wy\vodów o powstaniu strej
ku szkolnego na kresach wschodnich, 
odczytałeś długie, rzekomo wśród ludno 
ści rozpowszechnione pismo, wzywają
ce do ogólnego strejku z oznaczeniem 
terminu 17 października. . 

Na moją odpowiedź, że to pismo 1) 
ludonści pozostało zupełnie niezna
nern, ponieważ je, zanim je zdołano roz 
powszeclmić. policya skonfiskowała, 2) 
dlatego nie mogło bynajmniej wpłynąć 
na przebieg i rozwój strejku, który spon 
tanicznie wybuchl z duszy ludu ju~ 
przed kilku miesiącami, 3) że moje twier 
dzcnie, iż odpowiedzialność za strejk 
należy przypisać zbytniej gorliwości 
władz lokalnych, pozostało niezbitem 
oświadczyłeś Wasza Ekscelencya \v'e
<ll lg oiłcyalneg" stenogramu z 12 wsie
dzenia pruskiej izby panów, co nastę
puje: 

Co się zaś tyczy strejku szkolne
go, to wiem że strejk szkolny wy
buchł sporadycznie już w ciągu prze
szłego lata, ale już wczoraj to podnio 
slem, że na dane hasło z terminem. 
zręcznie oznaczonym, bo na początek 
pótrocza zimowe~o. inscenizowano 
strejk ogólny. 
Pomijam już szcze~ól komiczny -

której to konieczności .Ekscelencya pra 
wdopodobnie nie chcialeś wywołać w 
tw1c:rdzeniu. jak0by dzieci polskie cze
kały dopiero za ogłoszeniem o policyj
nej konfiskacie ·owej odezwy, aby roz
począć strejk, ale i reszta wywodów 
Waszej .Ekscelencyi zawiera niejedno, 
co nie jest prawdą. Strejk w ciągu la
ta wybuchł - nie sporadycznie - jak 
to Waszej .Ekscelencyi się podobało wy 
razić- lecz raczej od 20 lipca, kiedy to 
nieudany eksperyment władzy szkolnej 
w Żydowie, w powiecie wrzesitl.skim, 
dat hasło do wybuchu strejku, bez 
przerwy i ogólnie się rozszerzał na ca
łym wschodzie. jak to wykazuje poniż
sze zestawienie: 

Dnia 6 sierpnia wybuchł w Gostyniu 
i .Mosinie. 9 ierpnia \V Gościeszynie. 
12 sierpnia w Grzybowie. 15 sierpnia w 
Gnieźnie. 17 sierpnia w Kleparach. 19 
sierpnia w idomiu. Goczałkowie i Nic 
chanowie. 23 sierpnia '' 04 a wie, \Vie
cauowie i Kieł .zewie. ?9 ierpnia w Słu 
pi. 31 sierpnia w Kościanie (czę' ciowo). 

Lnia 4 wrz 'nia w Szczytnikach i Du 
binie. 5 \ •rześ 1iu w Skrz nkach i Bar
cinie (cz . 'ciowo). 6 nze~nia ~r Lubo
ch1i (pod Gnieznem , Szymborzu, 
Białorzewiniu i Wi~wiórczynie. 7. wrze 
śni a w Łabiszynie. . wrze' nia w Strzał 
ko\ •ie. 11. rz ' 1ia w Płonkowie. 12 
września w I zadk\ 1ienie i Jarząbko
wit:. 13. wrześi.ia w Pobiedziskach. 
Lise ie, Woli \Vapowskicj i Pakości. 
14. wrze~nia r Opoku, t'iewolnic. 
Gnie~ kowie. ~zczytnic (poJ Czernieje 
wern). 15 września w Barcinie (ogólnie) 
16 nzc ~nia \\r Luba. zu, Kościanie (ogól 
nie). 1 września w Zał siu, Ino ·rocla 
wiu. 20 września w trzelnie, Oborni
kach, Rvszewie. 22 września w Plon
ko\vie, Poznaniu i Dusznie. 23 wrze
śnia ,y Go: awL. _4 \\ rzcśnia w Stę- -Socyaliści wnieśli rezolucyę orna- richte), kto w tej ~prawie a~1tuie, refe-

· gaiącą się wy\vlaszczenia. W !lłoso-_.=..=___~---------------------------------------------

Na wtorkowem posiedzeniu i.zby pa 
nów sejmu pruskiego otrzymalt wszy 



szewie. 25 września w Wyrzysku, Imiel 
nie. Szamotułach, Sciborzu. Kórniku, 
Bielsku, Buku, Winiarach (pod Pozna
Riem). Chrośnie, Sremie, Ostrzeszewie, 
Dobrzycy. Biskupicach. 26 września w 
Górze (pod Żninem), Bninie. Koźminie. 
Z7 września w Przygodzicach. 28 wrze 
śnia w Ojrzanowie, Polanowicach. Sa
dowinie, Gaju (pod Wojcinem. Nowej
wsi, Kościelcu. 30 września w Rucho
cinku, Górznie. Ojrzanowie (ogólnie). 

Dnia 2 października w Drawsku pod 
Wieleniem. 12 października w Srodzie~ 
Czempiniu. 14 października w Zanie
myślu, Obórkach. 16 października w 
Łobżenicy. 17 października w Witko
wie, Powidzu, Szymborzu (ogólnie). 

Nietylko w tych miejscowościach 
l(sięstwa Poznańskie~o (z których nie
które,może są mylnie nazwane. inne zaś 
moze mają nir~znaną mi nazwę niemie
cką). ale od 2 października także w licz
nych szkołach Prus Zachodnich wy
buchł strejk, dlatego wyrażenia „spo
radycznie" nie można podtrzymać, i tak 
że nieszczęsną datę 17 października na
leży jako historyczną nieprawdę odrzu
-cić do śmietnika. 

Z powyższego zestawienia, które 
.nie jest zupełnem. ponieważ źródła urzę 
<I.owe nie są mi dostępne. możesz Eksce 
lencya poznać, że urzędowym sprawo
zdaniom, z których Wasza Ekscelen
cya zapewne wyjąleś slowo ,,spory
dycznie", nie można bynajmniej przypi 
sywać tej wiarogodności, jaką zwykle 
tak bardzo podnoszą panowie od stołu 
nądowego. i że prawdziwemi są moje 
'1wierdzenia w izbie panów, iż 

1) strejk szkolny na kresach wscho 
dnich wybuchł zupełnie spontanićz
.nie z duszy ludu, bez żadnej agitacyi, 

2) że odpowiedzialność za wybuch 
·strejku należy przypisać - zwla·sz
cza że bylo wiele materyału zapalne-

1 go - zbytniej gorliwości władz lokal 
nych, które z jednej strony przez do
datki kresowe, z drugiej strony przez 
wolną rękę, jaką im pozostawia naj-

, wyższa władza, a jaką ja w izbie pa
nów nazwałem znamieniem „niepru
skiem' ', pcha się na niebezpieczną 
drogę zdobywania „zasług na wła
sną rękę''. 
Polityka ,,żelaznej ręki" i w tej wal 

~e duchowej odniesie zwycięstwo, ale 
nie chcę tu tego rozstrzygać, czy odno
śne czynniki będą mogły pochwalić się 
wobec cywilizowanego świata z tego 
zwycięstwa nad dziećmi, które wal
-czyły za swoje przekonania. 

W każdym razie sadzę, że tym listem 
wypelnHem dotkliwą lukę w urzędo
wych sprawozdaniach, na których się 
zwykle opierają pruscy ministrowie, i w 
ten sposób przysłużyłem się Waszej 

.S) 

ŻUBROWIE 
PI>owia.danie hi~toryczne według po

wieści 
Wacława Gąsiorowskiego. 

( Ciag dalszy). 
Dziewczynie na widok bezradnej mi 

llY Floryana znowu na śmiech się zbie
rało. W tejże chwili weszła pani Dzie
wanowska, spojrzala po twarzach mło
dych ludzi i zagaiła wesoło: 

- A cóżto na siebie tak spoziera-
cie?... Zośka, toć przecie krewniak 

nasz, Florek Gotartowski ! !... Dalej, 
przywitajcież się po Bożemu, boście nie 
obcy! 

Porucznik ruszył żywq ująć za rękę 
Zośkę, lecz ta ledwie mu różowe końce 
palców podała i wykręciwszy się, u
szła w przeciwległą stronę izdebki! Pa
ni Dziewanowska pokręciła jeno gło-
wą: . 

- No-no! Waćpan nie po woja
cku się bierzesz! Siadaj-że za stół, a ty 
Zośka bierz się do zastawy. W,idzisz. 
że zmęczony. Siła dro~i przebiegł... a 
blade to i znużone, ledwo pewno się trzy 
ma. 
Zośka strzeliła oczami na porucznika 

i w milczeniu jęła stół okrywać serwe
tą, a naczynia z jadłem znosić. Pani 
Dziewanowska. pomagając córce, za
rzucała Floryana pytaniami o rodzinie. 

·wojnach, a w kotku o przyczynie tak 
gwałtownej podróży. 

Porucznik dawał krótkie odpowie
dzi. tając jeno właściwy powód swego 
przyjazdu. a ustawicznie ścigając 
wzrokiem smukłą postać Zośki. 

Na jednem z takich spojrzei1 schwy
tała f!O pani Dziewanowska i aż strze
pnęla rękoma: ·: ,_; " '• 

Ekscelencyi. Za\\'SZe do takich uslu~ 
gotowy, piszę się 

z głębokim szacunkiem 
Waszej Ekscelencyi 

uniżony 
Kościelski, członek izby panó\,~. 

Pisma hakatystyczne wobec listu te 
go zaznaczają, że polityka „żelaznej 
ręki'' jest jedyna wobec Polaków, o to 
zaś, co powie świat sywilizowany", 
Prusacy się nie pytają! -

Ziemie polskie. 

Prus Zachodnich, Warmii i Mazar. 
Gdańsk. Podczas ćwiczeń w Jstrem s!rze 

lainiu w tutejszej zatoce 21dairzyl się na pancer
niku „f rithJof" nieszczęśliwy wypadek. Pod
czas donoszenia granatów ku armatom jedna 
z nich d'etonowala a pryskające kawalld 1Zabi
ly majtka Lunauia na; miejscu. 

Łasin. Kupiec p. Gralla naby,f interes od 
p. Zy.ndy za 43,500 marek a pan TomaJS'L Zynda 
z Lasina kup.il w Kisielicaich 320 morgowe go
spodarstw() od niemca za 110 OOO marek. 

Pelpłi:n. Ks. wikary Zaikryś w Zukowie mia 
nowany zostaJ' a<lministratorem tamże; ks. wi- . 
kary Tymecki ·przesiedlony z Tor. Papowa do 
Borzyszków ina miejsce dla choroby zwol<nio
nego ks. wikarego I(ozlowskiego. 

Szczytno. R.edaktorom i wspólpracowni
kom „Mazura" pp. Stanisll11WOłWi Zielińskiemu, 
H. falkenbergowi i Pinkowskiemu wytoczono 
proces .na podstawie paraigrafu UO. kod. kar
•nego. Przestępstwa dopatrzono się w kores~ 
!POndencyi o strejku sizkolnym dzieci protostanc_ 
kich. Oprócz teg.o oskarżeni są pamowie Zie
liński i falke.nberg o podsunięcie redaktora. 

Rogowo. Z Wiewiórczyna ucieklo w tych 
dniach 20 robotnŁków sezonowych z Królest
wa Pols~iego. W środę .opuścilo pracę '6 robotni 
ków sczanowych 'W Obudnie. Ody żandarmi za 
mierzali odstaiwić ich dQ granicy w Strzalko
wie, rQlbotnicy stawm opór i - jak donDszą 
gazety niemieckie - żaindam1i musieli ·d01być 
pia~aszy. 

Z l(ruświcy piszą do „Dzien. Ku.i.". W są
siednich szkotach uwolniono do przerywki bu-

raków w niemieckich dominiach wszystkie 
dzieci, także strejkuiące - natomiast do pol
skich wlaścicieli ·i do polaków gospodanzy nie 
pusz,czono z nieodpowiadających w religii po 
niemiecku żad111ego, jak inspektor pan Storz na 
odnoone wnioskii odpowiedzia~. dla streiku. 
Jakby dla ironii jednakże zapowiedziano, że je
żeli ohcą iść do niemieckich panów, lub koloni
zacy~ przerywać. to! również puszczone zo-
staną. . 

Widocznie niemie11<,ie buraki są l::>ialniei-
sze od polskich. '·dl.o ... · 

Poznań. Wiadomo, jak nasze polskie spól 
k,i, Banki ludowe itd. ściśle trzymai•t się. :za
sady, aby nie mieszać polityki do spraiw i dzlia
laJ.ności czysto finansowej. Inaczej w spó~ce nie 
micckiej „ttopfengarten w W. Ks. Poznańskiem. 
Tam, iak donoszą, „Blatter fiir Oenossenschaf
ten". uchiw.a.Jono w poku 1904 na walnem ziebra 
.niu iednoglośnie, aby 1statut spólkawy uzupetn.ić 
następującym dodatkiem: 

„Każdy członek winien postępować, jak na 

wieme~o królowi Prusaka i niemieckiego męża 
przystoi". 

Tymczase:rn na<larzyfa się okazya praktycz 
nego zastoi...'-0\vania teite uchwaly. względnie u
stawy statutów odnośnej spólki. Na walnem rze 
braniu tejże spółki, które się odbyfo w dniu 
17 lutego rb. w Hopfengarten, „musiano nieste
ty'' - tak donosi „Ostdeutsche Rundschau" z 
20 lutes.;o· rb. - wykluczyć 6 c1..J1onków ze spól
ki ! Trzech, ponieważ nie placili na swe udzialy, 
jednego, p.ooieważ podczas. wYborów do parla
mentu nie oka.zal sie wiernym królowi Prusa
kiem, a dwóch, pon~eważ pada na Jlich dostate -
czne podejrzenie, że nie prowa<lzili się tak, 
/alk na · wiernych królowi Prusaków przystoi!!" 

Poznań. W uroczystości Trójcy Przenaj
świętszej odłrylo sie w Jankowie Zaleśnem u
roczyste poświęcenie nowo itbudowanego koś
ciola:. Aktu tego dokonal ks. dziekan Oroś.ty. 
Ostatnią Mszę św. w starym kościele odprawil 
mieiscawy proboszcz ks. Rejewski. który ma 
glów.ną zasilugę co do budowy kofoioJa. 

Poznań. Ks. praVat Zimmermann uzyskal 
we fakultecie ekonomiczno-politycznym mona
chijskiego uniwersytetu stoDień doktorski. Pra
ca jego, która w odnośnych ,kolach naukowych 
żywe wzbudzila zainteresowanie, i'.totyczy nx 
woju naszych spólek pożyczkowych, 1z. szczegól 
nem uwzględinieniem najstarszej i największej 
sipófki Ba,nku Przemysl'owców. 

Pogorzela. W rowie przy drodze do Ma
lego Zalesia znaleziono w poniedzialek poi p.o
Judniu trupa dekarza• Oustaiwa Kraukego z Mi
licza z przeciętem gardlem i diziiewfęciu ranami 
w pier.si. Obok trupa leża! pokrwawiony nóż. 
Wszystko przemawia za tern, że I<ra11ke. któ
ry by!l nailogowym pijakiem, popelnil samobój
stwo. Zmarly mial lat 45 i po21astawia wdfllwę 
z siedmiorgiem dzieci. · 

Miasto Leszno otrzymafo - pierwsze z 
miast pozn:ańsikich - 1poz,wo·lenie nai ekspLoa
tacyę węgla bmratrvego. Kopalnie obejmują 2 
miliony i 188 825 metrów kwaidraitowych i p&o
żone są tuż pod miastem w Antoninie oraz w 
Kąkolewie. Poklady węgla ZJ.laidują się w g!ę
bokośd 116 metrów. 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Wroclaw. We rwtore.k na ..JaindawskiJm pla ... 

cu ćwiazeń zastrzelony zostal wskutek nie
szczęśLiwego wypadku iedllloroczrzy Ritter. Za
strz,elony zostal tak zwainym ślepym nalmiem 
podcza:s ćwiczeń w strzelaniu. Slużyl' on w bata 
Lionie trenu. 

Hajduki. Jeszcze nie znaleziono górnika 
Ziemniofa, który zostair zasypany w piątek 31 
maja na kopalni „Niemcy". a znów nowe strasz 
ne nieszczęście spońkaJ!o trzech robotniikóiw, 
którzy byti z.a;jęci w szybie napmwą rur par 
wych. Para przerwala ja•kiś przyrząd i nie
szczęśliwr, którzy się zna1jdc1wahl w ciasnem 
miejscu w szybie, zostali formalnie żywcem 
ug-otowani. W krótkim cz.asie zmarli wsrzyscy 
trzej wśród okroPnych boleści. Na:zwiska ich 
są: Knapik, Poloozek i SZYmala. Wszys. 
żonaci. 

Koźle. W środę w poludnie znaleziono 
dziewczynę Paulinę Ditwę. cierpiącą na urny- · 
śle po·wieszoną na poddaszu w pewnym domu 
przy Koszarowej ulicy. W niedzielę przed po
Jm:hviem wyciągnięto z Odry zwlioki 19-to let
niego lodziarza1 Hermana Brode. fak się zdaje, 
stal się Brode ofiarą nieszczęśliwego wYPaidku. 

Ujezd. Trzydi~ieści lat na fożu boleści spo
czywa tutalj byly kiowal MikoJaj Koz.iofok. W 
roku 1877 powalilł'a R:O chorobar na foże i do dzi 
sia1i nie może się z niego podnieść . 

- Takiś to waćpan! Lamparciem o- mu? Nie byl to świętej pamięci Michat 
kiem już mi na dziewczynę zerkasz! A pułkownikiem? ... Wszystko mu daruję, 
panna, niby trusia, drepcze sobie nic nie jeno nie onej dworszczyzny a rzucania 
mówiąc.... się. Żołnierka to zawód honorowy. je-

- Pani dobrodziejko! - sumitował dnej zawdy pani swojej stużyć należy. 
się Floryan. A tenci pułkownikował najpierw Austry 

- Dosyć! Nie wyłgiwać się, bo to akom i aż krew w wojnie z Turkiem 
nie rycerska rzecz. Zabierz-no się do przelewał za nich, później ucierał się 
jedzenia waćpan. Zośka, podaj chleb!.. pod Dubienką, to znów wyleciał w 
Nie dla waszeci dziewczyna. Biedna. To obce kraje i licho wie komu przewodził, 
bie trza worka brzuchatego!.... a potem krewniakowi memu, Mokro-

- Mamo! ______:szepnęła z wyrzutem nowskiemu, był przydany. I có~ te-
Zośka. raz? Nie tak dawno z Peterburka wró 

- Albo co? Co na sercu. to na języ- cił, gdzie generałem-porucznikiem zo
ku !... Wojaczka chleba dziś nie daje ... A stał! No i teraz lata, jak opętany, z 
wasze tam Gotartowice i owa Kuczy- Jabłonnej pod Blachą i z powrotem, a 
zna oskubane należycie! Co? ... Jak ja z Prusakami się zadaje. Pewnie i im 
to wiem wszystko! Nie to co dawniej. jaki regiment wymustruje. Może nie
Nieboszczyk mój Michał miał żołd. miał prawda? 
dofywocie. a i to zawierucha wyrwała Floryan pokiwa? niedowierzająco 
wdowie„.. Chociaż nie widzi mi się głową i rzekł: 
tylko, po coś ty do Warszawy zjechał. - Pani dobrodżiejko ! Ciężkim za
Może urzędu chcesz, stopnia - wybij · rzutem obrzucacie księcia! Ma on nie
sobie to z głowy! Malo to mój bratanek chętnych sobie wielu, i któż ich nie ma; 
nadreptał. a nakłaniał się Prusakom? Lecz jam patrzył na niego, jam go wi
Nie wezmą dziś, choćbyś im duszę za- dzial. gdy na czele oddziału kawaleryi 
przedat. aby samych Niemców tysiąca- szarżowal na góry szwedzkie, obsadzo 
mi ściągają i starostwa, a po ichniemu ne pod Marymontem przez Prusaków ... 
am ty rozdają!... Ehe! przyznaj-no się, - Za co go potem zdrajcą ogtoszo
może ty o hypotece przemyślasz? Swie no ... - przerwała z impetem pani Dzie
ży grosz ci pachnie?!... wan owska. - I gdyby nie dzielność Dą 

- Gdzie tam! - potrząsnął prze- browskiego. Warszawa już wtedy by
cząco glową porucznik. - Do księ~ia laby zdobytą! 
Józefa chciałem, pokłonić się wypada.„ - Być możte ! Niemniej klęska na 
służyłem pod nim. księcia była winą. - Upierał się poru-

- Matuchno! Wszak rycerz to a cznik. 
wódz. krew królewska - wtrąciła Zo- - Ot ludzkie języki i nic więcej! 
śka. - zauważyła rezolutnie Zośka. 

Et! Bajesz! Twoja taka sama kró- - A ty znów swoje! Powiadam 
lewska. Szlachcic i dość. waćpanu, czasem wytrzymać ciężko z 

- Wielkiego serca, żołnierz całą du ta dziewczyną. Nie mówię waćpan, ma 
szą ! - ozwał się Ploryan. tef jesteś jeszcze rangi oficer, ale co o 

- Na dwoje babka wróżyła! Czy to l wojskowych rzeczach pojęcie mieć mu
ja nie wiem? Nie Mokronowskam z do- sisz... lecz ona!... Ubrdało się jej wi-

Z innych dzielnie Pots~i. 
Warszawa. Urzędowa statystyk::t wykazt„ 

je, że w roku 1905 i 1906 zginę1o z rąk rewotu„ 
cyonistów lub też wskutek ciężkich ran zmarfo 
798 t0sób. "Raniono 840 osób, wybuchów bomb 
byfo 120 wypadków, podczas których z·ginęlo 
120 osób. Aktów terorystycznych najwięcej do. 
konano w Warszawie i gubernii warszawskiej 
i piotrkowstkie:i. 

Wiadomości ze świata. 

Sekretarz stanu dla spraw kolonialnycfl 
przeciw agitotorom socyalistycznym1, 

Na wniosek p. Dernburgu wytoczy
ła izba karna w Gotha proces 8 agitato
rom socyalistycznym o obrazę urzędni 
ków kolonialnych. 

Po zjeździe socyalistów rosyjskich w 
Amdii. 

Na dworcu finlandzkim w Peters
burgu aresztowano i podano rewizyi 
powracających ze zjazdu w Londynie 
delegatów frakcyi socyaldemokr. po. 
słów do Dumy: Dzaparidzego, Dżage
liego i I<:atsiaszwiliego. Pierwszemu z 
nich zabrano zapiski ze zjazdu. Po 3-ch 
godzinach uwolniono posłów. 

Podczas posiedzenia Dumy, po 120-
wrocie z Londynu, otoczyli delegaci 
frakcyi socj. demokrat. w kuloarach ko
respondenta „Timesa" Wiltona i krzy
czeli: „Precz z huliganem' '. Była to po
dobno zemsta za to, że Wilton w te
legramach do „Timesa" zjazd socyal. 
demokr. przedstawiał w świetle nieko
rzystnem. 

Porozumienie angielsko-rosyjskie. 
Korespondent petersburskiego lon

dyńskiego „Daily News" donosi, że 
miał dłuższe rozmowy z wybitnymi 
członkami Dumy w sprawie porozumie-
nia angielsko-rosyjskiego. Najgorliw

szy zwolennik tego przymierza. członek 
stronnictwa kadetów, ks. Dotgorukow, 
oświadczył, że byłoby źle dla Rosyi, 
gdyby rokowania w tym względzie zer-

. wano. Poseł moskiewski, także kadet, 
Makłakow, rzekł do korespondenta: 
„Czego się obawiam. to porozumienie z 
Anglią". Poseł Poznański zastrzega 
się, że jako wiceprezes Dumy nie może 
przemawiać w imieniu jakiegókolwiek· 
stronnictwa, ale osobiście życzy sobie 
porozumienia. Poseł Teslenko. twórca 
Związku prawników, zaprzecza. jakoby 
stronnictwo kadetów przeciwne było 
porozumieniu. Poseł polski Żukowski 
oświadczył: „Nie ulega wątpliwości, że 
porozumienie takie byłoby pożądane". 
Członkowie stronnictwa socyalno-rewo 

dzieć w księciu bohatera i ani wybić 
tego z głowy. 

Floryan zaczął się zbierać do wyj
ścia, Homacząc chęcią udania się na po
koje do księcia. Pani Dziewanowska 
wstrzymywała go: 

- Jakże to waćpan myślisz? Tak 
w tej odzierży? ... Boż cię przyjmie? ... 
A wiesz-że, gdzie go znaleźć?! 

- Droga na końcu języka u żołnie· 
rza, a strój, bacząc na podróż, jaką od· 
bylem, książę wybaczy. 

- Ja bym mogła wskazać drogę 
panu porucznikowi - odezwała się nie· 
spodziewanie Zośka. 

- Ty! - podchwyciła pani Dzie· 
wanowska. - Co wygadujesz! A 
znasz-że waćpan miasto? 

- Ot... ledwie sobie przypominam 
cokolwiek - odrzekł Floryan, spogla· 
dając na zarumienioną twarzyczkę puł· 
kownikówny. 

- Hm! To nie dobrze! Widzisz 
waćpan, u nas niebezpiecznie wYgadać 
się, że z legionów wracasz ... ŁatwobYZ 
cię mogła spotkać jaka przygoda. . 
Prusakami żartów nie ma. Już będę 
pewniejszą, jak cię ona przeprowadzi ... 
Tylko mi waćpan dziewki nie bałamuć. 
proszę! ... 

- Pani pułkownikowo! ... 
- Właśnie! Przez re3pekt dla mun 

<luru jej ojca. Idźcie już, idźcie. A pan· 
na niech mi żywo wraca. Z podwie· 
czorkiem czekam waćpana! 

Zośka wdziała śpiesznie kontusik 
granatowy i kołpaczek. i wyszli. Po· 
rucznik podał z galanteryą ramie. pulko 
wnikównie i zawróci! raźno w stronie 
zamku. 

Zośka filutarnie uśmiechnęła sie. . 
- Waćpan i bezemnie byś nie zg1-

nąt !... l 
- Dalipan niechybni~ - żarto-wa 



iucyjneg~ i .socyalno-~emokratycŻnego 1 
a przeciwm porozumieniu. . 

Przesilenie w Portu~alii. 
wszystkie> rady miejskie w kraju wy 

srtaja ?o krola protes~y przeciwko roz 
\\·iązanm pa~lamentu 1 utrzymaniu o
becnego g~b1_netu. Prasa radzi ludności 
wstrzyr:nac się od płacenia podatków, 
które nie ~yły uc~walone przez parla
ment. a '\Yięc są nieprawne. Król nie 
opuszcza ~rawie pal~cu. Szkoły wyż
sze zamknięto skutkiem wrzenia śród 
tudentó:w. Pom!mo jednc;ik opozycyi 
całego memal kra3u, rząd me chce ustą-
pić. 
f}El--. ----

Z różnych stron. 
Boclmm. W parku bochumskim odbywal 

~e przez.~ dni baiz:ar na cele dobroczynne, któ 
rY przymosl .na czysto przeszlo 30 tysięcy 
marek. 

Bochum. W dn,iach 28 i 29 bm. odbyć się 
ma w Bochum apel ma!rynarzy. Przybyć ma · 
okolb 1500 marynarzy także znaczina 11iozba bę
dących w czynnej s-tużbie, między tymi 9 ad
(Jlirałów itd. 

Na 11piększenie miasta wydać się ma. 15 
n·siecY marek. Miasto przeznacza na ten cel 
;roo marek. Koszta calei uroczystości wy111osić 
~edą przeszl01 40000 marek. 

Nie można nic mieć przeciw temu, gdy oby 
watele lożą z wfasnej k.ieszeni na takie cele. 
ale sądzić trzeba, że w Bochum i est dosyć bie
daków, dla których owe 5000 marek możnaby 
ażyć. Bie<lny robot11ik pfaci nie nai to podatki, 
aby grosii także przez niego sikfadany trwonio 
no na takie cele. 

Langendreer. W kopalni! „ Bruchstrasse" 
wstał górnik Ifo~bach tak silnie okaleczony, 
il w drodze do lazaretu umarJ'. 

W Obermarxloh stanęfa dnia 7 bm. bar
dzo mloda para na ślubnym kobiercu. Mfoda 
pant liczy lat 15. Młody pan lat 18. Potrzebne 
na takie maCżef1stwo pozwolenie ministra zo
staJo udzielone. 

Dortmund. Wed1lug roz.porząiclzenia policyi 
wolno dywany trzepać przed pofudniem do go
tlziny 12. 

Ranxel. W kopalni „Graf Schwerin" zostal 
lriebezpieczm.ie pokaileczony górnik Hartmann. 

Neubeckum. Pewien chfopiec idziesięciolet 
ni, który jecha.r ze swą ciotką do Amery,ki, wy 
padl pooiię<lzy Neubeckum i Oelde z wagonu 
i tak sJine odni'ósl okaleczenia, iż trzeba go by
ło umieścić w domu chorych. 

W Schałke mieszkają Judzie, którzy nie mo
gą znieść dzwonienia w kościele katolickim i 
latego zbieratią podpisy pod odpc.wiednią pe
cyc. 

Buer. W kopatni „Bergmainnsglilck" zo
stał okaleczany monter J edzioki. 

Ro.zmaitoścl 
Zima w Tatrach. Dwóch czlonków wydzia 

Towarnystwa Tatrzańskiego odbyfo w Zie-
1e świętai wycieczke prz.ez Zawrat d() doliny 

Pięciu Stawów a naistępnie do rnitoki. Wedlug 
~owia<lania P. f. w wysokich Tatrach zima 
panuje jeszcze niepodzielnie. Dawntei zwykle 
na Zielone św.iętai wypędzano „statek" w hale; 

Floryan, upojony obecnością dziewczy
ny. - Teraz ot, naprzykład - rzekł za
trzymując się - nie wiem, w która 
Poiść stronę„. myślę na prawo„. 

- Dworujesz sobie waćpan. A pe
~no byś się na manowce wyprowadzić 
nie dał?!... 

- Zależy jak komu! - odparł zna
cząco Floryan. 
. - Więc możesz waćpan suponować, 
epułkownikówna porucznika na mano
~ce wyprowadzi? - przerwała, stro
ąc obrażoną minkę. 
„- .Różnie się zdarza. Oficer tak za

~o1czej broni wiele może! - odrzekł 
otartowski, zaglądając w głębię oczu 

Panny Zofii. 
. - Broń obosieczna! - westchnęła 

cicho dziewczyna„ spuszczając oczy .. 
d Tak drocząc się. i żartując, doszli 
0 Pałacyku pod Zamkiem. 
Zośka chciała wracać do domu, po

rucznik ią zatrzymał, wnioskując z za
P~szczonych firanek a zasłoniętych o
tnn.icach, że księcia w domu ni~ ma. 
ak
1
oz Przypuszczenia go nie zawiodły. 

a ~cyk „pod lachą" byt zamknięty. 
rąząc około zabudowań, po długich 

.ozpytywaniach dowiedział się od ksią 
ę.cdego Pacholika. że przed trzema d~ia 
. 1 Wór Wyjechał do Jabłonnei na w1el 
te Polowanie i że przed świętami pe
na ~ie Powróci... 
Wiadomość ta wielce zaniepokoiła 

horyana. Rozkaz był wyraźny. Je
z~~ ko.koń wyskoczy, byle jak najprę-
ci . s1ęcia dopaść. Tymczas-em po
ąl ~Ik, ufając, że u celu podróży sta
·1· 1J tak już sporo czasu był zbałamu
ą.' asne cze>ło Floryana zaszło chmu-

f 0śka ięła wnet nalegać o powód 
ego zasępienia. Porucznik WYma-

t.~~ ro~ Czarny staw Gąsic.nicowy pod Koś
c~elcem Jeszcze . z<..ruarzniety i pokryty śnie
giem; n3: zaw1ac1e <iuź.o śniegu. o tyle miękkie
g? po ~vJerz~h~. że tnie trzeba bylo rąbać stop
ni.. Do_lma Pię71u ~wów zawalona śniegami. a 
W_ielk1 staw 1 sąsiednie również zamarznięte. 
G~r~e opawia;da.Uą, ~e z powodu wielkiclt rz.asp 
śmeznych kooce uc1enpialy bardzo dotkliwie i 
\\~iele :ich ~~'inęlo. O ile słychać dotąd zamarz 
męte iest także Morskie Oko. 

. Z życia amerykańskiego. Podajemy kilka 
WJ~<lomości z kroniki „Dzierm. Narodowego" w 
Ch1caigo. Są one tak charał<terystyczne dla ilu 
stracyi życia amerykańskiego. że nie potrzebu
ją komentarzy. 

„W Reno (stan Newada) pobili sie w szyn 
k~ _g~bcrnator stanu z redaktorem gazety na 
p1ęsc.Ie .... 

„Szeryf Powiatu Missouri obiecal przybie
gl~m zatrzymać dla ich miejsca podc::i:as egrt.eku 
cyi wyroku tuż pod szubienicą. Sędziom obiet
nica wyda.ra się tak ponetna, że skazali podsą
dnego na powieszenie. Szeryf cel swój osi~nąt. 

„W Atlanta zderzyl się automobil z bramą 
~~todyjskieg~o kościola z taką silą. że autonro_ 
b1hstai wyleciawszy, wpad~ przez bramę rwbi
tą do koś.ciota na: Jeb i szyje". 

„Burmistrz. Busse Oidparl delegatom rz.,war
iowanych to'\varzystw temperenclarskich, na ich 
domagania się zamykania szynkown.i w nicdz.le 
lę, że 11\ie widzi te..1w potrzeby, bo je-.lcli szyn 
kowinia ~est przyzwoicie prowadzoną. nic ni
komu nie szkodzi. Teraz ci panowie klną, że tak 
za obecnym burmistrzem agitowali". 

„Katairzyna Wau~h Me. Culloch, kiobiet:t z 
Evanston, która rzostala wybraną sędz.ią poko
ju, otrzymafa swe pa.piery eid klerka powia
towego wczoraj i ki.łka. ~!:.(){!zin później zalat
wila pierwszą urzędową czynność. która przy
niosla jej 50 centów. Później dafa tych 50 cen
tów swemu meżowi frnnkowi li. Me. CuHoch, 
jako pierwszą ratę pensyi chłopca liiurnwc~o". 

Oryg'iinałna Polemika. Prezydent Roosevelt 
który jest wielkim myśliwym i <los.konafym zoo 
logiem, wystąpił w jednem z pism nowojor
skich przecLw prz.yrodnikowi Longowi, zarzu-

. cając mu, że w swoich ksiażkach dla rnl:odzie
ży szikolneii pisal mnóstwo glupstw farntastycz.
nych. I dodal: „Szkoda. że Indzie, nie mający 
pojęoiai o życiu i zwyczajach zwierząt, pisują 
podręcznliki zoologiczne, które balamucą tylko 
mfodzież szkolną". W odpowiedzi na bo oglosil 
obrażony Long list otwarty d:o prezydenta Roo
sevelta. w którym między innemi tak się wy
raża: Painie prezydencie! Jcsiteś ignorantem, 
ai w <dodatku cz.l'owiekiem źle wvchowanym i 
tchó11z.em". Taika polemika micdey glową pai1-
stwa, a obywatelem d{)tychczas się chyba nie 
wydarZ}la. 

Tragiczny wypadek z balonem wojskowym 
Zdarzy I się w ty.eh dniach w Rzymie. J ed110-
cześnie z. U1'1()czysrościa otwarcia konkursu To
warzystw stnzieleckich wlbskich w Rzymie„ któ 
ra miaJ'.a miejsce za miastem około Ponte Mil
vJo, wypuszczonym zostal z pctrku Aerosta
tycznego wQ.isikowy balon, odbywający ćwkze 
nia z .kapitanem Ulincllim„ który też sam ie
den zabrał miejsce w koszu utwierdzooym 
u ~IPodu balonu, powleczonego warstwą a1umi-
1nium. Balon w obecno.ścii wladz wojskowych 
wzndósl się n.iebarwem w górę. Kiedy jednak byJ 
na wvsokości mniejwięcej 900 metrów, 1kilka 
osób śledzących za nim. zobaazy.Io nag,Je pJo
mień w balonie, a niezwlocznie potem bailon ku 
ogólnemu przerażeniu ściągnąl' sie i zacząI 
gwalbolwnie spadać. KiJ.ku wojskowych poipędzi 
lo natychmiast w kierunku, gdzie baloru prze
żaglowa.f. JakCYi znalez!:ono na ziemi resztki 
plonącego iesz:cze balonu i kapitana UlinelleRo. 
• dającego jeszoz.e sl'aibe znaki życia. Dzici1 byl 

wial się, jak mógł, a wykręca!. Dzie
wczyna atoli tak zręcznie na niego na
padła, że Floryan ani się obejrzał, jak 
wygadał się z całą prawdą. Dopiero, 
gdy pod wpływem jego słów twarzy
czka pułkownikówny spoważniała z ko 
lei - opamiętat się i chwycił ją gorącz 
kowo za rękę. 

- Waćpanno - rzekł z mocą. - Po 
siadłaś mimo mej woli tajemnicę! Za
chowajże ją przez mity Bóg, bo nie o 
mnie tu chodzi, lecz o sprawę narodu 
całego. 

- Mości poruczniku - odparta Zo
śka, a głos jej lekko drżał. - Choć.by 
mnie krajano, słowa nie pisnę! Ale -
dodała po chwili z uśmiechem - waść 
do trzymania tajemnicy nie spory -
dobrze, żeś na Prusaczkę jaką nie tra
fił!... 

- Słuszną waćpanna czynisz mi u-
wagę. Nie żołnierska to rzecz wygadać 
się tak, jako smyk pierwszy lepszy. Bo
giem się świadczę, że nigdy mi się to 
nie zdarzyło, choć przez ... rozmaite o
soby nieraz o to i owo bylem nagaby
wany!... Waćpanny to sprawa, żeś 
mnie usidliła tak sztucznie... Niech się 
dzieje co chce! Zdało mi się, że przed 
tobą zełgać nie godzi mi się! ... 

Zośka nagle zatrzymała porucznika . 
- Gdzież my idziemy? W szakci 

to już i brzeg Wisty! 
- Idę, gdzie mnie prowadzą! - od-

rzekł Floryan. 
- Wracajmy! 
- Wracajmy powtórzył porucznik. 

- Mnie czas w drogę! Dziś na noc do 
J abłonnej muszę. Trzeba. 

- Trzeba! - szepnęła pułkownikó
wna i zamyśliła się smutnie. 

(Ciąg dalszY nast~ł). 
?]:'fr,.,1:. 

.. -:;, ! ~ 

pochmurnr. skwarnr. powietrze na.lado ·ane c
lektryC'ZJlością. Balon d tal sle w l>Qbliże chmu 
ry, w które} wylad :ala się el ·try zność, któ 
rą może :nawet przyciągneJa p Joka aluminio
wa powietrznego tatku. Uli11elli żyl jeszcze kil
ka godzin, poczem skonal, skutkiem g\\ altO'wue 
go wstrząśnienia prz · upadkll. P Trzeb jego od 
byl sie kosztem n• · 

Proces 1>Czeciwko hrabstwu Kwllec~m z 
W rób lewa o wydanie rzekomo podsWJietego 
d.rziecka zajmowal w piątek znowu po pra ie 
iednorC>C"aiej przerwie (w ciągu której sitrony 
interesowane zbieraly lbr:zyml materyal <ID
wodowy ), IV iZbe cywilną królewskiego sądu 
ziemiańskiego w Pozna:niu. Przewodniczył dy_ 
rektor sądu ziemiańskiego p. Knitter. Stronę 
skarżącą, zamężną Cecylie Meyer z domu Par 
czerz z $1ąska austryackiego zastepowa>l a<l
woka t p. Ross. strone <>Skarżoną adwokat p. 
Rychlowsk.i. Pr.tybyl także opiekun zagini<>
nego nz:ekomo synka skarżącej ad!\vokat f,ili
mowski z Krakov.-a. fako świadków zaJ>(Y.Lwa 
no .akuszer kc Ma.gdalene Moll z Zwierzyńca pod 
Krakowem i zamężna wlaściciclke domu Teklę 
.Radwańską z Krakowa. 

Na wstępie stawił mecenas p. Rychlowski 
wnilQsek o wykluczenie publicuoości; są.O zgo
dzil się ina to bez protestu z.e strony przeciwnej. 
Odrrzuoono wnio..c;ck strony oskarżonej o wyklu
czenie z i-oz.praw opiekuna dra Pilimawskicgo. 
Po z:aprzys.iężeniu i zeznaniach !wiadków od 
dziny 10 d-0 2, JJrzcdlo.żono rezultat postępowa 
nia d.owodowego. Na to stawil zastępca strony 
~karżąc j wniosek, ahy oskarżonych skai'..ano, 
1>0nicw.d '})Ostepowanie dowo<lowe wykazafo 
bezsprzecznie toi.samość za~iuionc~o d'lJecka 
Meyerowej z mal'vm Józefem Kwileckim. Za
stępca strony oskarżonej wniósł o odrzucenie 
skargi stawialiąc zarazem caly szereg dawo
dów cetlem nmoty:wowania„ ii glówni świadko_ 
wie są po części niewiarogodni, częściowo urny 
skllwo nienormalni. Snd odrzucil wni-oski owe i 
oz.naczyl czas wydania wyroku na 14. czerwca 
rh. przoo południem o godzinie 10. 

Łfil -__!!!!32_ --- - -- - - --- - ES 

abozeńsfwo polski& 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
W cią~u czerwca: 

l(azania dla kobiet i panien w środę 12 czer 
·wca po poludniu o 5 godz. 

Kazanie dla żonatych w środę dnia 19 czer 
wca na wieczór o !!Odz. 8. 

Kazanie dla rnlodzieńców w środę dnia 26 
czerwca wieczorem o !!odz. 8. 
t!!b!! • -~ -±B 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
tnlemczyć się pozwoli! 
I--.- M ___ . „ - - - · - p 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wtec Zjednoczenia Zaw<><k>wel!O Polsklejto 

w Laar 
()(Lbęd'z.ie się w środc. dnia 12 czerwca, wieczo
rem o ~odz.inie 8 w lokalu pana Schraven. przy 
kościele. Omawiane bę(i;i, sprawy ostatniei.:i;o 
bezrobocia w hucie „Phonix", zatem liczny 
udzial wszystkich Rodaków z Laar pożądany. 

ZaTZąd. 
-----E!!2!5 -

Towarzystwo św . .lacka w Bismarck 
donosi szan. czlonkom, iż w niedzielę, po Pol. 
o ~odzinie 1 i pól umanl cz.lonek 

~ ....... .,........ 
śp. FRANCISZEK Pf CH. 

Poigneb odbędzie się w środe o godzinie 
3 l>O poludniu z domu chorych w Gelsenlcir
chen. Cuonkowie winni sie stawić w czap_ 
kach i odznakach o godz.ilnie trzy kwadranse 
na 3-cią. Zarząd. -
Koło śpiewu .,Gwiazda jedności" w Osteriełd 

W środę. ctnia 12 czerwca o g'Odz.inie 8 i pól 
rano odbędzie sie pogrz.eb cz.l'onka naszego 

śp. Stanisława Frąckowiaka. 

Czlank'awie winni się stawić o godzinie 7 
rano w lokalu posiedze1i. P~rrz.eb odbędzie się 
z ikopaln~ „ voo der Ost". O liczny ud.z i al prosi 

Zarząd. -Baczność Polacy w Schonnebeck I okołtcy! 

W niedzielę. dnia, 16 czerwca odbędzie si~ 
zabawa z tańcami u pani Niekamper, ulka Saat 
bruchstr .. Przygrywać będą dudy i skrzypce. 
v;stępne 1 marrke (677) l(omitet. 

BACZ OŚĆ KLEY! 
To -am two św. Ant~o 
·ym Gruhom raz zystkim ż} ;z„ 

i'W'}'m rod.a.kom. iż urz cll.anw zabaw I to-
wą dnia 9 czerwca n ali p. Riissm w 
Kley. P.oc.zątek o godzinie 4 po połudn iu. (1) 

O lkz.n:r udzial prosi Zarząd. 

Wiec Zwlaz.ku Polak6w 
odb(dzie ·e w Witten w niedziele. dnia J' 
czerwca, o ~odzinie 5 po polu4niu na sali pana 
Hester. liauptstr. nr. 65. Rodaków z Wittes, 
Wetter. Annen i okolicy uprasza sie o Liczny 
udzi'al. Mówcy zamiei cO'Wi. 

Zwlą.zelc Polaków w Niemczecll. 

W~ec Związku Polaków 

odbQdzie się w HochemmerJch w niedzielę, dnia 
16 czerwca, Po poludniu o godzinie 2 .na sali p • 
Matiasa KilJ>Cr, Rheinhauserstr. 155. Rodaków 
z Hochemerich i okolicy upra za się. o liczny 1-
dzial. .Mówc~· zamiej cawi. 

Związek Polaków w Nlcmczecla. 

)(oto śpiewu „Wanda" w l(ray. 
Kolo śpiewu „Wanda" w l(ray donosi 

swym czlonkorn, ii lekcye śpiewu odbywać się 
będą nie ja:k dotąd o godzinie 1. lecz o i:odzinJe 
1 O przed południem i to w ka idą nicdzlelę ( l) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Courl 
obchodzi w niedziele. dnia 16 czer.wca. 8-mą 
nocznicG swego i tnienia, na sali pana Buch
hindera w Courl, na którą zapraszamy w zyst
kich Rodaków z Coorl i okolicy i te ST..anow:ne 
Towarzyshva. które zaproszenia odclJraly " te, 
które dla braku adresów zapr ' zeń nie odcbra.. 
ly. Program: Od -s.rodziny 1 do wpól 3-ciei 
pnzyjmowanie bntnich Towa:rzystw. O godzi-
nie 3 poch<><l <lo kościoła. ( 1) 

Jan Brudka, przewodniczący. 

Tow. gimnastyczne .• Sokół" w Meiderkh 
donosi w·sz;ystkim Gniazdmn Sokolim okręg• 
7-go iż Tow. gimn. ,,SokM" w Me.iderich ob
chodzi w niedzielę, dnia 30 czenvca swą pierw 
SZq rocznicę z popisami <> nagrody. Zwracając 
na to uwagę„ prosimy do tego sie 7A1.Stosować. 
Wszystkie pisma i listy do :Sok&a pro~zę natl
sylać ,na ręce przewodniczącego Tomasza Mi
cllalaka , D. Meiderlch, Diiopclstr. nr. 17. 

----·· -- - i • 

Baczność druhowie okrcsm XI. f 
Podaje się do wiadomości, iż konferencya 

okręgowa „Zjodnoczenia Zaw. Pol." odbędzie 
s.ię dnia 16 czerwca o godzinie 2 p0 .Poł'udnitt 
u gościnnego oana Platea. ulica Wilhelmstr„ 
na.rożnik Mittelstr. w Marxloh, ua co się dru
hom zwraca uwa·ge z miejscowości Marxloh, 
Bruckhausen. Ober-Marxloh. liaruborn. Schmidt 
horst. Buschhauscn, Holthausen. Zara:uem si~ 
zaprasza sąsiedniego delegata z Laar. 

Z J>Owyżoj wymienionych miejscowości1 za
prasiz.a się także delegatów i mężów 1.aufania. 

Członek Rady Nadzorczej na okręg XI. \ 
i.ł 

Cześć pieśni! > 
KOlo śpiewu .,Wanda" w Laar obchod7.i w 

niedzrel~. dnia 16-go czerwca br. uroozystość 
szóste} rocuilcy sw~o istnienia na sali „Flora'' 
w Laar. Program: t. Od 4 do 6 przyjmowa
nie Towarzystw i k·oncert. Zarazem rozpOC'7.y
na się strzelanie do tarczy o nagrody. 2. Po
v.ritanic Towarzystw oraz gości przez przewo
dniczą ~g-o. 3. Prncmówienia dele1ratów. 4. 
Spiew wspólny. 5. Taniec. 6. Spicw kól 
sąsiednich na glosy. 7. Mono1Q5!i i deklama
cye. 8. Polone~ po ozrodzie. 9. R.oi';danie 
nagród. 10. Tańce Poczutek 1.anawy o ~oaz. 
4 po poludniu. Wszystkich nam '.lyczI!wych 
Rodaków i "Rodaczki o laskawe '\.vzJęoie. udzia-

1, lu w zabawie prosi Zarząd 
UwaR:a: Crlonkowie Towarzystw przyhy_ 

w~ący pojedyńczo. pawJnnu się okazać kar
tą leg'itymacyjna łub ustawami, gdv'l: inacz~j u~ 
w.ażani będą jalro goście. (3) 

„Polak, który nie kocha ojczy17.J\Y, m
parl się wiary katolickiej bo nie zachow1-
fe czwartego priykazama". 

Dla teatrów amatorskich. 
l(apitan, jakich mało. (Z akty, 9 m. 4 n.) 

Cena 25 fen. z przes.' 35 fen. 
- Gwiaula i Gwiazdor. zbiór dramacików. 

komedyjek, dyaologów i widowisk szO'pkowych 
na ~wiaLdkę i kolendę. Cena 80 fen z przes. 
90 fen. 

- Grube ryby. Komedya Michala Baluc
kiego. (3 akty, 7 m. 3 n.) Cena 1,50 mr. z prze 
syllq 1,70 mr. 

- Janek z pod otcowa. Obrazek wiejski ze 
śpiewami. (1 akt. 4 m. 4n.) Ceoo ł mr. z 
przes. 1,10 mr. 
mr. 

- Loka} za pana. Monodram ze śpiewami 
i tańcami. (1 akt. 2 m. ln.) Staruszkowie w 
zalotach. Fraszka sceniczna ze śpiewem (l 
akt, 1 m. I n.) Cena 1.00 rnr., z przes. 1.10 mr. 

Lew zwyciężony. Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- lobzowłaaie. Obrazek dramatyczny ze 
śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 mr. z 
przes. 1.40 mr. 

- l(oooelerya otwarta. l(omerya prze2 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt. 3 m. 4 n.). 

- l(usicielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akL 
' 12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Kslą1arnla „Wiarusa Polsk.", Bochum 



Biuro obrony prawnej! ud;~e~~zi!~~~ 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grnnto
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy
padkach na starośó itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
nia. na. niemieckie i polskie. Polecam się także do 
t„dągania. wszelkich pQzasądowych należytości na 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedziel~ od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Ang. Zi:[Jplies, 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

Papier list@wy 
· z 'Pięknymi napisami i wierszykami w na· 

główku poleca 
ICslępntla „ Wiarusa Polsk.le10", Bocb& 
*~---~~~~~~~~~~~* 

~ Tabakc do używania I 
~ Bydgoską g ~ 
~ z ft.rmy D. Woythaler poleca * 
~ w znanej dobroci tylko hurtownie * 
~ A. Barciszewski ~ 
~ Bochum * 
~ u1. kla11ztorna nr. :t• Telef. n,a=. ~ 
~ Generalny zastępca * 
I na N sdreniQ i Westfalię. !M 
*~~~~~*~M~~~~~* 

I 
Zaproszenia~ 

i 

tt ;t weselne 
w p~bem wykonaniu i aa 
elepnc.kim kartonie oraz hl· 

.ne druki wykonywa 

Druk.arnla 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

.i. łl&lthuerstl'aut n. 

Swój do swego! 
Szanownym Rodakom w Ger

resteim i okolicy polecam m )j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, phva w butelk. węgli i 

drogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

J. Radzicki, 
Gerref!lhetm. 

li 
PIORA STRUSIE farf Juje, czyści i 1uli 

PARBIEl{NIA GALLUSCHl(E. PRALNIA W 
liOCtIUM. Tel. nr. 911. 

filie: tfofstede. lłerne, Eickel, Roh!ing
hausen. Linden. Hattin2en, LariS?endreer • .M.&>r• 
ten~ Castroo, ł(amen, Dortmund. Gerthe, 
Sprockhovel. 

polecamy gorąco nad wszechmiar 
pożyteczne dzieło napisane przez 
naszego brata rodaka p. Piotra 
Palińskiego pod tytułem 

czyli wykład świąt, obrzędów i 
zwyczajów naszego św. Kościoła. 
Stron 535. Cena w pięknej opra
wie tylko 2 marki z przes.}łką 
2:20 mr. Zamawiać należy pod 
adresem: 

„Wiarus Polski" w Bochum. 
~JG(IJJl.l',$~~~ . -~-11:--... ·-·~ 

•t••-···-···-·· • Kto pragnie posiadać • 

: książkę do nabożeństwa: 
8 w pięlłnej moenej oprawie fi 
O niech sobie zapisze • 

: „Boże bądź miłościw". 
@ Książka „Boże bądź miło- • 
• ściw" zawiera bardzo piękny • 
• . zbiór nabożeństw i pieśni, a kosz- • 
• tuje w nadzwyczaj pięknej i moc-- • e nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 

2,00 mrk., 2, 1 O mrk., 2,50 mrk., . 
• a,oo mrk., 5,oo mrk., 6,00 mrk., • e 7 ,OO mrk., 7 ,50 mrk. i 9,uo mrk. • 
• Książkę ~ przesyłamy za poprzed • 
• niem nadesłaniem należytości albo g 
• 

za zaliczką pocztową. • 
Adres: 

: „ Wiarus Polski" : 
• Eoehllm, Maltheserstr. nr. 17 • 

••••••••••••••• 
Kasa oszczedności 

podpisanego .Banku przyjmuje depozyt& 
i pbci od nich 437 

5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. .za półrocznem wypowiedz. 
4: proc. J!'.ia na.tychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe·) 

aczrnia emalj. ~ 
• 

kupuje się naJ•anłeJ ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
BuhUngl•ausen p. Wanne, 

Dt>rstenerstr. 3. Beinrichstr. 81. === Tanie umyft1alld ! === 
l'T"ZJ zam6włe· 1 

niaeh prosimy za· 
chęea6 kupcow i 
przemysłowców, 
aby zamiesze~at; 
swoje 011&szeni& 
w naszem piśmie,, 
Kupcom i prz& 
mysloweom, któ. 
rzy w nasz aj ga · 
zecie ogłaszajzt, 
niech kupuj2'CJ 
powiedz4. ie to. 
ogloszenie czyta· 
li, aby ogłasza!:\· 
cy wiedzieli, !a 
egł ~szenie miałt 
skutek. 

Liszaj 
mokry i 1uehy liszaj, łilpl11j, 
lkrołuły, pryazczrce, wynuty 
ak6me, 

otwarte nogi, 
obnif.enla nóg, wrzody n" no
g•cll, tyły ku -ezowe, bol~e 
pa.!co.>, zastarzałe rany Bą e?:\Jlto 
uporczywe; kto dotyc.hczM d.i-
remnle O<J11.<iki wal wylecv.enia, 
oieeb jee7.a:e ra?. spróbuje od 
dawua Jak najlepiej wypr6-
bowanej 

maśoi R.ino 
b~ truci.wy i k~'l'asów. 

Pu.u.ka t.- ruk. Cll•i;'.\„ń of>r7.'!'" 
mlljemy pisma d:r.1 ,1kez.rnn". 
Tylko prawdl'.iWl\ '" orygiu:1:
nem opakowl.\ll[u biAło-zielonu· 
uorwo1.\en~ i z Jin:ną 
Schubert & Co., WelntJ-Obl&. 
,Na.ślti.dowim nie trLeha pi·~yj· 

mowa-i-.... 
Do nabycU. w wielu aptebe'l. 

~~':>1"-1~ 

Rodacyf popieraj-
• eł4' pne• 

my81 polski. 
~~'-:~41.,..;~~ 

Każde dziecko 
wie i każdemu powie, że na kredyt ku· 
puje się najlepiej, najtaniej i najwygodniej 
tylko we wszędzie znanym i lubianym 
domu kredytowym 

J. Scbwarzbófl'a 
u· B.edi.lłn5h P.ul!!len·S., 

Dostawiam każdemu l657 

na odpłatę: 
mehle na 1 pokój wpłata li mk. 
mehle na 2 pokoje wplata 1.0 rok. 
meble na 3 pokoje Wi1łata ~ ł0 mk. 
meble na 4 pokoje wpłata 30 mk. 

Wyprawa A. odplata tygodu. ł,00 mk. 
Wyprawa B. " t,óO mk· 
Wyprawa C. " ~,50 mk. 
Wyprawa D. &~OO mk. 

Pojedyńeze meble, jak: komody, łóżka, 
materace, szafy, bufety, szyfonierki, wó· 
ziki dla dziEci, lustra, kanapy już przy 
wpłacie od 3-·1 mr. Dlatego powinien 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Recklinghausen·Siid (Bruch), 
ni. Bnebu1nskP-- (Bochumerstr.) 

nr. 19~ (w pobliżu 111)1,L.ty i aptet.i.) 

. „~~'.-

Handel 
1Dehli i wy praw 

polskiej :firmy 

w Bruchu, Bochumerstrasse 121 
sprzedaje wł~eej w tygodniu, jak niejedna okrzyczana fłt•ma 

ŻJ'dowska w 1nłesi~eu. 

Czemu? 
:eo Polacy ;o ~~~~l!} okolicy trzymaja, się hasła „Sw6j 

Bo Polacy wiedz~, te kupują u mnie o wiele tanieJ i 
towar lepszy jak u ~ydów. 

'I'a ... 11 e ce ... ~ wielki wybór i sumienna, usługa powoduj-, 
.W. .,._, ' że każdy Polak ze zaufaniem wchodzi do 

-------------- mego interesu. 

pr- Wysokość wpłaty i odpłaty każdy 
odbiorca sam oznacza • .,..._ 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 

Moja 

KASA OSZCZEDN08CI 
daje katdemu sposobność odłotenia zbytniego grosza, bądź to na czar~ 

godzinę, b4dź tet na powrót do Ojczyzny za dobrem oprocentowaniem. 

interes kredytowy i Kasa Oszczedności 
Herne, Bahnhofstr. 50 (wchód z 

Oststr) 
Telefon: Herne ó77i Bruch 581. 

ł.: Baczność Rodacy w ~ 
W anne i okolicy! 
Donoszę szan. Rodakom, iż z dniem 

12 maja rb. otworzyłem w 'Vanne przy 
ulłey DuorcoH·eJ (llahnhoł• 
11tratse J 93 

ksi~garnie polską 
i polecam ksillżki do nabożeństwa i po
wieściowe, &piewniki, obrazy religijne i 
narodowe, luzyże, figury świętych Pań
skich, różańce, szkaplerze, powinszowania, 
karty weselne, karty narodowe i z wi
dokami, papier listowy z polskimi na
główkami, wi~zarki itd. itd., jakoteź ey• 
call."y i pa.plea-osy. Również 01n·a
'dan1 obrazy, wianki i wiązarki pięknie 
i tanio. 

Prosząc Rodaków o poparcie mego 
przedsiębiorstwa, ltreśIQ 591 

z szacunkiem 

Wojciech Kościeln}'. 

Kto pragnie d.obre l 
tanie 676 

urządzeni• 
· de lilkładu. nabyl, 

prania niech się zwr6ei wprost 

„N.legedac~t" I d~:~!i~~~:!(&:;. 
Jest. n~Jlepszy 1 Kirchweg 13. 
naJ~an~zy na Zwiedzenie fabrylri bel 
sw1ec1~, bo. rz musu kupna. 

oprócz mego me P Y 
potrzeba do pra- ------
nia używać ani 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po
trze ba już rzeć 
tylko się ją. wy
plócze. Gwaran· 
cya na ochronę 

Lielizny. 
537 

Wspólnik 
z kapitałem 5-6 tysię~~ 
marek może przystąpi 
do wielkiego intere~~ 
kredytowego. Zgłos~elll~ 
do Ekspedycyi ,,W1aru 
sa Polskiego" pod Jl'· 
6'2'!). 

Fabryka taba~i 
E l

dSoOw.m."zm· y e""'rafnetla~f kupujcie tylko prawnie U 

1 zae.trzeżon~ 
Miesz mm teraz; przy G 7 2 dawn. Otto Alberty 

ul. Szkolnej (ScRulstr.) nr. 15111, I ~a~~arynkę ,, ~~!!~!~!~;::::~ 
Leczenie wszelkich ch.o:·ób. "n.osc;usz o lepszą i najzdrowsz6ą36 

. i 674 t b kA 
Godziny przyjt;ć od 8-l~ i od ~-G. w· ,. a a v 

E. Borchert, Herne H rnrus.' do za.zydw~nPi~ó11 
· Do nabycia we wszyst- P1·os1:ę Zi\ ae 

Leczenie środkami naturaln~· mi. kich składa .~h. Firma założ. 18ó9 .::. 
~------•a----~-·--••--=-...... ---.-..-..-.... --•lllll•lllllill' ___ M_@!'~,...= r ~~~·· 



Wr. 132. Bo~hunt na środę, czerwc -
• 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnio poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
„ „17M 1»rrt-..J·ti'U\r'' llMł · n r u t ·~n · 'rm,a n D = a:aw 

~yełlod2i •odziennie z wyja.tkiem dni poświątecz
nych. ~aedplółta kwartalna na ooczcie i u listowyca 
wr1os1 J :mr. 50 fen., ~.z od!1oszeiniem do domu 1 mr. 
J2 ie• .•• 'WiantS Polski zapisany jest w cenniku p-0ez I 1111 loże za llarc I DJczyz11 ! 

Za inseraty placi sie za mieJsce rządka drobnef• m.„ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratamł 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy d 
„Wiarusa Polskieizo" należy frankować i podać 
Ilkh dokladny adres piszącei_O_ Reko1>. nio zwracunJ. tow:vm pod 1-nakiern „L. :oolnisch nr. 123." 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
••w~, czytać I p(sać po polsku! Nie 
lett Polakiem, kto potomstwu swemu 
1alemczyt się DOZWOii I 

Z wypadków dola., 

„Berliner Tagebłatt" donosi. że w naj

bliższych ·miesiącach spotka sie car ro
syjski z cesarzem niemieckim. 

Spotkanie ma nastąpić na ziemi nie
mieckiej i zostanie tylko wtenczas odro 
czone, jeśli stosunki wewnętrzne Rosyi 
tego wymagać będą. 

Parlament francuski obraduje nad usta
wą mającą zapobiedz fałszowaniu wina 

Fałszerze do wina zwykle dodają wo 
dy i cukru. Rząd proponuje nałożenie 
podatku na użyty w tym celu cukier. 

Demonstrujący winiarze południo

wej Prancyi, których. jak donosiliśmy, 
zebrało 5ie ubiegłej niedzieli około 600 
tys., uchwalili nie płacić podatków. 

Sprawa uosla Rumuna Vaidy przeka
zał parlament węgierski Komisyi dla 

spraw łlietykałności poselskiej. 

Waide zmusili posłowie Wegrzy do 
OtJuszczenia parlamentu za rzekomą o
brazę narodu węgierskiego. Prezydent 
oświadczyl. że poseł Vajda może przy
być do parlamentu, atoli prezydent nie 
111oże obronić go przed gwałtami (Patrz 
„Wiadomości ze świata"). 

Układ łraacusko-jaPoński podpisano w 
poniedziałek. 

Podpisanie nastąpiło w Paryżu, ze 
strony Prancyi przez ministra spraw 
zagranicznych Pichona, ze strony Japo
•ii przez ambasadora japońskiego Kuri-
10. 

Były iaJOiski minister marynarki ad

llirat Jamamoto bawi obecnie w Niem 

czecb. 

Gesar2 Wilhelm przyjął go na posłu
chaniu. - Znakomita organizacya flo
ty japońskiej jest po części dziel em Ja
łlamoty. :h; 

Admiral odwiedzi prawdopodobnie 
także zaklady Kruppa. 

W niedziele odwiedziło wystawe rolni-
czą w Dyseldorfie 93 043 osoby. 

. Wystawa przedstawia się okazale 
Jest znakomicie zorganizowana i daje 
d?skonaly pogląd na wysoki rozwój rol
nictwa w Niemczech. 
. Bardzo bogaty jest dział machin rol

iuczych. 
Komisya kr':onizacyjna wy~tawifa 

Plany osad szkól zborów. plany do
lllów robot~iczych itym podobne rze
czy mające wykazać. jak wspaniale sie 
lllieszka kolonistom niemieckim na zie
llli Polskiej. 

l(ozacy urządzili w Władykaukazie 
oogrom bezbronnej ludności. 

„Daily Telegraph" donosi z Ode
sy: :Ekspedycya karna,zlożona z koza
ków urządziła pogrom ludności w Wła 
dy}\aukazie na Kaukazie. W wioskach 
Olpinskoje i Besorking ( ?) zabito 34 o
soby, zranio~o 85. Nad wielu mieszkań 
cami znęcano się w sposób nieludzki. 
tłL nr n 

Zjazd delegatów „Polskiego Związku 
zawodowego katolickich robotników" 

w Krakowie. 
Jak już donosiliśmy odbył się w 

Krakowie w „Domu Robotniczym" 1. 
Zjazd delegatów „Polskiego zwiazku · 
zawodowego''. 

Na zjeździe było reprezentowanych 
34 grup i stacyi platniczych Związku 
przez 52 delegatów. 

Pierwszy dzień obrad Zjazdu - po 
przemówieniach i odczytaniu telegra
mów i listów nadeszłych na Zjazd -
rozpoczął się sprawozdaniem Sekreta
ryatu Związku. Ze sprawozdania wy
nika, że sekretarz robotniczy brał 11-
dzial w 53 konferencyach; ze Sekreta
rya tu wyslano i załatwiono 980 kore
spondencyi, udzielono, względnie wska
zano 38 posad zglaszającym się peten
tom. Celem zbadania stosunków robo
tniczych w różnych miejscowościach, 
. n odbył sekretarz 16 podróży. Zgro 
madzeń odbył sekretarz 159. Kontroli 
mieszkań robotniczych odbyło się 24. 
Strejków zalatwiono 6 - wszystkie po
myślnie dla robotników, a w jedenastu 
wypadkach pośredniczono przy stawia
niu żądań, które skończyły się ugodą 
bez strejku. W 12 wypadkach załatwio
no pomyślnie spory między robotnikami 
a pracodawcami; 4 bez skutku. Porad 
prawnych udzielono w Sekretaryacie 
33. Odezw różnej treści wydano do ro
botników kilkadziesiąt tysięcy. W 14 
przedsiębiorstwach udało się osięgnąć 
podwyższenie płacy, a w 4 skrócenia 
dnia pracy. Oprócz tych czynności Se
kretaryat brał udział w różnych posie
dzeniach itd. Po sprawozdaniu Sekreta
ryatu nastą pil referat: „Organizacya' '. 

Ze sprawozdania Zarzą~u wynika.' 
że Związek ma w swem łome 38 grup i 
stacyi płatniczych z liczbą przeszło 

2000 c:itonków. 
W drugi dzień Zjazdu wygloszone 

zostaly referaty: „O agitacyi'', „O pra
sie" a w końcu „O ubezpieczeniu robo
tnikÓw na wypadek choroby, niezdol
ności do pracy i starości.'' Odnośnie 
do powyższych referatów powzięto na-
stępujące uchwały: . . . 

1) Zjazd wyraża zyczeme. aby w na1 
bliższym czasie tygod~ik. „Postęp'.' -
organ Związku ~zamieniono .na pismo 
codzienne. 2) Kazda grupa Zw1ą~~u of:>o 
wiązaną jest raz w roku urządz1c wie
czorek lub festyn, a czysty dochód prze 
słać Zarządowi ogólnego Związku na 
fundusz prasowy. 3) Zjazd wzyw~ ca
lą prasę chrz~ścia~ską . w qahcy1, by 
popierała cele 1 dąznośc1 Związku. 4) Z 
uwagi, że sądy rozjemcze przy . z~
kladach ubezpieczeń i bractwach .gorm
czych nie spełniaj~ s_we.'il.O zada~ia, da
żyć należy do zmes1ema tychze są
dów a przekazanie tychże spraw w za
kres' ich działania wcho~~ących, są
dom zwYczajnym, rówmez. pol~cono 
zarządowi porozumieć .się z mny?11 c~-
lem prowadzenia wspolnego działama. 

Zjazd uznaje potrzebę zorganizowania 
Komisyi, złożonej z 5 członków, tj. z 
przedstawiciela du1Chowieństwa, ludzi 
nauki i pracy zawodowej. która ma 
mieć charakter Rady nadzorczej i ma 
czuwać nad kierunkiem i rozwojem or
ganJzacyi z zastrzeżeniem kompeten
cyi Zarządu. 6) Zjazd poleca postom, 
aby domagali się rozszerzenia ubez-

pieczenia robotniczego ustawowego, 
na wszystkich pracujących za wyna
grodzeniem. Ubezpieczenie to ma obej
mować: ulepszenie ubezpieczenia robo
tnika na czas choroby, od wypadku, na 
starość i niezdolność do pracy. Po wy
borach nowego Zarządu Zjazd został 
zakończony. 

W Zjeździe wzięła udział spora licz
ba gości, między innymi J. E. ks. kardy
nał Puzyna, który wedle krakowskie
go „Postępu" przemówił temi slowy: 

Dzisiejsza uroczystość kościelna 
przypomina nam cud, zdziałany przez 
Ducha św. na Apostołach, którzy z bo
jaźliwych stali się mężnymi, gotowymi 
oddać glowę pod topór za prawdę Chry 
stusową. Cieszę się, gdy was widzę tu 
zebranych, nawet ze Sląska i zebraliś
cie się po to, by przejść swoje potrzeby. 
Modliłem się też o to do Boga, abyście 
byli wszyscy mężnymi rycerzami we 
waszym zawodzie. Wszyscy praco
wać musimy na kawałek chleba. a ta 
praca jednych więcej, drugich mniej bo
gatymi czyni, bo na tym świecie równo
ści nie bylo i nie będzie. Równość jest 
tylko w jednem: że kochać mamy wszy 
scy Boga i bliźniego. leżeliście sie tu 
licznie zebrali, to nam było tego bardzo 
potrzeba i całej Polsce, bo i do nas za„ 
chodzą przewrotne zasady i pojęcia, nie 
przyjaciele Kościoła chcą, nam wYdrzeć 
naszą wiarę. Bo Kościół katolicki od 
początku swego istnienia spotyka nieu
stannie przewrotnych ludzi, którzy u
stnie, piórem lub książką p:o zwalczają. 
Czuwajcie, aby zła myśl, zła ksią.żka 
nie psuła waszej rodziny, a tak pracu~ 
jąc, bądźcie pewni, że Bóg pobłogosławi 
Waszej pracy. Tych kilka slów przyj
mijcie od Pasterza na to, abyście wiarę 
świętą i milość Zbawcy zapięczętowali 
życiem, abyście i wy także, tak jak za 
granicą. byli wzorowymi w rzemiośle, 
we fabryce i abyście z tego zebrania 
jak największe odnieśli korzyści. 

Obecność arcypasterza dyecezyi 
na zebraniu związków zawodowych„ a 
więc organizacyi wywalczających le~ 
pszą płacę i warunki pracy dla robotni
ków, przepełniła radością nietylko zgro 
madzcnie cale, a wieść o tak doniosłem 
zdarzeniu niewątpliwie glośnem odbi
je się echem w calcj ojczyźnie naszej. 

„Ruch chrześć. społ." 
Prezesem „Polskiego Związku za

wodowego katolickich robotników·' jest 
p. Zgórniak, który był także obecny na 
walnem zebraniu „Zj ednoczenia Zawo
dowego Polskiego" i którego za prze
mówienie na wiecu w Wanne policya 
pruska zmusiła do natycllmiastowego 
opuszczenia granic państwa pruskiego. 

Posłowie Polskiego Stronnictwa Lu
dowego w Galicyi nie wstąpią na 

razie do Koła polskiego. · 
Taka smutna wiadomość nadeszla z 

Gali cyi. 
Koło polskie w austryackiej Radzie 

państwa tylko zdziałać coś może na 
podstawie zupełnej solidarności w spra
wach narodowych. Wszystkie inne 
stronnictwa Rady państwa już się złą-

czyły na padstawie narodowej. PolacYi 
tego niestety na razie nie uczynią. 

Pierwsze Posiedzenie Koła Polskie· 
go odbędzie się w sobotę 15-go czer• 
wca; posłowie ludowcy w posiedzeniu 
tern udziału nie wezmą. 

Coprawda inne stronnictwa polskie 
reprezentowane w Kole polskiem jak 
konserwatyści i narodowi demokraci 
nie oszczędzali w walce wyborczej Pot„ 
skiego Stronnictwa Ludowego, które 
również nie pozostało dtużnem odpo
wiedzi atoli każde polskie stronnictwo 
chcące być narodowem. winno zawsz~ 
podporządkować interes stronnictwa 
pod interes ogółu. 

O wstąpieniu posłów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego do Koła pol~· 
skiego ma rozstrzyg-nąć kongres tegoż 
stronnictwa, o którym jednakowoż nie 
wiadomo kiedy się odbędzie. 

Tymczasem jednak~e przywódca 
główny stronnictwa p. Stapiński ogta-· 
sza, że zanim się zbierze kongres stron
nictwa. posf om ludowcom pod żadnym 
warunkiem do Koła polskiego wstąpić 
nie wolno. 

Tern więcej nad tern ubolewać trze
ba, że Polskie stronnictwo Ludowe ze 
wszystkich polskich stronnictw. naJwfa.. 
cej mandatów zdobyło (16) i najwię
kszą na swoich kandydatów poselskich 
zgromadziło liczbę glosów, powinno za
tem ze wszystkich stronnictw najwięcej 
interes narodowy mieć na względzie. 

W tej sprawie demokratyczna „No
wa Reforma" tak pisze: 

„Zapowiedź posra Stapińskiego nie 
pozostawia najmniejszej wątpliwości~ 
że posłowie ludowi do Kola polskiego 
nie wstąpią na razie, a nie można się chy 
ba łudzić co do tego, że, ile to zależeć 
będzie od opinii posła Stapińskiego, nie 
wstąpią także w przyszłości, już choć
b1 z tego powodu, że me wszystkie wa
runki, jakie w tym względzie stawia 
poseł Stapiński, leżą w zakresie kom
petencyi Kola polskiego. 

Zapowiedź Posła Stapińskiego przyj 
mujemy do wiadomości z ubolewaniem 
tern większem, że jest ona do pewnego 
stopnia, niespodzianką wobec tego, coś- . 
my jeszcze niedawno temu czytali w 
,,Kurjerze lwowskim." Mamy przekona 
nie, że obecność postów ludowYch ~ 
Kole \Vyszlaby na wielką korzyść krajtt 
i wzmocniłaby w niem demokratyczno
postępowy kierunek polityczny. A jeżeli 
czesi umieli pogodzić sprzeczr.e kierun
ki partyjne w jednej, dopiero co zawia
zanej, orga11izacyi klubowej, to nie wą
tpimy. że i dla ludowców bylby si~ 
znalazł, odpowiadający ich programo
wi. modus vivendi w zakresie Koła. 

Czy kongres stronnictwa ludowego. 
który jedynie ma moc decydowania w 
tej "Prawi:?. nic mógł się zebrać przed 
ot\varcicm parlamentu, o to ~przeczać 
się nic chcemy. Poseł Stapiński zapo
\Viada na wstępie swej deklaracyi że w 
niedzielę, dn. 9-go bm. zbiorą sie we 
Lwowie poslowie ludowi w celu nara
dzenia się nad terminem zwołania owe
go kongresu, który rozstrzygnąć ma o 
stosunku tych posłóT do Koła polskie
go.'' 

'f} 
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Bottrop. Spra\vozdanie z nadzwy
czajnego walnego zebrania połączonych 
tow. św. Jacka i św. Stanisława Kostki. 

Wobec niez1iczonych trudności, ja
kie tutejsze dwa towarzystwa tj. Tow. 
pod opieka ~w. Jacka i św. Stanisława 
Kostki mają do zwalczania uznano za 



li-Onieczne, aby obydwa tow'. połączyć I założono tutaj też polityczne towarzy. 
'!\V jedno. stwo narodowych liberałów, o którem 

Po porozumieniu się obu stron od- jednakże wiele obecnie nie słychać. 

Wiadomości ze świata. 
I 

przerwano, stacyę telefoniczną zburzo
no; urzędnika stacyi spalono żywcem. 
Strcjkujący są uzbrojeni i szerzą Po
strach za pomocq dynamitu. Donoszą. 

1 że strejkujący zamierzają zburzyć ko~ 
było się .5 maja nadzwyczajne walne 
zebranie, na którem nastąpiło połącze
nie. Odtąd tow. połączone nazywają 
się: Tow. polsko-katolickie „Jedność'' 
pod opieką św. Jacka i św. Stanisława 
Kostki w Bottrop. Na zebraniu postano 
wiono wytrwać i da1ej kroczyć na obra 
riej drodze dopóty, dopóki położenie · 
się nie zmieni. 

Podniósł się jeden głos, ażeby tow. 
oddać pod kuratelę księdza tj, aby to
warzystwem ksiądz kierował. Lecz 
nieomal całe zebranie odrzuciło zapa
trywanie, iżby się poddać na laskę nie
łaskę księży germanizatorów. 

Wyrażono przekonanie, że należy 
bronić swej samodzielności i nie ustąpić 
skoro Tow. jest w słuszności. 

Następnie przystąpiono do zmiany 
niektórych ustaw i obom now~~o za
rządu w którego skład wchodzą: Leo
pold ProL:P-k jako przewod11kn. -y, Ja;1 
-: atar1.zyk zastępca. Win~t'nty ~.~yW
wiec sekretarz, Augustyn Stanina za
:·tępca, Ludwik Łopacz skarbnik, Józef 
Szczotok zastępca, Jan Demel bibliote
karz, Jan Swoboda zastępca, Wincenty 
Andrzejewski i Franciszek Tatarczyk 
ławnicy, Józef Kafus i Józef Ciuraj cho
rąży, Józef Marcol, Szczepan Strzelec, 
Jan Koźlik i Sylwester Koźlik asysten
ci. 
Zarząd Tow. "Jedność" w Bottropie. 

Lw,i#Wi - -. 

Kościerzyna. Donoszą do „Gazety 
Odaf1skiej' ': źe p. Leon Machowski z 
Czengardła· sprzedał swe 600 morgowe 
gospodarstwo fiskusowi. - Także i w 
Konarzynach zaczynają gospodarze 
sprzedawać rolę fiskusowi. - W Pola
szkach zalanych wokoło falą niemiec
kich k~lonii, poczyna wyprzedawać się 
reszta właścicieli polskich. Niedawno 
p. Pagnow sprzedał swą chałupę i o
l'"ród Niemcowi, p. Dobak oddał swe 200. 
i;wrgowe, po ojcu odziedziczone m.iei: 
sce, niemieckiej Spółce parcelacymeJ 
w Kościerzynie za 35 OOO mr. Spólk.a 
ta idzie ręka w rękę z komisyą kolom
zacyjną. - Nie dość na tern, bo w Gór
nych Malikach zamierza sześciu gospo 
ci;irzy swe posiadłości sprzedać komisyi 
holonizacyjnej. Oj źle! 

Złotów. Staraniem landrata Massen 
bacha założono tu towarzystwo wybor
cze konserwatystów dla przeprowadze
nia wyborów nietylko, lecz i dla wzmo • 
cnienia niemczyzny. Do tow·arzystwa 
owego zapisało. się 44 osób. Dawniej 
w -...-m_. -

ŻUBROWIE 
P,powiadanie hit;toryczne według po

wieści 

Wioska szlachecka Gręziny w pow. 
wągrowieckim około 800 mórg najprze 
dniejszej ziemi przez Dom Bankowy 
Drwęski & Langner (Marcin Bieder· 
mann w Poznaniu) co dopiero nabyta 
- przeszła obecnie mocq kupna na wła 
sność p. dr. Kaimierza Dąmbskiego z 
Ludzisk na Kujawach. Zdanie gospodar 
stwa już nastąpifo. 

Poznań. Pan Maciej Wierzbiński, re
daktor „Pracy", wyjdzie 23 lipca z wię 
zienia. w którem przesiedział 20 mie
sięcy. „Praca pisze. że ta długa kaźf1 
więzienna zupelnie go zlamała tak, że 
przedwcześnie się zestarzał. 

Gostyń. Gospodarz p. Jakób Perz z ł 
Kunowa pod Gostyniem kupił 125-mor- · 
gowe gospodarstwo Niemca Otona Wei 
nerta w Piersku za 54 OOO mr. Pan 
Perz natomiast sprzedat swoje 200-mor- l 
gowe gospodarstwo w Kunowie p. Zen M 

ktelerowi właściciel9wi tamtejszego 
dworostwa. 

Ostrów. Donosiliśmy swe~o czasu 
o owym oszuście Mosesie z Ostrowa, , 
który to zbar1czył i ulotnił się. Do
noszą obecnie, że niejeden Po
laczek opłakuje swego ciężko zapraco
wanego grosza, który oddal na prze
chowanie żydowi. - Teraz gazety nie
mieckie donoszą, że dwie drugie firmy 
podały się do konkursu, z powodu ucie-
czki Mosesa. • 

Kościan. Garncarz tutejszy B. poło
żył w środę w południe w podochoco
nym stanie nabity rewolwer na stole. ł 
Trzynastoletni syn jego pochwycH broń I 
udał się z nią do sieni i zakrzyknął na 
stojącą we drzwiach dziewczynę, 14-le
tnią ttory11ską, żeby uciekła, bo strzeli 
Zanim dziewczę zauważyło, o co cho
dzi, huknął strzał i przeszył jej lewą 
pierś na wylot. Skrwawioną i bezprzv 
tomną odwieziono do mieszkania rodzi
ców, gdzie zajął się nią lekarz. 

Ze SI~zka czyli Stt:r{)polstd 

Sprawy polskie w Dumie. 

Duma przystąpi ostatecznie w śro
dę do obrad nad interpelacyą z powodu 
stanu wojennego w Królestwie pol
skiem, w sprawie mordów w Chełmie, 
i w sprawie pogromu Siedlcach. Inter
pelacye uzasadnią posłowie Nowo
dworski, Parczewski i Sumberland. W 
poniedziałek przedłoży Dumie sprawo
zdanie komisya budżetowa. Referen
tem będzie Polak, żukowski. 

Traktat irancusko-iapoński. 

vV Waszyngtonie przypisują trakta
towi francusko-japofJ.skiemu, który 
wkrótce m:i być podpisany, charakter 
sojuszu. Pran.cya, zaofiarowafa Sta
nom Zjednoczonym „dobre usługi'' ce
lem porozumienia się Stanów z Japo
nią w sprawie kalifornijskiej. Stany 
Zjeanoczone przyjęły je z wdzięcznoś
ci, atoli zapewne nie będą z nich korzy
stały. - Według informacvi fi~ara, tra 
ktat francusko-japoilski gwarantuje nie~ 
zależność i całość Chin. W stosunkach 
handlowych z Indochinami· Japonia tra 
ktowana będzie jako pai'1stwo najbar
dziej uprzywilejowane. To samo zape 
\Vnia się Prancyi w stosunkach handlo
wych z Japonią. Dodatek tajny w spra 
wacl1 1,vojskowycl1 nie jest prze\vidzia-
ny. 

palnie w pobliżu Szio, dokąd wystano 
wojsko. 

Wrzenie w Indy ach angielskich. 

Sehetarz .stanu dla Indyi .Moriey, 
oświadczył na posiedzeniu parlamentar 
nem, że rozruchy w Pendżabie mają 
charakter nie rolny, lecz polityczny, 
Areszto\vani agitatorzy działali naibar 
dziej energicznie wśród szczepu sike
tów oraz dymisyonowanych żołnierzy 
usiłując ich przekonać, iż dżuma zabii~ 
tylko tubylców, a oszczędza europe.i
czykóv-.r. Ag-itatorzy utrzymywali ró,v 
nież, iż rząd posiada tajemnicze sposoby 
na szerzenie dżumy i zatruwa w .tym 
celu studnie. Marley uzasadniał wyda
lanie agitatorów bez w:rroku s~tdu, g;dyż 
V./ procesach sądowych agitatorz;v grają 
umiejętnie rolę męczennikó\v za swói 
kraj. W koi':cu mowy .Marley oświad: 
czyl. że popełniłby zbrodnię, uie stosu
jąc prawa, zezwalającego na w:n .ialanie 
(oklaski). 

Skandal w sejmie węgiersklm. 

Na posiedzeniu sejmu węgier
skiego przyszło do bardzo burzli
\'v ych scen. Zjawił się na posiedzenie 
posel V/ aj da po raz pierwszy od czasu, 
kiedy ouczytal w sejmie wiersz rumuń
ski, zwracający się przeciw Węgrom. 

O rozrudrnch w w~{}zieniu w Rvdze. Obecni posłowie stronnictwa niezawi-
„Vossische Zeitung" donosi z Pe- slości podnieśli wielką wrzawę. 

tersburga: Sąd wojenny w Rydze, któ łiorwath, widząc wchodzacego, za-
wołał: Wyjdź pan natychmiast, inary ti<.!dzit sprawę nieudałej ucieczki z 

\Vir;zienia centralnego skladat się wv- czej będziesz spoliczkowany. G<ly Waj 
da na te slo\va wcale nie reagowal, tlor 

łącznie 'I c;donków z dawnych s:i,dó\V \Vath krzyknął: Ja zaraz pana stąd 
t::ot 1 >w~,-cli : ckspedycyi karnydi. Roz- wyrzucę - i zbliżył się do Wajdy. O
praw a b\)a tajną. Nic cl o puszczono i·a 
\1.-et c:d,Hlków rodziny. Prezydent są. toczyli go jednak posfo\vie rumm1scy i 

serbscy, \vzywając tiorwatha. aby 11ie 
Wl C'tdkC\\'Iiik Wołkowski kazal Du :Jl~- narusza! godności sejmu. Iiorwatll od-
dzi~l: obr<.'11com, że nie potrzebne ~ ·.ą powiedział: „On swoją obe cnością na
d!u~i~ muy.-_r. gdyż wyrok już gorów. rusza godność sejmu. To nasz sejm! 
Och· by obrc,i'·cv cli.cieli dhtżej mó\v:ć, Niech Wajda natychmiast wyjdzie, ina-· 
zastana bez pardonu wyprowadzeni ze czej będzie spoliczkowany." 
sali. Wszystkie wnioski obrony odrzu \Vśród tej wrzawy prezydent Justh 
eona. Przewodniczący nie doprowa- otwart posiedzenie. Z~losit się zaraz 

Bytom. Zasądzony dwukrotnie na dzi! do przeprowadzenia dowodu pra- do glosu posel :Eitner i odez\\'ai się w 
śmierć Liberka podobno stara się o po- \vdy, gdy się \'rylrnzalo, że wojsko bez następujące słowa: „Dopóki ten łotr 

P d b · • wszelkich racvi strzelało do wieźniów nowne podjęcie procesu. o o no m1a1 „ - pozostawać bedzie w sali, posiedzenie 
1 wówczas, gdy· usiłowania ucieczki da- -powiedzieć, że w nowym procesie c 1ce się nic odbędzie." (Burzliwe oklaski na 

wyjawić całą prawdę i przyznać się do \Yno już udaremnioną zo3tala. ławach węgierskich). Pose{ Ratkay o· 
dalszych zbrodni. Nie wiadomo, ile w świadcz2, że \Vajda, dopóki jest posłem. 
tern prawdy. Z ~ałekiego Wschodu. ma prawo zasiadać w izbie, mówca a-

l(ról. Huta. Coraz więcej streszcza Rozruchy w kopalniach 'miedzi \ V peluje jednak do niego, aby nic prowo-
się śledztwo, jakiego się podjQto w spra Besszi w Japonii, są o \Viele poważniej kowal węgrów i dobrowolnie wyszedt 
wie rzekomeRo mord2rstvva na kupcu sze, niż pierwotnie donoszono. Anta- z sali. Gdy serbski posel Policz chcial 
Kukawce, w tym kierunku. że Kukaw- g-on izm pomiędzy pracą a kapitałem po- , przemówić, prezydent ministrów dr. 
ka zbiegt przed długami. Kuka-\vka byl \viększa się coraz bardziej. Z Matzu- Wekerle skłonił go, aby się zrzekł głosu 
zresztą jeszcze młodym człowiekiem i j jamy donoszą, że położenie jest nader 1 Toż samo stało się z rumuf1skim posłem 
miał się nierzadlugo żenić. poważne. Komunikacyę telegraficzną ~ Vbdem. 
~~_.... -· 4 ·~':!'.;~'~~,~~~~·~'l'!;~ ł ..._,... -:) 
stna, pani Grodzicka, mąż jej byl da· - Ej! Coś mi źle patrzy z oczu wa- - Nic '.Vażnego ! - rzekła rezoiutnie 
wuiej murgrabią u księcia, dziś choro- ł szecl ! Adresuję się jednak do waścine- pułkownikó\vna. - Gościa mamy·- ze 
bą powalony, jest na taskawym chle· • go honoru i sądzę, że mi tu krzywdy stron dalekich. Sądziłam, że rad .bę· 
bie nic uczynisz. dziesz niejednego się dowiedzieć, a I on 

- Oj, oj! pali się w główce ·waćpan floryan z uczuciem ucałował rękG ciekaw\ c~ u na~ słychać ~ myśmy go 
Wacława Gąsiorowskiego. 

(Cią~ dalszy). 

ny!... ' pani Dzie~a?owskiej i poszedł opa~ry- pouczy: 1' 1c m~gły dok!adrne. , . ·! 

I -- Mówi<;, że pojadę. to pojadę! - wać ostrozme węzełek. a potem zbiegł --:, vo n, na~. słyc~1ac? ~ powto1z:\, 
powtarzała z uporem Zosia. - I bądź na dół do chlopca stajennego, nakazu- marszcząc orw1 J~n i dz~.v1gnął despe1~ 
waszmość pewien, że żaden Prusak na· jąc mu, by konie miał opatrzone i goto- cko swe olbrzymie rarr:10.~~· - I. ~~e' 
wet paka na mnie nie zakrzywi... we do drogi. Ruchy te nic uszły baczne- do~rze. Według „Gazedn naszeJ, W Nagle twarz jej zadrgała życiem: 

- Nie! Waćpan zostanie! 
- Jakto? - zapytał floryan z żar-

tobliwym zdziwieniem. 
- Posluchaj waćpan! Drogi nie 

znasz ... szczęśliwieś się prześlizgnął 
przez straże pruskie... teraz znów . 
chcesz ryzykować? Ody ryzyko jest 
tu niepotrzebne zgoła a niebezpieczne ... 

- Lecz mościa panno„. toć są słowa 
próżne. Każdej chwili, minuty straco
conej bezczynnie w Warszawie, może 
skądinąd drogiej, żałować, jako służbi
sta, muszę! Mam czekać dni kilka na 
księcia, gdy jest tuż, o pan~ mil zale~
wie. Papiery doręczone muszą być dzi
siaj ... 

- Waćpan jechać nie możesz! -
upierala się Zośka. - Nocą straże na ro 
gatce zdwojone!... Waćpanu sprawy 
publicznej lekceważyć nie wolno. I 
co z tego, że życie swoje narazisz? 

- Ot, nie bój się waćpanna. Wyja. 
dę zdrów i zdrów wrócę. Nie taki 
czart strasznv. Zresztą - dorzucił -
dwoje nas tylko posiada tajemnicę.„ 
.więc albo ja, albo waćpanna! Iia ! ha! 

Półkownikó\vna potrząsnęła energi. 
cznie główką. 

- Jakbyś \Viedział waćpan, że po
jadę!... W Jabłonnej mieszka moja chrze 

- Ba, ba! Pewnie. Gdzieżby śmiał! go oka Zośki. Slowa nie rzekla. Jęfa n?~ ~=>r~1sacy klęskę pod Auerstaedt po· 
- potakiwał porucznik, w żart rozmo- się tylko naprzykrzać matce, aby po mesli melada. , 
wę obracając. Janka Dziewanowskiego slać i na wie· - Pod Jeną także! - zauważyl po· 

Pulkownikówna nie dała się zbić z czór go poprosić. Pani Dziewanowska rucznik. 
tropu i napieralą na Floryana coraz wzruszyła ramionami na to natarczywe - Możeż to być?... Nie btędnd 
gwałtowniej. a niespodziewane napieranie się córki, to wieści ?„. 

p 0 długich certacyach sprawa sta- lecz, przypi~ując to jej, ,kapr)_'śnemu _ Jadę stamtCid. Dwie bitwy sto-
nę1a na tern, że porucznik dotąd nie ru- ~hara~terow1, ule~l.a. pr~sb1e. Nm~ ato- czono równocześnie. ledwie 0 cztery go 
szv się z Warszawy, dopóki nie zasię- h zdą.z)_'ia wy~rawi~ ~z1ewkę stuzebi~ą dziny drogi od siebie. Sietlmdziesiat 
gnie wiadomości od Jana Dziewanow- - na1mes:vodz1ewameJ wszedł Jan Dzie I chorągwi 1 trzysta armat zdobyli fra11 
skiego, stryjecznego Zośki, znającego wanowsk1. cuzi, ścieląc trupem pola... Cesarz '\ 
Warszawę na wylot, oraz, że przed no- - O -wilku mowa, a wilk tu! - za- Berlinie!. .. 
cą nie wyjedzie, bo choć straże bywają krz~lmęla, pułko,wnik?v.:a. - .fy1ialam .Po Dziewanowski aż porwał się z miei· 
zdwojone, lecz zawsze łacniej się prze c1eb1e słac. Zoska rm SIG napierała cie- sca 
mknąć, a bodaj przemocą wyrwać. bie zobaczyć. ac~, ~e gości~, ~amy ! .:___ Pewneż to? w Berlinie jes!! 

Pani Dzie\vanowska przyjęła mło- Plc:rek qotartowskt. .. spa~l d_zis mespo- Anim śmiał supponować. Dziś wtaś11!e 
dą parę potokiem wymówek, które na dz1ew~me.!... wraca z legwnow! - do· gruchnęła w mieście wiadomość, ze 
widć o niefortunnem zakończeniu wy. dala c1szeJ. wskutek zbliżenia się wojny do brze
prawy spotęgowały się jeszcze. - Z legionów! Gdzież. on? - przer gów Wisly, kasa wymiany biletów s~ar 

- No, no! Tożeście się zasiedzieli! ' wal porywczo Jan. - Niech go zoba· bowych przeniesioną zostaje do Krole· 
Ja myślałam. żeście chyba już ze dwa czę!... Toż gość dopiero! \Vca ! 
podwieczorki u waszego księcia zjedli! Wszedt floryan. Mtodzi ludzie po- - W imię Ojca i Syna! Wojna ~u . 
Zośka! A gdzieżeś ty porucznika pro- dali sobie ręce. Spojrzeli sobie wzajem do nas znów! - za wolała pani Dzie· 
wadzała ?... . . 1 w oczy i ponowili uścisk dłoni. Za flo- wanowska. 

- Warszawy nie znał. Chciał to ryanem w~unęfa się po cichu Zośka. - Pani stryjenko - upominał Jan 
i owo zobaczyć! - tłómaczyla się put-1 Dostrzegł Ją wnet Jan: -- mogłoż się stać inaczej!? 
kownikówna. - Tuś mi siostrzyczko! Jakiejże to - Waćpanowi bitewki w g:towie .. : 

Pani Dziewanowska zajrzala flory- · łaskawości szczególnej mam przypisać, tu kraj cafy znów na nowe zniszczeni 
anowi w oczy i pogrozi1a mu palcem: że o mnie pamiętałaś?„. _ ' skazany. 1 · .. . ~ „ __ ,. „ ___ .~_,_,1.i1 _; .,,_l-" 



~uawa t_r.\val~ dalej. ~~~ier~cy po ł d.zili s~rój · „galturnfest'' zdarzy o się 
sł~\\'"le wo_la~1. „~1e dopu~c1my uo ?.- k1l~a mesz_czę:5liwych WYP<;dkó~\·. l lie
brad, dopok1 Wajda będzie obecny . ktorzy ma1ą połamane ram10na i żebra 
w końca prez. Justh przerwał POsie- a jeden się nawet zabił. 
dzenic. i-::o.dczas prz~~\vy posłowie Witten. IS-letni _:y11 wlasc:ciela sk!adu ko
Szomogry1 I Mark rzuc1h się na Wajdę, lonialnego łiummricha został vrzeiechany prx~z 
abY go usunąć przemocą. Kwestor Rath koloj ~lektryczną i na miejscu został trupem. 
lośno wołał do postów węgierskich. . I?usseldorf .. Wystawę rolnicz.:1 zwicd.zilo " 

g . k · · '' r •ct W . . . · medz1clę 93 tysięcy 43 osoby. 
,,Nic ty ,a1c1e vv a1 y. SeJm'l~ w~g1er- Do.rtmund. Szkolę policyjną. mia t Dort-
skim cos podobnego zdarzyć się me mo mundu. Bochum, Gelsenkirchoo i Hagen zwic-
ie!'' . dzało w r. 1906 123 policy~ntów i 33 ~om!sar~Y-

Mimo to wyrzucono Wajdę: z sali, W l(olonłi rozszerza sic coraz \V1ęce1 tęzec 

wśród burzliv"ryc~, oklas~~w. Wajda W kark~ Strassburgu odbędzie się od 5 do 8 lipca 
otoczeniu przyJac10ł opusc1l gmach par- kong-res przyjaciół rz.abaw dla ludu i młodzieży 
lamentu. na świeżem powietrzu. 
e~-----i ___ !!_ s Uona. Nad żwirówką, wiodącą do Masse.n 

znalezilono \\r źycic zwloki murarz.a Jana s„ 
r6 r·~z· nyn.„~ strOJJ

11 

który przed kilku tygodniami zniknql bez śta-
1..a u &2 'l'Q du. Sądzą, że w napadzie oblędu odebrał so

bie życie. 
Langendreer. Uczef1 szko..fy górniczej. licz~ 

Sprawy sokofokie. W sprawie u- cy Ia.t 18 Artur Ulbcrg, chciat wskoczyć do \\'o 

Sunięcia się od zlotu Sokołów w Pra- zu kolei elektrycznej, !Z.anhn kolej przystanęla. 
I. obalił się i zostal przeicchany, a. prócz tego 

dze oglasza \Vydzial Związku Sokołów wóz wlókl r,-o 10 metrów, 101 te;; i;rlowa pokalc-
w pai1stwie niemieckiem następujący ko czJina ·do niepoznania. i wszystkie c:tJonki po-
munikat: i~.m:me. Naturalnie. że śmierć 7.araz. IlaSt<\plfa. 

Nawiązując do uchwały ogłoszone1· Wypadek ten powinien dla Innych służyć zu 
przestrng-ę. 

w numerze na maj, W której donosiliś- Kolonia. Maszyniści na parowcach uzyskali 
my, iż z powodów od nas niezależnych po<lwyższc:nic zarobku tnodniowo (Jl 4 marki. 
nie może Związek nasz wziąć czynnego R.oterdam. Marynante tutejsi dopominaiq 
udziału w zlocie pobratymców naszych sie podwyższenia zarobku. Postaiflowiono pod-
"' Pradze, uzupełniamy co nast''PUJ·e: wy;'.s.zyć im zarobek o 3 guldeny miesięcznie. 
w ... Na wspól11001 posiedzeniu rnaJ<i praco·biorcy zn-

Na plenarnem zebraniu naszem z dcc:rdowa<:. czy .się na przyznane potlwyższ~-
dnia 23 maja zapadły uchwały: nic z~o<lzić chca czv nic. 

1) Związek Sokołów polskich \V pa(1 Blankenstein. Kąpiąc sic w J(uhrze, utom1l 
stwie niemieckicm nie weźmie czynne- robotnik Schmied~en z ~aar: .. 

d · .t Zl · S k 1 t k' ! Altenessen. Na kolei rcnsk1eJ 7.ostat przr~ 
go u zra.u w oere o ,Os wa czes. IC- iech.any robotnik k.o . .\cjowy Pott111arn\ i urn«rl 
go w Pradze ze względow od nas meza w drod1ze do lazaretu. 
leżnych -- czysto technicznych. t!'~~!!:'.•!!„"~~~---

2) Z tych samych względów nie we-
żmie Związek na3z czynnego udziału w 
Zlocie Sokolstwa Polskiego we Lwo
wie.· 

3) Druhowie ćwiczący pow"inni się 
technicznie wydoskonalić do lipca tak 
dalec~, aby mogli stanąć do ćwiczet'1 
wzorowych na każ'de zawołanie. Grono 
techniczne związkowe przedłoży nam 
w jak najkrótszym czasie odnośny pro
jekt. 

4) Wzywamy wszystkie wladze o
kręgowe, aby natychmiast przy::;pieszy 
ly prace swe celem odbycia ustawami 
przepisanych zlotóYv okręg-owych. 

Poznań, 2.3 maja 1907. 
Wydzia·ł Związku Sokołów Polskich 

w państwie niemieckiem. 

W Langendreer zamierzaj<l, wybu
dować „wieżę Bismarka" w którym to 
celu zbierają składki. Pewien patryota 
niemiecki zachęca! mnie, abym poszedł. 
na koncert, jaki tutejszy „sengerbund" 
urządzH, by nadwyżkę przeznaczyć 
na cele budowy wieży. Rozumie się, 
że owemu prusakowi powicdzialem, co 
jako Polak, o 13ismarcku myślG. o tym 
Bismarcku, który jest ojcem hakaty-
zmu. R. 

M.-Gladbach. Podczas ćwicze(I 

Rozmaiłośct 
Wyprawa balonem do bie~una północnego, 

Dnia 4 urn. odplynęfa z Tromsoe do Szµicbcr
gu wyprawa podbicgu11owa W cllma1111a. 

W Szpicbergu, gdzie Walter Wellman spę
·dziJ cały rok ubiegly, przygotowuje siG jego 
·Staraniem wielka wyprawa balonem tfo bie
guna pólnoc.nes:;o. 

I3a~ou Wellmana r1azy\\ a siG „America". 
Czerwiec bQdzie poświęcony pracom przygo
towa\V·czym. W pierwszych dniach l'pca roz 
poczną się próbne wzloty, 

Po uko1kzc11iu wszystkich próh zamierza 
Wellman skorzystać: z pierwszej sposobności 
i w pierwszych dniacti, metcorolog"icz11ie odpo
wiednich, wyruszyć w podróż. Sądzi on, że 
nastąpi to pomiędzy 20 lipca a 10 sierpnia, w rn 
zie pot11zeby i uicpomyślnych warunków podró
ży golów jest czekać ai do 20 sicrpni:.t. 

9. niemieckich turnerów, którzy tu urzą-

Oprócz Wcllmau~ wezrrn1 uJziaJ w wypra
wie: major ttearscy, delegowany przez rz:1d 
Sta·nów Zieclnoczouych ia1lrn obcsrwator uau
kowy, s.tarszy inżynier Va1111crman, dr. Fowier 
i francuz Oaston I-Icrvieu. Oprócz tego \VYrll
szylo z Tromsoe do Szpicbergu 30 robotn.:ków 
marynarzy, mechaników i t. p. I"'~iliks !<ics.e11-
berg, 11a\V'igator wyprawy, s~ędz1.r całą. ~rnnę 
wraz z dwoma, hl\varzyszam1 ·norwcsk1m1 w 
schro:nisku przygot0\v'<l'Wczcm na Szpicbergu. 
Wellman poświęcit całą zimG na budowę ;:upc.t 
nic nowego statku nadpowietrznego. J cdną 
z rrlównych zmian jest powiększenie balonu. 
Pr~cdlużono go o 18 stóp tak, ie balon moi.c 
obecnie unieść 19 500 funtów. Dalszą \Vain~ 
1zmianę w konstrukcyi statku i est nm ·y kosz. i 

urządzenia mas1,y11owc. No'"'.Y kosr. skJa.~la się 
z rur drucianych i jest um1esz·czony tuz pod 
balonem tak, ie 1z.naJdui<icy ~ię w st~tku l~alo-
11111 ludzie, mog<i ~~o bardzo fatwo dostGinric rc-

~„ &W 

- Mogloż się stać inaczej ?„. łfo ! 
ho! Prusacy czujduch ! Od dziś woj

n sko skonsygnowane. stoi po.ci bronią RO
(} towe do wymarszu! Nowe prawo wy

dane dla tych, którzyby do nieposłuszeń 
stwa pobudzali ... sąd ·wojenny i kulą w 
łeb w dwadzieścia cztery godzin. 

)· 

)· 

' I· 

1!1 

\\ 

i· 

- Wojska skonsygnowane, powia
dasz?! - wmieszała się puHrnwnikó
wna, spo~Jądając znacząc.o na flory
ana. 

- Tak, tak. Pono spodziewają się. 
może nie bez kozery dezercyi ochotm
ków.„ Miasto mieli' dziś naokół woj
skiem obstawić! A waszmość jakżeś 
zdolał się przedrzeć do nas?! 

- Prosto na rogatki pod Wolą! Ani 
lllnie nikt nic zagadnął. 

- Dziw-dziw! Szczęśliwie bardzo. 
Nie dalej, jak wczoraj, dwóch po~ Mo
k~towem schwytali i rozstrzela~1 na 
1!1Iejscu. Dowiedzieć się nawet me mo
zna kto byli zacz. 

t! fioryan się zamyślil. Wypieki. c~er 
ie Wone wystąpiły na twarz pulkowmk.ow 

ny, Jan Dziewanowski ciągnął daleJ: 

e· 

u. 
e· 

. - W Jabłonnej polowanie miało być · 
Wielkie. Kohler sie na nie z całym szta 
b~m Wybierał - dziś powiadali, że. ~a
niechano wyjazdu! Może im daleJ 1e
chaćprzyjdzie. Ale co tam Kohler i ~a 
sza bieda - waść wracasz z szerokie 
io świata - mówże nam. bośmy tu jak 
deskami zabici! Co nasi? Co legiony? 
Co cesarz?.„ . 

ie L .• 
(Ciąg dalszy nastąpi), 

kti. . . 
Podstaw~ staLkru jest zb10rrnk z blachy sta-

lowej. W zbiorniku mieści się _J .2oq F;alonów 
(6,800 funtów) .nafty, s.tatck h?w~om Jcs.t po;u
szany motorem nafto\VJ1ll o sil~ 10 lrnrn,, kto rv 
moie pracować bez przerwy. ~krzyd.ta srubo
we ·zuajcl.ują się w środku i po obu stronach 
lmlonu. Skradają się z 2 skr'.'yde,r stalowych o 
średnicy 11 stóp i mo:~ą robic 3ti0 ohrotow na 
minutę. . k . t .. 

Uczestnicy wyprawy bcd<i 1111e~z:~c w roi 
ką t11ych ka.iu tach. mogących ponucsc1ć 1? dr~ 
12 ludzi, 12 p~1ów, przrrząd~·. ohser,w:acyJn~ 1 

inne przybory, oraz zap~sy ~~:wnO!>CJ .. Z: l.a
chu bal·onu zwisa na lekkiei lm~c s!alov. ei ~o
·dtutny wornk, zawierający 600 n~ntow prow1~11 
tu. Worelc ten można przesuwac n·~ rozmaite 
strony. Zmieniając w ten spo.sób rowno~airę 
statku. Zapas nafty wystarcz~ na wprawiam~ 
w ruch motoru przez 150 godtz.ltl przy JhJrmalI1C'J 
szybkości 14 wGz.lów .r'.a Rodzmę. . , ~ 

Statek może, zdaniem W~llr:nann~, przeb} c 
odwójną odleglość. jaka dzieli Szp1cbe.rg o.d 

biegtma. Podróżnicy ctica pod~za~ ca!cJ W) -

wy utrzymy\vać kontakt z z1cm11ą, ~o cz~go 
.~: slużyć t. zw. wlokąca się lina_. Z~nlla·sit ln~y 
sta·lowei użyto do tego celu I \y1elk1ego węza 
skórzanego, który jest wypelt~1any w~wr:~tr.~ 

. te111 i·n.zen.;vowrm wa.g1 1,400 tun„ow. prow1a:n "' '' . . . d · . ' 
st2.lowe Ius.ki ochroniaią \~ęz~ prze zmszczc-
niem, ~dy wlecze się po z1em1. . . 

Gdyby statek zepsu~ się. przy b:egu111e ~Il~~ 
w ·ego pohLiżu podróżnicy iego mogą opusc'.~ 

• 
1 

ai lad zbu0dować ~~godną chatę, ~,pędz~c; 
~~~~1 kolo 'bie~na. a następnego lata P~;vr~f ie 

k . Ze wzrrlPdu na tę ·ewentualnosc \\ a-san am1. ,.., "' . b · k. h sa 
·śinie zabieraiią ze soba 12 psow sy ery1s ic ' . 
nie i mDJ'e lodzie. \V.ellman przY~USZCZa, ;~ 
podróż powietrza <lo b1cgu11a potrn a 10 do "' 

dni. - Nikt nic zdaje solrie b~r~7Jei spra~vy 
trud!llości naszego przedsięwz1~c1a .- pow1c

~ziaI Wellman do jednego z dZJenmka:zy, -
. . . ale cel jest godny wys1J,ku. A 
~~~Yn:-!~~· usif.owani~ nasze. nie dafy O:~e
ki\v·anego rezultatu, ·nie będziemy potrzv o-

\\".Ili \\ st:,'dzić sic. ie za ni b li' m:r czegok -
\\ 

:,omn'Jc przyja icla Polaków. \\' sla mym 
łes:~ Fontaincble pod Paryżem odsl lięto ~ 
tych dniach pomnik hr. Touchcr·~ de Cure11. 
Znany ten iilozof, który tal>OZllal Frm~cye . z 
~choPenhauerem i Le b ·z m. ·iclki m1lośm 
natury i z uhi, u ·hronil niegdy la ł~oniainc
bleau od ~osPoClarki rabunko ej i dziś potom
stwo v. dziccznie ' spominainc jeg zaslugi, z.do 
bi wSr.>anialym bronzem i dnn ajpiękniejsz • h 
sk r malownicz go lasu. Podobnie jak Moota
lambcrt, Cueril: b 'l za 'SZe sz zerym przyj~
ciclcm pola:ków, tórych Po'lTiav: zy bliżej ju
ko ambasador w Wiedniu, nauczyl ię cenić, 
Po kilku przemówieniach. międz • którcmi od
zn.ac1,ala się mowa b. prCY.l\'<lent4t Loubeta \\' 
imieniu francuzów i pola" 'w w Wiedn:u 1,a
braC glos prof. Karol Merwarth. skla:dając w 
podniosłych słowach hof<l temu prawemu oz.ło
wiekowi, który na kaidem polu swojej roz.Jc_ 
glej i ówoc11ej dzi<1lalności zo. ta\\if 1>0 sobi~ 
rt.ailcpsze wsponmienie nic ·trud7.on~o prnco
wn~ka. które~{> dzicla f ilozofic.:znc '/, każtlym 
c.lniem większe zy kam uznanie i roz.~Ios. 

A 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
W ciągu czerwca: 

Kazania dla kobiet i panien w środę 12 czer 
wc·1 po pó.fudniu o 5 godz. 

Kazanie dla żona trch w ś ro<lę unia 19 cze r 
wca na wieczór o godz. 8. 

Kazanie dla mlodziet'1ców w ~rolle dnia 26 
czerwca wieczorem o ~ouz. 8. 

cyi. 
Panu Sprulewiczo :•;i w Laar. Pan Kwiat

kowsld z powodu wyjazdu na wiec przybyć nie 
może. Druhom Sokoiom scrdecz11c Czołem! 

· ·- · --· ·---- ------ - -w-

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece .,Zjednoczcnra zawodowesro polskiego" 

odbędn się: 
w niedzielę, dnia 16 czenvca 

W l(ray.Siid przed poludnicm o godzinie 11 u 
p, Kefouhorstera. 

W .Essen po porud11iu o ~odzi11ie J na s:iH p. 
Meistra, rrohnhauscnerstr. 

W Glinniirield po poTudniu o R'Odzinic ·1 nn sali 
p, Arernsa. · 

W Hochfcłd poi pofuduiu 01 g01.1zinic G w lokalu 
p. Lohberga. 

W ł(allc przod P<'•fudnicm o godzinie 11 11a sali 
p. Beckera, M Uhlhcimsika ul. 62. 

W Starogardzie w niedziele. c.lnia 2.1 czerwca. 
po 110'1udniiu o godzin:e 2 na sali p. f3mhly. 

Zebrania członków 
oc.Lhed::i sie 

w niedzielę, dnia 16 czerwca: 
W Marxlołt po potuduiu o godzinie 5 u p. Płaca 
~a porr.4dku tlzicnnym obór <lclc~ata i mqżó:v 
zaufania. Zebrania odbywa.ją siQ co· trzecią 
uiedzielę każdego miesiąca. 

W Gelsenkirchcn-Blsmarck oo pot11dniu n g-o
dzinie 4 11 p. L<rngc1Jsd10idta w Bismarck. 
Wlec Zjednoczenia Zawodowego Połskics:;o 
• w Laar 

odbc:<lzic siG '"' środc. dllia 12 czerwca, wieczo
rem o g-odzinie 8 w lokalu pana Schrave11, przy 
kościele. Omawiane hc:d~l sprawy ostatniego 
bezrobocia w hucie „PIJi)11ix'·, zatem liczny 
udz;al wszystkich Rod<lików 7 L;:nr pożądan}'. 

Zarząd. 

Hombi·uch Barem. 'a ostat11ie111 zebraniu o
hrauo: StanisJ'awa Maćlrnwiaka. i':astępcą de
lccYata. Tomasza Jankowiaka mcżcm r.aufanin, 
mfeszkai;:icego na Kolonii. Yrir~drichstr. nr. 8. 
Temu jest v„o!no s.kJadki <>dbierać. 

BACZNOśC HAM1'l ! 
Tkleg~1 tcm na: Hamm i est obrany Józef 

Szczegoski, Colonie . nr. 27. skarbnikiem. J?zci 
łfofiman. Colrntic nr. 2. sekretarzem Kazr!11erz 
Kurek, Colonie nr. 2, z.astępcą StaJ1isfaw Sro11, 
Col011ie nr. 6b. rcwi1zorami1 Andrz.e.i .Judek Co
lonie nr. 5. i .ll'>zef Popiorek, Langestr. nr. 10.3. 
Mę:r„ami wufania dla micjsc.:owości WiescJ1c:ho 
fon, Jó:r.cf łfoffmann, Colonie nr. 2 Jan C1cs1cl
ski Colonie: nr. 27h. N::i. tfamm .l\1ichaT l.uka~ze 
wi~z. f"'orstcrhauscnerwci.r lir. 62 r-'ranciszek 
S7.czotka Fc)rsterhauscncrweg nr. <i.2. Upra
sza. siG tvlko wym:cnionvm składki pfacić. 

„Ziednoczen;e Zawodowe Polskie" 
. -- -·--·- -- -

~~-~--!!llifll · 

~ 
Towarzystwo św. Jana Ewen~. w Gelsk.-Hiillen 
iyczy swemu 07,ło;~kQl\Vi 

JÓZEFOWI RĘl(OSIOWI 
oraz je~o narzeczonej pam11e 

ANASTAZYI RYBA.JCZYl(ÓWNIE. 
w dzień zaślubin w śro<lę 12 cr,erwca szczęścia 
i bfog-osJawie1istwa. św. a \V ko11c!1 wykrzyku
jemy Mlo<la Para niech :i,yje. 1f.ech żyje, niech 
;i,yjc; ai, się echo z łiiillcn o Pozna1i odbije! 

Zarząd. 

Towarzystwo Si!imtt ••• Sokół" w Habinithor.st 
zas:rfa swemu szanownemu druhowr 

' JANOWI BŁAżE.lCZAI((?WI . 
i Jego dQ'zgoonej towarzy51zce żvCJa paruue 

ZOfH GULIKÓWNJE 
w dniu Ich ślubu, dnia 13 czerwca. jaknaj
szczersze życzenia: 

Bracie droRi Sokole, 
Niechaa w ma?żeńsikicm kole. 
Bóg wszechmocny Wam blog-osl~wi; 
A w śmierci dusze \'- aszc z.bawi! 
Wiwat druhu Sokole! 
Zgoda niech zapanuje w malże1iskiem kole! 

Czołem! 
W Imieniu Gniazda Wydział. 

RBHllRilftllliH!H 

TowarZ}_two św. Alolzc~o w Cottcnburii! 
donosi 'z.w. czlonk rn. iż prz:rsue zebrania 
odbędzie się w 11iedzi l • dnia 16 czen; ca go
dz.inie 4 po poludr rU. Uprasza sie zan '--UO 1-
ków, ażeby si jak"11ajliczniej stawili, P?Di aż 
przyjdą pod obrady sprawy, tyc~we się • z
uicy, Tow. nasze o. J(odac~·. którzy je z ze 
iie :nalcz. -do To arzystwa, ni~ haj przyl>cdą 
na zebranie i dadz~ sic wPFsać do Towarzy
stwa. o co uprzejmi uprasza: (3) Zarząd. 

W c SokoL Id ' Laar 
o<lb d?.ic się w .niccl:t1cle,. d.uia 16 czerwca o 
g0<h~inie 11 i pól przed p<Jilud11i rn \ sa.1.i p. 
:::.chravcn, ul. .ccsar ka. O liczny. ud~al P da-
kó~, z Lam 1 ckohcy uprnsla się lJJ 

Cwlcm ! :t ' omltet. 

Towarz sh ·o św. J:r.1a • epom. w Fr;n~rop 
<lonQ i sz.<rn. cz.lonkom oraz Rodakom z f' rrn
trop i ol,olkr i TO\\ arzyst 'Om. które z.a.pro z~ 
uia odcbraJy, or:i.z tym, które <lin braku adre
sów z.<l.prosz.ci1 me odebrał ', iż obchooz:.my 
v iicuziel~. dJ1ia 16 \;zerw a nasza ,) r zrtic~ 

ua s· !i pana 1~ridrich , dawniej \Klc:nsemlrngs
hausen), Obcrhausencrs.tr.. na którą \\ ·tyst
kic :sianowne Towarzy~it\\'a oraz wszystkich 
l\o laków s rdccznic zaoraszrumy ... TO\\arzy
stwa prosimy przybyć z chor~ . wian i. Pro
vam: Od godzmy pól 2ci po poJ. do 3 1 pól 
prz:yjmowanic bratmch Towarzystw. O godzi
nie pól -tej pochód clo kościola na Ha oże1i
stwo, po mtborżc1ist\\'ie dalsza urocz~ stość, pod 
czas której koncert, śpiewy, <lcklamacyc i mo
wy. o izo<lzil1ie 8 będzie oocgra:ny laun_r teatr 
O licwy udziat prosi ('.?) Zarząd. 

Tow. gimnastyczne „Sokół'' w Rohłinghau en 
donosi swym druhom or<!Z wszystkim R1xla
kom z Rohliu~hausen i <,)kolicy, iż Towarzyst\\ 1• 

nasze obchcxliit w prtyszl~1 nied:iiclę, Linia 16 
czerw\;a trzcci;1 rocznic<: swego 'istnienia, na 
sali Fr. Petersa ulica Boclrnmska 11r. .!U Po
cząkk o god.ziuic 4 no po.fudniu. Pr gram za_ 
bawy: Gimnastyka i taniec. 

Uwa~a: Zebranie. które sic miało oJbyć 
w przyszrą niedziele. o f!OOZiuic 4tei, 'l. powodu 
zabawy oubędzic się o godzinie pól 12ej, prze
to wszystkich druhów uprasizamy o jaknajlicz-
11ieisze stawienie sic. Po zebraniu próba ćwi-
czc11. czolcm ! (3) • Zarz~d. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen l(omitet „Swi~

toiózafacia'' w dniu 5 ma.ia 1907 uchwalil co 
następuje: 

l(omitet „$więtoi6zaiacia" sklada pana Jó
zefa tlaina z I3ochum-łiofstede z jego urzędu 
jako skarbnika „Swiętojózafacia". Powody 
bardzo ważne S<l Komitetowi zna;1e. Komite• 
,.Swiętojózafacia" potwierdza wybór pana Sta 
nisfawa Zmyślonegp z Wattenscheid na skar
bnika .,Swiętoiózafacia". Odtąd nie wolno pann 
Józefowi Jiainowi z Bochum-Hofstede przyj
mować nadal skladek na „$więtojózafacic". 

Oiiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
na ręce pana Stanisława Zmyślone.O'o z Wat
tcnscheid, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

Komitet „SwletoJózafacia": 
Franciszek Matysial . przewodniczący; Andrzej 

Kra11z zastęoca; T. t 'owacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski~ Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau~ 
xel. Stefan P1otrO'vski. B Wilkowski z 'Rott
hausen Andrzej Cichy. Stanisfaw Zmyślony 
z \Vattenscheid. Franciszek !(runka. Wojciech 

Kotowski z Essen. 

Cześć pieśni! 
Kolo śpiewu „\Vanda" w Laar obchodr.i w 

nicdzfclę. dnia 16-;'o czerwca br. uroozystość 
szóstej rocinłcy swe·go istnien:a na sali „flora" 
w Laar. Program: 1. Od 4 do 6 pr.zyJmowa
nie Towarzystw i koncert. Zarazem rozpoczy
na się strzelanie do tarczy o nagrody. 2. Po
witanie Towarzystw oraz gości przez przewo
dniczącego. 3. Przemówienia delegatów. 4. 
$piew wspólnv. 5. Taniec. 6. Spiew kót 
sąsiednich na giosy. 7. Monologi i <lcklania
cye. 8. Polonoz po ogrodzie. 9. 'R01Alanie 
nagród. 10. Tańce Początek zatJa ry o goaz. 
4 oo pofudniu. Wszystkich nnm zyczliwych 
'Rodaków i Rodaczki o laska\ve wzięcie mlzia
lu w 1.abawic prosi Zarząd 

Uwal!a: C1lonkowie Towarzystw przyby_ 
waJący pojedyrkzo. powinni sie oka7.ać kar
t.1 lcgitymac 1jnn lub usta·wami, ~dyż inacz::j u~ 
ważani będn jako goście. (3) 

Prezydyum i Rada Nadzorcza Związku Po. 
laków w Niemczech 

odbędzie wspólne zebranie dnia 16-go czerwca 
1907 o godzinie 2 oo por. na sali „Wiktoryi", 
przy ulicy Alejowej w Bochum w sorawi~ po
czynienia dalszych kroków pracy dla Związku 
Polaków. Punktualne przybycie czlonków Pre 
zydyum i Rady Nadzorczej iest J>Ożądane. 

.JAN Sl(RABURSl(I. 
przewodniczący Związku Pol. w i riemczech 

NB. Wszystkie pisma polskie w kraju pro 
simy o powtórzenie tego ~loszenia. 

Wfoc Zwia.zku Polaków 
odbedzie się w Hochemmerkh w niedzielę, dnia 
16 czerwca, po poludniu o godz.inie 2 11a sali p. 
Matiasa Kiiper, Rheinhauserstr. 155. Rodaków 
z łfochemerich i okolicy uprasza się o liczny u
dzial. Mówcy zamieóscowi. 

Zwiazek Polaków w Niemczech. 

Za oglos.zenia i reklamy re<lakc:va wobec 
publicwości nie odJ}Cwia<la. 



Tow. św. Antoniego w 
F.re1s~ub1·ueh 

1l·•nosi Rwym czł:ink.:im 'oraz rodakom, 
i i peuobalo się l'.anu Bogu powołać tlo 
~ 1, •1e żonę czł•rn ku ' na~. ego .I. Wlocł.a 

śp. Józefę Włochową 
uodzooą. ..I urdzlń~ką 

w 4 2 rnlrn jycla. 
Pogr. el> odb~W;ie się w czwartek, 

13 czerwca, o god.-. 8 z rana z domu 
żuło by przy ul • .Allcnstr. 20. Członko
wie winni się .stawić w czapkach i 

Loznakach o godz. '/41 8 w lokalu zwyk
łych !JOSiedze:ń.. O liczny udział prosi 

Za.rząd. 

-~ 
Wielki wiec sokolski w Laar 

odlbędzie sia 
w niedzielę, dnia 16 bm. 

• goditime 11 przed volud.niem nai sali palla 
Schravena, naprzeciw kościola katolickie~o. 

Na wiec ten zaprasza się wszystkich Ro-
41aków miejseowych il z okolicy, czujących się 
dotą-d jeszcze POlakami i pOiSiadaiących cho
ciaż ma!lą isikier.ke milośd Ojczyzny. tlej, ramie 
do ramienia! Opaszmy naszą ojczyznę silnym 
la•ńcucham mil ości l zapalu ! 

Czole•! Kom~tet. 

Wielki wiec socyał:oo-polityczny w Essen 
1 odbędzie się w niedrz:idę, dnia 16 czerwca, po 

poludmu o godzmie 3 w lokałiu p. Meistra, przy 
ulicy f rohmhausienerstr. Na: wiecu omawiane 
będą spraiwy ·dotyczące bez wydątku wszystkich 
"Rodaków na obczyźnie. Po wiecu odbędzie się 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
polącZ1one z tańcami. Spo<lixiewamy się, że tak 
R~cy jak roda<:~i jaknailiczniejszy udzial we 
wiecu i zaibaiwie wezmą. bo Q.lu1{o musimy cze
kać, nr.t nam się tJa;ka sposobność nadanzy. Ja
ko mówcy przybędą pain Antooi Brejski z Bo
chum, redaktor „ Wiarusa Polskiego" i pan Woj 
ciedh Sosińsik·i z Bochum, prezes „Zjednoczenia 
Zarwoctoweg:o Polskiego". O liCZ111Y udzial 
uprasza Zwołujący. 

.-------------· łli!lii>,~· Polski 

Elementarz 
dla dzieci uczących się " 
ukole tylko po nłemiee~u. 
· Jestto ~lepuy elementarz, Je.ki 
dotyobcaAl5 .11oatał wydany, dla t .... go 
{H>Wbden sn~dowaó el~ w ręku Jralł
lllgo dllieeka polskiego 'l& obCJilyłnle. 

Elementars wykonany jP.s.t baTta-O 
gmrt.ownie. cusdoblouy lie1nymi obn'..'1-
b.mi, a ułołony tak, łe dsiecko umie
W>e Cl)'taó po niemiecka, łatwo Bit 
naueą po polek:u. 

CM. 90 fen., • pnuglką 40 fm„ 

Adrea: Wlal'D8 Polski, 
Boeh.llJlł. 

Kasa oszczedności 
podpisanego Banku przyjmuje depofyta 

i płaci od nich !187 
5 proc. .a rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półroczn em wypowiedz. 
4 proc. za nat;ychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe·) 

:Najlepszym środek domowym m 
przeciw kasdowi, chrypce dy
chawicy, duszności, kurczom żo· 
?ądka, tasiemcowi, błlom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Bu<'howskłt'ł\'D 
flll'jek rukal1p1aso"Y• 
Tysiące ln<lzj, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpjeniach jak i zupeł
ny llOWrót do zdrowia.. {127) 

Olejek eukalyptnsowy wyseła 
11ię w butelkach po óO fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząw!J:ty otl 4,00 mk. franko. 

K. BU OB O 111 S li. I 
fabryka chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
Poznaniu. Adres do zamówień: K. Buchowski, che

lJl.isclt pharmazeutische Fabrik. Posen <IO. 

HilliB-l!llEBBEIR 

Kakulatu:rę 
(czyli s~ry papier) sprzedaje tanio 

,. Wiarus Polski" Boeltuftl. 

iHlłiRlł~llllllHBl'iB 

Henkel's 
Bleich·Soda 

najlepszy i najtańszy środek do prania i bielenia, 
zastąpi zupełnie bielenie na łące. •a•ylko w 
paczkaell z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnym ;,lwem". Do nabycia we w ,zystkich 
drogeryach, składach towarów kolonialnych i my
dła, ( 191) 

Msszyny da 1rotowania, ~~ 
-~~~ maszyny do szycia, 
piece, maszyny do prania, wyżdży
maczki imaglownie, lampy i towary 
emaliowane, jako też dostawa cali\ow!
tych urządzeń po nadzwyczaj taai.:h 
,cenach. (496) 

Na odpłatę! Na odphtę! 

O. Schramm, Dortmund 
u1. Przeorska (Priorstf:rasse) nr. 4. 

naprzeciw kościola św. Józefa. 
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llSl4źEOZKA 
dla 

pielgrzymów 
udających się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Hardt>nberg INe-

viges ), W erl itd. 
zawierająca. o pi:i owych miejsc pąt
niczych, nabożeństw podczas Mszy 
św., modlitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z pr2ee1lk:+ 
55 fen1gow. Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 
oooooooc.oco 
000000000 

0000000 
00000 ooo o 

Bo ooo oo o 

Geny niskie I 

Dobre i abso· 
lutnie pewne 

hipoteki 
ł tojuż od5006 
mr. poeząwszy 

mamy na sprze
daż od zaraz pod 
korzy1!1tn. war. 

Drwęski i Langner 
(Marcin Biedermann.) 
Dom Banko'YT 

w Poznaniu. (653) 
Receraka 38. 'fel. 1960. 

Dom w Wattenscheid, 
Sommera• llenstr. 

nowy masywny, 7 chle
wów, 13 pokoi za 11,500 
marek przy wpłll.cie 501 

J. Barański, Wanne, 
Najwięksiy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsf r.) nra 3 
naprzeciw kościoła katolickiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. najtańsze i la~ 
Zapraszam SzaR. Rodaków do zwiedzenia dogodniejsze źró. 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek dł 
czego się· przekonać możecie, że najkorzyst- O zakupua dla 
niej kupicie całe wyprawy ora.z pojedyńcze mlodożeńc&w. 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego, 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kup~Wypo;;yczam gra~'"' on·p any na we
sele. 

mój 
Polecam ttLkże Szanownej Publiczności 

własny ~arsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówki} I Ila odpłałl} I 

MS EP 

Swój do swego! Swój do swego! 
... ,.,..._,„ -·--1; - ....... „::nr r~ 

Jedyna poi. fabr. kostyumów 
na obczyźnie 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem wy kone niu i po nizkich cenach. Prosząc ~an. 
Towarzystwai Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem Wól 

Franciszek Kaube, .... „. -

Herne, ulica Nowa nr. 37. 

o o 1000 marek do na.by- Wi~~~-~~~~!41€iX~C~J!ii~Jł~f;;;:~~-·~*:!;;;:!:;;;~;~~i.&&~#~C~S~tU~ł!!!!.Z~N~if!WI~. ~~~~Jl'.illa 
cia. (;. 8tełner, Bo. "'Y mit.ut .„ ••• „ •••• „„ ••• 
.chum, Humboldtstr 34:. rł' u za V n ~tr· ~ 11111 Jl'U„ 

Biuro otw. takie w niedz. niaeh prosimy za I To•a1ar~ustł•lom •• 
do godz. 2. (682) ehęcat\ kupcow i Jl9 wr • r • 
-Dom .--wattensch"eid, przemysłowców I.Ili polecamy I 

ł'riedricho tr z 11118 
podwórzem. i stajn ami. aby zamieszczal1 • dla sekretarza, • 

do 11.ab7da. Reszta pi;· ~ 
prz7 wplacie 500 marek swoje ogłoszeni& • KSIĄŻKI bibliotekarza, I 
zostaje. Rzadka spoaob- w naszem piśmie. ,.. kasyera, książ· I 
nośe. (681) Kupcom 1 prze· • ki do zapisywa· I 

v. 8tełner, mysłowcom, któ • nia członków i i 
Boachupmo,rHzn:bdoalo:hr.34. rzy W DIS.zej ga. • t. d. i 1. ci. •• 

.., „..., i ł j 811! Clel. krawieckich 1 z~c~e og as~a '' „ Adres: 
• t d. . . niech kupuJ2'CJ • „Wiarus Polski'' I 

na. sta10 za ru meme 1 • d .a. t ł --.-B.o .e h"u .Dl. .Ma.lth-eser-skasse·m··· 11,· 1 dob•lł 1łac~ potrzebuje. powie z,, "'e ł Jlll9 
Fr. "•~•"a. \6so ogloszenie czyta· 

~~~1e~!~::1~r~e~:;:;~ li, aby ogłaszaj~· ------ ·· -·-- ---·- -
lspólnlk cy wiedzielt . ~e 

ogbszenie nuało 
z kapitałem 5-6 tysi~cy k f' k. 
marek może przystąpić 8 U c.8 
do wielkiego interesu ~""'~~~ 
kredytowego •. zgtos~enia Rodacyt popieraj· 
do Ekspedycy1 ,,W1aru- i • ełe pne• 
sa Polskiegoa pod nr. mysi polskf. 
G'tD. "-'·'-r.\..-.'-r.'""'.~·~ 

Papier listotl'J' 
z -ojęknymi na::>isami i wierszykami w na· 

główku poleca 
Kstę1arllła ,,WJ.arosa Polskle10", Beck_. -

~~ -
KSIĘGARNIA „WIARUSA PULS.KIEGO" 

przy ul Maltheserstr. 17 :SOCBtJl\I przy ul. Malthesei·str. 17. 
poleea we wielkim wyborze 

książki do nabożeństwa 
w najróżniejszych oprawach, 

Powieści ·ludowe i na tle narodowem, elementarze, katechizmy, różne książeczki 1 obrazkami dla dziecł, pł6ra, 
atrament i t. d 

pól do to-tej 

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

Wych·oui codziennie z wyjiitkiern dni poświątecz
nyefu. Przedplata kwartalna na Poczcie i u listowych 
f11Y110Si I rnr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu I mr. 
J2 fen. ,.Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku PoCZ I 1111 late za Wlarc I DJczyznc J 

Za mseraty placi sle za mieJsce rządka drobnego m
ku 15 f. ~loszenie, zamieszczone vrzed inseratami ~ 
fen. Kto czesto oglasza otrzyma rabat. - Listy d 
•• Wiarusa Polskiego'" należy frankować i podać 
nich dokladny adres uiszące2'.0. Rekop. nie ZWraamJ t•wym pod .inakiern „L. .DOlnisc.h nr. 123." 

WldU----•m::rUo.'lll---.ML__, __ _,. ______________ _..:... ........ UU„~0.9WallDillil.---il.wm--l*mlKma..:mD;oai_,. ____ ......... ,_.. .... .._.._._ ... ________________________ ~_.mAJ*' 

.Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje sie w Bochum, przy nlicy Malthe:serstr. 17. - Adres •• Wiarus Polski" Bochum. - Telefoo nr. 1414. 
~~& L ilfftl!lllKwww_~-- -~~W; "!Lią§ TR!' A 

RodZlce polscy! U czele dzieci swe 
oł~ czytać I pisać po polsku! Nie 
Int Polakiem, kto potomstwu swemu 
1alemczyć si~ DOZWOii I 

~Ili~--------

z· •Jpadków dole.. 

Centrowcy rozpoczną wkrótce usiło

wania celem zjednania niemieckich ka
tolików w dzielnicach polskich dla or-

ganizacyi centrowych. 
„Germania" wezwała tymi dniami 

J>OSłów centrowych, by latem urządzili 
przejażldżkę agitacyjną po dzielnicach 
polskich. Kolońskie towarzystwo 
„Windhorsta'' uchwaliło przedłoeyć 

~ałnemru zgromadzeniu związku tychże 
towarzystw propozycyę, by w dzielni
cach polskich zakładać także towarzy
stwa „'\\-'indhorsta". 

Strejk marynarzy w Rotterdamie za
kończył się. 

. Marynarze przyjęli warunki podane 
1m przez pracodawców: 

Rady gminne w Montpellier i Perpi~nan 
ustąpiły z urzędów. 

Chodzi o sprawę demonstracyj urzą 
dzonych przez niezadowolonych ze 
swojego położenia winiarzy w połu

dniowej Prancyi. 
LE~~~~~~~~~~!!!'!~~ 

W stanowczej chwili. 

· Z tego powodu prosimy naszych 
dotychczasowych czytelników, aby 
przygotowali potrzebne pieniądze i dali 
je listowemu, skoro z kwitem przybc
dzie. Tak samo zechcą Rodacy ~orli
wie agitować, aby „Wiarusowi Polskie
mu" licznych nowych na lipiec, sier
piek i wrzesier1 pozyskać abonentów. 

„Wiarus Polski'' 
kosztuje na cale trzy miesiące, wraz z 
bezpłatnym dodatkiem religijno-powie
Sciowym p. t. 

„Posłaniec Katolicki" 
tylko 
• I marke i 50 f enygów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fenygów 
więcej. 

Każdv może też posyłać za te samą 
sume .,Wiarusa Polskiego" swym ro„ 
dzicom. krewnym. znajomym. zarówno 
czy mieszkają w Polsce czy też Jl;dzie 

indziej. 
Trzeba tylko pod atłrcsem: „Wia· 

rus Polski". Bochum nadesłać 1 markr.: 
i 92 fenygów 

oraz dokładny adres osoby, która 
ma gazetę otrzymać, a ooczta owej o„ 
sobie codziennie „Wiarusa Polskie~o" 
dostarczać będzie przez lipiec, sieroicfi 
i wrzesień. 

Przybliżającej sie zmianie kwartału 
należy się starać, aby każdy Polak na 
obczyźnie zapisał sobie „Wiarusa Po1-
skieg-o. '' 

Dalsze wynurzenia centrowców. 
Ody powstała myśl porozumienia 

polsko-centrowego znając centrowców. 
zaznaczyliśmy, że porozumienie jest nie 
możliwe. Nastąpila też wkrótce znana 
uchwała księży centrowców w Oliwi-

Butny prusak raduje się obecnie z cach, a glosy wielkiej części prasy cen 
odniesionego nad dziatwą polską zwy- trowej potwierdzają tylko, co 0 centro-
cięs2t~a. . , . 

1 
k' . t . wcach pisaliśmy.. W!skazaliśmy ju~ 

mem.czeme l~dno~c1 _PO s ie1, o Je- na głos centrowej „Gazety Katolickiej". 
f? cel, 1 do os1ą~mę~1~ tego ce~u która świeżo odezwała się znów, jak 
~zył o_n na:wet. nauki rehg1~ .. W. obrome następuje: 
~groz?neJ d~iatwy P?lsk1e1 me st~nął i „„.albowiem już od szeregu lat okry
•~kt, więc dzi~twa polska sama wzięła wa się prasa narodowopolska płaszczy
~1ę do ~brony i ule~la pr~em?cy. kiem katolicyzmu wtenczas zawsze, 
. Jaln zapał musiał .ozyw~ać. rnlode gdy chce coś wybić dla siebie. Na wiei 
~eh se!duszka, gdy m~m~ uzyc1a tylu ką szkodę sprawy k'atolickiej podburza 
srodkow przem?CY dziec~ sa~1e .prote- ly gazety narodowopolskie lud przeciw 
stow~ly przeciw wypieramu Języka biskupowi i duchowier1stwu. Wtenczas 
Polsk1e~o. , . . . . nie wiedzialy nic o interesie sprawy 

Czyz to poswięceme się dziatwy katolickiej. Na wielką .szkodę sprawy 
PQ~skiej nie powinno na st~rszyc~ ~o- katolickiej zbierały niektóre gazety poi 
działać ożywiająco, czyż me powmmś- t skie pisma w których złorzeczono bi
my właśnie w chwili obecnej u.czt!Ć I skupowi. Wówczas - nie bardzo da
w sobie zdwojonej siły do spełmema wno temu bo dopiero przed pół rokiem 
obowiązków naszych narod~wyc~ ! _ nie ch~ialy te gazety nic wiedzieć, 

Okażmy to samo przyw1ą~ame do jak przez takie postępowanie szkodza 
nasz~go języka pols~ieg?• jak _Je okaza- sprawie katolickiej. Na wielka szkodę 
la dziatwa polska 9piera3ąca się w~k.~a: religii wciągano sprawy z konfesyona
dowi niemieckiemu w nauce reltgn ~ łu do gazet, gazety te posunęły się na
st~rajmy się 0 to, by język nasz polsk1 wet tak daleko. że w swojem biurze o
nuanowicie na obczyźnie zachować brony prawnej zbierały materyat ze spa 
czysty i przekazać g:o dzie~iom. na- _ wiedzi. Wtenczas nie wiedziały lub wie 
szym. Najlepszym i prawrn JCdy · dzieć nie chciały, jak przez to szkodzą 
nym ku temu środkiem je~t dla nas sprawie katolickiej: ~~ \"'.ielką szko.dę 
na obczyźnie gazeta polska. Dla tego tejże sprawy katohck1c1 p1saly. te ~a
Wobec zbliżającej się zmiany kwartał~ zety w takim tonie, że zwolennicy ic~ 
zwracamy się do poczuciel: naro~ow .:vo na biskupa i duchowi~ń.st.wo \vyzy,wah 
Czytelników naszych I prosimy . o i go przeklinali. A dz1siaJ chcą byc z~
\Vczesne rozpoczęcie ag-itacyi za „~ia- stępcami i obrońcami spraw~ ~atoh
ru~em Polskim", bo ga~ eta po!ska. 1es! ckiej. Wszystkie te. sprawy sw1a.dczą 
n.aJlepszą bronią przeciw wc1ska3.ąceJ ł 0 nadmiernej ob.łudzi~. A obłu.drn~om 
się zewsząd do domów naszych mem- nie można dowierzac. gdy u1mu1ące 
czyźnie. l słówka mają na ustach." . " · 
"'!!!: ™~~~?_*'52 .. "'"JP'~1•1,!mug: rzrrrmJll Tak pisze „Gazeta Katoh,c~a .. 

Od 15 do 25 czerwca I Sądzimy. że po tych napas.c1ach 1 o: 
db' b l h nawet tak zwani umiarkowani 0 1erać będą listonosze prenume~atę . e g~c . T I1si ;traca chęć do roz-

nPfe!r~eci hv:artal, czyli na lipiec, 1 ~1.e,D~ • 1 tnrzaąJ~~~fJ~Po~~~ry porozumienia polsko-
n 1 wrzesień. . 1 • .~ _ '.h, s "'' 

centrowego. Z centrowcami pokroju 
„Gazety Katolic]{icj" szanujący siebie 
Polak porozumiewać się nie może. 

Koniec strejku szkolnego. 
Z parafii Slesińskiej piszą do „Dz. 

Kujawskiego'': 
Do najbardziej uciemiężonych z 

powodu strejku szkolnego parafii na
leży niezawodnie parafia Slesiliska. U
sunięci zostali członkowie dozoru szkól 
nego, cofnięto zapomogę rządową. przy 
słano trzeciego nauczyciela do Slesina, 
drugiego do Sairllsieczna, których gmi
ny szkolne utrzymywać musw. tak iż 
gmina ślesiilska płaci obecnie podatku 
szkolnego 450 proc. a samsieczef1ska 
500 proc., w Slesinie i Kazinie gremial
nie WYfantowano ojców strejkujących 
dzieci i zafantowanc sprzęty sprzeda
wano przez publiczną licytacyę; ks. 
prob. Gryglewicz do dziś jeszcze ma 
już od pięciu miesięcy opieczętowane 
meble. których mu dotychczas z niewia 
domych przyczyn nie sprzedawano, a 
sam na 500 mk. kary za mowę wypo
wiedzianą na wiecu w Nakle skazanym 
został . 

Mimo to strcik trwat w całej pełni 
aż do ostatnich dni. Ale po Wielkano
cy, po przesiedleniu nauczyciela pana 
Czechowskiego „w interesie służby", 
otrzymały gminy szkolne nauczycieli, 
których obchodzenie się z dziećmi, by
ło tego rodzaju, iż litość nad niemi mu
siała zniewolić rodziców do cofnięcia 
wydanego przed ośmiu miesiącami za
kazu nieodpowiadania po niemiecku w 
nauce religii. Olos nauczyciela, WYmie 
rzane plagi, płacz dzieci na wsi słyszeć 
bylo można, choć szkota w pewnem od 
daleniu od drogi publicznej stoi; ludzie 
na drodze przystawali, nie tając słów o
burzenia. Dzieciom nadawano do nau
czenia się na pamięć długie pensa, np. z 
Szylera „Die Glocke", a gdy nie zdoła
ły się nauczyć, odbierały karę. 

Ulegliśmy więc przemocy i - strejk 
ustał. 

W Krotoszynie sąd opiekuńczy ro
zeslal do ojców dzieci opierających sic; 
niemieckiej nauce pismo, w którem o~ 
bok zagrożenia kar uderza groźba za
rządzenia dalszych środków, przvslugu 
jących sądowi opiekmłczemu. prz"ciw
kc opornym rodzicom! 

W Pobiedziskach nrzcszto 40 ojców 
otrzymało listy od inspektora szkolne- • 
go, w których grozi karami, jeżeli dzieci 
!-itrejkować nie przestaną . \Vic! ,1 us\=.\
p1fo. llllll d. )s taiI ze S<\du m!3nGary kar: •c 
1ia 2.1 marek. 

z PO\VOdU ko1JcZq CCgo się stre jku 
pisze pewien kaołan do ,.Lecha' ·: 

„Tak ! \\' ięc nie łudźmy s i ę , że rząd 
po swojem rnoralncm Z\\ ycięstwi e u
stąpi. Bęqzie się on dalej starał. na ·ze 
d7ieci za pomocą nauki religii germani
zować. Cóż my na to! A przede 
wszystkicm my kapłani i władza du
chowna. Przc:l iwko rozporządzenir,m 
pra V1iyt •1 rc1 t 1icyi walczyć nam trudno 
c:106 Jnc nam są niemiłe. Ale walcz
my r> rzcch\ ko samowoli! Dlatego ~ro
ponuje, ażeby szanowni konfratrzy na 
kong.rcgacyach dekanalnych po szcze
gó:owem umówieniu stanu rzeczy stc:t
wili do władzy duchownej ;vniosck, 
a7eby nałożono cenzury ko ' cielne na 
wszystkich tych, którzy przeciwko 
S\ emu prz~konan i n wobec przełofo -
11yc:h S\1iUICh pcdtrzymuj[l to twierdze
nie, ~.e dzieci , ich wtadzv nauczyciel -
skiej poddane. mogą ze zrozumieniem 

rzeczy pobici ać nauki religii w nienjczy· 
s ~y m h,zylm, ! k1órzy bez wyraźnc"u 
a w1~~ pi,nnc·nc~l°' nakazu rejcn...:y i L-a
prowadzają w S\\ ych szkołach lub kla
sa.::i1 m~miecki pucierz lub wykłaci reli
"ii. Jeżeli już w pewnych dekanatacll 
kC'11pq?,ai.. ~. -e :-ii~· oc hyły, niech k~~
f r .ltrly popi u ~ z,\ I\~ . ks. dziekan n w •J ~
rządzenie nadzwyczajnej sesyi ducho· 
w•crbtw:1 Lickana•m ~o celem \\'} sła
nia p< wy7,::.Lci;o \\ r.•c ~!rn do whdz / du·· 
cf 1 :~\VI' ei . 

W pismacl1 hahotystycznych z1w
szc jeszcze -.viclka radość. Rząd mil
czy, ty:ko t; !'i c;dowa „Norddeuts ~i1e 
Alhtemcinc Zctung" organ kanderski. 
stwierdza, że rząd sprowadza nau
czyi.::el: z zarlio<l1· do K~ięstwa P0zna1i
skicgo nic z powodu braku nauczycieli 
w Księstwie, lecz jedynie z pawodu 
strejku szkolnego, że, skoro strejk sie 
zakończy, natenczas rząd tych nauczy
cieli odeśle z powrotem na zachód, co 
niebawem ma nastąpić, ponieważ -
jak pisze organ rządowy - strejk szkot 
ny będzie wkrótce zupełnie stłumiony. 

Ziemie po ~1d • 

Pru! Zachcthlieb, Warmit i diuur. 

Gdańsk. Proces na tle strejlrn szkolnel!I(}.. 
t-oczyl sie <l!nia 6 czerwca br. przed izbą. ka:r
ną w Odałlsku. Na laJwie oskarżonych zasia
dali posiedziciele Jakób Kanka i Józef Szy
mań'ski z Pottnieczyriskmi huty oiskarżeni o 
w.zywan.ie do roporu przeciwko 'Clarządzeniom 
wladzy. Akt oskarżenia zarzuca i~ oo na 
stGpuje: W październiku, po ukończonem na
bożei1stwie róż.ańcowem. mieli oskarżeni wzy 
wać ludzi zgromadzooych do polecenia dzie 
ciom swym, ażeby od dnia następnego poczęly 
nieodpowiaidać podczas niemieckiej nauki re
·- iu. Od tego c1asu wybuchl w szkole streik 
<lzieci polskich. Oskarżeni zapnzeczali, iakoby 
nawolywali do ®Oru. Nauczyciele. z.ez.nali.t 
że dzieci poodawaly niemieckie katechizmy, a 
na niemieckie pytania podczas religii nie od
powiadaly, Pana Boga zaś p~drawialy za
wsze po polsku. PonJeważ ózjeci żadnych ze
znań przed sądem zJlożyć nie chciaiy, uzna1 sąd 
prawę tza niewyjaśnioną i uwolnil oskarże>

uych od winy i kary. 
Wrzeszcz (Laugfuhr). Robotnik Jan fotll 

7.atrudniony byl przy budowie ria dworcu w 
Wrzeszczu (mylnie jesz.cze z niemiecka Lank
furą' zwanym). Biedak spadl z rusztowania. 
.na tpr koleljowy, na którym wlaśnie pędzil 
paro: :i.•óz. pr7.esuwajo,cy wagOi11}". Foth ulegl
sz: zgnieceniu klatki pfors:owej zmarl 1ieba 
wem w lecznicy. 

J(artuzy. D obra rycerskie Kczewo. nabyl 
od spadkobierców Keiarc dotychczasowy dz.i.e
rżawcaJ Schroeder. Wfo ć tę chcial 11abyć 
roku z cszk~o· fisku domen. lecz ukfady ~iG 
rozbiły . 

Grudziądz. Poi'icya tutej tu aresztowała: 
czterech mlod 'eh opryszków, mających ~le
-dwie 14 cl 16 l::t. ~a to „ robotnik" Juliu z 
:Ioma z [~~ .,!'O~l zy, u zeń f rancLzek Pazc.lcr 
ski or:.z u.:z .. owie Franciszek Brndnicki i 
Bnm n 10 ~-~how. k~ z W ilczka. J(aryerę zło
dtzid k< mzpoczęli w Bydgoszczy, h ~d)r po
liera \\ p.-. fa na ich śl ąd, uprawiali bandytyzm 
w ok01i znych wsiach, stojąc ob<XlCm w lesie. 
. za·•.„ ta popeln i l(łi '\ o tatnim cza ie liczne 
1 ratlt.ieże w In ~vrocla\\i1:u . Toruniu, Chcl"llżY 
i (1rudziądz11. gdzie w ·01icu przytrzymano ich 
ia ko bezdomnych. Podcza przieslucMw na 
policyi nrz)·zniali sie d kilkunastu kradzieży 
,z wlhmainiem. 

Cho.in~c. tr~k s1..ko1ny. który swego 
cza u roz zerz ·l ię na 22 szko.fy tutejszego 
okrę~u inspĘ;kcyjnC1/:0 . ·ustal. Dzieci pol kie 
uczą się religi i no niemiecku. 

Podsto.!~. P osie<:lziciel pan DąlmY\v:ski 
sprzedar posia'Cl.tość ,rwą obećmu;ącą 240 mórg 
za 9G OOO marek. pozaslu.lbawemu kapitan()Wf 
Raschkcmu z J>0w h tu chojnickiego. 

Z Wi 
Wagrowicc. Z powodu strejku sz1\6 ln~o 

mial być arc:sztvwany stolarz Kicill:Jecki, lecz 



-slawil opór. Zostal .atol!i pr\Zlez pQ]{lcyanta 
;palla.szeru raniony i w koń u pokona•ny. 

Poznań. Niedawno występował w 
Poznaniu, a także w innych miastach 
głodomór Sacco, który pościł w szkla
nej klatce, a odżywiał się rzekomo tyl
ko papierosami i \VOdą selterską. Obc
nie pokazalo się, iż głodomór był pro
stym oszustym. Podczas procesu wy
toczonego jednemu z jego przyjaciół w 
Królewcu stwierdzono, że podczas ,,po
stu" w klatce podsuwano mu artykuły 
spożywcze. 

P()Zllań. W tych dniach toczyf się tu pro 
cesi przedwko cy~anowi Brzezi!lskiemu z OJó
wuy, który od dluższeiro czasu okradal koś
ciól d0łml1n!ikański, aż go nareszcie w miesiącu 
kwietniu przydybał' 111fa zfodziejsitwie kościelny 
p. Sroka i oddal w ręce poLicyii. Za to okra
-Ozenie skazar RO sąd da póttora roku domu kar 
nego, ponieważ ów cygan byI już kilka razy 
za kradzież kara.ny. Ostatnią h(arę za z!odviej
stwo odsiadY\YaJ także w domu karnym przez 
3 Iata. Proceso,vi przys,luchiwafy się dwie 
cyganki, z których iednai po wyroku z(aczęfa 
plakać, ai druga śmiafa się 1i na ganku sa;do
wym po:wfodzia.J!a, że po1 co by! glupi, iż się 
dat ztav{:i.ć. 

Sroda. o tern, w uaiki S'PO'Sób podskoozyly 
ceny w tuteiszej okolicy śrwiadczy mstępuiącv 
przyktaid: Przed 10 laty kup!il Niemiec Schmidt 

tuż przy mieście leżące ROspodarstwo 300 
mórg obszaru i za1pJacil 200 marek za morgę. 
Dziś chce grunt te:1 c)l(:J,lrnpić poznal1sk1 „Land 
baink" j daje mu za morgę 800 marek, wy
raźnie ośmset marek. Mimo to Schm'.dt jesz
~ze &ię droży! Gdy Niemców · postraiszy, że 
~przeda Polakowi, to dadza mu pewm1ie jesz
cze więcej, 

Wyny•sk. Z powodu zasądzenia 1111aszego 
duszpasterz.la ks. prob. Kaczmarka w sprawie 
s?.lm1nej, wystąpili z towarzystw 1fomieckich 
wszyscy Polacy, którzy z jarkichbądź w21ględ6w 
do niich należeli. 

Z Ostrowa donoszą do „Pracy" co nastę
puje: W ·zeszłym tygodniu "vpadt z niezna
. nych porwodów; pewien pryncypał naemiecki 
dn mieszika,niai swych pol,skich uczniów i za~ 
pali,J' w zapale szo\Vlinistycmym wszystkie pis
rna i książ-k,i poLSikie, które mu w rękę wpa
dry. Tylko ma.fa ,część, która byl'a dobLze za
chowana, unikla zniszczenfu. .- Robotnik Ju
J:us Boy stGłd, za1jęty u pana Bierwa·ger11 zo
stal w czwartek uderzony beLką żelaziną w 
sdowę ta!k 1niehezpiecznie. że pękfa mu czasz
ka. Nieszczęśliwego odwieziorno w sta111°e be.z
m~dziejnym do Jf.lzaret'Ll. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Król. Huta. „Górnoślązak pisze: 
,,Gaz. Kato!." donosiła z wielką lubo
ścią, że niektórym pismom polskim na 
Górnym Sląsku nie pow~odzi się najle
piej i że dla tego wydawnictwo „Kato
lika" je ma zakupić, . co jest nie prawdą. 
,.Gaz. Katolicka" powinna się zająć ra
czej swoim losem, który jest bardzo o
płakany. Gdyby nie jej „opiekunowie", 
•. Gaz. Katol." dawno bylaby już wy
zionęła swą marną duszę i, co najważ
niejsze, niktby nie byl jej żałował. Do
noszą obecnie gazety niemieckie, z któ 
remi „Gaz. Katolicka" duchowo jest 
więcej spowinowaconą, niż z prasą pol 
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ZUBROWIE 
()powiadanie hi~toryczne 'wedlug po-

wieści 

Wacława Oąsiorowskic~o. 

(Ciąg dalszy)_ 

Floryan jął opowiadać, z początku 
siląc się na zebranie myśli, lecz powoli 
.zapalił się wlasnemi s?owami i niepyta 
ny snuł obraz napoleoi'1skiej epopei. \V 
czasie opowiadania. którego w skupie-
11iu słuchała pani Dzie,vanowska a z 
czcią Jan - Zośka podniosła się niepo
strzeżenie z za stołu. wyszła na chwilę 
do swej izdebki, przywdziała kontusik 
i kołpaczek i zniknęia za drzwiami. 

Zmierzchać się na dobre za czynalo. 
Dziewka służebna wniosła zapalone 
świece, Floryan urwał nagle opowiada 
nie. 

- Ot! Mówiłoby się tak i dzie11 i 
noc !„. A komu w drogę, temu czas!... 

- Co też ty mówisz? Gdzie tobie?! 
- Służba, pani dobrodziejko. 
- Nie lepiej po dniu? - zauważył 

'Jan, który radby rok cafy słuchać tych 
krwawych relacyi. 

- Jak wypadnie. Sądziłem byt z łas 
ka,vej gościny skorzystać ... ale nie mo
gę. 

- Ot czasy! - westchnęła pani 
Dziewanowska. - Zdrożony, wymizero 
:wany, ledwie się na nogach trzyma! 
Gdzie tu myśleć o podróży, chyba do 
Morfeuszowa !.„ Skoro jednak tak się 
upierasz„. Zatrzymywać nie śmiem. 
Córkam żołnierza i żona.„ Lecz głod
nego cię nie puszczę! Zośka! A gdzież 
„ona ?... r.~ ... . ; ... ,..,.~ .;.i.._„ 4 .,..-..L, ._.·.·i....t~&J 

ską, że od października ma być „Ga
zeta Katolicka" wcielona do jakiegoś 
wydawnictwa niemieckiego, aby w ten 
sposób mogla być taniej wydawaną, 
boć już i „opiekunom" tej ~azety sprzy 
krzyly się \Vielkie dodatki, jakie na jej 
utrzymanie muszą łożyć. Sądzimy, że 
,,Gazecie Katolickiej w niemiec.kiem wy 
dawnictwie będzie więcej do twar:zy, 
bo będzie wychodziła pod firmą i pie
czątką niemiecką. 

Świętochłowice. Górnik Bartło-
miej Kletka znalazł w zeszlym roku 
przed Zielonemi Swiątkami w kopalni 
kapiszon. W drugie święto chciał on 
wypróbować kapiszon i zbliżył się z 
palącą się zapalką do niego. Nastąpił 
wybuch, który urwał Kletkowi trzy pal 
ce a prawą rękę poszarpał mu tak, że 
trzeba było mu ją odjąć. K. za to, iż ka 
piszonu nie oddał w kopalni, tylko go 
wziął do domu, skazany został na dwa 
miesiące więzienia. Spra\\ra przyszła 
przed sąd Rzeszy, który \Yyrok zniósł 
i przekazał sprawę bytomskiej izbie kar 
nej do ponownego rozsądzenia. Teraz 
izba karna skazała Kletkę na trzy mie
siące więzienia. 

Mała Dąbrów Im. W kopalni ,.Jerzy'' 
zabity został 60-letni robotnik Mikołaj. 
którego zderzające się wózki o śmierć 
przyprawiły. 

Skazani agitatorzy socya1istycznych 
związków zawodowych 

Z Paryża donoszą. że sąd przysię
głych uznał przywódzców związków, 
Bourkego i Leriego, winnynii podże17.a
nia do gwaHów i skazal obu na dwa la
ta więzienia oraz na zapłacenie po sto 
franków kary. 

Z powodu wyborów na Bukowinie. 

Bukowina na 730,000 ludności posia · 
da 511,000 tj. 71 procent analfabetów. 
Krainie tej przyznano 14 mandatów po
selskich, ufundo\1,rano osobny uniwersy 
tet niemiecki d!a 60,000 mieszkających 
tam niemców, jednem słowem, zrobio
no \\rszystko, co się tylko dało, aby Bu
kowinę najpierw odpolonizować, a po
tem zniemczyć. Zniemczyć się nie uda 
lo, ale zyskano tyle, że przedstawicicfa
mi polskiej Bukowiny w parlamencie 
wiedeńskim będą: 5 rusi nów, 5 rumu
nów, 3 niemców, 1 socyalista i jeden 
żyd, ale ani jednego Polaka. 

Rozruchy chińskie. 

W Chinach południowych. jak dono
siły depesze, wybuchły niepokoje, o ty
~~ -.nry; r- ~·~~ZDDĄ - il!! ·~ 

Pani Dziewanowska obejrzała się 
- córki nie bylo. Młodzi ludzie teraz 
dopiero wspomnieli. że od dłuższego 
czasu znikła im z oczu. Pułkownikowa 
skoczyła do dziewki stużebnej i wróci 
ła uspokojona. 

- Wyszła niedawno. Pewnie na
dejdzie! Już tam coś wymyśliła i troj
niaku nam może z g-ospodv przyniesie! 

Ploryana coś tknęło. Podniósł się i 
wyszedł do sąsiedniej izdebki, gdzie 
był zostawił tlómoczek. Po chwili wró 
cił blady i poprosił pani Dziewanow
skiej o światło. Sprawdził po kilka
kroć zawartość Hómoczka. oglądał ·Się 
po izdebce.„ Szkatułka z papierami zni 
knęfa. 

Myśl straszna powstała mu w gło
wie. Schwycił za kaszkiet i, nic nie 
mówiąc do poruszonej jego dziwnem za 
chowaniem sie pani Dziewanowskiej, 
biegł co tchu do zajazdu, kędy chłopca 
z końmi ulokował, lecz ani koni, ani pa
cholika nie było. 

III. 
Floryan byt w rozpaczy. Wyrzu~ 

cal sobie lekkomyślność, z · jaką zwie
rzył dziewczynie tajemnicę swego po
słannictwa. Cóż powie teraz genera
łowi? Czem usprawiedliwi tę nieroz
wagę? Miał dotad opinie nieposzlako
waną, ufano mu bezgranicznie.„ Tym
czasem tu, wobec tak ważnej eksp_e
dycyi, dał sie oodejść dzierlatce„. I 
co jej w głowie? Zgubić może i siebie, 
i ksiecia i jego razem! 

Gdy porucznik powrócił do miesz
kania pani Dziewanowskiej z wyrazem 
bezsilnego rozdraźnienia na twarzv -
obecni osłupieli z podziwienia. Pani 
Dziewanowska, a za nią Jan, jęli go py
tać o przyczynę alteracyi. Ploryan, 

Ie z punktu widzenia polityki ze,vnętrz
nej poważnie, iż niewielka odległość 
dzieli miejsca zajść od portów han
dlowych, gdzie cudzoziemcy licznie za
mieszkują. 

W Lienchan rozgromniono nawet 
zakfady misyjne niemiecki i angielski, 
przyczem mieszkańcy zdołali się ura
tować, chroniąc się w mieszkaniu rzą. 
dowem prefekta Pakhoi. Podobno za
grożona iest również miejscowość Swa 
tau; krążą także pogłoski, iż buntowni
cy zamierzają ruszyć na Kanton, stoli
cę prowincyi. 

Sciągnięcie angielskch, ameryka1i
skich i japoi1skich okrętów wojennych 
do portów handlowych nie dowodzi nie 
bezpiecze(istwa sytuacyi w miejscowo
ściach sąsiednich. Jest to środek ostro
żności na nieprzewidziany przypadek, 
przedewszystkiem zaś ostrzeżenie pod 
adresem władz chi11skich. Potrzeby ja
kiejkolwiek wspólnej akcyi mocarstw, 
choćby dwóch, bezpośrednio pokrzy
wdzonych w osobach swych mi:;yona
rzy, tj, Anglii i Niemiec - obecnie nie 
ma. Gdy rząd chif1ski oraz jego wice
królowie są zdecydowani bronić cu
dzoziemców przed napaściami, to w 
większości przypadków maja oo temu 
calko\vitą możność. 

Niemcy w parlamencie wiedeńskim. 

Za!ożycicle klubu niemieckiego w 
Wiedniu znaleźli się w przykrem poło
żeniu. Jasne jest dla wszystkich, że 
nagłe połączenie się dwóch klubów po
litycznych w iedną całość miato głó
wnie na celu pozbycie się kilku po3lów: 
ttocka, Kurandy, Offnera, Lichta i Re
dlicha, przeciwko którym podniósł się 
protest wolnych wszechniemców i a
grarjuszów. Ale gwałtowna agitacya 
prnsy liberalnej zaniepokoiła tych po
słów. którzy mandaty swe zawdzięcza
ją glosom wyborców żydowskich. Za
czynają się więc obecnie spóźnione za
przeczenia. Urzędowy organ nowego 
kiubu „Deutsche National Correspon
clenz'' dowodzi, że połączenie się 
dwóch klubów wymienionych jest tylko 
początkiem zjednoczenia wszystkich ży 
wiołów narodowo-niemieckich. Radzi 
jednocześnie wszystkim pozostałym 
klubom, aby d<{żąc do takiego zjedno
czenia rozwiązały się, a członkowie ich 
aby zgłaszali się do nowego klubu po
jedyf1czo. Cel kampanji jest jasny. Nie 
na rękę przewódcom nowego klubu opi 
nja, jakoby zasadniczo wykluczali ży
dów. nie chcieli jednak, abv postępow
cy tworzyli samoistny związek. Rozu
mieją. oni, że jeżeli klub postępowy roz
wiąże się, to żydzi i jeszcze kilku człon
ków z żydami związanych, wcale o 
przyjęcie do no\vcgo klubu starać ·się 
n]e będą. 

nie widząc powodu ukrywania przed 
nimi całej sprawy, którą uważał za stra 
coną, opowiedział urywanym głosem 
wszystko jak było. 

PaniDziewanowska łzami się zala
ła: 

- Co jej w głowie! O ja nieszczę
śliwa! Jedną na świecie miałam! Pra
wda, zawsze to było zawadyackie, du
fające sobie! Czym się jednak mogła 
spodziewać? W nocy z pacholikiem„. 
i dokąd jeszcze! Waćpanom wszak nie 
tajno, że w owej J ablonnei rozmaitych 
nie brak. A i książę sam na cnotę nie
wieścią łasy. Słynie podobno z tego! 
Skąd jej przyszło? Skąd jej się to 
\VZięfo? ! 

Jan Dziewanowski chcial pocieszać 
strapioną matkę. lecz ta smutnie po
trząsnęła głową i rzek la: 

- Daj spokój, stalo się nieszczęś-
cie!... Może .Matka Przenajświętsza 

mnie poratuje, sierotę iaką opuszczoną! 
Kto wie? Zośka przytomna dziewka. 
Zjeść się w kaszy nie da. A co na ko
niu, to sprawna niby stary dragon. 

Porucznik podczas tego ręce łamal 
a pięści zaciskał, czując się bezwład
nym a wykolejonym. 

- Panie Ploryanie - ozwał się po
ważnie Dziewanowski. - Sam żołnie
rzem jestem i rozumiem dobrze waści
ną rezygnacyę„. chociaż nie wiem, czy 
ja troska większa: czy matki, która ży
cie swej córki widzi na szwank nara
żonem, czy oficera, co tak niesfornego 
znalazt ordynansa! Tern sie, mości po
ruczniku, pocieszaj, żeś trafił na lepsze
go zastępcę, niż ci się zdawać może 
- bo jeżeli ona nie trafi do księcia -
tybyś tam także nie dotarł. Dzielna 
to dziewczyna i rezolut nielada ! 

Wałka w zawodzie budow!anym. z"· 
zek interesentów budowlanych BerliH:i. li p~~ c 
mieść wygotowaJ nVWq taryfę, która ma \\'eiś' 
w życie w razie podiGcia pracy przez ch~t~ 
nych d~ ,niej„ 11.uyfa .ta obejmuje na~tępu 1ą~t 
waru~l'k1. Placa wynosi dla mularzy ł cteślów 
za godzinę rzeazy\\rliście \.\'Ykonainej pracy 7• 
fen„ ,dla zwyczajnych poim~rnikó\v ł>uctowJa. 
nych 50 fen., dla rozrab biących wapno, ni). 
sza,,cych wodę i zajętych przy windzie 55, dla 
noszących kamienic i wapno przy stalej pracy 1 

dziennej - 70 f ennów na godzi:nę. Za na<1. 
g:odzinę otrzymają mularze 1i ,cieśle J>O 15 fen 
rJ:l'dwy.żki, wszyscy inn.i po 10 fen., Ci:as pracy 
wynosi od 1 marca az do 15 pazdz1emika 9. 
godzin pól godziny pauzy na śniadanie i po\ 
w\ieczorek oraz godzinę na obiad. Począt~ 
pracy o godzinie 7 rhno. W czasie orJ IG paź. 
dziernika do 28 lutego ustainowi cz.as pracy 
praicodawce wediu9: warunków światla i mitj 
sca. W sobotę kof1czy się praca o pó.l Rodz:. 
ny, w l\V\igilie uroczysty;ch świąt o g-o<lzinę 
wcześniej bez: potrącenia placy, lecz ze ska. 
sowaniem podwieczorku. Wypowfedz.euie pra. 
cy na~.t~pć może każdego czasu z obu stron 
bez podania powodów. 

Bochum. Chłopiec siedmioletr1i ku. 
pca Kievela został przejechany przez 
kolej elektryczną i tak poraniony, iż 0 
utrzymaniu go przy życiu nie może być 
mowy.-

Brambauer. W kopalni „Minister 
Achenbach" wstali okaleczeni dwa1 
kowale i dozórca. - W ponied ziałek 
napadli jacyś łobuzi ch~opca szkol11eg11 
Kowalskiego i tak go sponiewi erali, że 
leży ciQżls:o chory. 

I(arłsruhe. Aresztowany tutaj auwokat 
ameryka11ski Hau p rzyvna.r się, że zastrzelit 
teściową dla 1za~annięcia po ni'ej mają tku. Do
wied.ziarwszy się o tern ze.znaniu, ~:m;,a; areszt{)
wa1nego, przelJ:nvająca w Zurychu. pupelnila 
sam0bójstwo, utopiwszy si:ę w jezio rze zurys. 
kieim . 

Pragną.cym studyować leśnictwo w kró
!ew•s1k1iej saskiej akademii leśnej ,w Tharancie 
udziela wszelkich informacyi o samej akademii 
jak rówr1iież o, stosun1rnch tamtejs.zych sekre
tarz Polskiego stowarzysizenb. studenckiego: 
„Brać leśna'· prosząc o zwracanie s.ię noa 
ad:·esem: H. Pi~larz. Tharandt bei Dresde::, 
D resdonauerstrasse 56. 

Zamach na więzien'ie w Zurychu. D11ia 1 
bm. o ,god'z.i111ic 2 nad ranem, kilku m.todzień
ców, uz1Jro1onych w rewolwccry, \Vtargnęfo 
dn więzienia w Zurychu i zaczęło strzelać do 
·dozórcy. Wskutek jednak wywoJainego przez 
strzaty alarmu napastrnicy uciekli., zanim zdo
lano ich ująć. Ponieważ. w więzieniu tern osa. 
dzony jest pod<lany rosyjski, Kilaszycki, któ
rego najwyższy tryhunaJ szwaJoorski naka
zat wydać Rosyi, ja•ko oskarżonego o za.bói· 
stwo !inżyniera Iwanowa w \Varsza\vic. Pm· 
sa przeto zuryska pnzypuszcza, że byJ to za· 
mach terorystÓ\V rosyjski-eh. w celu uwolnie
nia l(ilaszyckiego. W kilka godzjn później dzie 
ci, bawtlące s.ię na ulicy, znalaz,ty bmnbę, za
opatrzoną w lont. Bomba wybuchnęfa, .ra'Thiąc 
troue dzieci cicżko„ Czy •bomba ta jest w zwiąi 
ku z zamad1em 'Ila wi<;zienie - nic\vi iadomo. 
ale mieszkańcy Zurychu w:idz.ą i tu sp ra~kę 

Pani Dziewanowska jęknęła całą 
piersią i wyszła do drugiej kcrnnatki 

. w łzach a modlitwie szukać pociechy. 
Mężczyźni zostali sami. Jan Dziewa
nowski po dtugk~j pauzie pierwszy 
przerwał milczenie: 

- Panie Floryanie ! Otrząśnij się 
waść. Stalo się. 

- Jadę do Jabłonnej ! - wyrzekł 
z mocą porucznik, wstając z miej~ca. 

Dziewanowska pokręciła g{O\\rą z 
nieukontentowaniem: 

- Co z tego? Jej nie pomożesz! 
Sam wpadniesz w ręce Prusaków, a je
żeli i dostaniesz się szczęśliwie, co mu 
powiesz?! Panie floryanie ! Rozka
zów tajnych jam nie ciekaw, lecz mnie, 
\V ciemię nie bito. Cesarz z armia siG 
zbliża„. Nie wiem ja, co tam książę rnY-· 
~li. lecz to. cowaść wiesz. winieneś na
tychmiast generalo\vi \Vojczy(1skicmu 
przedstawić„. U niego zbiera się co
dzie(1 wszystko. co w naszej Warsza
wie godności narodowej nie utraciło. 
Nie nalegam, lecz pomnij waść, że p~
\Vno wiesz o tern; nie o co innego tu I
dzie, jak o przysposobienie narodu do 
wielkich wydarzeń„. Idziesz waćpan ze 
rnna? ! 

Porucznik się zawahał: 
- Żołnierzem jestem. Mam obowia

zek wypełniać rozkazy naczelników. a 
nie działać na własna rękę! 

- Zgoda. Niemniej powinieneś ra~ 
tować zagroż'oną sprawę. Pora ~ta
śnie ! Otrząśnij się, mości poruczniku. 
Mężczyzną jesteś. Ot - Clziewki szko- · 
da - zginąć marnie może. Hm! Z~d~
leś jej czegoś chyba, że na krok takt s~ę 
waży ta !.„ Rusz się, wasze. Ja tu naka7:" 
sl'użebnej, niec11 stryjenka na oku mba.: 
Powrócim niebawem. Zresztą, trze a. 



terorysfów r?~_Yjskich~. t~ ~eż oburzenie prze- , 
ciwko mlo:1zl1ezy r:°s:Y,isk1eJ, uczęszczającej do 
szwajcarskie~. za~.ł~dow naukO\\'ych, wzrasta 

l· oraz bar<lzte~ wsrod 9zwiajcarów. 
:tt c Wychodźcy do Kamortt.ii. W „Gaz. Kui." 
;( czytamy, ie w tych d:rn!ach wiec;z;orem klasa 
,. pasażer~kai kl. II_ ~v Aleksandrowie przedsta_ 
:e wiala 1111~wykly i J~dy~y ·~hY_ba w swoim ro
w diaiu widok. W saih te1. osw1etlone:i rzęśiśc!e, 
·5 larrtPa elektrycz:i,ną, nai calej przestrzeni po-
fi· dll()lgi. ZiOllla.czyc byl·o można różnok-0Iorowe 

pla!TlY tworząc~. jakby ''1wrzysty dywan. Byly 
a to kol'.dry ,wcl111iaJ1e. różnokolorowe, przykrywa 
~ iace 60 osob, ,P~rązonych we śnie. Jedna tylko 
[.... kob.iem z posro<l t~~o g'.ona czuwa.ta nad śpią' 
ł cą g-r~a<l.·ą, od rneJ tez .można byto się do
~ wiedziec. ~ ~naczv ~en mez.wykly nocleg. 
9 KHka11aso1e rodz.1n w ~liczbie 'O osób z 

sekty ~olol.{.ainów. opuśc_ilo Kaukaz. -adaJ8,c 'się 
do Kailifomu d'o k01pa~rn zfota, g<lz.ie we·dł uo: 
kt}ntrwktu za1robek dll~ mężdzyzmy ma wynosić 
4 dolary. Molokain~e 'Opuścili ~we rądz:inne 
stronY na zawsz~. rne . mogą1c z.nieść ucisku u 
niesnase~ z a.r_rniana~11. Stan.owią oni sektę, 
która między 1i11nem1 zabrrun1a używamfa a:I
kołtoln i mięS<J. O ile moż:na bvfo się przeko-
11ać, to 'Wychodźcy s.ą to ludzie 1Zidrowi, 
trzeźwi i biar.dzo czysfo. o.dlz1iani. 

Udzi.elafią.ca1 tych informacyi kobieta. za
z11aczyla, że wybierają sic iesZ'cze i1nne partye 
w tę samą drogę. Pa·rtya ta zmuszona zoistala 
zatrzymaić slię w Aleksan~rowie, gdyż jeidna 
kobieta. z kh v,mna ·Oidl'ączyla się wypadikO;\VO 
w KUOfWie i n!ie 1Z1dążyfa 1111a pociąg, wszyscy 
więc czekają teraz na nią•. 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
w cią1;tu czerwca: 

Kazanie dla żonatych w środę dnia 19 czcr 
wca na wieczór o godz. 8. 

Kazanie dla mlodzieńców w środę dnia 26 
czerwca wieczorem o l!Odz. 8. 

Natro2eństwo pc1ls.kie: W kościele. kla1sztor 
nym w Bochum w niedziee, 16 1ctz,eriwca: o go
dunie pór 3..,ciei po pol. ina:bożeń.s1two brackie 
do Matki Boskiiej Nieustaia.cei Pomo.cy. - Od
pust zupe!ny dl.a cz.!onkórw bractwa, którey do 
Sakliamentów św. przys;tępują. 

w„ - ;ap _&&.~ 

Ie Zjednoczenia zawodowl polskiego. 
Wiece ,,Zjednoczenia zawodowego polskiego" 

odbędą się: 
w niedzielę, dnia 16 czerwca 

W Kray.Stid przed poJudniern o godzinie 11 u 
p, Kefonhorstera. 

W Essen po po!udniu o go<lzi1J1ie 3 na salf p. 
Meistra. frohnhausenerstr. 

W Giinnigfeld po poludniu o godz.inie 4 na sali 
p. Arerusa. 

W Hochfełd po poJudniu 01 godzinie 6 w lokalu 
p. Lohberga. 

W l(alk przed pałucf.niem o S?;odzjinie 11 na sali 
p. Beckera, Milhlheims1ka ul. 62. 

W Stairogardz,ie w !fliedzielę, idnia 23 cz.erwca, 
po pofti<l.niiu o godzinie· 2 na sali p. Buddy. 

Zebrania członków 
od:będą s·ię 

w niedzielę, dnia 16 czerwca: 
W Marxloh po poJudniu o godzinie 5 u p. Płaca 

Na porz<!!dku dzienn.ym obór deJe,gata i mężó:v 
z.aufaniia. Zebrania odbywają się co trzecią 
niedzielę każdego miesiąca. 

zawczasu pomyśleć o innem dla waści 
i stryjenki schronieniu„. bo niechby o
na wpadła im w ręce, trafiliby po nitce 
do kłębka !„. Czasu nie trzeba marno
wać i co żywo łatać, jak można. 

Opierającego się jeszcze Ploryana 
ujął Dziewanowski pod ramię i wypro
wadził na ulicę, w drodze mu zalecając. 
aby o całej owej niefortunnej ek1:;pedy
cyi nie wspominał przed zgromadze
Uiem. 
. U generała Wojczyńskiego zastano 
izby dworku na Lesznie, w ~dębi ogro
du pofożonego natłoczone. Dziewano
wski z Florya~em podszedł wprost do 
st~ruszka, gospodarza domu i pr~edsta
W1ł mu porucznika. Wojczyńsk1 ura
d~wal się wielce Gotartowskim. Ra
rn1ona mu roztworzył a uściskał go ser
decznie. 

- Niebo cie nam zsyła, poruczniku! 
._zawołał z ukontentowaniem. - Toć 
rny tu siedzim jak tabaka w rogu, ~i~ 
\l/iectząc, v.r którą stronę pójść. Mo~c~ 
Panowie! Porucznik legii włosk1eJ 
Przybył do nas z Berlina! Imć pan flo
TYan Gotartowski !... 
, . ~uch powstał w izbach. Kto . ŻY'' 
~Pieszyt do Floryana rękę mu ~c1s~ą~ 
Sb Przyjrzeć mu się przynaJmmeJ. 
t.arszyzna atoli wzięła go wprędce 

lll!ędzy siebie i do zacisz:oneg-o wpro
wadziła alkierzyka. Tu posypały się 
ilYtania bez ko il ca. Panowie: Mi chat 
~Ochanowski. Joachim Moszyfi~ki. mar 
ł Zalek Stanisław Małachowski, Sobo
e~ski, Gutakowski, książę Jabtonow
~ki, Pułkownik Siemianowski, Aleksan 
c er P?tocki - rej tu wodzili, !lad rela
..Y~~~ryana czyniąc uwagi.__ _ 
~ :~~' „, {Ciag dalszy nastąpi). ; .. , . , ~v~j 

',1•,t. '· ~ ~~~„: .•• I „·, 

W ąe!senkirchen-BLmarck po p Ioon·u o g-o
<lzm1c 4 u p. L enscheidta w B' mar1.-k. 
Wiec Zj~dnoczenia Zawodoweiw Polskiego 

w Laar 
odbędzie się w środę, dnia 12 czerwca wieczo
;em .o g.odzinie 8 w Jokalu pana Schra~·en, przy 
Kościele .. Omav.iane będą sprawy ostatniego 
bez~oboc1a w hucie „Phonix", zatem liczny 
udział wszystkich Rodników z La.ar pożąd311y. 

Zarząd. 
Hombrucll Barop. Na o tatniem zebraniu o

brano: Stanis.lawa Mać};owiaka. zastępcą de
le~ata·. Tomasza Jankowiaka mciem zaufa.i-1ia, 
mieszkaiąceyo na Kolonii, friedrichstr. nr. 8. 
Temu jest wolno sikladki odbierać. 

BACZNOSC HAMM ! 
Delegatem na łfamm jest obrany Józef 

Szczegoski, Colonie nr. 27. skarbnikiem Józef 
Hoffman. Cololl'ie nr. 2, sekretarzem Kaźmierz 
Kurek, Colonie nr. Z, zastępcą Stanis.law $ron. 
Colonie nr. 6b. rewi1zoramr Andrzej Judek Co
lonie nr. 5. i Józef Popiolek, LanS?;cstr. nr. 10:3. 
Mężami zaufania dla miejscowości WiescherhO 
[en, Józef Hoffmann, Colonie nr. 2 Jan Ciesiel
ski, ColonJe nr. 27b. Na lfamm Michał Lukasze 
wicz, forsterhausenerweg nr. 62 frnnciszek 
Szczotka forsterhausenerwc~ nr. 62. Upra
sza się tylko wymienionym skladki placić. 

• ,Zjednoczerl'ie Zawodowe Polskie" 

Towarzystwo św. Andrze}a w Obcr-Marxłoh 
zasyła swemu dz.tonkowi w <lzief1 ślubu dn. 
13 czerwca pa.nu 

TOMASZOWI I<ONIECZNEMU 
oraz1 jego dozgo,nnej towarzyszce życia pannie 

ROZALII l(ALJTKOWfJ 
ja·k najscrdeczniicó·sze życze11ia. zdrowia, szczę_ 
ścfa, ,i blogosJawiei1stwa świetcS?;o. Oby Pan 
Bóg- blo:gosfawir was.ze zamiary. W koricu wy
krzykniemy: M~oda Para niech żyje! aż. się 
echo ·do Po1lski od'hUe. ! Zarzad. 

'"'..\.~t0!l°f~'l')'C" -....: ·t•'"'':.~# •.. 11,r ,--

~'~tł. ~.~~t,fffi~ 
~fo1~~~ 
~r 

Swemu kochanemu bratu 

ANTONIE!'lU śWIERGELOWI 
życzę w idniu Jego świętego Patrona, iakuaj 
lepszego powodzenia, dużo szczęścia, d.lugfogo 
życia przy czcrstwem zdrowiu i bfogos.fa1wicń 
stwa Bożego. 

Ile dz.iadów na odpuście, 
Ile listków jest w kapuśc1ie: 
Tyle lat szczęścia, sJo·dyczv 
Podpisani brncia życza. 
W ko·ńcu wykrzykuja: Kochany 
Brat Antoni niech żyje! 

· (686) Brada 
Wawrzyn, Stanisław, Woiciech. 

Tow. gimu. „Sokół" w Obermarxloil 
donosi siwym druhom, iż przypadające po-sie
d'zeinie na niedzielę, dn. 16 ,czerwc~t. odbędzie 
się zaraZI po wielkicm 1.1iabożci'1stwie o godz .. 
pół 12eJ Z powodu, iż bierzemy udr.iall w rocz
nicy tow. gimn. „Sokól" w Marxloh Wymarsz 
oz·naimiony będzie na posiedzeniu. Liczny u-
1dziaJ 1dnthów pożądany, (2) Zarząd. 

Bracz,ność Rodacy w Rccklin~l:iause:n i oikoilicy ! 
W niedzielę, dnia' 16 czerwca urządzamy 

latową zabawę z tańcem w lokalu ,,Villa: .Fran-
1ka" na która wszystkich rodaków i rodacz
ki 1z°aprnszamy. Muzyka: doskonała. Pod osobi
.stą batuta parna Pietrygi z Recklingh~usen-
Sud. (685) Komitet. 

Towarzystwo św. ftoryana w Ivlerklinde 
po<laije swym czJonkom do wiadomości. iż w 
niedz.ielę .dJuia 16 czerwca urz;,1dza rabawę o 
godz. 4 po por.. na s:~li .P: T. Oillke.ra, na którą 
wszystkich naiup11zeJm1eJ zaprasza (2) 

Zarząd. 

Uwaga: Cz.fonk·oiWe niew~pfatni. muszą 
się uiścić ze .skfa1dek. Rodacy, me oo.lezący .d~ 
ża:dnego Towarzystwa, a .którzyby ~l1Cieli 
w~iąć udział' w tei zabawie, muszą się na 
cz:Iionków zapisać. ___ ......... _„,, 

Towarzystwo św. Wojciecha w Kam.ap 
donos.i szain·o1wnym azJonkom, oira~ rodakom .z 
Kam01p i okolicy, di nasza roczmca od.będz.1e 
się w niedzielę, dn. 16 czerwca, na s<;I1 pana 
Leber. Szawm:>wne Towarzystwa, ktore za
iprosze111ia ·debraly i te, które dla b~aku adre
sów zaprosz.eń 111ie odebr~Y. a chc1a~yby nas 
swą obecnością zasrz;azyc1c, ser<l.eazn~e zapra
szamy. Szainowne }?"'varzystw:i- prosimy ?rr;y 
być z chorą,gwiam1 1 palaszam1. Pr~ram „ Od 
godz. pól do 3ej· do kwadrans po 3~ przy1mo
wanie braitJ11ich towarzystw, o g~dz. pal_ do 
4~tei pochód ido kościol~ na polskie, I?a,bozef1: 
stwo z kazaniem polsk1em • ~ kosc10ira po 
wrót na sa:le, g:dztie się odbędzie dal.sza zaba-

' Wstęp dla cztonków wszystk,1ch towa-
;';,-stw 30 fon. dla niecz.~onków przed. czasem 
50 fen przy kaisie 1 markę. Cz.lonkow1e, za~e
giające. 4 miesJące ze skla~kami, ~ędą mus1.e
:li -pfaCiić jarko nieczlonk-OWJe O ltczny udz;.al 

. (Z) Zarząu. 
proSI 

• oło śpie ·u .• m ły Orzeł" w Duisbnr u 
b..::hodz.i w ri:"eJziele. dma 23 urn ca, rb. na 
ali p. Bertrama prz ' \ erthauserstr. nr .. 190 

(\i tom aal) S'\ ą 6tą ro~wj e polącuicwn;:i. 
ze śpiewrum, deklamacyJ.mi or z prze.dsmwie
łliem teatralnem pod tyt. ,.Ulicmik \'arszaw
ski'" 1 „Pijak w trumie". 1 1a zaba ·e wszyst
l\k:h Rodaków i Rodaozki jakote'.l Towarzy
stwa i K-Ol!a śPie :vu crdecznle zapraszam„•. 
Początek o ~odz. 5 PO poludniu. Po1tc\vai 
zabawa jest zamk11ieta. przeto wstęp dozwolo
ny tylko za zaproszeniami. Cześć pieśni 'POi-
skiej ! (3) Zarząd. 

Tow~rzystwo św. Barbary ' Oberhausen 
J><Xhi.ie swym czlonkom do wiadomości. iż w 
niedzielę. <lnia 16 bm. bierze Towarzystwo u
d7.ial z chorągwią w roci.nicy Towarzyst'W1l 
św. Jami w ł-'rintrop. Cz1onkowfo wfoni się 
stawić o KO<fzinie pół <lo :?ej po południu. O 
Iiaz,ny u dziar prosi (l) Zarząd. 

Tow. i;::inm. ,,Sokół" w Gclscnkirchen-Hiillen 
urządza; w mil dzielą. dnia 16 czerwca. rb. 

ZABAWĘ LATOWĄ 

po.!ączowi z ćwiczeniami i ta1'icami w lokalu 
p. N~tchbarschulteg-o, Wanncrstr., na którą jak 
najserdeczniej zapraszamy 

Czołem! (3) Wydział. 

T owarzyshvo trinm. „Sokół" w Gahmcn 
podaje do wiadomości w~czystkim druhom i 
l(odakom z Gahrnen i okolicy. iż w niedlzaelę, 
dnia 16 czerwca obchot\zi drugą rocznicę swe
go istnienia. Porzadek za ba.wy Jia:stępuJący: 
Od ~odz.iny 4 do 5 przyjnl{)wanic Gniazd po
zamiejscowych. O Rodzinie 5 rozpociz.nie się. 
k0<11ccrt wykonany przez orkiestrę drulia Pie 
try~i z .Reck!inil!auscn-Siid. O ;.rodz,iu.ic Gej 
ćwiczc.n~a. potem ·dalsza: zabawa z tał1cem. 
Szruuownc Oniazda, które zaproszonia odcbra
ly, i te, które dla braku atlcsu /'Zaproszenia nie 
'odebra!y prosimy, aby racz:rly nas swą o
becnością jak najliczniej zaszczycić. R.oczni
ca, odbGclzie się na sali p, .Mernurna w Oah
mcn w pobliżu kopalni „Prcussen I'.' Z Dort
mund elektryka pr;zejc;~dża obok ir<>ścii1ca, 
gdzie się ma uroczystośl: odbyl:. (2) 
Czołem t Wydziaf. 

Baczność Towarzystwa kościelne w parafii 
Hamborn! • 

W niedzielę, dnia 16. czerwca, po po.fudniu 
o got~z. 2 u pa,na Busclunanna odbędzie sjG 
pogadanka celem omówięuia zbliżaJacej sie 

pielgrzymki ido Kevclacr. Przeto proszę sza
,11ow11e zarządy tow. k·ościcłnych, aby na owq 
pogaillankc jak naj!icznicJ i punktua,Jnic swych 
zaistc;pców przyslaly (I) 
Jen .Maciejewski, przcw. Tow. Ś\V. Barbary 

w t hm 1 liD·L :; • 

Tow. św. M~chała w Recklini!h.-Siid (Bruch) 
podaje SWY'Tll cz!onk()Jll do wiadomości, ii mic 
sięcz;ne z,ebranic odbedzie· się w niedziele. d11. 
16 czerwca o godzii.n:ie pól do 2Q.i po po.Jud11it1 
O liczne stawienie się wszystkich prosi 

Zarząd. 

Uwa~a: P.osJcdzenie zarz::idu o zwyklym 
czasie.. Wszyscy cz.lonkowic zarządu i clmrąży 
i asysfonci powinni siG stawić. ( l) 

przcwodnicz.1cy. 

Ko\o śpiewu „Słnwik" w Marx.lob 
oznajmia swym czlonkom, iż 1zwyczaj.ne zebra 
nici odbędz.ic się w niedziclG. dnia 16 czerwc:.i. 
po po.fudniu o godzinie 3 na sali p. Schweins
berga, ul. tąkmi/a. O liczny udzial c7lonków 
i gości uprasza1 (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi szanownym ozlonkom, iż przysz.lc zc
bra·1tic odbędzie się w niedzielę, dn. 16 bm. 
przed potucl:niern o godzinie 12, na które prosi 
QI jak naiiliczirnieiszy udzial czfonków. Goście mi-
le widziani. Zarz<1d. 

Towarz. św. Stanisława B. w Wanne (Zachód) 
W niedzielę, dni:a 16 cz.crwca obchodzi To 

warzystwo swą 6-ta rocZlnlcę JJa sal' pana 
Breiinga przy ulicy Oedsenkirchencrstr. prze
to uprasza się Szan. cz.lonków, aby się stawili 
o godznie 2 po po.ludniu. Porzadek naste:mią
cy: Przyjmowanie bratnich Towarzystw od 
godlz.iny drugiej do trzeoiej, o godzinie 3 i pól 
wymarsz do kościofa na nabożeństwo pnlskic 
po nabożei'istwie powrót do lokalu, gdzie na
stąpi powitanie gości przez przcwodrniczącev:o. 
.ko111ccrt. dektamacye, mowy ii śpiewy. O godzi 
nie 9 przedstawienie teatralne „Na granicy 
Indyan". Wstępne dla cz.lonków wszystkich 
bratnich towarzystw wynosi 30 fen. dla goś
ci przed czasem 75 fen. przy kas.ie 1 markę. 
Uprasza się wszystkie bratnie towarzystwa 
które Za;Proszenia odebraJy, i te, które zapro
szeń ·dla braku a<lresów odebrać nie mo
-gly, aiby .oo·s swą obecnością ze swymi chorą
gwiami zaszczycić raczyly 

Uwaga: Uprasza sie szanowne Tow:am;y
stwa miejscowe, ażeby nam przy mszy św„ 
o godzinie 8mej asystowaly z chorągwiami. 

(2) Zarząd. 

Wielki wiec sokolski w laar 
odbędzie sie 

w niedzielę, dnia 16 bm. 
o godJz~nie 11 pr:z:ed poJudniem na sali pana 
Schravena. naprzeciw kości-oCa katolickie~o. 

Na wiec ten zaprasza się wszystkich R'.l
daków mie.iSc<>WYCh i z okolicy, czujących się 
dotąd jeszcze Polakami i posiadających cho
ciaż malą iskierkę milości Ojczyzny. Hei, ramie 
do ramienia! Opaszmy naszą o.iczyzne silnym 
1af1cuchem milości i zapalu ! 

Czołem! 11 KomUet. 

Baczn ć 
Zaba 1.'a i' ot śpie u •• \i ·ie J z' 

~e s:e w niedziele. dn'a 16 zerw a o 
5 po poludruu na U p. Kremma przy 
Me k n orferstr. na która szan. Rojakó za
praszamy. Zarazem donosimr. że przy scli znaL. 
duje · piękny ogród. gdzie s1 sz r:. pubfi 
dość dobrze 2wa. ri. może. 

(3) Z rząd. • 

·arzys!wo św. Alojzego „„ Cottenburi:: 
d z.an. członkom, iż przyszle zebra.i io 
odbędzie się w niedziele. dni~ 16 zerw o go
dzinie 4 po poludnhl. Uprasza się szan crlon
Mw, ażeby sie Jaknajliczniej stawili. ponie ż 
przyjdą pod <>brady spra:wy, ty zące s·ę rocz
mcy, Tow. nasze o. R dacy, którzy je zeza 
tie aiale-lą do TO\varzystwa, n:echa.i przybęd~ 
na zebranie i dadz. sie \VVi'sać do To arzy
stwa. o co uprz jmie uprasza (3) Z ząd. -------
To • gimnastyczne „Sokół" w Rohlingha~en 
donosi swym druhom oraz \ szystldm Roda
kom z R.ohlinghaus n i okoli-cy, iż Towarzystwo 
nasze ob hocm w przyszłą niedzielę, dnia 16 
czerwca trzecia rocznicę swego istnienia. n 
sali • r. Petersa ulica Bochumska m. 20 Po
czątek o godzinie 4 lJO po.Iudniu. Program za
bawy: Gimnastyka i taniec • 

Uwar.;a: Zebranie. które sie mialo odbyć 
w przyszln J1iedzielę, o godzinie 4tej, z pOl\vodu 
zabawy odbędzie się o godzinie pól 12ej, prze~ 
to wszystkich druhów upraszamy o jaknajlicz
niciszc stawienie się. Po zebraniu próba ćwi-
.czc11. Czo!em ! (3) Zarząd. 

Baczność Polacy w chonncbcck i ol·olicy ! 
W niedziele. dnia 16 czerwca odbędr..ic ię 

zabawa z tańcami u pani NiekHmper. ulka Saat 
hruchstr.. Przygrywa~ bc;dą dudy i skrZY1lCC. 
wstepue 1 marke (677) Komitet. 

BACZNOSC l<LEY ! 
Towarzystwo św. Antonicito 

donosi swym druhom oraz ;vszystkim życz„ 
liwym rodakom, jż urząd!7..amy :zabawę lato
wą. dnia 9 czerwca na salt p. Riissmarma w 
Kley. P.ocz(\tek o p;odzinie 4 po polu dniu. ( 1) 

O liczny udziat pro i Zarząd. 

Tow. ghunastycznc •• Sokół" '"' Mł(idcrich 
<lonosi wsz:ystkim Onfazdom Sokołil'h olm~gu 
7-p:o ii Tow. girnn. „Sokó.t" w Meidcrich ob
chodzi w nlcdiiclc. dnia 30 czerwca sw~i pierw 
szq rocznice z popisami o nagrody. Zwracając 
na to uwa~c„ prosimy do teiro się r.astosować. 
Wszystkie pisma i listy tlo SokoJa pro!HG nac.1-
sytać na ręce przcwodniczacego Tomasza Mi
chalaka , D. M.eidcrich, Dilp~Jstr. nr. 17. 

Baczność druhowie ol..r<;~u XI. 
Podaje się do, wiadom0ści, ii konferencya 

okrQgowa „Zjednoczenia Za w. Pol. „ odbcdzie 
się dnia 16 czerwca o godzinie 2 po potudniu 
u gościnnego pana Platea. ulica Wilhelrnstr •• 
na:rożnik Mittelstr. w Marxtoh. na co się dru
hom zwraca uwage z miejs~owości .Marxloh, 
13ruckhauscn. Ober-Marxloh. ttamborn. Schmidt 
11orst. Buschhauscn. liolthausen. Zarazem sie 
zaprasza sąsiednie~o delegata z Laar. 

Z powyżoi wymienionych miejscowości za
pra~za się także delegatów i mcżów zaufania. 

Członek Rady Nadzorczej na olm:g XI. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „Swic

toiózafacia" w duiu 5 maja 1907 uchwalil co 
następuje: 

Komitet „Swietoiózafacia" sklada pa.na Jó
zefa Haina z Bochum-l1ofstede z jego urzędu 
jako skarbnika „Swi..:toiózafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. Komiteł 
,.sw· .tojózafacia'' potwierdza wybór pana Sta 
nisfawa Zmyśloneg9 z Wattenscheid na skar
bnika „~więtojózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi rlainowi z Bochum-Hofstede przyj
mować nadal skladck na „Swiętoiózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
na ręce pana Stanisława Zmyślonego z Wat„ 
tenscbeid, ullca Bochumcrstr. nr. 156. 

Komitet „Swiętojózafacia": 
Pranciszęk Matysiak, przewodniczący; Andrze 

Kran z zastęoca; T. Nowacki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z R.au
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rott
hausen. Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattenschcid. .Franciszek Krupka. Wojciech 

Kotowskj z Essen. 

Towarzystwo św. ,Jana Nepom. w fr-introp 
donosi szan. cztankom oraz Rodakom z f rin
trop i okolicy i Towarzystwom. które z:aprosz.e 
nia odcbraly, oraz tym, które dla braiku adre
sów zaprosize11 nic odcbraiy, iż obchodzimy 
w niedzielę, <lnia 16 czerwca riaszą 3 rocznicę 
na sa!i paaia fri<lrichs, dawniej (l(leinscmlingS
hausen), Oberhausenerstr„ na którą wsz.yst
kie szanowne Towarzystwa oraz wszystkich 
Rodaków serdecznie zapraszamy„. T<>warzy
stwa prosimy przybyć z chorągwiami. Pro
gram: Od godziny pól 2ej po J>Q1. do 3 i pól 
przyjmowanie bratnich Towarzystw. O godzi
nie pól 4cd pochód do koociola na nab<Y.leń
stwo, po nabo2eństwie dalsza uroczystość, pod 
czas której koncert, śpievry, deklamacye · mo
wy. O godzinie 8 będzie od~rany ladny teatr 
O lit:zny udz.ial prosi (2) Zarząd. 

Tow. zupełnej wstrzemięźliwości 
„Wyzwolenie" w Bochum. 

Przyszle posiedzenie odbędzie się w 
sobotę. dnia 15 czerwca o godz. pół do 
9 wieczorem w lokalu p. Holzschnei
dera (Salamander) przy ul. Alejowej. 
Liczny udział członków pożądany. · 

Zarząd. 
Z2§ -----~~-------- ·------·-2!±2!2S 

Za -OR"los.zenla i reklamy redakcya wobec 
publiczności nil" od1>0wiada. 



Dia teatrów amatorskich. l TJlko tlla Bołlnka mam :Ja SJtrzedai? 
. , . ~ DOIVI .._ 
Jr l(apitan, Ja!uch mało. (2 akty, 9 m. 4 11.) ~ w Rfcklinghansen-Stid w bnrdzo -.m 
'-'ena 25 f~n. z i;rzes: 35 fen •. , . ~ dobrem polo&eniu pod dogoduymi .... 

- G.w1azd~ 1 G\y1az_dor .• zb1?r dramac1kó"'.", B .., • worunkami przy małej w
1
.fadfl i ~ 

kome<ly1ek, dy aologow 1 w1<low1sk szopkowyc11 I · hardzo ranio. 689 ~ 
na >rwiazdkę i kolendę. Cena 80 fen z przes. . , . · Prosz~ p1zyjść zobactyć ! -~ 
90 hll. ~ i ojeiecłla Gr~1l1ar~ki - I 

. - Grube ryby. Komedya Michala Baluc- ! w Re cklinghansen-Stld, ul. Wysoka(Hochstr.)85 
a<:1ego. (3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,50 mr. z prze 6 ---------·----
eylk• 1.70 mr. I ,, . . n 

1 
. 

- Ja:iell z pod Ojcowa. Obrazek wiejski ze ;\amrnmca \Y US rnwrn 
ŚPll' . am1. (1 akt, 4 m. 4n.) Ceno l mr. z 
prze,_ J,10 mr. · przy ui Bi·rnardl nr. 27 - do nas na-
•r. __ L k . . . leżąca a położona hard_w J..o~·zystnie, bo 
. u a1 za pana. Monodra~m ze śpie~am1 w pobl :iu koszar nadaJnca eie zatem na 
1 te: 1carrn. (l akt, 2 m. ln.) Staruszkowie w . . ' . "1. • . • 

zaktach. :Fraszka sceniczna ze śpiewem (1 przeds1~b10rstwo kazdego rodzaju, JCSt 
ak;. 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. pod bardzo kor,ystnyn i WB.ruukami od 

Lew zwyciężony. Dramat. (4 akty, 6 m. zaraz lub później do nabycia (688) 
7 1t.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen . 

. - ~zowianlie. Obrazek dramatyczny ze Drtt A Ski & Langner 
~PiewamJ. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 mr. z ~ 
JHzes. 1,40 mr. Dom Brnkowy. Telefon 1960. 

- l(oooelerya otwarta. Komerya pri~ p· ' (P ) 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 n.). ____ o zna n osen._. ___ _ 

- Kosicielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. B d "li I 
:12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. U li!\ gł. drwonek. f8fi mJ. 

Bartos z pod I(rakowa, czyH Dożywocie w Ze«~ro[, ide11zonll> n 
letaf2U. Obraz scenicZiny. (1 akt, 4 m. I n.). &U (il\ niki'ow. 'l,a5 ak 
Cena 1,00 mi:,., z przes. 1,10 mr. zon·ar1.11~ czysto 6 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (lakt, · ~ li~ srebrny J85 mk. 
6 mężczyzn, 3 niewiasty), Cena 1 markę, z '19nni"1· około 2000 ilm1tr:A 
i:rze~ylka 1,10 mr. li 151\ cyi wys. darmo fr 

Bursztyny Kasi. Obrazek ludOwY z muzy- 'tJ M n ae· p , 
k~ śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyzn, .. r;r a uanec~1ł oznan 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze_fil'lką 1,10 mr. ~ 

Bankructwo partacza. Komed_ya - opera. ,;; ul. IH~nnareli.a e. (440 
(1 akt, 4 mężczyzn. I niewiasta). Cena 1 mr., -------------
2 przesylką 1,10 nir. *~~*3**5~~~~~~~~"~~* 

Babunia. Komedya Maryana Gawalewicza. ~ Tabak dO • I ~ 
(2 akty, 4 m~żczvz11. 2 niewiasty). Cena 80 ~ ę zazywa·n a ~ 
fen .. z przesylką. 90 fenvgćw. Ut <!J 

Błażek op~tany. Krotochwila ze śpiewami. ~ BudgosLą O) 1lt 
(1 akt. S meT.czyzn, 3 niewiasty), Cena 1,30 * J . I\ ~ '* 
•1r.. z przesylk<1 1 40 mr. ilt 4! D W th I l I# 

Bilec.lk miłosny. Drnbnostlrn s.cenicz.na Mi- m z .urmy • oy a er po eca ~ 
chala Baluckiego. (I akt. 2 mężczyzn. 2 nie- * w znanej dob1oci. tylko hurtownie ~ 

- Chlopf arystołcracl. Muzyka r śpiewy. ~ :a 
Cena 50 fen., z tlrzes. 60 fen. 4 A. Barci szewski m 

- Chłopiec studukatowv czyli zaklęta w ~ ~ 
kaczki książniczka na Ordnackiem. Korne- ~ Bochum ~ 
<!yo-opera. (okt. 8 m„ 1 u.) Cena 1,00 mr„ z ~~ ul. klasztorna :nr. u~ Telef. ił„-4~. )U 
przes. 1,10 mr. m G f1t 

- CZMtowska ława. Dramat lude>wy. ~ eneralny za.,,tępca I 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 n.jewiast). Cena 4,00 Mt na Nsdrenię i Westfalię. * 
mr „ z. przesylką 4,20 mr„ 'tJł ~ 

Cztery dramaciki na tle tlziejów moraw- *~~~~~~~~~~*i~~~* 
sklcb: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka ~~~~~ ~-··· 
(-4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) Rodacy' popie1·aj- ..... ..... 
Bożena czyli córka kmiecia na czesk1im tronie • ełe prze- !;f'ZY ~amów~e· 
(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n.). mysi pplski. 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. ~-~~...,,_.,_.._,..._,, niach prositny za· 

- Ciekawość pierwszy stopień do Piekła. -._.iSZJDV ehe·„!!ł!.a k""pc•;Ull 
1
• 

Przyslowie dramatyczne przez Jana Chęcjń- li.I „ ,VG'V u vn 

skie_zo. (1 akt. 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z dopranfaod38do44 przemysłowc6w. 
prze~. 90 fen. mk. dostarcza franko 

-Delikatne zlecenie. Komedya Mieczysla· J. Tbłeł, aby zamieszczali 
wa Chrzan{)łWskieyo. (1 akt. 1 rn. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. Erkenschwfck. BW~jc ogłoszenia 

( Hurtl'wny i def.ałinzny . 
- Dobrodziej. Obrazek dramatyczny. 1 ek?vd masEyn do goto- w nas~em f iźruit, 

akt, 4 m. 2- n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. wania. pleców i calkow. 
- Dla świ~tei ziemi. Sztuka ludowa. (4 wypraw· (687) Kureom j prze. 

aktv, 9 rn. 7 n.) Cena l,6o mr. z przesylką 
1.70 rnr. 3 porzqdnyelt. mysfowcom, któ· 

- Dwaj r<>ztargnien?. Krotochwila. (l akt, Clel kraw·1eck"1cl1 a m. l n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. I rzy w ~.aszej ga· 
- KuzYUek. Drobnostka sceniczna Michala na stałe zatrudoienie i • ł . 

Baluckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z dobrą płac~ potrzebu_ie. l!;d:JC10 Of1 asza]~ 

Handel 
me p 

riolskiej firmy 

an 
I 

I 
W Bru eh u, Bochumerstrasse I 

sprzedaje wi~cej w tygodniu, jak niejedna okrzyczana ftrDta 
żydowska w 1nłesiącu. 

Czemu? 
'150 Polac~. "' Bruclm i okolicy trzymaj2' się 
.a;;, J do swego I" 

Bo Polacy · wiedzą, ~e kapują u mnie 
towar lepszy jak u tyd6w. 

Kredytu udzielam tylko Rodakom. 
--~......,~~-~ 

Moja 

OSZCZĘDNOSCI 
daje każdemu sposobność odłotenia zbytniego grosza, bąilź to na czarn4 

godzinę, bądź też na powrót d.1 Ojczyzny za. dobrem oprccentowaniem. 

I 

n I Przes. 90 fen. Fr. 'Dr~Ht·id~ 168•1 !lł·1An1.. kuin.991·~cv 
Langeodreer,I Ueminger- u '""'lJ. ii 114 ...; J 

Księgarnia „Wiarusa Po Isk."' Bochum str. 8 nrsz przy dworcu powiedzB,, t0 U; • k d t . K o d , I 
DYWANY każdegrnduia i wielkości OO- Wspólnik 1t:i~0:;:a:~~~: ID tere s re y owy I as a sz cze n osr1 

pyla, czyści i farbuje. odnawia i oczyszcza z z kapitałem 5-6 tysięcy • „11 _. 1• molów. f'ARBIERNIA GALLUSCHKE. PRAL· marek może przystąpić cy w1e~1e lt *'- H (wchód z 
NIA w BOCHUM. Tel. nr. 911. do wielkiego interesu oghszenfe miał~ I erne Bahnho-rstr 50 

filie: Hofstede, Heme, Eickel, Rmrłing· kredytowego. Zgłoszenia I i *""'~ ' li 1 Oststr.) 
hausen, Linden, Hattin2en, Lan1!endreer. J,łair· do Ekspedycyi ,,Wiaru- S.\UJ.ivoli. 
ten, Castrop, l(amen, Dortmund, Gertbe, ' sa. Polskiego" pod nr. ......~. Telefon: Berne 577, Bruch 581. 
~orockhovel. G„9. ~-......,.. _.,,..„. 

I 

..,,,, •.. V"."łJIQ„„~,,_, ,..,.,.„ .... „"llt' ~, •• ....,.....,......, •• ..._.-_._,,,.._,~,_~.,,- ,c:o..„..,.,__...~.~~-ł{~a(...,....lr, ... ~: _.Cl!_ 

D--.;~~iiimi~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimmm'l"t!:~.,,~~....,, _.g. ,_.,~ .4iWf4WłObt- ... llILJJ!Dll' 
1 sam•&& WCW. ~· 

WiłóG Pł*'H 'HRftłli EEWfRRlł!;!V-~lllmMffH i H MiB~EBtlll L-ł4ti""'53'EY1l~~ 

BnM dębowy. 

Lustro z szafką. 

a 
najstarszy 

• OftT, 
' polski skład mebli 

Specyałoość: Całkowite urządzenia miezkaloe. 11.5 Szafonierkn. 

Maszyny do gotcw~nia i wszeJkie sprzęty kuchenne za g~tów kę i na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Pl zy całkowite.j wypr~wi~ pctrzebu_iesz f<,(Jdałm 25 j.Jto~. wpłaty. 

,,..,. „ ._„~.... „ „~ ~ ' ,. 
I ~ :.t "ft '4':/:'.• ł._ ' ~„ ... ~, „ 

Łóżko z materacami Krzesełko Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fantazyjnem 



B }Jiątek, 

Codzienne pismo ludowe dla Pohków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
1Vfcbe0i todziennie Z Wl'iatkiem dai J>OŚWiCLtecz
tYCb. P1aedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
fY110Sl 1 ~r. 50 fen., ~„z od~oszeniem do dornu 1 mr. 
~ ten. ,.. W1arn Polsk~ zapisany jest w cenniku pocz •'W'YJll pod 1.nak1em „L. wlnisch nr. 123." 

I 1111 late za 11111 I DJczrz11 I 
Za Inseraty placi sic za mleJsce rzadka drobne&e> •r• 
tu 15 f. 02loszenle, zamieszczone orzed inseratantł 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy i 
•• Wiarusa Polskiego" nalety frankować i podać w 
nich dokladny adres oisząceio. Rekop. nie zwracamy 

Redakcya.. drukarnia i księgarnia znajduje sie w Boclwrn, przy alicJ Malthe3Crstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
__ _? --------- -----

r. Roda.lee polscy! Uczcie dzieci swe I Z Hamborn sprowadzono do Bruck
.awić, czrtać I pisać po polsku! Nie ; basen kilku policyantów 
test Polakiem, kto potomstwu swemu • 

Z tego powodu prosimy naszych 
dotychczasowych czytelników. aby 
przygotowali potrzebne pieniądze i dali 
je listowemu, skoro z kwitem przybę
dzie. Tak samo zechcą Rodacy gorli
wie agitować, aby „Wiarusowi Polskie
mu'' licznych nowych na lipiec, sier
pick i wrzesief1 pozyskać abonentów. 

„W Ameryce sa trzy miliony Pola
ków - a ci niemal '' zyscy są katoli
kami. Trzy miliony osób, to zna 
600,000 rodzin. Wiadomo. że każda ro
na płaci regularnego podatku na bisku
pa 50 centów rocznie. A więc 600,()()0i 
rodzin polskich płaci na biskupów a 1 

ryka1łskich 300,000 dolarów regularne
go podatku co rok. Oprócz tego księża 
składają różne sumy biskupom, trochę 
z obowiązku, trochę z obawy. Te 
składki od przeszło sześćset księży Pol 
skich wynoszą także sporą sumkę. O-· 
prócz tego biskupi mają zawsze poda
runki od spekulantów gruntowYch prz 
budowaniu kościołów polskich, zakład · · 
niu cmentarzy polskich itd. Wszystkie 
te dochody biskupów amerykańskich 
polskich parafii wynoszą razem jakie· 
pół miliona dolarów rocznie. albo i wie 
cej. A wszystkie dochody te muszą· 
pokryć polscy parafianie. Gdybyśmy 
dostali polskich biskupów. natenczas te 
pól miliona dolarów wYPadlyby z do
chodów biskupów niemieckich i irlandz. 
kich!" 

c' salemczyć się oozwoli ! 
· c ! Jak niemcy się organizują! 
. Z Qpadków dni:.. Każdy naród dąż~cy naprzód roz
J I ~;·Jl poznał znaczenie dobrej organizacyi i 

dla tego w państwach kroczących na „W i a r u s P o l s k i" 
kosztuje na cale trzy miesiące, wraz z 
bezpłatnym dodatkiem reli~ijno-powie
Sci owym p. t. 

Ciało dyplomatyczne w Tangerze wy
nj~, itąpikt przeciw samowoli niemieckiej 

QI w Maroku. 

Londyński „Times" donosi, że cia
!o dyplomatyczne jednogłośnie odrzu
ciło kontrakt pewnej firmy niemieckiej 
z rządem marokańskim w sprawie pe
wnych :prac publicznych w Tangerze i 
uchwaliło zażądać zaprzestania roz
poczętych robót. 

Nieporozumienie wynikłe z powodu na
paścl wykonanych na Japończyków w 
San Francisko starają się rządy odno-

1 

śne załatwić jak najprędzej. 

Pomiedzy ludnością Japonii · pa
nuje wie1kie oburzenie z powodu bez
ustannie objawiajgcego się wrogiego 

~ USJ}Osobienia zachodnich s(anów Ame-
ryki wobec Japończyków. . 

Porozumienle co do dochodów cel-
1ycb i wydatków na wojsko i mary
urkę pomiędzy Węgrami i Austryą 
iest w obecnej chwili wykluczone. 

czele cywilizacyi i postępu (np. w An
glii), widzimy zarazem najwspanialsze 
organizacye. Niemcy, idąc śladem 

„Posłaniec l(atollcki" innych paf1stw, pozakładali również 
najróżniejsze organizacye. Mają w tylko 
kraju „ostmarkenferajny", „flottenfe- 1 markę i 50 ieny~ów, 

rajny'' i t. d., za granicą „szulferajny" a z odnoszeniem do domu 42 fenygów 
i tym podobne organizacye. Ztąd też wieccj. 
niemiec wszędzie się obecnie wciska i Każdv może też posyłać za tę samą 
zdobywa sobie w świecie coraz nowe sumę „Wiarusa Polskiego" swym ro
korzyśd. dzicom. krewnym. znajomym, zarówno 

Nawet w sercu kraju polskiego, w czy mieszkają w Polsce czv też 2dzie 
stolicy Galicyi~ niemcy czynią obecnie indziej. 
starania do utrzymania i podniesienia Trzeba tylko Pod adresem: „Wia-
niemczyzny. rus Polski". Bochum nadesłać 1 markę 

„Deutsch-Nationale Correspondenz" i 92 łenygów 
donosi ze Lwowa: oraz dokładny adres osoby, która 

Zjazd kobiet polskich 
„Za przyczynieniem się niemców ma gazetę otrzymać, a ooczta owej o

narodowych, poruszono myśl utworze- sobie codziennie "Wiarusa Polskiego" 
nia Związku niemców w Galicyi, na dostarczać będzie przez lipiec, sierpień 
wzór innych podobnych związków nie- i wrzesień. 
mieckich w Austryi i w tym celu utwo- Przy zbliżającej się zmianie kwartału odbył się ubiegłej niedzieli w Warsza
rzono komitet przygotowawczy; W należy się starać, aby każdy Pola~ na wie.Obrady zagaiła znana poetka nasza 
Galicyi, według tej korespondencyi, ży- obczyźnie zapisał sobie „Wiarusa Pol- Marya Konopnicka, która w pięknem 
je 250,000 niemców, w tern wielu wy- skiego:' _____ przemówieniu zaznaczy/a przede-
znania ciugsburskiego. Projektowane www ' wszystkiem liczny udział delegatek z 
jest także wydawnictwo tygodnika ctta Ludowcy galicyJ· scy a Koło polskie. rozmaitych prowincyi polskich. stwier-
spraw niemców galicyjskich. Związek dzający nierozerwalność i ziemi naszej 
ma być powolany do pielęgnowania W Lwowie odbyla się narada wy- i ducha naszego. Tak liczny udział -
wśród niemców galicyjskich w ich ko- działu stronnictwa ludowego, oraz no- mówiła dalej Konopnicka - pozwala 
lonjach, tak katolickich jak ewangie- wo wybranych posłów ludowców w postawić pomyślne wróżby dla tych W< 

lickich, języka i szkoły niemieckiej i ~o sprawie stosunku stronnictwa do Kola żnych spraw, które zjazd ma na wido
Układy rozbiły się o wielkie· żąda- kontrolowania często wśród niekarzy- polskiego. Sprawę referowali Wyslo ku, a zwłaszcza dla sprawy równoupra 

, nia Węgier, które dążą do zupełnego u- stnych warunków dokonywającego się uch i Stapiliski. Wnioski ich przyjęto wnienia kobiet. ,Sprawa ta znajduje ~· 1 

Pj sa d · 1 · · wychodźtwa niemców i łączącej się z jednogłośnie. Polecono posfom, aby jeszcze w swym okresie bohaterskim: 
u mo zie menia państwa. tern sprawy ziemi." rozpoczęli rokowania z przedstawiciela glów ym wyrazem jej jest walka. O-

Z wlasnych sil naturalnie niemcy mi Kola polskiego. Od przebiegu i wy- tóż w samej tej walce, w taktyce, jaką. 
Pomi~iy Kołem Polskiem w Peters-. w Galicyi wszystkie~o. co zamierzają, niku tych rokowań zależy sformulowa- stosować mają, powinny wykazywać 
~rgu a stronnictwem konstytucyjnych nie dokonają. O środki na cele te po- nie wniosku wydziału, który przedsta- kobiety dojrzałość społeczną, jasność 

de1t1okratów toczą się układy. trzebne postara się im ktoś inny. wiony ma być zjazdowi stronnictwa. sądu, nieskazitelność przekonali, wY-
Wszędzie widzimy u wrogów na- Zanim zjazd orzeknie o stanowisku lu- trwałość w pracy, aby zarówno sama 

W tej sprawie zamieszcza berliń- 1 szych wzrastające w siły organizacye; dowców wobec Kola. posłowie ludow- walka. jak i przebudowa życia pocią
„ ski „Lok.-Anz." następujący telegram. ~ w społeczeństwie naszem natomfast, cy powinni utworzyć klub samodzielny J gnę?y za sobą najmniej cierpieti. Przyto 

Pogłoski 
0 

dokonanem porozumie- któremu organiz~cya k~ ob~onie . za- ażeby umożliwić w .Początku kaden- czywszy w ko1ic11 parę ustępów z oglo
tiu Pomiędzy Kole polskiern i konsty grożo~y~h skar~ow sw01ch, 1est nałpo- cyi parlamentarnej porozumiewanie 

1 
szonego publicznie ostatniego listu 0-

tuc ,· • m . . trzebme1sza, mestety myśl orgamza- się delegacyi Koła polskiego z klubem rzeszkowej, poetka wyraziła pogią1 1 

}Jnym1 demokratami (czyh tak cyi jeszcze się nieprzyjęła w należyty we wszystkich sprawach narodowych, iż zjazd niniejszy musi być o<lpowi ,.. 
twanymi Kadetami) sa fałszywe. W sposób. Wielka liczba Polaków nie krajowych lub dotyczących całej rcpre dzią, iż piQknc marzenia tego 'ry okie-
~~estyi rolnej prozumienie jest niemo- bierze jeszcz~ u.dzi.alu w ~spólnej pra- zcntacyi polskiej. go ducha nie poszły na marne. 
Utwe. Polacy oświadczają, że gloso- cy nar~dowe1,_ i m~ nale~y do. towa- 1 -------- Ziazd odbył się z o azyi cztPrdzie-
ać b d . . . . T D rzystw i orgamzacy1 polskich, wręc trze Biskupi Polacy W Stanach stoletniego jubileuszu działalności lite · 

łla . ę ą prze_c1w ?udzetow1, JCS I ~- ba koniecznie żywszej ag.itacyi, mia.no . rackiej .znako~it~j poetki E.lizy Orze-
p ni~ uchwah pro1ektu o samorzadz1e wicie za rozszerzeniem pisma polsk1e- ZJBdQOCZORYCh. szk?wei. do ktorc1 wys ano liczne adre-
olsk1. go by rozh~dz!ć w tych tysiącach nieu . , • I sy J telegramy. . · 

ś ~v~t tdlllltl• •11 ycl1 ą•~ć do pracy na i•_ do- Staram~ rodakow na.szych w Arne- Stowarzyszeme polskie w Od esie 
Burdy uliczne w Bruckhausen. wej i obywatelskieJ. rycc. czyn!o~e w. Rzy~me ~cłem zy- ~,Dom Polski'·. „Lira'' i „Ognisk '' .,,._,Y-

. Pismo polskie jest pierwszym i nai- sk~m~ ~s1ęzy b1skupow 1!11ały przy- słały do Eliz~ Orzeszkowej następują-
•o Przy fantowaniu pewnej rodziny główniejszym środkiem do osiągnięcia na1r;ime1 do pewncgo}topma sku~ek po cy odczytany na zjeździe adres: 
~siało v środę na ulicy Ludwika tego celu. Kto wstępuje do towarzy- my~lny. ?,Dz. Pozn. donoszą,. ze ~a Czci~odna Pa."li! 

zb1ciowisko Policya starała sie rot- • stwa polskiego lub organizacyi polskiej. razie ~tohhca Akpolstbo_Iskka ;-Rodz1łaC .się kich ··P~r.~c;~~~.~~~vgia, 7~~~:~~n~.choct'e'dsfc·-. 
Dędz 1 : • • • • ! t · t ·uz· 0 wieksze1· części czytelni- na dwoc pols 1c i is u pow: do h1ca - '"' 
r l: zehra11y eh I aresztowała przy teJ Io ~n 1es . J p l"k·1·erro N1'e n al ez' !I do go i Buffalo, ale jest nadzieja, że z cza- przycl!ocfa:ą i?J:ożyć ci ho'd za czt~rdhieści lat 
@POSobnoś · • d . Tł m k1em pisma po 0 f't • '"" t . p 1 . . Twej cif;żkiei a owocnej o ywatelskiej i pisar 
lud CI Je nego męzczyznę: iU ł towarzystw i organizacyi polskich ci, sem o r~~ma1ą ~ acy. w1~ce1. . . kie.i pracy. I rzez .cllu~i ten okres cza u szlaś 

u stawał (.;ię coraz większy 1 ogar- ł kt' pi·sma polskiego nie dostają do W te1zc sprawie tak się rozp1su1e stale w pierw zym szeregu z tymi. którzy mu 
hąl ulice Lud~ika i Albrechta. Około ~ 0k!"ZY0 tnm każdy łatwo codziennie „Polak Ameryka1łski", \vYChodzący w c7.ali nas milości do wszystkieg--0, co male a 

Od I rę I. '-' Buffalo. nie~zczc:sne. ciche a upośł lzonc. Zbieraiąc 
,, Ziny 9-tej nastąpiło wśród ogromnej I się przekonać może. •tk• ki Mi~nowany został ks Jan Pitas ostrzem pióra sw~o py1ki „z róZ.ny<:h sfer". 
r;fzaw bl' , · ~ Zatem nowe nasze wys1 1 w e-1 " · · • nig-dv ie 'vahalaś ie obcO\vać tak mo z 
Pr Y starcie policyi z pu 1cznoscrą. 

1
. k nienia organizacyi na- proboszcz w Buffalo, biskupqn-sufra- rnieszka1icami glębokich piwnic, jak i z pos.ia-

L ZYbyty na miejsce komisarz Eidam run ul . wdzmocc·ia ataków wrogó·w na· . ganem dyccezyi buffaloskiei.'' daczami pałaców. Zdobyfaś paoowa11ie nad 
•aza1 1 szyc 1 l o par I ś · · ś d · t · aszr..m1· s"'r""'m1· bo z se l 
1• ~ Po icyantom dobyć broni, lecz za l · 1 ocznii"my od rozszerzania . ... .w1ezo za onos1 o samo P!Sm?· ,.., " ~ • rea w asnego czerpa 
iedw1e n ziemip szyci. rozo o·lskie"1 ze biskupem-sufraganem dyccezy1 clu- la. r.ar6w1no Si:owa milo' ci, budząc w nas 
z"'arl Wyda. l rozka.z padł a ~ 2 azety narodowo P • __ caO'oskieJ· mianowany zostanie prawdo wso6kzucie dla n~z ludzkich. iak i podziv: 

' 11 p k lk h 1 h A ·--· t:. wobec walk ducha o zdQbycie praw<ly i zczę_ p . o 1 u c WJ ac . . ! .!!"".•-- __ ..a - - podobnie ks. Stanisław Nawrocki, rek- ścia <Ila ludzkości. Przez lat czterdzieści bn-
k~hcya aresztowała 5 osób, kto J~- I Od 15 do 25 czerwca tor. polskiej parafii na Bridgeforcie w laś w pierś SW<>ia. wszYtkie bóle, wi.ary i na-

.a ze zranił śmiertelnie Eidama, r]le Chicago. dzieje naroou sweg . Nie bylo dla ciebie ani 
ladorno t W tej samej sprawie pisze j-eszcze ~rclra, ani iu<leiczyka, jeno t10<rard7,eni i upo-

. odbierać będą listono~ze PT~nume~a ę śledzeni. a uznając w nich braci. w7..nosi.raś 7.a 
. Dopiero d · , ź · · astąpił na trzeci kwartal. czyh na hpiec. sier- „Kuryer Polski"• wychodzący W Mil- · nimi obronę swoią. Przez lat dzterdr.ieści cier 

~Pokój. go zmę po meJ n pień i wrzesień. waukee: pWa.\ '"raz z nami· za nas, przero teraz, g<ly 

.,,.,,, 



..Cdali. u cxl.1C1;lym horyz011cie miga mdlc i 
o11ie\\ryraźne jeszcze światlo jutrzenki swobo
dy, obo\viią'Zek nakazuje nam zwrócić się do 
Ciebie z życveniem, abyś sr1a i 111iosla dalej w 
tkrzepkich jeszcze rękach Twoich. jak niosłaś do 
łychczas sztandar milości i prawdy, zanim. 
<loczokarny erosów, kiedy bole nasze będą u
leczone. dążności osiągnięte„ nadziaie obleką 
!iię w fonmy widQmc, a Ś'..viatefko· swobody 
rozgrzeje w wielkie slońce, zdolne rozświetlić 
najgęstsze mroki „nizin". 

%Jemie polskie. 

Pra1 Zaehodnieh, Warmii i Mazur. 
Wejherowo. Jakiś gospodarz z pod 

;wejherowa przywiózl na targ do W ej-
11.erowa dwa proszczaki. a że to byl 
dzień upalny, więc prosięta wpakował 
do skrzyni, ażeby w przyległej karcz
mie wypić kufelek piwa. Ody wrócił, 
ujrzał w skrzyni zamiast dwóch cztery 
prosięta. Biedaczystko nie wiedział 
z kłopotu, co począć. Nareszcie udał sie 
po radę do policyanta. Ten mu doradził 
ażeby uchodził jak najprędzej, bo mógł 
by się doczekać w końcu dalszego przy 
chowku. Widać, że proszczaki nie ma
ją obecnie wielkiej wartości. skoro lu
dzie za darmo ich się pozbywają. 

Zblewo. Zapowiadany wiec przed
-;wyborczy odbyt się tu w niedzielę na 
sali p. Słoty przy udziale około 250 wie 
cowników. 

·wiec zagaH p. Franciszek Szwe
'dowski. Przewodniczył p. Władysław 
Szwedowski. protokół prowadził p. Wa 
czyt1ski; ławnikami byli panowie 
Schulz. Załęski i Dąbrowski. 

Poseł p. Jan Brejski zdał spraw_ę z 
działalności Kola polskiego w parla
mencie niemieckim i przedstawił smu
tny obraz naszego polożcna w zaborze 
pruskim. 

Toruń. Księgarz p. Zabłocki w To-· 
runiu otrzymał 18 kwietn. z pewnej kra 
kowskiej księgarni nakładowej przesył 
kę śpiewników polskich. Główny urząd 
celny atoli ni'e wydal tej przesyłki p. 
Zabłockiemu, ponieważ uważal, że te 
śpiewniki mogą zakłócić spokój publicz 
nv na kresach wschodnich. Teraz izba 
karna zarządziła konfiskatę tych śpie
wników. 

Z WieL Kt Peznaflsldeg~J 
Kępno. Straty wyrządzone, ~rzez 

gradobicie podczas Zielonych Swiątek 
w powiecie kępif1skim po doktadnem 
stwierdzeniu przedstawfają się okrop
nie. W samem Kępnie zniszczył grad 
'400 mórg oziminy, 60 mórg owsa. 10 
mórg jęczmienia· i przeszło 30 mórg łąki 
Szyb wybił za 310 mk. Straty w oran
żeryach i inspekcyach \vynoszą 500 

11) 

ŻUBR OWIE 
[)powiadanie hi~toryczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskief,!o. 

(Ciag dalszy)_ 
Porucznik był jakby oszołomiony. 

Calą siłę woli skupiał, byle wyjść cało 
z krzyżowego ognia zapytań. Woj
czyfrski dopiero ulitował się nad nim. 

- Dosyć, panowie - rzekł. - Wia
domości posiedliśmy, a teraz nie pora 
szczególowemi opowieściami się ba
wić, tembardziej, że Imć panu Ootar
towskiemu należy się wypoczynek!... 
Jutro zapowiadam walne zebranie ko
misyi i do rady Imć porucznika zapra
szam !„. 

floryan odetchnął swobodniej i po
dążyl wnet z Dziewanowskim na Pod
wale. Byt zbity, wyczerpany drogą, 
zgnębiony wypadkami ostatniego dnia. 
Pani Dziewanowska nie spala, czeka
jąc powrotu niefortunnego gościa. Nie 
czyniąc wyrzutów·, wskazała mu posła
nie w komorze, a sama pogrążyła się w 
swojej trosce. 

Porucznik jak stal, tak legł na posła
niu. Ciężkie myśli trawiły go długo i 
sen z ociężałych powiek spędzały. Mto 
dość atoli zwyciężyla w kor1cu, i poru
cznik zapadł w sen głęboki, niespokoj
ny. 

Sfońcc bylo wysoko, gdy Floryan 
otworzył powieki. Oczy przetad, my
śli zebrai, mary okropne wspominając. 
Niestety, rzeczywistość przedstawiała 
mu się niemniej ponuro i smutnie. Pod
niósł się zwolna z posłania, spojrzał w 
mak okienko, na jasnem tle którego ry-

mk„ straty w warzywie wynoszą okrą
gło 7500 mk. 

Miłosław. Bank Parcelacyjny we 
Wrześni nabył tu gospodarstwo Niem
ca Stuevego. obejmujące 160 mórg do
brej ziemi. Przewłaszczenie już nastą 
pilo. 

Żydowo. Mieszka11cy Żydowa pod 
Gnieznem, gdzie jak wiadomo, wybuch 
pierwszy str.ejk szkolny, otrzymali w 
piątek od regencyi pismo, w którem gro 
zi każdemu z ojców strejkujących dzie
ci karą 3 marek, później większa kar'l. 
jeże1i nie zakażą dzieciom zaprzestać 
strejku i nie nakażą im uczyć się re
ligii w języku niemieckim. W piśmie 
swem powołała się regencya na znane 
rozporządzene z roku 1808. 

Żydowianie - jak pisze Lech - od
powiedzieli regencyi. że żądania jej u
względnić nie mogą i pozostają przy 
swojem zapatrywaniu, że według pra
wa Boskiego oni iKościół katolicki roz 
strzyg-ają u dzieci swoich w sprawach 
wiary. Ojcowie zaznaczają dal~j, że po 
ich stronie jest Bóg. bo walczą za Jego 
wiarę i język od niego odebrany. V ' 
koflcu oświadczają. że wszystkie pism" 
regencyi z paragrafami z przd stu laty 
na które się po\votuje, roześlą do 
wszystkich krajów, aby je w muzeach 
na wieczną rzeczy pamiątkę umieszcza 
no. 

Grodzisk. Wracających wozem 2 
włodarzy z Kowna w nietrzeźwym sta 
nie spotkało po drodze straszne nie
szczęście. Jadąc w szalonym pędzie, 
wypadli z woza. przyczem jeden zabił 
się na miejscu, a drugi połamał nogi. _,__ 
Oto smutne następstwa pijaństwa! 

Ostrów. Kreisblatt powiatu ostrow 
skie~o donosi: Pozasłużbowy major i 
docent wyższej szkoły technicznej w 
Darmsztadiie pan ttermann Pfister, 
wystosował do ostrowskiej rady miej
s:~;('i p;:::::in. v którem prop )n•::,ie, ó l'Y 
naz": '"tn,\\,1 •T:der;iono na (Jqr~111. 
albo Ostcrau. Rada miejska nad propo 
zycya p. Pfistera przeszla do porządku 
dzi·~11 r.ego. 

Pleszew. Wiec Straży w Plesze
wie odbyl się w niedzielę 9 bm. - jak 
donosi Gaz. Ostr. - z niezbyt wielkim 
udziałem publiczności. Na wiec przy
byli z Poznania prezes Straży p. Józef 
Kościelski i poseł p. dr. Mieczkowski. 

Leszno. W niedzielę odbyła sie tu
taj zabawa Tow. pol.-kat. robotników. 
Po godzinie 2 po południu pochód wy
ruszyl z muzyką przez miasto do ogro
du p. Reussnera przy szosie rydzy1i.
skiej. Policya w Lesznie nie chciała 
na pochód zezwolić. lecz pre7es Tow. 
p. Bobowski wv:;taral się o pozwole
nie u rej::;ncyi w Poznaniu. 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Bytom. Proces toczył się w ponie

działek przeciw redaktorce p. Oma11-
kowskiej i przeciw redaktorowi Pruso
wi przed bytomską izbą karną. Chodzi 
ło c. wiec kobiet w Katowicach. Pani 
(ili!C.!lil-il w~ ka miała na tym Wl"'~·u wyw 
g!osić mowę sprzeciwiającą się rozpo
rządzeniu regencyi opolskiej o nauce 
niemieckiej w szkotach elementarnych. 
przez co przestąpiono paragraf 110 ko
deksu karnego. Redaktor Prus zaś od
powiada! przed sądem za umieszczenie 
sprawozdania z tego wieca w gazecie, 
a mianowicie za podanie wyżei wspom
nianej mowy, co także miało podpadać 
pod paragraf 110 kodeksu karnego. -
Sąd obu oskarżonych uwolnił. 

Król. Huta. Ze stawu hutniczego 
wydobyto zwłoki okolo 60-letniego mę
żczyzny. W ubraniu zwłok znaleziono 
kwitek lazaretowy z r. 1905 na imię Ra 
fala Czeczotki. Nie wiadomo, w jaki 
sposób lub z jakiej przyczyny znalazł 
nieszczęśliwY śmierć w stawie. 

Śląsk Środkowy. Na dworcu w Klo 
dzku wjechała lokomotywa w bok 
przejeżdżającego pociągu towarowego 
Jeden zwrotniczy, Józef Kolba, zostat 
przytem cieżko pokaleczony i zmarł \\ 
drodze do lazaretu. · 

Z innych ddelnfo Pots\i. 
W Warszawie obchodzono w nie

dzielę 40-letni jubileusz działalności li
terackiej Elizy Orzeszkowej, a punk
tem kulminacyjnym uroczystości tej 
ł.rylo otwarcie zjazdu kobiet polskich. 

w 

Tłumienie agitacyi socyalistycznei w 
Anglii. 

Prasa angielska od pewnego czasu 
głośno żądała ochrony szkół do krze
wienia się w nich agitacyi socyalistycz 
nej. Na ostatniem zebraniu komitetu 
londyl1.skiego hrabstwa (London Coun
ty Council) przedstawiciel grupy re
form wniósł podpisane przez wieli 
ilość cztonków postanowienie. wyma
gające bezzwłocznego zniesienia wy
kładów niedzielnych, organizowanych 
przez socyalistów w czterech szkolac1· 

Londynu. Żądanie to zostało przychvl
nie przyjęte przez komitet i będzie nie
zawodnie uchwalone w radzie hrab
stwa. Jednocześnie postanowiono zba 
dać stan rzeczy w innych szkołach lon 
dyńskich. 

Koniec strejku marynarzy w francyi. 

Bezrobocie marynarskie \Ye Pran-

sowala się w oddali wysmukła wieżyca Porucznik jął się sumitować. Ksią-
kościota farnego, i zadumał się. żę przerwał mu dobrotliwie: 

Nagle, z poza niedość szczelnych - Mości Ootartowski ! Wiem o 
drzwi sąsiedniej izby, doszedł go gwar waści, a to, co mi generał wspomina o 
przytłumionych głosów, wśród których nim, sambym dla siebie za chlubę uwa
najwyraźniej rozlegał się srebrny żał. Wieczorem proszę do mnie na po
śmiech pulkownikówny. Porucznik koje! Pani pułkownikowej raz jeszcze 
drgnął i zaczął nadsłuchiwać. Najwy gratuluję córki, a jeżeli okazya się zda
raźniej ona. Czyżby to snem było?! rzy, w drużbę się zapraszam. 
Nie zwlekając, rzucił się do porządko- To mówiąc, książę uścisnął ręke pa-
wania odzieży. Jeden i dru~i dzbanek ni Dziewanowskiej i wyszedt 
wody chlusnął na twarz i znów nad-1 Porucznik nie posiadał się z ukon
słuchiwał, iżali ten odgłos nie był złu- tentowania, skoczył do rąk Zośki i za
dzeniem. W kof1cu poprawił wąsa, po- czął ie pożerać całusami. Dziewczyna 
gfadzH czuprynę i otworzył drzwi. się wyrywała niby i płoniła. Pani 

Cichy śmiech pułkownikówny powi Dziewanowska aż skoczyła z podziwu. 
ta.f go w progu. Spojrzał przed się Pło - A to dopiero niecnota! A zasię 
ryan i oniemiał. Przy stole stał smu- mi od córki, lamparcie włoski! A za
kły mężczyzna w obcisłym półwojsko- się! - wolala rozradowana. 
wym stroju, bawiąc się niedbale sre- Plorya·n z kolei przypadł do ręki 
brną szpicrutą. Rzucił okie111 porucznik matki. 
na twarz nieznajomego. twarz jasną, - Pani a dobrodziejko - mówił 
pogodną. okoloną czarnymr bujnym za- wzruszony. - Darujcie, nie moja wina, 
rostem. o wysokiem czole, równym, kla alem \V jassyr wzięty! Ot, córuś wa-
sycznie zarysowanym nosie, i zdało sza nietylko mi one papiery zabrała, 

mu się, że śni. lecz i serce, i myśli, i duszę!... 
Nieznajomy podniósł swe gfębokic - Hola! Waszmość! - rzekła z po-

ciemno-niebieskie oczy na floryana i wagą pułkownikowa. - Nie tak gorą
ozwal się uprzejmie: co, nie zapalczywie, aby się na słomia 

- Witam waćpana, nwści porucz- nym nie skończyfo ogniu! Zobaczy-
niku ! my, zobaczymy„. poczciwyś widzę, a 

- Mości książę! - bąknąt pomie- bo i z dobrego gniazda!... Czas wam 
szany porucznik. - nie dziś przecież i nie jutro!... 

- Takiegoś do mnie ordynansa w - Choćby dzisiaj - pani pułkowni-
prawił, że, jak widzisz, stawiłem ,.· kowo ! - za\vQlał ogniście porucznik. 
natychmiast! No. no! Winszuję wa- -- Wiem ja. wiem! Nic z tc~o„. 
szmości, już to nielada w pannie pułko- chciałbyś ją może z nową ekspedycy:-i 
wnikównie masz rzecznika a obr011cę ! do Austryaków na zmianę wyprawić! 
Impet ma„. o czem mój pokojowy naj- - On nie taki, mateńko! - szepnęła 
dotykalniejsze ma wyobrażenie! Zwra Zośka, tuląc się do pani Dziewanow
cam ci. poruczniku, wdzięczneg-o or- ł skiej. 
dynansa, a oszczędzaj go bo tego war- - Skąd wiesz? Oj ty, !„. Matce na-
ta !„. robić takiego utrapienia a zgryzoty i 

cyi zako(1czyło się nadspod~t "''anie 
prędko, prawi~ nagle. 

Marsylski komitet rezerwistów wy. 
slal do Paryża delegatów z rozmaitych 
miast portowych na konferencye z mi. 
nistrami. \V naradzie z ministrem ma. 
rynarki oświadczyli delegaci, ie cho
ciaż fadn~i miarą nie mogą zgodzić się 
na dotycliLL.ótOWe propozycye rząd(). 

we. jednakże gotowi sa odstapić od wy 
sokości żąda(1, sformułowanych przez 
naczelny komitet strejkowy. fak wia. 
domo, rząd proponował podwyiszenie 
pensyi marynarskich r.ezerwistów z 
240-u na 360 franków rocznie, komitet 
zaś żądał 600 fr. W jaki sposób nastą 
pi ostateczna ugoda, w tej chwili trudno 
orzesądzać; faktem jest. że narady de
legatów z ministrami toczą się dalej i 
że komitet marsylski wysłał <lo wszvst 
kich portó\v teleg-raficzne wezwanie do 
zaprzestania strejku. 

Cesarz Franciszek Józef w Bttda. 
peszcie. 

Z powodu czterdziestolecia korona 
cyi, cesarz Franciszek Józef og-łosil \\' 
charakterze króla węgierskiego mani
fest amnestyjny, dotyczący przewa
żnie skazanych za obrazę majestatu. W 
kościele św. Mateusza odbyło siQ uro
czyste naboże(1stwo jubileuszow e w o
becności osób najwyższych. Cesarz 
przyjął następnie delegacye: izby ma
gnatów, izby posłów i mieszkańców 
Budapesztu. które przybyły z powin
szo\vaniami. 
~~~~.!.- - - .... §2~~ 

Z różnych stron. 
Już czas pomyśleć o rnzszerzaniu „\Via 

rusa Polskiego" prz.ez zachęcanie Rodaków dn 
za)Jisamia pisma tego na lipiec, sierpie1ł i wrze. 
sieńJ 

Dortmund. Znów renegat! Mura rz. Sepa
racki przemieni~' S>\Ve nazwisko na „Gretz''. 

Welli.nghQfeJJ. I(opa1nia „Kro11e· · zrywa 
stare 60 pieców koks01wych„ w któ rrC:t mic1· 
sce s1laną piece nowe. 

Haja. Budowmiczy ko1mii11ów łlatnmer 
spa'C!J Iz 1wysokości 52 metrów z komina w 
Llitzendol!"fie i' zabil się na miejscu. 

Hamborn. Sztygarzy zaczy;naią myśleć o 
uzyskaruiu podwyższenJa pernsyi. Znaczna liczba 
sztyg-arów ko:palni „Deutscher Kaiser" wypo· 
wiedziata już prac~. 

Hamborn. f'ryzyer Becker i s.tolairz Rein· 
1ders zostali 111apadnkci prwz. kilku loouzów 
i niobezpieczinie pornnieni. 

Sterkrade. Górnik Ludwik Strzelczyk zo
sta.l zasyp.a.ny przez kamienie. które 1;0 za. 
bity. 

Du.~eldo.d. Tutejsza izba karna skaz1la 
pewnego, montera z Neuss na miesiąc więzie· 
nia 1z:a ·w·ysz.ydz.amde urządze!1 kości o.l a k:!.tołic
kiego. 

Apl~rh.eckL Robotnik ttJ.tr z Ant:erbeck 
dcsta.l się na torze kolejowym kopaltti „Mar· 

garethe·' mię<lzy dwa wozy, któ re go 11? 

śmierć zg11iotly. 

dla kogo ? Bałaś się, żeby go gdzir 
nie zastrzelili ?„. Małoż to na świeci~ 
takich zuchó\v, a matka zawsze jedna! 

Na tę scenę wszedł Jan Dziewano
wski. Radość była wielka. Zośka mu
siała opowiadać szczegóły nocnej WY· 
prawy. Jak na rogatce na wieść, że 
do Jabłonnej jedzie, żegnano ją drwina 
mi a uśmiechami, jak pod Żeraniem zda: 
Io się ]ej, że ktoś za krzakiem się czai. 
jak wn~szcie po nocy dopadła pałacu, 
do którego ją wpuścić nie chcieli i jak 
ją z należnymi względami przyjął ksia· 
żę„. 

- A o jakim to pokojowcu Wispam1· 
n_ał książę? - \Vtrącil z nienacka Pio· 
ryan. 

Pułkownikówna zawabała się, po· 
bladła, w kof1cu odrzekla śmiało: 

- Wytrzymać nie mogłam!... Wprtt 
wadzili mnie do przedsionka. Tłóma
czę się, że przyjeżdżam z ważnem posla 
niem z Warszawy „. Pachołków byle 
kilku. Ja mówię, oni trącają, się i. '~ 
śmiech! Ręka mi zadrżała i, nie w1~
myśląc, bęc w papę najbliższego! a 
to wybiegł książę.„ 

- Palnęłaś go? 
- Palnęłam, mateńko! 
- To się mój nieboszczyk Michał 

aż chyba w grobie obrócit ze śmie7h,U· 1 
1 

- Kre\v, krew pani dobrodz1e1k0· , 
- powtórzył porucznik, z ukontent~: 
waniem tonąc w spojrzeniu pięknej poi 
kownikówny. . 1 1 

- A waści gniadosz tęgo niesie.__. 
zauważyla Zośka. ·1 

- Zna służbę! Niechby skre."\\n ~ 
zatłukłbym go pewnie. Prusak, 1ra. 1 

szelma„. huzarski! W drodze od c· 1 

wy dwóch takich mi omdlalo i trze i 

bułanek matczyny. 
(Ciąg- dalszy nastąpi). 



Berlt.. Bezrobocie piekarzy zosfalo ukoń 
cz one. 

Berlin. Dla „kapitana z Kopenicku'" 
odsiadaią.c~g~'. o?ecnic kare więzienną, 
zc!Jr<;no :i1z .3;, ~O~ mk. PodobnJ jakaś 
star~z~ eama osw1~dczyla, że wyjdzie 
Zh \ o.t,t[! ~iatyc~m1ast po wypuszcze
niu go z w1~z1ema, a ~dyby przedtem 
umarła zapisze mu 100 OOO mk. 
e--

Rozmaif oścL 
Krwawy dramat małżeński. Z Kopen 

hagi donoszą: W Aalbergu wybitny ar
tysta dramatyczny, Natanson. zastrze
lił swoją żonę, a następnie siebie. żona 
jego, Krumm-Natansonowa, byla słyn
na śpiewaczką operetkową. 
. Amatorka tłuściochów. Osobliwe o

głoszenie nadała \V jednym z dzienni
ków chicagoskich pani Rosa Bendos 
wdowa. Poszukuje mianowicie męża' 
który odpowiadalby warunkom nastę~ 
pującym: Ma dobrze wyglądać i wa
żyć co najmniej dwa centnary. Majątek 
nie wymagany, ona bowiem sama ma 
dość pieniędzy i mienia dla zapewnienia 
obopólnego szczęścia. 

Odkrycie archeologiczne. Na wv
spie, .Elef~ntynie,. leżącej na północny-m 
krancu p1erwszeJ katarakty Nilu na
przeciw Assanu, archeolog fradcuslc 
Clermont Ganncau odkrył po czterro
miesięcznern kopaniu cały szereg cie
kawych wykopalis.k. Znalazł 011 miano
wicie ca!y szereg wyrobów garncar
skich. z napisami, świadczącymi o ist-

~ nicniu w tern miejscu kolonii żydow
skiej w V wicku naszej ery. Z dalszych 
odkryć wywnioskował Oanncau, że w 
żydowskiej części miasta znajdowała 
się świątynia Jehowy, której ślady ma 

> nadzieję odnaleźć przy następnych ba
daniach. Prócz tego, wykopano mnó
stwo przedmiotów różnego rodzaju, na
leżących do różnych okresów bistor· 
egipskiej, najbardziej zaś interesującem 
jest od.krycie katakumb, w których, \' 
postaci mumii, znajdują się baran~ 
przechowane w g-ranitowych składach. 
Widocznie barany byly „świętemi 
zwierzętami" ówczesnych mieszkań-

. ców Elefantyny .. 
~?W.•!!':'!~.!'!'--.--------~~~ 

. l 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
W ciągu czerwca: 

I(azanie dla żonatych w środę dnia 19 czer 
wca na wieczór o godz. 8. 

Kazanie dla m.łodzier'tców w środę dnia 26 
• czerwca wieczorem o .sroclz. 8. 

Nabożeństwo polskie: W kościele kla·sztor 
nym w Bochum w niedzieę, 16 dz.erwca o go
dzinie pól 3-ciej po po-!. naboże11stwo brackie 
do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. - Od
pust zupeJ'ny dl.a członków brnctwa, którzy do 
Sakramentów św. przystępują. · 
Pielir.rzymka z Bochum i okolicy do Kcvclacr 
~będzie się w .niedzielę. dnia 21 lipca. - Po
ciąg odjeżdża z Bochnm-Siill okofo godz. 6,20 
rano a. przychodl'li <l·o Kevelaer okole> godziny 
9tej Z Kevclacr odjeżdża okoto goCJz. 6 PD' po
llu·~niu, a przyjeżdża do Bochum SUd oikofo go
dziny 8,45 ina wieczór Dok!adniejszy czas je
szcze się og-fosi. Podag zatrzyma się w Iion
trop i Steele, a1bv piel;rrzrmów tamtejszych 

• zabrać ze sobą. Biletów prowjzorydz.nych w 
• ce~ie 1 mr nuż można dostać w przyszlfl nic

dz1e Ję w kla'Sztorze .• u p, Gwizdka, Roonstr. 
11 ?· Swierczyka, Worthtr. i u panów T)rzewo
dn~cuicych Towarzystw i bractw. O licz.ny u
ó2Zl3:'f się upr.a1sza. Za każdy bilet dopfac:a się 
O ren. 111a pokrycie kosztów pieli;~rzyimk1. 

""--- ?!"!!".'!~~ ·--·~ @i!.4' .,.. ··-"" 

Od Redakcyi. 
hau A. M. w Bruchu. Tak. stużąca musi 

~owę IZJa Zlnaczki placić; drugą po~owę p.faci 
Pracoilawca. 
"ez 
~-------- .„ ·~mag_,__ rr . ... !ł.!! 

le Zjednoczenia zawodów. polskiego. 

\Viece .,Zjednoczenia zawodowe20 polskiego" 
odbędą się: 

I
. w I( " ~.iedzielę, dnia 16 czerwca .. 

ray.Sud przed poiudniem o godz1me 11 u 
w0· I<ef enhorstera. . 
rl~Se.q PO pofu<lniu o godZi1J1ie 3 na sali P· 

\V e.~str~, Frohnhausenerstr. . . . 
Gunn1gfetd po po·ludniu o godz.m1e 4 na s.ab 

\VP. AretbSa. . . 
łlochfeld p0 poludniu 0• godlzm1e 6 w lokalu 

• WP. Lohberga. . . . 
I<alk Przed pofu<l:niem o godzm1e 11 na sali \ls Beckera, Milhlheimska ul. 62. 

llo tar~ar~zie w niedziele. dnia ?3 czerwca, 
w łf'}>O-Zudnl!ll o godzin;e 2 na sali p. Buddy. 
w t·'1rde o g-od'Z. 4 po pot. u. p. Baumbecka. 
W L łll<fen n. Ruhrą o ~odz. 4 u p. Schillera. 
w \Vangeendreer o g. s po pot. u pana Anns. 
)V N attenschełd o g. 3 i pól u pana Prukopa. 

Ctttniihl-Buschhausen u pama Schoera. 

~ Habi~orst a-odz. '4 i r.ół u p, J(et nga. 
W G<!ansku PO 15 u pana Dt.-genharta. 

, B~r 0 g. 4 J>O pool. u pana Poppinghau . 
\\ Dusseldorf 0 1!. 2 i Pół PO pot (irofe-Kolnstr 
~ B!umenthal o g. 3 po pol. u p. flocke. 

W B1sm~ck o g. 4 po pal, u p. La gci1scheidt. 
Hombruch-Barop 0 godz. 4 u p. Bocka. 

W Ueckendorf o g. 11 i pól u p, Krama. 
W Horsthau en o g. 5 u v. Molier 

w Laar 
odbędzie si~ :" środe. dnia 12 czerwca. wicczo
rei:i .o Rodz.inie 8 w lokalu pana Schraven, przy 
kosc1ele. . Omawiane będą spravry ostatniego 
bez~obocia w ~ucie „Phonix". zatem liczny 
udz1al wszystkich Rodaków 'l Laar pożądany. 

Zarząd. 
\V tlombruch o i?otlzinie l i pól u pana 

Bocha. 

W Hamborn o ~odz. 11 i pól u p, Mare. 
W Rauxel u p. 1(. Oestrich, Prohlimletr. 

. W Lin<łen-.R~hr ~nzcd poiudniem o gotl:t.i_ 
ru~ 11 p-o nabozenstwie u pana chiiller na.i d>0l
ne1 sali. 

w Horst nad Ruhr~ 
. po południu o godz. 4 u pana c;tekcr, Schitlc.11-
derweg-. 
Wiec ._,Zjednoczenia Zaw. Pol." w Sarstaecl 
odbGdZ;Jc się w nicdZ'ielc„ dnia 16 czerwca pu 
poT1~tlm11 o god~. 2 u p. U. Wilke, Miihlcnhurg. 
O hczny udzia! uprnszaa sic. 

Zebrania członków 
odbcdą sic 

w niedziele, dnia 16 czerwca! 
W Marxioh po poludniu o godzinie 5 u p. Placa 

Na porządku dziernnym obór dele~ata i mężów 
z~:.ifa~1ia. Zebrania odbywai<1 się co trzecin 
rnedz1clc każdego miesiąca. 

W ąe~senkirchen-Blsrnarck oo południu o go
dzrnie 4 u p. Langenscheidta w Bismarck. 

Naszemu zacnemu druhowi Naczelnikowi 
p, ANTONIEMU PIASZCZYŃSl(IEMU 

Sklallamy nnjscrdec7J11iejszc życzenia, 
W dniu godnego Jmicnia: 
Obyś żyl do stu lat. 
Jak naJśl.icznicjs'.ty kwiat.. 
Oby cię nieba w ztlroiwiu 7.acltmvaly, 
Abyś doczcka.r ~1ic solrn•lskiiei chwaJy: 
I dl!a! naro<lu, dla którcs.ro pracujesz szczerze 
A nas umar niasz w trudach i wierze 
W końcu drużyna woh spo.tcm, 
Nadz·elnik nasz Antoni xfcch żyje, 
C-wforn ! Czo!cm ! C'tof em! 

Cwfczą.ca drużyna Gniazda •• Sokół" w Gladbek 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
W niedziele. dnia 16 czerwca. odbędzie słe 

zabawa, poł~crona z teatrem i tańcem w 
lokalu p. Holzschneider (Zum Safamandt:r ), ul. 
Alejo·wa. Początek o godzlnie 5. Członko
wie winni sic olrnzać ustawami. Bliższe szczc-
r,óty w vr~ramie. (3) Z a r z ą d. 

Tow. zupełuej wstrzemięźliwości 
„Wyzwolenie" w Bochum. 

Przyszłe posiedzenie odbędzie się w 
sobotę, dnia 15 czerwca o ~odz. pół do 
9 wieczorem w lokalu p. Hołzschnei
dera (Salamander) przy ul. Alejowej. 
Liczny udział członków pożądany. 

• Zarząd. 

Baczność Gelsenkirchen 1H i okolica! 
Zabawa Koła śpiewu „J'1ickiewicz" odb' 

dZ'.ie się w niedzielę, dnia 16 czerwca o p;odzinit 
5 po po.ludniu na sali p. Kramma przy ulicy 
Meckcndorferstr. na która szan. Rodaków za~ 
praszamy. Zara:zem ~onosin~y, ?:c przy sali z1.1aJ„ 
duje się piękny ogrod, ~dzie się sz.an. pubhcz~ 
dość dobrze zabawić może. 

(3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Floryana w Merklinde 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedz.ielę dinia 16 cze:wca urz.~dza zabawę, o 
godz. 4 po pol. na s~lt _P: T. Gulkera, na ktorą 
wszystkich uajup11zeJ1111e1 zaprasza (2) 

Zarząd. 

Uwaga: Czfonkowc niew~·p.fatni. musz:i 
się uiścić ze skla:dek. Rodacy, ~ue nalezą cy. d~ 
żadnego Tnwarzystwa, a .ktorzyby ~hc1el1 
w:z;iąć udzial w tej zabawie, muszą się na 
czlonków_ za'Pisać. ,_„ ........ ~·~-

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Rohl!nghausco 
donosi sWYm druhom oraz wszystkim Roda
kom z R.ohlinghausen i okolicy .. iż ~owarzY'.stwo 
nasze obchodizr w przrszlą medz1~lę •. ct1:11a 16 
czerwca trzecią rocznice swego 1stmema, na 
sali fr. Petersa ulica Bochu~ska nr. 20 Po
czątek o godzinie 4 ?o p~udmu. Program za
ba wv: Gimnastyka i tam7c. . . ~ 

Uwaga: Zebranie. ktor_e. s1e n;ualo odby1,; 
w przyszią niedzielę, o godz~n~e 4teJ, z ~owodu 
zabawY odbędzie sie o godzi.nie pól ~2e1, ~~ze
to wszystkich druhów uprasizamY'. o iakn.a1lic~
nieisze stawienie się. Po zcbramu próba ćw1-

, ,~zolem 1 (3) Zarząd. cz en. v · ------
. k I' ' Baczno5ć Gelsenkirchen 1 o o.1ca. , 

p <la.ie cto wiadomości wszystkim To;\ a-

two 1• noctakom i.i J;jielgrzymka pulska z rzys om ~, • 

dekanatu bt;dzie 
się <.i • 

h ących p1 ł~rz m ze, 
aby się zgl sili do r. Jer 
He;c:h_tr. nr. łZ. To\\ rzrst\\ po kie„ pro 
szc w tym dniu zaba :v me! urzą<lzać. Karty pro 
'\\izoryczne b1 ć moi u n. teo ·'i ych p -
nów: J. MinarcZ) k Htilleen. nnan tr. 
36; J. Andnz.ejczaka w Bulmk • \ 1 r r. 112; 
Fr. Lisowskiego '\: Bulmke, \\ anner tr. 115· 
J. \Vierzł>ickf eg-o w Uc kendorf1 • S hitt tr: 
nr. IO., J. ~omerfeh1a w 'chalke. Herzogstr. 
nr. lJ., P. Pra halke, l!erdstr. 27., J. 
Jankowskiego w Ueckendońic. Seidlitz:str. S; 
W. Pa ~·Jaka w Gelsenkirchen. h ~·~menstr. 
nr. 13., A. Woj zyń kiego w Gelsenkirchen, 
l(arlstr. 7., Fr. iooziel ki ._o w Bismarck·Ost 
r ranci kusstr. 3., P. Kilko hi, Bi -
marek-West, Hiilleustr. 99; W. Wildac~yka w 
Bi marek-West, oni~-Wilhelmstr 44; fr. Pras 
sa w Ht.: sler. Rei hstr. 12: ~1kory w Bulmke, 
\\'annerstr. 115; BractFa różańcowi:: do 
swyl:11 prLe!O'żonych lull zelatore.I(:. O gorliwq 
prace prosi (683) 

I( O i\lf Tł:T 
Fr. Pra~ -. J·. 1 'ie<l7;iel ki. f. Lisow ki. 

Tow. św. Jana Chrz.' w Hombruch-B, rop 
podaje wszystkim szali. Tow:arz.ystwom, któ
re zapro zonia odchra.Zy, do \\ ia<lomości, iż 

naszq 19-tq roczdiice. d~li. 16 czern ca, z po 
v.:odu zakazu pochód się nic odbędzie. Przeto 
urzą.dzamy tt.1alnuwę POf<\CZOną z teatrem tylko 
<lla nnszych c1..tonkc'.l\ . Rodacy, którzy nic są 
w Towa.1 _zysh ie, plaq przed czasem 50 fen., 
przy ka 1e 1 markę \\stę1>ncgo. Cz.J'onkowie, 
kt()irzy zalc~aj:1 'Ze sk..!adk11 Jdlużej 11iż trzy 
rn1csir1cc, mog11 i~ przy kas.ie ze ~wych skla
<lek ui · cić, w p1-wch\. 11ym razie ptac<1 wstc1rnc 
jak nicczłonkowi.e. 

Uwaga: Po<lajem r wszyst!·im C'l.tonkom 
1iaszcgo Towmz.ystw:a do wiadorno6d, iż 1. 

ważnego pow<Jtlu zabawa odbędzie nie w zam· 
kniGtcm kó.łku jak hyfo. uchwalone, tylko· llG
d1.ic zabawa otwarta. 

I. Maik, przewocln. J. Plackowki, sekr. 

Baczność Ober-Styrum ! 
W nic<lziielc, c.Lna 16 czerwca. o gollz. 12 

o.clbędz.ic SiG p()tg'ada1nka parafian 2crknwskiclt 
na sali p. Wolbcri.ra. ulica Miil11cimerstr. 9.3, 
przys~:lnok kolei clcktry-cz.nci. U1m1.s7.a. sic 
wsiystkich parafian Żerkowskich ze Styrum i 
okoUcr, aby się u1a tę poga<lainkę stawili. 

Zwołujący. 

Towarzystwo św Stanisława w Hcrne 
donos-i, iż przysz.Cc zebrau1ie o<lbt;dLie się dnia 
16 bm. o godz.i11uc 4 po poludni·u. ( 1) 

Zarząd. 

Z lUŻl'C. 
Lcbra:nia cdonków odbc<l;i s.ic w niedzie

lę, duia 16 czerwca. o ~od-zinie 1 I w .Jottcn
<lorfcrflur u p. Uchcna (Rcstaunmt zum Walu 
hof) i o godzinie 4 po pofudniu na ku.palni 
„rricdn.ich Wilhelm" w Kostcbrau. ·---....---
Towarzystwo ~imnastyczne ,,Sokół" w l(atcrn. 

bert.! 
podajq do wfa<lomośc.i, •iż w niedzielę, dnfa 16 
czerwca o godzinie 3 ro poiudniu odbęd1,ic siG 
pófrocznc walne,; zbrnnic .a ponieważ mamy 
ważi~e spr~wy d? za.ratwicnia, wiec prosi siG 
clruhow, azcby S!G jak.najliczniej stawili. 

Uwaga: Wydziail i druhowie 111alci,ący Llo 
komis:yi i rwizoirowic kasy powinni sic f(odzinc 
prędz.ci stawić, to jest o g-odzin1:c 2 po pof. 

O liczny utlV.jaJ prosi ( 1) Wydział. 

Kolo śp~ewu •• Róża leśna" w Hochlarmark 
oz1.1ajmia szanownym czfonkom, iż w t1Jiodzielę 
dma 16 czerwca, o i;rodzinic 4 po potudnl!u od
bQdzjc się mics.icczne zebranie. O lic1my udzi<1l 
uprasza (I) Zarząd. 

BACZNOśC SCHERLEBECK! 
Towarzystwo św. Rodziny 

urządza w niedzielę, dnia 16 czcrwc.a, zam
kn'ętą zahawę lctnitł. polączomi. z teatrem ama
torskim. I<tob.'{ z. nf ccz.Ionków cl1cicl "'z,iąć u
cl.zia.r, musi sie dać na cztoinb \ pisać przed 
zabawą. O lidllllY udz.ia·I czfonków w zabawie 
uprasza (1) Zarząd. 

Uwa~a. Zabaiwa rozpocznie się <> godzi11ie 
5 po poiu<lnf u. 

Towarzystwo girnn. „Sokół" w Marxłoh. 

\V niedzielę, dnia 16 czerwca, na sali p. 
Brinka w Bruckhart.i e:i1 przy ulicy Albrecht'~ 
urządza Towarzvstw:o obchód pierwszej rocz-· 
nicy istnienia. Obchód poląaz;ony będzie z. Ć\\ i 
czc1f.ami ~imnastycz.nemi, teatrem i ta(1cami. Na 
zabawe zapras1,amy wszystkich Rodaków i 
wszystkie Oniazda okoliczne zaproszone, i te, 
które dl.a braku adre ów zaproszeii otrzymać 
11ie moS!lY. Czo-tom! (3) Wydział 

Bractwo Różańca św. w oarafii . 1't. Panny 
w Oberhausen 

uwi.adarnia wszystkie Siostry i Braci z Bractwa 
Jak również i tych, którzy dotąd nic należą do 
Róża11ca św .• iż w nicd~ick. dnia 16 czerwca 
odbędzie ~Ję iebranic o ~odz;'nie 3 PO pol'udniu 
na mli p. UleJJbroicha. dawniej Jiake. O licz-
ne i punktualne przybycie uprasza się (2} 

.J, Szulc. 

Towarzystwo bł. Bronisławy w Wiemełhausen 
ozna.imia swym ce.fon.kom. iż w niedr.;elę. dnia 
16 czerwca, o i;(Od7„ 4 po południu odbęd7i.e się 
walne zebranie i to w sprawie pielgrzymki do 
Kevelacr. Prosfmy o jak nailic1„11icizs ' udzial. 
Na zebraniu ·wolne piwo. (2) Zarząd. 

K<>ło śpiewu .• Halka" w l(astrop 
oonajmia S.W}'11l c7Jo11korn, i;i; zebranie odhe 
<izie się w niedzielę. dnia 16 czerwca o F:odz. 
4 po polu<liniu. ·dZJ1y mizia! pożądany. (1) 

;'~~r--

Zarząd. 
-:„ 
!'•m "' 

.... . „'-"" _ ........ „ 

Towarz}·~two 2lmn. „ okór Jl" w Oberhau~en 
podaje do \\i mości \\ z tkim druhom Oma 
W.a nasuego, jż wvcieczka 16 czerwca n. 
od~dzic się z J><> vodu rocznlc okoła ~ Marx 
lob. Zatem slic zapra za druhów ćwi~cych, 
od<lzial korowników i drnhó' nie~ 1."idZqC)'ch. 
aby ie v. ~· c ' sta \'iii o godr. 3 po po.ludni u 
w I kalu p<ina Weber \\ ni!x!zielę, Ió czcr ca 
O gc<lzinie pól do 4tej odjazd k-01 ikó 
z now zami na roczi,ic . Czo.lent! (1) 

w •dzj ł. ----
Towarzv two irinum tycwe ., okói" w ontrop 
dono i wym druhom orał.z R dakom z Lontro1> 
i okoij cy, lż pn;ys71e zebranie odbędzie sic 
16-go hm. po poludniu o godz. 4. Liczny udzial 
pożąda11y. ponieważ prz~ i-cizie sprawa iotogra_ 
iowainia na.sr.e~o tl~da nod obrady. Zebra
nia i b.: iczcnia odbyw'l Jn ·c w lok lu pani 
Lu cg w Leni erbcck. C 1.olem ! ( J} 

Wydz';ał. 
Uwaga: Po iz.cbraniu od! ctl:\ ie ćwicz.crn., 

potem :vyirnar z do < lniazdi..1 1kolskie1'0 w 
I~ohlill-gha11 "e11. O li1,;ZJiY udzial prosi 

Naczeln"k. 

Towarzvstwo św. Marcina w Derue 
zwraca uwagę wszvstkim tym Towarzvst
wom, które otrzyrnaly za:or-0szenia na 16-go 
czcwoa ua naS1z..1 lJ-tn. rocznicę iż z pow'.)dU 
zakazu policyi, zabawa ię w ten dzieli nic 
odbędzie, tccz dopiero 11 sierpnia. 

(I) L Ko mała, sekretarz. 

Koło śpiewu ,J;ira" w Oberhausen 
prosi bardzo· uprzejmie w zystkich druhów po 
111t11J, nalcż'lCYCh tlo Ko.la naszego„ a zwla-
szc7,n tych, którzy bardzo malo lub 
też wcale jeszcze na lckqri śpiewu 11ic 
byli, ch<>ciai sic już lckcyi odbylo. iż w 
liietlzielę, dn. 16go czerwca przed poJutlniem o 
ł(c><lzinic 10 odb~dzfo sic lckcya śpiewu, więc 
proszę jcS1z;cze raz, kto oosia<la poczucie go 
tLności narodowej i kto pragnie, aby ta pieś1i poi 
ska byla p'.elęgnowa11~i. niech podąży na lek 
cy:\ Tak .sanm mfo<lzież, mają a chęć wstą ić 
do Kola jest mile widziana. ( 1) Zanąd 

Tow. św . .Tana Cbrzc. w Dorstfeldzle 
douosi swym cz.Ionkom. iż w nied.Ziclę, dala 
16 czerwca, odbędzie s:ic wal11e zebranie U
pras1,amy zm1 czlonkó\v aby na to tzcbmnie 
Ja.knajLicmiej sit: stawili w I kalu zwyklycl1 po 
siedzci'1 Rt'lwnież stary 'Zarząd winien się w 
komplecie .tawić o zwvklym c1.asie. (1) 

Zarząd. 

Wielki wiec SOC:t'alno-imlitycz.ny w E e:1 
odbędzie ię w mcdliclc, dnia IG czcr vca, po 
P.l>TtH.lniu o ~odzirric 3 w lokalu p, Mcistra, przy 
ulicy frohrnllhausencrstr. Na wiecu omawiane 
bę<lą sprawy dotycz~4cc bez wyjątku wszystkie 1 

Rodaków n.a 'Obczyźnie. Po wiecu odb~clzie sie 
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 

pofą .... Z!onc z tailcami, Spodziewamy sic. że tak 
Rodacy iak rodaczki jaknajlicznicjszy ud1,lat we 
wiecu i 1.abawic wezmą, ho dluf(o mu :my cze
kać, niż nam się taka sposobność nadanz.y. Ja
ko mówcy przybędn paii1 Antoni I3rcjski z Bo
chum, redaktor „Wiarusa Polskiq~o" i pan Woj 
ciech Sosil1~ki z Bochum. prezes „Zjednoczenia 
Zawodowego Polskic~o". O liczny udzial 
uprasza Z wotujący. 

Cze 'ć pieśni! 
Kolo śpiewu „Wanda" w Laar obchodzi w 

niedziel~. dnia 16-::!0 czerwca br. uroczystość 
szóstej rocz.nicy swel!o istnicnja na sali „flora" 
w La.ar. Program: 1. Od 4 do 6 przYiim wa
nie Towarzystw i koncert. Zarazem r-ozpoczy
na sic; strzelanie do tarczy o IIagrody. 2. Po
wita.nic Towarzy tw oraz gości prze..:. przcwo
dnicząccl;!o. 3. Przemówienia delegatów. -ł. 
Spicw wspólny. 5. Taniec. 6. $piew kól 
sąsiednich na glosy. 7. Monologi i deklama
cye. 8. Polonez po ogrodzie. 9. Rozdanie 
nagród. 1 O. Tai1cc Początek zaba '!."Y o ROOZ. 
4 _p(} południu. Wszystkich nnm życzliwych 
Rodaków i Rodaczki o laskawe wz.ięcie udzia
ln w zabawie prosi Zarząd 

UwaJ!a: C1lonkowic Towarzystw przyby_ 
wający pojedyiiczo, p-0winni się oka7.ać kar
tą legitymacyjną lub u tawami, gdyż inacz~j u-
ważani będą jako goście. (3) --

Baczność druhowie okrę~u XI. 
Podaje sic do wiadomości. iż konicrcncya 

okręgowa .,Ziednoezenia Zaw. Pol." odbędzie 
sie dnia 16 czerwca o l!Odzinie 2 po p udniu 
u gościnnego pana Platea. ulica Wilhelmstr., 
narożnik M ittelstr. w .Marxloh. na co sie dru
hom zwraca uwage z miejscowości Marxloh, 
Bruckhausen, Obcr-Marxloh, łiamborn. ~chrnidt 
horst. Buschhauscn, Jiolthausen. Zarazem si~ 
zaprasza sąsiedniego delegata z Laar. 

Z powyżej wymienionych miejscowo ci za
pra97,a się także deleg-atów i mężów zaufania. 

Członek Rady 'adzorczei na okręg XI. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi s::i;a11-0wnym czlonkom, iż przy~Je ze
branie odbędzie się w niedziele. <ln. 16 bm. 
przed pofndnicm o ~odzinie 12. na które prosi 
o j.ak naiilicznicj~zy udzial czlonków. Cm' cie mi-
le vtidziani. Zarząd. 



7ew. św. Jana Elrang. w Witten 
_,nosi swym druhom, iż we ·wtorek 
.uar' .JGIBz gościnny 

fo. LEOPOLD l(OESTER. 

rano 

Porn D odb~dzie się w piątek o g-odzinie 
~ po po~ u .1 łi11 z sali posiedze11. Czlcmkowie 
""1nni sit: stawi ć w oct~ookach i czapkach to-
rwarznk i..: ·1 . Za.rząd. -,Wielki wiec sokolski w Laar 

odbędzie sie 
w ni edzleJe, dnia J 6 bm. 

• gock:~inie 11 przed ooludniem na sali pana 
Schr a vena. naprzeciw kościola kattoUckiego. 

Na wiec ten zaprasza się W!Szystkkh R(}
tłaków miejscorwych i z okolicy, czujących się 
4otąd jeszcze Polakami i posiadaią<:ych cho
łliaż mailą iskierkę miłości Ojczyzny. Hej, ramię 
eo ramienia! Opaszmy nasZ<:L oi~yznę silnym 
laiiouchem mi.Jości i zapalu ! 

Czołem! Kowtet. 

Towari. św. Stanisława B. w Wanne (Zachód) 
W niedzielę, dnia 16 czerwca obchodzi To 

warzystwo swą 6-tą roczmicę na sali pana 
Breiinga przy ulicy Oedsenkirchenerstr. prze
'io uprasza się Szan. czlonków, aby się stawili 
o godznie 2 po po.ludniu. Porządek następują
cy: Przyjmowanie bratnich Towarzystw od 
~odlz:iny drng1iej do trzeciej, o godzinie 3 i pól 
wymarsz oo kościoJa na nabożeństwo połskie 
po nabożeństwie powrót d() lokalu, gdzie na
stąpi J)OWlitanie gości przez przewoct.ruiczącego, 
ko1J1cert, dekl:amacye, mowy i śpiewy. O godzi 
inie 9 przedstawienie teatralne „Na granicy 
lndyan". Wstępne dla cz.fonkóiw wszystkich 
bratnich łowa1rzystw wynosi 30 fen. dla g~
ci przed czasem 75 fen. przy kasie 1 markę. 
Uprasza s·ię wszystkie bratuie towarzystwa 
które zaproszenia odebra.fy. i te, które mpro-
6Zeń dla braku adresów odebrać nie mo
f;ly, atby 001s swą obecn-0ścią ze swYfliii chorą ... 
~wiami zaszczycić raczyly · 

Uwaga: Uprasza się szanowne Towanzy
stwa miejsco'We, ażeby nam przy imzy św„ 
o godzinie 8mej asystawaly z chorągwiami. 
• (Z) Zarząd. 
~, ... 

· Towarzystwo itima. „Sokór' w Qabmen 
podaje d<> wiadomości WS!ZYstkim druhom i ~ 
~odiikGm i Oaihmen i <Jkolicy, iż w niedziielę, ł 
dnia 16 czerwca obchodzi drugą rocznicę ~we„

1 ,;o istnienia. Porzadek zabawy n~tepu~ący: 
Od godz.iny 4 do 5 przyjmowanie Oniaro po
zamiejscowych. O godzirne 5 rozpoctttlie się \ 
koncert wyko~ainy przez ?'rkiestre d~h.a Pi~ 
trygi z :R.eckhnghausen-Sild. O godzm1~ 6e1 ł 
ćwiczerna, potem .dalsza zabawa z tancem. 
Szanowne Gniazda, które zaproszenda odebra- f 
ly, i te, które dla braku adesu rzaproszenia nie 
odebra1y prosimy, aby raczyly nas swą o
becnością iak nailiczniei zaszczycić. Roczni
ca odbe<i'Ziie się na sali p, Mermana w Oah
:r:nen w pobliżu k-OPałni „Preussen I'.' Z Dortmuncf elektryka przejeżdża obok gościńca, 
gdzie sie ma uroczystość od-być. (2) I 

Czołena ! Wydział. 
n. 
~ ::~ 
l 1(00> śpiewu „Słowik" w Marxlob 
oznajmia swym czlonkom, iż 1z:wycza}ne zebra 
li.ie odbędzie si~ w niedzielę., dnia 16 czerwca 
po poludniiu o godzinie 3 na sali p. Schweins
berga. •1. Ląkowa. O liczny udzial cz.fonków 
i gości 11pra.sza (3) Zarząd. 

J(oło śpiewu •• Biały Orzeł" w Duisburgu 
. obchodzi w niedziele, dnia 23 cz.erwca, rb .. na 
sali p. Bertrama przY Werthauserstr. nr. 190 
(Victora Saial) swą 6tą rocznicę polącZ<:Lcroną 
ze śpiewami, deklamacyami oraz przedstawie
niem teatrailnem pod tyt. ,,Ulicznik Warszaw
ski" ł „Pijak w trumie". Na zabawę wszyst
ikkh R.odaków i Rocfaozki jakoteż Towarzy
stwa i Kola śJ)iewu serdecznie zapraszamv. 
Początek o godz. S Po f)Ofudniu. Pon!eważ 
zabawa Je~t zamknięta, przeto wstęp dozwolo
fiY tylko za zaproszeniami. Cześć pieśni pol-
skied ! (3) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gełsenkłrchen-Hiilłen 

urządza w niedzielą, dnia 16 czerwca rb. 

ZABAWĘ LATOWA 
polączoną z ćwiczeniami i tańcami w lokalu 
p. Nachbarsiehultego, Wannerstr., na którą jak 
•ajserdeczniej zapraszamy 

Czołem? (3) Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w J(amap 
donosi szanQIWnym azlonkom. oraz rodak-0m z 
l(amaip i oikołicy, iż nasza ro<:z.nica odbędzie 
się w niedzielę. dn. 16 czerwca. na sali pana 
Leber. Szawnowne Towarzystwa, które z.a
p roszenia debra.ly i te, które dla braku adre
fi6w zaprosz.eń nie odobra~y. a chcialyby nas 
swą obecnością zaSiz.czycić, serdecznie zapra
szamy. Szainowne Towarzystwa prosimy przy 
być z chorągwiami i palaszami. Pr-0gram: Od 
godz. pól do 3ei do kwadr1ans po 3eJ przyjmo
wanie bratnich towarzystw, o godz. pól do 
4-tei pochód do kościofa na polskie naboiżeń
i&two z kazaniem polskiem , z kościoł.a po
wrót na salę, gdziie się odbędzie dal.sza zaba
wa· Wstęp dla czl.onków wszyst~1ch towa-
50 fen. przy kasie 1 marke. Cz.tonkowie, z.ale· 
g·aiące 4 miesiące ze sklai~kami, ~ędą musi_e
łi plaoić iako ni eczlonkow1e O l.1c:ony udz1al 
•rzystw 30 fen. dla nieczlonków przed czasem 
prosi (2) Zarząd. 

Baczność On.lazda Sokole okre1u VII 
Gniaz<lo Sokole w Alstaden donosi uprze; 

mie, iż czwarta rocznice zalożenia On·iaz.da ob
'Chodzimy <Lnia 11-go S.:erprua br Prosimy Onia 
lula t11tejszeg-o okręgu, by na ten czas ż.a<lnych 
zabaw nie urzą<lzaly (1) · Czotem! 

20 ooo mk. 
lłydaję na reklam~ irtJ1 
W,ro"1ad2lć u rodacze ~ 

Biiii!!! .s Ł f\ w N E llCM 

Wydział 

Tow. gimn. „Sokół" w Obermarxloh 
donosi swym druhom, iż przypadaiące posie
dzenie na niedzie l ę, dn. 16 czcrwc~. odbędzie 
się zaraz po wielkiem nabożeństwie o godz. 
pól 12ej Z powodu. iż bierzemy udziaJ w rocz
nicy tow. gimn. „Sokól" w Marxloh Wymarsz 
or,majmiony będzie na posiedzeniu. Liczny U-

Tudo r'· Ks. Keiterowi z Wanne 
za trnoy, które podjął podeza s pielgrzymki 
~ ~~~~es, s:kładt- ją serdeczne "' 

• :\ ~ .~1 : Bóg zapiać! !f li ~~- ~··,} Parafianie. i dzial druhów pożądany, (2) Zarząd. 

Baczn~ć Rodacy w Recklinghausen i okoUcy ! 
W niedzielę. dinia 16 ci«wca urZ<:Ldzamy 

latową zabawę z tańcem w lokalu „ Viłla f ran
ka". na którą wszystkich rocfaków i roda<:z
ki 11.apraszamy. Muzyka doskonala. Pod osobi
stą batutą pa.oo Pietrygi z Reckli.nighausen-

~=~®:@~@Ji 
Siid. (685) J(omitet. 

Towarzystwo św. Jana Nel><>fll. w PrJntroP 
donosi sza.n. czlcmkom oraz Roda:kom z Prin· 
tro.p i olroHcy i Towarzystwom. które zaprosze 
nia odebraly, oraz ty~ które dla braku adre
sów zaproszef1 nie ode'braly, ii obchod~i>tny 
w 111iedziele. dnia 16 cz,erwca naszą 3 rocMicc 
na sali paaia Frklrichs, dawniej (Kleinsemlfa1gS
harusen). Oberhavsenerstr„ na którą wszyst
kie szanowne TowarzYSitwa oraz wszystkich 
Rodaków serdecznie zapraszamy... Towarzy
stwa prosimy przybyć z chQrąg-wiamd. Pro
gram: Od godziny pól Zej po pol. do 3 i pól 
przyilnowanie bratnkh Towarzystw. O godzi
nie p6l 4eli pochód do k~clo.la na nabożeń
stwo. po nahoiżeństwie dalsza uroczystość, pod 
czas której koncert, śpiewY. deklamacye i mo
wy. O godzinie 8 będzie od~ramy la<iaiy teatr 
O lbny udzial prosi (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Alojzei?o w Cottenburg 
donosi Szan. czlonkom, iż przysz.le zebrani~ 
odbędzie sie w niedzi·ele. dnia 16 czerwca o go
dzinie ·4 po po!udnht. Uprasza się szan czlon· 
ków, ażeby się jak:najliczniej stawiti, ponierważ 
przyjdą pod obrajy sprawy, tY'czące się rn<:z
ni<:y, Tow. naszego. Rodacy, którzy jeszcze 
nie naler2ą do Towarzystwa, niechaj przybędą 
na zebranie i dadzą sie wpi1sać do Towarzy
stwa, o co uprzejmie uprasza (3) Zarząd. 

trzeba nosić, by Je należycie 
ocenić 

&leje ~yamonta Tudor 
posiadają ogień, 

blask i iskrzą się 
.tak najpłękniej'sze 

hrylanty. Proszę żąda~ 
mói polski cennik, '4000 ilustr., 
każd emu darmo I frk. wyśh;. 

Adres: 
Hieronim Tilgner, 

Berlin O., 
Mf.lrkusstrasse No. 3. 

2 czeladników 
krawieckich 

na state zatrudnienie po
szukuje 691 

Jan Gawron, 
Brtkliushaus.· 8. 

(Bruch) 
Marienstr. 17. 

Kto pragnie dol re 
tanie 675 

urządzenie 

do 8kładlll nabyć, 
niech si~ zwróci wprost 
do fabryki 

llo Tli. Pelman, 
Oberhausen (RhldJ, 

Kirchwtg 13. 
Zwiedzenie fabryki bez 

prz)'lt usu ku pna. 

8 pOI"Zf\dn-,elll 

czet. krawieckich 
na stale zatJ ud :, ienie i 
dob ą rłacę p< trzebnje. 

Fr. ''ł' ol!Oidl 680 
Langenrlreer, Uemlnger
str. B Y.arBz przy dworcu 

Panna 
w 23 roku życia i po
siadajl\ca 600 marek ma
jątku pragnie wyjść 

• za mąz. 
Zgło~zenia uprasza eię 

posyłać do ekspedycyi 
„ Wiarusa Polskiego" 
w Bochum pod nr. 69•. 

Kamienica w Ostrowie 
pn:y ul. Bi •mar'rn nr. 27 - do nas na. 
leżąca a położona bardzo korzysh1ie~ bo 
w pobl ,;u koszar, nadająca się zatem na 
prned s: ~ bio rstwo każdego rodiajtl, jest 
pod bardzo kouystnyu i waru11ka.mi 'ld 
za' az lub później do nabycia (688) 

Dn ęskł & Langner 
Dc.m B . nkowy. Telefo• 1960. 

P,oznań (Posen). 

Budzik gt dzwonek. 1,85 ••· 
Zegarek =:~ 2,as ar. 

Zegarek sre~inS: 6,ss ml. 
Cftnn1'k1' ok?1o 2000 ihatn· 

U cyi wyt.. ds..rmo fi 

M. Danecki, Poznań 
ul. Błsmarek& ~. 

·····-·······-· I Towarzystwom I 
J. Barański, Wanne, 
Najwięks;„y i najstal'Szy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

fi polecamy • . 

I '5 dla sekretar.za, ;f 

I KSI' ŻKI k~~~~~k}:~ź-1 
• 1\ ki do zap1sywa.- • 

Geny niskie! 

wityth wypraw kuchennych 
znajdnje siQ 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
----- na11neciw kościoła katolickiego.==== 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Sy,nn. Rodaków do ~wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna., wskutek 
czego e.ię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u (400) 

Jaraa Barańskiego _ 
Wszystkim, któ rzy u mnie wypraw~ 

kup~wypożyczam grat1~ oorce. any na. we
sele. 

Polecam tłlkże Szanownej Publiczno.śai 
m6j 

wł'asny warsztat tapicerski. 
N a życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

najtańsze i naj· 
dngodniejsze źró· 
dfo zakupna dla 
młodożeńeów. 

Niech echo brtml daleko od ucha do ucha! 
wwwa: 11/111-~ 

że 1430 

Józef Wiśniewski, 
w lle111ne, Neu~tr. 61, w Bruckhausen, Kaiscrstr. 71 

[ma towar rzeczywiście tłohr,-, trD'ały ł tant jako t.o: 

Maszy.n~ do gotowania! emal. 'I Maszyny do szycia 
garnki itd. oraz całkowite urzą- , z najlepszego fabrykatu, w każdej ceni!.. 

dzenia kuchenne, maszyny do z gwarancyą na 5 lat. 

prania i wyżdiymania. I Przybory do takowych. 
Koło~!8d!~~.~sz~~!.1arek 1 l motory pOd'fUzg życzenia, 
~ ~~ 

- Za gotówlu-: ! Na odpla.t~! 

li nia członków i • 
• t. d. i t. d. • 
• Adres: • 

• „Wia1•us Polski" • 
• B o e Il u m M:altheserstrasse Ili'. 17. • 

•••llW.'.llt411-łl•&1aJJI 

aczrnia em alj, ~ 
kupuje się najtaniej I najlepiej „ 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Doehum Biłhllnghausen p. Wanne, 
Dorstenerstr. 3. Heinrich.str. 81. 

==== 'ł~anle ontywalld 1 ===· 
~~~ 

Elementarze 
w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk." 
w DoebUJD. 

Gospodynie 
kupujcie tylko pn"11ie 
zastrzeźon~ 

margarynę 
„ Kościustko'' 

i i74 

„Wiarus~· 
t~ .... ~ss I Do n~1:1ci:kł:iea~~,st· 

•••••11111••·····! J Rodakom na obczyzn'e J 
fti polecamy gorąco. nad wszechmiar ' 
• pożyteczne dzieło napisane przez I 

naszego brata rodaka p. Piotra I. 
li Palińskiego pod tytułem I 

I LITURGIKA KATOLICKA I 
czyli wykład świąt, obrzędów i I' 

Bid .zwyczajów naszego św. Kościoła. łl
,_ Stron 535. Cena w pięknej opra

wie tylko 2 marki z przes J łką ifJ. 
2,2CI mr. Zamawiać należy pod ~ 
adresem: ~ 

I ,,Wiarus Polski" w Bochum. I 
' . ···~ lil•li•ll• . -~ 

Aby materye uchronić od plam des~zo~ 
B-~ -!i. noś.1.. Roda""y • Swój do s WYch i zafarbowania się, trzeba się zglos1ć6g ... .., -.. ~ ..,,. • F ARBIERNI OALLUSCHl(E, PRALNIA W ' 

I I I CHUM. Tel. nr. 911. '"bf'ng· Kto całk. urząd. ... enie ~ uchen- Progz~ ten Dlilera1 " . .,.. Każdy, kto ten w;rcinek wrę- filie: łfofstede, Herne. Eickel, Rn 1 r· 
ne kupi, otrzyllla ładny po-" ełąe 1 cq, otrzyma 6 p~oc. rabatu hauseo, Linden. Hattin2eo, La~i'endreer. Mt~e, 

darek. I · w towarze. ten.1. Castroo, l(ameu, Dodmu.nd, Oer 

„~~~~~,... _.„„ .~ 
. ~JJ la Ir*, Jllkł.ai I reclatcn Ił ,l),t'f«,i°!1ila.~1Y·~ A N t ·Q · t 8 r • J " li: i • Bucbw.itR, łbt,kl2 1.te,m J ~fonkaml Wy ;htw~lc,t\intt •• Wk~ rt4:s P. PoJ:' w Bochu.11\ . 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym1 

ł\'r<:botbi codziennie z wyju_tkiem dni poświątecz
vch. ~raedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
fiYDOSJ 1 ~r. 50 fen„ ~.z od!l-Oszeniem d-0 domu 1 mr. 
ta lea. „ Wiarus Polski. zapisany jest w cenniku pocz 

t<>wym pod 1.ztak1em „L. polnisch nr. 123." 
W 1111 Baże za Wlarc I OJczyz111 

Za inseraty placi sle za mleJsce rzadka droibaego us. 
ku 15 f. ~loszenie. zamieszczone orzed Inseratami 4 
fen. Kto cze-sto oglasza otrzYma rabat. - Listy ~11 
•• Wiarusa Polskiego" należy frankować l podać 
nich doktadny adres piszącesi:o. Rekop. nie zwracu1J. 

• u!..e<iakcya, drukarnia i ksiegamia zoakluje sie w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. Adres „Wiarus Pol.Ski'" Bochum. Telefoo nr. 1414 . 
--- am ••r-1 Ili 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
, 11•włć, czytać I pisać 110 polsku l Nie 
1"t Polakiem, kto potomstwu swemu 
ułemczyć się oozwoli ! 

Z WJpadkóv doli, 

Rząd Japoński wezwał pisma jaJJOńskie 
by zbyt ostro nie pisały w sprawie sto

sunku Stanó'v Zjednoczonych do 
' Japonii. 

Donosiliśmy już wczoraj, że ludność 
w Japonii jest ogromnie oburzona na 
obchodzenie się z Japończykami w za
chodnich stanach Ameryki. Są nawet 
tacy, którzy z tego powodu myślą o 
wojnie. (Patrz: „Wiadomości ze świa
ta".) 

W Srodkowej Ameryce walka trwa 

dalej. 

Stany Zjednoczone wysłały okręty 
w-0jenne na widowni~ alki. 

W zakładach Kruppa w Rheinhausen 
wydarzyło się wielkie nieszczęście. 

Wskutek eksplozyi gazu odniosło 17 
osób poważne obrażenia. 

Pomiędzy Rosyą i Japonią zawarto u
kład dotyczący dróg żelaznych na Da

lekim W schodzie. 

Porozumienie Japonii z Rosyą po
st~puje raźno naprzód. Oświadczyl to 
także świeżo rosyjski minister spraw 
zagranicznych Iswolski w komisyi bu
dżetowej rosyjskiej Dumy państwowej. 

Nowa rewizya odbyta się w księgarni 

„ Wiarusa Polskiego". 

W czo raj po polu dniu przybył do 
księgarni ,.Wiarusa Polskiego" komi
sarz policyi kryminalnej w towarzy
'6twie policyanta kryminalnego, by od
być rewizyę. 

Szukano dwóch książek wydanych 
w Ameryce: 1). Sześć odczytów, 2) O 
lidze narodowej. 

Książki te któryś z sądów pruskich 
uznał za niebezpieczne dla „faterlandu" 
więc urządzono poszukiwania za niemi, 
lecz nic nie znaleziono. 

SocyaHści pomocnikami polakożer • 
. ców. 

W wielu miejscowościach mianowi
cie tych w których przeważa wpływ 
centrow~. towarzystwa polskie wsk~
tek nacisku z pewnej strony absolutme 
lokalu uzyskać nie mogą. Istnieje też w 
tym względzie pewne podob_ie~s~wo 
Pomiędzy stosunkami na obczyzme I na 
Górnym ~ląsku. , 

W tern samem położeniu, w ktorem 
znajdują siG towarzystwa nasze w ęot
tropie i po cześci w Bruchu (Reckling
hausen), są także towarzystwa polskie 
\V Gliwicach, gdzie również jak 'f' ~ot
tropie i Bruchu wplyw centrowcow Jest 
Przemożny. 

W Gli~icach, nic mogąc nigdzj_e u- wanie przyslug sprawie niemieckiej pod 
zyskać sah do ćwiczci1, zwrócił się tam kontrolą protestanckiego rządu, to są 

. tejszy .,Sokół" do zarz~du socyalistycz· cele, dla których według pojęcia obc
~e.go domu związkowego, by socyali- cnych centrowców pozakładano zako
sc1 poz\volili członkom „Sokoła" przy- ny! 
najm_nicj rnz w tygodniu odbywać ćwi- ł . Tak wygląda „katolicyzm pierwszej 
czema. Nad sprawą tą obradowa~a klasy". My Polacy, których przecież 
1 ada socyalistyczna i uchwaliła „Soko- naczelny organ centrowców „Germa
łowi" lokalu na ćwiczenia nie udzielać! nia" nazwała katolikami drugiej klasy, 

Panowie socyaliści podali zatem owego katolicyzmu picn szej klasy 
dło1i polakożercom, by zgnębić „Soko- nietylko nigdy nic zrozumiemy, ale na
la" tyle prześladowanego przez wro- wet wstr<~t czujemy najwięk-szy dla 
gów spoleczcństwa naszego. Z powo- tych ludzi, którzy goniąc za łaskami 
du uchwały rady socyalistycznej zapa- wrogów Kościoła - utracili wszelkie 
nowała wielka radość w pismach pola- poczucie godności i uczciwości. 
kożerczych \vszeJkich odcieni nic wY- O jawnych dążeniach do giermani-
lączając pism centrowych. zacyi dowiadujemy się tymczasem już 

Wypadek powyższy pozwala nam z następującej wiadomości. 
znów ujrzeć w ,iaskrawcm świetb pra- - ,.Kattow. Zeitung" opowiada, że 
wdziwe oblicze panów socyalistów i w Pancwniku po odprawionem nabo
centrowców, którzy to za każdą cenę, żeństwie n OO. Franciszkanów zapy
gdy nadchodzą jakicbądź wybory. o"ła tal niedawno jeden z franciszkanów, 
szają się wielkimi przyjaciołmi Po- czy sobie z obecnych kto życzy niemie 
laków i żebrz~ o nasze glosy. ckiego nabożet'1stwa. Powstala wśród 

Czytelników naszych prosimy, by zebranych wielka wrzawa, poczcm 
tego rodzaju wiadomości starali się lud z hałasem się rozszedł. Pozosta
rozglosić pomiędzy robotnikami "poi- lo na miejscu tylko 9 osób z ciekawo
skimi, mianowicie tymi, którzy zawsze ści, aby zobaczyć, co dalej będzie. -
jesz cz\,;; w organ i za c ya c h cent ro wy c h li!!&!!!!!!!*!!!!!~• .!!!!!!!~!!!!!!!!-!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!! 
i socyalistycznych wspierają wrogów 
naszych. 

Centrowcy na usługach rządu pru
skiego. 

o słowianach w zachodnich M\em-
• cz ech 
oglasza różne szczegóły p. Wt Kowa
lic w odpowiedzi niejakiemu dr. Bur
chardtowi. który ubolewał nad spolsz
czeniem bambrów pod Poznaniem~ 

Organ ks. kardynała Koppa wro- Szczegóły te z pewnością zainteresują 
ctawska „Schlesische Volksztg.'• za- każdego Polaka na obczyźnie, gdyż w 
mieściła wstępny artykuł polemiczny nich stara się p. Kowalic również stwier 
w sprawie zakonów katolickich na Gór dzić, że Słowianie zamieszkiwali da
nym ~ląsku. Artykuł ten zwraca się wniej Niemcy aż po sam Ren. 
przeciw prasie liberalnej, która już od Pan K. pisze: 
dłuższego czasu prowadzi kampanię „W dzisiejszych czasach zaostrzo-
przeciw osadzie Franciszkanów w Pa- nych walk narodowych należałoby zba
newniku i przeciw ministrowi Studto- dać, w jaki sposób stało się możli
wi, który na założenie tej osady dał wem, iż szczepy czysto słowiaf1skie za
pozwolenie. Jako ostatni argument wy mieszkające obszary od Odry do Renu, 
toczyta prasa liberalna i pomagająca jej od Bałtyku po Alpy, w tak stosunkowo 
gdy chodzi o politykę antypolską, kon- krótkim czasie, bo w ciągu kilku stuleci, 
serwatywna „Schles. Ztg.". jakieś pod- zdołali teutońscy najeźdzcy ze Skandy 
burzające rzekomo i niezmiernie „nie- nawii i północnego wschodu .Europy 
bezpieczne'• kazania Salezjanów w zniemczyć lub zagładzić". Takie, a 
Oświęcimiu. Ka to li ck a '!SchJ. Volks- nie !nne myśli n~su_ną. się każdemu, kto 
Ztg." zamiast wziąć katollckich zakon- z~ia1~c g~u~1towme I m.c podług pru~ko
ników w Oświęcimiu w obronę przed mem1eck1e1 metody dz1e1e średmow1ecz 
napaściami żydów i hakatystów, woli ne Europy. czytal wywody i ubole~a
bronić ministra Stu~ta i ~owo?zi, ~~ f nia dr. Burchardta nad spolszczeniem 
właśnie wobec „mebezp1eczenstwa , bambrów. 
na jakie Polacy górnośląscy są naraże- Na pociechę dr. Bu.rch~rdta zwra
ui przy pielgrzymkach do Galicyi, le- ~am m~ uwage, na to, z~ me n:ia on. co 
piej jest, że istnieje zakon franciszk~- z~lowac bam~row, bo om ~akme są, iak 
nów pod kontrolą państwa w Panew•u· s1~ ~ylko ~da1e dokto~O\Vl B .• ,.urgc:~
ku gdzie wielkie może oddać przysługi mamscher , lecz slav1sc~er Ab~unft . 
sp~awie niemieckiej. . ~-30 tego jednal~ p. dr. ~- nie przem~czy. 

Or~an ks. Kardynała Kopp~ ma więc ze Bam?e;g p1erw~t~1e na~ywał ~IG po 
odwagę stwierdzać tutaj, ze zakon po słow1anskll Bab1bor, z ~zes;o Niemcy 
k tolicki jest oddany pod kontrolę pro- zrobili Babenb~rg, w koncu Ba~~bcrg, 
t:stanckiego rządu oruskie~o i ma od- (tak jak Babimost przech~zc1h na 
dać sprawie niemieckiej wielkie przy- Bomst) o cze~ z do~um~n.tow p. dr,
sługi _ naturalnie przez giermaniza- B. przekonać się m_o~c, 1 ~e l~dnośc 
c r Polaków za pomocą Kościoła. okoliczna. ,był:i słowi~nską I Z~l~tn~ZO 

J. ęN ·ak nizki poziom upaść musiał ka na do dzis. uzywa wiele stowian kich 
tolic;z!n centrowców, jeśli bez n~mieli w,~razów, 1ak Betsch~-beczka, Nusch~
ca wstydu otwarcie ~łosić potrafią te- no~, Slotschen-~ł.oto itd .• o ~zcm zna_J-

d · 
1 

zdania 0 instvtucyach l(o- dz1e p. dr. B. bhzsze szczegoty \V dz1e 
go ro zan · 1 h K , k. o s• · I · ścioła katolickiego! tac ętrzyns iego ., ... łow1anac 1_ m!7 

Czyż zakony na to założone i na to dzy Renem. t~a~a a I:as?m .czcskm~ , 
• t • • b sprawie niemieckiej przy- I W. Bogusławskiego 1 S1em1anowsk1e-
151 m~Jąd, d Ywały9 Zasady Kościoła ka- go ,,O dziejach Sło\ iańszczyzny pól-
s ugt o a • h d · · '· · · 1 · h t tolickiego, wiara, Bóg, dobro nadprzy- n?cno ~ac o ;11e1 i w

1
1e u m~vf ~u?~ 

rodzone duszy, wszystko to organu ks. r~w, n.1ed W,Yt.10.wa~y~ 1 'r sz o eB er m 
kardynała Koppa nie obchodzi i o tern s ·?-dw1ed ~~s ie~d· . n~cz ~10 ~·z ;w~-

, k. nie wspomina. ry1 o zis zna1 111.e ~ię .wie e a ' . g ~ 
slo'(;e1r~anizacya ludu polskiego, odda- ograficznych słowiansk1ch np. rzeki Re 

gnitz-Regnica, nad nią ów Bamberg, R 
dnitz-Radnica, Pcgnitz w dokumentach 
f3egnitz, Bainitz-Bagnica, Kremnitz-~re 
mnica, Olschnitz-Olcśnica. Płasawa i 
moc innych nie mówiąc już o miejscowo 
ściach. Więc kżeli się owi bambrzy 
spolszczyli, to nic ma co ich dr. Bur
chardt żałować, boć to byli dawniej
si zniemczeni sławianie. A jak tw-0-
rzono :te sławian Niemców, może 
pan dr. Burchardt dowiedzieć się 
od samych niemieckich kronikarzy. Wy 
bicrano po jednej osobie z odrębnych 
miejscowości, ustawiano w gromady a 
kapłan chrzcił je, kropiąc kropidłem 
po razie każdą gromadę, dając każdej 
prócz imienia chrzestnego, także naz
wisko kulturne Schultz. Mueller, itd., 
gdyż słowiańskie nazwisko było w ich 
zapędzie kulturalnym poga1iskicm. Jest 
więc nam jasnem, dla czego tak dużo · 
znajduje się Schulzów i Muellerów. Na 
uspokojenie dr. B. dodać należy, że całe 
dzisiejsze pa1istwo niemieckie, jest je
dnem wielkiem cmentarzyskiem, żalni 
kicm zgnębionej, stratowanej słowiań
szczyzny. A żalnika tego szczątkami 
i napisami grobowemi są nieprzeliczo
ne nazwy geograficzne słowiańskie. 

Wrych niszcz iełski wandalizm teu
toński nie zdołał zatrzeć, a wiGC po wie 
ki mówić będą o hai1bie kultury niemie 
ldej, co w imię krz~~ża szerzyła nie 
wiarę i kulturę, lecz pożogi, mordy i 
gwałty, jakich dzieje nie znają. Przed 
kilku laty powstał też popłoch między; 
uczonymi niemieckimi, gdy uznane 1..a 
słowiai1skie urny t. zw. łużyckie znale
ziono także nad Renem. 

W końcu proponuję p. dr.B., :Jby w:-,'" 
pracował projekt dla rządu „o koniecz
nej i gwattowncj potrzebie zmiany 
nazw słowiańskich ważnieiszych miej 
~owości, rzek. gór pranicmieckich", 

a przysłuży się niepomiernie kulturze 
niemieckiej. Gdyż jestże to możliwern, 
aby w kolebce oawnej Polski chrzcić 
Inowrocław na flohensalza, kiedy sto
lica państwa Berlin ma nazwę słowiań 
ską, gdyż ,,in" jest dzierzawczą koń
cówką słowiańską. Co prędzej prze„ 
chrzcić więc należy nazwy: Berl_in, Pru 
sy, Slązk, Pomorze, Brandenburg-Bra
nibor. Stcttin-Szczecin. Danzig-Gdaf1sk. 
Breslau-Wrocław, Leipzig-Lipsk, Dre 
sdcn-Drezno, Magdebur~-Międzybór. 
Hamburg-Kamień po lacinL łiamonia. 
:Erfurt Jarobród, Schweirfurt-Swino
bród, kilka miejscowości niebezpiecz
nych: Kraków, nic mówiąc już o po
mniejszych z km'icówkami na in, itz, 
witz, nitz, awa, affa. ow. an, itd .• który
mi całe 1 icmc r są zasiane, i wymyślić 
inne ki!lturniejsze. praniemieckie. 

o prz jacielu s oim 
nikt zapominać nie powinien. Naile
P zym z pewnością przyjacielem robot
nika polskh~go na obczyźnie jest ,. Nia
rus Polski „, kt' ry codziennie go od :vie
dza, ostrzega przed grożącemi niebez
pieczc11stwami. broni prze<l wrogami 
i opo\ riada o najciekaw zvch wydarze
niach na obczyźnie) w Polsce i w ś •ie
cie. Prosimy zatem obecnie gdy cho
dzi o odnowienie przedpłaty. nie z o· 
minać o tak dobrym przyjacielu jak 
•. Wiarus Polski'', który w zamian za 
pamięć starat się będzie odwdzięczyć 
się wedle sil. 



Od 15 do 25 czerwca 
odbierać będą listonosze prenumerate 
na trzeci kwartał, czyli na lipiec. sier
pień i wrzesień. 

Z tego powodu prosimy naszych 
dotychczasowych czytelników, aby 
przygotowali potrzebne pieniądze i dali 
je listowemu, skoro z kwitem przybe
dzie. Tak samo zechcą Rodacy g-orli
wie agitować, aby „Wiarusowi Polskie
mu" licznych nowych na lipiec, sier
piek i wrzesień pozyskać abonentów. 

"W ia r u s P o I s k i" 
kosztuje na cale trzy miesiące, wraz z 
bezpłatnym dodatkiem religijno-powie
Sciowym p. t. 

„Posłaniec Katolicki" 
tylko 

1 markę i 50 lenygów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fenygów 
więcej. 

Każdv może też Posyłać za te samą 
sumę "Wiarusa Polskie2:o" swym ro
dzicom, krewnym. znajomym, zarówno 
czy mieszkają w Polsce czy też 2dzie 

indziej. 
Trzeba tylko pod adresem: „Wia

rus Polski". Bochum nadesłać 1 markę 
i 92 fenygów 

oraz dokład~y adres osoby, która 
ma gazetę otrzymać. a poczta owej o
sobie codziennie „Wiarusa Polskiego" 
dostarczać będzie przez lipiec, sierpień 
i wrzesień. 

Przy zbliżającej się zmianie kwartału 
należy się starać, aby każdy Polak na 
obczyźnie zapisał sobie „Wiarusa Pol
skiego." 

----· 
%iemie polskie. 

Prus Za6hodnicb, W armii i M~nr. 
Pelplin. Dnia 10 bm. otrzymał ks. 

proboszcz Maslowski z Nowej Cerkwi 
pow.· chojnicki, kanoniczną instytucyę 
na probostwo w Kościerzynie. 

Starogard. Tutejszy sąd ławniczy 
skazał syna dzierżawcy Jana Urbana 
w Pinczynie za obrazę nauczyciela Ha 
vrankiego na trzy tygodnie więzienia. 
Izba karna w Gdat1sku wyrok ten po
twierdzila. 

Toruń. Zwloki szewca Kowalskie
go, który, jak przed kilku dniami dono
siliśmy, utonął podczas łowienia !ryb 
we Wiśle, obecnie z wody wydobyto. 

12) 

ŻUBR OWIE 
Opowiadanie hi~toryczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskie20. 

-'• 

(Ciąg dalszy). 

- Co tam konie! - przerwał raźno 
Dziewanowski. Trzeba 1się stąd 
czernprędzej wynosić!... Cale miasto 
już mówi -0 waćpana przyjeździe! Ani 
chybi, będą myszkowali. Oenerął 90 
mnie przysłał, ofiarując mu u siebie go
ścinę. Pani stryjenka zaś może na mo 
ją kwaterę pozwoli... uboga, jak u ka
walera-samotnika takiego. Kiedy ina 
czej nie można. 

Zasmucił się porucznik. Niesporo 
mu byto się wynosić. Nadąsała się Zo
śka, zafrasowała pani Dziewanowska. 
Jan nalep;,., i - - trzeba było uistąpić. 

Tegoż dnia wieczorem, floryan u
dał się do księcia Józefa Poniatowskie
go. Książę przyjął go w pięknym ~a
binecie, zdobn ym w aleg-oryczne freski, 
a zastawionym mnóstwem kosztow
nych cacek. Byt zamyślony i posęprw . 
Skinąt przyjaźnie poruczn. i o szcze
góły, odnoszące się do armii Napoleona, 
ostatnich wypadków z włoskiej kampa
nii, wypytywał... Od czasu do czasu 
nrzerywat Ploryanowi tok opowiadania 
i gorączkowo mierzy) wielkimi krokami 
gabinet. Porucznik sko1kzył mówic~. 
Książ·~ Z:.łrnyślH się, a po dtugicm mil
czeniu zacz.al nerwowo: 

- A nie mvliż się twój generał? ... 
Wiem, Dąbrowski. to wielki żołnierz 
i wódz, cenię go więcej, ni7; mn się zda
ję„. pomimo żr: mi był ni e chętnym! ... 
Dobry natryota i obnvatcl kraju. lecz 
czy poJitycznych wvbiegów nie za do
hra poczytuje monete ! Sława Naooleo 
na go nlśnita. j ~\ ~,ie jej obawiam. Wahał 
bym sie 11'1 niej przyszłość moj<l opi;;;
rać, a cóż dopiero los calcgo krain skla-

Z dyecezyi warmińskiej. Dnia 8-_go 
bm. zmarl po ciężkiej chorobie, opatrzo 
ny Sakramentami świętcmi ks. kura
tus Jan Sowa w Straszewie w 35 roku 
życia a_ w 10 roku kapłar1stwa. 

Olsztyn. Straszny dramat familijny 
rozegrał się prawdopodobnie w nie
dzielę w domu ulicy Cesarskiej nr. 25 
w mieszkaniu robotnika Ferdynanda 
Sakowskiego. Zonę Sakowskiego zna
leziono po pot o wpół do 4-ej zabitą w 
mieszkaniu. Przypuszczają że Sakow 
ski zabił swą żonę, która miała być na
łogową pijaczką. Sakowski jednakże 
twierdzi, iż jest niewinnym. 

Z Wiei. Kt Pozndskle&fOo 
uniezno. z głodu zmarla żebracz

ka Doczekalska. która mieszkała na 
strychu jednej kamienicy przy Zielo
nym Rynku. Ody w sobotę nie wyszła 
na zwykłą wycieczkę, ·udała sie policya 
do jej komarki, którą zastała zamknię
tą. W eszta przeto przemocą do mie
szkania i znalazła na podłodze nieżywą 
staruszkę, która według orzeczenia le
karskiego umarła z głodu. Przy rewi
zyi mieszkania wykazało się, że nie
boszczka rozporządzała stosunkowo 
znacznym kapitalikiem. 

Gniezno. Redaktor tutejszego ,,Le
cha" p. Jan Teska oświadcza w „Le
chu", iż z dniem 1-go grudnia br. opusz 
cza redakcyę tegoż pisma. 

Armia zbawienia a germanizacya. 
„l(ur. Pozn." pisze: Jak wiadomo, za
gnieździła się od dluższego czasu w Po 
znaniu tzw. armia zbawienia, znana 
sekta, zmierzająca do wybawienia 
świata z obecnej niedoli. Z Poznania 
wysłannicy - czyli jak sami się zo
wią - oficerowie i oficerki tej sekty u
rządzają wy.cieczki do większych miast 
Księstwa, aby tam jednać sobie zwolen 
ników i - co ważniejsza - zbierać gro 
szc. 

Zdaje się, że „humanitarna" armia 
zbawienia w dzielnicach naszych ule
gła wcale „niehumanitarnym" prądom, 
gdyż -- jak donosi „Pos. Tgbl." - od
dała się na usługi germanizacyi. Otóż 
sekta nic mniej ni więcej, tylko postawi 
la sobie za zadanie wywożenie z Księ 
stwa i Prus Zachodnich robotnika pol
skiego, a sprowadzanie w jego miejsce 
niemieckiego. Ponieważ armia posia
da w całych Niemczech szeroko rozga
lęzione stosunki, najnowsza ta jej dzia
lalność może w danym razie wyrządzić - - AAAISUW 

dać!... Zapał go unosi!... Tyle krwi 
przelanej hen na polach Marengo... co 
Marengo jedno? Ca ta Italia uasiąk.!a 
krwią legionów i Egipt i S. Domingo! 
Jabłonowskiego \vyrozumieć nie mogę: 
przez zgnębienie biednego ludu, spokoj
nych wyspiarzy, chciał korzyści, chciał 
wolność własnej ziemi doby\\tać? Nic! 
Nie ufam ja temu nowemu sł:of1cu ... 
Gdzież zresztą są gwarancye ! ? Pokaż 
cie mi dokument! W Berlinie z Wy
bickim Józefem rozmawiał!. .. Zacny to 
mąż, lecz nie porywczy? Cesarz po
wiedzial pono - - że „zobaczy, czy go
dni jesteśmy być narodem?!!!" A myż 
mamy na tych pustych Głowach budo
wać gmach naszych swobód?! Napo
leon jest wielkim politykiem, a myśmy 
nigdy politykami nie by li... Idzie tu. do 
nas, bo go losy wojny do tego zmusza
ją .•• lecz przy zawarciu traktatu wyrnie 
ni nas za uchwalenie jedneRO upokorze 
nia więcej dla nienawistnej mu Anglii! 
Czyż nie tak?! 

floryan, zachęcony rzuconem pyta
niem, a poruszony tak ostrym sądem 
o ubóstwianym przez niego Napoleonie 
\Vybuchnąl nagle: 

- Wasza Książęca Mość! Jam nic 
statysta. nie mąż, który od lat młodo
dzieńczych przywykł losy narodów wa 
żyć a rozpatrywać. Mówię co na ser
cu! z czem lat tyle tulalem się po kra
jach... W którąż się stronę mamy zwró ' 
cić? Dokąd o pomoc udać? - nie jest
że on osfatnią naszą deską zbawienia 
i ratunku, co nasze nieprzyjacioly Z\\ al 
cza?! ... 

- Zgoda na to - pochwycił żywo 
ksi,iżę. - Lecz miejmyż odet'1 zapew
nienie, poręczenie!... Żąda od nas woj 
ska, krwi naszej. niechże się dowiemy 
za c:o? vVaszm1t0ści wyda się takie ża
danic frymarkiem! Niestety, na fry
n arku t:ikim cała madrość polityczna 
rolega. Dąbrowski ani Wybicki nie ro ' 
znmieja. że nic mv Napoleona, lecz on 
nas w tej chwili najmocniej potrzebuje ... 

robotniko,vi polskiemu poważne straty. 
„Porucznicy" armii zbawienia krę

cą się nocami także po restauracyach 
polskich. Właściciele takowych powin 
ni stanowczo zabronić im wstępu. Ani 
jeden grosz polski nie powinien wpły
nąć do kieszeni sekciarzy. 

W ~remie toczyły sie wczoraj roz
prawy izby karnej pod przewodni
ctwem sędziego Hellera z Poznania. O
skarżony byl czeladnik rzeźnicki Koze 
wicz z Dolska, który rzekomo podbu
rzony przez innych, z powodu strejku 
szkolnego na rynku w Dolsku napadł na 
nauczyciela Scheibego i sponiewierał 

. go. Sąd skazał Kozewicza na 7 miesię
cy więzienia, a dwóch dalszych oskar
żonych z namowę na 4 i 3 miesiące wię 
zienia. 

Niemieckie biblioteczki. W 40 po
wiatach Ks. Poznańskiego istnieje obe
cnie 486 miejsc do wydawania książek. 
Biblioteki składają się razem z 71740 
tomów, korzystało z nich 188562 osoby . 
Oprócz tego przekazała bibliotekom po 
wiatowym prowincyonalna biblioteka 
wędrowna 11200 tomów. Paf1stwo dało 
na biblioteki powiatowe 17958 mk .• a o
prócz tego na biblioteke prowincyonal
uą 18261 mk. 

Z Wągrówca piszą do „Kuryera Pozna11-
skiego, że tam nic ma posiedzeniai sadu !awni
czego, lla którym nie rozs;rywalyby się sprawy 
na tle streiku szkolnego. 

W zesz1y piatek staiwała krawcowa Ma-
ryanua Dobrog-ajska za obraze •nauczyciela 

Brinksa. Dnia 16 kwietnia rb. przyszila 11 let
q1ia córka oskarżonej ze ~tzkoty z wielkim p!a
czcm, że nauczyciel Bmcks ia obH za blahe 
rzeczy . .Maitka napisala do nauczyciela Br:inck
sa list, żądaia'c stanowczo. żeby córki jej wię 
cc·i nie bil. List ten byl przedmiotem oskarże 
nia o obrazę. 

Mimo świetnej obrony p. adwokata Krii
gcra są<l skaza1 {)ISkairżona na 30 m:i.rek kary 
ewentualnie 6 dmi wiezienia i zaptacenie wsz.yst 
kich kosztów. o ~.karżona zaa'J)elowafa do wyż
!:!Zei instarncyi. 

Tego samego dnia zo.sta1 skaza11y mistrz 
malarnki ·P. Bosia·cki za to, że nie po•syfa.f dzie
ci swych, które również streikuią. o godzinie 
7 d10 szko.fy, iaik ma wyznaczona klasa strei
kujących, tylko o godzinie S jak inne klasy. 

W sobotę staiwar znów przed &ądem rnbot 
n~k Musolf. przyprowa.dzony w kaj.da1nach z 
więzienia śled..;zeg·o. Mia! on w:vizyw3ć nauczy 
ciela• Brincksa na ulicy i odgrażać mu się no
żem. Oskarżony twierd>?;i, że naucr.yciel Bri11cks 
zbił jego jedyne dziecko· które streikuie ta.k, 
że mialfo S?;rubo popuclmięte ręce·. 

l\.żeby ująć sie za dzieckiem. wzywał uau
czycicla. Brincksa, ażeby więcej ,iego d,ziccka 
nie hH, że prz:vtcm wyzywa!'. to nic można 
m·u się dziwić, bo do tego stan u roa:goryczen.ia 
ci:oprow:lclJziJ goi wfaśniic sam r.omczycicl przet „ 
i miast stawiać żądania, proszą, miast 
dyktować punkty ugody, traktatu, kon 
tentują się krzywdzącymi naszą god
ność frazesami dumnego zdobywcy!. .. 
Nic, poruczniku, ja do tej spra\VY przy
łożyć ręki nie mogę. Za złe ci nie biorę 
zapału. z jakimbyś chciał Bonapartego 
bronić. Widzisz w nirrl \Vodza, prowa
dzącego armię do zwycic;stwa i stawy 
a sam żołnierzem jesteś! I ja mam dla11 
wyrazy uwielbienia, jeno gdy o naszej 
doli smutnej myśleć przestaję... Zrnsz
tą - dodał z smutkiem - bądź wasz
mość spokojny ... ksią:~ę Józef Poniato
wski nie stanowi narodu... Znajdą się 
inni, którzy wszelkim jego żądaniom 
zadość uczynią! Takq odpowiedź za
nieś generalo\vi. Piłatem być nie chce 
lecz sumienie wzbrania mi wa7.yć spra
wę narodową na niepe,vne. Bacz. że 
daw11óż z tym samym Prusakiem pa
cyfikował? Nie dość rnn legii włos
kich? On od nas jeszcze żąda dowo
dów!? A wzamian daje nam czcze sło 
wa i to jeszcze mgliste a niejasne!... 

- W as za Książęca Mość daruje 
śmiałość - ozwał się gorąco porucznik. 
- Slowo czasem więcej znaczy od naj
lepiej ułożonych punktów. Kto nie 
dotrzyrnic słów, ten i traktaty deptać 
potrafi. A mocarz taki lada czego nie 
wymówi, boć każdy wyraz jego hi
storya na szali waży ... 

- W sednoś trafił. mości poruczni
ku! - przerwał książę Józef. - Owóż 
właśnie odpowiedzialność przed histo
ryą, przed potomnością nakazuje krok 
każdy W8.żyć.„ Daj mi pismo Napole
ona, jasno wyrażajace, cze~o żąda, a 
co dla nas uczynić się zobowięw.ie. a 
gotówem dziś na '.1kraj świata iść za 
nim!... A choćby nie dopełnił przvrze
czet'1, choćby smutne z tego wvnikły 
dla nas termina ... nikt na nas bmieniem 
nie rzuci!. .. Ale ... co wam po Poniatow-
skim!? 

-- Krew nasza, królewska! Chluba 

bicię dziecka. - Nóż ma zawsze w cholewie 
buta, bo jest pomocnikiem rzeź.nick.im. 

. S~d- sk~z~ o.skarż~ne!!? na sześć miesięcy 
~ tydz1e11 w1ęz1e111a, pohczaiąc 1eden tydzień na 
wiezienie śledcze. 

Te:nnini w spra°":ie przeciw ks. wika1ryu. 
szo;wi Zielińskiemu. PP. LenartO!Wskieimu, p1 
lu.ch0\\1i i Wittowi o WZY'Wanie do strejku, na: 
znaawny jest na ponied:zialek. 24 czerwca. Przed 
izbą kar.ną w Gnieźnie. 

Proces przeciw księdzu proboszczowi 1(0• 
pernikowi z Wą17:rówca o przekrocze.nie § 130a 
kodeksu karneg.o odbędzie Siię pr.T..ed tym sa.. 
mym sądem 27 bm. 

Ze Slclzka ezyli Staropols\:ł 

l(atowice. Za.strejkowali tu robo . 
tnicy cementowi i sztukatorzy. Żądaią 
poprawy zarobków. · 
_ l(oźle. Samo.Qójstwo popelnila tutaj 

62 letnia niezamężna Paulina Dittwe 
która od pewnego czasu zdawała się 
być umysłowo chorą. Znaleziono ją ob
wieszoną na poddaszu. - Trupa szy. 
pra ttcrmana Brode, który w sobot~ 
utonął \V przystani, wydobyto z Odry. 

Mysłowice. Rucb wychodźców ga' 
licyjskich, przybrał w ostatnim czasie 
niebywałe rozmiary. Dyrekcya kolei 
zmuszona jest codziennie osobny po. 
ciąg wysyłać, lecz i to nie wystarcza 
gdyż ubiegłej niedzieli była dyrekcy~ 
zmuszona jeszcze jeden nadzwyczajny 
pociąg dla wychodźców przygotować. 

Niemodlin. W czwartek wieczorem 
wracał dzierżawca dóbr Baumgarten w 
powiecie Niemodlińskim Karol Grzy
mek na koniu z Tylowie do Baumganen 
W drodze kor1 się spłoszył, jeździec 
spadł z konia i odniósł tak ciężkie p@ka 
leczenia, że wskutek tychże umart 

Z innych dzielnic Polsd. 
Łódź. Telegr.amy ·donoszą., że dyrekcya 

fabryk Braiei Poznaóskich za.rZ<J,dlzila zam-
knięcie fabryk. 

Częstochowa. .Jasna Góra w tych dniacil 
otrzyma.lai doikument rzymski-od biskupa dye· 
cezyi kuJawsko-kalickicj zaawizowany prze; 
rnsyjsikie ministerstwo spraw wewnętrznych, 
na którego mocy świątyiniai Ja1s11ogórs.ka uzys 
kala tytu.r „Baa.y1iki mnieJ.sizej"~ Swiątynia 
JC!.S!ll!Ogórska już od Pa.pieży Urbana VIII oraz 
Bc-nedykta XIV otnzymafa przywileje Bazyliki 
\Viększei, czego wid.ornym ·znakiem są cztery 

kcinfesyorwJy z la1skami. w których zasiu· 
dają tak izw.aini spowiec.1:1icy a:postolscy. ~ad 
to świątynia Ja~1nogórska od Benedy kta XIV 
otrzyma.fa te wszystkie faski, i::tkiemi 01bda
rzona jest Bazylika większa w Rzymie .Mar i~ 
M 3!gg.iorc. Obecnie tedy świątyinia h snogór· 
ska ma tytu.l Bazvliki mnie'"-ZC-i z nrzvwile. 
iami Bazyliki większej. - W Óstatnicn Ci' 
sach na J a.sncj Górze odbyla się, w ka.pLicy 

rycerstwa! - odparł z zapałem flo· 
ry~n. 

Poniatowski uśmiechnął się dobro· 
tliwie i rękę poiożyl na ramieniu poru· 
cz ni ka. 

- Dziękuję waszmości! Teraz sobie 
dopiero go przypominam! Byłeś pod 
Marymontem... Jeno nie \vszvscy tak 
myślą! z~rnć, żeś prosto z legii przy· 
byL. Zapytaj się o mnie tu, na- miejscu 
w Warszawie. Za sługę pruskiego 
mnie, o konszachty z Austryakiem posa 
dzają... Co smutniejsze, stronią od tej 
mojej Blachy! 

Książę uśmicchnąl się gorzko. 
-- General się pomylit ... moje imię 

mogfoby może zepso\vać zamysły ... 
Sąć godniejsi, wierniejsi synowie ojczY 
zny, co nie kalają obyczajów! Dlacze· 
go pomijacie Naczelnika? 

- Wasza Książęcia Mość, właśnie 
Naczelnik wydał proklamacyę... 'I 

-- Cha! cha!... Mości Oota:rtowsk1. 
Dowiedz się, że ten zniewieściały a raz 
bawiony „Pepi'', jak mnie tu nazywają. 
także ma wyobrażenie, co się na świe· s 
cie dzieje! ~ 

To mówiąc, Poniatowski odsu:·1ąr 
szufladkę sekretarki, wyciągnął zeń pa· c 
pier jakiś i podat Ploryanowi. ' 

- Czytaj waść ... znasz wszak ję7S~ d s: 
francuski! 

Porucznik rozwinął papier. Ze r· t 
dka wypadła drukowana proklamac~a. 

- Czytaj! Czytaj ! - nalegał ks1a: \\ 
7ę Józef. - Nic ten świstek znanY ci. I! 
jak mówisz, - jeno oisanie naczeln~~a 

Ootartowski oczom nie wicrzyl. J\o· 
ściuszko ostrzegał księcia. że Lafaye'.te 
zwiastował mu. jakobv ukazały ~ię i~; 
koweś wezwania z jego - KoścJUSZ fo 
·- ood pisem. Otóż on żadnych wei· „1 

wa(1 nie oodpisywat. , Byt to podsteP P 
ministra policyi Fouchego. lli 

(Ciąg dalszy nastąpi). Pl 



śVf. Pawla, uroczystość obJ'óczyn trzech no
fl}'Cb kandyd~tów d~ Zakonu Pau·linów. Do
tYchczas przyJmowame ~o zakonu odbywa; s.ię 
we<lW~ ~.aiw111ych Pirze1Hsów, istruieje jednuk 
na<l.Zi-0ia:- z.e wkr?t.ce Duma państwowa uchw!łli 
\\'airunk1. d-0sro~m~sz~ <iła klasztoru Jasnogór
skiego .i po~mes1e llczbe zakornników dn SO 
wedfug. proJektu rządowe.go, :Zlooone[o jut 
w oum1e. 

-· -
\\1iadomoścl ze świata. -

posiedzenie rady państwa w Austryi. 

„Wiener Zeitung." ogłosiła w dn. 9. 
bm. dekret cesarski, zwołujący radę 
państwa austryackiego na dn. 17 bm. 
We wtorek dn. 18 cesarz przyjmie po
slóW w ~urgu i 'YYglosi mowę tronową 
Na drugiem posiedzeniu izb)'.' nastąpią 
wybo·iy pre.z~dyu~. Wspomniany· 
dz1enmk donosi, ze związek niemiecko
narodowy ma zamiar wysunąć kandv
daturę d-ra Steinwendera na stanowi
sko prez~sa. ~zanse j~go są nienajgor
sze, ~dyz oproc.z glosow związku zgo
dzą się na tę kandydaturę również wol 
ni wszechniemcy, postępowcy nicmiec 
cy, socyaliś~i i inne jeszcze ~rupy. Na 
jednem z ~1erws~ych posiedze(1 rząd 
zaproplonu1e zmianę regulaminu izby 
i pomnożenie liczby wiceprezesów ze 
względu na większą ilość poslów - z 
dwóch na czterech. 

Proces anarchistów hiszpańskich. 

Proces osób oskarżonych o udział w 
zamachu na ~rólewską parę hiszparłską 
w d. ,31 ma1a 1906 r. jest już prawie 
skończony. Oskarżyciel i obrońcy wy 
głosili swe mowy i rozprawy zamknię
to. Wyroku jednak jeszcze nie ogło
szono, gdyż prawo hiszpaf1skie daje sę
dziom termin 5 dniowy do postanowi~
nia wyroku. Koniec procesu przyspie
szyło wrażenie korzystne dla ex-sena
tora Nakensa i dyrektora Ferrera, jaki~ 
robiły szerokie rozprawy sądowe wsze 
rokich kołach publiczności. Obro1ky o
bu oskarżonych są zadowoleni z prze
biegu rozpraw i oczekują wyroków z 
dobrą wiarą. Panuje w kolach sądo
wych ogólne zdanie. że wyrok zgotuje 
nie jedną niespodziankę. 

Japończycy przeciw Ameryce. 

Wedlug doniesień z Tokio, przy
wódzca opozycyi w Izbie panów, wice
hrabia Tani określił wykroczenia popel 
nione wobec Japof1czyków w San
Francisko jako zbrodnicze, i oświad
czył, że jeżeliby dyplomacyi nie powio
dło się doprowadzić do zadawalającego 
rozwiązania, jedynie jeszcze możliwą 
drogą byłby ap2l do siły zbrnjnej; jest 
iednak przekonanym, że Ameryka ustą
pi, p(mieważ ludność amerykailska w 
swych uczuciach powoduje się jedynie 
kupieckim punktem widzenia. 

Japof1czycy na amerykaf1skim wy
brzeżu Oceanu Cichego połączyli się 
z partyą postępową w Japonii, aby o
balić gabinet i doprowadzić do usunię 
cia w ustawie o wychodźtwie do Arne 
ryki postanowie11, wyłączających wy
chodźtwo robotników japof1skicl1 ~zyłi 
tak zwanych kulisów. Czynią się przy 
gotowania, celem doprowadzenia do od 
Walania japo11skiego ambasadora Aoki, 
coby miało być zadośćuczynieniem za 
Popełnione w San-Francisco na Japoi'1-
<:zykach gwaltv. 

ZastęRcv ja~pońskich opozycyi w 
~aszyngto.nie w czasie oc;I 28 kwiet
tn1a do 17 maja nada:remnie pertrakto
\Vali z Aokim w sprawie usunięcia po
stanowiefl., wyłączających z wychodź
~wa kulisów. Po wyjeździe ztąd oskar 
zyli oni Aokiego w sprawie San-f ran
ci~co o zdradę i zarzucili mu. że falszy
W1e Przedstawił stanowisko swego rzą 
du. 19 maja wystali Jamoakę ze swemi 
skargami cto Tokio. Od czasu jego 
~r~ybycia do Japonii przeciwa~er~r
kanska agitacva w Japonii ponownie się 
Wzmogła. · 

~---. -· --- ---

Z różnroh stron~ 
.. W sobotę dnia 15 czerwca zaczną 
JUz listonosze' odbierać pieniądze za 
„Wiarusa Polskiego;' na trzeci kwartał. 
~r?,sirny naszych Szanownyc~1. Czytel-
11kow, aby wcześnie odnow!h przed
Płate. 
:z Gelsenkirchen. Robotnik Witcza~ 
nalazł za parkiem miejskim zwłoki 

dziec~a, licząc~go 4 mie iące. Policya 
wdrozyła śledztwo. 

. E~ckel. W kopalni „Hannibal · ob
w1e Il się gó!"nik Bruck. 

W Liinen przebywał tymi dniami bi
skup-sufragan z Monasteru hr. ks. Oa
l~n, w celu udzielania \v. akramcntu 
bierzmowania. 

.Nordhausen. \V Ellri h zniszczył 
pozar ewangielicki kościół św. Jana. 

W Offenbach został ukończony 
strejk metalowców. 

Osterfeld. Tutejszy dom chorych 
zostanie powiększony. 

Bottrop. Prace reparacyjne około 
kościoła Serca .Jezusowego sq na ukol1 
czeniu. Jak wiadomo w dniu 2R sierp
nia 1906 roku zarwało się sklepienie, 
przyczem p~wien poJicr został zabity. 

ES 

Ze Zj cdnoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece .• Z.icdnoczenła zawodoweizo polskiego" 

odbedą sie: 
w niedziele. dnia 16 czerwca 

W l(ray.Siid przed poludniam o srodzinie 11 u 
p. Kefenhorstera. 

W l(ottenbur~u po pot o gotlzmic 2 u pana 
Estricl a w Rauxel. 

Aplerbcck. Zchrainia c:l.f 011ków odbywają się 
,co cr.wrurtą nicd<ziclę każdel{o micsi~wa. 

łlł-: .-.~l ·\;;l~/'r~r ..... -
"01c!r~ 

Tow. św • .Jana Cbrzctciela w J\\cidcrlch 
zasyla SZiain. c11onkawi panu 

JÓZEFOWI WITCZAl(OWI 
oraz jego dozgcmnei towarzyszce życia pa.1111ie 

FRANCISZCE l(OPIŃSKIE.J. 

W dniu śh1bu dnia 15 czerwca życzc Io.odm 
nemu bm.tu 

JÓZEFOWI WITCZAI(OWI 
oraz je~o <lo.zsro1111ei towarzysz.ce i.rcia pannic 

FRANCISZCE KOPIŃSKIEJ 
zdwwia, szczęścia i b!'-0~oslawic1istwa Ber.lego„ 
MJoda Para po tirzykroć niech ;i;yje! a glos m(JJ 
.niech się z Dnfaburgu w Bochum o „Wiarusa 
Po·l&kieg-o" odbije„ Tcgc) Wam życ"'y brat 

(702) JA N. 

MH!!~lilłUU-~'Uill!rł 
Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 

W niedziele. dnia 16 czerwca. odbędzie siQ 
zabawa, połaczona z teatrem i tańcem w 
lokalu v. Holzschneider (Zum Salamander), ul. 
Alejowa. Początek o ~odzlnie 5. Członko
wie winni sie okazać ustawami. Bliższe szcze-
góły w programie. (3) Z ar z ii d. -----·----

Tow. zupełnej wstrzemięźliwości 
„Wyzwolenie" w Bochum. 

Przyszłe posiedzenie odbGdzic się w 
sobotę: duia 15 czerwca o godz. pól do 
9 wieczorem w lokalu p. Holzschnei
dera (Salamander) przy ul. Alejowej. 
Liczny udział członków pożądany. 

Zarząd. 

Towarzystwo bł. Bronisławy w Wiemethauscn 
oznajmia S\vYm culonkom, iż w . niedz~elę,_ dn~a 
16 czerwca, o ~odz.. 4 po J>Olu_dni~ odbcdZll~ się 
walne zebranie i to w spra\~I~ p1~l~nymkJ .do 
Kevclaer. Prosfmy o _iak na.JhczmeJzsy udz1aI. 
Na zebrnn.iu wolne piwo. (2) Zarząd. 

Tow. św. Jana Chrz.' w Hombruch-Bar?~ 
podaiie wszystkim sian. Tow'a rz~stwom,,. k tc;>~ 
re zaproszenia odebra.ry, .do w1adoroośc1, 1z 

naszą 19_tą rocznice. dma 16 czerwca, z po 
-::odu zakazu pochód sie nie odbędzJe. Przeto 
urządzamy :z:abaiwe po.rącroną. z teatrem ~ylko 
dla naszych crl<>nków. Rodacy, którzy me są 
w Towarzystwie. p!acą przed er.asem 50 fc~1., 
przv kas.ie 1 markę wstcr>nego. . ~zl'o~1~ow1e, 
którzy zailcgają ize skla<lk~ l(lJuieJ n1z t.rzy 

. . ce nlo...,ą siP przy kasie ze swych skla-
m1es1ą • ,., "' · ~ . t pne 
<lek uiścić, w przedwnym razie Ptacą \\ s ę 
Jak nieczfo.nkowie. . k 

Uwaga: Podajemy ws1;y~tknn ~i:zor~. om 
naszego Towarzystwa' do wia~om~c1, iz z 
ważne~o powodu zabawa odbedz1e me w 7,am
ikniętem kólku Jaik bylo uchw·alone, tylko b~-
diie nhawa otwarta. k I. Maik, prz.ewodn. ,J. Pfacko-wkl, se · r. 

Towarzystwo w. Józefa Wittcn 
podaje c:z.llonkom do wiadomości, iż vos;ecl2enie 
1ic O<lbcd;1,ie ie w niedziele, <inia J6 czerwca, 
tylko w niedziele. dn. 23 czerw a. 'a p ·odze 
11iu tem bccb.ic \\ klad, Kto chce wz.iąć udzial 
w piel~rz 1ncc. ten nioch ie ta.wi na zebranie. 

(1) Zar2.ąd. 

Towarzvstwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi \\.'I.Il azJmtknrn i Rodakom. iż 'L rcznj
llC zehrat ie odbę Ziie ie w nied'1.iclę, dn.ia JG 
bm. nic jak zwykle o J!oclz.ink 4 pe> p udniu, 
I z o gcJIC!zinic 11 przed lloludnlcm z powodu 
zahawy TO\\". s,rimn. „ 'ok6.I". Paniewa.z. S~l 
wai.11c ·prawy tlo omówieni:\. przeto liczny 11-
dzhil czJ.onków poi:1d;my, Ciościc mile widziani. 

(li Z.irząd. 

Kofo śviewu „Harmonia" w Gladbcck 
donosi swym C11Jo,łko.m. iż kkc 'a śpic., u odhę 
<Izie siG w nietlzkle. dnia 16 bm. o ~od'7..inie 
pM :>-dej po pctu<lniu n:.i s· li pana \Vunnlan
<la. Po lckcyi odbędzie ie zarat. micsięc:we 
zebranie. Upr:iszam~: czfo1tków. ażeby ię 11a 
śpi~w jalrnailk1.nicJ st:rn iii. ponicwnż c1..as jt:~ 
h<m'w krótki dzit.:li nas r,tl zjr-2.clu. ! >6\'\11ież 
prosimy tych Rodak<>\\', kt<">rzv majq zarrnifo_ 
wauic do ~piC\\"u i rnaj:1 clu;ć do Kola prnystn
pić, ażeby przybyli. (I) Zarząu. 

1\oło śpiewu •• Wanda" w DUcin 
W nicdróelę. dnia 16 czerwca o ~odzinie 

11 i pC>J cxlbę-llzie się lckcva !ipie"\ u. a p<> lek
cyi miesi<;cznc zclmwic. O lh:zny uctr,ial prosi 
(I) Zarzqd. 

Wiciki wiec ko:cielnv w Mcngcde 
otlhGdzic it; w ni<-·dziL·ł<:. •lilia J > c1,crwca o go 
dz.inie 6 wieczorem w sali nana Vogta Allcr„ 
ha'lllu. O n;ujlicz.11it!jszy m!;1,iaf upras%a siG 
(2) KOMITET. 

Koło śpiewu „Zolia" w Sodin~cn 
tmzal!za w nielb·.iclc. ,linia 16 czerwca wie zo
rck faruili.iny w sali p, Wick111an11a. na, który 
zapra.,<;zamv 11tts.-1.vch czfo11kfrw oraz t1rn·. św. 
Jak6ba i .:sok<>la;'. Oraz \Vszystkich Rodak6w. 
Wstęp \Volny. • 

Cześć pc~l~·kici pieśni! 
(I ) 7--2rz~d. 

Towarzystwo ~imnastycwe „Sokół" w R uxcl
HablnJ1thOrst. 

Pótrncznc wailnc zebranie odbcdzic sic w 
niedziel<;. dnia 16 c:1.envca '<> iv:e>dz. 4 1m por. 
·iw. salr F.wykJycll P<1 ieuze1i. Na zc.hmnie sic 
szatr. uruMw· oraz Rodaków z J(an:cLlfabi11~-
łlorst mile zaprasza (I) 

Czo~ em! sek rcta1 z. 
Uwa2'.a: Unrnsza sic \VyuziaJ stawić ..:ię 

pól ~(l{ll.iny prt:·lzci. 

Wielki wlec Związku Polaków dla powiatu Ha-
r.cn w sprawie opieki duchownej 

o<lhcdr.r.ic siG w 1niedz.ielc. dnia. 2;~ czerwca po 
pc~tudni11 o god1z. 3 po• po~!. na ~.ali p. Over -
hccka w Wdtcr 1wd Ruhr<i. Cesarska ul. :Ro
,c'aków r.t Wctteir. lfaigen. Haspc i okolicy U
prasza sic o liczny udziar, ~dyż bc<l~ barllz,J 
ważne spmwy oma'wianc. M<iwcy przybędą 
zam i cjs.co\\"i. 

Związek Polaków w Niemczech. 

Bac1J ość Rodacy w Lan~cndreer ! 
\V rniedriel<;. d.aia 16 c:r,crwca pe> pol. o 

~<>dziHic 4 odbQdzic sic WIEC w sprawie za
foże11ia tnw. ahstynont(nv .,\Vrzwolenic" na 
, ali n. A ms, dawni ci Kninpin~. Wiec ten jest 
dla niewiast i mcżczw:m Pożądanem je!'-t, aby 
sic f~odacy i rnd~cr~ki n·a wiec str11wili. 

Zwołuiący. 

Br~ctwo Róża(łC3 św. w Watten chcid 
CfoJ10Si SWYtn SiOStro!ll, jż \I,' nJ!)(.~7.iClc, dni~ 16 I 

hm. o godzinie póJ' do 4-tc.i będzie odm WI<!JIIY 

Różaniec św. w ko.ściele a nasteonie odhedzie 
~ie zebranie na sali p. Prukopa. O lic7.ne i pun
ktualne stawienie się a nrzcdew';'y~tl<iean 1.c-
latorck upra za ( J) Przełoi,ona. 

Tow~rzvstwo św. Wo!decha w Rohlln~hau en 
<l.onnsi swym cztookrr.n, fa zohr„nic mie. ięCJ.Z41C 
odhęd%ic sie dnia 16 bm. przed poludnicm o 
irod;r.inie n<'>r do 12t>i. Tetro amC{1'{} d·nia bi<''"ZC 
Tc warzystwo .udzial w rocZi!1icy Tow. św. Sta
r Jslhwa w Waml'e. Crlonkowie winni się sta
wić w c1.apknch i otl7makach t()warzyskich o 
godzinie pM do :kici w lok lu nosi dze1i. O 
licz.nc i punktualne r.cbr:rnic 5iC cr,!cmków pro i 

( l) Zarutd. 

Tow. św. Michata Arch. w H<>-ebfcłd 
<l )!IO i swym ozlonkom, iż w niedziele.;. dnia 
16 b..'11. 'PO poluc!niu punkt11alnie o godzinie 3 
odbędzie się p6Jro~zne w~ Inc ;-;ebranic. Po 1ic
waż mamv ''aż11e prawy llo z~fatwienia o
raz obór · nicktórvch c1lonk6~ zarządu, dl:l
tego· obce no' ć wszvstkich czfonków ooiadana. 
Zarzad winien sic stawić i;rollzinę nrędzci. (JO" 

cie mile widziani. ( l) Zarzad. 

Tow. św Michała w RecklinS?:h.-Si.id (Bruch) 
podafo sw·VJTI czlonkom do wiadomości, iż mie
sięczne zcbnmie odbędzie się w njedzicle. dn. 
J ó czerwca o !{odz. 11 i pór przed poludi1iom 
O :czric ta:wienie .:ie w~zvstkich nrosi 

Zarząd. 

Towarzy two s:imn. •• Sokół" w Mar.xlolt. 
W :niedzielę, dnia 16 crerw<=i. na sali p. 

Brin:ka: Bruckhauscn przy ulicy Ałbrechtłl 
urządza Towarzysrno obchód pierwszej rocz
nicy istnienia. Obch&I poląazxmy będzie 7. ćwi 
czeń!.anti ginmastycz.nemi, teatrem i :tańcami .• a 
1.abawe za:praszamy ·wszystkich Rodaków i 
v.: Z) tk:ic Gniazda ok licz.11e zaproszone. i te, 
które dla braku adresów zaproszeń otrzymać 
nie mogly. Czolem! (3) Wydział 

T()WarzyStwo św. Jana Chrz. w Riiotbe 
obohodzi w '11ic<lzielc. d.nrr, 7 Lipca, płerwSZ41 
rocznice sw~ istnienia na sali 1:.1ana Blumon
k cmpera, na którą sic wszystkich l odaków z 
Piinthe · < kolicy raz sza.11. Tow. które za_ 
prosz nia odcimily i te. które dla braku adre
sów :t;aproszcf1 nic odcbral ', ~crdccznie z..a-
prasza z chor;:u'' iami j palaszami Pro~ram: 
)d ~odz. 2 do pól 4t i przyjmow·anie bratnich 

Town rr1.yst\ ', i0 J!OOz.inic pól 4tctl pochód do 
kościoła Po 11.wbożei1stwic oowrót rm sal , 
gdz.ic sde r<Y1.J>QC.Zna mowy. <lcJklamacye. i ć i

czenia sokolskUe Ws te o dla cz.tonków To'\ 'a
rzystw 50 fen. Gniazdo, które przybedzie w 
najwick zej liczble na na·szą uroczy tość, o-
trz}'ma pięk11y podmck. (3) Zarząd. 

l(oło śpiewu „ f()wU." w Marxloh 
oznajmia . :wym c11onkom, iż 1z.wyczajnc zebra 
nie odbGdzic się w nioozicle. dnia l 6 czerwca 
po t>Qludniu o ~odzinic ~~ na sali p. Schweins
borga. ul. Lnkowa. O liczny ullzial crJonkó 
i gości ,uprasza. (3) Zarząd. 

Baczność Gelsenkirchen III i okolica! 
Z.aha wa l(oła śviewu „Micklewlcz" odb•, 

dzic sic w nic<lzfolę. dnia 16 czerwca o godziuie 
5 po południu na sali p. Kramma przy ulicy 
Mcckendorferstr. na którą sza·n. :Rodaków za
praszamy. Zaraizcm donosimy, że przy sali znaJ. 
duje sic piękny o"'ród, g-dzic sic szan. puhli;..'Z
dość dobrze zabawić może. 

(3) Zarząd. 

Baczność Gc!cc.nkirchcn J okGllca ! 
Po<la:ie do wiad<Jrno d wszystkim Towa

rzys1.;wom i Rodakom, iż pielgrzymka polska z 
dekaaiatu Gclscinkirchen do Ncwi~cs odbQd:ł.ie 
się dnia 28 lipca., którlł r>OP:rowadzi ks. polski 
Chcących w piel~r/.ymcc wziąć· udzial p~ szc. 
<hby sic; zgJ:osili do fr. Prassa w Gels •• Hcs Jer; 
~c',,chstr. nr. 12. Towarzystwa polskie .... pro 
SZG w tym dniu ·1.al>.aw 11fo~ urz~dzać. Karty pro 
wiwry~z.ne 1nabyć można· u nastQpuj~cych pa
~1ów: J. Mfaiarcz.ykai w liiilleen. Gcnnancnstr. 
36; J. Andnicjc;r..aka w Bulmke. W.ainucrstr. 112; 
Pr. Lisowskiego w Bulmkc, Wanncrstr. Jl5; 
J. Wicrzł>jcklieJ,Co w Ueokcndorfie. chittstr. 
nr. JO., J. Somerfcl<la w Schalkc, ttorzogstr. 
nr. 13., P. Prassa w Schalkc, łicrdstr. 27., J. 
Ja.11.kowskir>-z<> w Ueckondorfic.. _ci<llit7..str. 8; 
W. Pa ~:L„.t w OelSC1nkirchcn. Schwancnstr. 
nr. 1.3., A. • ujcz.yi1sk:icJ,Co w Gc!sonkirchen, 
Karl"tr. 7„ fr. Niedzielskiego w B;smarck-Ost 
Pra:uciskusistr. 3., P. l(ilkow·ski, Bis
marck-West, liiillcnstr. 99: W. Wildaczyka w 
Bi marek-West, Konig-Wilhclmstr 44: fr. Pra 
sa w łicsslcr, Rcichstr. 12; Sikory w Bulmk~ 
\Varmcrstr. 115: Bractwa r6.żai1cowc Cle> 
swych prze!oicmych lub zelatorek. O gorliwą 
pmce pr<JSi (683) 

KOJ\\JTET 
Fr. Pra.ss. f. Nielllliclski. r. LisO\V'Ski. 

Tow. gimn. „Sokół" w Gcłsenklrchcn-lfullcn 
ur1.adza w n.iedzielą, cb1ia 16 czerwca rb. 

ZABAWĘ LA TOW A 
polączoną z ćwiczeniami i tańcami w lokalu 
p. i achbarschultcgo, Wanncrstr .• na którą jak 
najserdeczniej zapraszamy 

Czołem! (J) Wydzlał. 

Towarz. św. Stanisława B. w Wanne (Zachód) 
W n~dziele. dnia 16 czerwca obchodzi To 

warzystwo swa 6-tą roc11nice na sali pana 
Brciinga przy ulicy <.rndsei1ikirchcnerstr. prze
to uprasza się Szail. tzionków. aby sic stawili 
o gooznie 2 po poludniu. Pornadck nastepuią
cy: Przyjmowanie bratnich Towarz)rstw od 
godlz.iny drug"iei d trzccicJ. o ~odzinic 3 i pól 
wymarsz oo kościola na nabożeństw<> polskie 
PO nabożef1stwie powrót do lokalu, gdzie na
stąpi PoWitanie gości przez vrzewodnictącego, 
koncert, dcklamacye, mowy i śpiew '. O S!:odzi 
nic 9 przedstawienie teatrałnc ,, 'a ~ranicy 
Indyru1"'. Wstępne dla czlonkćw wszystkich 
bratnich towarzystw wynosi 30 fen. dla goś
ci przed czasem 75 fen. przy kasie I markę. 
Uprasza ie w zystkic bratnie towarzystwa 
które zapr~zenia odebral ·. i te. które mpro
szcń dla braku adresów odebrać nie mo
gly, aby nas swa obecnością ze swymi chorą
gwiami zaszczycić raczyly 

Uwaga: Uprasza sic szanowne Towarey
stwa miciscCYWe, ażeby nam przy mszy Ś'\\" •• 
o godzinie mej asrstawaly z chorągwiami. 

(Z) Zarząd. 

Za ozl . zenia i rekl~my redakcsn wobec 
publiczności nie odI>Owia~3. 



Baczność I 
Szan. Uodal om z Wanoe I okolier 

donoBz~ uprzeJmie, iż objąłe n od p. 
Boro-w·iaka przy ulfry Ka:rol11. (Kar'
~tr.) :nr. 27 w pobliżu kościoła katolick. 

- SwóJ do swego. - I 
Baczność Rodacy w B o t t ro p i e ! I 

Ażeby zap0biedz wszelkiej konku- I 
rencyi niemieckiej założyłem w Bot
tropie 

parową fabryką chleba, skład low. kolonialnych 
i krótkich. :wskutek czeg.o jestem wstanie z każdą 

·Przy i 1~j sposubności polecam Szan. Ro- firmą obcą konkurować. 
dakorn puiskie '"·ina, odleżałe ey• · 
s•rłr t pap*e OHY po jak najtai1szych Zarazem donoszę Szan. Rodakom ~ 
cena et1. Pros/.:ąc Szan. Rodaków o popar- w Gladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
cie rnego intcre!u, kre:Slę z szacunkiem moje wozy przeieżdżłl:ą p.rzez te miei-

Jan Wie}<TOSZ. Wanne scowości. l(tobsr z Rodaków życzyl SO 
f) 6/Y'I bie jeść smaczny i tani Polski chleb z 

___ K_ar_l_s_tr_._2_?_. ____ u • mej fabryki, proszę mnie kartą poczto-

-,aml"Bnl"Ca w Ostrow1·e wą uwiadomić a chętnie. przybędę i 
I\ sprawę załatwię. l(to raz sprobuje z 

przy ul m„rnaoa nr 27 - do nas na- mojego pieczywa, staje się stałym mo
leżąca a położona bardzo korzystnie, bo im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
w pobl żu koszar, nadająca się zatem na popa·rcie mojego przedsiębiorstwa, kre-
przedsi~biorstwo każdego rod28.ju, jest ~lę się z szacunkiem (491} 
pod bardzo konystnyrri waruukami od I 
za~az lub później do nabycia (688) Mateusz Kowalski, Bottrop. 

Dn ęslil & ·Langner ~ Kołowce 
Dom B&nkowy.. r .,, Telefon 1960. • 

Po znań (Posen). • tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 

8 d · ~ . I to: „Neckarsulmer Pfe'.l", „Gritzncr", 
U lir~ gL &zwonik. fBó :At. „Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą 7e•farek ~eszonk. 2. ~· . po bajecznie tanich cena:'.1. Części re-

... „ & nilclow. J3" llllk zerwowe: węże gum,JWC na kola od 
Zegarek srec:::;o 6,sr; 1.llł. 3,50 mr., iplasz.cze od 4,50 mr. TJ2:ywa-
Cenniki około 2000 uu.strt. ine korowce i kota motorowe na skta-

cyi wys. darmo t,· dzie. ( 495), 

; Lt Danecki, Poznań o. Schramm, Dortmund 
ul. Błsnu.~reka ~. («O 

Kasa oszczedności 
przeorska (Priorstrnsse) nr. 4. 

podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

Usługa polska! Usługa polska! 
- fachowy warsztat repar a~yjny. ~ 

i płaci od nich ·i37 
.5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4: proo. za natychmiastowem wydowiedz. 

KORONKI czyści cbemiczn!ie i oierz1 
PARBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Bank Zit,mski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) 

Filie: Hołstcde, Herne, Eickel, Rohłing
bausen, Linden. Hattin2en. Laniendreer • .rd„r. 
ten, Castrop, l(amen, Dortmund, Oertbe, 
Surnckhoveł. 

Gebr. 
-In S ~ ,O 

·Herne. 
I Wyjątkowa oferta I 

~~~ t1110 na IO dni!~ 

' 

Aby z powodu zbliżana siQ inwentury nasz olbrzymi skład 

bielizny ••• fartuchów, 
1pódaic kosłyumowych, bluzek, halek, 
małery1 do prania~ katunów» muślinów 

i konfelrn.r'i damskiej 
szybko npr.ząłnl\ć, rozpoczynamy ?. dniem dzisiejszym 708 

przez 10 dni 

nadz :yczai t8nią wyprzedaż. 
~~~l'l:i''~'"~ ~ im"i!r{rn · ~-WAi~~ ·t;;:~5:w.._... 

Bez względu na powstałą stratą są ceny w większej 

cr;ęśei o 

20°10 do 50°1~ zniżone. 
---~IWWW _______ W ....... '1..W'M _ _____ .,,r sar.~~ 

Partya 

materyi 
na suknie, 

kostyumy, bluzki.sukienki dla dzieci 
po 

zadzł IPJąco tanich cenach ~ 

Elementarze 
w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 
„Wiarusa Polsk.11 

w Boelnuu. 

Przy zaniówie
ló1iach prosimy za
chęcać kupdw i 
pr,..emysłowców, 

aby .zamieszrzali 
swoje ogło .:zenia 

w naszem piśmje. 

Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecie ogłaszają, 

niech kupuiący 

powiedzą, ze to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają-

' cy wiedzieli, że 
ogłoszenie miało 

skutek. 

. 
·:Nadzwyczaj tania 

Z powodu przepełnienia naszego składu 

polecamy znacznie niżej ceny: 

Około :;oo pai· 
damskich trzewików na sprząezkach 

mocne, ś_?ilkowane para 

Około 300 par 
męzkich trzewików sznurowanych 

z mocnej skóry na wiksę, wąskie i szerokie czubki 

Wielki zapas 

trzewików sznurowanych 
· na guzikach 

ze skóry box t{ alf, modne fasouy 

Około ISO par 
. męzkieh pantofH skórzanych 

do noszania na ulicQ, mocny, trwały towar 

włelłd zapas 

męzkich trzewikóv1 boxvalf 
elegancki fason, bardzo trwałe 

Klika set pai· 
do kopalni (z gwoździami) 

z dobrej skóry bydlęcej, robota ręczna 

Wielki zapas 

l&S' acraf ID~zkich --
z dobrej 8kóry na wiksę, wygodny fason. 

345 

445 

315 

715 

4'5 
425 

<1•1 l- ' 

,:, ' • ;; • :•\\>~: ' ,' l '•, ,~• •''r,:~'. 1"!. I ' ~,' ::.:: 

• • • }•'i ,1, •1 • ,1' 
• • • ' I X~ \'J;. 

--Rzadko tanio: --
Włęk.z7 zapa11 

trzewików ze sprzączkami 
,, Triu1nph'• 1475 z fabr7kł obuwia „Hassia.", ze skóry chevreaux i boxkalf, k. 

system roboty ręcznej; każda. para do wybrania Dl 

ułi~a Dworcowa nr. "9 
(Bahnllofstrasse) 

Berne. 



I ~t .i36. Bo~bum, n niedzielę, 6 ·~o czerwca 1907. 7. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkoW)'m. 
f{ycb<J.dzi codziennie z wyj~tkiern dni poświątecz
,cb. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
fYllOSi l ~r. 50 fen .• ~„ z od~oszeniern do- domu 1 mr. 
f] iefł. „Wiarus Polsk~ zapisany jest w cenniku pocz 

wwym pod 1.nak1em „L. polnisch nr. 123." .... 
I 1111 Boże za 

Rodzice polscy! Uczcie dzlecł swe 
wić, czytać I pisać po polsku 1 Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 
emczyć się vozwoli! 

Z vypadkóv dni~. 

\asońska „Rheinisch· W esH. Zeitung" 

zajmuje się obszernie obsadzeniem 

Stolicy św. Wojciecha. 

Jakiś ksiądz centrowy pisze, że za
konni·k, znają·cy język polski, o gorą-
em sercu niemieckiem, zasiąść winien 

na StvUcy Prymasów Polski, gdyż tyl
ko taki kapłan zyska zaufanie Pola
ków. O :sprawie tej napiszemy jeszcze 
cbszerniei. : 

W strejku robotników budowlanych 

2Jaoosi się na przesilenie. 

Związek berlińskich przedsiębiorstw 
udowł.anych uchwam, by z dniem I 

~ipcai chętn}1cH do tPracy robotników 
reyjmować dt'> {!racy przy: dawnieJ· 
zym zarobku i pracy trwającej 9 go~ 

dzin. 

Sprawa małego Józia Kwileckiego, zo

stanie ostatecznie roztrzygniętą. 

lzba cywilna sądu ziemiańskiego 
w Poz,naniu, posta·now.Ua wezwać hr. · 
~Wilecką, by zlożyla przysięgę, że 
syn, modzony 27 stycznia 1897 roku 
w Berlinie, nie zostal podsunięty przez 
A. An<lruszewska z Krakowa. Gdyby 
hr. Kwilecka wzbna·niab się złożyć ta
rką !Przysięgę, wtedy1 (Sporne dziecko 
zostanie przyznane Meyerowej, która 
to Powiada, że maJy Józio Kwilecki jest 
jej svnem. 
"!!!e:z~1111_m_-. ...... „llWI!: ~wwa.~ 

Konferencya poirnjowa w Hadze. 
p·. Wczoraj w sobotę, zebrali się po raz 
r~~ws~y P.elnomocnicy państw, celem na
k . zema się nad sprawą utrzymania IN
k 01 ~- Uczestników jest przesz to 200, a 
0nterencya pokojowa w obecnej chwili 

2w~ca na siebie uwagę calego świata. 
rj, i:ogram obrad wypracowany przez 
r~Plo~acyę .rosyjską, i przedłożony konfe-

ncy1 brzmi jak następuje: 

0 
1 ~ ~ostanowienia konferencyi pierwszt1 

b Po ?J?,wem załatwianiu spraw spornych 
\vęt1,sc1slej określone w tych paragrafach, 
i 0~Ych mowa o trybunale rozjemczym 
„ 0 nuędzynarodowych komisyach śled
•ZYch. 
b 2) Postano·wi~nie z roku 1899. o spo~o
n~ch ~rowadzema wojny na lądzie pow1?.
\v ~~c ~zupelnione orzeczeniem .o ch\":'llI, 
ro tore1 wol110 po wypowiedzemu womy 
P ZPocząć kroki nieprzyjacielskie, oraz o 
'h rawach i obowiązkach państw neutral-
QYcb. . 
'" 3) Będzie opracowany międzynarodo
n[Y ko~eks, regulujący sposoby pro:vactze
d a Womy morskiej; w szczegolnośc1 zapa
krą obowią-' -·we orzeczenia co do wszel
d eh opem - , na wodach neutralnych, co 
sf ~o.mbr · 1 )Wania portu, morskich przy-
2 a~i 1 r , J zakładania podwodnych mm, 
. arownc., _, .ałych, jale ruchomych. 
,, 4) Będzie określone, że statki handlo
che, .~najdującc się w obcych portach w 
b "Y1h wypowiedzenia wojny, . m~ 1!1ogą 
Yc PG powrocie do swej wojuJąCeJ OJCZY-

zny uzbrojone i wcielone cło floty bojowej 
lu~ pomo~niczej. Określony bt;dzic ter~ 
!n~n. \\' ktorym statki handlowe pai1stw wo 
JUJ~cych, znajdujące się w portach przeci
wmka w chwili wypowiedzenia wojny, St\ 
obowiązane opuścić owe porty. Konfe
rencya określi, co powinno być .uważane 
za prywatną własność morsk4 obywateli 
pai1stw woj11jqcych, a co za kontrahandc; 
oraz ustanowi reguły posh~po\vania z bo
jowymi okrętami, które zawin<1 do portów 
neutralnycJ1. Wreszcie ułoży przepisy, w 
jakich wypadkach i jakim sposobem wolno 
zatapiać handlowe okrQty przeciwnika, 
albo też okn~ty,. przewożące koutrabandc;. 

5) Konfcrcncya uzupełni podług wnio
sków pai1stw, bioqcych udział w naradach 
·wszystkie luki, jakie się znajdują w posta
nowieniach konfcrcncyi z r. 1899. 

W tym programie nic ma ani słówka o 
zmniejszeniu sil zbrojnych. Jak wiadomo 
- wniosek taki rniala zamiar postawić} 
Anglia, i mimo„ że oficyalny program po
wyższego wniosku nic uwzglc;dnił, utrzy
muje się w kolach politycznych przypu
szczenie, że Anglia z nim wystąpi, nie o
glądając się na inne mocarstwa, aby wy
wołać rozprawy, udowadniające, że są pail 
stwa o dążnościach zaborczych. 

Glównie, jak wiadomo, sprzeciwiają 
siG rozbrojeniu Niemcy. 

Zjazd księży abstynentów w Polsce. 

O walnem zebraniu „Związku księ 
ży abstynentów", odbytem w niedzielę 
ostatnią w Poznaniu w Gospodzie przy 
Dominikanach, nadesłano „Kur. Pozn.'' 

"ircferat, z którego powtarzamy co na 
stępuje: 

Zebraniu przewodniczył ks. ipro
boszcz Niesiołowski z Pleszewa. Sekre 
1arz związku ks. Mrugas z Babimostu 
odczytał sp1tawozdanic roczne, z które
go wyjmujemy ważniejsze punkty. 

Czlonków liczy Związek obecnie 
44, wtem 31 księży i 13 kleryków. 
iprzecl rokiem było ·członków 38. Wsku 
tek agitacyi przeciwalkoholowej w sc
minaryach liczba kleryków :a1bstynen
tów stale wzrasta .. Zebrania Zwiqzku 
odbyly się dwa: w marcu i listopadzie. 
Na ostatniem wygłosił ks Mrug~1s od
•czyt na temat. „Potrzeba i si:>0soby u
świadomienia1 dzieci o alkoholu i jego 
skutkach". Z odczytem połaczona by la 
wystawa środków pomocni·c"zych, uży 
wanych skutecznie w innych krajach 
w walce z alkoholem„ spro\\11dzonych 
przez 'ks. prelegenta ze Szwecvi, Pin
.landyi. Niemiec. Belgii i Anglii. Stara
niem Związku rozpisano konkur dla 
rozpr.a·WY na temat: „O potrzebie ab
sty.nencyi wśród młodzieży p~ls.kiej" ~ 
wyznaczając nagrody wysokosc1 50 1 

25 marek. Konkurs nie przyniósł soo
dziewanego 1rezultatu. Związek sta~at 
się w inny sposób osię~n~ć cel, popie
rając materyalnic bibliot~~i ~1łodzież~ 
przez zakupno od~owedme1 llteraturv 1 
umożliwiajac ag1tacyę - z dobrym 
skutkiem. Owoce tci pracy wido zne 
będą dopiero po kilku latach. 

Miesiecznik dla popierania ruchn 
wstrzemięźliwości, organ Związku wy
chodzący w Pleszewie pod redakcyą 
'ks. prnb. Niesiołowskiego, zjednt:l so
bie szersze kola .czytelników, ktorych 
Hczba ciągle wzrasta. Broszury, wyda
ne .nakładem Związku. traktujqce 0 
szkodliwości alkoholu, rozeszły się bar 
<lzo szybko. Onrócz broszur wyd~l 
Zwiazek obr.a.zki kolendowe w szes
ciu odmianach z modlitewką odpusto
wą Piusa X, zach~cajaca do wstrze
mięźliwości i karfil\1 ulotne z wez Il-

'larc I DJ z znc ! 
Za łnser.aty placl sie za mie}sce rzadka dro~o *9. 
ku 15 f. Ollloszenie. zamieszczone orzed inseratami • 
fen. l(to często ~lasza otrzyma rabat. - Listr 
•• Wiarusa Pe>lskiel(o" należy frankować I podd • 
nieb dokladny adres Diszącei:O. Rekoo. nlo zw~ 

niem. aby dzieciom nie dawać napo
jów wy kokowych. 

Ks. Nicsiolow'S'ki odbyt w lecie po
dróż agitacyjną do W cstfalii, aby i tam 
wśród naszych wychodźców budzić dn 
cha wstrzemicźliwości. Owocem jego 
podróży było z.a.łożenie na obczyźnie 
kilku oddziałów .• Wyzwolenia". Ksi4dz 
Mrugas w szerc~~u mieiscowości w KsiG
stwic wygłosu w ró7-nych Towarzy
stwticlJ wykfady o w.strzemięili\vości. 

„Praca nasza - kot'1czy ks. sekre· 
tarz - coraz szersze zatacza kn:;.gi i 
prosić tylko nam Boga, aby nam dał 
więcej księży braci nieustraszonych, o 
silnej, nieugiętej woli, z ~erccm goq
cem. g-otowcm do wszelkich ipoświG-
1cei'1 - a wtedy ze spokojem powiedzieć 
·będziemy sobie mogli: „Przyszlość na-
sza." 1 

Skarbnik Związku, ks. fórmano
wicz z Modliszewka, zdał spraw-0zda
nie kasowet. Remanent z roku 1905 wy 
1nosił 199,44 marek. Dochodu w roku 
1906 było 196.08 marek. rozchodu 
138,50 mr. n:a1 irok 1907 przechodzi 
257,02 mk. Do komisyi rewizyjnej ce
lem zrewidowania kasy ,uulJrano ks. 
Ludwiczaka z Labus.211 i· księdza Li
sieckiego z Ostrowa. Na wniosek ko
unisyi udzic·lono ks.. k{~rlmikowi po\<'wi
towania. 

Dalszym punktem obrad byla spra 
·w:ai międzynarodowego kongresu prze· 
ciwników alkoholi~mu w Sztokholmie, 
który obradować będzie od 28 lipca do 
J sierpnb. Ks. Niesiolowski wyjaśnił 
znaczenie takich kongresów, dla spo
lecze11stw i narodów. Te~wroczny kon 
~res tern większe ma znaczenie. ponie
waż odbywać sic będzie w jednym z 
krajów północnych, które szczególniej 
ucierpiały pod plagą alkoholu, ;ai dziś po 
kilku lata•ch wytężonej pracy, zaliczać 

· się mogą do k1liljów -najwstrzemięźliw
szych. 

Jako urzędowego 1przedstawicicla 
Związku na kon~res wybra110 ks. pro
boszcza Biclawski·e~o, z Pierani~·,. O
prócz tego uchwalono wysłać na koszt 
Związku jednego z kleryków semina
rryum i przeznaczono w tym celu 120 
marek. Na własny koszt uda s:ę do 
Sztokholmu około 6 członków, rnzem z 
innymi abstvnenta:mi okofo 20 Polaków 
z •pod zaboru pruskiego. 

Następnym punktem byl:ai poga
danka na temat: ,.Jak pomnożyć nasze 
1szeiregi ?" Ks. Nicsiolow ki wskaznl, 
że trzeba przedewszystkiem starać się 
•pozysknć młodych księży dla sprawy i 
dla tego w seminaryuach duchownych 
pracować uśwjadamiajilco o szkodliwo 
ści alkoholu. 

Ks. Bielawski proponuje, aby wy
dano osobnq broszurę, omawiajacą wv
·czerpuiąco stanowisko ·cluchowie11stwa 
do kwe ·ty i alkoholizmu i zbijającą m:j
powszcdnlejsze mrzuty przeciwk"O ab
tynencyi. Nad zcze~ólami bmszury 
wywiązała !<; żywiona dysku, ya. 
·wreszcie wvbrano komisyę, maj4cą o
'P'rncować broszure. W skład komisyi 
:veszl!: ks. Lisice' i z Ostrowa. ks . .Mru 
gas z Babimostu, ks. Wol11;ewicz z Pol 
skego Wilkowa i ks. Bielawski z Piera 
ni a. 

Nistąrpiły wolne glosy i wnioski. 
Na wniosek ks. Mrugasa Postanowiono 
członków no\vych nie orz ·jmować od· 
tąd ńa zebraniach Związku ponieważ 
odbywają się tylko dwa razy do roku . 
Kandydaci zgłaszać się powinni wp o t 
do prezesa ks. Niesiołowskiego w Ple-
szewie. ~j i 

Ks. Ludwic;i1k :podnosi jako rzecz 
znamienną uchwalę kongrcga·cyi deka 

· nalncj czarnkowskiej, która ·na mocy 
doświadczenia orzekła, że jedynie tyl
•ko abshrnencya jest skuteczną broni;,\ 
w walce z alkoholem. , 

Nowych członków nu zcuraniu w
pisało ·sie trzech. 

Przy k01icu wzywa k . Niesiolow
.ski do gorliwej pracy nad rozprzcstrzc 
nicnil!m idei wstrzemięźliwości, do po
imnożenia szeircgów Związku przez zje
dnywanie mu nowych członków i zam
knał walne zebranie. 

Ze spraw strejku szkolnego. 
Z Barcina ·piszą „Dz. KuJ." pod da

tą 12 bm.: 
Z bólem serca donosimy szan. Re 

dakcyi o zakot1czeniu streiku szkolne· 
go. Ulegliśmy.przemocy, gdyż nie ma
jąc innej drogi wyjśda, a nie chcąc bo 
gacić kas pa,(1stwowych a ubożyć na
sze i tak jul, nadszarpane kieszenie, 
byliśmy zmuszeni przeciwko swemu 
przekonaniu i sumieniu kazać zaprze
stać udziału w strcjku szkolnym dzie
ciom H1szym. Z łzą w oku przyjęty dzie 
ci tę smutną 7,,apowiedź. że nie mamy 
'Chwilowo innej droS!i wyjścia. 

Wysłaliśmy równocześnie' nastę
pujące pismo do król. rejencyi w Byd
goszczy: 

Barcin, dnia 12 czerwca 07. 
Do Prześwietnej Król. rejencyi 

wydziat szkolny 
w Byrl~oszczy 

J cieli Prześwietna Rcjencya sądzi, 
jak wynika z pisma do nas wystoso
wanego, że przez podtrzymywanie 
naszego zakazu odpowiadania ua 
niemieckiej ·nauce reli~ii stajemy się 
wi..nymi oporu przeciw władzy pa1i
. twowei', to przeciwko takiemu po
.stępowaniu musimy ·tt111owczo pro
testować. Wiemy dobrze, co win
niśmy władzy pari twowcj i to rze-
1elnie spełniamy; lecz nie wiemy, 
skąd Prześwietna Rejencya czerpie 
prawa do wywierania na 1;t1s i na
nasze biedne dzieci takiego przymu
su sumienia, aby siQ modliły i uczy
ły religii w niezrozumhłym im i<:
zyku. Nigdy nie zgod?ilibyśmy ię 
J nie gGdzimy się na to żeby :dzieci 
nasze uczono religii i modlitwy w 
języku dla nich obcym i żcb1 ta na
uka religii mu ·iała siG odbywać pod 
nadzorem tute: zeg in pektora zkó 
lnego prote anta, z wykluczen:em 
naszej władzy duchownej, to jest na
szego probo zeza. Nic sprzeciwia
.my się temu, aby dzieci .r11szc uczy
ły się 1po niem:ccku, lecz mamy pra
wo żądać i żącamy, ahv nie wykk
czano z taką bezwzględnością na-
zego języka ojczy tego ze szk-0ły, 

na którą iężko zrpracowany pie
niądz plac!ć m1 sirr.y i aby nie uży
wano nauki reJigi.i il ko środka do 
nauki języka niemieckiego. 

Ojco ;vie z Barcina. 
(podt> y): 

Co powiedzi ł ż~ d r mie x? 
Najprzód spytajmy: kim był Cre

mieu. ·? Był to wyb:tuy polityk. publi
cy ta i mąż stanu frtrncuzki: dwa razy 
był ministrem sprawiedliwości. Z po
•chodzenia był żydem i ~mrącym bojo
w:nikiem dla "prawy żydowskiej; po-



łożył też okolo dobra ·Współwyznaw
ców swoich wiekopomne zasługi. On 
bowiem byl założyoielem i tyle dobro
czynne} dla żyidów „Alliance israelite' ', 
on byl długoletnim jej prezesem i pro
pagatorem. 

Ten wieltki polityk, mąż stanu i bo
jownik żydowski powiedział do swych 
współwyznJlwców te 1slowa. 

Miejmy ma1ątek na nic, m1e1my 
zaszczyt na nic; gdy będziemy posia
dali prasę, wszystko będziemy mieli. 

Usłuchali1 żydzi slów swego wiei-
. kiego iprzywódzcy i wy1tężyli wszyst
kie ~iły, aby opanować prasę. Opano
wali ją też w świecie całym. I cóż ztąd 
za ko:rzyści? Otóż ulobylii opinię, a kto 
~dobędzie opinię, ma wszystko. Speł
nily się 'Słowa prorocze p. Cremieux. 
Żydzi posiadłszy pr.a.1sę, zdobyli mająt~ 
ki niesły1chane, ~dobyli zas~czyty, a co 
za tern idzie władze. Bez żydów nic 
· ~ie dziś prawie w świecie stać nie mo
że, bez nioh nie mogłoby być wojny, 
bez nich szereg pańs.!..w musialby -0gło
sić bankructwo. 

Taka jest potęga żydów, zdobytia 
przez prasę. , 

A jaką muukę, s~czególnie my Po
facy z tego wysnuć winni1śmy? Oto ka.ż 
dy z nas ma święty obowiązek starać 
się, by każidy Polak abonowal pism r ~ 
;polskie, każdy zJaś Polak na obczyźnie 
przedewszystkiem „Wiarusa Polskie
go", Móry dl:a .ludu 1Polskiegi0 na ob
czyźnie został założony i bez 1przerwy 
z poświęceniem dla niego pracuje. 

Nowe amer~kańskie prawo dla 
przqchodźców. 

Od· 1-go lipca wchodzi w bieg nowe 
pr.awo dla przychodźców do Stanów Zje
dnoczonych. . · , 

· Podatek za glowę podwyższono z 2 na·· 
-4. dol~ry i pobiera się od każdego .-obcego, 
który wchodzi do Stanów Zjednoczo- . 
n'Yc.h. ·wolni od tego podatku są tylko ci, , 
którzy udowodnią, że są w przejeździe, da
lej' osoby, które mieszkaly bez ·przerwy 
przez i-ok caly w I(anadzie, Nowej f'unlan
dyi, na I(ubie i w Meksyku, osoby, któ
r~ dawniej mieszkały prawnie w posiadto
sciach Stanów Zjednoczonych i osoby, któ 
re dawniej prawnie w Unii przebywały, a 
przestedliły się do ościennych kraiów. 

~rzychodźcy, którzy udają się do Gu
;ana., Porto Rico lub Hawaii wolni są od po
wyższego podatku, lecz skoro nie ·posiada
ją obywatelstwa amerykańskiego, a prze.;. 
siedlić się pragną do Stanów Zjednoczo.: 
.nych podatek opłacić muszą. , 

. Wykluczeni od wstępu do Stanqw Zje
>dnocz9nych są jak dawniej: waryacj, cho~ 
rzy, umysłowo, biedni, .osoby, które 1119-
:głyby ·się stać ciężarem państwa, osoby, 
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nawiedzone zaraźliwemi chorobami. pro
stytutki, poligamiści, przestępcy, niebezpie 
czni dla państwa i t. d., jako też robotnicy 
kontraktowi. Nowe zaś przepisy wyklu
czają ze wstępu osoby takie, którym udo
wodnić można atestem lekarza, że są cie-

. łeśn1e osłabione i niezdatne do zarobko
wania, osoby, które podróży nie opłaciły z 
własnej kieszeni, tylko na koszt obcego, 

· lub przez obcego wspierani byli. 
Dzieci niżej lat 16. które nie jadą w to

warzystwie obojga rodziców, matki lub 
ojca mogą być tylko za dokladnem zbada
niem „Secretary of Commerce and Labor" 
i po zezwoleniu tego sekretaryatu dopusz 
czone do wylądowania w Stanach Zjedno
czonych. Także osobom, które w jaki kol 

, wiek bądź sposób szkodliwemi interesom 
robotniczym okazaćby się mogły, wstępu 
do Stanów Zjednoczonych zabronić można 

Powyższych kilka przepisów zamiesz
czamy ku przestrodze wychodźców, aby 
ochronić ich od nieprzyjemności i wielkich 
strat, na które narazić się mogą przez nie
znajomość prawa. 

:Ziemie· polskie. 

·Prus Zachodnich. Warmii i l\bzur. 

Morzeszczyn . . Na torze kolejowym po
między stacyą tutejszą a Gniewem wyko
leiła się, nie wiadomo z jakiego powodu, 
lokomotywa pociągu i spadła z nasypu 
kolejowego. · Wagon pakunkowy i pierw 
szy wagon osobowy również wyskoczy
ły z relsów. Z ludzi na szczęście nikt nie 
poniósł szwanku. Szkody materyalne są 
dosyć znaczne. 

Sbrszewy. Tutejszy „Ostmarkenver
ein" odbył w tych dniach swe walne ze

branie. Przewodniczącym jest urzędnik 
cłowy Lauffer. Towarzystwo liczy 40 
członków. 

Wąbrzeźno. . W domu mieszkalnym 
mistrza malarskiego Iierolda przy ulicy 
RadzyńsJdej wybuchł pożar. Dzięki rychłej 
pomocy straży ogniowej zdołano płomie
nie' ograniczyć, tak że tylko część dachu 
splonęla. · 

Sztum. Zamyślają tu wybudować wię 
zienie centralne dla Prus Wschodnich i Za 
,chodnich. · 

·Gdailsk. Że . centrowcy budują organi
zacyę w Prusach Zachodnich potwierdza 
„Schles. Volksżtg.", donosząc, iż organiza 
cya powstała .::_ oprócz we Wałeckiem -
przedewszystkiem w Gdańsku, skąd rozga 
lęzić ma się na całą prowincyę. Zwrócono 
szczególną uwagę na wybory komunalne. 
I(orespondent Schles. Volksztg. zwraca u
wagę, że wobec stosunków narodowych i 
wyznaniowych w Prusach· Zachodnich, 
móże centrum poważne w dzielnicy tej od
nieść sukcesy za pomocą polityki kompro
misów. 

· Ełk. O pracy hakatystycznej na Mazu-
rach zamieściła „Germania" cięty · artykuł, 
w którym wyśmiewa przedwczesną radość 
hakatystów uą.d upadkiem pisma „Mazur", -,l~)·· .··,~ ·" ·z· u' BR O.·. w' .. 1',E• .' ~A: .. fak! ·lużsię ' znaleźli! Hm, za-

, cne grono, mężówie zas1lużeni! Spiesz 
· , , · · · ' . że, mości poruczniku, czasu nie trać„. 

Ppqw~adanie hi'\toryczne '~we.dług . po- Miło mi bylo· poznać · waszmości! Racz 
wieści generał'owi · Dąbrowskiemu pozd'rowie-

t ·\ r Wacława Gąsioro\\•skie20.· nie .móje wyrazić.„ . 
·Z głową przepełnio'ną myślami wy-

- ( Ciąsr dalszy). 
. Porncznik skończył czytać. Ponia

towski zagadnąl spokojnie: 
~ No -- zrozumiałeś, mości porucz-

niku?! 
~ Niegodny podstęp! . 

· - Pojmujesz teraz, komu · na .kim · 
zależy?! Dziwisz się, iż nie występu
ję dotąd? ... Ba! Ledwie kilka · dni, jak 
pisanie to przyszło, i jakże zresztą to 

•uczynię? Koehler zez\l.[Oli na coś podo
bnego? Owszem, jeżeli do sojuszu z Pru 
sahi1mi nzmawiać będę. A czyż mo2'ą 
na krok taki się ważyć? Ktoby tu u
wierzył? Pani Vauban - chyba! Szko
da! Rozprzężeni jesteśmy dzisiaj, każ
dy llfl swoja ręke inną politykę prowa
{fzi. Wam, żolnierzorn, pilno do rang 
i zaszczytów„. a przecież są inni, któ
rym bezczynność ... więcej zdrowia odej 
muje niż wam niewywczasy wojenne a 
kule nieprzyjacielskie. Długoby o tern 
można mówić... Wiesz teraz, słysza
łeś, oto mój respons! Później„. kto wie. 
jak s.ię wypadki ułożą. teraz jednak ani 
myśli niec..b generat czvni bezernnie. W 
końcu, mogę się mylić„. Więc słuchaj, 
mości poruczniku, listy generała weź z 
powrotem przedstaw ie marszałkowi 
Małachowskiemu, nie tając swej odipo
wiedzi... Niech je i oni rozważą ... Ra
da u pana Wo~.czyf~skie~o może co in- ł 
nego postanowi.„ 

__:,__ Mam wtaśnie kwaterę u genera- i 
ła ! - wtrąci! porucznik. 

szedł :Floryan 1od księcia Józefa. Ta
kie) odeń odpowiedzi się nie spodzie
wa.I. Racye Poni/1towskiego, choć mo 
że głęboki'e, nie wyda·\via·łY mu się ~lu
sznemi. Nie ufać Na;poleonow1'? „. 
Więc komuż nareszcie wier.zyćby na
leżało? „ . Żolnierz duszą i dal em, 
wspaniały, szlachetny, wódz niepoko
nany„. którego slaw\1 a potęga roz
brzmiewa · nar krańicąch świata, miał-
by nie stanowić rękojmi... A może 
książę inne miał zamysły? ! „. Kto wie, 
iżali Poniatowski nie idzie za przykki.
dem „farni.Hi' ·, może na stronę dworu 
petersburskiego się skłania? W spo
mniał o Koehlerze i Prusakach! Czyż 
by go minister lioym nie pozyskał dla 
srwoich spraw?! 

Gdy porucznik zjawił się w kilka 
chwil vóźniej u generała W.ojczyń

ski·ego, za:stal był już walne· zebranie 
lromisyi rozpoczęte. Radzono wl\aś

nie nad wysłaniem imieniem Warsza
wy poselstwa do Napoleona, aby swe
go zwycięskiego pochodu nie wstrzy
mywał, lecz szedł dalej podać rękę wie 
rnemu a uiciśnkmemu nair'odowi, który 
na pierwszą wieść o jego z,bli~aniu się 
wita go ·calem sercem, jako swego zbta
wcę i oswobodziciela. 

Wejście porucznika wywolalo za
mieszanie - ten i ów śpieszył uścisnąć 
rękę Gotartowskiego. Wszyscy nań 
spoglądali jak na żolnierza tej: wielkiej 
a ZwYcięskiej armii. Gdy się uciszyto, 

dalej kłucie śpilkami i agitacyę przy wy
borach. Położenie obecne na Mazurach 
określa korespondent „Germanii" temi slo
wy: „Wladze, „ostmarkenverein„, pasto
rzy, nauczyciele pracują w cichości lecz 
gorączkowo nad tern, aby Mazurów - na 
których patrzy się z ogromną podejrzliwo
ścią, o ile jeszcze mówią po polsku - przez 
szkołę, prasę, towarzystwa, wieczory lu
dowe, niemieckie domy gminne zgermani
zować. Polacy natomiast starają się sło
wem i pismem oraz przez wykupno ziemi 
utrzymać kraj ten dla narodowości polskiej 
i pozyskać Mazurów dla ruchu narodowe
~o . 

Z Wiei„ Ke Poznusldetoo 
Poznań. I(olonje dla robotników nie

mieckich powstają w calem I(sięstwie, jak 
gdyby grzyby po deszczu. Do Pos. Ztg. 
donoszą. że dnia 3 bm. przybyli do Boja
nowa landrat p. Schacky z Rawicza i 
przedstawiciel komisyi kolonizacyjnej i 
zwiedzali zakupione swego czasu przez 
I(omisyę kolonizacyjną parcele p. Rabmun 
da, obejmujące 130 mórg. Na gruncie tym 
powstanie nowa kolonja dla robotników 
niemieckich, składająca się z domków z o
gródkami i półtorej morgi roli. 

Wypieranie robotnika polskieg9 doko
nuje się systmatycznie. 

Poznań. Na środowem tajnem posie
dzeniu rady miejskiej uchwalono części Wi 
niar i Sołacza, przyłączyć do Poznania. 
Pod Sołaczem powstanie nowa dzielnica, 
składająca się z samych wił. 

Poznań. Doróżek jest obecnie w Po
znaniu 161, w tern 3 samochodowe. Z dn. 
1 czerwca istnieją u nas tylko doróżki ta
ksametrowe. 
Kępno. Dobra rycerskie Domanin w po 

wiecie kępińskim nabył - jak donosi Schild 
l(reisblatt - od p. Markiewicza p. hr. Czar 
necki z RusK:a w powiecie jarocińskim za 
460000 mk. 
. Kościan. Panu Taczanowskiemu z Cho

ryni udzielono pozwolenia na eksploatacyę 
kopalń węgla brunatnego w szybach Lilith, 
Iras, f aoJL Pansa i Piso w powiecie ko
ściańskim, oraz szybu Lucanus ,,. powiecie 
gostyńskim. . 

Takie samo pozwolenie otrzymali nie
mieccy \vlaściciele ziemscy ' panowie Iiep
pner w Ottorowie w powiecie szamotul
skim i Iieydebrand und der Lasa w Osiecz 
nie w powiecie leszczyńskim. 

Pakość. W Lechowie zapłacił wyro
bnik Szczepan Kłos za obelgę policyanta 9 
mr. 'kary. Po siedmiu tygodniach przy
chodzi do I(. jakiś człowiek, przedstawił się_ 
jako egzekutor z Mogilna i zażąda! od żo
ny I(. 8,25 mr ., które też otrzymał. Nie był 
to jednak egzekutor, lecz zwyczajny o
szust, który biednego człowieka z pienię
dzy ograbił. Baczność przeto przed podo-
nymi oszustami. · 

Kobylin. Na odnowienie kośdola pokla 
sztornego złożono w dalszym ciągu na rę
ce moje p. Mikołaj I(aczmarek ·z łiiltrop 
p. Gerthe 10 mr. Serdeczne Bóg zapłać! O 
dalsze datki prosi bardzo · .. 

· I(s. Zal.ewski, proboszcz. 

floryan wręczy{ Stanisławowi ~~t~
chowskiemu oddane mu plrzez księcia 
Hsty generała Dąbrowskiego„ 

.M.arszalek zaczął je czytać na głos. 
Cisza .zalegała izby ·dworku. 

Dąbrowski przedstawi! księciu, jako 
cesarz po długich z nim a posłem J ó
zefem Wy.bickim debatach, rnc1zyl się 
nakłonić do wkroczenia w ~ranice Pol
ski w trzykroć sto tysięcy wojska. że 
zamiarem niewątpliwym jest Napoleo
na, aby kra.i ten wskrzesić i do dawnej 
świetności powołać, że urzeczywistnie 
nie tego zamfaru spoczywa cralkowicie 
w 1ręku Piolaków, o !których wierności 
a -01ddaniu chce się cesarz naocznie prze 
konać, że Wybickiemu oświadczył 
wręcz, że jeżeli zóbaczy, iż Polacy go
dni są być narodem, będą nim. W koń 
cu Dąibrowski zachęcał do jak najszyb
szej agithcyi i rozipoczęcia przyg1oto
wań do zbrojnego powstania. - „Niech 
zoba·czy cesarz - pisał Dąbrowski -
powstające :pulki a dywizye, 'niechaj 
ofiarność obywateli w tej stanowczej 
chwili nie1 uchyla się przed niczem. 
Szlachta, mieszczaństwo, ilud niechaj 
sf1ją w sz·ernga'Ch lub niech się sposo
bią. Lad.a1 dz.iet1 ruszymy do Poznania. 
Każda zwłoka, każda minuta na kun
ktatorstwie strawiona. może srogą 
klrzywdę wyrządzić całej ojczyźnie." 

Małachowski skończył czytać. 
Przez chwilę p!1nowafo uroczyste mil
czenie, aż naraz z oier'si kilkudziesięciu 
zebranych dobył się jeden wielki o
krzyk: 

- Niech żyje cesarz! Wiwat kon 
federacya ! Mości i:>anowie. do broni!! 

ściskano się za ręce. Padano so
bie w objęcia. :Floryan był przedmio
tem ogólnych owacyi. Starszyzna tym 

Biuro „Straży" i biuro lnfenn«cyile 
P. C. K. W., znajduje się od 17 b111.. w no. 
wym lokalu przy Alejach (ul. Wilkelmow
skiej) nr. 18 w podwórzu na prawo. Z 00_ 
wodu zmiany miejsca biura w sobotę 15 b 
ni. zamknięte. Adres jak zwykle: Dr. Ta~ 
deusz Jaworski, Poznań - Posen. Te1efo1 
nr. 1640. 

Gniezno. Dziś odbywa się w hotelu 
Europejskim zjazd kupców P.Olskicłt. 

Ze Slązka ezyli Staroptlsld 
Głogówek. Arimicye :tu będrle od„ 

prawiał w kościele .parafiallłym nowo„ 
wyświęcony ksiądz :Fr. Rodek~ 

Z Raciborskiego. Syn gospodarza: 
franciszek Niewrzela z Borzucina 
przywiózł węgli- z kopalni od Cr:ernky 
do domu. We węglu znalazł na.bój dy 
namitowy, który, gdy z nim nieostroż
nie się obchodzil, wy·buchnąl i \.:ięik0 
nieostrożnego zranit W Raciborzu w 
lazarecie ·odjęto nieszczęśliwemu lewą 
rękę. 

Bytom. Cieśla ·górniczy, 67-letni 
Mikołoj, postr1adal życie na kopalni. Zde 
rzaJą:ce się dwa: wózki zmiażdżyły mu 
klatkę :pier'siową. 

Miechowice. Na kopalni ,~rusy" 
zabity zastał górnik Liszka z Mikulczyc 
wę.glem spadającym. 

Krzanowice w Kozielskiem. Dnia 
24 bm. ma tu odprawić prymicye n{)
wowyświęcony Franciszkanin ks. Pran 
ciszek J<iazimierz Kra}czyk z Koźl01. 

Rybnik. Na pobliskim Paruszowcu 
zgorzała sto dola obyWa tela Rugora. 
Kilka .domów bardzo bliskicn bylo za
grożonych ta}{)że przez pożar. Ale stra· 
że pożarne zdołały je uratować. 

Z innych dzielnic Polsll.i. 
Żyrardów. Odnalezienie 1cudowne

go obrazu. Odnaleziono na połach wsi 
Sokule ukradziony vrzed kilku dniami 
cudowny obraiz świetej Rodziny 'L koś
cioła w Miedniewicach. Obraz mial zła 
maną ramę, ogołocony ze złotej- opra
wy i z czterech zlotyieh koron wysadza 
nych -brylantami oraz innymi dr0gimi 
kamieniami. Odna-leziony obraz prze-

. wiezi1ono do pobliskiej leśnilc·zówki, 
skąd w asystencyi księdza i olbrzymie
go tłumu uroczyście odniosiono ·go do 
kościoła w Miedniewicach. 
au;....J&j[ -~·- ---~= !'?'' CT · - ~ ... !!! 

Wiadomcśd ze . ~wiata~ 

Węgierski „pomnik wolności." 
W roiku· 1908 stanąć ml1 w Buda

'Peszcie pomnik woinośd. na budowę 
którego przeznaczono 700.000 koron. 
Pierwszą nagrodę przyzna·ła wczoraj 
jury rzeźbiarzowi :Edmundowi Szamo
wołskiemu i architekde Gachowi·, któ 

____ ___ J!!!J 

·czaisem 1podawafa sobie listy generafa 
· Dąbrowskiego; za.stanawiają;c ~ię nad 
każdem słowem a rovbieraiac j·e. Za
czę.to się skupiać w grromadki a ,perro
rować zapalczyWie. Tumult się wzma
ga~ coraz większy. Nluaz Matachow 
ski głos podniósł. Powaga -starego 
marszałka $ejmu wnet górę wzięła;· · 

- Mości pano:wie - rzekł. ,___ Chwi 
la urzeczywistnienia najdroższych nam 
nadziei: a o<ldawna pieszczonych post\a 
now.ień się zbliża. Pi'Srno gener.afa Dą 
browskiego je.st może ziszczeniem te
go, co wciioraj jeszcze snem nam się 
wydało. Nie ipora na próżne rozpra
wy! Do dzieła, mości Danowie! Niech 
on wielki mocarz zastanie 11(1s przygo
·towanych„. do 1pójś'Cia za jego przewo 
dem!... Baczność jeno zalecam! Nie 
zaip.ominajmy o sługach króla fryde
ryka„. Ergo, mości p:mowie, poczyn\ai
my sobie rozważnie, abyśmy 7Jbytkiem 
zapalu tak ważnej nie zepsow.aili spra
wy! Proponuję upowafoić starszyznę 
do przedsięwzięcia rady nieustające}, 
przed uchwałami, której pierwszy u
chylam głowę. Khżdy z nas tutaj wiel
ką ufność pokłada w sobie genera~ai a 
gospod8Jrza Naszego, C-O dla dobra pu
blicznego ważyć swej głowy i 
mi·enia całego się .nie zawahał... niech· 
że on tedy do si·ebie przy.bierze tych, 
których obecność w rodzie .za potrze
bną uważać 1będzie ! ! Zgoda, mości pa
nowie!? 

- Zgoda! Zgoda! - wy.krzyknięto 
do okola. 

(Ciąg dalszy nastą.pi). 
------ .'~1 1~.r~~~ 
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1 (yrl ił-i powierzono wykonanie pom-
3ika. 

łłł-lecie Garibal<Jie20. 

~.at przyjął wsród \burzlhvych 
oklasków wniosek, aby dzień 4 lipca 

1 br. jako 100 rocznice urodzin Garibal
diego uznać za święto nanxlowe. 

Przesilenie. węgierskie. 

Pr~silenie węgierskie tr.wa i je
szcze łrwa.ć ·bę-Ozie. Nie jesteśmy wca
le widaam1· nowego .urzesilenia, · bo w 
1stoci~ r.~zy stoimy wciąż przed je. 
dnem i tern samem • .starem" przesile
niem. l wsz~stk? znamienuJe w Wę-

, grzech ior_zes1leme. I .roznamiętnienie 
w 1cwesty1 narodowośc10wei. dowodem· 
czeg-0 było 111j·ście z posłem Wajdą, i 
t"Westya reformy wyborczej, i fronda 
~tronnictw przeciw jubileuszowi cesa
;za i sam fakt istnienia ministeryum 
Wekerłe. 

Konferencya ookojowa. 

W konferencyi 1pokojowej· bierze 
udział 46 państw. Lic~ba delegatów, 
~adców prawnych i seklretarzy - do
:hodzi do 450. 

(J'abiuet Wittego pozostaje. 

.,Nowoj e W remh'' zapewnia, że 
ozpowszechniane pogłoski o dymisyi 
gabinetu są pozbawione •Podsta·wy. 

Japonia a Ameryka. 

Według informa:cyi waszyngtof1-
kiego korespondenta dziennika „Evc

- ning News", poseł japof1ski w Wa
szyngtonie zgodził się na to, że Jhrpol1-
czycy, ·którym zburzono w San Fran
isco .restauracye, zażądają na drodze 
!ądowei odszkodowania strat ponie
.ionych, ten sam korespondent donosi, 
ie tak w iposelstwie japońskiem, jak i 
w seklretaryacie srpraw 7.11granicznych 
oswiadcziono mu co_ na'Stępuje: Pomię-

i. Jzy rządami Stanów Zjednoczonych a 
Japonii panuje zupelne porozumienie, 

0 tóre zxiweczyć może ty)ko ogłasza
nie przez prasę podburzających i sensa 
rinych pogłosek. 

Osterfeld. Pc,rruędzy Osterfeld i terk
rade został handlarz Niessen z BottroQu 
przez trzech mężczyzn napadnięty i obra
~owany. Zdobycz napastników wynosi 
100 marek. Po rabusiach nie ma ani Siadu. 

Dyseldorf. Durst, przewodniczący biu
ra adwokata Trautmanna sprzeniewierzył 
14 tys. marek i zbiegł. To samo uczynił pi
sarek adwokatów Lirtza i Vohwinkel'a, 
który sprzeniewier:aył 1000 marek. 

Bannen. By walczyć skutecznie z al
koholem urządziły niektóre fabryki sprze
daż mleka dla swych robotnik6w, litr po 
11 fenygów. Robotnicy coraz więcej przy 
wykają się do używania mleka zamiast al 
koholu. Taki praktyczny sposób zwal
czania pijaństwa godny jest naśladowa
nia. 

Rodaków prosimy, aby gorliwie 
agitowali w celu pozyskania „Wiaru
sowi Polskiemu" licznych nowych a
bonentów. 

Norfolk (VirRinia), Łódź parowa, 
która 10 bm. okoto północy wrncala z 
wystawy z Jametown do pMcernika 
Minessota, zniknGla bez śladu; ucho
dzi za pewne, że wstała najechana 
przez większy statek i zatonęła~ Jede
nastu ludzi z~inęło. 

Essen. Do „Westdeutsche Lehrer 
Zeitung" nr. 8. donoszn: „W Ohl, pow. 
Moers. uczy w ośmiu klasach 3 nauczy
cieli. W thmborn p. Duisburg jest 30 
miejsc nieobsadzonych. W Castrop p. 
Dortmund kilka miejsc nieobsadzo
nych. W Schonnebeck /P. Essen 5 miejsc 
nieobsadzonych. W Stcrkrade p. Miihl
heim-Ruhrort brak kilkunastu nauczy
deli. 

Paryż. Francuski minister skar
bu wezwał winiarzy francuskich, by 
się organizowali znwodowo w celu o
brony własnych interesów. 

Zorganizowanie zawodowe ma za
pobiegać nadprodukcyi win · pośledniej
szych oraz pomagać rządowi, przeciw 
fałszerzom wina. Organizacya zawo
dowa, zdaniem ministra, pogłębi kon
trolę ,pomiędzy hodowcą wina a handla 
rzem hurtownikiem. 

Obok tego oświadcz_ t minister, że 
winiarzom opuści podatek gruntowy na 
lat 5. 

Ze spraw robotntozyoh. 
tosunek rządu rosyjskiego do członków 

polskich Dumy. Nagrody dla niezor2anizowanycb ro· 
botników. 

Petersburski korespondent „Daily Tele- Na ro' żne sposoby brali się już ka-
raph" donosi: Pomiędzy reprezentacyą · 
lską w dumie a Stofypinem toczą się ro- pitaliści aby tylko robotników po-

owania o porozumienie. Polacy - jak wstrzy~ać Qd wstępowania do o_rgani
•szę - rezygnują do czasu z autonomii. zacyi zawodowych. Wiedzą. om bo
ąd rosyjski zobowiązuje się wprowadzić wiem dobrze, iż skoro robotnicy wszy
o~iązkową naukę w calem ~rólestwie scy jak jeden mąż bGdą zorganizow~
olskiem z tern, że szkola ma powstać ni wtedy przy pomocy swych orgam-
·~zędzie, g.dzie jest najmniej 50 dzieci w z~cyi zdolają ukróc. ić samo.w. ~lę pr.zed-
·1eku szkolnym. Na każdą szkolę daje b - I d 
ąd 360 rbs. rocznej subwencyi. w pierw- siębiorców. By więc roz, 11ac so 1 ar-
ej klasie nauka ma być ·czysto polska, n ość robotniczą, panowie ci w środkach 

.. dalszych pono rosyjska. Nadto rząd go- nie Pif Zebierają. 
! się na szeroki samorząd miejski i wiej- Teraz wynaleziono nowy sposób, 
1 w Królestwie, oraz, jak dodaje kores.- stużyć mający temu celowi. 
ndent, na zniesienie wszelkich trudności, Oto przykłady: . 
iakie Polacy napotykaj~. - Z tekstu w Edesheim zarząd fabryki pod 

)'n!kałoby, że idzie tu o mianowani,e Pola firmą ,,Edesheimer Em. alierwe~·k," Or~ 
ow na posady urzędników. W zamian Ko d t b t k 
Polskie zobowiązuje się głosować ia u. Thoma'S, zawia orni ro 0 m. ow, IZ 
udż~tem i poprzeć agrarny projekt !ząd?· każdemu robotnikow„ który me przy 
~ownocześnie toczą się rokowania i:i1ę przystąpi do organizacy}, otrz~ma W 
Y Stołypinem i kadetami, jednakże idą razie wybuchu bezrobocrn~ takze wte
rnie. dy, gdyby przez fabrykę nie. mó~ł być 
Trzeba naturalnie odczekać, ile w po- zatrudniony, od zarządu iabryk~ cały 

0skacl. tych prawdy. dotychczasowy zarobek, co. kazdem!t 
··- .. ·-··---·- - ·- -- robotnikowi na życzenie takze na pis-

z . • b l OD mie może zostać poświadczone. . 
rOZDJC S r • Zarząd fabryki „Rohlingsche_.E1s.en 

. Langendreer. Dziś odbywa się tu w~ec u. Stahlwerke. O. m. b. H. W. Volklm
ceJu zależenia towarzystwa wstrzem1ę- gen ogłasza, i.ż każdy wbotm~, zatru
W?ści. Na wiec ten powinni przybyć dniony w tej fabryce otrzym~ 1a~o gra 
zn1e tak Polki jak i Polacy z Langen- tyfikacyę 20 marek. co na Pl~ll_lle po
eer i.okolicy, 'gdyż walka p~zeciw nad- świadczyć winien. R.ówn~~zesme po
Y~'an1u alkoholu, to. rzecz p1erwszorzę- twierdzić winien kazdy, iz znaną ~u 
u~1 Wagi wśród naszych prac spol.ecz~ych jest zmiana ustaw fabrycznych z ~ma 
1tszc szczegóły o wiecu zna1du1ą się w 

3 
marca 1907 r. Podpisują.cy ośw1ad-

oszeniu. . d h 
,.Bochum. Niedozwolone pocztówki. czyć ma wyraźnie, że do za n~c or-
1~le osób ma ten zwyczaj, że na pocz- ganizacyi, ani innych. to'Yarzys .w za
'kach iuż raz użytych i odstęplowanych wodowych ani obecme ~1e nal~zy, ani 
ze~re~Ia stary adres. wypisuje nowy 1 ~o w przyszłości należeć me bed.z1e. , 
'lepieniu nowe~o znaczka wysyla . Je Czyż przypuszczałby kto.' ze wśrod 
r~ drugi. Urząd pocztowy rzeszy me- kapitalistów znaleźć mogą się zacofa~-
eckiej zarządził w ostatnich dniach kon- 'cy którzy sądzą, że za miskę soczew1-
. atę .takich pocztówek. Kto więc ma ~a 'w postaci marnych 20 marek, zd~o 

'. Utywaną pocztówkę przesłać osobi~. cy . · d · robotmk 
s1 umieścić ją w kopercie i przylepić ·wy rozsądek po~ćia k aJi~Y ·ną ? 
czek troiakowy sprzeda swą wolnos oa l~Y.1 . • , 
~ruckbausen. Śekcya ciala komisarza Przykład powyższ~ w1.men byc no 
sł1la nie wykazala- nic pewnego. Przy wym bodźcem do go~llwe1 P~ncy. b: 

lłozmaiłośd. 
Konkur na Pol z~zenie '\l )'razu "Willa" 

oglasza nowe ruchliwe czasovi p. tyt.: 
, Zdrój Ciechocińs i".. Do spóJubiegania i 
o 2aszczytn.ą zaslugę wzbos!a enia karbnicy 
mowy polskiej nowym. 111 jbaroziej Po •ie-
<lnim, naj zczerzej z dooha brzmienia po kim 
wyrazem zaprasza redakcya „Z<lr ·u" jak naj-
zers.ze kola ogólu polskiego. Z V.'Ybranych po 

<llug nadeslanych roo:wiqzań, pięciu vryra:zl>w, 
'Przez sąd kankursowy za najbardziej odpowie
dnie u1.mmych ooz.naczone będą nagrodami te 
dwa rozwią:z.a:n.ia. którym dr~ą plebiscytu przy 
padnie na.iwieks7.a: Hość glosów. Obie nagrody 
stanowią <lwa ceMe dziela sztuki artysty rzeź.. 
.biarza p. Bebnowskiesro. Pierwsza w cenie JS 
ido 25 rubli, druga: w cenie 15 do 15 rubli. Obie 
nagrody będą W1'stawione w gablotce pnzy 
·deptaku. 

Rozwiązania nadsylać nalczy do Redakcyj 
„Zdroju" (Ciechocinek. ZachetaTI) do 1 sier
nia rb. 

Petycya kobiet. „Towariszcz" donosi, iż 
niebawem do Dumy wniesiona łlcdz.ie petycya 
\kobiet 11a tępującei treści: „w imie powsze
chnego dobra calego kraju, w imi~ Wlielkich 
-zasa<l "\.Yolności. prawie<lli\ ości i rówmlŚci so
cyalnej, Ill_x, kobiety Ho~yi, zwr. camy się <lo 
was, obywatele, czlonkowie Dum\' państwo
wej. W celu urzeczywistnienia ty h 1..asa.d 
i przeprowadzenia w życiu szcro~ich zasaJ . 
<lemok ratyc;r.nych 11~czbc<ln{! jest ustanowienie 
ró"'innuorruwn~nin. kobiet oolitvczn go i obywa 
łetslde20 w drodze prawodawczej". 

ł"'o petycyi bGdą <iolączone poopisy na tr.z;y 
stu kilku<lziesi~ciu nrk11 zaeh. Dotychczas zc-
hrnno 17 437 podpisów. przyczcm 111ic wszyst
kie rozcsJane arkusze sn Z\\'rócanc. Z ogólnej 
liczby podpisów na Lit\\•ę część gubemii poi 
skich przypada 1 244. „Towariszcz" dodaje, 
że kobiety-Polki rl<Y/.~{ly jes7.cze podczas trWi.l· 
nia pierwsze.i Dumy na rccc swCTich pos[:w 
oc!dzielnn petycyG z Licwymi podpisami. Pod 
pisane pod pc1ycy;i zhioro\\r;i k<rbict rosyj
skch S..1. p.rzcwa:i:nic Litwinki rL prowincyi p6l
nocr10-zachodnich i niektórych Królestwa Pol 
skie~O'. 

O polskie imiona żeńskie. Półu rzędo
wa gazeta „Post" dowiaduje się „z dobrze 
poinformowanej" ( !) strony, że blędnc ( !) 
Stl mniemania rozmaitych gazet, które z je 
dncgo ministeryalncgo rozporządzenia sn
dzą, jakoby zasadnicze stanowisko mi
nistra spraw wewnętrznych zostalo zmie
nione w kwcstyi pisowni polskich imion 
żcl1skich. W odnośnym przypadku zarzl\
dzono jedynie, aby w zażądanym wyciągu 
z ksiąg, dotycz~1ccgo urodzin córki gospo
darza Marcina Olszewskiego imic dziecka 
pisano równobrzmiąco z nazwiskiem ma
tki, jak je zapisano w rejestrze, Olszew
ska ponieważ przy udzielaniu wyciągu z 
rejdstru nic można zbadać samodzielnie 
sposobu pisania. Przywiązane wiQc ogól
nie do tego rozporz<1dzcnia skutki s~ mylne 

Tyle ,.Post". 
Na język zwyczajny przctfomaczony 

ten karkołomny półurzędowy komentarz 
ma oznaczać, że z rozporządzenia owe
go nic wynika wca!~, a~y u rz~dl!icy zapis~ 
wać mieli imiona żcnsk1c. z koncowka „ska 
ale że w każdym poszczególnym. wypad~l! 
intcresenci mogą sobie dochodzić polsk1c1 
pisowni. . ł .. 

Biuro „Straży" nicdaw~o ogłasza o, 1_z 
urzQdnicy stanu na żądanie. musz~. zapi
sywać imiona żci1skic polsk1c„z koncówką 
„ska". Hakatystyczna „Post . tymczasem 
twierdzi, iż tak nic jest. .Kotrtun.1ka~.tcn urzę 
dowym nic jest. być wiQc moze. 1z to pro
sty manewr hakatystów, ab~ spowodować 
Polakom tarapaty i trudności. 

Niechaj nikt się nic da w błąd wprowa
dzić. Potrzeba żądać na urzędflch ~tanu za
pisywania że~skich !~iort i nazwisk pol
skich w sposob wlasc1wy. -

Osłałnie wiadomości. 
B c r I i n. w przyszłości mai~ !lauc~y

ciete zapisywać do osobnych ksiąz~k, Ile
kroć wymierzą dzieci~m karę .• cielesną. 
Nauczyciele mają też zapisywać, tle razów 
dziecku wymierzyli. 

M o n a c h i u m. K iążę Karol Loewen 
stein, długoletni komisarz wie~ów katoli
ków niemieckich i prezydent hgi przeciw 
pojedynkom wst~płł do klasztoru OO. D?· 
minikanó • v Venloo w Hotandyi. Kslązę 
liczy lat 7 J. 

W i e d e ń. Prezydentem parlamentu 
austryackiego zostanie prawdopodobnie dr. 
:Ebenhocb. . . z p e t e r s b u r g a telegrafu1ą, ze lo-
sy Dumy się ważą. W razi~ rozwiązania, 
zostanie ogłoszony stan oblęzenJa. 

f sbozensf o polski& 

Nauki w klasztorze w Bochum. 
W clą2u czerwca: 

Kazanie dla żonatych w środe dnia 19 czer 
wca na wieczór o s.!Odz. 8. . 

Kazanie dla mlodzieńców w środe dma 26 
czerwca wieczorem o godz. 8. 
z_ ~------

DZIŚ NIEDZIELA 
więc Rodacy spotkają znajomych 
na zebraniach, zabawach, przech:-dz· 
kach czy też odwiedzając się wzaiem
nłe. Ż tej okazyi należy koniecznie sko· 

rzy tać, by "~ zędzie gito •ać z 
... Wiarusem Polskim''. 

Do zapi ania gazety zamieszcza
my dzi · kwity. ależy je ~'ciąć i dać 
znajom rm. 

Ktoby pn gnął mieć oprócz „ ia
rusa P-01 kiego · vrsmo z Polski, temu 
polecić można między innemi , rzy
jaciela'' z Torunia. Abonament wvno i 
tylko jedną markę. Kwit do zap· ania 
,.Przyjaciela'' znajdu·e sie na trzeciej 
tronie .J>oslaf1ca Katoli kiego''. 

lladesłano. 
Zdumienie wzbudza świeżo wy:nale.ziony 

preparat, czy.n.iący każdą podeszew 3--4 razy 
trwał zą i absolutnie nieprzemakalna. Srodek 
ten dziala tak radykalnie, że po użyciu już pól 
kilograma teS?:o środka „łlidit" oszczędza s3ę 
okoto 30 marek na reperacyi obuwia. Pomeważ 
ręczy ·ę z.a skutek ł, jeżeli preparat n.ie spclni 
pawyższ:ych warunków butelke odbiera sJe z. 
powrotem, przeto można każdemu . .łiidit„ spo
kojnie Polecić. Patrz oirloszenie (694 ) 

Towarzystwo św. Barbary w Bocbulll. 
W niedziele. dnia 16 czerwca. odbędzie tę 

zabawa, połączona z teatrem ł tańcem w 
łokalu p. Hol~-.chneider (Zum Salamander), 11. 
Alejowa. Początek o 2odrlrue 5. Człon.ko- • 
wie włnnl sie okazać u tawaml. BULze zc.ze-
góły w 1>r0Sitr.amłc.. (3) Z ar z ą d. 

Wielki wiec socyalno-oolltyczny w Esseo 
odbędzie się w ;niedl7.ictc. <.inia 16 czerwca, po 
poludniu o gocl7.itrfe 3 w lokalu p. Meistra, przy 
ulicy Proly rhaus.cnerstr. Na wiecu omawiane 
będą spraw-. ·tycz.1ce bez wyjątku wszystkicb 
godaków na ::-zyźnie. Po wiecu odbedz.ie sie 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
polącZ'one z tańcami. podziewamy się, że tak 
Rodacy jak rodaczki jaknajlicznicjszy u<lzial we 
wiecu i zabawie wezmą, bo c.lJug-o musimy cze-
kać, niż nam sic taka sposobność nadanz.v. Ja
ko mówcy przyb<;dą pan Wojciech Sosiń„ 
ski, prezes „Zjednoczenia zaw. pol." i pal'ł 
Palif1ski z Bochum. O liczny udział upra-
sza Zwołulący. 

J(<>ło śpiewu „Słowik" w Macxloh 
oznajmia swym czJonkom, iż zwyczajne zebra 
nie odb~d~ie się w nie<l:.dele. dnia 16 c1.erwcfi ~ 
po poludniu o godzi.nie 3 na sali p. Schweins- 1 1 
bers.ra., 'Ul. Ląkovla. O liczny udział cz.ronków 
i gości uprasza (3) Zarr.ąd. 

Tow. glmn. „SQkól" w Obermarxtoh 
donosi swym druhom, ii przypadające posie
dzenie na niedzielę, dn. 16 czerWC\l, odbędzia 
się zara.1J po wiclkiem nabożeństwie o godz.. 
pól 12ej Z powodu. iż bierzemy udzial w rocz
nicy tow. gimn. „Sokół" w Marxloh Wymar~ 
oonalmiony będzie na posiedzeniu. Liczny •-
dzial <lrnhów pożądany. (2) Zar.utd. 

Baczność Rodacy w Rccklinszhauscn i okoltcy ! 
W nioozielę, cLnia 16 czenvca ur1,qdzamy 

latową zabawę z tańcem w lokalu •• Vlłla Fran
ka". na którą wszystkich rodaków i rodacz- :1 
ki riapraszamy. Muzyka doskonala. Pod o obi
stą batutą pana Pietrygi z Reckli11ghauSCJ1-
Siid. (6 5) l(omltct. 

Baczn<>ść Gclso.ikirchcn ·i okoHca ! 
Podaję do wiadomośc i wszystkim Towa

rzystwom i Rodakom. iż o·etgrzvmka polska z 
dekanatu Gelsenkirchen do Newi~es cxlbedzie 
się dnia 28 lipca, którą poprowadzi ks. polski 
Chcących w pielgrzymce wziąć udzial proszę, 
aby się zglosili do fr. Pra sa w Gels .• Hes ler 
Re1chstr. nr. 12. Towarz st\Va Polskie... pro 
szę w tym <lniu !Zabaw nie.( urzqd:z.ać. Karty pro 
wizoryczne robyć mo,ina u nastGpujących pa
nów: J. Minarczyka w łiiillecn. Oermanenstr. 
36; J. Andnzejczaka w Bulmke. Wanncrs.tr. 112; 
fr. Lisowskiego w Bulmkc, Wa1merstr. 115; 
J. Wierzbick'iego w UeckeJ1dorfie. Schittstr. 
nr. 10., J. Somerfelda w chalke. lforzogstr. 
nr. 13., P. Prassa v Schalke. tterd tr. 27., ~· 
JanJ,awski~ w Ueckemd:orfie. Seidlitzstr. 8; 
W. Pawlaka w Gelsenkirchen, SchwanCl1str. 
nr. IJ .• A. Woiczyńskiego w Gelsenkirchen, 
I(ar1 tr. 7 .. Fr. Nic<lziclskiego w Bismarck-Ost 
Franci kus tr. 3., P. l(ilkow ki, Bis
marck-West. Hiillenstr. 99; W. Wildaczyka w 
Bismarck-West. Konig-\Vilhclmstr 44: fr. Pras 
sa w liessler, Retchstr. 12: ikory w Bulmke, 
Wannerstr. 115: Bractwa ró:iaf1cowe do 
swych przefożon ·eh lub zelatorek. O gorliwą 
pracę prO'Si (683) 

KOMITET 
fr. Pras-5. f. Niec17.iiel ki. f. Lisov."ski. 

Tow. cłmn. „Sokół" w Gelsenklrcben-Hilllea 
uz.ądza ...,, niedziela. dnia 16 czerwca rb. 

ZABAWĘ LA TOW A 
polączoną. z ćwiczeniami i tańcami w lokalu 
p. Nachbarschultego, Wannerstr., na któr~ Jak 
1ajserdcczniej za1>raszamy 

Czołem! (3) Wyd.zlał. 

Towarzystwo bł. Broni ·ławy w Wiemelhauscn 
U"LnaAmia swym ctrlor.kom, iż w nied1.i!el~. dnia 
16 czerwca, o R'Qdz... 4 po poludniu odbedzri.o sit: 
w:aLile zebranie ii to 'V." sprawie pielgrzymk:i oo 
Kevelaer. ProY.my o jak najlicznieJzsy udzial. 
Na zebraniu wolne 't)iW!O. (2) Zarząd. 

Za ogloszenia i reklamy redakcn wobec 
publiczności nie odoowiada. 

:towane osoby zostały wypuszczone każdy robotnik zorganizował się za~o 
olność. ~ledztwo toczy się nadal,. by d wo każdy robotnik Polak w ,,Z1e
fl'ć\rkto zadal Eidmanowi cio.s śmr· 1 :do . ;eniu .Żarwodowem Polskiem''. 
: 

1~~ ogół byl zmarły lud~kim. cz .0 - noc -
1

··r? mJBIBI 
~~em l dla tego powszechme załuią, " r- ~ „1..a. '. 

taki smutny los spotkał. S·---------------------------------------------------
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: : malarze ai-tystycznł : : 
: w Anderltaclt nad Rene1n : 
polecają się Towarzystwom polskim : ~ : : : 
w Nadrenii i Westfalii do wykonywania : : 
wszelkich prac malarskich, jakoto : : : : : : 
malowania cl101·ągwi : : : : 
na jad wabiu, aksamicie itd. również dyplomów 

• • 
• • 

i w ogóle w zakres nalarstwa wchodzących 
prac, obrazów religljnych I : : : : : : · 
patry• tyczn) eh : : : : : : : : : : : : : : 
Za wykonanie artystyczne wszelka gwarancya. 
Na żądanie służę kosztorysem i szkicami .. 

590 1 
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Za najlepsze uznane 
przez znakomityclt zna.weó'v I palaczy 
papierosy 

Noblesse llo. 60. Otoman 
Solejka, ~ułtan 

z fabryki 

Ganowicza & Wleklińsklego w Pozna111u, 
do nabycfa w wszystkich lepszych składach cygar i 
_ restauracyaeh. 
Wysyłki niżej 30 tysł~cy uskutecznia sie w naj· 
· wi~kszym łlurtown~m składzie 

Ilf. Kwaśniewskie;;o 
w Bochum, ul. Bliichera No. 44. (Bliicherstr.) 

Telefon 1743. 280 

Mamy zawsze na sprzedaż: 

1otowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylko 

domy z ógrodami do 2 mórg. I i 
I 

Nasza. kasa płaci od złożonych ł 
oszczędności 

.& proeent na każdorazowe żądanie, 394 
4.1/1 procent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
5 pro~ent za. pólrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za pólrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wy~ea kasa. nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 

Adresować trzeba jak następuje: 

Bank Pareelacyjn)' 
E. G. m. b. H. li.osten (Posen). 

li •>•••11wmwma+m•11~n~~:1mm'l'A11lm·mme111!IMWB•llMWm111 •••E1l li 

znak ochronny 
prawdziwe agwarancya 

tylko z sercem za Kazda T sztuke na 
• Kempen i/P. ; , 

85 
M.4.oo. 

A. Ca lkosinskiego. 
Cena za sztuke 

95 105 120 
5.oo. 6(00, 8 ,o o. 

skladzie U 
w Kepnie 

c 

Centmtr. 

;t;t~:t~~~~~~~;t;t~~ 
~ Swój do swego? ;: 
ł.\ W Boe•um pny ul. 'Viemel- ~ 
~ bausedtr. nr. 88 założyłem :• 

~~warsztat obuwia.~= 
ł.,( Repnaeye dobrze, szybko i ~ 
~ łanio. :f 
~ Pwsząc szan. Rodaków o poparcie, ~ 

kreślę się (701) 
~ z u;acunkiem ~ 

t S. Duszyński. = 
~„.»~~~~~~~.»~~~~ 

Biuro obrony prawnej! ud;:1~~z:s~~:1 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy
padkach na. starość itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
we, prace piśmienne w polskim języku i tłoma.cze
nia na niemieckie i polskie. Polecam si~ także do 
i.ciągania wszelkich pozas!łdowych należytości na 
na.jrzetelniejszyćh warunkach. Godz. przed poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedziel~ od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Aug. Zipplies, 
Essen 1 Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 
·----

wie i każdemu powie, że na kredyt ku
puje się najlepiej, najtaniej i najwygodniej 
tylko we wszędzie znanym i lubianym 
domu kredytowym 

J. Scbwarzbofl'a 
w Reckllni;hausen•S., 

Dostawiam każdemu (657 

na odpłatę: 
meble na 1 pokój wpłata 5 mk:. 
meble na 2 pokoje wpłata JO mk. 
meble na 3 I'okoje wpłata ~O mk. 
meble na. 4 pokqje wpłata 30 rok. 

Wyprawa A. odplata tygodn. t.,00 mk. 
Wyprawa B. „ „ ł,.50 mk· 
Wyprawa C. „ ~,.50 mk. 
Wyprawa D. „ 3,00 rok. 

Pojedyńcze meble, jak: komody, łóżka, 
materace, szafy, bufety, szyfonierki, wó
ziki dla dzieci, lustra, kanapy już przy 
wpłacie od 3-4 mr. Dlatego powinien 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Recklinghausen·Siid (Bruch), 
ul. BoebuDlska (Bochumerstr.) 

nr„ ID~ (w pobliżu poczty i aptei.i.) 

ul. Novrn (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje się 
wszystko pndług miary 
z dobrych materyi po ce· 
n ach tanich. 

Zwracam także uwagę na móJ 

skład 1Debłi 
które ta:kże tanio sprzedaje. 

Swói do swe20 ! SwóJ do 1we10 t 

Szanownym Rodakom w Ger
resl-..eim i okolicy polecam m:Jj 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, pjwa w butelk. węgli i 

drogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

si~ biorstwa. (135) . , 

Jf. Batlzłcki, 
G e1•re&ltełm. 

Obrusy na stoły ogrodowe ~z~ 
na nowe. F ARBIERNIA GALLU~HKB, 
PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: łlofstcde, Herne. f ie kei, RohHng· 
hausen. Unden, Hattln2eo. Lar.i$?endreer. M;;·r· 
ten, Castroo, Kamen, · Da.rtmund, Gerthe, 
SprockhOvel. 

Bank Lodowy w Śremie 
Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roklt 1873 
poleca. się Rodakom na obczyźnie jako instytncya., w które naJpewlll~J 
1Jkladae mogą. ciężko zapracowane swe 08zez~dno1h~ł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
łO·dnlow·em 3 proeent. 
k wartalnem 4 „ 

Złożone n nas depozyta ł o~zez~dno~ci wynosiły na lfo"T 
Rok blisko ~ I pół miliona n1arek • 

Fundusze rezerwowe i udzłal7 członków ca 500,000 llk. 
Bank Indowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy maj.ątk&mi inrYll 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank Indowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
N11.dzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. 1n-al. 'VaH·rzynłak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Ba.nkn przy ul. X.lł8ciel 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

Numer telefonu 69. .Adres: 101 

Bank Ludowy - V 0111.sbank 
8elarbnm (Po8en) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i knin111 , 
W&szym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - V olli.sbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht.. 

lUadaUńskł. N. Jiuehar1dd. Dut.kłewłes. 

Jest najzdrowsza 

jes „ najlepsza. 

Zakład artJ1Styczn7 

W. Karłowska w Poznaniu 0 

dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, zaf.e 
towarzystwa, które mają zamiar ebol 
giew spr11wić a chcą tanią i piękną eh r 
rągiew mieć, niech się z całem zaufanie ie 
zgłoszą do głównego zastępcy · 

g 

Jana Kierczyńskiego w Hem 
ulica Gesellenbausstrasse nr. 1., 

r~łuży wzorami i rysunkami zcennikiem spiej kanajszni 
-----------------·---,----1,oto 
1BBl!lfi~~~12m,vr:i~m••fiM••n1m.!I• llliłlli'hi"!ilillilifitilllll"'illmm•a•mihllm1mmm•lzb 

Bank ludo~!;~~;.m~~ ... ! Jutrosin}! I ' -· 
OSZCZQdDOŚCi e 

począwszy od jednej marki i płaci: 

4 % za wypowiedzeniem 3 miesięcznem 
3% za wypowiedzeniem 3 dnlowem. 
Pożyczek udziela vo 5% w ponied~alki 

i })iątki od 10-1. 
Lokal znaiduje sie na probostwie. 

Zarzł\d 
W. Burian. X. Dratwa. W. Jamry. 

I-a. fabrykaty: 
Weil, Adler 
Opel, Anker, 

Brennabor, 
Westfalen, 

Excelsior. t)toewer i 1. dostarczam naj
taniej za gotÓ\' kę i na odpłatę. Na skła 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. czqści 
rezerw. Repar. rzet. i .ze znaj. rzec y. 
Handel kol. i motorów H. He land, 
Herne, Ba.hnhofstr. 111. - Tel. 265. 

EfiG'Wrf'łf\v.~~l'~AS.COWilV_M'W"8MDYJW'.1fQ9W 

-Jabłecznik do boli Utr 4.5 fen. 
Zawsze v.r zapasie 

Sebodon, Bojar, Manru, Nalewka, 
Cyklistówia, jakoteź bulion. obkła· 

dany chttib i t. d. Specealnosć: 

galareta. 
Th. Kuhnen, W attenscheid. 

~ Restauracya "Zur Erhtllung". ~ 
-

~~''*DIHE· ~fW•';li!!!3!łJł'.t~l(';;~~Y.Ji~. 

Póle&i 

Elemen.ifGJ~~z 
fila dzieci ucz,eyeh sif; w 
szkole tylko po niemieckm. 

Jestto ntJlepezy elementarz, ja.Id 
dotychcsaa został wydany, clla tPt:O 
po'Wblten majdowaó olę w ręku kal\·· 
dego d.lfecka polskiego 11a obc.eytJ:rle, 

Elementarz wykonany jest ba1·d~111 
gustownio. a.1.1dobio1~y Hcm yw1 ob•&!".
~ a nłoJuny tak, łe dziMko U.!JlHl ... 

J\08 Cllj'taó po nk.miecka, łl!ltwo 8~i 
D&ucq po polskP. 

ee„„ 90 jm.~ • przeaylkq 40 1~r ... , 

Ad.ros: Wiara• PoJ~kl, 
BocBu1m. 

I , 

~ 
; 

)„„.„J „ ·Za druk, ~akład i redakcy~ od. 1mwiedzł:ilny~ A .a"' o Jl i 8 r. e Jak l w Bo„kw .,. NU.~tttlteud t:i.cłonlumi Wyda vnu~t~s w Bocbua 
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Codzienne pismo ludowe d1a Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodo ym, politycznym i zarobkowym. 

ycbodAJi codziennie :a WY"ia.tkiem dni J>oświątecz
;h. Przedplata kwartalna na Poczcie i • listowych 

osi 1 rnr. 50 fen .• a z odnoszeniem do dom11 1 mr. 
le•. ,.Wiarn! Połsk~" zapisany jest w cennik• pocz 

towY• pod Makiem • .L. polnisch ur. 123." 

1111 8 że za tarę I DJ zyzac 1 
Za mseraty płaci sle za mlcJsce rzadka drobnep 
ku 15 f. oqlo ze•ie. zamieszczone orzed inseratami ... 
fen. Kto cze-sto ~lasza otrzyma rabat. - Listy 
•• Wiarasa Polskie2:o" naleb frankować I podd 
aich dokladny adres viszące2o. Rekop. nie zwracmma 

Redakcy~ drukarnia i księgarnia znajduje sie w Bochum, przy ulicy Malthescrstr. 17. - Adres •• Wiarus Polski" Bochum. - Telefoo nr. 1414. 
O -- A•<-• · - - .... . - - -·-• 00 ----··---------·-

ROłhlce polscy! Uczcie dzieci swe 
wJć, czytać i pisać po polsku t Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 

zyć się DOZWOii ! 

Z •Jpadków dni:,. 

ozwiązanie dumy było już od tygo-
dnia przygotowane. 

iem Ukaz, rozwięzujący Dumę byt dato
r~ ·any 'li Carskiego Sioh, podczas gdy 
h r obecnie zamieszkuje w Petcrho
i e. Rząd pewien ·byl, że postowie n:e 
~godzą się na wydanłe posłów. 

iędzynarodowy związek kobiet po-
J>iera dążności pokoiowe. 

Kobiety różnych ·narndowości iprzy
otowały petycyę, iprzemawfającą za 
zbrojeniem. Prezydent konreren·· 
i Neli<lów przyjmie na poslucha

·n. deputacyę pafJ, by odebrać petycyę 
wysłuchać ich życzeń. 

służony policzek otrzymały związki 
katolickich studentów. 

W Hali odbyć się ma dnia 21 czerw 
odslonięcie pomnika Bismarka. Ka

lickie związki studenckie zgtosily się 
kże do udzialu w pochodzie. Wobec 
go inne związki niemieckie oświad
YłY, że w uroczystości udzialu nie 
ezmą, bo katoliccy studenci nie mają 
awa czcić pamięć Bismarka. 
Policzek to najzupełniej zasłużony 
szanujący siebie katolik. nie może 
idbiać Bismarcka, tego śmiertelne
wroga wszystkiego, co katolickie. 

61 ltiszpański wybiera sie w gościnę 
do cesarza austryacldego. 

•• Neue Fr. Presse" donosi. że król 
ZPański zloży w Ischlu wizytę sędli
mu monarsze austryackiemu w lato-
. Iecie. 

do 9Zfli~zanie Dumy stało się hasłem 
do nowych zamieszek w Rosyi. 

C~ Z Sewastapolu donoszą, że przy
z1 i Io tam do poważnY'Ch zaburzeń u
;: zn~ch, spowodowanych wieścią o 

nie ZlJJ~zaniu Dumy. 
pra: 
alll f!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!~l!!!!!!~l'!!-!'!'! . .!!!!!!!!l!!!-~-!!!!IJ-!!!!!!!! 

~ Konterencyi pokojowej w Hadze. 
rzet 
"łiY' 

że liczba patistw, które wystaty deJe
gatów się niemal podwoila. 

W kor1cu minister zaproponow~ł 
wysłanie telegramu do cara z uznunicm 
za inicyatywę jego w sprawie zwoły
wania konfercncyi pokojDwych. 

Prezydentem zostal obrany zastęp-
ca Rosyi Nclidow. Przedstawicieli 
przysłalo 47 pa6stw. 

Do królowej holenderskiej \Vilh'l
miny wysłano telegrtlm z poclzięknw2.
niem za gościnność. 

Przyszle rplenarne posiedz~nic za
.stało zapowiedziane na śrocl<~. 
L - s 

Co czynie? 
Wobec trudnego położcni:a, nasze

go w Prusach, gazeta oolska narod~>w.t 
i katolicka powinna się znajdow;ać w 
każdym .polskim i katolickim domu. Z 
gazety bowiem najprędzej dowiedzieć 
się można, co nam grozi, z gazety też 
dowiedzieć się można, jak mllcży po
stępować, aby się od strat i 1klęsk gro
żących -o.bronić. 

Pracę oświatow~ należy Jrozpoczą(; 
jak najrychlej, zatem już dziś <.':~as naj
większy, aby pilnie chwytać sic ~azct. 

Równomiernie postępowa(; winn;i 
praca nad osiągnięciem lepszy :h 7.:1r b 
ków, nad zapewnieniem sobie o~Jywp
telskiej niezależności od :pracodawców. 
Tu znów gazeta, niosnca oświatę, ' :.ij
lepszym jest ku temu środkiem. 

Zatem zwracamy się do wszyst
kich czytelników i przyjaciół rc1szy:h, 
/:lby zechcieli .pilnie i skutecznie La.agi
tować za gazetą nasz4. 

Im większy zastęp czytelników -
tern większy zastęp Judzi politycm;e 
mvślących, tern większe widoki • .m:~
prowa-dzenia tego, co d!a nz,1;Jj:1 na· 
.szego jest potrzebne. Nie.:ha.i każdy z 
czytelników 1naSZY'Ch zjedna nnm dw
ciaż tylko jednego nowego aoonent,!, 
a znacznie przez to popchnie naiprzód 
ruch polski i sam sobie dobrodzie;stwv 
wyświadczy. 

Rodacy\! Rozszerzajcie · gorU.wie 
„Wiarusa Polskiego." 

_ ._fr-__ 

Zadanie detalistów wobec rodzinnego 
!przemysłu i handlu. 

Często dają się słyszeć glosy, że 
u niemieckich grosistów i fabrykantów 
taniei można kupić aniżeli u Polakó~. 

Kategorycznie zaprzeczy,ć . temu me 
mnżna. Lecz trzeba.• zwroc1ć uwag~ 
na to, że nasz przem~~l} handel zaczy
na się dopiero rozw11~c wo?ec cz.ego 
,nie znwsze może pan11ętać, ze ~na1d~
jemy się ipod obuchem ·przewagi. kaJ?I
talisty.cznej zachodu: p~·~emys! _mem~e
cki rozporządza dziś m11Io~am1 .1 posia
da już tra:dycyę W~z_Ystk1e na1nowsze 
wynalazki w dziedz1me przem~slu_ ma
ga tam JJyć zaprowad~one dz1ęk1 ~o; 
statecznemu kapitałowi: Boć p_rzec:ez 
Niemcy posiadają potęzne banki, ktore 
na zawołanie tworzą ~o~arzystv:a a~
cyjne, dostarczają p1emędzy~ \\i ysz .l
k ·ą rynki zbytu _ skutkiem czego 
;fęc mogą pozbyć się każdego CZ<_l~!ll 
t~waru. J ednem słO'~vem ich techmka 
i organizacya handlu I przemysłu prze
wyższa rr,1szą o cale niebo .. My ?D
wiem nie posiadamy datą~ ~1 ba~ko\~ 
któreby mo~ły rzucać m1honam1, m:1 
giełd ani licznych towarzsytw. _akcy1~ 

eh' rozporządzających m1l1onam1 ny ' . 

mogqcych przetrzymać zie koniunktu
ry. nic mamy konsulatów i wszelkich 
innych urz:.\<lzer'l. którcby nam nowe 
rynki otwiernły. My 11ic po ·iadamy 
żadnej tradycyi. Nasi fabrykanci· i 
kupcy - to ludzie „no\vi'', którzy mu
szą sobie dopiero drogi szukać. 

On~aniza'Cya handlu i przemysłu 
nic mo~la sii; u nas nalc·życie wyrobić. 
7...ia mlody jeszcze nasz przemysł. Z::i 
małe na to jeszcze nasze sily. Nic po
siadamy towarzystw zawodowych, 
związków, pism fachowy.eh, nie mo
żemy urząd7AĆ wystaw przcmyslo
wych, nie mamy kartclów~ syndyka
tów, trustów, które moglibyśmy prze
wadze kapitalistycznej 1nicmicckiej 
przeciwstawić. Nasz fabrykant i· hurto
wnik musi stanqć do współzawodnict-

wa z tymi kolosami nowoczesnego 
ustroju gospodarczego. musi· im prze
mocą nieomal wydzierać każdego 
iklienta, bronić si~ przed ich teroryz
mem. Slaby nasz fabryknnt i hurtow
nik musi wypierać wsiedzialych ol-
brzymów z ich stanowisk, a wyparłszy 
rch, ma drugie: inicłatwc zadank, 11-
trzymać się na zdobytcm stanowisku. 
Zaiste niełatwa to wialka. 

W ciężkiej tej walce naszego prze 
mysłu i hurtowne-go handlu z przemo
cą obq winni detaliści zająć odpowie
dnie stanowisko. Czyż nie Imają oni 
obowiązku, przyczynić się do tego, by 
.nasi przemysł i handel stanął na sil
nych ·podstawach? To też nie powinni 
oni być za wygodnymi, aby się posta
J1ać o wyroby naszego przemysłu. Za 
nim zrobią jakie zamówienie u obcego, 
winni wpierw gruntownie sięzastano-
vić, czy danego towaru nie mogą na
być u Polaka. Zakupiwszy zaś towar 
u Polaka, mog<i z pewnością liczyć na 
na 'to, że i publiczność kupująca będzie 
wyrozumialszą rn małe niedomagania. 
Ileż to może detalista w tym kierun
ku zdziałać? 

Przecież wobec hasła ,,Sw6j do 
swego" wielu kilka fenygów , nawet 
.<lrożej zaplaci, jeżeli wie, :że' kupuje 
wyrób polskiego przemysłu. Kilka lów 
wzmianka, iż ten rartykuł pochodzi z 
ipolskiej fabryki ', usJ}Osabia kupują·cą 
publiczność przychylnie do rzeczone
go artykulu. 

Taki artykuł znaleźliśmy w rpros
'pekcie wiecowym II. Zjazdu kupieckie 
~o. jaki się w ubiegłą niedzielę odbył 
w Gnicznic. Uwagi te winni także Roda 
cy na obczyźnie wziąć pod uwagę. 

y ia 

„Wyzwolenie'" w Langendreer. 
\V ubieglą niedziek. dnia 16 zer

;vca odbyl siG w Langcndrccr \ ·ie w 
celu zalożenh towarzystwa zupetnej 
~strzemi~źliwości. 

Na przewodni czącego wieca po
wołano pana Romana .Maćkowu.·11ka. na 
sekretarza p~ma \VincentegQ Zydko
wiaika, a na lawników pp. Feliksa i 
Antoniego Stróżyków. 

Pierwszy przema\\ iał o ~ zkodliwo 
ści alkoholu, redaktor „Wiarusa Pol
skiego" pan A. Brejski w•ykazują~ dla 
czego koniecznie pracować trzełtl w 
kierunku szerzenia wstrzemięźliwości. 

W dyskusyi przemawiali pp. Zatorski, 
Maćkowiak, Chraplak, B~rtkowiak i 
Stróżyk. 

Do nowo założ-onego „\Vyzwolenia' 
towarzystwa zupełnej wstrzemięźli-

\Vości od napojów alkoholowych, przy
stąpilo 12 członków: 3 niewiasty a 9. 
mężczyzn. 

I rzewo<lniczą ·ym obrany został 
p. I~. Maćkowiak. sekretarzem p. Augu
styn WaWlrz ·nkowski. ·skarbnikiem 

p. J ózcf Sniegocki. . 
Zebrania odbywać ię b~dą co m1e 

siąc a skladka wynosić ma 10 fen. mie
sięcznic. 

Rodacy z Langendrcer i Werne po
winni poprzeć szlachetne dążności no
wego towarzyst\\-11. 

Wiec zakmiczYił !przewodniczący 
haslcm „Wyzwolenia": „Przyszłość 

nasza". 
Osterfeld. Towarzysto św. Józefa 

w Ostcrfeldzie, którego celem według 
ustaw jest podnoszenie moralne i rcli
giine swoich czlonków. nalożono kar~ za to, że nic don~czylo policyi ustaw i 
spisu czlonków. Sąd ławniczy karę 
potwierdził. Sąd 2icmiai1ski odrzucił 
rewizyę Towarzystwa, wywodząc, że 
czynność Towarzy twa wykracza po. 
za cel określony ustawami·, ponicwiaż 
starało się o księdza narodowości pol
skiej i tern samem wpłyn~lo na spraw 
publiczne. 1 

Tego a-mego zdania byt kamerge
ryc.ht 1 r ii ki, <lo którego za adzony 
zarząd Towarzystw/1, udał się jako do 
najwyiższej instancyi. I tam z powo
dów wymienionych w wyroku adu 
zicmiariskicgo. apelacyę odrzucono . 

Kastrop. Od dłuższego czasu śle
dzę ruch narodowy Rodaków na obczy
źnie i zauważylem, że nic wszystko 
dzioic się tak, jak się dziać powinno. 
Nie wszyscy rodzice wychowują dzie
ci swe na Polaków. nie wszyscy Roda 
cy pamiGtają o haśle „swój do swego''. 
nie wszyscy spelniają swe obowjązk:i 
narodu .ve. 

A <iła czego się tak dzieje? . 
Dła tego, że nie wszyscy jeszcze 

abonują „Wiarusa Polskiego", organu 
Polaków r!ł obczyźnie, który już rok 
siedemnasty ciężki stacza bój. z wro
gami polskości. To jednak powinno się 
zmienić. Czas, aby v.rszys·cy Polacy 
narodowcy zarbrali się gorliwie do rnz
szerzania ,,Wiarusa Polskiego" wśród 
ozięblych wspólbruci, aby ich pozy
skać db sprawy narodowej. Nic je t 
dobrym Polakiem. kto oboję tnie pa
trzy na to, jak ty iące odaków idą na 
pa~twę niemczyzny. • 1iech :vięc n11s 
wszy~ tki h ha lcm bcdzie: Czytajmy 
i roz zerzajm r .,Wiarusa Pol kiego." 

Robotnik. 

ł(ottenburg. Dnia 2 czerwGa od
był się tu :vice „Związku Polaków". 
Przewodniczył ' ' iccowi pan ickicrski, 
vrotokół -pi ał p. Wierzbiń ki. Pierw
szy przemawiał p, Ii. i poruszyl spra
vy polityczne w dawniekzem l(ró-

Jestwic polski em; mówil o rozbiorze 
Polski iprzez 3 J:1n1 twa ości enne, o kon 
stytucyi 3 maja, komisyi kolonizac yjnej 
oraz o zamiarze wywla zczenia Poln
ków z ziemi rodzinnej. ~'re zcie po
ruszył mówca sprawę germanizacyi 
na tu na obczyźnie ze trony rządu 
i przez i1me czynniki. 

Pan iekicrski na\ olywal, aby Ro-
dacy lą zyli ię w towarzystwtl, jakie 
istnieją i pami~tali o miodem pokoleniu 
aby je wychować na dobrych Polaków 
.i kat-01ikó :i.· . Pan Siekier ki pornszyf 
też sprawę „~więtojózafacia ". i ubole
wał n d tern, że tam się znhjdu1ą nie
którzy chłopc r, kórzy licho mówią ję
zykiem rodzinnym, bo sam sły zat i 
wiclzial gdy przyprowadził Qjciec swe-



. 
io synka, jak synek marnie włada ję-

1 
skiego Towarzystwa ludowego, pomylono 

zykiem ojczystym. Ojciec wykręcał ~ się jednakowoż w adresie, bo takie Towa
się, że ciągle mieszka ipomiędzy niem- A rzystwo jest tu zgala niepotrzebne. Cieka
cami. więc niemożebnem chłopcu było ~ wość, zkąd ów niemiecki katolik wie o 
•auczyć się po polsku. _ Na męża tern, że się Polacy z adresem pomylili, gdy 
zaufania wybrano p. Andrzeja Frankę. się zwrócili do księdza proboszcza o zafo
Po wyczerpaniu porządku O\brad za- żenie polskiego Towarzystwa ludowego. 

Czyby mu ks. proboszcz osobiście to byl 
kończył przewodniczący wiec pochwa- powiedział? Ksiądz proboszcz powinien na 
leniem Pana Boga. Na członków zgto· szem zdaniem koniecznie sprostować to, 
siło się kilkanastu Rodiaków. co ów urzędowy katolik popisał w „Ge-

Wierzbłński, sekretarz wieca. selligerze", bo inaczej polscy parafianie bę 

ilL&2 

Zł~mle polskie. 

r-rn.-. Za;).i.ednm!r.. Warzn\ i Ms.zr.r.r. 
Pelplbl. Dnia 10 bm. otrzymał ks. prob 

Bolesław Masłowski z Nowejcerkwi, w de
kanacie tucholskim instytucyę kanoniczną 
na probostwo w Kościerzynie. - Prezentę 
11a probostwo w Polskim Cekcynie otrzy-
111al od naczelnego prezesa ks. prob. Jan Je 
zierski z Szenwatdu, w dekanacie gdań
skim Il. 

Lubawa. Księżom dekanatu lubaw
skiego, skazanym jak wiadomo na ciężkie 
kary wiGzienne za odczytanie z ambon zna
nej odezwy w sprawie nauki religii, wyto
czono no\VY proces za to„ że odnośną o
deZ\\rę ogłoszono w gazetach. 

Skórcz. Miejscowość nasza, najwięk
sza gmina wiejsl}a naszego powiatu. liczy 
obecnie 2479 mieszkańców. 

świecie. 13-letni uczeń szkolny Bru
non I~adtke poszedł niedawno temu z dwo 
ma rówieśnikami do hrabiowskiego lasu 
i palil tam papierosy, obchodził się lekko
myślnie z ogniem i zapalil znaczną ilość ja 
łowca. Pożar przybrał większe rozmiary, 
i niebawem wypaliło się pół morgi lasu. 
Sąd traktował sprawę jako wybryk młodo
cianego umysłu i udzielił chłopakowi jedy
nie nagany. 

Lubawa. Przed kilku dniami było tu 
kilku panów z ministerstwa oświecenia, 
prowincyonalnego kolegium szkolnego z 
Gdańska i od rejencyi kwidzyńskiej, aby na 
radzić się względem budowy nowego gma
chu progimnazyąlnego. Obecnie tak progim 
nazyum, jak szkola miejska umieszczone są 
w dawniejszym klasztorze pobernardyń
skim, który kilkakrotnie przebudowano i 
powiększono. 

W dniu 8 bm. zmarł śp. ks. kuratus Jan 
Sowa w Straszewie i to licząc dopiero 34 
lat wieku, a niespełna 10 lat kapłaństwa. 
Niech odpoczywa w spokoju. 

Jeżewo w powiecie świeckim. W na
szej \.Vsi szerzy sic germanizacya, jak grzy
by po deszczu. bo ksiądz proboszcz zalo
:żył tu coprawda 4 towarzystwa, ale same 
niemieckie. Naturalnie że to niemczenie wy 
wołuie gniew u parafian, którzy składają się 
z samych Polaków. Na dobitkę jakiś „nie
miecki katolik" urąga Polakom w „Geselli
gerze", bo pisze, że w latach 1901 i 1902 
p roszono ks. proboszcza o założenie poi-- ••!! 

ż ·UBROWIE 
[)powi2danie h}'toryczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

dą zniewoleni wierzyć, że ks. proboszcz 
jest przeciwnikiem Towarzystwa Ludowe
go, założonego z polecenia samego ks. bi
skupa chelmińskiego, a znajdującego się 
pod protektoratem ks. patrona I'(upczyń
skiego z Garca. 

Ten sam urzędowy katolik pisze, że 
Polacy gotują się do założenia w Jeżewie 
filii „Straży" i Towarzystwa ludowego, ale 
że nie otrzymują sali, bo wlaściciel hotelu 
Wąsikowski jest dobrym niemcem i salę 
im zamknie przed nosem. 

Gdyby Polacy sobie wzięli do serca tG 
przestroge owego „amtskatolika" z Jeżewa 
i wyciągnęli z niej naukę należytą?! Gdyby 
pan Wąsikowski odmówił rzeczywiście sa
li Polakom, no toć Polacy mogą tam prze
cież piwo pić, gdzie im salę dadzą. 

Z Wiei„ Kt Pn.maflskfog~~ 

Poznań. Zebranie podróżujących pol
skich w celu zalożenia organizacyi odbę
dzie się w niedzielę, dnia 30 czerwca o 4 po 
poludniu w Poznaniu w Domu katolickim 
św. Marcin 69 z następującym porządkiem 
obrad: 

1) Zagajenie i powitanie gości. 2) Od
czytanie porządku obrad. 3) Referaty i dy
skusya. 4) Omówienie ustaw. 5) Wnioski. 
6) Pauza, zapisywanie członków. 7) Wolne 
głosy. 8) Zamknięcie. - O jak najliczniej
szy udzial w zebraniu uprasza się Szan. 
kolegów 
F. Slósarczyk, S. Szmytkowski, S. Macie
jewski, W. Matuszewski, T. I'(ędzierski. 

Poznań. Ksiądz Czechowski, peniten
cyarz przy katedrze poznańskiej, mianowa 
ny został administratorem parafii katedral 
nej w Poznaniu. K:siądz Mieczysław Meis
ner, wikaryusz przy katedrze poznańskiej 
mianowany został drugim penitencyarzem 
przy tejże katedrze. 

Gniezno. W „Lechu" czytamy: Chfop
ca szkólnego Jana Mazura, który dopiero 
od dwóch miesięcy chodzi do szkoły (VI 
kl.) przyprowadził dziś ojciec do. nas do 
redakcyi. W czora] w piątek przed połu
dniem uderzył go nauczyciel p. Graffa w 
twarz za to ,że rzekomo nie wiedział, jak 
się nazywa po niemiecku szafa. Siady 
wyraźne tego uderzenia jeszcze dziś wi
dać - po 24 godzinach, a p.dr. Szafarkie
wicz wystawił chlopcu takie świadectwo: 

W dniu dzisiejszym (15 bm.) zrewido
walem chlopca · Jana Mazura z Gniezna i 
znalazłem na lewym jego policzku jak 
dlań wielki ślad koloru ciemno-sinego 
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a .dalei przedzierać się będą, jak się u
da„. Każdy mhl w broń się opatrzyć 
•co poręcznejszą, bez karabi.nów i wi
doczniejszych mantelzaków, aby wy
glądu zbrojnego nie przybierać. Teraz 
zaś każdy mial co ducha spieszyć i do 
drogi się gotować. 

' Tysiączniki a setki są. Te za- floryan odciągnął Dziewanowskie-
zpalone głowy szy ki nam troch.~ go na stronę. ProjeM wyprawy pie-
pogmatwają swoją przyprawą. lecz dz1s szo nie ·WYdJnval mu się szczęśliwym. 
jeszcze ich się zastąpi. Mieszczaństwo Czasu zmitręży wiele. A tu pacholik 
r wie się. La-da chwila spodziewamy konie musial już pewno z Jabfonnej przy 
się nadejścia Deckerta. ż11l mi Wasz- prowadzić. Dziewanowski więc mógt
mości ! No, wypocznij sobie jeszcze. by jechać z nim - stad.enny zaś wrócił 
Za godzinQ, za dwie, papiery będą„.. by do Gotartowic. Pan Jan jął odwo
Radzę ci to \varzysza jakiego przyibrać, dzić Floryana od tego zamiaru. Kon
bo te zuchy W.rnszawę znają rf1 wylot. no wyjeżdżać z Warszawy to zn.a.czy
A podobno nie tak la two z niej się wy- ło .prawie kfaść dobrowolnie głowę pod 
dostać. miecz. W rezultacie niema mowy, a 

Gotartowski zwierzyl się Dziewa- by piechotą wędrować pod Berlin. W 
nowskiemu z czekającej go podróży. drodze sposób się zdljdzie. 
Pan Jan. któremu także uśm~echala się Gofartowski ustąpil i jeno z pożegna
wycieczka naprzeciw francuzów, ofia- niem do pani Dziewanowskiej iść się za-
rował się mu towarzyszyć floryan pierał. A ponieważ pan Jan tak mu-
ucieszył sie serdecznie z niespodziewa siał do swoich izdebek wstąpić, przeto 
nego kompana. Na to zbliżyli się Jorda poszli razem. 
nowie, a i karpitan Wosiński który do- Na pierwsze slowa floryana o czeka 
wiedziawszy się że porucznik rusza za .iącej go znów podr'óży, pani Dziew~no
raz w drogę, oświadczyli się iść z nim wska aż ręce załamała: 
także. - Co waszeci w głowie!! Chyba 

Zaczęto wnet układać plan wypra- licho cię jakieś napadlo ... Ledwie pół 
wy. Ciekawi skupili się dokoła, iten i dnia minęfo ... znów w inną stronę świa 
ów napraszał si~ iść razem. osobliwie ta! Et! Aż mnie złość ogarnia! Wczo
mtody a wątły Stanisław Gorajski, spo- r11j spadł jak z nieba, .narobił zamie
koju im dawał. Wosiński atoli oparł się szania, a~ człek musiał z rupieciami 
temu stanowczo. k 

- Czterech już nadto! Zastanów- wszyst imi się przenosić ... i masz ci 
• • 1 Ch . . b . 1 teraz nowe! cie sic; . . cec1e, y was pierwszy ep . . . . 

szy patrol na bigos posiekał. Ruszajcie f - Pam pukownr~owo1 dobr.odz1e1-
swoim dworem. a my swoim! ł ko - odrzekl smutme poruczmk. 

Zaczem umdwno, że o ipółnocy sta 1 Bogiem się świadczę że z wami wolał 
wią się wszyscy u generała i stąd ruszą ! bym zostać„„ a sercem pewnie, że zo
bocznemi ulicami ku Raszynowi pieszo i stanę ... 

czerwonego. Obrażenie powyższe po- t 

f wstać musialo wskutek . tępego narzędzia 
(durch stumpfe Gewalt). ~ 

To są gole fakta, które po_twierdzi p. 
komisarz Macpolowski, do którego ojciec 
z dzieckiem również się udał. 

Szamotuły. Nowa linia kolejowa Sza
motuły-Sieraków-Międzychód, oddaną zo
stanie do użytku publicznego dnia 1 paź
dziernika, jak donosi szamotulski tygodnik 
powiatowy. 

Kościan. Okropny wypadekzdarzył się 
w środę woźnicy Józefowi Purczyńskie
mu z K:rzywinia. W drodze do Leszua 
sploszyly się konie przed przejeżdżającym 
motorem. Woźnica, który wypadl z wo
za, dostał się pod kola tak nieszczęśliwie, 
że poniósł ciężkie obrażenia i leży bez
przytomny. 

Koźmin. Dwukrotnie obrabowano już 
skarbony w tutejszym kościele katolickim, 
lecz zlodziei nie można byto wyśledzić. 
W nocy z wtorku na środę chciano dostać 
się do kościola, lecz tą razą nie udało im 
się do wnętrza dostać. Po tej bezowocnej 
pracy udali się na nabożeństwo w Walko
wie, a po nabożeństwie ukryli się w koście 
le. Tu udało im się rozbić kilka skarbonek, 
w których znajdowało się coś okola 150 
marek. W czwartek rano udało się panu 
Szychowi wyśledzić owych opryszków, a 
są niemi dwóch 16 letnich chłopaków. Na 
policyi do owych okropnych zbrodni się 
przyznali. 

W Gniewkowie strejkuje dotąd w szkole 
tamtejszej jeszcze 72 dzieci - 35 chlop
ców a 37 dziewcząt. Nawet dzieci najmło
dsze z VI klasy stawiają opór w nauce re
ligii. Wszystkie dzieci odsiadywać muszą 
4 godziny aresztu w tygodniu. a niektóre 
przesadzone zostay za karę do niższej 

klasy. 

W} jazd na Zjazd X. lekarzy i przyrodni~ 

ków polskich w Lwowie. 

Celem ułatwienia wspólnego wyjazdu 
na zjazd X lekarzy i przyrodników polsk. 
we Lwowie, mający się odbyć od 22-go do 
25-go lipca, zawiązał się w Poznaniu niżej 
podpisany komitet. 

Program następujący: 
1) Wyjazd w piątek dnia 19-go o godz. 

2 po polu dniu przez Kluczbork: przyjazd 
do K:rakowa o 11 i pól. 

2) Nazajutrz złożenie wieńca na grobie 
śp. Jordana. Zwiedzenie parku Jordana, 
kliniki i domu lekarskiego. 

3) Wyjazd z Krakowa o godz. 12 w no
cy; przyjazd do Lwowa o godz. 9.25 rano. 

By ulatwić komitetowi lwowskiemu pra 
cą, prosimy uprzejmie wszystkich, chcą
cych wziąć udział w zjeździe o nadesłanie 
nam równocześnie z zgłoszeniem najpóź
niej do 19-go lipca: 

1) Skladki zjazdowej wynoszącej 18 m. 
(z żoną 27 mr.) 

2) Zaliczki na mieszkanie w wysokości 
10 mr. (z żoną 18 mr.) 
llf!!!!IRGis;;z.::wmcą __ _ = u o ' ' !!!!!!!S 

Tu florya·n spojrzał żalośnie r).l za
czerwienioną twarzyczkę Zośki. Pani 
Dziewanowska obruszyła -się znowu: 

- Farmuszoif1skie wykręty! .Już to 
waćpan słowem zawródć z miejsca 
potrafisz, nie darmoś .pół świata sch~
dziL. 

- Pani stryjenko - wmieszał się 
pan Jan - nie winuj1cie. Służba go do 
na·s przY'prowadziła, slużba zabiera.„ 
Co więcej i ja z imć panem floryanem I 
muszę, 

- Janek? Ty!? A ty gdzieżeś znów. 
- Do Francuzów - pani stryjenko! I 
Tu Dziewanow.ski jął tlomaczyć 

wszystko ipukownikowej, zapewniając I 
ją uroczyście~ że tylko .patrzeć, a z 
Naipoleonem POW(fÓCi. 

Pani Dziewanowskiej łzy się zakrę- · 
city w oczach. 

- Oj! Wrócisz ty niebożę! Znam ja 
te wasze żołnierskie .,wrócę"„„ Długo 
było cicho a spokojnie! Znów zawieru
cha ... !1 .bodaj kh tam i tego Napoleona! 
Już nikogo teraz na świecie :nie bę
dziemy mialy ! Zośka?! Słyszysz? Nie
potrzebny?!.. 

Zośka nic nie odpowiadała! Oczy 
spuścila, zęby zacisnęła kurczowo, a 
wargi jeno jej drżaiy. Dziewanowski 
zacząl uspaklajać .pułkownikową a ttó
maczyć. f loryan zbliżył się tymcza
sem do Zośki· i zagadnął z cicha: 

- I za co waćpanna gniewasz się a 
boczysz na mnie?!... Cóżem zawinił, 
że już i wejrzenia poczciwego zdfajesz 
się mi skąpić?! 

Z ócz pukownikówny wytrysły o
gnie. 

- A cóż waćpa·na to może obcho
dzić! ?.„ Przyjechałeś„. odjeżdzasz !..„ 
I dobrze! Czy to Waszeci kto tu„. 
.. f? 

w1ązę .. 

I3liższc i11formacye oraz karty ziazdo~ 
wć prześlimy szan. uczestnikom w stóso. 
wnym czasie. Pieniądze prosimy przestać . 
na rc;ce kol. Szulczewskiego, Poz.al pl 8' 
Sapieżyflski 8 {Sapichaplatz.) · P· 

K:omitet: 
Dr. Pomorski, Dr. Gantkowski, Dr. i<:ar.._,, 
wski, Dr. Nie~olewski, Dr. Szulczewski, 

Ze Sl~zka czyli StaropolsW. 

Laurahuta. Cokolwieczek •ieróllna 
para narzeczonych przystępowa& tataj do 
zawarcia dozgonnY.ch ślubów •alień- , 
skich. Mlody pan liczył 68 lat żfcia, a 
mloda panna 18 lat. 

Madejkowice. Na drodze Ma.ciełkowi 
ckiej przejechane zostało ciężkim wozem 
trzyletnie dziecko robotnika górniczeio No 
conia. Dziecko, któremu kola przeszły 
przez głowę, zmarło na miejscu. 

Brzezina. Na kopalni ,.Blejszarlej" po. 
stradal życie robotnik Grobolus z Brzezi. 
ny, którego zgniotły wagony kolei wąsko. 
torowej. - W kopalni Radzionkowskiej cię 
żko pokaleczony został górnik Jan K.raw. 
czyk z Roicy wskutek upadku z drabiny. 

Król. Huta. Aby zaprowadzić większe 
bezpieczeństwo w kopalni na tak zwanych 
filarach, gdzie zwykle najwięcej nieszczęść 
się zdarza, tutejsza fiskalna inspekcya gór
nicza zaprowadziła na próbę le.psze oświe 
tlenie filarów za pomocą lamp karbido. 
wych. Próby jednak wypadły tak nieko
rzystnie, że tego oświetlenia znowu za. 
niechano. 

Mikołów. Dwuletnie dziecko pewnego 
obywatela z okolicy, który obecnie jest na 
ćwiczeniach we wojsku, zatruło się na 
śmierć gorzałką. Zona owego obywatela 
bawi podczas nieobecności męża u rodzi
ców swoich. Tam dziecko w chwili, gdy 
na nie nie zważano, wzięło butelkę, w któ. 
rej jeszcze trochę ~orzalki było, i wypiło 
z niej truciznę. Dziecko zmarło krótko po 
tem. Gorzałka jest trucizną dla zdrowia 
ludzkiego. 

Bogumin. Na szpitalu w Boguminie, na 
austryackim Sląsku, powiewa od dni kilku 
biala chorągiew na znak, że w szpitalu nie 
ma żadnego chorego. Szczęśliwy Bogu
min. 

Z innych dzhBnie Pc1sid. 
Warszawa. W dniach 18, 19 i 20 bm. 

odbywa się w Warszawie I. Zjazd pisarzy 
i dziennikarzy polskich katolickich. 

Warszawa. W ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy 12 OOO żydów zakupiło we War· 
szawie bilety jazdy okrętami do Ameryki 
i wogóle za morze.!. • ;1,t,>1.Ql;ł 

Łódź. Warszawskiemu „K:ur. Poranne· 
mu" piszą z Berlina: , · 1 "''q-

W kolach przemysłowych rozeszla s;G 
wiadomość, iż związek fabrykantów lódz· 
kich prowadzi uklacl z zarządem Niemiec· 
kiego Banku („Deutsche Bank") celem od· 
dania wszystkich fabryk związkowych w 
administracyę poręczającą tego banku. 

- Prawda.! Supozyicye moje były 
może naL1byt śmiałe! - ·odrzeld drżą
cym głosem porucznik. - Ową podróż 
wa6panny do Jablonnej nie samej tylko 
-fantazyi śmiałem przypisywać A na 
ciężką ·drogę, choć dobre słowo.„ · sipo
dziewatem się otrzymać„. 

- Dobre slowo! Dobre st.owo! -
odparta z przekąsem Zośka. targa,jąc 
rąbek fartuszka. - Pewnie, że to wasz· 
mości wys tarczy!... 

Ploryan pokraśniał i do ręki jej przy 
padł pułkownikowa porwała ~ię z 
miejsca. 

- A mości Gotartowski ! Tego już 
nadto! Może to uwas, legianis.tćr~', 
rzecz zwykła, ledwie w domu się pok~ 
zać, a już abces do panny.„ a na drugi 
dzień znów w inną świata stronę porn· 
knać! 

- Pani dobrodziejko.„ 

- Nie tłómacz się Whsze! Zośka! 
Marsz do drugiej izby ... 

- O, cóż bo znowu, pani matko! -: 
odrzekła puJkownikówna. - A tor. 
mnie ni'e uroczy! 

- No. i m a·sz ci los! Chowaj tu 1~· 
tai cale~ chuchaj, dmuchaj! Taki pędzi· 
wiatr się zjawił i lap, już mi i serce 
dziewczyny gotów zabt11ć ! !... 

Floryan chwycił rpanią Dziewanovr 
ską za rękę: . . 

1 
- Pani pukownikowo dobroclz1e.1k0 · 

Córki mi waszej nie odmawi:a.jc1e! ... 
Wiekibym się stąd nie ruszył..., O'b~ 
wiazek niewoli-. Da Bóg, powrocę 
krótce, a już was nie cmuszczę. Syne!11 
waszym ~ię stanę!... ' 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
' rr- I 

,,},' . . · „,. „ :.i 



Uk!ady są pudobno 1 a nkol1czcniu. 
T l t ł r~do\ ·ego.. _.a• i_h na ołujc irland zy-

e e~1;m e~ uzu_pe nia rz~czonc .Pismo !' kk~w dro zaJę ra i1ieprzej ... dnanego tanowi-
aastępu1ą:-ą notatką. Bank mcm1ecki jest . a \\. zgl dem wszy tki h stronni t r an-
pn15'q połurzędow~ instytucyą, popiera- ~1clsk~ch.. Z gorycz<i zazna za on prze
jącą _-wedl:ig _wsk~zo:vek_ rz~du plany po- Konanie 1rlandczykóv, do którego doszli 
litYk1 zagramczn_eJ Niemiec 1 organizującą drogą sm_ut,nc. go doświadczenia, że pol1"tyka 
parcie kuI_tur~, memi~ckiej do „barbarzy11'_ po 
·k1'ch kra1ów .. Sw1eża dz1·alalnos~c· t'ego d roz~m1e11 I ugody nic doprowadzi nigdy o poządanego celu. , 
13aI1ktt w Persy1 była P_~zedmiotem silnego . J~dyn~ drogą do o ięgnięcia home ru
prote~tu ze st~ony Angin. Wydanie na lup le u Jest meustanna i energiczna , alka na 
ternu Bankowi fabryk lodzkich byłoby od wszystkie strony p · · 

iesiem obcemu oańst - · orzucrwszy więc po-
JaP . · . wu :vewnątrz na- p~zednią drogę lączenia się z part ami an-
sie~o ~raJu tola nt meb~zp1c~zną placó- I g1elskiemi, postanowili irlandczyc~ rozwi
f."ke . .ib a~ve kt pun du w_idzema ~osyjskie ~ nąć ~n~rgiczną akcyę w kraju nad uświa
go b1 Y,.,. o a Y'f' wvoktm stopnm Podej- ł domiemcm ludu i rozbudzeniem uczuć na
rzane~'!.1~1,!!czen~~ 

1 
P~Y.~znego. ro:towych i związać wszy tkich swych Po 

~=-= , „ · - 2LSLL -~ sło_:v_ do parlamentu zasadą ścisłej solidar-
~!NadOmOSC~ ze świata Il?SCI; ?dtąd wszys~y P?Slowie niezależ-

~~ me ?<l .ich przekonan politycznych, Iibera-
low1e t zachowawcy, będą stanowili oso-

Koło polskie we Wiedniu. bn~ grupę, odlączoną od stronnictw angicl-
p. . d . I' sk1ch. 
icrws~e PO~Ie zenie '?la polskie- Do takich wyników doprowadzila nie-

go w r1a<lz1e panstwa zagaił Abraha-1 ch"'ć rządz!'lcych ko'> a g· I k. ł · t · d · . 't '1 t n ie s 1c i przyzna-
~~v:1cz, s y.r1er, zaJąc, ze ~o l(ol~, nale- nia irlandczyk~m , chociażby skromnych 
Z) .:>6 po~lo';', ~ zatem w1ększosc po- . praw_ do samo1stnosci narodowej. Zmusiła 
stów gahcy1sk1ch. Postanowiono do- ona trl~n~czyków do ogłoszenia wojny i 
konać wyboru prezesa jutro, pozosta- po~tawiema sprawy narodowej na ostrzu 
lych czfonków prezydyum we wtorek. noza. 

_ tt~. ~ziedu~zycki \".yjaśnił poufnie po- ~I!:!~·~~!!'!!_ 1_111!~~-~~---

lozeme polityczne l stanowjsko Koh Za spraw rn'w1 ~ft'!':'~'ll 
polskiego. 

_ Posel ludowy Stapiński zwrócił siQ 
do Koła po_lskiego z żądaniem, aby wy
bra,ło 1kormsyę dLa.· porozumienb się z 
komisyą sronnictwa ludowego w celn 
wspólnego dzia!ania w sprawach, doty

ZJCb. 
Londyn. Dnia 23 bm.. wypowiedzą 

p_racę mechar~icy okrętowi w liczbie 15 ty
SlGCY. albowiem przedsiębiorcy nie chcą 
pod~yższyć im zarobku o 2 szylingi ty
godmowo. 

czących kraju i narodm.vości. Demo- Ł~111-11L·--M1&--ll.\l:lf!~~!!!!!.!!!!!!!!!~"l3ll!!:!:L~---· 
kra~i wszelkich odcieni liczą w Kole 
po!skiem 28 członków i domagają się 
przedstawicielstwa w prezydyum 

0 Kota. 
Przeciw autonomii Polski i Litwy. 
Osławiony rc~akcyjny publicysta, ro

~yjski, p. A. Wołyncew, zamieści! na 
lamach „R.ossyi" obszerny artykuł o 

e autonomii Litwy, korzystając z poru-
• szenia tej kwestyi w prasie litewskiej 

dla zwakzania idei autonomii Króle
stwa Polskiego. Wniosek krótki: „Za· 
równo PoJakom, jak Litwinom i pozo-

o 

~talym obcoplemieńoom najlepiej jest 
żyć pod opieką '5autonomii" pa11stwo
wej rosyj'Skiej "„. Jnż to konserwa ty
wni publicyści rosyjscy potrafią łatwo 

- rozstrzygać wszelkie kwestyc. Pod 
tym względem decyzye ich podobne są 
nadzwyczajnie do - rnzkazów policyj 
nych„. 

Polacy a skład nowej Dumy. 
Nowa ustawa wyborcza wymierza naj

dęższą krzywdę najlepszej i najkulturniej
szej części państwa rosyjskiego, Królestwu 
Polskiemu. Kaukazowi przyznano 10 man 
-Oatów, rzadko zaludnionej Rosyi azyatyc 
klei 15, a 10 milionowej ludności Królestwa 
Polskiego zaledwie 14. I nawet ci 14 po
slowie nie mają być sami Polacy. Rząd 

- ustanowil, że jednym z dwóch posłów, 
Przyznanych Warszawie, jeden musi być 
Rosyaninem, wybranym przez 20 repre

a ze.ntantów ludności rosyjskiej w Warsza
wie. 

Jeżeli do tego dodamy, że zamieszkałe 
~części przez ludność unicką gubernie lu
net.ska i siedlecka mają wybrać po jednym 

c ~osie rosyjskim, to jest to pie tylko ciężką 
rzywdą dla Królestwa, ale wrecz prowo-
kac~ą calej jego ludności, która oburzyć 

Y 
musi do żywego na wet naispokoiniejsze 
go czlowieka. 

Parlament austryacki otwarty. 
. W poniedziałek nastąpiło otwarcie no

l\owybranego parlamentu austryackiego. 
~ ~szyscy posłowie socyalistyczni przybyli 

ś .c~erwonych p!aszczach, posłowie chrze 
ciansko-socyalni w białych płaszczach, 

· ~arodowcy niemcy z modrakami u sur
k~ta. Przewodniczył jako najstarszy wie
ctem dr. Punke. Podczas okrzyku na cześć 
es~za socyaliści p·owstali z, miejsc. . 

P dy przewodniczący konczył swoJe 
przemówienie za\.volał radykał czeski 
d r~ssl: Mów pan po czesku, przecież pan 
~o rze umiesz po czesku. Poczem odbyło k; hzaprz_ysiężenie postów w óśmiu języ-

c kraiowych. 

Skutki rozwiązania Dumy. 
torW Warszawie wydal jeneral-gubern_a
W Ska!on rozporządzenie przeciw pras.ie. 
r~~elk~e. zaczepki, skierowane przeciw 
~owi 1_ wfadzom karane będą. gr.zy;vną 

rubli lub 3 miesięcznem więzieniem. 

... N Narodowcy Irlandzcy. . 

0
• Qla ader Pouczający obraz przedstaw~a 

vr 'i.' s~as z_miana jaka świeżo dokonała. się 
rt1 ~o c~o~ni~twie narodowem irlandzki em. 

tjzo 
0 
fnię~m przez rząd projektu nawe! bar 

~1ug graniczonego samorządu irlandzkiego, 
larneo {0zważali posłowie irlandzcy do pa: 
sięn n u nad kwestyą, jak mają zachowac 

~J świe~dal, Wynikiem dhtgich o~rad byt 
0 Ogłoszony manifest stronmctwa na-

Z r6ŻDJ str o 
Recklinghausen Siid. Znany tu powszc 

chnie handel mebli i wypraw J. l(wiatkOW·· 
skicgo, otwiera, jak się dowiadujemy, w 
przyszlą sobotę podwoje nowego lokalu, 
który podług nowego stylu wygodnie urzą
dzony, o dziewięciu oknach wystawnych, 
będzie podobno największym składem w 
Bruclm. Pan Kwiatkowski zjcdnal sobie pil
ną, ruchliwą pracą i skuteczną walką z prze 
myslem obcym, ogólną życzliwość tutej
szych rodaków, tak że dotychczasowe skta 
dy wobec coraz w ic;kszego obrotu okazały 
się za malc. Pocieszający to dowód uświa
domienia narodowego ludu polskiego w 
Bruchu i okolicy. którzy popieraj~c han
del swojski, zabezpiecza się skutecznie 
przed wyzyskiem żydowskim. - Polskiej 
firmie - Szczęść Boże! 

Langendreer. W kopalni „13ruchstras
se" zostal górnik Leśniczak niebezpiecznie 
pokaleczony. - Na tężec karku zachoro
waia córka górnika Fiekera. 

Lizbona. W arsenale tutejszym wy
lmchnął wielki pożar. Jak przypuszczają, 
ogień podłożono. 

Brest. Torpedowiec nr. 209 wrócił do 
portu tutejszego uszkodzony i bez steru. l(a 
pitan twierdzi. że uderzono o szczątki za
topionego parowca. Wladze portowe wy
słały nurków dla zbadania polożenia pa
rowca. 

Tulon. Na pancerniku „Charles Mar
tell" wybuchnąl groźny pożar. Szkody są 
bardzo znaczne. 

Koblencya. Samochód, zjeżdżający po 
spadzistej ulicy, uderzyl z taką silą o drze
wo, że uległ zdruzgotaniu. Z czterech sie
dzących w nim osób jedna zginc~la na miej
scu, a trzy odniosły rany śmiertelne. 

Hanower. W zwi<izku z glośną spra
wą o szulerską grę w karty, czternastu ofi
cerom, uczęszczającym do tutejszej akade
mii, wytoczono procesy o długi wekslowe. 

Essen. W kopalni „f'riedrich Ernesti
ne" zasypaly węgle górnika Statlcra, któ
ry na miejscu zabity został. 

Steele. Dozórca punp Edward Grav 
dostał się między kosz i ściarn~ szybu i zo
stał na śmierć zgnieciony. 

Bruckhausen. Przed kilku dniami zni
kla bez śladu czteroletnia Weronika Le
wandowska. Rodzice jej mieszkają przy 
ulicy Zielonej pod numerem 6. 

Buer otrzyma prawa miejskie. Gmina 
ta liczy 45 tysiecy dusz. 

Rauxel. W kopalni „Graf Schwerin" 
został zasypany i zabity górnik Michal Sta-
sik. 

W Hamm okradziono dom towarowy 
Elsberga, przy dworcu. 

Holzwickede. Górnik Klostermann zna~ 
lazł śmierć w kopalni .,f'reiberg". 

łH-
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W esoly kącik. 
Kto winien. 

Sędzia: - !(to ci dopomógł do kra-
dzieży? . 

Oskarżony: - Muzyka woJskowa. 
Sędzia : - J akto? 
Oskarżony: - Wszyscy wy?ieg~i z do

mu na ulicę, aby słuchać muzyki, a 1a tym
czasem spo}rnjnie gospodarowałem. -

kancclaryi mion j. 
- fa icju, bylibyś ołt) cm? 
- Oj, oj żcb , mnie tyll·o chcieli. 
- A potrafilibyśta w kancelan·i pisać? 

- To i dopiero tuka! Mentel na yję, 
pic ć ;\' garść. cygaro '\\ gębe i ślu „. 

Dla czego mu wstyd robi? 
Wojciech: - Twego ynka zno u za

pakowali na trzy miesiące„. 
Bartłomiej: - A h co ten hlopak wsty 

du mi narobi, Za'> sze się pozwoli przyła
pać! 

two poi 
Nau~i w klasztorze w Bochum. 

W clą2u czerwca: 
Kazanie dla mlodziei1ców w środe dnia 26 

.czerwca wieczorem o 2odz. 8. 
Kazanie dla żonatych w środe dnia 19 czer 

wca na :vieczór o S?:Odz. 8. 

Pieh.trzymka z Bochum i okollcv do Kcvelaer 
odbQ<Uie sie w nic<lziclc. dnia 2i lipca. - Po
ci<H~ od.ież<lża z Bo hurn-Siid oko.Io godz. 6,20 
rano a przychod2li do Kl.!velaer okolo godziny 
9tci Z l(evclacr odieżuża okolo r;ro~z. 6 po po
J!udniu, a przyjeżdża do Bochum Siid oko.to sro
dzinv 8,45 m wieczór Dokladniejszy czas je
!iZCZe si ę ogt si. Po ·iai:r zatrzyma siG w Ho~ 
trup i Stt!elc, aby pielgrzymów tamtejszych 
zahr.ać ze soba. Biletów orowtizoryoz.nych w 
cenie 4 rnr już można dostać w orzyszia nie
dzie . ,lę w kia ztorzc, . u p. Gwizdka, Roonstr. 
u p. Swic·rczyka, Wćirthtr. i u panów urzcwo
ilniczących Towarzvstw i bractw. O liczny u
dlz.i.a.l sic uprasza. Za każdy bilet doplaca sic 
20 fen. nai pokrycie kosztów pielgrzymki. 

Wielki wiec dla Polek i Polaków 
w Essen 

odbędzie siG w nicdziclG, dnia 23 czerwca 
o godz. 4 po południu na sali p. Mcistra, ul. 
Frohnhausenerstr. 19., w celu założenia 
Towarzystwa Polek w :Essen. Spodzie
wamy się, iż żadnej dzielnej Polki na wiecu 
nic zabraknie, która dba o lepsze losy swe 
go narodu. O liczny udzial Rodaków i Ro
daczek z Essen i okolicy uprasza 

Komitet. 

· Związek Polaków w Niemczech. 
Na mocy uchwały Rady Nadzorczej po 

dajemy do wiadomości publicznej, że pan 
Józef Hain jest zawieszony w urzędzie 
jako sekretarz Zwi~zku Polaków. Wszel 
kie korespondencye i ogJoszcnia prosimy 
nadsyłać zastQpcy sekretarza, panu Hipoli
towi Sibilskiemu, Bochum, Lindenstr. 1. 

Prezydyum .,Związku Polaków". 
Jan Skraburski, prezes. 

&!! u:gg:s I . - -=----- -- . --.... 
Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego 

Holthauscn. Delegatem jest obrany 
Tomasz Sieja; mieszka l(oloniestr. 16 c. Mę 
żem _zaufan~a I~nacy Tomek, Kolonie 16 c. 
I~cw1zoram1: Ignacy Du rek i Kasper Ku
śnierek. 

Wiece „Zjednoczenia Zawodow. Pol." 
odbGdą się w niedzielę dnia 23 czerwca: 

W Riinthe o god~. 4 po pol. u p. Blumen
kcmpera. 

W Hontrop po pot o godz. 4 u p. Wajer. 
W Oerthe w sobotę, 29 czerwca, po połu

dniu o godz. 4 u o. Brusta. 

Zebrania członków. 
W Brambauer odbywają się co trzecią 

niedzielę każdego miesiąca po południu o 
godz. 4 na sali p. Schulte Stradhaus w Gro 
pcnbruch dla członków z Brambauer. 

Hamborn. Zebranie czlonków odbędzie 
się 23 bm. na sali p. Buschmanna a nie 
p. Marego. 

Pielgrzymka polska do W erl. 
Podajemy do wiadomości wszystkim 

Rodakom z Sodingen i okolicy, iż piel
grzymka polsk:J do Wcrl odbędzie się dnia 
30 czerwc~. 1,...ł1cących w pielgrzymce 
wziąść udział µrosimy, aby się zglosili naj
później do 26 czerwca do następujących 
pp.: Mikolaja Samola, Nordstr. 57 a. - Ja 
na Orpela, Wilhelmstr. 9, - Jakóba Wol
niewicza, Bismarkstr. 18. 

Zarząd: 
M. Samol, prezes. J. Orpel, skarbnik. 

Towarzystwo św. Rocha w Dyseldorfie. 
Walne zebranie odbędzie się w niedzie

lę, dnia 23 czerwca, o zwykłym czasie w 
lokalu posiedzeń. Z powodu ważnych 
spraw liczny udział członków pożądany. 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
urządza w niedzielę. dnia 23 czerwca la
tową zabawę na sali p. Benemanna. Po
czątek o 5 godz. po pot Uprasza się wszy 
stkich nam życzliwvch Rodaków, aby się 
jak najliczni~j stawili. ponieważ będzie ode 
grany bardzo piękny teatr pod tyt.: ,.Gór
nicy". Koncert wykona orkiestra pana 
Twardzika z Bottrop. (3) Zarząd. 

zano'.: ·nemu Panu 
omaszowł ielcark.o 

j jego dozgonnej towarzy zce życia 
pannie Pr a n c i z ce t r )' j ó w •i e 
1 Ger he, składamy • dzień ślubu, dnia 

19 czen ca, s rdeczne życzenia w p:efkiei 
pomyślności. (71'4) T. i A. 

~~Y.~;tY. ~~~~~~~ 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół'' w Gertlle 
zasyła w dzieli 'łubu swemu zacnemu 

druhowi 
Tomaszowi Mielcarkowi 

i jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie F r a n c is z c e S t r y i ó w n ie 

w dzicr1 ich ślubu serdeczne życzenia zdro
~ ia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 

Czołem! Wydział. 

§l!riiltiiU~flil il 

l(oło śpiewu „Wanda" w Holstcrhause• 
zasyła swemu szanownemu i gorliwemu 
druhowi , byłemu skarbnikowi, panu 

MARCINOWI ZlENTKOWSKIEMU, 
oraz jego dozgonnej towarzyszce ży

cia pannie 
MA~Y ANNIE MICHALSl(IEJ 

w dniu ślubu dnia 18 czerwca, jaknajscr
deczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności 
na nową drog<; życia oraz btogoslawiet1-
stwa Bożego. W ko1ku wykrzykują wszy
scy druhowie razem trzykrotnie: Ml oda Pa 
ra niech żyje! aż się echo z Holsterhausen 
do Luszkowa i do Jerki odbije!. Tego 
Wam życzy 
Koło śpiewu „Wanda" w Holsterltausen. 

~ · · a~~„ ·Zli ·~ .g ~ . Hl 

Wiciki wiec polski w Annen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca 
o godzinie 4 po południu. Z powodu bardzo 
ważnych spraw liczny udział Rodaków po-
żądany. (2) Zwołujący. 

Towarzystwo · „Skała" w Kolonii n. R. 
zmieniło lokal posiedzeń, który się znajduje 
teraz przy Nowym Rynku (Ncumarkt) 18. 
„Restauracya f·Urstenberg" p. Dewalda. 
(3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincentego w Heeren 
donosi szan. członkom, iż przy złe zebranie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca 
o godz. pól do 4 po południu. Uprasza się 
szan. członków, ażeby się jak najliczniej 
stawili, ponieważ przyjdą pod obrady spra
wy tyczące się naszej drugiej rocznicy. Ro
dacy, którzy jeszcze nic należą do Towa
rzystwa, niechaj przybędą na zebranie i 
dadzą się wpisać do Tow. o co uprzejmie 
uprasza Zarząd. (1) 

Baczność Kottcnburg ! 
Tow. św. Alojzego w Kottenburgu 

obchodzi dnia 23 czerwca uroczystość 11 
rocznicy swego istnienia na wielkiej sali 
pana Zeibiga w Kottenburgu. Obchód ro
cznicy odbędzie się w zamkniętem kółku, 
Obchód urozmaicony będzie śpiewem, kon 
certem, monologami i pięknym teatrem, 
który każdego z pewnością zainteresuje. -
Czlonkowie winni się tawić w czapkach i 
oznakach towarzyskich, celem lepszej kon 
troli. Członkowie niewyplatni muszą się 
najpóźniej przy wej 'ciu na salę ui · cić ze 
swych składek. Rodacy z naszej miejsco
wości, którzy się na członków zapiszą, mo
gą brać udział w obchodzie naszej roczni
cy. O jak najliczniej zy udział zaproszo
nych gości uprasza Zarząd. (4) 

Towarzystwo glmn. „Sokół'' w Bochum. 

Dnia 19.go czerwca o litOdzlnle kwadrans 
po 9-te] wi~zorem na sall p. Holzschnclder'a 
(Salamander) odbedzie sie zebranie, na które 
· ię wszystkich druhów również Rodaków mają 
cych chęć do towarzy twa naszego orzystąptć 
zaprasza najuprzcjmJei Wydz.lat. 

Za o-v,loszenia i reklamy redakc.va wobeQ 
uuhliczno..~ci nie odoowiada. 
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Szanowni Rodacy! 
Wobec coraz większego obrotu, okszały się moje dotychczasowe dwa składy 

o 3 oknach wystawnych za małe. 
Dla tego otwieram w przyszłą 
so'botę, dnia 22·gO czerwoa, mój 

r 

nowy ogromny · skład narożnikowy 
w Brnehu, przy ni. Bochumskiej nr. 115. 

(tut przy Nowym Rynku). 

DZiewieC wspaniałych okien wystawnych 
da sposobność katdemu przekonania s: ę o powiększonym, bogatym wyborze. 

W szystkłego, co potrzehne do urządzenia i upjększenia. domu pol
skitgo nagromadziłem przy tej okazyi ogromne zapasy. 

Wielka przestr2eń lokalu, która wynosi około ~OO 1netrów 
kwadratowych, pozwala mi na urządzenie interesu podług najnowyszych 
reguł technika domów towarowych. 

()zas to pieniądz, powiada angielskie przysłow!e. By więc wybór 
i zakupno mym Szanownym Odbiorcom ułatwić, prstanowiłem urz8,dzić e>sobne 
oddzialy towarów, jak następuje : 
Od1iat I. kompletne meblowania., pojedyńcze meble i 

kanapy, I ;~- · ~,:·- ..,, !~-~~~--~~·~ 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

II. orządzenła kuchenne, piece do gotowania I 
drobne na~zynia emalJ owane, 

nr. porcelana I szkło, serwisy do kawy, pojedyń.cze 
ftliżankł, podstawki, talerze, szklanki ltd., 

IV. towary galanter7jne ł drobne artykuły dla 
dziatwy, , 

v. dewocyonalje: ftg;u1•y SD'i~tyeh, krzyże obrazy 
w ramach łtd.,~~'·1-i~M ·~1'f"·~'>tP>~--it·rk ~\-i.;~f.'A.lf~~~ 

VI. w7roby koszykarskie wszełldego rodzaju: ko· 
szyki ta1·gowe, do bielizny, do podróży i t. d. 

VII. wózlki dla dzieci, sportowe I dla nowonPro
dzon)'"eh, 

,,, YilI. wszelkie artJTknly w gospoda1·stwle domowem 
potrzebne. - (708) 

Ceny, jak dotychczas najtańsze! 
Tower tylko pierwszorzędny 

Jl s• W pierwszym tygodniu po otwDrzeniu odbierze ka!dy Jiupui'ł<'Y 
pł~kn,- poda1·ek pamiątkowy. -.ag 

Za sumienn' usługę ręezy zarządca. pan Fr. Janowski. 
Wszystkich życ2liwych Rodaków, szczególnie młode pary, za.prasz~m 

uprzejmie do zwiedzenia. nowego siedliska przem;ysłn polskiego. 

Jan Kwiatkowski. 

'1! 
1fi. )tocząuszy od jetlnej 1na.rki ł pla~imy !!i'tÓl!!owaie ~ 
~ do '"')'lunded.zenł1' 311z OJo, 4 O/o, -& 1/ 2 °Io· ,~, 

~ Bank łndo;w·y w ltt.ogilnie ~ 
„~ Zarząd: Rada Nadzorcza: ~ 

~
~. Ks. Brodowski. J Łnczkowski. Ks. [prałat Wa'lrrzyniak,I prezei. *I 

W. Walkowski. * 
Adresować prosimy : ~ 

~ 
Bank ludowy, E. G. m. u. H. *' 543 1'Ior;ilno (Prov. Posen). * 

.~~#~~~~~-..M~·***~~~~~~~~~~* 
-- -· - ·- - lfajlepszym -· środek. domowym m ... Od zaraz jest poLr~~vu; 

przeciw kaszlowi, chrypce dy· 
<:hawicy, duszności, knrczom żo
łą,dka, tasiecncowi, błlom zębów 
jak i renmatyzmowi i podagrze 
jest K. Bw1Jhow•kł~so 
oł„jek eukalypłu•O"'Y• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulg~ w 
swych cierpieniach jak i zupeł

ny powrót do zdrowia. (127) 
Olejek enkalyptusow;r wyseła 

si~ w butelkach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i -ł,00 m. Po
czą.ws:ty od -ł,OO mk. franko. 

K. BUOBOWSl.I, 
fa.bryka chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
PoZ!laniu. Adr&s do zamówiei1: K. Buchowski, che

misch pha.rmazeutische Fa.brik. Po•eli «O. 

Dobra egzysteneya! · 
Dobrze zaprowadzony 
interes g1tar1ki i skład cyfar 

w na ,lepszem położeniu zaraz przy ko
ściele katolickim jest z powodu wypro
wa•zki w ojczyste strony zara.rz; do na
bycia. Do kupna potrzeba 1500-2000 
mk. Zgło~zenia przyjmuje 

J· Habatowski, fabryka likierów, 
712) Duisburg-SUdstr. nr. 124. 

Maszyny da u:otowania, ~ 
~~ maszyny do szycia, 
piece. maszyny do prania, wyżdży
maczki imaglownie, lampy i towary 
emaliowane, jako też dostawa całi\O\\'!
tych Uifządzef1 po nadzwyczaj taakh 
cenach. (496} 

Na odpłatę! Na odphtę! 

O Schramm, Dortmund 
ul. Przeorska (Priorsitrasse) nr . .f. 

naprzeciw kościoła św. Józefa.. 

włódarz 
saaotny. Zt?o1r.e11ia 
pwzyjmuje Ekspełycya 

„ Wiarusa Polskieco(i PQd 
nr. 'IO. 

o~:~: 
Hnstr. eea. 

nł kl na cygara, pa~ 
pierosy i tabakierki 
rogowe ~ nazwiska
rr:i '109 

B. Kasprzycki, 
Loba wa 

Iioeben WPr. 

Folwark 
ca 410 mórg Jimy wiei· 
Jtiej wsi gosp. 11 piekn1-
mi urodzajami, 5o m6rg 
ł~k nadobrz&ńskiclt fn. 
wentarzeai pięknym j~et 
z powodu staro~i vł.a
iciciela. zaraz do nabyei& 
w całości lub dla więeei 
rodzin. Budynki w111taw:. 
Zaliczki 4ł tys. marek. 
Zglosz. do Eksp. ~Wiar. 
Polsk:.." pod nr. 1'll. 

Poszukuję e lab 3 

czel. krawieckich 
od zaraz lub póiniej 

Fran. Tatarczyk 
w Bottrop. <715) 

Prosperstr. 99. 

pod~~~g~ n!~~~~~~u~O~~!ym I =!!~~!~1• 
i płaci od nich '37 się za doskona.lyeh kraw· 

5 · dz • ców albo kupców pl.'Z]'j· proc. za rooznem wypowie emem mie od zaraz '(106) 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. ki 
4: proc. za natychmiastowem wydowiedz. W. Powałows ' 

Boeh••t Bank Ziemski A.lejowa ulica nr. 1•· 

Koronowie (Crone a. d. Brahe). 

Do podróży przeznaczoną zwden>b, czy
gcf w przecią~ 24 2odm F ARBIERNIA GAL
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Teł. nr. 
911. 

filie: Hoistcde, Herne, f ickeł, Rohllnsz· 
hausen. Linden~ Hattimz:eo. Lanszendreer. nJar· 
ten, Castrop, l(amen, Dortmund, Gerthe. 
SorockhOvet. 

IHl.URHłliiUlłHBi --Papier listo· y 
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POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 

I 
I 

I 
I 
I 

Ich beste1Le bie:mit bei 'dem [(a.iseil'łt.. 

r, ·en Postamt ein Exemplar der Zeitl~ 

.,Wiarus Polskr' aus Bochum (Zeitnng: 
preisliste 128) filr das III. Quartal 1907. 
und 1.lahle an Abonnement und Bestell-

Ich bec;tel1e hit::rmit bei dew Kaiser
tidhen Postamt ein Exemplar der Zeitun~ 
•• Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs. 
preisliste 128) filr <las III. Quartal 1907. 
und Zlahle an Abonnement und BesteU
geld 1,92 Mk. 

Ich bestelle hi~ermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Gazeta Toruńska" aus Thom flir 
,dais dritte Vierteliahr 1907. und zahle an 
Abonnemenrf: und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Ich bestelle hiennit bei dem Kaiser
Jichen Postami ein Exemplar der. Zei
tung „Przyjaciel" aus Thom fiir das 
dritte Vierteljahr 1907. und zahle an 

Abonnement und f3estellgeld 1,28 Mk. 
geld 1,92 Mk. . i 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
be.scheinigt. 

• • fi a • a li •• • I I • • a lłł.. 

lallarllou P••ta•I " „ 1 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. l 

. . . . . • . d. • • . . „ 190 ...• 

Kalserłicties Postamt • • • • • • • • • • • • I 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu hoben, 
bescheinigt. 

. . . d. . 190. 

Kaiser!. Postamt. 
•• 1 • uaz u ' •· •••& zza a Lil\""' a J .-n 

Obig:e 1,28 ·Mk. erhalten zu haben, 

bescheinigit. 
o l . • . d. . . . 19 . 

Kaiserliches Postamt · :. 
Za druk, naklad i redakcye odpowied.z.ialny Ant<Ntl Breisld w Bochum. Na kladem i czciookami wydawniictwai „Wiairusa Polsiaego•" w Bochum. 



Boehnm, na Rok '· • 
Codzienne pismo ludowe dla Pol1k6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkow7m. 

fJfclł()(1Z1 codziennie z wyiiLtklem dni pośvi~tecz
ncb. Przedplata kwartalna na poczcie l 11 iistowyck 
Wf10SI l mr. 50 fen., ~„z od~osz~iem do dorn11 1 mr, 
,a fB. ,,Wiarus Polski zap1sooy Jest w cennik• pocz 

•owym pod :r~akiem • .L. 1>0lnisch or. 123." 

1 ie że z Wlarc I DJczyzncJ 
Za inseraty plac! sic za mleJsce rzadka drobnep .._ 
ka 15 f. ()iloszenie, zamieszczooe oned Inseratami 41 
fen. Kto często 09:lasza otrzyma rabat. - Listy • 
•• Wiarusa Polskiego" nalety frankować I podał 
nich dokladny adres tilszące20. Rekop. oJo zw~ ...... ==== •cwwwswww 

Rooakcya, drukarnia ł ksie~arnia znaj<luie sie w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres •• Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 141-t. 
~~?.@. •.. _____ !L -- ·---- ·----M?-- ... .?.!'!!~~n~·?7'i -----~---------

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
-'•Jć, czytać i pisać po polsku! Nie 
~t Pelakiem, kto potomstwu swemu 
..iemczYć się oozwołi ! 
j!!2 -

Z wypadków dni.:.. 
Spotkanie się króla angielskiego z ce

$Urzem niemieckim? 
Z Wiednia donoszą, że w ciągu te

go lata spotkać się ma cesarz niemie
cki z królem angielskim. Wilhelm II 
podobno przyjął z.Uproszenie króla an
gielskieg-o. 

Wybuch bomby w poci~gu. 
W pociągu pospiesznym, idącym 

z Kopenhaigi, frzucił ~aik:iś nieznajomy 
człowiek bombę~ która ze strnszny'!TI 
hukieml wybuchła. 6 szwedów, znaj
dujących się w wagonie, ·1odnio
s!o ciężkie rany, sprawca zamachu zo
stał w sztuki ,poszarpany. 

Rozpędzenie Dumy. rosyjskie) wodą 11a 
młyn ~a~atystom wszelkich odcieni. 

Organ baronów kv).. \1ia rl' ~ 
)~h\ein. Westf. Ztg.'\ na naczelnem 
miejscu powiadaj\ że Prusy odniosą z 
rozpędzenia Dumy dwojakie korzyś.::i. 

Najpierw Polacy w przyszłej Dumie, 
na mocy nowego prawa wyborczego, 
nie będą wcale ·partyą iClecydującą li 
nie będą mieli najmniejszego wptywu 
11a .rządu vaństwem. Korzyści upatru-
1e hakatystka esseńska' dla teJgo, że 
wskutek znaczenia Polaków w Rosyit 
Pohcy pod zaborem pruskim coraz 
śmielej podnosili glowy, teraz zaś Po
lakom wskutek nowej oroynacyi wy
horczej1 przytarto rogów. Drugą zaś 
korzyść upatrują w, tem, że Nnemcy 
11adbaltyccy wskutek swego korzystne 
R'o majątkowego stanu pozyskają wię
cej reprezentantów w Dumie i będą me 
fli jeszcze większy wpływ wywieir.ać 
na rzĄdy w Rosyi, jak dotychcz/1s. 

W oortufl:alskiem mieście Covilha na· 
· ~tąpłfa straszna eksplo.zya dynamitu, 
Wskutek czego część miasta została 

zniszczoną. 

30 osób straciło życie, wielka licz
.ba iest strt1sznie pokalec:cona. 16 naj
\Vi~kszych ·domów rozsypalo się w gru 
zv. Według niektórych wieści mieli 
anarchiści dokonać tej zbrodni, inni 
znowu przypuszczają, iż wybuch spo
Wodował pewien robotnik z zemsty. 
~se ~s.rtt ~ „~ 

Oświata katolicka. 
. . W świecie roślinnym są zioła pożytecz 
n~ 1 są też szkodliwe. Są takie, które czto
\Vieka choreo-n leczą ale są i takie, które 
naizdrowszci~o o cho~obę przyprawią,_ a na 
~et o~ruć n~rigą. Mięta, ru1'.1ianek, ro~1ą do 
rze 1 w niejednej chorobie pomaga1ą, --: 

~Zalei<;t!l 0truć się można: To roślin.a i t? m 
, Y roshna, to zielę i to ziele;:, - a Jakaz o-
·~rornna z ich użycia różnica! . . 

Tak i est i z oświatą! Ludzie nawoluJą 

się do oświaty i czynią przez to dobrze, 
gdyż oświata jest tak sarno dla czlowieka 
potrzebną, jak chleb powszedni, jak woda, 
jak powietrze. 

Drugi ogólny zjazd kupców polskich 
w Gnieźnie 

Ale w tern zachęcaniu, nawoływaniu i zagait w niedzielę krótko po godzin!\.! 
w tern garnięciu się do oświaty, o jednej nie 3 p. Jakubowski, z InowrocU1wia, pre-
zmiernie ważnej rzeczy zapominać niewol zes Związkowy, uzas:adniając jego po·-
no. Oto, że jak w onym świecie roślinnym 
są rośliny lecznicze i truj<ice, _ tak też jest trzebę i wyrażając nadzieie, iż myśli, 
oświata, która umysł ksztaki i duszG uszła- które będą wypowiedziane, zostaną 
chetnia, ale jest i taka, która umysł mąci i także w czyn wprowadzone, poczcm 
zaciemnia, a duszę zatruwa. Różnica ogrom powitał zcbrany·ch nader licznie ko
na i ogromnej wagi, szczególnie kiedy iuż legów kupców jako też gości. 
nie o ciało, lecz o to, co człowiek w swej P. Chojnacki, prezes gnieźniC11skicgo 
istocie ma najdroższego, najcenniejszego, Towarzystwa, w powitalnem rprzemó
kiedy o duszG ludzką idzie! wie n i u rozwodził się o potrzebie orga-

Ponieważ wszelka mądrość prawdzi- nizacyi, 0 solidarności i 0 obowiązkach 
wa, która człowiekowi pożytek przyn9sić wzrrlędem wlasncio społcczefrstwa i 
ma. od Boga tylko, jako od mądrości naj- f> 

wyższej pochodzić może, przeto i oświata, w imieniu Towarzystwa gnieźnie(iskie 
mająca czynić człowieka mądrzejszym, lep go witaJ Zarząd Związku. obecne T-0-
szym, roztropniejszym, tylko wtedy dla nie warzystwa i ich reprezentantów i go
go s~utek taki sprowadzi, i na dobre mu ści. 
wyjdzie, gdy z mądrości Bożej poczntek Na przewodniczącego zjazdu popro 
swój brać bQdzie. ~zono pana Jłanowskiego z Gniezna, na 

Oświata, któraby chciała Pana I3oga sekretarza ·pp. Lipińskiego i Wyryb-
pomijać i bez jego mqdrości siG obywać, k:owskiego, na fawników .pp. Gustow-
lub co gorsza któraby chciała Bogu, ko- •~ O 1 · n d , k" · N 
ściolowi, i Wierze świ~tcj iść naprzekór, Sl\:icgo z pa emcy, ~a ons iego 1 a-
-- bylaby oświatą zlą, szkodliwą, podlą i górskiego z :;tar)o~ardu, L~wandoPwl skic 
zabójczą, gdyż nic do bliższego poznania go z ~?znama, ~ rzybylowicz~ z ,es~e 
Stwórcy i Pana naszego, lecz do otchlani wa. Z1ółkowsk1cgo z Kruśw1cy, Zwie 
piekielnej, na wieczmi zgulJG by dusze na- ( rzchowskiego z Sremu. . 
szc wiodła. O dzialląlnoścj od czasu I. ogólnego 

Z taką oświatą precz! Niechby jej le- Zjazdu w Gnieźnie. dnit\ 28 maja 1905 
p~cj nic bylo wcale. nizby miała być ta~q i roku odbytego, referuje , ekretarz Zwią 
mcchby r~z na zawsze przcpad1a oświata zim p. Lipczyfiski. Ubolewa nad te!11i 
bez Bo~a · . . że po początkowym zapal~ mstąp1lo 

A Jednak przytem zatraccmu SIG w b · t · ·c · · d t ł · · 
wielkiej liczbie głów czlowicczych wszel- zo 0 10. mem ·I ze o yc ic~as m~ ~Ie 
kiego ładu i porządku,_ przy pomieszaniu le zdziałano. Z początku. liczył ~w1ą-
się rozumów ludzkich, - jakie w czasach zek. 160 członków, obccme nalezy do 
obecnych staje się jedną z plag najciGższych Związku 9 towarzystw z 305 czlonka
są ludzie, albo ta!<: głupi, albo tak źli, albo mi i to z Księstwa, Prus, Sląska i Ber
jedno i drugie razerp, którzy chcieliby da- lina. W czasie tym odbyly się 4 wal-
rzyć naród_ nasz, ,nar?d oo!ski oświatą ne zebrania delegatów, 2 plenarne z,e„ 

!ą drugą~ ~? Jest .o?yw~Ją?ą się bez Boga brania zarządu, załatwiono liczne ko-
1 b~z reh~n, czyh l~~ się Ja zwykło nazy- respondencye i sprawy obchodzące I 
wac oświatą bezbozną ! ( k · D '111 d z · k 

Chcą też ludzie ci rozszerzać między upiectW().. . o n1r'Zą u Wl~Z u na-
ludem, gwoli niby jego oświaty ( ! !) książki lezy obe~me ·. pp. J akubows~1 pre~es~ 
i czasopisma, w których urąga się i Bogu i Ozdowsk1 ~tcepretes, T. L1·pczynsk1 
l(ościolowi i wszystkiemu, co wielkie, a sekretarz, Smda zastępca sekretarza, 
święte. Piechocki skarbnik, p. W. ~winiarski 

·Jednem slowem chcieliby ci oświeci- syndyk i tawnicy pp.Piskorski z Gnie
cielc z piekla rodem, bo inaczej soc;yalistów zna Gustowski z Kościana i Antosz
nazwać nie można - z pomocą owej oświa kie~icz z Krotoszyna. Następn'.e u
ty fałszywej _i ?ezbożr:ej .ryaród nasz 0~ znsadnit p. Ozdowski p.Jtrzebę refor
wicków ka~ohck1 przenu~mc _na.- pog~ńs~1 my obecnego Związku. 
Na szczęście mamy wśrod s1eb1e ludzi, rn1- . . . . J • 
lujących szczerze naród, którzy na wyrzą- Związek .1~tme1·e przes~lo 2 a ta.~ 
dzenic narodowi polskiemu tak strasznej coiraz trudme1 prz~ :h')ąz1 zak!ad~~I 
krzywdy nic pozwol4 - i którzy też stojąc nowych a szcze~ólme 111teszv .1y.cn I?· 
na straży dobra l(ościoła i Wiary naszej warzystw, do .czego Pi"Z .rczy~ • 1 a ~IG 
katolickiej, tego najcenniejszego skarbu na- istniejące Towarzystwc· l\lhdz!t~'lY ku 
rodu naszego przestrzegają nas przed o- pieckiej, które również fow~u-zys:.wa 
światą oną pogańską, któr~ ~amiast zdro- miejscowe zakładh. 
wia moralnego - zarazę piesćby nam ra- Po dokonaniu zmiany ustaw uchwa 
da. , . . ,.. d 

1
• d . „ e lono następuj~cą rezoJn,;yf.t: 

Skoro zas Je.st rzec"ą .. ov.ie zi~ną, z I. Zebrani na drug-iin ogólny n "Zje-
dobra gazeta naJskutcczme1 szerzyc zdol- , . . . . o' ; ,' ,„ . d _ 
na oświatę, trzeba koniecznie pismom zlym zd.z.1_el kukp1c~kmt1 w tl;e.zn, J PI ze sta 
przeciwstawić pisma dobre. szczerze kato- \~1c1~ e ky~1ec wa P.o.sK~1etgc, w

1 
~~{'S7.Y 

lickie. . . . ~1cm.1e.c 1e1. uprasza1ą o o po . s~l('. \V 
Polacv na obczyźnie maią we „Wiaru- Berl!me, azeby gdy w p:irlam ~:-t.:1e n1b 

sie Polskit.~" takie szczere katolickie pismo, sejmie przedłożone bęct1 <]o n~h waly 
które pracując na zasadacł~ szczc~ze. n.aro- projekty, pośrednio Jub bezpośrednio 
dowych, wielkie już ~prawie k~tollckie.1 ~~ kupiectwa tyczące, '1t 1;ia~ah ;nforma
świadczylo pr.zysfug1. ~tnd. tez ~ocyaltś~~d eye co do opinii i życzeiI kupiectwa na-
wszyscy ludzie przew rotm, kt_?,rzyby . szego, u zarządu związku !rnp1e~ki ~~o 
Polski na manowce sprowadz1c pragrn~h, . . . i „ ·l · ·1,, ' I 

. 1 · w· a Polskiego" nicnawi- na rzesze; mem1ec.u1 z s1cuz1 A \\ nn-
śm1erte me " iarus . wroclawiu. 
dzą. Ta jednak wlaśnie nienawiść to na},: . I!. Przeds.tawicie~e, k~1pie~hya pol-
lepszc świadectwo •. że ,;~Via rus P?lsk~ ~k1e.1w zebra.m. w. G1~1ezme ~sw1~d·cza-
jako gazeta polska 1 katolicka, sum1enme Ją, ze rozum1c1ą. 1ak1e obow1ązk1 wkła 
spełnia swó.i obowfr1zek. . da na nich dobrze rozumiane ha ło 

Jeżeli jednak chcemy. a~y ~bawienny „swój do swego". i ubolcwaią bnrdzo. 
wplyw ,.Wiaru~a. Polsk1~~0 rosł ~oraz że znajdują się dziś jeszcze tu i owdzie 
więcej k. u wielk1eJ ko~zysci. spoleczen~twa I kupcy. chcący stąd jedynie <lla siebie 
naszego, wte~Y stara1my si~. aby Pplismk!o wyciągnąć korzyści, pra~ną więc do-

'dowafo sie w n;ku kazdego o a a, . , . , 
znaJ b . dla chl"ba wśród obcych loz;yc wszelkich staran, aby złe to do-prze ywa1ącego t: ' · l 'ć ] 
zdala od ojczyzny naszej Polski. szcz~trnc wyp em , cez proszą prasę 

polską nic uogólniać tych ciężki·clt za
rzutów wobec całego kupiectwa, gdyż 
to podkopuje zaufanie społcczel1stwa 
do naszych kupców i daje niechętnym 
a rtnvet wrogim bror1 w n~.kę i dot-
kliwe przynieść nam może straty i 

rozwój nasz hamować. 
III. Uczestnicy drugiego ogólnego 

zjazdu kupieckiego w Gnieźnie uchwa
lają jednomyślnie, aby składy i kanto
ry ·swe zamykać conajmnicj na Boże 
Ciato, tak samo jak w niedzielę, a 
dalej, o ile tylko na to stosunki lokalne 
pozwalają, święcić wszelkie święta ka
tolickie; upraszają atoli równocześnie 
~połcczeilstwo polskie, 1aby w dnie te 
od zakupów się wstrzymywało i nie 
napychało kieszeni i.nnowiercom ze 
stratą kupiectwa rodzimego. 

IV. Drugi ogólny zjazd kupiecki w 
Gnieźnie uchwala wysłanie gorącej pro 
śby do patronatu spółek „Rolników", 
aby spółki te odtąd jedynie i wyłącznie 
trudnily się tylko handlem zbofa i sztu 
cznemi nawozami, żebistwem zaś tyl
ko tam, gdzie nie ma w tej branży 
Polaka,; tak stuno, by nie zakładano 
„Rolników" w tych mia·stach, gd.z.i~ 
już znajdują się polskie handle zbożo
we. 

O godzinie 8 j pól wieczorem prze
wodniczący zamknął zebrfanie, dzięku
jąc w serdecznych slowa·l;h za liczny 
j żywy udział w rozprawach wieco
wych. 

żywotne kwestye dla naszego handlu 
z krótKim poglądem na jegq 

rozwój stopniowy, 
referent p. Artur 011stowski, t Opalenicy, 

wydawca „Kupca". 
r>amj~taią jesrcze ojcowie nasi i dziad 

kowie czasy, kiedy w miasteczkach na
szych żadnego nie było kupca polskiego, a 
kiedy przed 70 laty iechalo się choćby i do 
Poznania w żydowskich interesach można 
bylo załatwić swoje zakupy. Dopiero gdy 
stanąl Bazar, w nip1 z czasem utworzyło 
się środowisl_rn dla naszego handlu. Piszą 
stare kroniki, ze Poznań w wicku 14-ym 
słynął z handlu, ale wytworzyli takowy 
naonczas importowani cudzoziemcy, bo my 
Polacy jako naród rycerski, i naród rolni
czy nigdy dawniej nic okazywaliśmy głGb
szcgo zrozumienia dla handlu i przemysłu: 
Ba, nawet kupców uważano za niższą kla
sę społeczną. tak w pogardzie st.Jy daw
niej: waga i łokieć. Czasy wojen Polski roz 
biorowcj i pornzbiorowej przeszkadzały 
może także narodowi naszemu w rozwija
niu się w tym kierunku i tak aż do roku 
1840 żadnych w spoleczcfJstwic na zem nie 
robiono kwków ku podniesieniu handlu i 
przemysłu. Dopiero po owych latach, gdy 
w calej europie rozbrzmiewało hasło demo 
kratyczne, zerwano i u nas z przestarzale
mi zasadami i przesądami i za przykładem 
takich mężów, jak Karól Martinkow ·ki, Ma 
ciej Mielżyf1ski, poeta Barwi1i ki, Libelt itd. 
polożono oodwaliny pod dzisiejszy handel 
tworząc jako środowisko takowego „Ba
zar Poznaf1ski''. Lecz wysiłki te mało były 
jeszcze \ ·idoczne. Swoboda, która pod 
wzg Gdem politycznym wtedy jeszcze pa
nowała. uśpiła niejako w nas ducha postę
powego. Nie bylo bowiem wówczas jeszcze 
ucisku narodowego. Urzęda wszystkie je
szcze dla naszych były otworem, wiec nie
chętnie chwytano się kupiectwa i przemy
słu a może i to było przyczyną, że tak pó
źno u nas zakwitnql handel, że nie posiada
liśmy firm z wiekową tradycyą kupiecką, 
jak to niemcy, anglicy. holendrzy itd. któ
reby kupiectwo i przemysł od wiel·ów pie
lcgnowaly i wychowywały kupców, będą
cych pohopem i wźorcm dla jednostek sta-



:wiar•icyc11 pierwsze kroki. w kupiectwie. o liczyć można i skąd to powodzenie ma pty- Cesarz f ranciszek Józef a WAgP' 
i~c "YYP?środ_kował_e~: to Jed.en Jedyny dom i nąć. tak zupelnie nieświadomi_e celu p_rzy- ~ ' 'l J • 
kup1ec~1 „Lc1tgebrow P?Stada tr~dycyę I szłÓści swej pojawiają się t~k1e sklady. - ! Cesarz Pranciszek Józef, który w przy 
stuletmą. podob~ych .mu me było, w1ę~ bra Bardzo będzie więc na czasie wystosowa- szlym roku obchodzić będzie 60-lecie s\Ve
k!o w ~poleczenstw1e nasze!1:1 pro~ody- nie ostrzeżenia pod adresem młodych kup- go panowania, jest dziś najstarszym mo
row, ktorzyby _nas prowad~th ~a teJ dro- <:ów, aby sobie przed etablowanie~ t~ narchą w Europie .. Cesarz Franciszek Jó
~~· ~o domy, J~~ ~boralskl. Pf1t~ner, Ro- wszystkie przyczyny za powodzemem i zef objął Węgry w ogniu rewolucyi, rozpo
b!nsk1! S. Zy~hhnsk1. C._ Adams.ki, H. ~e- przeciw powodzeniu rozważyli. cząl swe panowanie od szubienic w Budzie 
g1elsk1, An~om Rose, ~tore !~k~~ do firm Pogląd na przyszłość takiego prze~- i Aradzie. Pierwsze lata swego panowania 
starych zahczamy dopiero pozmeJ powsta- siębiorstwa niech zawsze ~ięcej pesy~t: na Węgrzech zapisal krwią. Od Vilagos 
ly. styczniej wypadnie, a będzie pewno mme1 do koronacyi na pagórku w Budzie uply-

Wzrósl więc handel, ale bez prawdzi- upadków, ti. konkursów i takich.J o ~~órych nęlo lat 18, dluga epoka absolutyzmu na 
wych przewodników wśród swoich i postę- to mówimy. „że się na zimno spahl(. !o Węgrzech. Przyszedł nareszcie ten dzień 
puje tylko żółwim krokiem naprzód. samo stosuje się do branży drogeryJneJ. I 8 czerwca 1867 r., kiedy kardynał Simir 

Okres po wojnie francuskiej dopiero w tej branży mamy w naimnieiszei mieści- wlożyl koronę św. Szczepana na glowę 
więcej napędza naszych dla kupiectwa, a nie już reprezentanta, a co mówić! gdy po Franciszka Józefa, który przy pomocy 
to dlatego, że od czasu, gdy „pokryto dach 2 lub 3 etablowanych mamy w ~a~1em m1c- wielkiego patryoty węgierskiego, Francisz 
nad rzeszą. niemiecką" mówiąc slowami La ście. Młodym ludziom zatem lepteJ, gdy bez ka Deaka, znakomitego polityka Juliusza 
skera zainic. nową wobec nas politykę, kłopotu i mozołu pracują w ~i~jsc~ch, a Andrassy'ego, rozpoczął erę pokojowego 
Prusom, górującym teraz w Niemczech u- więcej z takiej pracy będą m1eh pozytku, pano\Vania na Węgrzech. 
pojonym Qowodzeniem oręża nie dość pręd dorobku i doświadczenia. Właśnie przypadała 40-letnia rocznica 
ko szedl na rękę proces asymilacyjny. Dla (Ciąg dalszy nastąpi). tego pamiętnego dla Węgier historyczne-
tego poczęly stosować wobec nas środki __ ____!!...~22!Z±2S go wypadku. Cesarz Franciszek Józef, w 
represyjne. Do urzędów wyższych nie otoczeniu licznego orszaku podążył do Bu 
przyjmowano Polaków, język nasz zaczęto .:~.~; #".\ ' ·: ,~ ot 'I '1 "'\ Jfl>ł_,, l,,,,. "'"'iJ ~[t< 9 0 dapesztu, nastepca tronu arcyks. Franci-
prześladować i rugować ze szkól. Nastąpił '' '•Pb(.~ 't.~ r tH:ł ~u~~l .,, ... ,,;,,l·~·I szek Ferdynand d'.Este - rzadki gość na 
dalej ,.kulturkampf" polityka kolonizacyjna Węgrzech - przybył także, ale cntuzyaz-
i td. I dzi\vna rzecz, to co mialo zgubić na- -- mu nie było, ludność powitała cesarza na 
sut odrębność narodową, skruszyć naszą mumenthal w Iianowerski.em. Spra- ulicach węgierskiej stolicy okrzykiem: 
sile odporną. Te wszystl~ie środki, stosowa w.ozdanie z czylmości Tiowarizyrstwa niech żyje równe ipowszechnc prawo glo-
ne ku naszej zagfadzie narodowej, jedynie ,..... k BI sowania. precz z rządem Kossutha, Weker-

1 db b · inobk' -k1tJli 0 l.:'.r .go „„.,ti1es i" w u-wysztY nam na o re; o oto zrozumiaw- ".t' lego, precz z oszustami! 
szy, iż od rządu niczego dla narodowości menthalu. od 29 kwietnb 1906 aż do Cicho, bez żadnej pompy i bez zwykle-
naszej krom upokorzeń, spodziewać się nie 28 kwietnia 1907 r. go na Węgrzech wschodnich hatasu i 
możemy, poczęliśmy sily skupiać przewa- Tow. liczy obecnie 38 czlonków i P. przepychu odbyło slę wspomnienie 40-let
.żnie w jednym kierupku tj. w handlu i prze Wieczorka z Sulmierzyc, jako członka nie koronacyi .Franciszka Józefa. W kate
myśle. honomwego. W ubiegłym roku ·odbyło drze św. Mateusza odprawioną została 

Mlodzieży naszej zamknięto z czasem tow. 12 zwyczajnych i 2 nadzwyczaj- msza pontyfikalna, poczem na zamku w Bu 
wszystkie urzęda, więc dla chleba chciwie ne zebrania. Tow. posiada obecnie dzie cesarz przyjął prezydyum sejmu wę-
garnie się teraz do da\Vniej tak znienawi- 241 ,73 mr. gotówki zna·jduJące się w gierskiego i izby magnatów. Prezydenci, 
<lzonego łokcia i pogardzónej wagi. Od te- k l Justh i hr. Deseffy, przemówili do cesarza, 'd · 1 aisie oszczędności,, chorąrgiew i w1a-go czasu wt znny coraz znaczniejsze pastę skladając mu życzenia hołdownicze. Ce-
py naszego przemysłu i handlu. Kupiectwo, sną bibliotekę, składającą się z 55 ksią sarz krótko odpowiedział, poczem cala u-
które dotychczas było tylko kopciuszkiem, żek. Także iabonuje tow. 3 polskie ga- roczystość się skończyła. Tego samego 
:stafo się odtąd walnym filarem naszego spo zety „Wiarusa Polskie.g.o", „Pra1cę" i dnia następca tronu. franciszek Ferdynand 
lecze11stwa. ,,Wielko·piolanina". Tow. zamówiło 4 odjechał z Budapesztu. W stosunkach mię-

Z\vrócę nasamprzód uwagę na detali- Msze św. i to 2 za zmarłych członków dzy koroną a monarchą na Węgrzech za-
stów. i 2 na intencyę tow. Urządziliśmy też panowal chlód, którego nawet uroczysto-

Po dziś dzień widzimy już w każdej 4 zabawy, pomiędzy niemi 2 z przed- ści jubileuszowe nie mogły cieplejszą tem-
branży mnóstwo detalistów, a już prze- staw.i·eniem amatorskiem. Tow. wspie peraturą zastąpić. · 
.ważnie w branży kolonialistów. Niestety t · l k • · · h b • -=-=!i~Jll11"""~"~~~-I?! wytworzyła się w ostatniej branży już nad .ra ez cz·1on ow w lfaz1e c oro y, pta ~~~~:!r~••wa 
,;>rodukcya interesów, i każdy, który śledził cąc im po 25 fen. dziennie. 'Z!tn11~ł polskie. 
-stosunki tej branży przyjść musi do przeko Zarząd tworzą. następujący czlon-
nania„ że w tej branży za wielu jest repre- ko wie: 
zentantów i z tej przyczyny wprost nie- W. łfadryan prezes, J. J. Pastusz1k 
znośne wytworzyły się stosunki. Każdy zastępca, P. łforyńz'ia·k sekretarz, P. 
chce egzystować i dlatego niebywałą jeden Zarremba zastępca, R. Zielczyński ka
"drugiemu robi konkurencyę tak. że w koń- syer, M. Słomiński z)1stąpca. St. Ko~ 
.cu dla wszystkich nic nie zostaje, czyli, że nieczny bibliotekarz, J. Bur-de laik za
interesa takie z czasem tylko wegetuiący stępca, Jan Kaska i w. Zar.emba re
prowadzą żywot. 

Ze za male pieniądze już w tej branży wizorowie kasy, J. Koniecz.ny ch01rąży, 
<>tworzyć można interes jest powodem, że Pr. . Witkowski i P. Olczyński asy-
jak grzyby po deszczu, tak licznie one wzra .stenci. 
stają. 

Bez obliczenia wprost terenu zbytu, 
.czy zachodzi potrzeba i czy na powodzenie 

Za zarząd towarzystwa 
Wawrzyn łfadryan, łiioryńziak, 

prezes. sekr. 

Pelplin. Do komunii Ś\V. przystąpiło 
w czasie misyi św. 131000 a wybierzmowa 
n~ eh jest 1636 osób. 

Misya trwata 9 dni a odprawili ją 00. 
Redemptoryści. 

Grudziądz. W sobotę rano wydarzyl się 
tu nieszcześliwy wypadek. Pewien ślusarz, 
zatrudniony w fabryce tlerzfelda i Victoriu 
sa, zmarl nagle, prawdopodobnie wskutek 
paraliżu serca. Przywołano lekarza. któ
ry jednakże tylko śmierć mógł stwierdzić. 

świecie. W środę wieczorem p.owstat 
w zagrodzie chalupnika Konopackiego ,„ 
Jasieńcu pożar, który w krótkim czasie 
zniszczyl stodołę i stajnię doszczętnie. W 
plamieniach zginęły też 2 konie, jalówka i 

. świnia, resztę inwentarza zdolano wyra„ 
to\Vać. , 

Jabłonowo. Wieś szlachecka tleffi.!a11o 
wo, 1000 mórg obszaru, doty~hczasovra. 
wlasność domu bankowego Drwę~ki i Lat 
gner w Poznaniu, przeszla mocą kupna na 
własność p. Bolesława Ko\Valskie1'.0, by
łego właściciela Brodowa w W~rowie-

, ckiem. 
Brodnica. Rodak nasz p. 1\łakowski 

z Wygody pod Grudziądzem nabyl od 
Niemca, p. ttacke'go w Lembarku t>OOia
dlość, obejmującą 154 mórg dobrej roli. Pa• 
Makowski nabył Wygodę przed 6 laty, tak 
że od Niemca, który wajątek zdaje obecnie 
swemu synowi! -

Toruń. l(s. Roman Dembiński, wikary 
przy kościele Panny Maryi w Toruniu, o
trzy_mal od naczelricgo prezesa Prus Za
chodnich prezentę na probostwo w Po
krzydowie w dekanacie brodnickim. 

Gruczno. Rodak nasz, pan Tuleja z 
l(osielic nabył zo pośrednictwem p. J:opy 
z Bydgoszczy posiadlość od Niemca Stei
nera w Krystkowie. 

Chełmno. Do czego pijaństwo dopro
wadzić może, tego dowodzi nowy przypa
dek. Pewien ojciec, nałogowy pijak, da
wal swemu małemu synkowi stale wódke 
i piwo do picia. Dziecko, które już chodzić 
i mówić moglo, przez to picie zupelnie mo
wę i słuch straciło. Teraz chlopiec ów 
od 5 lat jest niemową i kaleką na cale życie. 
- Czyż to nie zgroza!? Jak wielu jest oj
ców lub matek, którzy dawaią swym dzie
ciom alkohol do picia, nie widząc w tern 
nic zlego. Niech ten przypadek będzie dla 
nich przestrogą i nauką, jak smutne następ 
stwa pociąga za sobą takie postępowanie! 
- Nadmienić wypada, iż sąd odebral owe
mu ojcu chłopca i obrał nad nim opieku
nem p. Edmunda Głowackiego. 

Olsztyn. W sobotę przed południem 
odbyfa się w księgarni, redakcyi i drukar
ni „Gazety Olsztyf1skiej" rewizY.a policyj
na, której dokonał prokurator olsztyński w 
towarzystwie komisarza policyjnego i J?O
Iicyanta. Szukano „niebezpiecznych" ksią 
żek pt. :,Liga narodowa" i „Sześć odczy
tów o stronnictwie demokratyczno narodo
wym w Lidze narodo\Vei". Mimo gorliwe
go poszukiwania pano\vic ci nic nie znale
źli i odeszli z próżnemi rękoma. 

i lĄ('ie.t E!-' JfGZb'Jwtsidei~o 
Poznań. '.Jtonął przy kąpaniu wczoraj 

po pofudniu \V Warcie za bramą dębińską 
czeladnik krawiecki Andrzej Śniady. Chciał 
przeplynąć rzekę, ale zabrakło mu się, a 
zanim nadeszła pomoc, już było za późno. 
Wydobyto go po pól godzinie, ale wszyst 
kie wysiłki przywrócenia mu życia były 
daremne. 

~~!.'!!...-. ~l'!Hil'J'T1ml-B_ll I 
lo) 

ŻUBROWIE Dzi.ewanow.skie}, bał sję słowa przcmó 
wić do Zośki, która siedziała chmurna 
i nadąsana. 

- Zaprzysięgam na wieki! - Moja - Ot mi to racya ·dopiero! Małoś 
ty, ie dyna!!.. się to, :poruczniku, nadreptal 1po Wio-

[)powicu.1anie hi~toryczne według po
wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

. Pani Dziewanowska potrząsnęła 
smutnie g.lową: 

-- Mój chłopcze! Dobrze ci z o cz n 
patrzy, ale w taki czas niespokojny, kto 
wie, ro się stać może! 

- Skadże bo panią stryjenkę ogar-
niJ~iją takie smutne medyta1c.ye ! -
:wtrącił pan Jan. - Toż 'llie rok i n~e 
dwa!... Iv1' esiąc nie minie, a poruczmk 

tawi się, fJ tko należy, w pełnym mun-
durze! . 

- Nie! Nie! - upierała się pulko· 
wni1kowa. - Żadnych przyrzeczeń, ża
dnych przysia.g ! Zośka, sly~zyisz? ! !'--- ; 
ni jam waćp~nu krzywa, am z.arnyslow 
żadnych nie mam. Nie chcę jeno, ci-

byście się wiązali... l(to wie, co się 
stać może? Dziewczyna gotowa mi 
się zmarnować! Tak! tak! Od ·tego 
iuż nie odstąpię ani kroku. Jedź v. ~.Ć·
pam z Bogiem„. wr,1caj rychło„. a jak 
wrócisz, to i rzecz się uł·oży. i 

Porucznik chciał dziękować. Pani ~ 
Dziewanowska nie dafa mu przyjść do ł 
słowa. s 

- Niema czego9 ani· za co! Ża- i 
dnych obietnic! A teraz -proszę wiasz- 4 

mości, byś wolę krewnej szan owal!... 
Dosyć teg·o ! Macie jechhć, nrehże wam 
posilek zgotuję jaki. Trudno to bę
dzie, bo w tym kramie i nielaidzie nie 
wfaidomo, gdzie cz,ego szukać. Ale na 
głodnego puścić was nie mogę. 

Pułkownikowa zakrzątnęła się ży- , 
wo. Dziewanowski opatrywał broń a I 
spos0bil sobie zawiniątko. Ftory)1n, ści 
gany co chwila bacznem okiem 'pani -

Przy 'k·olacyi rozmowa się nie f\Vią 
zaja. Pan Jan byl -czegoś zamyślony, 
IJ)Ulkowniikowa jakby łzy polylmła. :Flo 
ryan siedział zapatrzony w postać 
Zośki. Ta ostatnia1 milczała zawzię
cie. 

Pan fan pierwszy ruszy! z miejsca 
i do 0dejścia się zbierał. P:ulkowniko
wia żegnała się z nim po ki1lkakroć a ser 
decznie. Zo.śika rzuciła mu się na szy 
ję, a szeptala ·coś długo ·do ucha. Flo·· 
ryan pamięci J)1mi Dziewanowskiej 
polecił swe-go p·ocholika, ucafowal jej 
ręce, chcial następnie schylić się do 
ręki Zośki, lecz ta w tyl odskoczyła i 
pożegnała go Jedwie spojrzeniem. 

PorucznHmwi ścisnęło się serce: nie 
takiegio się spodziewał rozstania. 
Chciał coś rzecz jeszcze, ale pan J'an 
poc-iągnąl go za sobą„. i wyszli, prze
prowadzeni do sieni ,przez :pułkowniko
wą. 

Dziewanowski szedl naprzód, zale 
cając Floryanowi 1 by się .go trzymał, 
bo w dlugim a ciemnym korytarzu tru
dno byto nieświadomemu trafić. 

Porucznik kroczył machinalnie, nie 
odpowhdając Dziewanowski,emu. -
J\urcz jakiś dławił go za gardlo, trząsl 
się jak w febrze. Naraz uczuł, że. go 
ktoś chwycił za szyję. Dr.eszcz vrze
szedl porucznika. Zanim zdoł1al się o
.pamiętać, tuż przy swej twarzy posły- · 
szal cichy, ledwie dosłyszalny szept: 

-- Florek! Wracaj do swej Zośki!!! 
Milu.iesz-że ją? 21a.przysięgnij ! 

Gotart·owskiego naraz dziwna ogar 
nętai błogość. Na ramienh1 swem u
czuł dotknięcie drżącej, rozpalonej gló 
wki. Szyję oplatały mu maleńkie rą
czki. 

- Pumiętaj ! Flor1ek ... jeżeliibyś mi • szech -bez butów!? Ani to ż'adna daro 
nie wrócił, to ja„. cię„. pod ziemią od- wima, ani ofiara. Pięćdziesiąt czer-
najdę !... Słyszysz Florek!... · wonych złotych wydziclita ci· rada na 

W tejże chwili rozległ się glos Dzie eks.p,ell'sa. Bieirz, nic nie pytaj, bo ka-
wanowskiego. żdy grosz ci się przyda! Znam ja to 

Uścisk oplata·jący Floryana roz- wasze oficerstwo włoskie! Blizn na 
wiódł się 1nb:gle, fala włosów J1e'dwa- ciele ihk dziur w rzeszocie. ordery, 
bistych musnęła 1je1go twarz, na u- krzyże, sława, rozkazy dzienne, a w 
stach zawisnął pocałunek jak błyska- kleszeni tynf ztamany tygodniami nie 
wica1 ·szybki, jak rozpalone żelaz·o go- postoi!... Ale i na. was czas vrzyjidzie, 
gorący „. że na•grodę należną >CYdbierzede ! 

flory.an, oparty o ścianę \koryta- Nie bylo rady. Schowat byl porucz 
rza, stal przez chwilę, nie mogąc ze- nitk zasiłek. a że we drzwhch ukazał 
brać myśli, otrząsnąć •się z rozkaszy, się kapitan Wosiński, ni·e zwlekając, jąl 
jaka .go n\agle przejęła. Dopiero powtó żegnać się z genemlem, który go uści-
rne zawołanie Dziewanowskiego zdoJa s~ał serdecznie a krzyżem blogosfa-
lo go oprzytomnieć. wil. 

- Gdzie się waszmość podzie- Wosiński zlustrował tawarzyszów, 
wasz?! - niecierpliwił się pan Jan. - przestrzegł Jordanów i Dziewanow· 
Ciemnica tak;a·~ trzymaj.że się mnie!... skiego, aby dragoński·ch .ualaszy z rąk 
Ootartowski sipełnil rna:china!nie roz- nie wypuszczali dla uniknięcia brzą· 
kaz. kania, kaz.aJ opatrzyć pistolety i dal 

Wyszli .rta. ulicę. znak do ruszenia w drogę. 
U generała Wojczyńskiego w !- IV. 

zbach zastano tyllw dwóch Jordanów Bitwy 'pod Jeną i Auerstaedt poru-
i pana Ignacego Wojczyflskiego. Zebra szyły w 1posadach momrchię fryde-
nle już się było rozeszlo. Rada1 tylko ryka Wielkiego. Zaufanie w potęgę 
nieustająca pttacowala· jeszcze. Wlkrót czwartej z rzędu koali.cyi, zlofonej t 
ce wyszedl genernt i ucieszył się wiel Prus, Rosyi, Anglii i Szwecyi, ustą-
ce z wiadomości, że Floryan znalazł pito na·gle panice powszechnemu i za
towarzyszów. bobonnemu lękowi. Fryderyk Wilhelm 

- Teraz - mów.ił - .pewny je- próżno na/11jutrz po bitwach żądal roM 
stem, że mi nie pr:uepadniiesz, bo je- zejmu, rprzeklinając chwilę, w której dat 
żeli Dziewanowski cię nie wesprze, to 1posluch podszeptom swej eneirgkznej 
Wosiński sianem wykręci! Masz tu, rdalżonki. Napoleon odmówił, nierad 
poruczniku, listy .dla generała„. a tu wstrzymywać sweg.o zwycięzki·ego po 
weź zasHek, który w drodze przydać chodu. Fryderyk Wilhelm. drżąc już 
ci się maże. nie o całość granic swego państwa, lecz 

f'loryan wymawiał się •.od iprzyję- o koronę, ·skJJ postów na dwory sąsie. 
cia, Uomaicząc się~ że od matki dostial dnie. wzywal pomocy w Wiedniu, Lon
fundusik Pan W·ojczy11ski1 zgromił I dynie a Peter.s'burgu. 
go: (Ciąg dalszy nastąpi). · ~ ·;.;;i 
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Jnewrocfaw. Tutc.iszc kopalnie soli za
lala wod~, jak.opowi~dają górnicy, których 
2 malynn WYJątkamI wszystkich rozpusz
czono. ~odobno .w koP.alni fiskalnej przy 
odwalanm. dyn~am1tem brył soli, według in
nei w~rsy1 za~ przy przewierceniu pokla
cu soli, natrafiono na silny zdrój podziem
ny, ~tó!cgo . zwykłemi pompami 
pokonac me .mozna; stan wody w kopal
niach \\·ynos1l podobno wczoraj blisko 2 
nietrY· 

Ze SlązL.a z~·li Staro olsai. 
Zab?rze. W nocy na 12 bm. otworzyli 

zbrodniarze przemocą wrota cmentarza i 
z~1iszczyli do szczętu nagrobki i krzyz~ na 
kllkunastn grobach dziecięcych. Lichy to 
człowiek, który nawet umarłych nic może 
pozostawić w spokoju. 

Dziedzice. Na torze kolejowym mił!dzy 
Ja\\:iszowicami a Dziedzicami przejechał 
poc.1ąg_ •·obot~ika Olejka z Oświęcimia. 
Sm1erc nastąp1la na miejscu. 

Strzelce. W pobliskiej wsi Suchołony 
zgor~ala w środę po południu cala posia
dlośc g.)spodarcza Jana Mierzwy. Prz~
c.:zyna pożaru niewiadoma. 

Zaburzenia ve francyi. 

W 12-tym pułku pied1oty francu -
kiej, kon tytującym Per~pignan, 
ob-Otę za zly bardzo 'POWażne prze

kroczenia dyscypltny w-ojskow j. - W 
NafłJOnnie zbudo\\fllo niezadowolone 
po pól two na ulicach barykady, by v 
danym razie oprzeć ię policyi i woj-
· ku ~dyby chcfano arc ztować 
przywódcę ruchu m1anzy~ bur-
mistrza Ferroułai. Do mia ta ściągają 
podobno z calej okoli y ludzie, by w 
danym 11azie walczyć z władzą. Szcze 
gólrtie kobiety są na rząd francuski roz 
v;oryczonc i pałaj4 żądza walki. 

Z•in· Sześcioletni .syn tutejszego orga
n:stY M. otrzyma~ od Jednego ze starszych 
cnlopców rnrę napelnioną prochem. Aby 
.powodo\vać wybu.ch, uderzył chłopiec mło 
~iem w run~ tak silnie, że proch eksplodo
\\·ał i r~:e ro.z~r:vat Na ~z~zęście chłopiec 
nie odmosf c1ęzk1ch obrazen, tylko postra
da! ieqen palec u ręki. 

Zabrze. W kopalni tutejszd postradali 
ż;yci~ górnik Sznapka z Pawłowa. Walncy 
się 1cdenastometrowy stempel zabił go. u _______ --- --- -·-· -·--
Nieszczęśliwy pozostawił wdow~ i kilka 
malych dzieci. Z różn h stron„ ~ił?sła~.. Z pole~enia prokuratoryi 

gniezmeńsk1e1 przybyli niedawno temu 2 
żandarmi Flugner i Jaenicke do p. J. Bisiń
~iego w c~lu zabrania mu kart poczto
~·ych ~ ,:,yc1~1ą: ,,Modlitwa dzieci za wy
uwalosG • Zabrano też cały zapas kart w 
:czbic 198. Szukano także jakiejś kores
jl(lndencyi. Pró~z kart zabrano p. B. z 
~iywatnego pom~e~zkania obraz obramo-
"·1ny, prze~sta\.v1a~ący to s~mo, co karty 
cz znaczme w większym !ormacie. 

Brtom. Do lazaretu knapszaftowego od
sta w1ono górnika Nowaka z Opatowic. Pra Bochum. Przy nadchodzncych <;W1-
cował on na kopalni „SzczQścic fiedlera" l czeniach wojskowych zwracamy uwagę na 
tam przez omylkę napił sic z butelki kwa- to, iż w czasie ćwiczeń wojskowych rczer 
su karbolowego, poczem przytomność stra wiści w-ogóle uie potrzebują placić podat
cił. - Dalej odstawiono do lazaretu górni- ków, chociażby tylko w miesiącu przypa
ka Liducha z I(arbu, który bardzo ciężko dal jeden dzic(1 ćwiczeć1 są wolni od podat
pokaleczony zestal na kopalni „Prusy" wę ku przez caly micsi<lc. Lecz nikt ich od po
glem spadającym. f datku nic Z\\:olni, jeżeli sami nic s!awi•1.od-

Orzesze. W pobliżu zawi~cia przeje- nośncg-o \\'l11osl:n n znrz4dt1 sweJ gminy, I 
chał pocic.1g wóz posiedzicicla Jana Michał przcuklada,i<t~ pas \ ojsl owy. Ostrowo. Pozasłużbowy major, teraź 

1~jszy docent przy politechnice w Darm
acie p. Iiermann Pfister _wystosował do 
dy miejskiej list, z propozycyą zmiany 
'strowa na Ostrau ::l.lbo Osterau. 

skiego i Orzesza. Michalski dostał się pod B 1 p · · . · 
kola lokomotywy, które urwaly mu obie , octu~. rzy zwrocie meuzytych h.1: 

Połajewo. W nbieglym tygoduiu wró
il z Westfalii do Młynkowa niepodziewa
:e robotnik Wiśniewski. Gdy wszedł do 
mu rzucila się ku niemu uradowana żo-

J. W. atoli przywitał ją kijem, bijąc nie
i!osiernie. Na wołanie kobiety przybie
a teściowa W., na którą rzucił się i po
ąl ró~~nież bić strasznie. Zona pobiegła 

nogi, jedną rGkę. a przytcm rozwalily cza- letow, kolc~?WYch t~zeba. b~_ło dotąd pła.cie 
szkc. Ciężko ranne~o przewieziono do la- ~cwn4 k\~ ot~. za~1m p1e~11.1d.zc za . bile! 
zaretu knapszaftowcgo, gu.zie w 2 godziny zwrócono' teraz me ~ę~z1e SIQ płaciło te1 
potem urnarl, nic odzyskawszy przytomno kwoty, lec,z trzeb~ bG<lZic podać pr~ycz~
ści. Wóz został zupełnie zdruzgotany, tyl- nr. dla ~tory.eh „blł~tn .koleJowcg.o SH~ m~ 
ko koil wyszedł cało. Brak jednej barye- u~ył.o. ~a .menzyt~ b1l~t~ o~n;zn~ koleJ 
ry spowodował nieszczęście. ~1enH~~Z} ru.e od~aJ<?· I r~y zwroc~e nale

zytośc1 za bilet mcuzyty fiskus koleiowy w 

Z innych ·dzielnic PolsU. 

ludzi na ratunek, a gdy wrócila za- Łódź. Z powodu alanmijących wieści 
ala matkę we krwi z polamanemi członka podanych przez jedno z pism warszawskich 
i strasznie poranioną. Krótko potem nie jakoby „Deutsche Bank" w Berlinie miał 
częśliwa zmarla.. w. aresztowano.- Do- skupić, czy wydzierżawić fabryki, należące 
uścił się czynu, ponieważ ludzie obgadali do Związku fabrykantów łódzkich przemy
~zed nim żonę. slu bawelnianego, zasięgla rcdakcya „K.u

ryera Warszawskiego" informacyi u pc
Ze Śmigla piszą do „Oaz. Pol.": wnych osób, dobrze z tn sprawą obezna
Tutcjszy mistrz szewski p. Piotr Macie- nych i do\viedziawszy się, iż nic chodzi o 

~·ski stawil przed niedawnym czasem u 1• sprzedaż fabryk lecz o utworzenie przez nic 
rokurato~~ wni.osek o ukaranie . nauczy- trustu .. !'ru.st reprezentować b~dzic kapit~l 
la liom1Imsa i Szolza za pobicie chłop- 200 nnhonow marek, same zas przQdzalme 
, któremu przytem aż spodnie podarli. I jego obejmować będą okola pół miliona 
ecnie p. M. otrzymał odpowiedź że wrzecion. a mianowicie: akc. Tow. Karola 
pomniani nauczyciele nie przekr~czyli Scheiblera okoro 230,000; akc. Tow. I. l(. 
wa chłosty a spodnie podarł chtopiec "?ozn~ńskiego - 120,000; akc. Tow. tteinzel 
przez szmotanic się. 1 l(urntzer - 65,000; akc. Tow. L. Groh-

Drugie pismo otrzymał p. Maciejewski 1!ia~ - 35,000, R. Biede~man - 25,000 i I(. 
~du w Lesznie; zagrożono mu 50 mk. Stemert -: 20,000 wrzccI~n. . 

Y, ieżeli nie nakaże odpowiadać po nie- . Zadam~m trustu bG~z1e bromć przemy
-~u dwom dziewczynkom, które są 11 słu bawetmanego .w kr~Ju przed konkuren
o, jako opiekuna, na wychowaniu. w erą fabryk ~10sk1e~skich ~ n~wct zagr~
wie tej miał już p. M. dawniej przesłu- m~znych, glownem .Jego d~ze~1em - ~aJ: 
i~ sędziego opiekuńczego, który mu za- w1.cks~c. wyspecyall~ow~me. s~G. w ka~deJ 
z1! odebraniem dzieci. Pan M. wniósł w dz1edz1111c produkcy1, na1wazn1e1szym srod 
awie zaO'rożonej mu kary 0 rostrzygnię- kiem - podniesienie wydajności pracy ro 
sądow;. botników i zmniejszenie kosztów admini-
~a kilkunastu ojców, których dzieci stracY_jnych, handlowych, reprezentacyj-
ikuią, nalożyla rejencya po 5 mk. ka- nych itp. . 
~rożąc zarazem, że w razie . dalszego . Czesto~howa. Adres w spr~w1c szk?l~ 
1kowania kara zostanie podwyższona i mctwa. Dn~a 10 bm .. ucząca się młodz1ez 
intualnie zamieniona na więzienie. polska w Czcstch~w1e, z powodu obrad 
Obecnie strejkuje tutaj jeszcze tylko o- nad sprawą szkolmct~va, wys~a?a _do I(oła 

50 dzieci. · Polskiego adres tre.śc1. nastGPUJąccJ: . 
~ilka matek z J(oszanowa mialo prze- Wobec posta~v1erna pa ~or~~dku dz1en 
hy przed sędzią, który je wypytywał, nym o.brad w Izb!c panst\\ O\\ eJ ~prawy 
czasem ks. proboszcz nie narnawial je sz~o!mctwa polskiego: my, ucz<"1ca SIC mlo-
1treiku dztez polska klas wyzszych w Częstocho-
~atki ~dpowiedzialy, że same z • wła- I ~ie, ~pi~szymy.zaznaczyć, że st~imy i stać 
! Woli nie pozwalają odpQwiadać dzie- meuglGCie. bGdz1.emy na .stanowisku. l?~z
. Po niemiecku na nauce religil, ponie- f \vzglcdne1 walk~ o szkolmc~wo P?lsk1e.1 1~
Przcd Bogiem zdawać będą musiały I go praw~. pomimo w~zelk1ch ?fiar, J~k~e 
~ę z religijnego wychowania swych nas ~ tcJ walc.~ ~zekac mog<), i uroc.zysc1e 
1. oświadczamy, IZ zadne przeszkody me zdoi 

ne są zwrócić nas z drogi wiodącej do zu
pełnego zwycięstwa w walce o tyle naj
świętszego prawa narodu polskiego". Na
stępują 144 podpisy. 

0znai1. Order czerwonego orta 4 kla
trzymał dyrektor poznańskiej kolei e
tycznej p. Fischer. Pan ten kazał, jak 
0,rno Pousuwać z tramwajów i przy
ow napisy polskie. 

~oznań. W niedzielę przed południem 
. 11 utonął w Warcie niedaleko przy
Wioślarskiej jakiś nieznany mężczy
~odczas kąpieli. I(ilku znajduj_ących 
la Po?liżu członków polskie.go !(łubu 
rskiego pospieszyło mu na ratunek, 

··-
Wiadomości ze świata" 

Wykrycie spisku we flocie czarno
morskiej. 

każdym razie zatrzymuje podatek na bilety 
nałożony. · 

B"czność ! Rodako_m udaj<)cym się na 
studya do instytutu tr ~l1 11icz11cgo w Neu-
stadt (Mcckłe111ourgia) udziela wszelkich in 
fornrncy: Tow. polskich techników „Lań
cu-=ł:". Listy proszę nadsvlać ua imię 
Leon Bcuedykcii1ski (sekretarz), Neustadt
MC'ckl. Grossstr. 41 I. 

Inne gazety prosi się o powtórzenie. 

Dessau. W niedzielę został w Oster
nienburg kamiei1 \vęgiclny pod nowy ko
ściół poświęcony. Budowa umożebniona 
przez to, że zmarły ksiqżę .fcrdynand von 
Anhalt-l(othcn, który przed 70 laty prze
szedł na łono Kościoła katolickiego, znacz
ne sumy zapisał na cele kościelne. 

Berlin. Onegdaj skoi1czyl się w Ber
linie scnzacyjny proces b. sekretarza w u
rzc.;dzie kolonjalnym Poplau'a, który w o
bronie swego prawa dawał podobno ma
tcryal różnym posłom, miGdzy innymi cen 
trnwcowi Erzbergcrowi. Wszyscy, na 
~wiacll\ĆIW pozwani przez niego urzędnicy 
odmówili zeznali. J(anclerz Btiłow nic o
trzymal na to pozwolenia od cesarza, a on 
sam zabronił zeznawać podległym mu u
rzc.;c1nikom. Sąd skazał Poplau'a na 3 mie
s1<~ce ''-' it~Z1t•nia. 

Z Berlina donoszą, że niedawno za.::ho 
rował tam mi d1 Gtwę karku, to jest na za
palc1::e opon mózgowych, grcnadyer z tam 
1.r.:hzc1 Z.Jkg;. Lekarze postanowili uży6 
r10\Vt' i ~:ir•>vicy, wynalezionej przez ber
nci';'ildegc profesora, dr. Kolnego, do spół
k; i. ~1e:!1i'1~Yim profesorem Wasseman-
11~::1. Pr· trzech wstrzykniQciach, dokona 
nych co trzeci dziefl nastąpiło zupełne wy
zdrowienie i ~.rei.adyer oowrócil do stu
:ll>v. .. I'i.tki dn11c1SZ~l, że generalny ickarz 
sztaho'>':y vh:risza w pewnem piśmie lc
karsh:1t:m. iż \1. 5 przypadkach owa sur1)Wi
ca okazala się bardzo skuteczną. 

Berlin. Ważny wyrok w spra\vie wy
bc rów gminnych wydal najwyższy sąd ad
ministracyjny (Obcrvcrwałtungsgericht). 
OtM. v..'edle tego wyroku ani dwaj bracia 
rodL.eni ani też przyrodni nic mogą być 
zc:~ti:;pv<nni gminy. 

Paryż. 'X l(orfu miano założyć szuler 
11ię na \\ ~-,· r N~< naco. Belgijczyk feman, 
bankier i Ni .:;:.1..:c Hoch utworzyć chcieli 
t<•\\.~flY'\'\'C• c.:,r~.;n~ i'rrzy tej soo°' 1~•ri'•
ści popełnili mnóstwo oszustw. Uwięzio
I1l• •i...!J w !edny111 ,: t.l'~riszych hoteli. \"y
dam zr '-fa:! 1 ~ąl!vrn S.''.\ :ijcarskim. 

____ § 

zebra11iu przedw borcz m, że Policya 
Recklinghausen teroryzuje socyali

stów, powodując gościnnych, by ci ole 
udzielali swych lokali na wiece ocyałi 
tyczne. Po ukończeniu tego ciekawe

go i dla nas Polaków procesu, do tej 
sprawy jeszcze oowróclmy. 

Tow. 1imn. "Sok.W' w Huckarde 
zasyła w dniu ślubu dnia 20 czerwca S'Yw'e
lłlU szanownemu druhowi panu 

FRANCISZKOWI WIĘCKOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia p. 

KATARZYNIE KOLODZIEJOWNIE 
Jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia. 
szczęścia i błogoslawief1stwa św. Oby Pan 
Bóg błogosławił Wasze zamiary. W kor1cu 
wykrzykujemy wszyscy druhowie po trzy
kroć czołem! czołem! i..:zolcm ! Niech żyje 
sokolica z Sokołem~ Wydział. 

,,..hre~~~~~~ 

Towarzystwo św. Józefa w Huckarde 
zasyła swemu szanownemu członkowi p. 

WINCENTEMU WIĘCl(OWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

KATARZYNIE l(OLODZIEJÓWNIE 
w dniu ich ślubu dnia 20 czerwca jaknaj
scrdccznicjszc życzenia zdrowia„ szcz~ś
cia i blo~oslawicf1stwa Bożcg-o. To są ży
czcuia serca naszego. W koi1cu wykrzyku
jemy: wszyscy z Towarzystwa św. Józefa 
Mfoda Para po trzykroć niech żyje! niech 
żyje, niech żyje! Zarziid. 

t i!tul'i !l~rnam i) 

Tow. ~imn. „Sokół" w Kottenburgu 
donosi zacnym druhom, iż w niedzielę, dn. 
23 bm. o godzinie l odbędzie się nadzwy
czajne zebranie, na które siG zacnych dru-
hów serdecznie zaprasza, ponieważ będą 
ważne sprawy. Tak samo zaprasza się 
\Vszystką młodzież ze Schwcrinu i Kotten
burga, aby przybyla na nasze zebranie i da 
fa się zapisać na druhów. (3) 
Czołem! Wydział. ---··----

Towarzystwo św. Andrzeja w Obermarx-
loh 

podaje swym czlonkom do wiadomości, iż 
w sobotę dnia 22 bm. po południu przybę
dzie do nas ksiądz polski w celu słuchania 
spowiedzi św .. W niedzielę rano, o godzinie 
pól do 7ej Msza św. dla Polaków. Zarazem 
uwiadamia się członków„ iż w tę samą nie 
dzielę odbędzie się zebranie zaraz po wiel
kiem na żcfJst\\ ie o godzinie pół 12. Człon 
kowie winni się jaknailiczniei stawić, po
nieważ są ważne sprawy do załatwienia. 

Uwa~a: Po południu o godzinie 6 bę
dzie towarzystwo nasze fotografowane 
przez pana Grubę. Członkowie winni się 
wszyscy stawić jak jeden punktualnie na 
sali pana Minchorsta w odznakach towarzy 
skich. O jaknajliczniejszy udział upra za 
(2) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Młodzieńców w pa
rafii Najświętszej Maryi Panny w Oberbau 

sen 
donVii, iż w niedzielę, dnia 23 czerwca. po 
południu o godziuie 4 odbędzie siG zebranie 
w lokalu pana Ulenbrucha, Milhlheimska u
lica nr. 274. Zapraszamy wszystkich zela
torów tych kółek i tych wszystkich, co ma
ją chęć wstąpić do Bractwa Różańcowe
go, aby ani jednego młodzieńca polskiego 
tu nic było w Oberhausen i okolicy który 
by nie należał do różailca, więc Młodzień
cy! do dzieła Bożego, a NajświGt za Ma
rya Panna bcdzie za nas Boga prosić o la
ski potrzebne. Królowo Różańca św. Módl 
się za nami O jaknajliczniejszy udział prosi 
(3) Zarząd. \\szclkie ,próby przywrócenia go do 

nakazały się bezskutecznemi. Zwloki 
0 do śmiertelnicy lazaretu miejskie-

Majtkowie ·pancerników uTri Swia- ł!!'-!!..--·-------
titiela" i· Sinop" podczas 1postoju eskl-
dry admirrala Ciwińskiego w ut) :c Osłałnie wiadomości. Tow. pol. bł. Bronisławy w Wiemełhausen 
Tendrows<kieh na mityngach na brzc~u podaje do wiadomoś_ci, iż w niedzielę, dnia 

[rzysk. I(omisya kolonizacyjna na
·eobra rycerskie Wielki Tlukom w po
ru wyrzyskim, obejmujące 3600 mórg 
,n~ . Dotychczasowym wlaścicielem 
osq tej byt Niemiec. 

B~ło. „Nakel. Ztg." donosi, że tutej
li~kNI~dowy nabył posiadłość sióstr 

' iemek, w Nakle za 68 OOO mr. 
stró rz w. W sobotę wieczorem wyp~dl 
lak3 ~ompanii tutejszego putku p1e-
że ni~szczęśliwie z okna w kosza

zab1ł się na miejscu. Nie wiadomo I 
y c? usitowal sam pozbawić się ży-
~u. ez Padł ofiarą nieszczęśliwego 

zrobili próbę, aby wywołać powstame. B 0 chu m. Dzisiaj 0 godzinie 9 23 czerwca urządza obctiód 13tej rocznicy 
wrzucić oficerów do morza i owład1qć przed południem rozpoczął się w dru- poświęcenia chorągwi. Porządek uroczy
eskadrą. Dzięki czujności oficera i giej instancyj proces przeciw ajento· stości O godzinie 2 i pól pochód do kościo
znacznej części :ialogi „Sinopa.", która wi Riisslerowi, socyaliście. skazanemu la, po naboże11stwie odbedzie się zebranie, 
,pozostała wierną przysi~dze, .zuchwa- w pierwszej instancyi na 8 dni więzie- po zebraniu pochód na alę, Rdzie się od
lemu, występnemu a1m1arow1 bu:·zy- nia za obrazę policyi w Recklinghau... będzie zabawa. O godzinie 5 da się Towa
cieli zawczasu za·pobieżono. PaJ~cr- sen. Na świadków oowołano około 70 rzystwo odfotografować. Fotografować bę 
nil-i Tri światitiela" i ,,Sinop" wy:1ta osób. między niemi redaktora „Wiaru- dzie fpan P~csz~alski z. ~attenscheid., Fo-

\. '~ d · · śledzf. \Va sa Polsk1°ego" p A Br0 1·skiego k1.lku I togra owam byc mog~ t c1 Rodacy, ktorzy 
no w celu przeprowa zema - . • > • • • ' ' • sie w niedziele na członków dadzą zapisać 
do Sewastopola. ~~sadzono z . m:i: I innych Polako~, burmistrza z Recklmg I Fotografię pamiątkową każdy sobie będzi~ 
na ląd okoto 60 ma1tow, palaczy i rna hau~en, so~yahstyc~nego post~ Sa~~se ł mógł zamówić. O liczny udział prosi (2) 
szynistów. Nil stoją1cych w ~atc:ce T.en I i w1ełką liczbę pohcyantow 1 gosc1~- Zarząd. 
drowskiej .okrętach odbywa1ą się zag;- nych: Proces potrwa .. prawdopod~bme ł . Uwaga: Zabawa odbędzie się w zam-
cia praktyczne. . . 3 dm. Oskarzony Russler zarzucił na kmętem kole. _ , 
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Szanowni Rodacy! 
Wobec coraz większego obrotu, okazały się moje dotychcza.sowe dwa składy 

okoach wystawnych za małe. 
Dla tego otwieram w przyszł4 
sobotę, dni.a 22·gO czerw-oa, mój 

nowy ogromny skład narożnikowy 
Brn~ho, przy ul. Bochumskiej nr. 115. 

(tu:! przy Nowym Rynku). 

Dziewieć wspaniałych okien wystawnych 
da sposobność kafdemu przekonania się o powięhzonym, bogatym wyborze. 

Wszystkiego, co potr-zehne do urządzenia i up·~kszenia. domu pol
skiego nagromadziłem przy tej okazyi ogromne zapasy. 

Wielka przestrzeń lokalu, która wynosi około 200 metrów 
kwadratowych, pozwala mi na urz~dzen1e interesu podług najnowy.szych 
reguł teehnikt domów towarowych. 

(jzas to płenłqdz, powfada aIJgielskie przysłow;e. By więc wybór 
i zakupno mym Szanownym Odbiorcom ufatwić, prstanowiłem urz~dz~c osobne 
oddzialy towarów, jak następuje: 
Odział I. kompletne n1eblowania, pojedJ'ńcze meble i 

" 

" 

" 
„ 

„ 

ka.napy, 
II. urządzen ła kuchenne, piece do gotowania i 

drobne naczynia emaljowane, 
nr. porcelana i szkło, serwisy do kawy, pojedyńcze 

ftllżankł, podstawkJ, talerze, szklanki itd., 
I'f. towary galanteryjne I drobne artykuły dla 

dziatw,,., , 
v. dewocyonalje: figury Swł~tych, krzyże ob1·azy 

w ramach itd. ·\'<?,»' --· -'ry·-. .~-%~1-Jt~b,~,... ,~ 
vr. wyroby kosz1karskłe wszelkiego 1·odzaju : ko

szyki targowe, do bielizny, do podróży i t. d. 
VII. woziki dla dzieci, sportowe I dla nowonPro

dzonych, 
„ VIII. wszelkie art1kuly w gospoda1·sturic domowem 

potrzebne. (708) 

Ceny, jak dotychczas najtańsze! 
Tt0w1r tylko pierwszorzędny 

li ł W pierwszym tygodniu po otworzeniu odbletze kaidy kupuj4cy 
pł~kny podarek pamiątkowy. 11 IT 

Za sumienni\ usług~ r~czy zarz~dca pan Fr. Janowski. 
Ws 2ystkich życ~liwych Rodaków, szczególnie młode pary, zaprasz~m 

u p1zfjmie do g.:wiedzenia nowego siedliska przemysłu polskiego. 

Jan Kwiatkowski. 
DoDI kred1towy. 

i1~~~-~ł6!a~?:&fl 
!ID Bazar kapeluszy damskich i dzleciących ~ 
~ w Reckliaghau~en·Siid (Bruehu) ff 

~ 
przy nlłcy Maryaiu1kiej (llarłeastr.) 11. m 

Szanownym Rodarzkom zwracam nprtejmie uwagę, iż z p• 
wodu uchodzącego '"iosennc~o sezDnft sprzedaj~ 

~ do~=~.~~1!~,!~ p~c~~!!1~s~j-~~~~~~~go i skorzystać. - Dla nowożeńców polecam właakł mirtowe 
i welony po cenach jak najprzystępnitj!zych. 706 

iJh .Prosząc Sz Rodaczki o ialsze względy, pozostaj~ ?J nsz&U()· 

\li' v.· a n mn 
Elźldeta Włlkowska. 

I ruwnieź Sz. Towarzy11twom polskim oraz życzliwym Rodakom. 
d.onosię, iż jak przedtem tak i teraz córka mo.ia air7wa na 
fortepianie na zaba•aeh Tow....-l'JMł~ ł netto· 
lach, Dziękują~ Szanownym Towarzyst•om polskim oraz Sun. 
Rodakom za poparcie, prosz~ o pa.mięć i nadal • 

.Jan Włlkowaki 
(dawn. w Brchum przy ul. Hof~tedterstr. 29&.) 

NB.: WszyRtltim Przyjaciołom i Rodakom donoszę, iż od 1 kll'ietnia i 
b i· mieszkam w Rflcklin5hausen•lftd (Brach) przy 
JlaryańskieJ ulley numer •• (.lłlarłensirasse). 

g~~~-~~~m 

Przyjmujemy kapitały 718 

w depozyt I płacimy 
~ proc. od depozytów z roczucn wypowiedz. 
.;& ł Pfll pro•-. od depozytów z pólroezu. wnowiedz. 
' proe. od depozytów z kwarta.lnem wypowiedz. 
3 i pól pro„. od depozytćw z każłoraz. 1typow. 

Procenta obliczamy od następnego dnia po doko
nanej wpłacie i wnłacamy lub dopisujemy przy 
końcu roku. • 

Na. 1-go 11tycznia r. b. wynosiły: 
Udziały Spółld naszej: mk. 764: 377,11 
Fundusz gwarancyjny: „ 1 705 000,-
Rezerwy z funduszem emerytalnym „ 4'92 40ł,04: 

Spółka Rolników Parcelacyjna m~· b~ir. 
Pozna.ii. Posen. 

J. Kuźaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 

-D;br.te zaprowadzony 
interes 8pe~yal•y przedmiotów 

dla gospodarstwa domoweco 
" rozkwicie !.Jędącej miejscowości przemyslowej 
(38 ty11. mie11zkańców J z przeważając11 czi;ścią Po
laków, jest z powodu choroby tanie de nab7· 
l'la. Pewna egzystencya. Wpłaty potrzeba !>OOO 
mk. Bliż. szt.zegółów udzieli (713) 

G. Platzer, Bottrop,Kirlfhenhe1n.e.ratr. 3 
Io.teres hypoteczny i nieruchomoóci. 

g_o_c_o_a_o_o_o_óo oaocoeoćiOooooocooog 
g· Swój do Swego! g 
a 03iedlilem sio tn jako (716) g 

i krawiec polski. s 
;iios·z;r1ra poiska, § 

J:! która już od 6 lat jako a.knszerka w Pra.- • g sach Zachodnich pracowała. g 
o Polecamy się szanownej Publiczności z o 
O Bruckhauau~n I okolłcy, i prosimy e O 

i Ańi~·~i Kobus, Stanisława Kobus, I g krawiec polski. a.kuszerka polska. 8 
g Rru„kka••en, ul. Albrechtstr. nr. 18. g 
ooooooooeoooo ootoacoooaa~~~· 

Kasa oszczedności 
podpisanego .Banku przyjmuje depozyt.a 

i płaci od nich 4.37 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydow:iedz. I 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Orone a. d Brahe). 

Poszukuj~ 2 lu• I 

czel. krawieckie~ 
od zaraz lub później 

Fran. Tatarczyk 
w Bottrop, (715) 

Prosperstr. 90. 

Od zaraz jest p-0ti-zebny 

włódarz 
81M110ŚDJ• ZgtotJUni& 
przyjmuje Ekspedrcya 
„ Wiarusa Polskiego" pod 
nr. •no. 

Przy zamówie· 
li.iach prosimy za
chęcać kupdw i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali · 
swoje ogłoszeni& 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prie
mysłowcom, kt6· 
rzy w naszej ga· 
.zecie · ogłaszają, 
niech kupuil\CY 
powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszaj~· 
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 
skutek. 

z 

118118 88tlf.t1HI 88 9fl9 Cl98GIJ888888 RĘKAWICZKI wszelkie~ ro&aJu „„. ra. 
czyści i farbuje PARBl.ERNIA GALLU· 

L Biuro w Herne, Bahnhofstr. nr. 50. T_elefon nr. 577. ~- ~;iTh~ p::.::~ "~:,0:j:~·R0h1::~ Elementarze ~ 
w wielkim wyborze poleca abc 

Księgarnia ta 
„ Wiarusa Polsk.'1 ~ 

w Boehulll• PO 
~~~~ ~.s~lłi, .. ~-- ,,, ~~~~~„ .,?" ~A~~ . .,.. "'l!JJ, -,,,. I hausen, Linden. Hattin2en, Langendreer. nfar· 

~ "'"" r~ ' 'J ··~ „,,, ten, Castrop, l(amen. Dortmund, Oertbe. 
~~. """'11„ 7t'"' ~~- '""'WJlo- ~ ··!Ili! "'' Sprockhovel. 

--D-„·;bra egzyst;;;y~i- e ... _„J POSTBfSTELLU~USfORMULAJt. POSTBEST.ELLUNOSPORMULAR. 

Dobrze 7.aprowadzony Ich bestelle hiiermit bei dem Kaiser-
iateres gołarski i skład cygar kh bestel1e hiermit bei deni l(aiser~ 

l. -11. p, t t ·· p La d z ·t lich en Postamt ein Exemplar der Zei-w na;lepszem położeniu zara7' przy ko- h.::uen os am em LXemp r er e1 ung 
ściele katolickim jest z powodu wypro- „ Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs
wa.azki w ojczyste strony zara.z do na- preisliste 128) fiir das III. Quartal 1907. 
bycia Do kupna potrzeba 1500- 2000 und ziahle an Abonnement und Bestell
mk. Zgło 'Zenia przyjmuje 

J· Sabatowskł. fabryka tkier6w, geld 1,92 Mk. 
712) Duisburg-Siidstr nr. 124. 

l!lilUlllDfl!IH!liiflUI 
Papier list . wy 

Ili nięknymi napisami i wierszykami w na~ 
główku poleca 

Księgarnia „Wiarusa Polsldgo", Bochum. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 

• • • „ • li • d. • ' • • li 190 ..•• 

KafserJlclles Postamt •••••••••• „ • I 

tung „Gazeta Toruńska" aus Thorn filr 
d:as dritte Vierteliahr 1907. und zahle an 
Abonnemen1 und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu hoben, 
bescheinigt. 

. . . d. . . . 190. 

Kaiserl. Postamt. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. j 

Ich bestelle hiermit bei dem Ka~ser· , t 
lichen Postamt ein Exempiar der Zei· ~ 
tung 0 Przyjaciel" auis Thom filr das ~trz 
dritte Vier.teljahr 1907. und zahle ~n u 'li 

Mk ·ego 
Abonnement und Bestellgeld 1,28 ' rzez 

·lic 
ba 
Ja 
Pis 

ks 
Obige 1,28 Mk. erhalten zu habeflt ego, 

I . y 
Orz 

190· iący 
. . • d. . . • awi 

bescheinigt. 

'1'' 

Za druk, rnaklad i redakcyę odpowiedz.ialny Antonł Brejski w Bochum. Na kladem i czcionkami WYdawnictwa „Wi~rusa Polskiego.<' w Bochum. 



r. 140~ Bochum, na piąte , dnia Rok • 

•• 
Cedzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, 

codziennie z wnatkiem dni J>oświ,tecz
p1,.dplata kwartalna ca Poczcie i • listowych 

l •r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
• „ WiallłS Polski" zapisany Jest w cetl'Dikn pocz 
tiMrP pod Xlakiem "L. wlnisch nr. 123." 

W 1111 1121 za 11111 I DJczyz11 I 
Za inseraty placl sio za młe)sce rzadka droboege ra. 
ku 15 f. <>iloszenie. zamieszczone przed inseratami 4ł 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy 
•• Wiarusa Polskiego" nalety frankować i J)Oda• • 
nich dokladny adres ołsząceito. Rekop. ole zwraca• 

Redakcya., drukami.a ł biwanria uajdajc sio w Bochum. przy ulicy Malłbeserstr. 17. - Adres „Wia!'1ls Polski„ Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
. czytać I pisać po polsku l Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 

zYt S~ DOZWOUl 

I WJpadkó• dDla. 

P11eaiesienie 8 pułków dragonów z 
15ki w głąb Rosyi celem stłumienia 

rozruchów agrarnych. 

z Królestwa Pol'Skiego wysbno ra
I19f00 chłopa jazdy częściej do kra-

1ad Wołgą, częścią do Aeter.sburga 
!91 strzeżenia Carskiego Siola. 

owa tronowa cesarza austryackiego 
czas otwarcia nowej rady państwa 

flOWiada reformy w administracyi i 
stworzenie urzędów ubezpieczeń. 

OJównie w mowie tronowej padnie 
· Etianę w administracyi państwo 
~ i 1tworzenie urzędów zaibezpie
eś na starość, nieszczęśliwe wypad
. i ochron~ stanu robotniczego~ jako 
'JK}dniesienie przemysłu i rolnictWa. 
nreż ma być charakter religijno
aluy szkół, zachowanym. Mowę 
ową przyjęli poslowie żywymi o
kami. 

WMłerecyi pokojowej w Hadze sta
'ły Niemcy wniosek o utworzenie są
apełacyjnego w sprawie obkładania 

uesztem kontrabandy wojennej. 

Wruose.k Niemiec poJtarli posłowie 
ił i Ameryki 

winien ukróceniu nadanych praw 
Polakom w Rosy i? 

,prowincyach nadbartyckich w c~1sie 
ostatnich rozruchów chłopskich. Pod
czas, gdy chłopi rosyjscy w przewa
żnej części wystęJ>Qwali przeciwko rzą 
,cl.owi rosyj'Skiemu i złodziejskiej g.ospo 
<laroe jego czynowni1ków, biedni zroz
paczeni Łotysze w prowincyach nad
baltyckich zwrócili się wprost przeci
wko iswyim ·srogim ciemiężycie'1om i 
·w1ampiram dobytku i <dorobku ludu, nie
mie·ckim barnnmn. Dwory tych panów 
.pa'lono, rabowano a ich samych i rodzi
.ny ich mordowano bez milosier<lzia. 
.W ko1ku przyszło do tego, że owi „do
,brooziej e" ludu, nie moRąc się sami o
!braniić 1przed odwetdm 'g"n~bioonyich 'i 
nie mogąc uzyskać ,pamocy od rządu ro 
syjskie1go0, poczęli się tłumriie wyno
sić z zagrożonego kraju do swego ,.fa· 
ter1andu 41

, powstawiając wszystko na 
,faskę losu. 

Ale niety'lko 1W tvm zakątku pa11-
stwa rosyjskiego dali się niemcy we 
iinaki. Cała Rosya, cały naród r-0syJ
,ski cierpiał i cierpi od czasu, jak niem 
cy zajęli wpływowe stanowiska wrzą
dzie. Nie J>Qtrzebujemy się o tern ob
,.5zernie rozpisywać, bo na poparcie na
szych słów dosyć się znajdzie przykla~ 
dów w historyi narodu rosyjskiego. 
Chodzi nam tylko o wykazanie, jak 
niemcy dażą do nabrania coraz wię
kszego zn:aczenia w RO'Syi, by zabor
czym Prusom utorować drogę oo ła
twiejszego „drang naich Osten". 

Ze hakatystom z „Rhein. Westf. 
Ztg. 4

' i „Dortm. Ztg." sprawia radość 
1uciemiężanie już i tak zgnębi1011ego na
,r-0du polskiego, wcale się nie dziwimy, 
bo występny zawsze będzie się czuł 
,uspnawiedliwiony, gdy znajdzie chociaż 
.jednego podobnego sobie przestępcę. 
J(iedy bowiem rząd rosyjski czuł się 
zmuszony 1po sromotnej wojnie z Ja
ponią i wskutek wewnętrznej anarchii 
.nadiać niezadowolonym swYm ludom 
:wiecej swobpd i ukrócić samowolę 
:wstecznych czynowników a mianowi
cie, gdy musiał narodowi nadać kon

Z łllainifestu cara: wydanego zaraz stytucyę, uczuli się zaraz niemcy za
mzwi·ązaniu Dumy najwięcej cie· wiedzeni w swycch zamfnrach przepro
s~ niemcy„ bo w manife.ście za- wadzenia inwazyi do rozprzęgającego 
· ia1no zmianę prawa wyborcze się państwa. Szczególnie niechętnem 
Jtnierza}ącą do ukrócenia praw na- okiem spoglądali na · uozl.u~iające się 

niemsyjskim podle·głym berłu .pęta skręJ}Owanego narodu J>Olskiego. 
ra. Najwięcej ucierpi wskutek teg~ ,Wichrzyli przeto bez ustanku przeciw~ 
r~two Polskie. które do iprzyszłe1 ko nadaniu trochę praw i narodowi pol

wybierać ma tylko 14 posłów .skiemu i po dwóch latach dokonali wre 
ca obec 50 POiSłów, których posiadhło w ~zcie tego, że naród polski wyjęto obe: 

11 
łat!niej Dumie. .cnie . pr~~ie z Pod p~aw konstytucy1 
j takiego ukrócenia prawa nam- rosy1sk1eJ, pozostaw1a1ąc mu tylko o-
!JOlskiego który pod każdym wzglę .chlapy. . . . . 
. stoi kuituralnie i oświatowo wy- Hakatyści.nie bez racy1 ?baw1al1 się 
I oo zaniedbaneg.0 narodu rosyjskie- .reprezenffacy1. n.arod~ pols~1ego w Du

r· , tieszą się najwięcej hakatyści, a 1mie rosysj~1e1, 1a·~ się to meraz o~azy: 
el· gana ich, ictk „Rhein. Westf. Z.tg." 

1

,w:afo .z ~1ewyraznych wynurz.ei: ~a 
s nDortm.under Zeitung" nie mogą po- ·zet rnem1eck1ch, gd~ spostrzegh .. 1ak 

a trzymać się by na naczelne.ro miej- Kolo Polskie w Dum1e z rozwagą 1 po 
~n '&ie zazna·~zyć swej radości z no- k?}o~vo poczęło pra~ow;ać. nad p .odme~ 
k. ego uciemiężenia. narodu polskiego s1emem dobrobytu i. oswia~y. wsz-;vV 

r~e.z rządy cara. Przy tej s:posobno- kicl'. , ludów w R?sy1, choc:az dązy ~ 
1 liczą Jakie k.orzyści odniosą niemcy takze do uzyskama \.~ <l?rodze ko_ns~ 

ałtY.~cy z takiego istanu rzeczy._ tucy}nej więc.ej s~vobod i autonomię a 
Jak już w zeszłym numer'ze pokrot- Krolestwa Pol~k1~go. . R . 
Pisaliśmy niemcy nadbałtyccy wsku Wpływy mem1eck1e. w osy1 w ?
k swego korzystnego stanu majątko- góle znieść nie mogłJ'.. z~ Ko~o \oisk1e 

Ili ego, Wprowadzilibv może do nowej ki'l.kakrotnie w Dur:i1e kecy o,'; a o .o 
· - l' „ d ni'acl1 rządu na· Ie~o orzysc, a me ) • Y W1ek"ZY zastęp swyich pos10W1 12ą a . . . ' . · . . t _ 

rzyb ·. . . tl k mi- sprzeciw1 a1ących się mteresow1 ca e 
ią Y. : ; -9' ,,w1errn a iporzą e.. tl d Niemcy przeto poczęli rzą-

cy p· · •ani cana" prncowah na go naro u. . . . . 
~ie:·.: n" swej „;o~yjskiej oiczy- d?wi ·Cadr~, tlum~czb;' :~a~k~ ~oo~~Ó~ 

i . du y'skiego ~IG Z[?;O' 0ZlC na · ' . 1' 
' b~ak ~~i b~~~nl nadb~Hyccy dbali o .uzyski:Vał ~~~ł~~1~~śs~a~ ·p~~;i~ol~~~; 
W~e· tnluctu rosyjskiegdok,. kjaswkar~;ve-ywm tpeo~~ó~~c ~~awdziwie rosyjskich. Rząd 

na to wypa1 , i r w 

irosyjski też, inie mogąc bez Koła pol
skiego uzyskać wiek ·zości w Dumie, 
1rozpędzil ją, uchwyciwszy się powru, 
.że Duma nie chce wydać posłów skom 
.Promitowanych wskutek zamachu na 
,życie cara. Zaraz tez w rmnifeście 
jak najwyraźniej. powiedziano, że pra 
wa iwyborcze ludu nierozwiniętego po 
litycznie i rrarodów nierosyjski·ch, trze 
.ba ukrócić, by do Dumy nie dostały 
rsię żywioly niechętne paf1stwu. Ze 
,całe ostrze tego iustępu z manifestu 
.zwraqa się w ~łównej mierze przeci
.wko narodowi polskiemu, nie potrzeba 
jaśniej tłumaczyć a kto w tern swe pal
·Ce maczal, to też wyżej wykazaliśmy. 

Z powodu że manewr ten pokątnym 
doradzcom ministrów rosyjskich i cara 
się powiódł, panuje wielka radość w o~ 
1bozie hlakatystów, aż hakatystyczny 
1organ baronów kopalnianych w ma
.stroju radosnym naoiisat że orłu bia
łemu, który się do lotu porywał, na no-
wo podcięto skrzydła a Dortmunderka 
Polakom pod ·ciężkim knutem pruskim 
daje tę zbawienną rtadę, by wobec sku
tków ·rozpędzenia Dumy dbali o to i 
strzegli tego, czego :ood „ojcowskim• 4 

irządem pruskim -doznają, tj. że w wiel
kiej ~we· łaskawości pozwoU. rząd pru 
iSki Polakom wybierał swych posłów 
ina tych samych prawach, na jakich 
,wybierają swych postów nEemcy. -
Cieszcie się więc Polacy z wtaszego 
„wielkiego szczęścia", jakiego dozna-
jecie Pod rządem kulturnych Prusa

ków i z laski - Dortmunderkii! -
Oznajmił car .rosyjski swą wolę 

,wszem ludom rosyjskim, że wybrani 
iZ-Ostauą d-0 ·przyszłej Dumy poslowie 
po myśli rządu, tj. prawdziwi Rosy
anie, ale jak .się cały klraj wobec tej 
woli carskiej zia1chowa i czy będzie się 
~ tego cies.iyl, to przyiszłość wykaże. 
!'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Od 15 do 25 czerwca 
odbierać będą listonosze prenumeratę 
na trzeci kwartał, czyli na lipiec, sier
pief1 i wrzesień. 

Z tego powodu prosimy naszych 
dotychcza.sowych czytelników, aby 
przygotowali potrzebne pieniądze i dali 
ie listowemu, skoro z kwitem przybę
dzie. Tak samo zechcą Rodacy gorli
wie agitować, aby „Wiarusowi Polskie
mu" licznych nowych na lipiec, sier
piek i wrzesief1 pozyskać abonentów. 

„w i a r u s P o Isk i" 
kosztuje na całe trzy mie iące, wraz z 
bezpłatnym dodatkiem religijno-powie
Sciowym p. t. 

„Posłaniec l(atolicki" 
tylko 

1 markę i 50 fenygów, 
a z odnoszeniem do domu 42 feny~ów 
więcej. 

Każdv może też posyłać za tę samą 
sumę „Wiarusa Polskiet?oH swym ro· 
dzicom. krewnym. znajomym, zarówno 
czy mieszkają w Polsce czv też 2:dzie 

indziej. 
Trzeba tylko pod adresem: „Wia

rus Polski". Bochum nadesłać J mark 
i 92 fenyJ,!ów 

oraz dokładny adres osoby, która 
ma gazetę otrzymać, a poczta owej o
sobie codziennie „Wiarusa Połskie~o" 
dostarczać będzie przez lipiec, sierpiei1 
i wrzesień. 

Przy zbliżającej się zmianie kwartału 
należy się starać, aby każdy Polak na 
obczyźnie zaoisa? sobie „Wiarusa Pol
skiego." · · j ,_ •... • Jl 

Zjazd katolicki. 
Zjaz<l pisarzy ~ dzienni'k.arzy kato

lickich pierwszy dzie1i ~zynności swo
ich rozpoczął od wysłuchania modłów 
w 1kościele pp. wizytek, gdzie prze& 
,wielkim ołtarzem, umajonym zieieni&,l 
J krzewami, J. E. ks. biskup K. Ruszkie 
wicz w asystencyi ks. prałata Roolhie
lit'lskiego i licznego kleru odprawił u
uroczystn Mszę św. Swiątynię zapel
nila licznie zebrana publiczność, wśród 
,której znajdo\wiło się wielu księży, 
'przybyłych na zjazd ze wszystkich nie
mal dzielnic p0lskich. 

J. E. ks. arcybiskup Teodorowjcz 
zasiadł na tronie przed wielkim ołta
rzem w towarzystwie' 'księży 1pr/.iła-
1tów: Gnatowskiego i Łubiell!Skiego. 

Podczas nabożeństwa „Lutnia ' od
··śpierwa~a mszę „Tamtum ergo" Ver"" 
hulsta, 0 Veni Creator" wedlug starci 
melodyi reHgijnej„ l)rześliczną pieśń 
Kurpińskiego „Kto sic w opiekę poda. 
Panu swemu' 4

• 

Z kościoła wszyscy uczestnicy zja
zdu udali ię do Resursy ob~tel
skiej, gdzie w głównej sali, przystrojo 
:nej wizerunkiem Matki Boskiei Częst<> 
.chowskie} i portretem Papieża Piusa 
X, oowoli zaczęła zbierać się publicz
i11ość, pragnąca uczestniczyć w uroczy 
stości otwarcia zjazdu. 

Około godziny 11-tej do sali obrad 
,weszło prezydyum zjazdu. złożone z 
J. E. !arcybiskupa T,eodorowicza, JE. 
ks. biskupa K. Ruszkiewicza, prezesa 
Ludwika Górskiego i .redaktora „Wia
ry", Rogera hr. Łubieńskiego. Na prze 
,wodniczącego zjazdu zaproszono Pa-
1wla ks. Sa·piehę, na wiceprezesów pp. 
Rogera hr~ Łubieńskiego, prof. M. Thul 
liego z Lwowa i S. Szwfaikerta, reda 
ktora „Gazety Polskiej 4 

• wychodzące! 
.w Chic'1!g-0. 

Po przemówieniu ks. Sapiehy, hr. 
Łubieński odczytal telegram, przez ko
mitet organizacyj1ny onegdaj' wysiany 
do Ojca św. na imie kardynała Merry 
del Val, z prośbą o blogosłlawieństwQ 
dla zjazdu. Zebrani powstali z miejso • 
·i wysluchali depeszy, którą Podajemy. 
w dosłownem przekładzie z języka ła
ciriskiego. 

„Rzym. Watyikan. Jego Eminencyi 
kardynałowi Mery del Va1. 

Wierni Stolicy św. synowie z łej 
Polski, zebrani \\r Wm ·zawie 1a pier
wszym wiecu katolickim pisarzy i pu· 
blicystów w dniu 1 -go bm., kłaniając 
ię do ~tóp .lego ··wiątobliwości OjCJJ 

·\: ' · Piu a -go i wyznajric ' e zupeł
ne i nienaruszalne posłuszel1st\ o zglę
dem ..._ tolicy ·, „ upra zają Wa zą :E
minem: ę dlt1 pozy kania -0bfit:v.ch dzie 
ła tego o o Ó\ r o yj •dnanic im po
tol kiego błogosławieństwa." 

W odpowiedzi komitet od kardyna
ła Merry del Val wczoraj otrzymał 
-Oepeszę treści następują ei: 

„Ojciec św. życzy zjazdo\ i pi a
rzy i dziennikarzy ckatolickich z icałei 
Polski po viodzenia i hętnie udz:eła 
ł ogo, n ~eri. twa A po tol ki~go". 

Na tępnie hr. Łubie(1ski odczytał 
<lepe zę od ar ybiskupa im01ia z zy
mu, którą ' przekładzie z francu kie
go ':-..r do rownem dpi ie podajemy: •• ie
zmi rnic żałujQ, iż nic mogę osobiście powi 
tać czlonków zjazdu. Nie hai Bóg blo
gosła\: i ich prace". 

J. E. ks. arcybiskup Chościak·Popiel 
nndestał zawhdomienie następujące~ 
.. Dostojni pano' ri ! Zniewolony , tanern 
zdro,via do nieobecności na waszem 



!zebraniu, a o'Cema_.ąc należycie donio
słe zadanie, jakie vrasa katolic~'3. ma 
-Oo spelnienia względem spraw kościo
Ja, ślę wam, czcigodni panowie, z glębi 
1serca pasterskie błogosławieństwo i 
życzenia, abyście chwalebny cel wasz 
j1aknajskutecznieji osiągnęli.". Podo
bne zawiadomienie 1I1aKiasłał O. Rej ... 
man, którego ważne sprawy klasztorne 
zmuszają do Pozostania w Częstocho
wie. 

W dalszym ciągu hr. Łubieński od
czytał szet1eg depesz i listów~ na<lesła-
11ych z rozmaity-eh miejscowości, a 
między innemi od arcybiskupa Bilcze 
wskiego, biskupa Pelczara. Andrzeje
wicza z Gniezna. PaHuHona. Niedział
kowskiego, Zwierowicza, Zdzitowiec
kiego, Wnukowskiego, Jaczewskiego i 
Kessleira z Ekaterynoslawia; admini
stratorów: Deni•siewicza, Antoniewicta 
i Brudzińskiego. Ze Lwowa, ·od profe
sorów: Wlaidysląwa Abrahama, Józe
fa Kalienbacha i, od rndaktora Adama 
Krechowieckiego. Z Krakowh od re
ktora K. Morawskiego, profesora, '-Vt 
Jaworskiego, KrzymuskLego, M. Zc1zie 
chowskiego, St. Tarnowskiego, L. Ma11-
kc,wskieg-0, St. Tomkowicza i t. 11. 

W sali obrad, niemal po brzegi· 11a
pelni-0nej publicznośdą,, międ;~.Y' ucze
stnikami zjazdu ze stanu ducl1'1wnego 
byli obecni w znacznej Liczbie księż.a. 
kanonky i pmlaci z caJej Polski. 

Następnie hr. Łubieński zawiadomil, 
iż d-0 prezydyów w sekcyi poszczegól
nych wybrano: do sekcyi I (prasa ka
toHcka) pp. Juliana Kazimierza Jta,siń
skiego, Ksawerego Chamca i S. Szwaj
kerta z Chica,go; do sek cyi II (praJSa' ka 

· tolicka ludowa i jej kolportaż) pp. Ko
siakiewicz:a·, ks. Skarzyńskiego i Jana 
Jeleński'ego; do sekcyi III Cszkó'lnic
two) ~s. prałata Gnatowskiego, Korsn.
ka i Zambrzuskiego; do sekcyi IV (iprn 
1paganda idei katolickiej.) pp. Bartyno 
wskiego z Kra:kowa, hr. Ronikera i ks. 
kanonika Niewiiarowskiego, 

Po zaliatwieniu czynności wstęp
nych zabrał glos J. E. ks. arcybiskup 
Teodorowicz, uprzedzając, że wlaści
we przemówienie odkłada do czwar
tkowego zebrania Qgólnego, obecnie 
zaś kirótkiemi st.owy pragnie powitać 
uczestników pieirwszeigo zjazdu litera
ckiego w duchu katat.ickim 'j zazrf)1-
czyć donioslość takiego zjazdu 
dla dążeń narodowych w tych cię
żkich 1chwilach ~przewrotów socyal
nych. V/szyscy niepodzielnie powi111ni 
stać pod sztandarem katolicyzmu, któ
ry był, jest i będzie puklerzem dla na
szeg;o narodu. Przemówienie dostoj
nika kościon1 kilkakrlQtnie było oklaski
wane przez licznie .zebranych słucha
czów płci obojej. 

Następnie przemawiali ~eszcze pp. 
S. Szwajkert i Walery Gostomski. 

O godzinie 4-tej po poludniu r.ozpo 
!częly się obrady sekcyi poszczegól
JJyd1. („Kur. War.") 

17) 

ŻUBR OWIE 
()powiadanie hi~toryczne wedlug po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

Franciszek austry~lCki po darem
nvch z Francyą zapasach, goją•c bole
~ne szczerby pogromu 1austerlickiego, 
czekal spokojnie wyniku wyipaJdków, 
sposo1biąc się skrycie do wojny, a dwór 
jpruski tajnemi notami łudząc. Anglia 
nie otrząsnęła się byto ieszcze z idei 
miłośnika palwjtu, ministra Poxa, i 
choć wylądo:wanie ·wojsk swoich w 
Hamburgu zapowiedziała, nie zdążyła 
z Pomocą. Cesarz zaś Aleks:arnder nie 
mógt oprzeć się pewnej niechęci ku 
fry<leryk. za jego niedawną przewrn
tność, która, gdy g-0 dlQ związku prze-· 
ciw Francyi przed Austerlitzem nama 
v.riano, sprawiła, że Prusy, udają·c iprzy 
jaźń dla Rosyi, ni.e· zrywały z Bonapttłr
tem - tu i tam po'lując na rzucenie im 
ochłapu za zdobycz. Gdy atoli król 
Fryderyk błagać nie przestawał, cesarz 
Aleksander, wspanialiamyślnośdą wie
dziony. 'C.'l:łł się w kof1.cu na:klooić do 
próśb Pryderyka i wysłal byl korpus 
pod przewodnictwem generała Benig
sena. Ten choć postępowa? szybko, 

Zad an.le deta1·1stor \Y wobec rodzimeao I chodzić, natenczas znalazłoby się dla ! M~rkiewicz, CZY Bendl~wicz ,cz~· Stab~ow_ 
Ea OQ'ólu korzystniejsze załatwienie spra· 1 ski, czy Drostc lub z,\. 1erzynsk1. Nagorski ,. 

Przemysłu I. handlu. · L„, N · k aJ·ą większe zadanie. i wiele ir:ny~h jeszcze, '\:sz_Ystkie te ~irmy 
WJ-: ~si up~y m . nie z kap1talow powstały i me na starcs opie ~r 
Om. m~Ją w pierwszym rz~dzie ~two- ·· rają się tradycyi, lecz powstały mozolem i ~ 

(Dok-0riczenie). rzyc silny przemysl polski, ktorY?Y trudem własnym, a jeżeli dziś w społeczeń b( 
Wielką rolę w każdym przemyśle dał zatrudnienie szeregom ludu P.alsl~1e~ stwic naszcm tworzą większy przemysł, to ~ 

odgrywa wczesne przejrzenie z.ap.o- .go, wygnanym z ziemi. Oto w1elk1e I- w każdym razie nie przedstawiają jeszcz~ ~ 
trzebowań. Dlatego też detalista wi· zaszczytne zadanie kupiectwa polskie- milionów, by tak straszne i ciężkie mogły ~ 
nien jakniaj'prędzej Podać fabrykantowi ,go. znosić straty. 
ilość potrzebnego towaru tak. aby ten- Pamiętać 0 tern winni także kupcy Niest~ty tego hurt~w_n~go przemys!u ~a~ i 
że mógł swą produkcyę do popytu za- polscy na obczyźnie. W.iełe w tym kie- · ~zego, Jako na terazme1sze stosunk_t, Jest 
stosować. Niestety ileż to naszych de- .mnku zdziałać mogą także odlbiorcy, 1eszcze bardz? mal o. . 
t 1. t • w statn1·e1· cl1w1·11· robi· '7r:imo' d · · ri • •1 · t · · _ I Spoleczenstwo nasze ma obecme tyle 
I a IS ow o uu· - ,w~zę Zie ząl\..l311ąc - o 1 e lS meJą po detalistów, że wprost dziwnem się wyda-
1Wienie, a niecierpliwi się, jeżeli ono nie sk1ch wyrnbow. je, że nie mamy jeszcze przedsiębiorstw 
ii;ostanie natychmiast wykonane. ~·111! , u!'"_,. _.!Wft :a wielkich na wzór niernców, np. fabryki za-

Prócz te·go <letalista, stykając si~ z· uwofne kWOSfye dla naszerro h~ndlU palek, fabryki papieru, fabryki masla pal- ; 
'bezpośrednio z publiczmością najlepszą I r1 & u mowego i innych tluszczy. Nie mamy wiel 
.ma siposobność do poznania jej upodo- k 'f · I d · kiego domu hurtownego. kolonialnego, to 
bań, d-0 zbadania jej iPOtrzeb i wysłuch:.t z ro Kim pog ą Gm na .jego jest takiego„ któryby z najpierwszymi kup 
,nia niedomagaf1 i błędów pewnych to- rozwój. stopniowy, cami mógł pracować, a mogłaby taka Pul-
,warów. Na to wszystko winien on swe ska firma wprost bajeczne mieć powodze-
mu dostawcy zwrócić uwagę, zrobić referent p. Artur Gustowski, z Opalenicy, nie i milioHowe obroty. Cóż kiedy wobec 

przedsiębiorstw takich panuje u naszych fi ,mu propozyicye CO· do ulepszef1 i t. p., a wydawca „Kupca". nansistów wielka obojetność. 
z pewnością kbżdy dostawca bę.dzie (Ciąg dalszy)_ Znam taki dorn wielki, który możnaby 
mu za to wdzięczny. Często wyrób W branży żelaznej, konfekcyjnej i bla- przez większe ufinansowanie do takiej po-
rodzimy nie znajduje pokupu z p-OWJClU watnej natomiast zdrowsze znajdujemy tęgi podnieść, żeby milionowy mial obrót 
drobnych usterek, któreby z latwością stosunki, czego może to powodem, że do Dorn ten poszukiwał wspólnika. Na anons 
można usunąć. Niestety detalista nie u- tych branż dluższej potrzeba praktyki a zglosilo się kilku. Ale bez skutku, bo to 
,waża za potrzebne, 0 usterkach tych fa. przedewszystkiern i większego ~apitalu za- przeważnie pessymiści, gdy chodzi o przed 
,brykantowi nawet wspomnieć. Odpo- kladowego. Mówiąc już o detalistach i śle- siębiorstwo handlowe, a optymiści pod in
.wiedź jego zwykle brzmi: „arty kul ten dząc te tak częste upadki młodych kolonia- nym względem, jeżeli chodzi o handel zie-

listów, uważam sobie za obowiązek wypo- miq, gdzie ludzą ich korzystne nieraz obec
nie ma powodzenia, nie mogę go zta- wiedzieć kilka słów, jako apel hurtowni- ne sprzedaże, gdzie oclra~u dzicsi4Jki tysię 
.tem .dalej kupować"', i zaopatruje się \V ków naszych do odnośnych detalistów. Mo cy zarobić można jednym zamachem a za
dany towar u obcego. Jestto wipraw- że taki apel i niemoralny, ale nam, którzy pominają, że je jednym zamachem stracić
dzie najwygodniej•, lecz nie jest to po- żyjemy w wyjątkowych stosunkach wobec można .. Takie niezdrowe wytworzyły się 
stąpi'et1ie słuszne, i1akiego· interes ro- przewagi kapitalistycznej niemieckiej, to u- stosunki, że matka nasza żywicielka stała 
dzinnego przemysłu wymaga. chodzi. się przedmiotem bezprzykładnej szacherki. 

Niezmierinie ważną rzeczą jest d:a Szanowni panowie kupcy! Jeżeli widzi (Dokoiiczcnie nash1pi). 
h t 'k · .c b k t kt J cie, jeżeli czujecie, że na kruchej interes ur owm a 1 1~1 JY1 ain a pun ua ne re- d h . ~...:!!~~!!"11-;'WliM • =.?:... 4 
!guJ,owanie rachunków prze.z od11Jlor- Wasz spoczywa po stawie, to oc t~Tt~aJ-

k cie naszych hurtowników i fabrykant0w Ziemi~ l\Ołs!dt~ 
.ców, gdyż tylko w takich wypad' ach Często naprzyklad się zdarza, że jakiś ku- f 
można przeprowadzić iakąś kalkulacyę piec, który nas dotychczas często nie znal Pru~ Zat:,~odnil()h~ Wa1•mi! rn~.11iur. 
Niestety pomiędzy naszymi detalistami (mówią z własnej praktyki). pisze do hur 
,mało jeszcz:e jest takich, którzy by w townika lub fabrykanta. „W obec hasła Kościerzyna. Z obcych rąk jest do na
.tym wzglctdzie nie grzeszyli. A prze- „Swój do swego", uważam sobie za obo- bycia miejsce, obszaru 68 mórg dobrej, cie
cież przy małej dozie dobrej woli dafo- wiązek, odtąd z polską firmą w przyszlo- plej i bardzo urodzajnej ziemi z wszelkim„ 
by się w tym kierunku ba.ridzo wie:e ści pracować" i zamawia raz, drugi raz i znajdującym się na niej inwentarzem za o-
lnaprawić. jeszcze kilka razy. Polak grosista zawie- kolo 21 OOO mk. Wtem jest 6000 mk. renty!> 

b f d l · kt, t k t która się za 40 lat zamortyzuje. Bliższej in-znra·z' y\''SZY sto·sunek, 1·aki i'stnieJ··c rza, o u a ro a rnw1, ory na a szczy - G 
w ''V ł h ł · • • formacyi udzieli ks. prob. Lipski w ar-~nomiędzy de1aucznem kupiectwem a ne powo uje się as10, cieszy się, ze nowe- (L f Id ) . 

•"' go zyskał odbiorcę, Spodziewa się produ- czynie pod Liniewem ien e e w powie-
hurtownictwem i przemyslem, przyj· ktywnej pracy itd. Przychodzi dzień płaty, cie kościerskim. 
dziemy do przekonania., że dalszy roz- monituje go po kilka razy i nie skarzy bo ł(widzyn. Ostatniej nocy zgorzał śpi
Jwój naszego przemysłu i handlu hurto- polska dusza nie taka harda i bezwzględna, chlerz kupca farchmina przy ulicy poczto-
1wnego w pierwszej linii zależeć będzie ona ufa i cierpliwie czeka. wej. Wielki zapas towarów zniszczony. 
od postępmvJmia detalistów. Ponieważ Wreszcie odbiorca raczył się odezwać, Susz. Naglą śmiercią umarl 45-letni 
.zaś w obecnych naszych stosunkach przyrzeka szumnemi stowy, że wkrótce za szewc Zaffran. Będąc zatrudniony ~rzela
,spo,!eczno-po'1itycznych uprzemysło- placi, lub też, aby zamydlić oczy, nadeśle dowywanicm towarów na tutejszym dwor 
.. wienie 1poJ.skich dzielni1c stało się zada- coś a Conto i przytcm większe znów daje cu kolejowym, Pnclł nagle i skona!. 

l · N h t ·k · · · t Kartuzy. Lista kuracyuszy, którzy pr7y 11iem, stanowiącem 0 naszem istnieniu, z ecernc. asz i ur owm me umie 1 eraz 
I' b 1 d · d , ·' · f kt · byli dotąd dla poratowania zdrowia, wyka-p rzeto nasze kupiectwo detaiHczne ma jeszcze ezwzg ę me o mowie I e e uu1e 

dalej. I tak rośnie conto odbiorcy. Zapóźno znje obecnie 74 osób. 
obowiązek, jak najsilniej w tym kierun- poznał się nasz hurtownik i fabrykant, że 
lrn prncow.ać. ma do czynienia z człowiekiem nie zaslu-

W usiłowaniu tern cak społieicze1i-- gującyrn wcale na kredyt. Nieunikniony nad 
stwo będzie j,e Li1wsze Wspiera.ro, gidyż chodzi konkurs lub też „spali się na zigmo" 
postawiwszy sobie haslo „swój do Takie ciosy dla naszego jeszcze nie 
S\Vego" wymaga, a:by i kupiec Pofak rozwiniętego przcmystu i hurtownictwa są 
kupował u fabrykanta i hurtownik.a1 Po nieomal zabójczymy. My przecież '.Vszyscy 
laka. Niezbyt sympatycznem byloby dopiero się dorabiamy, jesteśmy nowymi 
bowiem zaidlrnie kupca kupującego u ludźmi bez tradycyi kupieckiej. Nasze przed 
obcych, a nawolująCBRO równocześnie, siębiorstwa nie powstały z wielkich, lecz z 

małych zaczątków mozolnej pracy jedno
aby Polacy w imię solidarności kupo:vv·a stek. Przejdźmy wszystkie naz\viska zna-
li u niego. Bez takich kupców sp.ole- nyclL naszych większych firm, czy to Igna
czeństwo mogłoby się obyć; jeżeliby towicz, czy to I(asprowicz, czy to Gano
,tylko mi.alo ·O podobne poś,rednktwo v, icz czy CzepczyfJski, Woyniewicz, czy 

nie mógł sprostać błyskawicznym rn
chom armii naipoleońskie}. A raczej nie 
'Przyipuszczał, aby ci sami oficerowie 
pruscy, którzy nie dawno jeszcze, za
ipałem wojennym uniesieni, pod okn{1-
rni posła francuskiego w Ber~i·ni,e· ostrzy 
li palasze - bez ·wystrzału Poddawali 
forte:ce, składali h\J.1of1, lub na widok 
jednego orla cesarskiego pierncha'li w 
rnzsypce. 

A przecież Bonaparte nie chciał tej 
wojny! Listy odręczne do króla pruskie 
go pisi1~, p-0w.olnym będąc na wszel
kie wykręty posła niemieckiego Kno
ibelsdorfa, i dopiero gdy noty Fryde
ryka ·sta·ly się cornz natarczywszemi, 
a żądanie uznania przez Francyę związ 
ku pólnoonego państw zagraża~o lidze 
1reńskiej. Narpo!eon skinął i trzykroć 
stotysięcy woi'sk11 ruszylo od brzegów 
Renu. 

Król ·pruski skwapliwie podjął rzu
coną mu rękawicę i zwolal wielką ra
dę wojenną. w której zasi.a·dali starzy 
a doświadczeni generałowie. Więc sie 
derndziesięcfoiletni książę Brunświcki, 
stawny rnwrtszatek Mollen<lorf. żołnierz 
znakomity a towarzysz F1rydery~h W. 
książę Iiohenloe. M_~ssenbach generał 
kwatermistrz, książę krwi, Ludwik Per 
,dynad, wódz niespożytej odwagi i roz 
w~żny BIUcher i RUcher3 Kalkreuth i 

Schmettau, Tauenzie111. a w Jrn1'icu sam 
książę Wilhelm August pruski - opra 
cowa1li p]iny bitew i ruchów wojska, 
każdy krok ważąc, każdy rozkaz suro 
wemu sądowi poddając. 

Napoleon tymczasem czasu nie tra
cił, okmów nie układał, rzutem orlego 
wzroku ogarnął Europę, nailep!Sze kom 
binacye pruskich wodzów jednym ru
chem ręki niwecząc. Każdą zajętą po
zycyę nieprzyjaciela na swoją cbrac,l
ją c korzyść. 

Jeszcze nie skirzeply potoki krwi pru 
ski ej pod Jeną i Auerstaedtem. gdy ge
.neral Kalkreuth ·po111ió~t klęskę pod 
Oreussen, a w trzy dni później~ poddał 
się wraz z 10 OOO iarmią. 

Marszałek Davoust zajal Lipsk, Ber 
.nadotte zniósł pod Iialą księcia Wirten 
·berskiego, zaloga Szpandawy zJoiżyla 
broń przed Lannem, książę ttohen:·oł1e 
wzied Muratem pod Preslau; Szczecin, 
Kistrzyn, Lubek::i, Magdeburg kapitulo 
wa.lv ;po kolei, oddając iW ręce Francu
zów tysięcy dobrze wyćwkzonego żo 
nierza, zapl1sy aminicyi, setki armat, 
niezdobyte mury forttJczne. Nigdzie 
żadnego oporu„ żadnej ,{)lbrony dłuż
szej. Jeden zewlok bohaterskiego księ 
cia Ludwika Ferdynanda pod Sa,Ją, a 
po1em już tylko biale chorągwie parla- ~ 

Z Wicl~ gr Pozrahsldelf.@;, 
Gostyń. Na wiecu szkolnym w Gosty

niu, który się odbyl w piątek, uchwalono 
zaniechać strejku szkolnego wobec fizycz
nej sily rządu i wystać równocześnie pro
test do inspektora szkolnego, rejcncyi i do 
ministra. 

Poznań. Zmarly nauczyciel Skalski,. 
pozostawi! po sobie I.OOO.OOO marek ma
jątku. Z tego glówna część spada na fa- · 
milię. Nadto p. Skalski zapisał za pośredni. 
ctwem ks. prałata Wawrzyniaka 300 tys .. 
marek na Tow. Pomocy Naukowej, a JO, 
tys. mk. przeznaczyla familia dla biednych_ 

mentiuzy, upokarzające traktaty i j1eń-
1cv a kontrybucye. 

Król Fryderyk schronił się ze szczą 
tkami armii do Królewca i1 znów rozpo 
cząt uklady. Naipoleon tymczasem Sa
sów obdarzył wolnością, garstkę szwe
dzkiej odsieczy„. pouścil do domu, szu 
kając, wedlug swego zwyczaju„ spr:zy
mieirzef1ców pośród nieprzyjaciół. 

Burza zclllwala s:ę cichnąć. Aż na- · 
iraz, w śla<l za Humami zbiegów prns-
1. ich. c:cF„ij,1:·vch ku Wiśle i Ward • 
ruszyły dia11ei zwycięskie orły pięcio
ma wielkiemi koilumnami, prowadzon~ · 
mi przez marszalików Augereau, Davo
usta, La.rac\!, Murata i brata cesa\f·sk\e· 
go Iiierooima. Wejście armii kancu-· 
skiej1 do ziemi, Prusami NDwow.scho
dniemi zwanej, 'poprzedzili liczni wy
słańcy geneirała Dąbrowskiego i Jó
zefa Wy1bickiego, a przed nimi jeszcze· 
.głuche wieści, pełne nadziei, mar slo
·dkich i ułud zwodniczyich. I zainim p!a 
cówki francuskie a rekonensanse zdą
żyly ·sięgnąć gnanie Wielkopolski -
już kraj· caly prized nimi wrzał a sposo
ibil się do czekających go wypadków. 
Imie Napoleona rozbrzmiewało coraz -. 
silrniej, ·budząc ludność z odrętwienia. 

,·, (Ciag dalszy nastąpi). 
~~~ .. „ ~ 

' l~.·:l:.:,~ J • ! ' • I 



ostrów. Tutejszy żyd Moses, który zar
·awszJ ~vielu oby\vate!i czmychnął za 
,ranice. p1sal w tych dniach z ~rukseli do 
1wiadowcy masy konkursowe1 p. Gold
:hmfdta. w_ liście tym podaj~ powody 
· aczcgo musiał_ zbankrutować i podaje na~ 

·iska osób, ktore go do tego doprowadzi-
" Przyp~szczają, że _Mo_sesa wkrótce po 
hWYCtb o ile on sam się me stawi i nie od-
dobrowolnie prokuratorowi. W ostat

: czasie przysięgało znowu wiele osób 
e podpisy ich jako żyrantów pod weksl~ 
·sił iaiszowal)e. 

Ze Slązka czyll Staropo!skJ. 

nowa będzie jeszcze gorsza, z da\\ ną 
można było dojść do porozumienia. 

Na posiedzeniu polskich członków 
Izby postanowiono. aby ię z brać ju
tro i uporządkowl'tć pr01orl uly. Oma
wiano gorąco -osa tnie wypadki. \' / 
końcu po 'iedzenia przybyli mahometa · 
nie, by ostrzedz, ~,e policya dowiedzia 
ła się o zebraniu. do lokalu Kola poliera 
jednak nie przy zła. 

Aresztowano so ')1al-rewolu<:yoni
nistów Archangielskiego, Tschwinskie 
go, Dołogopołowa. Uwolniono Bere
,zina i Tschwinskicgo. Aresztowano 

Opole. „Gazeta Opolska" pisze: Do- ,socy.al-demokrntów: Anikina, icro.wa, 
~adtt.iemY się z poważnej strony ducha- ,Dżaparidże, Ceretellego, (Jzola. 
ne~ i~ wszelkie zabiegi w kierunku poro- W Petersburgu zupełny spokój, nic 
1nuema _polsk_o-~entrowego P~zos_taną ma żadnych objawów wzburzenia. Pa-
re!IIIle~1n,_ P?llle\\ aż do kor_nprmms~ I ta~ n uje zwykły nastrój świąteczny. N/1j-
przy1dz1e, za mal o chęci i dobreJ woh .· , . , . . . . . 
temu jest po stronie centrowej na $tą- wyzszy manifest rozlcp1ono po ul1-

u. Nie wątpimy, że zapatrywanie owe-1 ·cach. , . . . . 
kaplana jest słuszne; całe obecne polo- Aresztowano łuz prawie ~~zystk1cl~ 

nie wskazuje na to, że trzeba je uważać socyal-dc.mokratow cztonkow byłeJ 
czasem za zupełnie uzasadnione; atoli Dumy. · 

·e mniej słuszucm i uznania godnem jest, 
po stronie polskiej nic szczędzi się ża-
ych zabiegów, aby dojść do porozumie
. Ody to okaże się dareml}em, będzie 
,y11ajmniej opinia wiedziała, komu winę 
sk i strat poniesionych przypisywać. 
Opole. Wielki warsztat kolejowy re

racyjny ma być w Opolu zbudowany. 
.'.rzebncgo obszaru pod budowę dostar
.Y miasto Opole fiskusowi kolejowemu 
platnie. Chotj.zi tu o wielki teren, któ
przylega do ulicy Ciesielskiej, ulicy Suze 
:\iei i koszar, względnie do gminy I(ról 
wawieś. Ponieważ miejski teren (prze-
eil ziemi) nie wystarczy na budowQ war 
tu, przeto fiskus dorninalny w Król. No-

\wsi odstąpił fislsusowi kolejowemu BOO 
'rg ziemi na ten cel. Oczywiście przez 

Zaburzenia we Francyi. 

W środQ rano aresztowano głównc~o 
przywódcQ ruchu winiarzy, burmistrza 
Perroula, odwieziono go rrnuz\ yczajnym 
pocic.igiem do wiezienia \1/ Montpellier. 
Miasto Naibonnc, w którcm zcbrafy siG 
\Viclkic masy ludu, zamicrzahicc bronić 
Ferroula przed arcsztownniem, obsadzono 
silnie wojskiem . 

Proces StOssla. 

Generał Stćissel stanie niczadtugo przed 
s:1dcm wojennym oskarżony o poddanie 
portu Artura Japołiczykom. Dochodzenia 
do\vodowe w tej sprawie już ukof1czono. 

Spisek na konsulów. 
irowadzenie do skutku tak wielkiego Wcdlug pogłoski z Aten w Urccyi przy 
edsiębiorstwa miasto wiele zyska, a po lapano list centralnego komitetu maccdoń
waż interesowana jest w tej sprawie tak skicgo w Sofii adresowany do członka jc-
1ąsiadująca Król. Nowawieś, orzcto od- dncgo z komitetów podwładnych, tej treści, 
"zją się glosy za tern, aby gmina ta przy że komitet uchwalił zamordować konsulów 

fa się do miasta. g-reckich w Macedonii a początek zrobić z 
Chorzów. W środę ostatnią przed świę konsulem w Salonikach. 
Bożego Ciala oddam się z domu rodzi- r!r!ł=~-!l!!!li!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!I•~· !!!l!!!!!!!!!!!!'!~~,!§~!!!'!!!'!!-!!l~!l.!a•!!!w!!!!!!• 
kiego 11-letni Pawel Dubiel i dotąd nie 
rócil. 
Bytom. Morderca I(ioltyka i Liberko
zatożyli przeciw wyrokowi sądu przy
ych rewizyę. 

-
Po rozwiązaniu Dumy. 

~atleci postanowili ograniczyć się 
Wdania odezwy do wyborców z 
:aśnieniem swej polityki w Izbie. 
a·liści ludowi powtrzymują się od 
!kich wystąpi,eń i przygotowujq 
aśnienie przedmiotowe dla wybor 
· Socyal-rewoJucyoniści postano
nie ukrywać się i oczekiwać are
wania. Niektórzy socya!J-demokra 
ryli się. P1hwica nie jest zadowo 
. ~ noweg.o prawa wyborczego. 
gm i inni wytpowiadają zdanie, że 
Warto bylo rozpuszczać Izby, gdyż 

z rożnyoh stron. 
Najlepsza sposobność nadarza się Ro

dakom i przyjaciołom „Wiarusa Pols~iego" 
by pozyskać dla pisma naszego nowych 
przyjaciół i abonentó\V. Komu sprawa na
rodowa istotnie leży na sercu. ten będzie 
się wszelkiemi siłami staraf, by ,1Wiaruso
wi Polskiemu" zjednać tyle abonentów, by 
mógł skutecznie walczyć ze wszystkimi ha 
katystami razem. Prosimy przeto naszych 
przyjaciół o pozyskanie nam nowych pr;;i;ed 
placicieli na trzeci k\vartal. 

Gcbenkirchen. Na kopalni „Consolida
tic•H II • został górnik l~eunin~ poraniony 
obry\\'C:J<icym siG węglem. 

Gelsenkirchen. Na lącc w Iiiillc11 zna
leziono zwłoki jakiegoś nowonarodka. Sle
dztwo wdrożono. 

Sodingen. Na kopalni .,Mont Ccnis I" 
spadli górnicy R.zadki i Tomaszewski w 
70-metrown przepaść i na miejscu się za- ' 
bili. 

Hołsterhausen. Górnik Burkei, zajrza
wszy za gtQboko do bntclki, usiadł w rowie 

i usn. t ale już na ·ieki. Pijani a otruł ię 
alkoholem. 

liihlhe!m n. uhrą. a fabry c Thy -
na s h ~ ycił cl ktrotcchnik ałzmann za 

drut 'Clcktryczny i został na miejscu za
bity. 

Duisb rg-Meiderich. Właściciel hot lu 
.,Kai crhof'", Mayer, umarł na udar serco
wy ' r chwili, gdy '·ybi ral :>ie; w podróż 
poślubn~ z swą młoda żoną. 

Tow. gimn. „Sokól 0 w Kottenbura:u 
donosi zacnym d ruhorn, iż w niedziel~. dn. 
23 bm. o godzinie 1 odbędzie się nadzwy
czajne zebranie, na które się zacnych dru-
hów serdecznie zaprasza, ponieważ będą 
ważne sprawy. Tak samo zaprasza się 
\· szystką młodzież ze Schwcrinu i l(otten

burga, aby przybyfa na nasze zebranie i da 
la się zapisać na druhów. (3) 
Czołem! Wydział. 

Bractwo Róża(1ca św. Młodzieńców w pa
rafii Najświętszej Maryi Panny w Oberhau 

sen 
donosi, iż w nietlzieh;, dnia 23 czerwca po 
południu o godziuic 4 odbędzie siG zebranie 
w lokalu pana Ulcnbrucha. Miihlheimska u
lica nr. 274. Zapraszamy wszystkich zela
tonhv t yd1 k<'if ek i t eh wszystkich, co ma
jq d1~ć wstąpić do Bractwa l óżaricowc
go, aby ani jednego mtodzie1ka polskiego 
t11 nie było w Oberhausen i · okolicy który 
by 11ie należał do różaf1ca, wiGc Młodzic1i
cy ! do dzieła Bożego, a Najświętsza Ma
ry a Panna bGdzic za nas łJoga prosić o la
ski potrzebne. Królowo J~(Jżaf1ca św. Módl 
siG za nami O inknajlicz11iciszy udział prosi 
(3) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokół" w Hcrnc 
donosi swym druhom oraz życzliwym Ro
dakom, iż w niedziele, dnia 23 bm. o godz. 
3 i pól odbcdzic sic zebranie w Domu cze
ladzi katolickiej. O jaknaj[icznieiszy udział 
sit.; uprasza. Goście mile widziani. 

Wydział. 

Baczność Bruckhauscn ! 
Zebranie abstynentów w Bruckhauscn 

odbQdzic sie w nicdziclG, dnia 23 czerw ~ 
punktualnie o godzinie ó wieczorem u pana 
rioni11ga, ul. Cesarska, Na porz4dku dzien
nym ważne sprawy. Goście mile widziani. 
O licrny udział uprasza Zarząd 

Tow. św. Idziego w Oberh. - Lirich 
donosi szan. czlonkom, oraz rodakom z Li
rich - Oberhausen i okolicy i Towarzyst
wom, które zaproszenia odebrały, oraz tym 
które dla braku adresów zaprosze(r nic odc 
braly, iż obchodzimy w niedziel~, dnia 23 
czerwca naszq pierwszą rocznice poświe
cenia chor~igwi, a drugą zaloż. Tow. na któ
rq wszystkie szanowne Towarzystwa oraz 
wszystkich Rodaków serdecznie zaprasza 
my. Towarzystwa prosimy przybyć z cho
nigwiami. Program: Od godziny 2 po po
łudniu do 4tcj przyjmowanie bratnich To
warzystw na sali pana Wicka przy ulicy 
I~osenstr. w Lirich: o godzinie 4 i pół wy
marsz do kościoła na nabożcf1st\vo z ka
zaniem polskicm. Po nabożei1stwie udamy 
siG do wielkiej sali p. Timermanna, gdzie na 
stąpi dalsza uroczystość podczas której kon 
cert, śpiewy, deklatnacyc, przemówienia, 
oraz bardzo ladny i zajmuj4cy teatr. Wste-

pne dla członkó • ·sz) tki h To a rz t 
JO f n, dla nie zlonkó · 50 fen. 

U •aga: iądz poi ki przyb dzie 
sobotc 22-go i zar z po południu b dzi 
lu hal spo :i.'icdzi. \ 1 niedzielę rano o godz 

7 i pól przy tepuj„ 1 o •arzyst~ o pół
nic do talu Pańskiego. Cztonkm •ie ;\'inni 
się w czapkach i odznaka h towarzys ·ich 
ta' ić. W na tępną sobotę, tj. święto Piotra 

i Pawła o godzi!liC 2 po południu odbędzie 
ię walne zebranie, na którem ani jednego 
członka braknąć nic po :i.' inno. Goś ie mile 
widziani. (2) Zarząd. 

Koło śpiewu „\ 'anda" Katernberg 
podaje S\ ym członkom do wiadomości, iż 
~ niedzielę, dnia 23 bm. odbędzie się o go 

dzinic 1 po poludnin po iedzcnic zarządu. 
Punktualnie o godzinie 2 lckcya śpie\ u o 
godz. 3 półroczne ' alne zebranie. O liczne 
zgromadzenie sie członkó ~' uprasza si . Oo 
ście mile widziani. (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy z f en i okolicy! 
W 11iedziclr;, dnia 23 czerwca, po poi. 

o godz. 2 odbędzie się pierwsza 
wycieczka lato w a 

do łasku przy Pcllinghau ·en, tak zwane
go „Grilncn Wald", 5 minut od dwor a 
l~eJlinghausen. A wiec prosimy wszyst
kich Rodaków o liczne przybycie, gdyż be
dą różne PiGknc gry dla dzieci i doroslych. 
oraz strzelanie do tarczy o nagrody. Dalej 
wiec Rodacy z rodzinami waszcmi 11a świc 
że powietrze, aby tam odetchnąć wśród 
swoich po całej tygodniowej pracy i po
k rzepie ie świcżem po\ ietrzem, a z pe
wności<t tc~o nic pożałujecie. Tak samo 
I 1odaków i I~od3czki z l~cllinghausen, 
1"'rohnhausen, Altcndorf i Altenesscn o ła
ska w przybycie upraszan_1y. 

Uwaga: W razie niepogody wyciecz
ka odbGdzie siQ w inn~i niedzielę, co się jesz 
cze ogłosi. (4) l(omitct. 

Ze Zjednoczenia Zawodo • Polskiego. 
Wiece „Zjednoczenia Zawodow. Pol." 

odhed:1 ~it> w niedzielę dnia 23 czerwca: 
4 po pot u p. Blumen

Kempc\"a. 
W Hontrop po pot o godz. 4 u p. Wajcr. 
W Gerthe w sobotG, 29 czerwca, po połu

dniu o godz. 4 u o. Brnsta. 
W Starogardzie po pol. o godzinie 2 w lo

kalu p. Buddy. 
W Hesscn przed pot. o godz. 11 w lokalu 
• p. Brauna. 

Zebrania członków. 
W Brambauer odbywają siG co trzecią 

niedzielę każdego miesiąca po południu o 
godz. 4 na sali p. Schultc Stradhaus w Gro 
pcnbruch dla członków z Brambauer. 

11ambom. Zebranie członków odbędzie 
sic 23 bm. na sali p. Buschmanna a nie 
p. Marego. 
W Hambo n przed pot. o godzinie 11 i pół 

w lokalu fJ. Buschmanna. 

Hombruch-Barop. 
Wybrany na zebraniu członków „Zie 

dnoczenia zaw. poi." nie nazywa się Mako 
wiak, lecz Makowiecki. 

„Zjed.n. zawodowe polskie." 
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Baczność! r-- Cześć Pieśni! 
niedzielę, dnia czerwca 1907 30-go 

odbędzie się 
o D 

, 

~ Zl zd 1~00 okręgu 
na WestCalię, Nad e11„ę i s. pr 

na sali p. lłliillera, przy ul. Lud,vigstr. 
.k • ś i 0 oraz wsz18ikłch nam pr&yeb,loyela Rodaków Jak najuprzejmiej za 

Na ~Jazd si~ lubowru ew P ew r.I B a a • a El D D 11 li • L1 a a • 
Q a a tJ a ie a m 11 a 11 o • • c 

PB OGRAM. 
---=::::>r..~8~ 
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l) ~d god7.. 1 do 2 po południu przyjmowanie Kół śp~ewackich, delegatów 
1 5) WystQp Koł śpiew. o nagrody klasy T, osobny wy tęp Koła śpiewu 

„Fiolek" z Recklingbauscn-Siid. „W starym dworze" .z to' arzyszeniem 
muzyki. i · · K t • ~ gosc1. . . oncer . . . K ł · oddanie ') z · · · d · c Acego mieJscowcgo o a i 6) Refernt o pieśni. · &gaJeme zJnzdu przez przewo 01 z"'? . . tk' h Kół 

Z . k u oraz pow1tame wszys ie przewodnictwa przcw. v11~z owem ' . . . 
śpiew. biorl'lcych udział w Zjeździe delegatów i gosc1. 

3) \ ' -i: "k" p- · · Zgody" N'ystQp miejscowego Kuła „Słow1 , „ iesn. · 
ł) Śpiew wspólny „Kto się w opiekQ''· 

Występ Kół śpiew. o nagrody klasy II. 
Rozd7.iclanie nagród. 
Pożegnanie Kół śpiew. i dalsza zabamL z tańcami. Muzykę dostawi p. 
Pietryga z Bruchu. 
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Baczność Kottenburg! 

Tow. Św. Alojzego w Kottenburgu 

Wielki wiec dla Polek i Polaków 
w Essen 

HAPTY ()l"az ręcwe robótkł wszelkiego r°" 
dzaiu czyści jak najstaranniej chemiczni~ 
fARBIERNIA GALLUSCHKE, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

gooooooooo oooooooooooaooaooog 
g Swój do Swego! ~ 
O Osiedliłem si\) tn jako ('i.ti) 8 

obchodzi dnia 23 czerwca uroczystość 11 
rocznicy swego istnienia na wielkiej sali 
pana Zeibiga w Kottcnburgu. Obchód ro
cznicy odbędzie się w zamkniętem kółku, 
Obchód urozmaicony będzie śpiewem, kon 
certem. monologami i pięknym teatrem, 
który lrnżdego z pewnością zainteresuje. -
Czlonkowie winni się stawić w czapkach i 
oznaJ. ach towarzyskich, celem lepszej kon 
troli. Członkowie niewyplatni muszą się 
•aipóźniej przy wejściu na salę uiścić ze 
swych składek. Rodacy z naszej miejsco
wości, którzy się na czlonków zapiszą, mo
~ą brać udzial w obchodzie naszej roczni
cy. O jak najliczniejszy udzial zaproszo
•Ych rości uprasza Zarząd. (4) 

odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca 
o godz. 4 po południu na sali p. Meistra, ul. 
Frohnhausencrstr. 19., w celu założenia 
Towarzystwa Polek w Essen. Spodzie
wamy się, iż żadnej dzielnej Polki na wiecu 
nie zabraknie, która dba o lepsze losy swe 
go narodu. O liczny udział Rodaków i Ro
daczek z Essen i okolicy uprasza 

Komitet. 

Towarzystwo „Skała" w Kolonii n. R. 
zmieniło lokal posiedzefl, który się znajduje 
teraz przy Nowym Rynku (Neumarkt) 18. 
~R.estauracya Filrstenberg" p. Dewalda. 
l3) Zarząd. 

Wielki wiec polski w Annea 
odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca 
o godzinie 4 po południu. Z powodu bardzo 
ważnych spraw liczny udział Rodaków po-

Filie: Hofstcde, Hcrne, .Eickeł, Rohliog
hausen. Linden, łfattin1!en, Langendreer. 111 car· 
ten, Castrop, Kamen. Dortmund, Oerthe, 
SurockhOvel. 

Gelsenkh•clten-lliillen ~. 
Pan Ignacy H1•esinsld. 

Zamówione 11 tabakierek leżą na poczcie. 
Prosze odebrać, bo Pan nie podał ulicy. 
721) B. Kasprzycki, Loebau Wpr. 

Tow. gimn. „Sokół" w Buer i Beckhausen 

donosi, iż dnia 23 czerwca po południu o 
godzinie 1 odbędzie się nasze pierwsze 
zebranie na sali p. Vogta w Beckhausen 
Cwiczenia odbywają się w środę i sobotę 
o godzinie 5 po południu. O liczne przy_by-

8 kra -wiec polski. § 
O Źona moja jako O 

§ akuszerka polska, I 
8 która już od 6 lat jako akuszerka. w :p>rn- ta 

sach Zachodnich pracowała. . C 8 Polecamy się szanownej Publiczno'ei z g 
i Bruckbaust-n i okollcy, i preii.my o O 
0 poparcie. Q 

i ~:~;g~!~~:.~~~~~~~~;;.~~~~: ł 
8oooooooooooo ooooaooooooooooł 

Dla teatrów amaturskich. 
Kapitan, jaki1:b mało. (2 akty. ' 31. 4 n.) 

cie druhów i Rodaków prosi (1) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. · 

żądany. (2) Zwołujący. 

~-~~ IG~~~~~~ SI 
· Dalszy krok naprzód! 

······~ -~-, ••• „... • •• 
Szanown.i Rodacy! 

Wobrc coraz większego obrotu, ok~zały si~ moje dotychczasowe dwa. składy 
· o 3 oknach wystawnych za małe. 

Dla tego otw1Ham w przyszł~ 
sobotę, dnia 22·gO czerW"ca, mój 

noiy ogromny skład narożnikowy 
w ~ruchu, przy ni. Bochumskiej n.r. 115. 

(tuż przy N owym Rynku). 

DziewieC . wspaniałych okien wystawnych· 
da sposobn.ość kaMemu przekonania s; e o JJowiększoDym, bogatym wyborze. 

Wszystkiego, co potrzehne do urz~dzenia i upu;ksz~nia. domu pol
skit'go nagromadziłem przy tej okazyi ogromne zapasy. 

Wielka przestrzeń lokalu, która wynosi około ~OO metrów 
kwadratoW)'ch, pozwala mi na urzl\dze11ie interesu podług najnowyszych 
reguł technikt domów towarowych. 

Uzas to pieniądz, powiada angielskie przysfow· e. By wif;C wybór 
i zaknpno mym Szanownym Odbiorl~Om ułatwić, pcistauowHem urządzić osobne 
odd.ziały towarów, jak następuje: 
Odział I. kompletne meblowania, pojedyńeze meble i 

kanapy,, ·~ .-';1~~~" -.'.~K·~..,~· 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

II. urządzenła kuchenne, piece do gotowania i 
·d1·obne naczynia emaljowane, . 

JlI. porcelana i szkło, serwJsy do kawy, pojedyń"ze 
JUlżankł, podstawki, talerze, szklanki ltd., 

I'f. ·towary galante1•yjne i d1•obne artykuły dla 
thiatwy, , 

-v. dewoeyonalje: figury Swif!tych, kr.zyże obraz,r 
w 1•amach ltd~ ~i01H 

VI. wyroby kosz1ka1•skie wszelkiego rodzaju: ko
szyki ta1•gowe, do bielizny, do podróży i t. d. 

"TII. wózłki dla d.złeeł, sportowe i dla nowo:ą.P.ro
dzony"h, 

" TIII. wszelkie artykuły w gospoda1·stwle domowem 
potrzebne. (708) 

Ceny, jak dotyc~czas najtańsze! · 
Towjt:r tylko pierwsz·orzedny 
W pierwszym tygodniu po otwtn•zeniu ofibie1 ze kaidy kupujfłCY 

pł"kn7 podarek pamłąt~owy. 
Za sumienną u.sługę ręczy zar2ądca pan Fr. Janowski. 
Wszystkich Ż,Ył12liwych Rod~ków, szczególnie młode pary, za1.raszsm 

uprz~jmie do zwiedzenia nowego siedliska przem_ysłu polskiego. 

Wydział. k~uarfłła •• Włar11sa Polsklero". O.drwa, ••.•.• „ .•.••• : nar.Dl& 
: 30 r 30 r . 30 ! • ';;ylata •oje 

• li1•awłe" polski * I łlustr. een-• Andrze1· Parysek• nłkinaeygara,pa-• · . . • pie1·osy i taba~erki 

• 
. k • rogowe z 11azw1ska-

miesz a n:i 700 

• ~ Bochum • B. Kasprzycki, 
• przy uL Heu.dettenstr. nr. SO. • Lubawa ••...•.. „.„.. Loeba•WP• .. 

··4$·········~·· • W niedzielę, dnia 23 czerwca : 
fł urządzam na mojej sali • 

: polską zabawe : 
• • •· z tańcami, „ -- - • 

na którą zapras 7 a uprzejmie wszystkicn A .„ Polaków z Annen, Witten i okolicy V 
@ : • 
• Robert Lenk, gościnny. • 
• Dzieciom niżej lat 14 wst«:p na sal~ • 
Ó wzbroniony. (723 • ••••.•• „.„ .• „ .• 

Dobrze zaprowadzony 
ittteres Mpe~yaloy przedmiotów 

dla gospodarstwa domowego 
w rozkwicie !>ędącej miejscowości przemysłowej 
(38 tys. mieszkańców) z przeważającą.· częścią Po
laków, jest z powodu choroby tanio do nahy
eła. Pewna egzyRtencya. Wpłaty p<>trzeba 5000 
rok. Bliż. szezegółów udzieli (713) 

(i. Platzer, Bottrop, Kirehenheloerstr. 3 
Interes h;rpoteczny i nieruchomoócL 

~ l('I •. ~~• •, I 4' 

Gospodynie 
. ·. kupujcie tylko pramm zaetrzeżon~ . ·. 

margarynę 
z „Kościuszko" z 

I (i7' 
„Wiaru~~„ 

Do nabycia. we wszystkich sk.łada~lt. 

~~·~~~ 

RodanyT p•pleraj-
łl • ełe prn •. 

m.ylfiłł pelski. 
-.......~~~~. 

Poszukuję 2 18 3 ; 

czel. krawieckich 
od zaraz lub późnej 

Fran. Tatarczyt 
w Bottrop, (Vlii) 

Prosperstr. 99. 

Od zaraz jest potn&bny 

włódarz 
11a•O'łD)'• i~~Iia. 
przyjmuje Bbpe„eya „ Wiarusa Pol.Uiego poci'!. 
nr. ''10. 

Kto )llngaie i•bre 
tanie i7&> 

urzął~aeaie 

do &li.łada nabyc). 
Zwiedzenie~ niech się zwróti wprost. 

do fabryki 
e~ przymu- H. Th. Pel•an,. 
&u kupna. Oberhauee• (RhldJ; 

- Kirchweg lB. 

Kto mądry' I Zwiedzenie fabrylfi bez 
przym usu kupna. 

-- Wn M8bi8e swe :- ~ 

' łóżka, maszyny do gotowa
nia, lustra, kanapy, wóziki 

dla dzieci, ubrania, 

całko w. wyprawy 
Modne kuchnie, urządzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń kupuje się najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

fin' odpłatę 
~łt tylko w nlf-jwi~kszym 

dolllu lu:ed,-towym w DlieJseu 

J. Schwarzhoff'a 

:R.iach prosimy za
chęcać kupc6w i 
przemysłowców, 
aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecie ogłas.rrnj~, 
niech kupuiący 

powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta· 
li, aby ogłaszają· 
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 
skutek. 

:rl" 

Za druk. ~aklad i red.akcyę odpowied~alny AntonJ BreJsk~ w Bochum. Na kia.dem i czcionkami :wydawnictwa „Wiairusa Polskiego" w Bochum. 
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Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkoWJm. 
1·-------------------~--------~~--------....;.. ______ ~___;~~~----_;_---H'hOdZi ccxhiennie z Wyia.tkiem dni poświątecz-
i eh. Przedpfata kwartalna na 1>0czcie j u listowych 

si 1 mr. 50 fert., a z odnoszeniem do domu 1 mr 
1111 „ Wiarus Polski" zapisa.ny jest w cenniku p~ 

!·owym pod rnakiem „L. Polniscb nr. 123." 

I 1111 laże za Wlarc I DJcz1z11 I 
Za Inseraty placi sic %a miejsce rządka drobnegw 
ku 15 f. ~loszenie, zamieszczone orzed inseratami ..C 
fen. l(to czesto <>srlasza otrzyma rabat. - ListJ' 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować I poda6 
nich dokladny adres viszące~o. Rekop. nio zwr~ 

~~----.-.----------------.....:_,, ____ ~------------------------------------------------------------------' Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduje sie w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. J7. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
li - ----. -·-·-.:... 
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Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
„w_lć, czytać i pisać po połskul Nie 
jr.tł Polakiem, kto potomstwu swemu 
a11emczyć się uozwoU ! 

Z w:vpadków dni•. 
Prezydent konierencyi pokojowej w 
Hadze stara się, by konierencya nie 

trwała zbyt długo. 

Nelidow, prezydent konferencyi 
.tawił wniosek, aby każde przemówic
ie trwało najwyżej 10 minut, który to 
wniosek przyjęty został. 

Dalej doniósł p. Nelidow, że za
lępcy państw, które w pierwszej kon
ierencyi nie brały udziału oświadczyli, 
ii pań~twa przez nich reprezentowane 
~rzystępują do rezultatów obec1~ej kon
lerencyi. 1.„.• .. ,h1l ,~i .. 1 

p. Rlisslcrowi i sko1kzy! się w czwar
tek o ~o<lz. 8 wieczorem odrzucenbn 
rewizri. Pan P. został skazany za obra 
zę komisar.z1"p. Johnen na tydzie1i wi~ 
zienia. Rozprawy sądowe wykazały 
jakich to środków ipolicya siG chwytab, 
aby zwalczać ludzi sobie niewygo
dnych, tt mianowicie Polaków i socyali 
stów. 

Wjutrzel6zym numerze obszerniej 
sze sprawozdanie zamieścimy o prze
biegu procesu. 

Wł !!!S 

Czy Polacy w Rosyi powinni wysłać 
swych posłów do przyszłej Dumy? 

Dowiadujemy się, że Polacy, rozgo 
ryczeni ostatnim manifestem carn ogra 
niczającym liczbę posłów z Król. Pol
skiego do kilkunastu tylko, postauowi
h w wyborach do przyszłej Durny w 
ogóle nie brać udziału. 

W Orecyi powódź sJ)Owodowała .Jeżeli to prawda, o czem na razie 
śmierć przeszło 100 osób. wntpimy, należatoby tę sprawę bliżej 

W FrikaJa powódź straszne wyrządzi 
a spustoszenia. Riuch komuniktacyjny 
ostał częściowo przerwany. 

rozpatrzeć. Na samvm wstępie zazna
czamy jednakowoż, ze dalecy jesteśmy 
od tego. by Rodakom w Królestwie u
dzielać w tym względzie rad, ale chcic 
Hbyśmy na J)izykład~ch z doŚwiadcze-

Łaskawe" rządy niemieckie, niepodo- nia w zaborze pruskim wykazać, że na-
ród polski nie powinien się usuwać od 

bają się szczepom afrykai1skim. pracy na arenie politycznej, gdzie cho-
Dowodzi teg-0 świeży iwyp;adek w 

ooludniowo-zachodniej Afryce niemie 
kiej", gdzie to iporucznik Doersichlag 
toczyć musiał zaciętą wa!lkę z tuby 1-
mi. Gazety niemieckie piszą, że 

~dkapiUan Eliasz Izaak i Jnny przy
l'odzca „bandy'' zostali zabici. 
„Bandą'' nazywają wszystkich, któ

rzy nie chcą ugiąć karku pod ich ja
rzmo. Dzicy ~frykańscy koch)1ją swą 
ojczyznę .i wolność, a to natura/Inie w 
OC7.ach prusa;ctwa jest straszną zbro
lnią, 

\V Południowej fl'ancyi zanos·i się na 
otwartą rewolucyę. 

W Montpelier w czwartek o godz. 
IO Wielkie zastc;pv ludu 1przebiegly mia t br~-=-„. ~ „ .... "'!.!.!:. - .._ -:\_·L.iO::..:, ... „ ..:JIQlll..·-~ , - „ „.......,_ 
so a przybywszy prnez bramę pała-
:u sprawiedliwości, chciały bnmę pod 
valić. Wkroczyła policya, 4tle okazało 
~ię, że w obec przewagi ludu jest bez
lilną. 

Lud, w liczbie .okolo 50 tysięcy, 
\hcial uwolnić fer.roul'a, znajdującego 
&ię w owem więzieniu. 

dzi o jego własną skórę. W obecnych 
czasach materyalizmu i hash rządów 
sil.w przed prawem. szlachetne zno
szenie cierpień wa1le już nie popłacają. 

Biorąc udział w jakichbądź wybo
rach nie powinno nam na razie chodzić 
o stworzenie liczebnie silnej frakcyi, ale 
o wybór tern lepszych polityków i 
mówców, którzyby musieli przekony
wająco przemawiać do słuchaczów z 
trybuny parlamentarnej. 

Dawniej, przed kilku jeszcze laty, 
popelnialiśmy pod Prusakiem ten bląd, 
że czy to w parlamencie, czy w sejmie 
odkładaliśmy wszystkie sprawy do tak 
zwanego dnia polskiego i wtenczas do
piero wytaczaliśmy główne nasze 
skargi. W1prawdzie mówiono przez cate 
posiedzenie o krzywdach zgnębionego 
narodu, odnosiło się niekiedy moralne 
sukcesy, ale sprawy takie szybko mi
jały i ludzie, .pożalowawszy uciśnio
nych przechodzili do porządku dzienne
,go j o dniu pol5kim i o Polakach za
pominano. Teraz jednakowoż odstąpio
no od tej taktyki w Kole Polskiem w 
Niemczech, nic zbiera się materyału na 
jeden dzie11 polski, ale przy każdej na
darzającej się sposobności piGtnują po
słowie nasi dziejącą się nam nicsprawie 
dliwość i krzywdę. W ten sposób ciągle 
się przypomina ciemięz.com ich niecn~ 

Ua1• t obchodzenie się z podq1tym narodem 1 aa Yści domagają się zmiany prawa t d . ciącrle się ich utrzymu:r~ w zaws Y ze-
Wyborczego do selmu. niu "'a szerszemu ogóło_wi pokazuje się 

Wiadomo, iż trzyklaso:Yve 1p<rawo i ciągle przed oczy stawia: że istnieje _n~ 
~b.orcze do seimu pruskiego sam Bi.- ,

1 
ród, który c_hociai zgnęb10nY .. pr:-cc1ez 

~rnarck 1 . „ m jakie ma prawo mczaprzeczone do zyc1a. 
~t .. , n~zwa na1go1 s~e. Polacy więc w Króle.stwi~ Pol-
d niec moze, a tu hakaitysc1 przyieho- skiem z podobnych względow me po-
zą z żądaniem, aby je jeszcze pogor winnt siP usuwać od wyborów do du-
szyć na niekorzyść szerokich kól ludu. my ro~yjskiej, chod3ż mają zasta6 

ukrócone ich prawa wybo~cze. ale w 
Praktyki "'• ·ł' • , ~ ·etleniu są· 1.zamian. za to powinni wybr~ć r:a 

..., (, .cyine w osw1 ·posłów polityków wytrawnyc.h .1 mo-
dowem. . :wców dzielnych, którzyby nm1elt prze 

\V środę i czwartek toc. zyl się I mawiać do serca i rozumustucłfacz!·· 
~rzed izbą karną w Bochum, jako przed Przyt~m. posłowie Rolscy. 'Y dHm!c 
nstancyą reJWuzyjną, proce1s przeciw i sprawę m~~hbJ:' :1~./Y.J:. ~~:',~ 1 ~Jszą, ze 

~·~~:o(illc'.f,i .-•4 I• , '?',; ... ~r~'"''" '"'j:?~ ·t.;:;, • - ' 
~~rJ:-"X~\:t }~„~ -~"' 

mieliby <lo czynienia z narodem bądź 
co bądź słowiat'lskim, nic pałającym ta
ką nicnawi · cią do Polaków, co od Yiccz 
ni wrogowie niemcy, I·tórym ich inte
res teutot'1ski każe nicnawidzicć z ca
kgo serca Polaków. zagłuszając w nich 
uczucia nawet WZR"lędncj sprawiedli
wości. 

Gdy niemcy wszelkich odcieni w 
kwestyi polskiej i<l~ n~ka w rękę z rzą
dem swym, sam naród rosyjski nic pala 
taką nienawiścią do Polaków, tylko nic 
zdolał się jeszcze wyzwolić z pęt wią
żących go z rządami cara, by stanąć na 
własnych nogach uświadomienia poli
tycznego. Ale dotychczas car trzyma 
jeszcze naród pod knutem, chociaż ten 
tradycyjny knut traci chociaż powoli, 
ale stale swą moc, która się wreszcie 
skoz'tczyć musi. 
E!!--~-· 

Hakata się cieszy, 
że powiodło się „zwyciężyć" dzieci pol 
skic a może jeszcze więcej że rząd ro
syjski wskutek intryg niemieckich tak 
wrogie świeżo zajqł stanowisko wobec 
.Polaków. Tc .na<lość hakaty może obce 
nic unicestwić każdy Polak, icżeli sta· 
rać się będzie o uświadomienie jak naj
szerszych warstw ludu naszego. Nailep 
~zyrn środkiem ku temu ie t gazeta. I a 
lej więc Rodacy, do agitacyi za „Wia
rnsem Polskim"! Starajcie sic obecnie 
przy zmianie kwartału o zdobycie pis
mu polskiemu licznych nowych abonen 
tów. a sprawa polska na tern zyska i ra 
dość hakaty wnet z.maleje. Tak ~fonio
słe i smutne dla spoleczefl'stwa naszego 
wypadki ostatnich dni powinny każdego 
Polaka pobudzić do tern energiczniej
szego spetnienia obowiązku narodowe
go. 
acs 

z li ogólnego zjazdu kupieckiego. 
(Od własnego korespondenta). 

Zjazd zwolął na 16 czerwca do 
Gniezna jak wiadomo Zarząd Związku 
Tow. kupieckich na rzeszę niemiecką 
z siedzibą w Inowrocławiu; prezesem 
zarządu jest pan A. Jakubowski. Sta
wili się dość licznie deleRa,ci i kupcy 
przeważnie z Ksicztwa, ale także z Prus 
Zachodnich i Berlina. 

Referat urzędowy o działalności 
Związku od dnia jego założenia (28 ma
ia r. 1905) przyznał bez ogródek, że nie 
~Niele zdziałać było można wskutek róż 
nvch trudności. Ogólnie liczy Związek 
obecnie 9 towarzystw i 305 członków. 
- Co do trudności, dla których Zwią
zek nie móRl rozwijać należytej działal
ności, dowiedzieliśmy siQ, że należy do 
nich obojętność szerokich mas kupiec
twa 'Polskiego (d!a tego niepowodzen:e 
przy wyborach do Izby handlowej) i 
nieprzychylne stano :visko Poznania, 
który nie przystąpił dotąd do Związlrn, 
ponieważ inicyatywy do założenia te
goż dało kupiectwo inowrodawskie i 
ponieważ w rękach Inowrocławia spo
czywało też dotąd kierownictwo z,vią
zku. 

Najważniejszym punktem obrcid Zja 
zdu bvla sprawa zreformo\vania Związ 
ku i zrniany ustaw. Obrady byty ch\vila 
mi dość burzliwe. Chodziło mianO\vicje 
o to, czy w ustawach zaznaczyć wyraź 
nie, że Związek jest tylko or.ganizacyą 
samodzielnych kupców, czy też POJ.:O
stawić dotychczasowy stan rzeczy, w 
którym tego charhkteru Związku wym 

inie nie podkreślono, w kutek iczego n~ 
leżały do Związku tak zwane towarzy
stw:a mieszane, mające w swoim gronie 
i samodzielnych kunców i pomocników 
handlowych. Obecni na zjeździe dele
gaci towarzystwa młodzieży kupieckiej 
z Poznania żądali, by Związek organizo 
wat tylko samodziclnyclJ kupców. by 
także zadanie Związku ·wyraźnie w u
stawach określono. 

WiGkszość zebranych nie przychy 
lila siQ jednakże do żądat'1 młodzieży ku 
pieckicj, jakkolwiek przyznano, że Z~ią 
zek jest przedewszystkiem organi1..acyą 
samodzielnych kupców. Młodzież ku
piecka zaznaczata, że Związek dopie
ro lepiej się będzie rozwijał, gdy będzie 
wyraźną oqranizacyą samodzielnych 
kupców, oraz, że zorganizowana mło
dzież kupiecka w Poznaniu wkrótce roz 
pocznie także organizowanie młodzieży 
kupieckiej na prowincyi. Większość de
legatów byla natomiast tego zdania, że 
organizacyi młodzieży kupieckiej wiele 
nie przeszkadza. jeżeli w ustawach na
pisano, że Związek jest organizacyą kup 
ców i towarzystw kupieckich bez wy
raźnego warunku samodzielności a da
lej, że nic można należącym do Zwią
zku towarzystworn m1eszanym robić 
przepisu, by wykluczyly ze swego gro
na pomocników handlowych. 

Ustawy przyjęto prawić bez zmian 
w brzmieniu podanem przez dotychcza
sowy Zarząd. 

Poznaniowi zrobiono jednakże wa
żne· ustępstwo. Dotychczas w ustawach 
bylo powiedziane, że siedzibą Związku 
jest Inowrocław. Obecnie jest siedzibą 
związku miejsce pobytu biura 'czyli wy
działu Zarzadu (prezesa, sekretarza i 
skarbnika). Ma zatem wedtug nowych 
ustaw i Poznań możliwość zostania sie
dzibą Związku, jeśli zjazd delegatów wy 
bierze orezcscm, sekretarzem i skarbni
kiem osoby, miesz1rnjące w Poznaniu. 
Czy teraz Poznai't zdecyduje się przystą 
pić do Związku? 

Na kmicu zaznaczyć trzeba, że w 
interesie społecze1istwa i kupiectwa poi 
skiego pożądaną jest bardzo rzeczą, by 
Związek To\varzystw kupieckich starał 
siG w łonie swoim zorganizować ogół 
li tylko samodzielnych kupców, a pol
ska młodzież kupiecka stworzyła sobie 
własn~ silną organizacyę na całą rze
szę niemiecką. gdyż tylko wtenczas 
ohicdwic strony będ~ mogly z należy
tą energią bronić swoich interesów, i za 
pobiegną Z\viększaniu się między ku
piectwem polskicm obojetności w-obec 
spraw i obowiązków i.arodowych i o
bywatelskich. 

Z Warsza y, 
(Od własnego korespondenta). 

Przybyłem do War. za\vv w dzie1i po 
roz,wiazaniu Dumy. P{) ulicach chłopcy 
roznosili nadz ;vyczajne dodatki gazet 
podające manifest carski, rozwiązujący 
Dumę i wiadomość o zmniej--zeniu do 12 
iiczby posłów, których ma wysyłać do 
Petersburga Polska ongrcsowa. 

Wiadon o~ci te Warszawa przyję
ła spokojnie, zupełnie spokojnie w naj
większej części z konieczności, ale tak
że z rczygnacyi. 

~·1 ~aród pol ki przcżyl większe ka· 
tastrofy. więc chyba i tę.„ nieprzyjem
ność znie ie jak należy··. Tak ko1'tczv 
się wstę.pny artrkul jedne~o z pisrn 
miejscowych. 



r w tej sprawie nic też na zewnątrz 
nic wskazuje na to,' że stało się coś nie
zwykłego, chyba '.Yielka liczba osób, nio 
sących dzienniki i czytających je po o
grodach, oraz snujące sie po ulicach pa 
trole wojskowe. 

Wptyw niemiecki zwyciężył w Pe 
tersburgu, rząd rosyjski z p. Stołypinem 
na czele popełni! zamach stanu przez na 
rzucenie ludności nowej ustawy wybor 
czej i rozpoczął politykę, która z pe
wności a największą radość wzbudzi w 
Niemczech. Widmo Polski autonomicz 
nej jak zmora dusiło niemców w ostat
nim czasie, uczynili więc wszystko„ by 
udaremnić tak korzystne dla całej sło
:wiańszczyzny usHowania Polaków i -
1powiodło im się. 

Nowa Duma państwowa zebrać się 
ma 14 listopada rb. a zasiadać w niej ma 
442 postów czyli 82 mniej jak dotąd. Kon 
gresowe Królestwo Polskie wyśle je
dnakże tylko 11 postów Polaków, gdyż 
na ogólnf!.. liczbą 12 p0isłów przypada je 
.den na ludność rosyjską Warszawy. 

To najważniejsze dla nas szczegóły 
z nowej zntrnej Wam z pewnością już z, 
.telegramów ustawy wvborczej. 

__ __!!!'! 

Od 15 do 25 cżerwca 
odbierać będą listonosze prenumeratę 
na trzeci kwartał, czyli na lipiec, sier-
1pień i wrzesier1. 

Z tego powodu prosimy naszych 
dotychczasowych czytelników, aby 
przygotowali potrzebne pieniądze i dali 
je listowemu, skoro z kwitem przybę
dzie. Tak samo zechcą Rodacy gorli
,wie agitować, aby „Wiarusowi Polskie
mu" licznych nowych na lipiec, sier
piek i wrzesief1 pozyskać abom~ntów. 

„W i ar us Po 1 ski" 
kosztuje na cale trzy miesiące, wraz z 
hezplatnym dodatkiem religijno-powie
Sciowym p. t. 

„Posłaniec Katolicki" 
tylko 

1 markę i 50 fenygów, 
a z odnoszeniem do domu 42 fenygów 
więcej. 

Każdv może też posyłać za tę samą 
sumę „Wiarusa Polskiego" swym ro
(lzicom. krewnym, znaiomym, 'zarówno 
czy mieszkają w Polsce czy też gdzie 

indziej. 
Trzeba tylko pod adresem: „\Via

rus Polski". Bochum nadesłać 1 markę 
i 92 fenygów 

oraz dokładny adres osoby, która 
ma gazetę otrzymać, a poczta owej o
sobie codziennie ,,Wiarusa Polskiego" 
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ŻUBROWIE 
Opowiadanie hi<;toryczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskiego. 

floryan z towarzyszami swymi zdo 
~al vo 1czteirodniorwej padróży iprneido
stać się do Poznania, uniknąwszy 
szczęśliwie pruskich pikiet i 'Spotktmia 
z drOlbnymi .oddziałami wojska, które z 
pospiechem ściągało ze wsze-eh stron 
.ku Warszawie. Zalował był z począ
tku Gotartowski, iż nie 1poszedl za na
mową Wincentego Jordana i do Go
tartowic na nocleg nie ~boczył - atoli 
rprzekona wszy się w dimdze z poszep
tów, z roawęd, że Francuzi nie żartem 
już się zbliżają, rad był, że do bałamu
ctwa się ni.e sklonil. 

W Poznaniu trafiono właśnie na 
chwilę \Vejścia pierwszyich tlwóch puł
ków strzelców francuski·ch. Zamęt i 
ruch w calem mieście panawal z tego 
1powodu nie do opis·a,nia. Ludność wy
legła na ulice, witając z zapałem przy
bywających oswobodzicieli. Forma'lne 
bitwy staczano o prawo zdobycia na 
kwateryę jednego żołnierza. Okrzyki 
gromkie, wiwatowe salwy. Uroczyste 
nabożeństwa dziękczynne, odezwy i 
proklamacye Wybickiego. wici na po
spolite ruszenie sędziwego wojewody 
:Radzimir1skiego, krotochwilne wierszy
ki, żegnające Prusaków, zebrania, a ucz 
ty, gromadzenie się ochotników, powo
ływanie deputacyi do Napoleona, rugo
wanie pO'zostalych slug króla Frydery
ka, Wszystko to wzburzyło spokojne 
jeszcze niedawno urnysty. a cichemu. Po 

1 
znaniowi nadało charakter rewolucyj
nego grodu. , · _ . __ . , " i J ,'*'-1 .l 

dostarczać będzie przez lipiec, sierpiei 
i wrzesień. 

Przy zbliżającej się zmianie kwartału 
należy się starać, aby każdy Polak na 
obczyźnie zapisał sobie „Wiarusa Pol
skiego.·· ·- __ !!!!J 

żywotne kwestye dla naszego handlu 
z krótKim poglądem na jego 

rozwój stopniowy. 
referent p. Artur Gustowski, z Opalenicy, 

wydawca „I\upca". 

(Ciąg dalszy)_ 

Mamy w Poznaniu, jak słyszalem, oko
ło 20 aptekarzy kapitalistów, z których każ 
dy podobno więcej jak 100,000 marek repre 
zentuie a i mamy wiele szlachty bog~teJ, 

·która dla uprzemysłowienia Księstwa wiele 
by mogla czynić, przez co by i materyal
nie wiele zyskała. 

Lecz kapitaty ich na zdrowe, systema
tyczne dochody z przedsiębiorstw takie~, 
nie są naszym rzutki!ll kup~o~n dostęI??Yml, 
wolą oni spekulacyą ziemt się trudmc, lub 
na tereny poznańskie spekulować. 

Może sąd mój ostatni za ostry, bo mo
że \Vielka wina w tern naszych kupców, że 
nie umieją przekonać taką zamożniejsz4 je
dnostkę, lub nie umieją dotrzeć do iych 1:Jo
ga tych, których pleniadz dałby pod:-"'a~my 
pod nowe wielkie potrzebne przeds1ęb1or
st\\ a. 

Bo np. czyż polska fabryka cykoryi nic 
mogłaby liczyć na powodzenie, nikt temu 
nie zaprzeczy. a jest dowiedzionem, te na 
sza ludność najwięcej konsumuje tego arty 
kułu. A mamy już podstawę pod takie przed 
siębiorstwo w Czempiniu, gdzie_ is_tnicie od 
kilku lat suszarnia cykoryi. Obecnie suszar 
nia produkuje podobno 14000 centnarów a 
potrzebaby byto 30000 centnarów surowca 
aby fabryka mogła po\v stać. Poniew~ż ro
ślina ta rolnikom takie same zapewma zy
ski, co buraki, więc i bezwątpienia okoliczni 
właściciele ziemscy, przyłączyliby się chę 
tnie jako akcyonaryusze do takiego intere
su. Obecnie produkt swój wysela ona do 
Szczecina i Hali. Na czele stoi pan Raszew
ski z J asief1ca jak się dowiedziałem. 

Tańszym kosztem moglaby więc obok 
powstać fabryka cykoryi, któraby suro
wiec przerabiała. Miasto Gzem.Qin podobno 
chętnie chce dać grunt pod budowlę darmo 
jak i na pewien czas zwolnić takich przed
siębiorców od różnych czynszów. • 

Sprawa ta powinnaby zainteresow.ac 
naszych kapitalistów, bo jest to przeds1ę~ 
biorstwo. które przy dobrem fachowem 1 

kupieckiem kierownictwie na niezawodne 
liczyć może powodzenie. 

W dalszym ciągu mvażam z.a ba~dzo 
\\ ażną kwestyę, założenie polskiego_ ~mra 
informacyjnego. W obce coraz bardzteJ za
ostrzającej się n nas \\alki ekonomicznej, 
~-· ~· ._._. ··~!"'! - - -· •. --· • ,,. 

Uniesienie było powszechne, go
rączka opanowała wszystkich. Tu ukla 
dano projekt konfederacyi pod Napoleo 
nem ówdzie organizowano kasę cen
tral~ą ofiar obywatelskich gdzieindziej 
z dawnych \vojskowych formowano za
klady pułków, rozpisywano listy do 
przedniejszych ziemian., obmyślano u
roczyste przyjęcia dla przysztego zbaw 
cy narodu .. I w jednej chwili rzucono się 
do pracy gwałtownej, odrywając się 
chyba dla powitania nowego regimentu 
francuskiego, :1ub oka:zanih swej serde 
c~nc~ ~ościnności ,.bratnim zastęp'l:n ' 
PracClwano dzier'1 i noc, bez wyt:..:t!11ie · 
nia, z morzem naidziei i bezgranicznej 
ufności w gwiazdę i potęgę wielkiego 
zdobywcy. Szyt10 mundury, czapraki 
a kaszkiety, porządkowano zapylone 
kulbaki, polerowano bro!l, gromadzono 
zapasy rozrnaity,ch prowiantów. Ku-
źnie zamieniały się w ludwisiairnie, 

krawieckie warsztaty - w szwalnie 
pułkowe, o;pll!s.z·cZ'One ·szopy - w maroa 
zyny i 1sklady. 

O\\'ory i dworki, nowomodne pala
ce a zmurszale zamczysfoa1, kaimienice, 
czworaki a daty, lepianki i najuboż
sze izdebki uczestniczyły w ruchu po
wszeclrnym a trosce. Żony sposobiły 
mężom odzież, matki ekwi1powaly sy-
1nów, młode dziewczęta ślęc211ly nad 
haftami sztand~1rów i oficeirskich ,.ob
szlegów''. 

Gromadka pozostałych w Poznaniu 
Prusaków ponuro spog1ą1daJa na t.e przy 
,gotowania a \:\'escle. próżno szukając 
punktu wyjścih z nieprzyjemnego po
łożenia. Ra;z w -raz ktoś z Prusaków 
wymykał ~ie dchaczem ku Berlinowi, 
aby choć między ·swoimi przetrwać 

zmienne J.osu koleje. Lecz byli i taq', 

narażeni Jesteśmy na to. że jakiś innowier
ca konkurent, będąc takiego biura referen
tem, mógłby z rozmyskm źle o kimś refero 
wać. 

Stosunki obecnie napr(,!żone nie dają 
11am tej gwarancyi, by stosunki polskiego 
kupca prawdzhvie opisano i wiadomem są 
mi nawet wypadki podobnego nie zgadzają 
cego się z prawdą refer°'vania. Przed 8 la
ty wyszla już podobna propozycya z l~na· 
korporacyi kupieckiej w czasach, gdy goro 
wal wpływem swym wtenczas jeszcze mło 
dy, a dziś ogólnie znany i szanowany ku
piec p. B. S. Powierzono \vówczas prowa
dzenie takiego biura p. Mroczkiewiczowi z 
renumeracyą 300 marek rocznie, lecz po
została ta sprawa w projekcie, gdy znów 
5tare wplywy obięly stery kor12oracyi ku
pieckiej. Nasz związek, gdyby liczebnie 
wzrósł bylby w stanie instytucye tak po
trzebnci. do ż\rcia powołać. Mówię jeszcze 
raz gdyby liĆzebnie wzrósl. Oby dziefl dzi
siejszy był tym dniem liczebnesw wzrostu. 
Gdy szeregi samodzielnych kupców za 
związkiem stać b~dą, natenczas i niejedna 
mna pożyteczna rzecz, dałaby się w czyn 
\\prowadzić. 

Dalej jako sprawę bardzo ważną dla ku 
piect vva jako i dla całego narodu nasze
go jest korespondowanie w ojczystym ję
zyku. Po\voduje nas do tego po pierwsze 
po\vaga naszego narodu, bo ·jest nas ogó
l em przeszto 20 milionów. 

Sztandar zatem .nasz, to .,Polskość". 
Ten sztandar i w sprawach ekonomicznych 
powinien za\vsze i wszędzie przyśw;·'!cać. 
Osiąv.niemy zaś to poszanowanie naszego 
i<:-zyka, jeżeli do innych narad )\V także 
!ylko w iGzyku naszym polskim korespon
dować bcdziemy. 

Naród nasz tak liczebny, ma wielkie za
potrzebowania w różnych towarach, a fir
my \vielkie będą także respektowaly na
sz·e życzenie korcspon<lencyi polskiej, je
żeli solidarnie wystapimy. 

(Dokończenie nastąpi). 

Ziemf ~ połsldce 
Prug Z~ehodn;ch, Warmii i M1rzur. 

Warlubie. .Rodak nasz p. I\ aj ew ski z 
Komórska nabył od Niemca Dehna w War
lubiu 711 morgowy majątek za 350 qoo m_r. 
tlakatyści z tego powodu ogromme s;~ 
gniewają! - Nowemu nabywcy: Szczęsc 
Boże! · 

Starogard. W sobotę stawa.Io przed 
tutejszą Izbą karn:-t 11 ojców rodz~n ze Su
chobrzcźnicy, oskarżonych o naiazd nc: 
szkolę i bunt: Są nimi chałupnicy: Ant~m 
Warszewicz, Jakób i Tomasz Brzoskoww! 
Pranciszek Zebrowski, Teodor Oonsler, Jo 
zef Radzif1ski, Jan Orłowski II, Antoni ~o
na i Józef Borys. Oskarżenie zarzuca 1m, 
że \V dniu 4 stycznia wtargnc;li się do szko
ły i wygrażali siG nauczycielowi Wi~dorp
skicmu, że nic wyjdzie cało, gdyby się pod 
~!!!!!!!__„_ - ___ _ _ _!!__W!'±_~_'..!'~~.!!.· ~ 

.którzv nadrabiali minami i co prędzej 
zmieńiali front, byle utrzymać się ~a 
mzędach u •posadach. Zdia'fZalo s1ę 
więc, że naJ.zagorzalszy Prusak del~la 
ro\\•al się być najszczerszym przy3a
cielem P·olaków. Niedawny sl1uga .,ma 
-tego'' Fryca, ·sam usuwał ślady j·ego 
wczorr:i.iszego panowania i władzy. 

- Unsere polniszche komiss ;on fo
jefuskie ! - mów il glośno opasły urzę
dnik pruskiej „kamery". 

A bakałarz.. sta1r\y niemiec, g:łaskat 
w szkole chłopców ' i powtarzał z po-
wa~rn: . 

- Sing, du Bubie! .Marś, marś ! 
Porucznik Gotartowski, u~okawaw

szy się z to\va1rzys~1mi swymi w go
spodzie na Starym Rynku. wyszedł byt 
natychmiast szukać generała Dąbro
wskieg10, który, według zapewniet'1 wła 
ściciela go~ipody, bawił od dni kilku 
w Poznaniu. Jakoż, .po krótkich do
pyty\vaniach, dowiedział się, iż gene
rał stoi w domu Mie1lży11skich. florya,n 
udnt się tam niezwło.cznie, lecz t1u, do
stanie się do Henryka Dąhmwskiego 
ibylo rzeczą nadler trudna. I )ziesiątki 
osób za!,e·galy poczekalnie, najznamie
J1~tsi panowie do·bijali się 10 kilka stów 
rozmowy z generałem: Dawni ofice
rowie, chcący przyhić nową służbę, de
.Jegad z okolicznych ·p,owiatów, szla
chta, mieszczi:rnie, wszystko to cisnęło 
~ię. czekając uporczywie ,swei1 kolei. 
Próżno Ootartowsiki tłómaczył się nie 
.znanemu :sobie sckretarzo\vi v,enerala, 
p1 óżno nastawał, aby go dor1 natych-
1miast wpuszczono. Nikt słuchać go 
nie chciat Mijały g.odziny ttlłe. Przed 
1oczy.ma 'J)omcznika 'J)rzesuwa1ły się dzie 
siątki osób, setki wysła1'tców rozmai
tych, pótwojskowo ndzianych ordynan 

czas nauki religii poważył uderzyć które. 
gokolwiek dziecko. Nauczyciel zeznawał 
na sądzie, że oskarżeni dopiero, gd~ ich po 
raz dziesiąty wcz\vał do oouszczema szko
ły, wyszli z klasy. Oskarż~ni ~o~n~sili, że 
oni się nauczycielowi bynaJmmei me wy. 
r.rrażali błagali go jeno, ażeby dzieci nie 
bił. Sąd uwierzył jednak zeznaniom na
czyciela i skazał każdego z oskarżonych 
na 9 miesiGCY więzienia. 

Wielbark. Przy kąpaniu w pobliskiej 
rzece utopił się w poniedziałek 19-letni syn 
posiedziciela Michała Wy~ki z wybudowa. 
nia. Zwłoki jego wytow10no dooero we 
·wtorek po pok/.niu. 

Z Wiei. Kr Poznanslde~tn 

Poznań. Zebranie Ostmarkenvereinu 
poznańskiego odbyło si.ę w poniedz~ałek 
17 bm. w resturacyi Wtlhelma. Podaiemy 
z niego za Pos. Tagebl. najważniejsze 
szczegóty: ' · . 

· Przewodnczący grupy miejscoweJ, prof 
akademii dr. tfotzsch podnosił na wsttWie 
wielki sukces, jaki osięgło silne stanowis~o 
rządu władz administracyjnych w ~prawie 
strejku szkolnego i wyraził źyczeme, aby 
rząd trzymał się tej samej zas~dy w naj„ 
więcej obecnie nalącej .kwesty1 tJ. w kwe
styi ziemi. 

Pastor Rosenberg z Ostrowa referował 
o założonej przl'z siebie spóke os~edla~ia 
robotników niemieckich w K:s1ęstw1e. 
(l(leinsiedclungsgcnossenscl~aft i t~ der 
Ostmark. Spółka osiedla, Jak wiadomo, 
robotników niemieckich z I(rólestwa na ma 
lych parcelach, których do końca roku bę 
dzie około 100. Oo spółki należy 240 człon 
ków z 360 udziałami po 300 mk. Kredyt 
spółki wynosi 200 OOO mk. Dywid.endy wy
płacono 4 procent. Parcela_cyą 1 ~ontrolą 
działalności spółki zajmuje się kom_1sya ge
neralnej w Bydgoszczy, która udziela ta_k~ 
ż~ pożyczek do trzech czwart~ch wartosc1 
gruntu. Spółka posiada obecme przeszlo 
1000 mórg ziemi. . 

W dyskusyi popierali zgromad~e~1 ~ą
żności pastora Rosenberga, wy:azah ·Je
dnak obawy, że osiedleni przez meg;o rob?
tnicy niemieccy z Królestwa mogll~y się 
kiedyś spolonizowaf. W dalszym ciągu po 
siedzenia wygfosił prof. dr. łi6tzsch 'V-!Y
kład o wydziale dla niesien~ pomocJ'.' Niem 
ccm w Rosyi i na podstawie ' z:ianeJ P?l
skicj Ligi narodowej. Wezwaniem ,do i.tez 
nego udziału w· zjeździe hakat.ystow .v.' 
Bydgoszczy 18 sierpnia zamkmęto posie-
dzenie. , ,

1 
b „ 

Trzemeszno. Za lekkomys ne za 01-
stwo skazała gnicźnic11ska izba ~arna 1~ 
letniego ucznia szkolnego ~arcma {_}r~es 
kowiaka z Trzemeszna na Jeden n:1es1ąc 
więzenia . .Mtody oskarżony zezmd, z: w 
dniu 4 kwietnia rb. uciekły mu goh;;01e na 
dach sąsiedni kupca p. Sliwir'lsk.iego. Wtedy 
poszedl on z nabity_m teszyng1em n_a ~o~
wórze p. śl. lecz bawią.ce się tam dz1ec1 n!e 

, pozwoliły mu strzelać, przyrzekając, ze 

~-·- . 
.sów i kurycrów, a kolej je·go ni~ P!ZY 
· chodziła jakoś. Gotartowski zmec1er
·pliwiony natarł ostrio na Mkretarz1'.1, 
1ecz on tvLko ramionami wzruszył: 

_:__ Tu każdemu pDno. I" ażdy ma 
sprawę n[e cierpiącą zwłoki. W~d~~sz 
waszmość, kto tu czeka rów111ez · :„ 
Patrzże ... ka·sztelan Krzyżanowski, Bt~ 
l iński·, pisarz koronny, Irr~ć Dzh lyr1slo 
z Konarzewa, Kielcz.erwsk1. choirązy ka 
liski!... Jarnczewski! Chfaipows'ki! 

- Za pozwoleniem! - odpad ostro 
Florya11. -- Nie chcę u·bliżyć dostojnym 
osobom, lecz ja \\ racam z ważnym ra
·Portem !... 

- Et! - od1rzekł obojętnie sekre
tarz - takich \\i1żnyd1 raportów jest 
pelna poczekafoia ! Trzeba czekać! ~ 
idowLedzże się waszmość, iż w tej eh~'. 
li bawi u generała dowódca przednie! 
.stra'ŻV, generał Milhaud. 

Jakby na pot\vierdzenie tych slóW, 
we drzwiuch, prowadzacych do itym~ 
czasowego gabinetu Dąbrnwskieg~. 

ukazała się wyniosła postać francuskie 
gogenerala. Szmer zadekawienia 'Po
wstal w poczeka,'.ni. fioryanowi bły
snęła szczęśliwa myśl. Poszedl szybko 
do Milh{rnda i, wyprostowawszy się. o
dezwał się doti czystą francuszczyzną: 

- Generale! Porucznik legii wf{)
~ikiej ośmiela się prosić o wyświadcze
mi, czekam od trzech ~.odzin bez na
dziei przedostania się ido generała! 

- Proszę! - odrzekł ge1nerat. 
- Wysłany przez geneira.ła Dąbro 

wskiego, wraieaim ·z papierami z wa:
.szawy, lecz tu. dzięki nieświadomos
ci sekreffqrza~ który raport wojsko_wY 
traktuje na równi ze swawami cyiw1~nc 
111ie mu laski! ·J 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
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· jec san~ golc;bi~ _schwyci i mu je odda. 
rześkO\\ 1ak opusc1l .pod\\'órze, lecz strze
l Z za ptot_a do gołGbi. W tej samej chwi
rozJcgl się krzyk malej córeczki p. Sli
i(Iskieg;o. Przywalany natychmiast le
arz stwicrdzil, że kula przebiła dziew
·irnce pluca_. W dwie godziny później 
yzionęla tez ducha. 

Ze Slązka czyli Stsropolsłd 

W A~am~wic_ach, pow. raciborski. spa 
1 si~ w pome~zialek po południu do 
czetu dom mieszkalny posiedzicela J ó

efa Bulendy. Babickiej straży ogniowej u
Io sie uratować sąsiednie budynki. Po
rzelec byl wprawdzie zabezpieczony, 
inio to ponosi znaczną szkodę. Ogieil 
wstał podobno wskutek nieostróżności 
zy pieczeniu chleba. 

Wiadomości ze świałałł 
Umowa francusko-japońska. 

Ogłoszono zupełny tekst deklaracyi i 
10wy francusko-japol1skiej. W dekłara

lYi zaznaczono, że prawa najbardziej za
rzyiaźnionego mocarstwa bt.;dą stoso\va
e do urzędników i osób prywatnych oby
ateli japol1skich w Indo-Chinach francu
'·ich, we wszystkiem, co dotyczy ich osób 
ochrony ich mienia. Tc same prawa sto 
wać bedzie cesarstwo japoł1skie do oby

·ateli francuskich ·przed upływem terminu 
nowy Japonii i francyi t. j .do 23 lipca 
96 roku. Umo~.ra głosi, że rz<.tdY Japonii 
francyi przejęte chęcią utrwalenia istniej<} 
·ych stosunków przyjacielskich i usuniQcie 
szelkich po\.\ odów do nieporoznmiei1 w 
rzyszlości, zawierają urnowe; tej treści: 
godziwszy się przestrzegać niezależność 
nietykalność Chin, zasady równoupra-
nienia w tern pal1stwic odnośnie do han

lu dla przedstawicieli wszystkich naro
'w, bGdąc zainteresowane w zabczpiecze 
iu porządku w miejscowościach Chin, są
iadujących z terytoryami, gdzie r'rancya i 
aponia korzystaiLt z praw zwierzchni
twa, protektoratu .. okupacyi - zobowi<izu 
się popierać siebie wzajemnie w cel uza-
.zpieczenia pokoju i bczpieczel1stwa \Y 

·eh miejscowościach oraz w celu zacho
·ania stanu rzeczy i praw terytoryalnych 
lądzie azjatyckim dla każnei ze stron, 
wierających umowę. 

Zlot sokoli w Pradze. 
Na V-ty Zjazd Sokołów przybyło 370 

cści, przeważnie z Ameryki. Dotąd zgto
o udział 20 OOO członków rozmaitych 
warzyszeii sokolich, w tern 170 Bulga

\v, 370 Słoweńców, 500 Chorwat(>W i Ser 
\v, 200 francuzów, także z Algicryi, dal ei 
, Sokołów z Berlina, 21 z Pesztu, 46 z 
rezna, 16 z .Monachium, 19 z Lipska i t. a 
stępnic deleg-aci paryskie.i rady 111ici-
ici i m. Londvnu, zastc;pcy prasy fran
i i Anglii, jakotei goście z Da11ji, Czarno 

1iry i Rosvi. 
ejk generalny w przędzalniach w Łodzi. 
W przędzalniach Iódzkich rozpoczął się 

rcjk generalny. 

Proces polityczny. 

Poseł centrowy Erzbergcr został za 
obrazG da\\ niejszego gubernatora l3en
ngsena skazany na tydzie(1 więzienia. 

Poseł Czarikow udekorowany. 

Za zasługi około konfercncyi, królowa 
lenderska nadała wielki krzyż orderu 
ira" rosyjskiemu ministrowi soraw za-
ranicznych i wielki krzyż orderu orańsko
ssauskiego posłowi rosyjskiemn w lia
e, Czarikowo\\ i. 

Z nowej ustawy wyborczej w Rosyi. 

Nowa ogtoszona ustawa wyborcza w 
~syi podobną jest bardzo pruskiej ust~
.1e sejmowej. w wyborach udziaht me 
Grą: 

i) osoby pki że11skiej, 
2) osoby młodsze nad lat 25, 
3) uczący się w zakładach naukowych; 
. 4) żołnierze i marynarze w slużbic czyn 
1; 

S) koczo\vnicy; 
6) obywatele zagraniczni. 
Oprócz tego nie uczestniczą także . "' 
~orach osoby. których prawa ~ywilne 

· ·t~.<·ly wymienionemu w ustawie ogr.a 
Zeniu, iak również gubernator~wie,_ :.vi
~~ber~atorowie, naczelnicy miast 1 1_d1 
,.t·r.nicy \V granicach pod\vtadnych If!1 

'· 1W'''-'·c·ści i osoby, zajmujące stanowi
, Policyjne w gubernii lub mieście, w 
'lrc1 n odbywają się wybory. 

--------~------·- „ .. - ... --„ ~---

Z różnycli stron. 
n . 1 ~chum. Burze sq obecnie na porząd-
~1e.nnym. Przy tej okazyi ostrzegamy \:n c1~·1ciników, aby podczas burzy 

~t ronili się pod wysokie tlrzevva. bo ~a: 
c Przyli<igają oiorun ku sobie. ~epie1 
znu:k1qć, aniżeli wystawić siG .me bez-

pic1..·zc Pstvi . utraty żr ·ia. Jeżeli ktoś z ko 
cz'"•ny zos1•111h.: JH7ez burzę \\ gołcm polu 
« !:-11d!li; i111i chroni. ię do n:ijbliż " , ~ 
~lidynk~1. 1<! najlepiej uczyni, gdy się poło
zy na z1em1t:. 

Liin~n-Sud. \ kopa1ni „1 r u sen zo
stał zabity górnik Leuchtcr. 
.) P.rosimy agitować, aby „ Wiarusowi 

I ol ~1cmu·· pozy kać liczny h JJO\\ ych abo 
11e11to\\! na trzeci kwartal. 
. Medyolan. Liczne zgromadzenie kole 
Jarzy pai'1stwowych z okrGgu Oenueriskie
go uchwaliło rozpo ząć w piątek strcjk ge 
neralny na wypadek, gdyby do tego czasu 
dyrekcya generalna nic cofn la przenie ie
ma za karę czterech maszyni tów. 

Z Baukau do lićintrop zostać ma polm
dowaną kolej elektryczna. 

W Essen zaszedł śmiertelny wypadek 
tGżca karku. 

W Hoisterhausen umarl górnik ·Burkei 
na zatrucie a I koh o Iem. · 

Sodingen. W kopalni „Mont-Ccnis·' 
zo~tali zabici górnicy I~zadki i Tomaszew
sk1. 

polskie~ 
Dortmund. W sobotG. dnia 22 bm .. pocz:1-

\'. ~zy_ od ~od;r.. 2 po polu dniu wsp6lr1a po
\\ 1cd1, 01, l:L.lonk6w l~ract wa Rui,ai'1ca św. i 
Tow. śpiewu kościelnc:.;u „Cecylia" ' kościele 
św:. Trójcy w tym S<~mym kościele ,i tego 
~:t'lnlll;(o d11ia l!OLjzina adoracyi o<I 3 <lo-1 pn µor. 
1 <Hl !U do 11 wiccwrcm. - \V 11icdzick dnia 
23 bm. o J;·wadrn11s przeli lJ msza św. z poi kim 
,śpiewem i kazaniem, podczas mszv św. wspóll 
~1a Komunia Ś\ . J>o polutl11i11 o ;~ 4 niesr.pory. 
Po 11icszporach 11,gromallzenic Bractwa J~ó
ża1ico\\ c~o na Zimrncrstrnc,sc 2K. 

Picl~rzymka do W cri! 
odhQdzic się dnia ~10 c~crwca. Bilety uabyć 
~noż1t1 u 11p. prz.w<°'dnicz.<1cycl1 Ttrn'arzystw 
.polskich. Cona bile-tu Z\\rrnt11cgo do \V cri: z 
ttcrnc 2,4Pi rnr.: z Kast rop 2.2ll mr.; z Mcrk\i11 
<le 2,10 mr.: z Liitgcnuortmund 2,UO rm.; z M:tr 
ten 1,!JO 111r.: z liuckarJc l,t)() mr.; z Dortmuud 
l,(10 mr.; i U111m U,7ll mr.: 1z ltocrdc 1,m 111r.; 
'/, Aplcrbeck I ,2ll mr. Dalsze szczcgó!y w pro 
gra111ach. kt<'1rc darr.10 11ahy6 111oż11a n pp. lHl.C 
wodnicz:1cycl1. 

Baczność p!cl~rzymi ! 
l~uie:ncya zczw<>lita co prawda 11a urocz,·

sty poch<'1d piel51;rzy111ki w \Vcrl'. ale pod tym 
tylko \\a runkiem • .że Towarzył:.fo a używać 

111ic h<;thi <~ni ro~atki, ani kor.iicdcratki, ani ma
cicjćl\\ ki, ani żadl\ych (]Zl\::I \\(1w l\arodnwn-pol-
skicl1. j;1 k np. kokardy hio!o-czcrwnnc. \ 
razie przeciwnym uzna.ie sic po·licra w Wer! o
howi<!Zarni nictylko proccsyc od dworca do 
.kościoła zakazać. ~i.le i v.rozi. że w przvsz~ym 
1roku iuż nie udzieli wiccei ~wegn pn·i\: n.lenia 
.11a uroczy~ty porehóll. ~7.ll!lnw11c Towarzy
~'>t\\'~. kt(1ryd1 Ó\\" ro;r,\'az rnialh~- dlot;-cz,'.. ć. zc
cltc<\ h1.skn\'ic z.amiast wvżd \\'y111ic11>i11ny:.:11 
cl'<'pek \\'Sa,dzić 11a J?:lnwc c}·iinder lub lw
pclus;r,. 

!'!!'!' •. . -~ -
Towarzystwo loteryjne „Zgoda" w Bruck

hausen. 
W niedziel<;. 23 bm. po polutlniu zaba

wa na cześć .Jan<iw. BGdzic przedstawienie. 
Na ten weksel placzG", i taniec. Muzyk<; do 

~tarczy p. Pod es Z\\ a. Członko\\ !c polskich 
towarzvstw płacą'' stQpHcgo 50 1cn. za oka 
zanictn. ksi<1żki k\\ itowcj. O liczny udwl 
prosi (2) Zarząd. , 

WIEC W ANNEN 
odbGdzic sic; w sali p. Wilhelma Ehrenber
ga przy ulicy Witkncrstr. 21. 

Towarzystwo św. Michata w Bruchu. 
W niedzielę, dnia 23 czerwca wyciecz 

ka do ogrodu p. Hesterrnanna w Rohlinghau 
sen wprost ul. Maryai"1skiej. Początek o go 
dzit,1ie 4 po południu. będą gry, Josowanie. 
strzelanie do tarczy itd. O liczny udział Ro 
daków z żonami i dziećmi prosi (2) 

Zarząd. 

„Sokół" w lf amborn. 
Dnia 23 bm. o godzinie pół 12 zara_z po 

nabożel1stwie pMrocznc walne 7:cbrame w 
sali p. Buschrnanna. O liczny udział uprasza 
sic;. gdyż bQdq \rnżne obrady. .(2) 

Czołem! W ydzmł. 
Baczność Rodacy i Rodaczki z ~ltenessen ! 

w niedzielę. dnia 23 bm. bierze T?w. 
św. Jana Chrzciciela udział w pr.occsy1 \ 
kościele św. Jana jak rok rocznic. P:zy 
tej sposobności upraszamy ~ych rodakow'. 
h tórzy nie s~ w towarzystwie, aby ra~zyh 
sil( tu przyfączyć do nas •. abyśn~y m~gh ~~-
k ac, że si" nie ,, stydzimy wiary katohc-

az • " , · z , n zwra 
kiej i swojej narodowosc1„. -razc: . Jan~ 
camy szan. Tow. nwagG, iz ow. S\\: 

Chrzciciela w A~te~csse~1 o~~h?dz1 sw~ 
J 5 rocznicQ dnia 2::> sicrprna. ~ r os1my o za 
szczvcenic nas swą obecnośrn.\ ( 1) d 

'· Zarzą . 
Baczność Rodacy! 

Sprawa pielgrzymkl do W erl!!! 
Towarzystwo św. Stanłsla~a w -~er~.~ . 

<l·. szan cz.Jonkom do w1adomosc1. tz \V 
P? daJ~ l d1nia 30 czerwca w pielgrzymce do 
111c r,1e G . R, · : wprasza.my 
Wcrl weźmiemy uctz.1aJ. ownio~ , . _.'' ·, 

t'k" h Rodaków i Rodacr1,k1. chociaz nic 
,,vslzrs .d1oc Tc""'arz-vstwa. Podróż z Hernc dn 
Jia ezą w '· • z 4~ 
Werl i z powrotem kosztu1c : ::i mr. 7 . 

„ d adz 6 40 zas o godz, w1c-
Wyi3.z o g ttc·rn~ Bilety już ad dziś ku

:czore _pow~6t do s~ Jank()wiaka. Nowa ul. 
powac mo.zna u PP· • · ·. k l D\vor-
3„ .·u I c11atrowskicgo i 1 ?Jarc7Y ·a. u' d 

:-i 1 • • Zarzą . 
cowa 77, 

Karol owacki, 11adz lator. 

Towarzystwo św. l\azfrnicrza w Baukau 
poda.Je sw 'm zfo1rko111 do wiadom ci, iż 

' llie<lz.iclę, dnia 23 czerwca, o godz. 0 4 jest 
r czne walne zebr, nie. oJ!a. którcm będzie o-
hór J10iwcgo zarzątlu. ( jaJ, 11a,i"''kznicjszy 
udział pr ·i ( 1) Z.arząd. 

Wielki wiec socyalno-polit~' cz.ny w Karnap 
t0dbędl1.ic się w nied1Jclę. dnia J cr,crn a po 
1polud11iu o g 'l. 4 w lokalu p. Lchera naprze
ciw poczty. ·a wiecu <mrn \ ianc bcdn 'Pm
' T dotycz:1ce bez yJ<Ltku wszy tkich I odn
ków na obczyźnie. O licz.nv udziaC ~odaków 
.z !for I, l lorst r.mar l„ Karnap i ohnlicy upr:i.-
sz:t slę . Z vołujący, 

Wielki wiec Związku Polaków dla po' •iatu lla-
~cn w sprawie opieki duchownej 

odhGclzic sit; w niedzi el~. linia 2.3 czerwca po 
p0Jm.l11i11 o ~ )UZinic 3-cicj na ali p. Ovcr
heck<t w Wetter na:lł Pulir;-i, Ce ar ka ul. l'o
d.11\Ó\\' 'IJ Wetter, liagon, Ilaspc i ol ·olicy u_ 
prza za s ~ t; o lk1,11y u<.l.zU, ~dyż bc;ll,1 bard;,,o 
wa;i,11c sprawy omawiainc. M6w '!l prz; bc;dq 
.zamiciscl)wi. 

Zw~~zck Polakl~W w Ni •mczcch. 

Bac1.no~ć Rodacy w MaJ:dcburgu ! 
Wielki woiec polski 

odhc:dzie sic: w niedziele;, llni<t 2.1 czern~~a pn 
1)l)fULL11iu o ~odz. 3 u p. MaJ<.:llrzydde~o w do
rnu katolickich towarzystw. ul. Priilatenstr. 

Porządek d'.l.'ic11ny: - 1) Dla c1.cgo ·ię or
ł!anizujemy w zwiaz,li:ach :zawodowych pol
.skich. 2) Fotc;i,enic Polak<'>w 11n obczyźnie. 
.)) wolna dys,ku, ya. ~ Ja1ko rwhvc.:a µ111.ybG
dzic p. ~osiiiski z Bochum, prezes „Zjct!noczc-
11ia Zawrodow cgn P(}l k·icgo". O li 7lny u-
dr.iaJ uprasza Zwołujący. 

Tow. gimn .• ,Sokół'' w Horsthauscn 
Szanownym druhom oznajmia si<;, iż 

Towarzystwo nasze h~dzic fotografowane 
w llic:dzid<.;. 2J bm. Uprasza siG wszyst
kich dnthów o stawienie siG o goc.lz. 4 i p(>l 
po pot 11a salę p. M()llcra. O godz. 5 wy
rnar z na h\k<.; kolo gośc.inm::go Sclmltc
Mittcl111am1. W rnzic HiepoJ.!ody bcuzicmy 
fotografowani na sali. Druhowie ćwicz11-
cy wi1111i ' it; sta\vi(; w stroju ćwiczebnym. 

( 1) Wydział. 
Koło śpiewu „Wanda„ w Bochum-Hamme 
donosi swym członkom, iż w nicdzit.!IG, dn. 
23 czerwca. po poł. o 3 godz. na sali pani 
< lossnia1111 odbędzie sit; lckcya śpiewu. na 
któr<t sit: \\ szystkich członk<'>w jak 11aju
przcjmici zaprasza. Zarazem prosimy 
wszystkich rodakc'>w 1;rni;1cych zamiar wst[\ 
pić do naszego Koła, by także na oznaczo-
11:1 gc1c.izint; przybyli i do Kółka naszego się 
zapisali. ~ Cześć pieśni . polskiej! (l) 

Zarząd. 

Towarzy·- two św. Antoniego z Padwy 
w Ncumiihl 

podaje <.Io \\ iadomości, iż przyszk zebranie 
odbGdzic siG w niedzielę. 23 czcn ca, o go 
dzinic 2 po pot O jak 11ajłicz11ie.iszy udział 
członków i rodaków sic; uprasza. ponie~ aż 
przyjd~t ważne spra~ y \\ cdlc pielgrzymki 
i rocznicy pod ohrady. (I) Zarząd. 

Towarzystwo św.' Izydora w Hernc 
oznajmia swym czlo11kom, iż zebranie od
bcdzie sic; w niedzielę. dnia 2J czcrn ca o
godzinic 4 po południu na sali p. Stern
berga. Ponieważ sq bardzo \\ ażnc sprawy 
do zalat\\ icnia " sprawie picl~r?.ymki do 
Wer! i rocznicy naszej, przdo o liczny 
udział prosi (I) Zarząd. 

Uwaga: O godzinie 3 po polu<lniu od
będzie się próba teatru . 

Tow. gimn. „Sokól" :ve Wannc - Zach. 
oznajmia swym druhom i Rodakom, iż mie
sięczne zebranie odhGdzie siG w niedzielę, 
dnia 2.3 czerwca, na sali pana Oedersmann. 
11 lica Hofstr. o godzinie oól 4tej po poł. 
Uprasza się w zystkich druhów o punktu
ah1c przybycie, ponie\\ aż sprawy zlotowe 
przyid<\ pod obrady. (1) 

Czołem! Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Stcrkrade 
podaje swym druhom do \viadomości, iż'· 
niedzielę, dnia 23 hm. odbędzie się zebranie 
na sali p. iluscha, na które się wszystkich 
druhów zaprasza. Zebranie odbędzie się o , 
godzinie 2 po południu a potem Ć\ iczenia . 
Prosi się wszystkich druhów o punktualne 
stawienie się. oonieważ mamy\\ iele spraw 
do załatwienia. (1) 

Czołem! Wydział. 

To\ ·arzy two gimna tyczne ,,Sokół'" 
,, Recklinghausen- ud 

podaje wym czlonkom do riadomoś 1, iż 
zebranie odczyta :\' C odb dzie ię w niedzie 
Ie;, dnia 23 zcrwca o godzinie 11 i pól przed 
połuuniem " lokalu p ·iedzef1 „Jiingling 
Jrnu „, uli a Maryail ka. li zny udział u-
pr za • i . Czołem! (l) !Vydział 

Tow. św. Wincentego w Hochhcidc 
donosi zacnym druhom i l~odakom, iż ze
branie odbGdzic ie; 23 bm. o godzinie 
4 po poh1d11iu \\ ~iii p sicdzcf1. ta ya ko-
lei w ' zopenberg. (I) Zarząd. 

1 ow. św. Wojciecha w Wetter n. Ruhrą 
podaje S\\ ym członkom do wiadomo· i, iż 
w ni dzi Ię. dllia 2,3 bm. o ~odzinic 2 po 
polu<lniu na sali zwykłj eh posiedzel1 od
bcdzic sio pótro-:znc valnc zebranie. O jak 
11ajlicznicjszy udział nrosi Zarząd. 

U aga: Cały zarz<ld i rewiz.oro ·ie 
ka y winni siG s a\\ ić \ tt:; sam::1 11iedziclG 
po rannej msi 'o godzinie i pół do p. Ov r 
hccka. U) T. Szułrnłski, ekr. 

Baczność Osterield ! 
W niedzielę, dnia 23 czerwca o 1-{o<lzi

ni c 5 po poludniu odbc.;dzie sic.; zebranie 
cz1o11h)\v „~iednoczcl!ia Zawodowego Po1 
skie~o" 11:-i sali p. Jana ttu. c111a1111. 
O Jak 11ailicznicjszy udział członków prosi 

Tow. Ś\ 1• ,Mzcfa w Dortmundzie 
de 11r i •,z:rn. ' 1ym członkom, iż przy zk 
po, iedzcnie odb<:dzic ię w sobotc;, 2, bm. 
o Z\\ ykły111 czasie 11a sali posiedzeń p. Ah1-
k ' '. O 1crl1olzstr. O li zny 11dziaf czlon-
ków i goSci prosi (I) Zarząd. 

Baczność druhowie 
(Jniazda Oberhausen Oddziału J. 
Oznajmiam druhom ćwicz~1cym, iż ćwi 

cze11ia odby\Yaj~l · ię w ~rodę i obotę o go
dzinie 7 wieczorem. Zarazem nroszt; szy 
stkich drrihl>w ćwicz,1cy h, ab.v siG stawi.li 
w niedziel~. po południu o godz. 2. (1) 

Czołem! Naczelnik. 

Koło śpiewu ,,Zofia" w Sodingen. 
Zebranie \ sprawie Zjazdu; S<! bardzo 

ważne sprawy do załatwienia. Wszy cy 
członkowie poż<1da11i, na wet ci, którzy c 
posicdzeni:1ch się wcale dowic.:dzicć nie mo 
~<1. Ka~:dy lfr iqcy udział w Zjeździe, musi 
być ' ypłatn) m członkiem. Zjazd .30 czcr 
wca 1907 roku (I) 

T. Mizer<", przewodnicz~cy. 

Towarzystwo „Wyzwolenie" w Essen. 
Przyszłe posiedzenie odbc;dzie siQ ~ 

uicdzicłt;, dnia 23 bm. o godzinie 2 i pół 
na sali p. Dahcim przy Gcrlingsplatz. Licz
ny udzial (Zlonków i gości poż<1da11y. 
(!) Zarząd. 

Ze Zjednoczenia Zawodow. Polskiego. 
Baczność '.er.Jonkowie „Z}ednoczcnia Zawodo

wego Polskiego•• w Bochum? 
\ niedzfolę, dnia 23 czerwica rb. po polu 

dniu o godz. 4 odbęd71.ie ie 
wielki koncert ludowy 

w ogrodzie pruia Walhurga. Podczas k oncertu 
trzclanie do tar-czy. Koncert trwać b~dzi 

do ~ouzi111 9. Zara;i: p0< koncercie zabawa z 
tal1cami. Pc}(Jcr1, zabawy pr7..ClllO"\\ :. śpiewy 
j deklamacye. O liczn • udzial czlonków i Ro 
dakó "' z. Iiofstcdc-Riemke. Bochum. Hamme, 
Wicmclhau en. Grummc i okolicy npra r.a 

Wyd:fał miejscowy „Zjed.n. Zaw. Pol." 
Uwag.a: C71onkowie, chcący brać u<izial 

w taricu muszą: 1) przy wc~<ciu dla salę u~.ta
wy przedlożyć, ze są czlonkami. Kto jeszcze 
c7Jonkiem „Zjednoczenia Zruw. Po! kiego" 11lc 
jest. może się <lać \Zapisać u mcżów zaufami:i . 
- Wstępne 50 fen ·~ów. - Przy \1·cjściu dG 
o~rodu \\ i111ien · ażd . si" okazać zapro~zc
niem. 

Baczność Rodacy ' Mis.burl!u ! ! 
Wielki wJcc oolskl 

odbędzie ię r i 26 czerwca. 
Pierwszy wiec:z odbędzie się we "i'orc.k 

25 czerwca \\ iecrorem o g dz. . 
Drugi ·wiec odbędz\e sie w śrooc. dnia 26 

cz.erwca rano o ~odz. i n-a sali p. Ros;raly. 
I><>rz.ądek obrad: I) Stawienie wniosku o 

pod :ryżST.enie mroh'ku i skrócenie /prac}· • 
fabrykach cemcntm'l:ych. 2) ~ tawicnic wnio-

kit1 o lepszą ochr.one życia rob tników i u uni 
cie nieporządków. 3) \ olna dy kus '3. ~ Re
ferent tlh . ..::osiil~ki z Bochum. - O li :qy t;

dziat uprasza 
,,Zjcdr.o:zenic Za i'i'odowe Polskie". 
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&;IC~~=lrt~ ' r~>Ji.J~...Jr-r~.ar-t:~r<~~....,,,, 
~ Ban · Lodowy l. 
~ eingetr. Genossenschaft m. unbesr.hr. Haftpfl. 1 

odacy w Her.- i kolie)' 
Pv:~cam tz:moWL~ Rodalrotu m!j 

sk ad · że aza i 
maszyn 

tb goto?l !Inia, s!'lycia, pt'f.Wia 1 w]!dt:;mlll'lt! 
oraz 

~szelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po eenaeh jak najta.uzyeh. 7 07 

Magle wf'zelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 mr. 
Zakupio!le rzecay odstawiam fra.nko do d<mln. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do 
Stanisław 

• ogrzewania. 
J a n k o w i a I<, 

HEBNE, Neustr. 85. 

-~-'"''~ 11 •rr.aWłlili?Jlre ... ~~~fi 

i 
ł 

Mamy zawsze na sprzeda.i: 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg dnże 
a także tylko 

domy z ógrodami de> 2 mórg. 

Nasza. kasa płaci od złożonych 

oszczędności 
' piroe~nt na każdorazowe żądanie, 
t_łi/a proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
5 proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 

394 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temn wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
D.>bre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze nti sprzedaż. 

Adresować trzeba jak nast~puje: 

Bank Pa1·eelaeyjny 
E. G. m. b. H. H.osten (Poseu). 

llJBT• 

~~·~-~~-~~~~~~-~-~~~-~* I Na odpłatę -li 
łJ-.--· • ~ 
.~„~ ,...~ 

~ ? ~ sprzedajemy wszelkie meble, ~ ~ 

~ '; S całkowite wyprawy, piece ~ ~ 

; : ~ kuchenne, różne sprzoty do· ~ ==~ ! 
~ i „~ mowe, kanapy, wóziki dla ;:.. =- 8( 

! ~ 'iS dzieci po cenach najniiszych. ~ ~ ! 
~ l= =~ ~ 
~ = .= Polecamy równie! · własny . ~ ;' ~ . ~ - ~ 71 ~ ~ warsztat tapicerski. Kupione •• .;. ~ 
~ ~ ~ 1 sprzęty odstawiamy · darmo ,.. ~ 

~ ·= ~ I do domu.---- ~ lt fi~~ ~ił 
11 - „ = ~ fi Anto:a.i Dyhiew1cz & . I 
~! 633) Jóaef Mtsk1evvicz ~ 
łlf.,:W Oberhausen, §tłł~kma~~tr. ~8, przy Star:::,n.Rynku.„ ~ 

~~~~~-~~~lUlU14~W~iJi~~·~IU~~~ 

J w Koiełerzynłe - Berent WPr. l. 
f p.rzyjmuje , 

·· oszczędności ' r każdefto czasu i ptaci ou nich P? 4 ~d ksta ~ 

J. za po1rocznem, a zwraca w razie 1.,zen . u, r 
kupna domu lub grspodarstwa za 8-dniowem '-r wypowiedzeniem " 

J Zarząd: 473 t 
Kręcki. Czarnowski. Sobola. r Rada Nadzorcza: 1 J Ks. proboszcz Wróblewski, Dr. Majkovrski, F. l. 

I' Phrnieki, A. Żynda, I. Borski, I. Wolter, " 
:\. L. Lnisk.i, I. Kiedrowski, A. Świeczkowaki. J.. 

J~~r-'>-tt1~~~>oJ1~,-<~rc~l. 

Kasa oszczędności 
podpisar-ego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich '13 7 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4: proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) 

Biuro obrony prawnej! Ud;~el~~zis0t~~h 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy· 
pa.ditach na starość itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
we, prace piśmienne w polskim języku i tlomacze
nia na niemieckie i polskie. Polecam sie także do 
ócią.gania wszelkich pozasądowych należytości na 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed. poł. od 
8-12 i po poi od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Aug. Zipplies, 
Essen, Steelerstr. 1 

ratusza). 
(naprzeciw 

M. Miedziński, 
w HE.ft.NE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje si~ 
wszystko podług miary 
z do bry eh materyi po ce-
nach tanich. 

Zwracam takte uwiagi~ na mół 

skład D1ebli 
które także tanio sprzedaj~ 

Swój do swego f Swój da sweso ł 

Swój do swego! 
Szanownym Rodakom w Ger

resheim i okolicy polecam m 5j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

J. Radzicki„ 
Gerret!lhetm. 

Jabłecznik do boli litr 45 fen. 
Zawsze w zapasie 

Sr.bodon, Bojar, Manru, Nalewka. 
CykHstówka, jakoteź buljon, obkla.· 
d~ny chh~b ! t. d. Specealnosć: 

galareda11 
Th. Kuhnen, Wattenscheid, 

~ Restdiuracya „ 'lur Erh~tung". ~ 
T1U~o dla Bodiaka mam Da sprzeda.i! 

~ DOM 
~ w łtfcklinghausen-Siid w bardzo 
~ dobrP,m połoteniu pod dogodnymi 
~ w.1runkami przy malej w11łacie i 

. bardzo tanio. 689 
~ Proszę przyjać zobaczyć! 
~.,,~ ll11c:r>jeiecl1 Grabarski 
w Re ck lin gh a n:;; en-S ild: ul. V'lysoka(Ilocbstr.) 85 

S Ó• d r ~~~~::"'!~ ~ - w J o swego. - .

1 

b..~~.,;.~.lih.. .:qllo..~~ 

Bacz~ość Roda~y w Bo~ t_r opie! Elementarze 
Azeby zapob1edz wszelk1e1 konku- . . 

renc_Yi niemieckiej założyłem w Bot„ ł wwiel~~ wyborz~ polec„ 

tropie .. •. _ . . ~ li.s1ęgarma 

parową fa bryką chlaba, 
wskutek czego jestem wstanie z każdą 
firmą obcą konkurować. 

Zarazem donoszę Szan. Rodakom 
w Gladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeżdżu:ą przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
bie jeść smaczny i tani polski chlieb z 
,mej fabryki, proszę mnie kartą poc'Zto
.wą uwiadomić a chętnie przybędę i 
sprawę załatwię. Kto raz s1probuje z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, kre-
$1ę się z szacunkiem ( 491) 

Mateusz Kowalski, Bottrop. _.;.... __ _,, •. 
Każde dziecko 

wie i każdemu powie, że na kredyt ku· 
puje eię najlepiej, najtaniej i najwygodniej 
tylko we wsz~dzie znanym i lubianym 
domu kredytowym 

J. Sobwarzbóff'a 
w Reek.lłnghausen•S., 

Dostawiam każdemu t657 

na odpla.tę: 
meble na 1 pokój wpłata. li mk. 
meble na 2 pokoje wpłata 1.0 mk. 
meble na 3 1>okoje wpła.ta ~ B mk. 
meble na 4 pokoje wpłata 30 mk. 

Wyprawa A. odpłata tygodn. ł,00 rok. 
Wyprawo. B. „ :1,:;o mk· 
Wyprawa C. „ ~,liO mk. 
Wypnwa D. „ „ 3,00 mk. 

Pojedyńcze meble, jak: komody, łóżka, 
mll>t.erace, sza.f.v, bufety, szyfonierki, wó
ziki dla d11:ieci, lustra, kanapy już przy 
wpłacie od 3-4 mr. Dlatego powinien 
każdy kupować tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzhoff, 

Reeklinghausen-Siid (Bru eh), 
ul. Boehumska (Bochumerstr.) 

nr. 19= (w pobliżu poczty i apte.ki.) 

----Kołowce 

tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „Neckarsulmer Pfe!l", „Gr1tzner", 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena:1. Części re
zerwowe: węże gumowe na koła od 
3,50 mr., !Płaszcze od 4,50 mr. ~Jżywa
,ne kołowce i koła motorowe na sk?a-
idzi e. ( 49.5).. 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

Usługa polska! Usługa polska! 
- Fachowy warsztat reparacyjny . .--

I 

„Wiarusa Polsk.'' 
w Boehum. 

jeat najlepszy i 
najtańszy na 
awiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra
nia używać a,ni 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po· 
trzeba już r.i1eó 
tylko się ją wy
ptócze. Gwaran
cya na. ochronę 

bieliroy. .., 
5o7 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Ksi~garnia „ Wiar 
Polskiego". 

przedmioty 
ze złota, 1 

Mrebra 

alfenld7 
Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
llerten, 

30 Ewa.ldstr. 3 O. 
Reperae7e rze• 
telnłe tanłto. 

Masz707 
do prania ir; wa
batłlema od 88 do « 
mk. odstaw.a franko do 
każdej stacy i kolejowy 

.J. Tłtłel, 
Erkenseh wiek. 

Hurtowny i detaliczny 
skład maszyn do goto· 
wania, pieców i calkow. 
wypraw· (687) 

Nie kupujcie 
d 

żadnego~.-
~'1·zegarka 

zaalm niewidzieliście mdl 
wielki cennik 

na zeprkl kleszonxowo. 
rerulatory, budziki, łsńcu· 
•zkt złote, srebrK I olkt°i 
we 8 bltutery~9złot11 
INb.tllł11, lastrumc:nts mu· 
a7aae, wyroby skóriaoe, 
1talowe,kucheooe, welocy
pedy, maszyny, zabawki, 
perfumy, przedmioty a ewo· 
c:yjoo, oarzi;dzla rzemie!lol• 

cze IUt. ltd. 

Każ dy rodaK 
zdurnieje, 

1dy mól ccr:nlk :r.6b:te?Y I 
ol1klt reny przecLyia. 

Pr'o1;ę :tądal! mól pulsl<1 

Hnnlk, zawierający 4000 
lli!tH„~yl, 11 1<ni.1crnd 
'<v·-. I traako wyllłę. 

Adres: 
H!~ronim TUgner, 

Bł'tH1! O., 
«i.uku.~•traue No. J. 

~----
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-----~~~--~--~----------~----~--~~------------~--------------------~~~------------~----~-------------
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodo ym, politycznym i zarobko 1m. 
.~~ 1 

'ZMdl'S ••• "lllW&'~lllilllmRllm!&\llJ-IU'illllla!llllmo;llał ... Mmlaai.:li!;l_.W.-_.IBMilU.lll ....... llmll!WlS-"',._ ... .._ ... „ ... .-.:i-.DiL'ii:!l_.aMll._„._ __ IMl9.a-:r>m.,....,_ ____ ,,_,, ... _... 

Jlrd~nd,;i codziennie z wna.tkiem dni J>oświąt~z- ---
11cb· !)rze<lplata kwartalna na ooczcie i u listowych , I I; oże za sar I Za inseraty p.lacl sie za miel ce rzadka drobncga 

JYUOSl 1 ~r. 50 fen .• ~„z od~oszeniem do domu 1 mr. ~ ' z ZOi J 
Jj ltD. „Wiarus Polsk~ zapisany jest w cenniku pocz ~ 'i 

towym pod 1.ziak1em ,.L. polnisch nr. 123." 

ku 15 f. 02loszenie. zamieszczone oned inseratami łł 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy I 
•. Wiarusa Polskiego•• należy frankować I poda• • 
ni h dokJadny adres oiszące~o. Rekop. nlo zwr~ 

Redakcya, drukarnia ł księgarnia znajduje sie w Bo<:hum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - AdrM „Wiarus Polski11 Bochum. - Telefon nr. 1414. 
_;:am1t~~--q1µ ""!i&lflCiW„~~~~-~· ~~~i!!!!~~~~!'.!!!~~~~~!!!!!!~!!!!!!l!'!ll!!!!~~~~!l!'ł!~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~!!_l!!!_l!Cla 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe l 
•iwJć, czytać i pisać po polsku! Nie 
tpt Polakiem, kto potomstwu swemu 
Jtiemczyć się oozwoli ! 

Krzyż z polskim napisem może zostać u
stawiany na cmentarzu w Holsterhausen. 

J1oik wiadomo postawit p. Woźniak 

krzyż z polskim napisem na grobie swego 
dziecka, ale policya nakazała, by p. Wo
źniak usunąl z niego polski napis. Rozu
mie się, że p. W. tego nie uczynił, skutkiem 
czego policya krzyż z grobu wykopała i u
sun~ła. · Skarga p. Woźniaka do wydziału 
po~fatowego miala ten skutek, że wydzial 
orzekł, iż postępowanie policyj byfo nie 
prawne. 

Bliższe szczegóły, szczególnie też u
zasadnienie wyroku podamy w jednym z 
następnych numerów. 

Niepokoje wśród francuskich właścicieli 
1innic przył;>ierają coraz większe rozmia

ry. 

\Vchodzi tu w rachubę przeszło 800 
1ysięcy osób. Zarzucają one rządowi nie
dołęstwo, a stojąc nad ruiną majątkową, 

rzecz jasna, pobudzeni są do kroków gwal 
townych. 

W Perpignan przyszło do krwawych 
starć z wojskiem, które ludność przyjęta 

- okrzykami: mordercy! Po obu stronach 
o są zabici i ranni. 

~okosz wojska we Francyi sprawił wielki 
popłoch w kołach rządowych. 

W Beziers 300 żołnierzy się zbunto
wało, stawając po stronie winiarzy. wZY-
wano ich, aby wrócili do koszar, a nic im 
się nie stanie. żołnierze przyjęli to wezwa
nie gwizdaniem. 

To skutki systematycznego podkopy
ianie wszelkiej powagi przez masoński 
rząd francuski. To jednak dopiero począ
'ek! 

" . ' Bac;:~:n~.sc. 

Jubileusz Papieża Piusa X. 
W „Dzienniku Urzodowym Kościelnym" 

czytamy: Dnia 18 wrześni.! rb. wstGpujc 
Ojciec św. Pius X. w piGćdzicsiąty rok ka
płaństwa swego. Cały świat katolicki czy
ni przygotowania, aby rok jubilcuszo\\~Y 
tak ciężko doświa.dczone~o Namiestnika 
Chrystusowego i najwyższego Sternika 
lódki Piotrowej odpowiednio uczcić, cz}• 
skladając mu osobiście należny hold swej 
czci i synowskiej milości w urządzanych 
na ten cel pielgrzymkach, czy też składa
jąc u stóp Jego adresy z zapewnieniem sy 
nowskiej wierności i miłości, czy też prze
syłając ofiary wspomożeniu ubóstwa Sto
licy świGtcj, ogołoconej z dawniejszych 
swoich posiadłości. Słnszna przeto rzecz, 
abyśmy, którzy siG do naj\vicrniejszych 
Synów Stolicy Apostolskiej zwykliśmy za
liczać, nic pozwolimy innym dyccczyom sic 
uprzedzić w objawach milości wierności i 
przywi<1zania do Najwyższego Zwierzchni 
ka Kościoła św. Pożądauem byłoby, aby i 
z naszych archidyccezyi podobnie jak z in
nych wybrała siG w ciągu roku bież. piel
grzymka do I~zynm, i nic wątpimy, że sio 
znajdą czasu swego ochotnicy do niej, a 
gdy się zgłoszą do Władzy duchownej, bG
dzic pora do ukonstytuowania jej. 

Tymczasem wypada nam pomyśleć o 
nadzwyczajnem Swiętopietrzu, zwlaszcza, 
że hojnie dot,1d z f ran cyi dla Ojca św. pfy
nące ofiary wskutek prześladowania Ko
ścioła tamże znacznie się zmniejszyły, tak, 
iż Stolica Apostolska nic zdoła pokryć 
wszystkich niezbędnych potrzeb swoich, i 
tym ko1icem rozporządzamy jednorazową 
w wszystkich kościołach parafialnych, fi
lialnych i sukkursalnych kolektę jubileu
szową w XIV. Niedzielę po Swiątkach, 
czyli dnia 25 sierpnia, którą w poprzedza
jącą nicdziclG przewielebni JMksiGża para
fialni zechcą z ambon zapowiedzieć i para 
fianom swoim gorąco polecić. Zebrane w 
pojedyńczych parafiach składki prześlą się 
w 8 dniach odnośnym księżom dziekanom, 
a ci nie omieszkają wpłacić ich najpóźniej 
do kof1ca września do kasy Konsystorza Po 
znaóskiego. 

Administratorzy Archidyecezyi Gnieźnień
skiej i Poznańskiej. 

Ks. I(. Dorszewski, t l(s. Bisie. E. Likowsl<i 
prałat. 

żywotne kwestya dla naszego handlu 
z krótKim poglądsm na jego 

rozwój topnia y. 
rcfrrent p. Artur Gustowski, z Opalenicy, 

wydawca „Kupca". 

(Dokol1czenie). 
Pytam siQ jeszcze Panów, czyż nic 

dość już język nasz grn~biq. Z urzędów pu
blicznych go wyrugowano jako i ze szkół 
Czy to już nic dość tego, że jeszcze sami 
dobrowolnie się przyczyniamy do dalszej 
germanizacyi? My tyrani wobec wlasnc
go języka, rugujemy go sami z naszych 
składów, z naszych kantorów? Czyż nadal 
nasze głowy pod miecz katowski sami skla 
niać będziemy, a niemieckie jedno przyslo 
wie mówi: „die dtimmsten l(albcr suchen 
selber ihre Mctzgcr". 

A zatem nawróćmy z tej drogi i trzy
majmy sio wszyscy solidarnie tej zasady, 
by li tylko korespondować w jQzyku pol
skim. J eżcli tak postQpować bGdziemy 
stale, to w nicdlugi~n czasie już o}\ażą si(( 
praktyczne skutki tej zasady. Otóż mło
dzież nasza kupiecka poż<1dan<1 bGdzic w 
świecie, a jQzyk nasz i caly naród uzyska 
znaczenia i poszanowania. W całych Niem 
czcch i za granicą liczne otworzą się sta
nowiska dla naszej mlodzieży kupieckiej, 
gdzie lepsze znajdzie warunki zarobkowa
Die jak i sposobność lepszego wydoskona
lenia siQ. Tam i nic ieden nowy poznają 
przcmysl. 

Taka mlodzicż na obczyźnie wydosko
nalona wróciwszy kiedyś do kraju, pomuo 
ży H nas szeregi kupców inteligentnych i 
przyczyni siQ wielce do uprzemysłowienia 
naszego kraju, przez zastosowanie no
wych przemysłów. A gdy zaś więcej 
n nas zakwitnie indu~tryi polskiej, to i wy
chodźtwo naszego ludu ustanie; bo robo
tnik na własnej ziemi znajdzie pracę i dosta 
teczne zarobki. 

W kof1cu na życzenie z wielu stron 
zwracam uwag~ na rosnące dla naszego 
kupiectwa groźne niebezoieczeflstwo ze 
strony nowych spółek „I~ólników". 

Swiat nasz kupiecki wprost zaniepoko
jony coraz to gromadncm wprost zakłada
niem „Rolników". Przypatrzmy się bliżej 
działalności „I~olników" a obawy nasze 
będą dostatecznie umotywowane. 

_ ...... ?E=:is.-IJ!l!.E?.s..e.~·~ Otóż taki „T~olnik" skupia w kolo siebie 
cale okoliczne wfościai'1stwo, szlachta i 
chlopi, wszyscy do „Rolnika". Jeden dru
giego napędza i zupclnie to też logiczne, bo 
mają w km ·własny interes i wspólne zy-
ski na oku. I cóż będzie z czasem? Oto że 
wszelkie zapotrzeb.owania spożywcze i w 

Czy to możliwe? żelazstwic dla rolników pokrywać b<;dq 
, Wiadomo, iż od 15 do 25 czerwca od- „Spółki'.' Bo któż nam zaręczy, że ,.Sp6ł-
~1erać mieli listowi prenumeratę za z Wannc donoszą nam, co następuje: ki", które teraz prócz handlu zbożem i 
,\Viarasa Polskiego" na czwarty kwartał. Dnia 9 czerwca Polacy z Wannc od- sztucznymi nawozami, truduią się także 

W ostatnim kwartale żalono się je- byli pielgrzymkę do Neviges ,przy ?ar~zo lrnndlcm VGgla, żelazt\\ em, nasionami, ar-
un k · wielkim udziale, gdyż jcchalt poc1ąg1em tylrnlami pastewnymi, "\V iednym przypad-
, a· niejednokrotnie, że listowi po pie- nadzwyczajnym 0 35 wagonach. ku, jak mi doniesiono ze Żnim1. także mąką, 
niądzc nie przybyli i niejeden nie zaabono- że te ,.Roll1iki" w kol1cu i sola, farynq, ka-
l.at ,.Wiarusa Polskiego". Gdyśmy wrócili. spotkała uas jednak "\Vq i inncmi artykulami kolonialnymi nie 

°' Aby Rodakom ułatwić zapisanie ga- przykra niespodzianka, bo oto kościół nasz ~a·:zm1 h:-ndlować, na \:zór niemiecJ-ich 
„ kety, zatączamy do dzisiejszego numeru paraiialny zastaliśmy ~amknięty.~ bez. bło- .:.::on .~urnwrci116w". nie dziwilibyśmy ');ę 
11~ arty Pocztowe. Jedną z nich prosimy wy f!OSławieł1stwa musieliśmy z bo.em 1 go- wcale, gdyby udziałowcy do S\\ ej d:rrek-
e. ~cln1ć i nam nadeslać, drugą zaś trzeba ;yczą w s2rcu ro~ejść ~ię do dctmów. Byla cyi stawili żądania boć to czysty zysk dla 
~: Dost~ć na pocztę, aby listowy przyszedł to dopiero 8 godzma. wicc~~rem, 0 któr~m nich. po co go mają innym życzyć, jeżeli sa 
j: t0 Dteniądzc za „Wiarusa Pol.~' na trzeci to czasie w inne dm kościoł zawsze Jest si jako l:onsumcnci tych samych artyku-

Wartat. · je2;:1,,~::; otwart) · lów podwt'JJnie zarabi&ją bo na cenie niższ j 

K n ,K~o już zapisał „Wiarusa ?olskiego" • Zaznaczyć też trzeba, że ks. pro?oszcz i jako udziałowcy. 
~ hPicc, sicrpieii i wrzesiefl, mech kartę, nie pozwolil, abyśmy zabrali z kośc10la na A wtenczas cóż siG stanic z naszem ku 
~;.zeznaczoną dla poczty wrc~czy Rodako- pielgr~ymkQ krzyż, ~horągicwki i.t<l., . co p!ectwe~1: ~~rż. osunki nasze .nH?ż.r~ ~ą 

1 k; który dotąd nic abonuje „Wiarusa Pol- się dzieje poclcZ'1.S -p1c}grzy131~k memco~v s.~m~ m1c1z1 c miarą, co stosunk1 memtt-..-
. •ego," Smutkiem nas to 1 bolcsc1ą nap_ełma, kie. . . . , 

Nnji · „ 1._ d . . ... r , Rodak kartę le powinno nas to zarazem pobudztc, by- , Czyz go~z1 ~1c. a?y spol.cczcnstwo. 
~·YPełni ep~~L :1G. zie: Jece \~t-k'sam wrzu- ~my stauęli w obronie naszych praw. I·t?rc pod opickuncz~mr S\.. enu sl~rzydla-
·lkarLę da ~ .. . \..:: n1~sz ztydc nbi dzi'e pe\"llY s Moi·e111 zdr riem należy wvslać prośbę, nu wychodO\\ alo kwitnący handel 1 prze-
ż l o ~+ r :yn o a w e Y ę .v , • • - • , ·r f kt. t:• b . J , . l· 
e karta li" i)ocztę ~ostała \vysłaną, by li- izby ks. proboszcz sprawę tG wyJads~1., tdnys' t1a d or~g_o tz c .m ą i imł14 spdog l!-
~towy r ,,· ;, . . 

7 
b 1 ~ .1• owstałc oburzenie moż111a załago m:; amy,. z rugieJ s rony pra~owa ~n~ z111-

p,,_. ; 1 ~mądze pr ..,y Y · • . . 1· a Y ~ eciwn rm razie trzeba będzie wysłac szczcmcm tego tak mozolnie wzmcs1 ncP"o 
1a ~rosimy Rodaków, aby am iedna k~~- W.PIZ i do>\~ ładzy duchownej w Pader- gmachu: Bo ~óż 11as cze~a, jeżeli znikn~e 
~z~e ~ostała wyrzuconą, lecz wszy~t~t~ ~aza~en \

0 
jedvny sposób w takich przy- ł dla nas iako khentela, rolmcza ludność, kto-

kl a !1żyć, aby pozyskać „Wiarusowi o ?~~i.e. h · ra przecież najwięcej konsumuje naszych 
emu' najliczniejszych abonentów. pdci„,ic · 

artykułów i względnie matcryalnie naJle~ 
piej się stoi oto zagłodzenie. 

Znikną składy, a miejsce ich zajmą 
spóiki „Rolników". 

Panowic mi przyznacie, że nic za czar 
no malujG ten obraz, bo tak przyjdzie, je
żeli zawczasu nie wzniesiemy ogólnego pro 
testu do patronatu spółek. 

W zupeluości uznajemy i czoło schyla 
my przed zaslugami wiclkicmi inicyatora 
tych spólck ks. pr. Wawrzyniaka. 

Myśl zakładania „Rolników" jest 
wprost genialną i chlubo 12rzynosi inicyato
rowi tegoż, bo ogromne kapitały za płody 
ziemne i zysk z nich pozostaje w rękack 
naszych. Spolcczef1stwo nasze o miliony 
przez to bogatsze będzie rok rocznie. Nie
stety niema doskonałości bez ujemnyck 
stron. 

.„Rolniki" pozostaną tym wielkim czyn 
nikicm zbogacenia się szerokich mas ludu. 
l>cz szkodliwych wptywów na inne rów
nież, dorabiające się warstwy narodu, je
żeli zostaną przy pierwotnym celu, w ja
kim je zalożono, to jest przy handlu zbo
żem i co najwyżej jeszcze sztucznymi na
"''OZ~mi, bo w ostatnich artykulach panowa 
ly faktycznie i:iadużycia i wyzyski ludu. 
W c wszelkkh innycłJ artykułach wprost 
!1:ecbr.:1.0e4 wyrządzają zaś szkodę całe
mu hez \\'YJatku kupiectwu naszemu. l(up
ców samodzielnych zbożowców mamy bar 
tlio mało, na palcach by policzyć można 
ty:.h będ;1c ·' c:h rzeczywistymi konkurenta
mi. Można przyjąć, że na 15 zbożowców 
ubcy~h 7alc:ctw_ie jeden przypadnie nasz i 
w j('~zczc walczący rozQaczliwic i nie mo
g' ;1 ·y iI1ten7.ywnie stawić czola konkuren
cyi okej. Jeden na IS-tu to za wielka prze 
waga, wi~c spółki .• T~olnik" wypełniają te 
braki zupełnie i zbijahl wszGdzie konkuren
cyą w zbożu i ta działalność jedyna byłaby 
już dosmtcczncm dobrodziejstwem dla spo 
kczc1htwa. 

7.5 procent naszych kupców niezaprze
czenie handlują m<iką, osp::i i innemi artyku 
lami pastewnymi, WGglami żelastwem, na
sionami itd., więc dla nich stanowi „Rolnik" 
groźn::i konkurencyą, dlatego radzG, by w 
imieniu dziś tak lic:-nie reprezentowanego 
kupiectwa naszego wysfosować prośbę do 
patronatu, by Rolniki wyłącznie li tylko 
trudniły się handlem zboża i może jeszcze, 
co najwyżej sztucznymi nawozami, żela
stwem zaś tylko w tych miejscowościach, 
gdzie niema kupca Polak~ w tej branży. 

Mam nadziek, że nasze kupiectwo 
dzisiaj tak licznie reprezentowane tego sa
mego będzie zdania, że poruszone w tym re 
fcracic kwestye są wprost palącymi dla na 
szego tak korzystnie siQ rozwijaj<icego han 
dlu i przemysłu i że: 
w sprawie niezmiernego przyrostu skła

dów kolonialnych wyda odpowiednie o
strzeżenie pod adrc5em młodych kup
ców, chc:icych siG w tej branży usamo
dzielnić - dalej że zrobi to 

coś uchwytnego w kwestyi z.aklatlania bi6-
ra informacyjnego lub \: ybierze osobnci 
komisyę dla roztrząsanja tej sprawy -

dalej. że udrn ali apel do naszych kapitali
, tów, by kapitałem swym przyczynili si<; 
do uprzemysłowienia \':iększeł.!O na zego 
kraju prZE:.l zakfad:mie potrzebr.ych no
wych I rzedsiębiorst :v, 

dalci, że w sprawie korespondowania w 
języku polskim '" ypo\ ie S\\ oje zdanie i 
życzenia w tym kierunku, . 

da lei. że uchwali "·y łanie gorącej prośby 
pod adresem patronatu SJJólek .. l(olni
kó :v. by one trudniły się odtąd jedynie i 
\\ y zicznie tylko h:rndl m zboża i co naj
\\ yżej sztucznymi na\vozami. 

\V końcu przepraszam wszy tkich obe 
c11yc11. jeżeli referat mój w jakin kolwiek 
h.;runku miał być stronniczy i jd~eJi spra
wy jakid ważnej nie poglcbiłcm tak. jakby 
si~ należało. Raczcie uwzględnić zanowni 
Pano ;vie, że d0hrcj chciałem służyć spra
wie, o ile i czasu i sił arczyło - i nie 
opierał m si na żadnych innych refera
tach lub dzie1ach, lecz tylko swoje własne 
shcślikm poglądy i krytyczne postrze
żenia. 



Clłelmża. Nieszczęśliwy wypadek wyda
r;:zyl sie w ubieg{ą niedzielę w Stawie 6-letnią 
córeczkę gości:nnego .Reile przetlcchal wóz.. 
Dziecię natychmiast skonafo. 

Pelplin. Ks. prob. Laffont z 2arnówca 
'•trzymail od naczelne~o prezesa prezentę na 
probostwo w Żukowie, a ks. Hoppe, wikary 
-.rzy kościele św. Brygity w Gdańsku. prezentę 
.aa probostwo w Nowejcer1kwi dekainaitu tuchol 
eld~o. · 

Działdowo. Powiesil się w stodole wla
:ściciela pana Slotka 87-letrri robotnik Jam Ku
bieński. ponieważ dal1sze żyde mu się już nie 
11Jodobalo. 

Wągrówiec. Tutejszy hotel p. Paczew
skiego nabyl p. Kaikowski z Czarnkowa za 
86 500 marek. 

Koronowo. Bairrk Ziemski w Koronowie 
ku·pil od pa:na .Rudiolfa Brunka (niemca) dom 
poloż001y tuż przy: rynJku w Korono'\v'ie za 
37 500 marek 

Z Żvdowa na.des.lano „Lechowi" ciekawy 
dokumen.t, charaJkteryz:uiący dosadnie środki, 
jakich rząd używa celem zgniecenia idoszczęt 
.nego strejku. Dokument ten bI12lmi w tloma
.c.:eniu: 

Gniezno. 16 ·marca 1907. 
Król. s.ą<I obwodowY. 

3. B. X 24/07. 
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Królewska ins.-pekcya szkolna powiatu wit
lkowskiego do!Ilios.ta nam, że zakaza1eś Pan 
csynowi swemu Ja:nowi odpowia•dać w szlkole w 
~auce reli~ii po niemiecku, używa-

ia niemieokiego pozdr01Wienia „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus" i mqdlenia s.ię w 
sztkole po niemiecku. 

Stawiono z tego powodu wniosek o ściganie 
Pana karami porzą<lkowemi za 1mdużycie pra
wa rodzicielskiego wedtug § 1666 kodeksu 
cywiilnego. 

NinicJszem dajemy Palilu czas na oświad-
czenie się w przeciągu 3 dni. 

.Równocześnie pozostarwiamy !woli Pana, 
oelem uniknięcia jakichkolwiek kroków sądu 
i0pieknńczcgo przeciw Pamu, naiklonienie sy
aa Jana. aby w szkole odrpowiadrul' w nauce 
iTeligii po niemiecku, moolil się po niemiecku 
i użyiwa.J niemieckiego pozdrowienia, i z:a1Wia
domiet1ia nas. o odnośnych krokach w przeciągu 
po·zostawionogo Pam czasu 3 dnL 

· podvis. 
Pismo taik1e odebra.Jo kilkunastu iojców 

«miny Żydowa. Niektórzy odebrali ro.zporzoą
dzenie - Verfiigung - od rejencyi, w której 
się ostatnia powo.tuie na: paragrafy z przed 100 
lat. 

Ponieważ nie wszyscy rod~ce da:ieci strei 
kujących takie pismo odebrali od reiencyi, i 
~em samem się nic przeliękli - dostaiLi ci dru
rdzy tera17.. pmvyższe pismo. 

Czyżby się rejencya nareszcie zaczęta 
,tych 100 letnich pairg-ralfów wsty:dzdć. i ieraz 
sadom kazafa na inne p<tJragrafy ·~ię odwoly-
wać? 

Ze Sła,~ka czyli Staropolski 

Katowice. Wiec robotniczy zwołany 
t ramienia bytomskiego związku wzajem 
nei pomocy, odbył się w niedziele< na sali 
Reichshalli niemal wobec pustych murów. 
Cala sala świeciła pustkami. Zebrało się 

~ ------
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ŻUBR OWIE 
f)t'U viadat1ie hi~toryczne wedlug po

wieści 

W 3cława Oąsiorowskie~o. 

Milhaud skinął przyjaźnie porucznika-

- Chcesz pan, żebym mu drogę uto
rował? Owszem - pozwól pan ze mną! 

I generał zawrócił z powrotem i popro 
:wadzil floryana "vprost do Dąbrowskiego. 

Dąbrowski aż rękoma strzepnąl z u
kontentowania n1 widok porucznika: 
· - Jesteś nareszcie! Myślalem, żeś 
>przepad{! Jakże? Masz odpowiedź? Pa-

. ?I p1ery ..... 
Gotartowski odpowiedział po krótce 

2'Zczególy bytności swojej u księcia Józefa 
i Generała Wojczy6skiego, a w końcu do
.r~czył Dąbrowskiemu listy rady. 

Generał przebieg? szybko podane mu 
pjsma. 

- Dobrze! - ozwał się z zadowole
niem. - Bardzoś dobrze zrobił, żeś trafił 
oo Wojczyńskiego. Po Poniatowskim wiele 
~bie nie obiecywałem! Wyższa polityka 
świta mu w głowie! Zapomniał widocznie 
iż przed ośmiu laty z górą próbowałem już 
tych dróg! Zarozumialec! W takim Berli
nie pól roku blisko kolatalem. Mniejsza o ' 
niego. Wojna bez jednego żołnierza się 
odhGdzie. W porę mi przybywasz, bo tu ro
boty masa. a ludzi brak! 

fin"' R11 wspomnia~ o towarzyszach 
S\'v cich. uaćmieniając. iż o wiele mu wia
domo. nl<·dzież ciągnie ze wszystkich 
stron. 

nie wiele _co nad sto osób., .Pr~em~wiali ·r żnc pisma europejskie cieszą się z tego po
członkow1e zarządu pp.: Krohk 1 W1cczo- • rozumcnia w którcm widzą rękojmię po
rek. i _jeden z robot~1i~ów. Z po,yodu ~zczi= i koju powszechnego,. Właściwie Hiszpania 
płe1 liczby uczestmkow zebrama mowcy I zawarła dwa osobne traktaty, jeden z An
ograniczyli swoje przemówienia, któr. e stre . glią a drugi z Francyą, ale dzięki szczerze 
szczaly się we wskazywaniu na to, że ro- przyjacielskim stosunkom, istniejącym po
botnikowi górnośląskiemu brakuje jeszcze między Francyą a Anglią, tworzy się z 
bardzo wiele do uświadomienia społeczne- tych traktatów calość. Umowy zabezpiecza 
go. Robotnik górnośląski jest obojętny na ją Anglii nietykalność Gibraltaru, a Fran
swą dolę szczupla liczba robotników w cyi wolną komunikacyę z Algierem i Senc
zebraniu jest tern smutniejszym objawem, galem i w razie ewentualnej wojny moż
jeżeli weźniemy na uwagę, że setki robo- ność polączenia floty śródziemnej z atlan
tników, zamiast pójść na zebranie, gapiły tyck 4 . 
się na zlot niemieckich turnerów, który się 
w tym czasie odbywał w Katowicach. 

Z R.aciborskiego. W St!Jdziennej utopi
la się w poniedzialek po południu 2-letnia 
córeczka piernikarza Tomiczka, wpadłszy 
w gnojówkę. 

Pawłów w Za:brskiem. Obyiwatele mają tu 
zamiar budować ·kośció.f. W tym celu wysłali 
Już do J. E. ks. Jrar<lynala petycyę. 

Bytom. Znowu morderstwo? W środę 
rnno znaleziono -zwfoki 22-letniego Józefa Sie 
1kierki z .Rozbarku między d:-<.vorem roolbar
.skim a torem kolei wą-zkotorow-ei. - Zachodzi 
1tu praiwdoipodobnie morderst\\'O. Sprawcy 

podobno zostali już ujęci. 
Od Zabrza. W ty;ch dniach ·pewna ~wbie-

1tai z o•ko.fo 15-le.tmim s:y1nem. ooueżldżając .z 
. Oliwii<; kolejką uliczm.ą w kierunku Król. Iiu
,ty, weszla do wagonu ze strony klasy II, któ
ią przcszJa i usiadla w trzecie.i kla·s1ie. Wi
dJząc to konduktor kolejki, za•czą1 z tego wielki 
.,rozgowór" z ową kobietą i tak się rozgorącz-
1kowaJ, że 1krzyczal, iż Pola\kom IJJie wodno w 
.tym W<ł!gOlli.ie jechać ani po pol'S'ku mów.ić. 

Syn owej kobiety dal panu kond,u.ktorowi 
slusziną odpowiedź, twierdząc, że aTie publicz
J110ść jest idla km~duktora. ale konduktor dla 
,publiczności. 

Z im;'.S'eh dzielnfo Po!sk i. 

Warszawa. Redaktor „Chornlu", ks. Pa
czuski, zamieszkały przy ulicy Wiejskiej w 

Warsza1wie, powróciwszy o godz. 6 J pól 
iwieozorem do domu, za-stail w mieszika111iu iaikie 
,goś nieznajoimego mQżczyznę, rozmawiającego 
przez telefon. Nieznajomy lllirzawszy kiSiędza, 
.rzucil się na nriego, domaigając się piet11iędzy. 
Ks. Paiaz:uski pochwyciI napastnika za kark. 
z zamiarem wyrzucenia go za dr:owi, w chwili 
.jednak, gdy otworzy! drzwi, ·do miesz1kania 
.w1darl się drugi baindyta, oczekujący widocznie 
na schodach, poczem obaj napastnicy zaczęli 
księdzu zaidawać razy. jeden pięścią a drugi 
.rękoiścią rewolweru. W końcu wyrwawsrzy 
ks. Paczuskiemu woreczek z 5 ruhlarrni, rzucili 
.się do uciecziki. Ksiądz wyb.iegl' za uci.ekaJący 
,.mi t!la schody, wówczas jeden z 111a:p.aistni1ków 
.chcia.I' v.rystrzelić z rewolweru, ksiądz pochwy
cil jednak za stojącą tuż fawkę i uderzy! nią 
.napastnika. który zbiegt cz.emprę.dizei na dól 
;wraz z towarlZ'.YStwem. 

Nowe trójprzymierze. 

Bez wielkiego zdziwienia przyjęto w 
kolach politycznych wiadomość o porozu
mieniu trzech mocarstw: Francyi, Anglii i 
Hiszpanii, któremu nadano miano nowego 
trójprzymierza. Do kombinacyi tej przygo
towały opinię publiczną stopniowe zbliże
nie się francyi z Hiszpanią z jednej strony 
i Anglii z Hiszpani;:i z drugiej strony. Powa 

- Wybornie! - podchwycił z ogniem 
Dc1b .'.-..>\,- ~l\i. Dc.wai mi tu tych zuchów! Ta
kiJ~ wbśni~.- nam potrzeba! Nie konsylia
rzy, nie polityków, nie doradców - lecz żol 
nierzy ! \V1<Jśnie o to generał Milhaud po
!rzl''.-it;:e m: gv.;;.:t!~ jcb1ych dr::!Jonów ofice
rów„. marszałek Davoust prosi o przygo
towanie dlań kurycra, znającego język ro
syjski... jutro podjazdy pierwsze ruszają w 
głąb kraju.„ Setki tysięcy potrzeba!... A 
im prędzej przedstawimy naszemu cesa
rzowi nasze pułki a dywizye, tern większe
go nabierze on mniemania o naszej spra
wie!... Słuchaj Ootartowski ! Godzina, dwie 
jeszcze i pozbędę się tego Uumu natrętów 
którzy mnie tu opadają, częściej wlasne ko 
rzyści i ambicye niż dobro publiczne ma
jąc na celu.„. Otóż zbierz tych twoich kom
panów i przychodź„. Twojemu wyborowi 
ufam! 

Milhaud, który zdala przysłuchiwał się 
tej rozmowie, słowa nie rozumiejąc - ode 
zwał się po francusku: 

-- Widzę, że wprowadzając tu porucz 
nika, niemałą oddałem panu usługę. 

- Ależ tak! - zawotał żywo Dąbrow 
ski. - Pozwól sobie kolego, przedstawić!... 
Floryan Gotartowski, oficer legii. weteran 
z pod Marengo, Adygi, Cortony, Novi! 

Milhaud uścisnął serdecznie rękę po
ru .. :··:?1;k a. 

-- Miło mi poznać pana! Walczyliś-
my więc przez lat tyle obok siebie!... nie 
znajc:ic sie. wcale!... 

-- Ba, ba! Dzielny oficer. Ot... gdyby 
tak francuzem był, kto wie czyby szluf 
generalskich nie mial!. .. Lecz co teraz ran
ga go nie minie!... Powiadają, że drugiego 
„brumare" w ósmym roku wojna trzydzie 

Za każdą cenę chcą nas zniemczyć. 

Projekt do prawa o przymusowem wy 
wtaszczeniu ma być przedłożonym sejmo
wi pruskiemu. Jak donoszą z Berlina do 
„I\ólnische Volks Zeitung". W odnośnych 
kolach uważają takie prawo jako koniecz
ność w celu przeprowadzenia kolonizacyi 
w dzielnicach wschodnich. Ziemi bowiem z 
rąk polskich komisya kolonizacyjna nabyć 
już teraz nie może, od nicmców nie chce 
jej w przyszłości kupować! Obszary więc 
potrzebne do utworzenia wielkich i zwar 
tych 0kręgów kolonizacyjnych mogą być 
więc tylko na drodze przymusowego wy
właszczenia nabyte . 

Wybory w Polsce pod Moskalem. 

Według tekstu ogłoszonej w całości 
przez pisma rosyjskie nowej ustawy wy
borczej, tabelka ilości posłów z Królestwa 
Polskiego przedstawia się jak następuje: 

Dawniej. Teraz 
Z Warszawy 2 1 
Z gub wą.rszawskiej 5 I 
Z gub. kaliskiej 3 1 
Z gub. kieleckiej 3 1 
Z gub. lubelskiej 5 1 
Z gub. lomżyf1skiej 2 1 
Z Lodzi 1 1 
Z gub. piotrkowskiej 6 1 
Z gub. płockiej 2 1 
Z gub. radomskiej 3 1 
Z gub. siedleckiej 3 1 
Z ~ub. suwalskiej 2 1 

Osobno ludność rosyjska i prawosła
wna wybierać będzie ponadto dwóch po
słów: jednego z Warszawy, drugiego z Pod 
lasia i ziemi chełmskiej. 

z rożnych stron„ 
Bochum. Waż•na zmiana nastąpi od 1 li

pca przy do1ręcza!lliu przesylek pocztowych pod 
oficerom i szeregowcom, miesz.kaiącym w do
mach prywatnych, a nie w koszarach. Do
ty·chczas przesyJki te odbierala dlla nich kom 
pan:ia. Od I lipca, jeżeli na przesyJkaich umie 
szczony będzie doJdadny adres i .numer domu, 
'1oręaza je poczta wPfOSt, ale przesyJki (listy, 
paczki itd.) muszą być frnJ11kowane. Także 
gazety mogą o-trzymać odnośni podoficerowie 
i szeregowcy wprost do domu. Kto ma syna 
brata lub przyjaciela przy wojsku, miesvkają
cego prywatnie, a nie chce do niego wysfać 
lis.tu frankowanego, ten musi nap i siać aid res 
i<l'k dotychczas z podaniem kompa!Jlii i puJku 
(a nie mieszikania p•rywaitnego·); wtedy dorę
czy im pnzesylkę k()illpania. Listy w ten spo
sób .adresowaine (Soldatcnbriefe) nie potrzebują 
być frainkowane. 

Freiburg. Przed sądem p.rtzysięg.ł'ych w 
f'reiburgu toczyJ się od tygodnia proces o pod-

stolctnia uratowała mi życie, lecz gdyby 
Ootartowskiego nie byto pod ręką, kto wie, 
czyby mnie grenadyer austryacki nie do
l'iH !„. 

- Jakże-to? - zagadnąl ciekawie Mil 
1wud. 
~ Ot! Nic wielkiego! Austryacy poa 

Novi po raz drugi zabrali do niewoli gene
rała J ablonowskiego. Chcieliśmy go od
bić. Drugi batalion z niedobitkami pierw
szego prowadziłem do ataku na bateryę. 
Gotartowski szedł tuż przy mnie. Wpada
my na armaty. Odcinam kanonierowi pa
laszem trzymany lont wraz z palcami... w 
tej chwili kula rekoszetując, uderza mnie 
w bok ... gdzie akurat miałem w kieszeni 
h1storyę wojny trzydziestoletniej„. Ude
rzenie zwaliło mnie, z konia. Tymczasem 
inny kanonier wpada na mnie, lecz tu byl 
Gotartowski ! ! Slow em skończyło się na 
tem, że kula austryacka okaleczyła portret 
Maryi Teresy, który był na pierwszej stro 
nie mojej histoiyi, poszarpała okładkę, i na 
razila mnie na wydatek zakupienia drugie
go egzemplarza!!... 

Szczęśliwy zbieg okoliczności! 
- Albo pod Ovada ! ... Hola! Żołnier

ska natura gawędziarska ciągnie! Daruj 
kolego!... Nie czas po temu! Więc, kiedy 
mamy się spodziewać przybycia marszał
ka? 

Szef szwadronu, Deschamps, zape
wnia, że marszałek musiał iuż opuścić Mię 
dzyrzec„. Może na jutro zdąży!... 

- lim! Więc mato już czasu pozostaje! 
Pan chce ruszać dalej? 

- Bezwarunkowo! Przypominam kole
dze o przyrzeczonych przewodnikach„. 

palanie przeciw straiy po~.unej mfastec.zka 
SicLcnlclm w hrólesiwie. sas:-;i~m. Lor"' liczy 
ok-0!0 trzech tysięcy miesz.ka!lców zaunu.iącyci 
się g.lównic szewstwem. 

Rozprawy sądowe wykryly, że \V ostat
nich 10 latach splonęJo tam 65 domów ak.atkiem 
podpalenia, a pod·palaczanni byli stra..lac.y sa. 
mi! 

Grównymi inicyatorami pożarów byti dy
rektor Slbraży - burmistrz miasta - i brruut
mistrz -budowniczy, który byl za;r~em ageu 
tern towarzystwa zabeZPieczenia od ~a. 

Burmistr.zowi chodzilo o to. <l!by tD<nrsta
lo nowe miasto, a budownidzemu o d.oory r;ar<> 
bek przy bu<lowie nowyich dJ()lllÓW. P~ee dlu
·gi czas umiano też wszystkiem talk Hliejęt
nie kierować, że nikt się na tych sztuczfu.c.h nie 
poznał:. Nie dlość tego. Burmistrz; otr~ 
jeszcze od ikróla sasikiego: naigrodę pieaiem-ą za 
odwaigę i trudy okaizywane p•r.zy g~z.eJmiu P-0-
ża rów. 

Wczoraj późną nocą z:apadł' ;wyrok. Ska
Z'1.no trzech oskarżonych na· 3 lata i 6 miesię 
cy domu karnego, dwóch na: 3 lata i 6 njc_ 
1sięcy więzienia i dwóch na 7 miesięcy Wię
:zienia. Piecu uwolniono od winy i kary, 

Już tydzień tylko dzieli nas od •owego 
kwartafo. 

O korzyściach z czytania gazet piS3Jliśmy 
duż nieraz. 111iech więc ,każ,dy o tern panrięta 
J stara się -0 to, ażeby gałz,eta polsikai znajdo
wafa się w każdym domu polskim nietylko w 
jesieni. w zimie i na wioonę, lecz taikże la1em 
- a \.Vtedy też dom polski będzie tern, czem 
ma być: to jest prawdzhvym dome111 palStkirn, 
tą ostatnią warownią czyH fortecą, której na
si 1I1ajzaciętsi wrogowie nigdy nietylko zbu
rzyć, ale i zdobyć nie powinni!. „ 

Prosimy 1naszych S·z.G:Lnownych ~ytelni
ków, aby zaraz od1nowiLi przeid1platę i innych 
rzaichęcali do Za'pisainia •. W.iarusa Palis.kiego". 

Akwizgr.a,n. Swiieżo Qbchodz.iJ'. w tuteJ
.szym klasztorze P•ranciszkanów O. Cel~tyn 
Lempeir swój zfoty jubiucusz zakonny. Do ko
ście.ta kroczyl jubilat w uroczystej procesyi z 
laską jubileusitową w ręku i to w środJku mię
dzy dwoma innymi zakoninikaimi. 'którzy już 
przedtem taki sam jubileusz .obchodzili. Po 
przemowie O. pwwLrucyaJa, który podnióSlf za
sl'.ugi jubilata w .czasie wailki kulturnei. prrzy_ 
stąµil O. Celestyn z gorejącą świecą i lalSlką do 
o[ta.rza., aby odebrać z rąk O. pro'flrincyała 
zJ01ta kornnę iubileusrt.ową. 

Polska Piel~rzymka do Ziemi świętej. 
C-;· . .J~c ~z11y tt-11nin zgłaszania si~ dobifga 
koń„:a, po1ilc\1: n:~ jednak są niektórzy mają 
c:y \\. pjds._r7ymce wziać udział. a sądzą. że 
do pie i n przed wyruszeniem pielgrzymki na 
tydziefl lub na dwa wystarczy się zlosić, a 
będzie przyjętym, przeto przypomi_namy, 
że zgloszenia przyjmujemy do 1 lipca wlą
cznie, po tym zaś terminie, tylko z najwię 
kszą 'trudnością moglibyśmy zadość uczy
nić zgłaszającym sie. Nadmienić bowiem 
musimy, że juź 1 lioca zadecydować trze 
ba, czy pielgrzymka będzie miata dosta
teczną liczbę uczestników. by do skutku 
doiść mogla; w tym bowiem terminie za
mówić już koniecznie potrzeba miejsca na 
okręcie, w hospicyach i t. d., każde więc 
późniejsze zgłoszenie pociąga za sobą nie
zależne od nas trudności. !\toby wiec ze
chciał wziąć udział w pielgrzymce do Ziemi 
świętej, która z Krakowa wyjeżdża dnia 
30 sierpnia rb., niechaj zgłasza się zaraz 
do O. Zygmunta Janickiego, kustosza Bra
ci Mniejszych w Krakowie, ul. Reformacka 
I. 4. - Podróż do Ziemi św. wraz z utrzy-

I k·lasą 540 koron ( 492 marek - 226 
rubli). II klasą 460 koron (419 marek - 129 
rubli}. III klasą 340 koron (310 marek -
142 rubli). 

- Będą z pewnością! Prusacy podo· 
bno obwarowują się w Lęczycy.„ Pikiety 
rosyjskie stoją pod Łowiczem. 

- Co pan mówi! - wykrzyknąl nieco 
zdetonowany Milhaud. - Więc w kraiu 
tym są jeszcze wojska nieprzyjacielskie? 

- Niezawodnie - odrzekł Dąbrowski. 
- Lecz bądź kolega spokojnym! W dwie 
ście koni możesz inż dzisiaj do WarszawY 
dotrzeć„. Ja odpowiadam! Żadnemu z 
twoich żołnierzy włos z głowy nie spadnie. 
A teraz daruj, kolego, lecz do pracy muszę, 
bo Wybicki mi tu spokoju nie da.„ Wie
czorem proszę!!... A i ty, kochany porucz
niku, stawże się niechybnie!... 

Gotartowski powrócil spiesznie do go 
spody zdać sprawę towarzyszom z audyen 
cyi u Dąbrowskiego. Zastał ich gwarzą· 
cych wesoło wśród ciżby francuskich żoł
nierzy i tłumu szlachety i mieszczan. Gę
sto rozstawione butle a gąsiory świadczY· 
ly, że podejmowano tu armię Napoleona su
to a gościnnie. Żołnierze zapijali ze sma
kiem miód, węgrzyna„. zmiatali z talarzY, 
a misek obficie zastawione jadło, wykrzY· 
kując co chwila wesoło. Szlachta i miesz· 
czanie, nie rozumiejąc zgoła języka fra~
cuskiego, rozprawiali między sobą, .spe· 
niając co chwila liczne toasty a zdrowia. W 
całej gospodzie jeden Dziewanowski zn~l 
dobrze język francuski, jego też obydw1~ 
strony powolafy na tłómacza S\.vych ucz~c 
i wynurzcfi. Co chwila ktoś zwracał się 
do pana Jana z żądaniem przekladu, co go 
rzetelnego nabawiało nieraz kłopotu. 

(Ciąg dalszy nastąpi). ·J~ 
. ' ~ 

h.. ~ „ I .''J 



Dziś, p rzy niedzieli z~chcą I~odacy dl · . . ' . , . 
strać .si~ o t~, by przysporzyć „Wiarusowi ~ ni~1;,~ m,? z~~1.:~a.a: I ,rzc zy ~is ie wybrano 
polskiemu" Jak uajwiGkszą liczbę no\vych I danie 

1?;kzm~ kodrms~. C. którc1 por~ zono za 
tonentów. _, , . J . n_aJPrę szego _wyszukama środ-

~ Gladbeck. Górnik Miinkermann zo- ? ko\\ 1 mie1sca do gier 1 zabaw mlodzieży. 

, ię przyczJ ną licznych nieporozumie i1, bo 
jest \\ szechpołakiem a wnosi do izby kwc
stye pangermaf1ską. (iadatli\\ ych mówców 
pe\\ no me zabraknie: I z na szczęście jest 
też jeden milczek, ( • hweiger ). 

O· 
ty 

stal zabity w kopalni „Moltke''. 

1
~ Oryginalne prawo. Dnia 20 k~ k-

Boc~~m. Na ~li~y Królewskiej kopnął tnfa r'b. prezydent Stanów Z1ednoczo
kol1 wozmcę tak sll~1~ w ~lo~ę, że rozbil nych Brazylii zatwierdził nowei pra
mu czaszkę, co na m1e1scu sm1erć spowodo ł :vo dla emigrantów, którego mocą ka-

O przyrniotach innych posłów nie wiele 
wiadomo: kilka tylko zdradziło się swojem 
nazwiskiem, jeden, że jest olbrzymem (Ric
sc), jeden że jest wielkim (Gross); j den 
znów jest szeroki, I3rciter), inny silny 
Stark), znów inny tępy (Stumpf), jeden tyl
ko jest uczciwy, O~edlich,) lecz za to je
den wyświecony (Sveceny), a jeden nawet 
już blogoslawiony (Seeliger}. Zmiany tem
peratury będą w owej izbic gwałtowne, bo 
jest tylko zima (Winter) i lato Sommer). 

,.,,alo:iwrde. Robotnik . z~y nbco~rajowiec, który się w prze
'mierć w fabryce „łforder~~~~~f~" znalazł ł Cl~1 -~u d:>'o~h lat od W)~lądO\van}l w Bra 
s~-u:· . · ł z~ !l . ozem z brazylianką, z zawodu 
~---- n~,· --~--. ::se:'l!!I zas 1est rolnikiem, otrzymuje od rzą-

'd~ ~:r~czasowo na rok gospodarstwo 
WJe1.sk1e, t. zw. „lot'·. Po roku njena
g~~nego. pożycia małżcliskiego bez ja-
1k1e1kolw1ek .opłaty lot ten przechodzi 
n:a obopólną w_łasność tego ilnłlłżet'1-
st'Yct,· . Czyli in~czej. możnaby powie
d~1ec, ze Brazylia daje posagi w postł 
Cl gospodarstw wielskich wszystkim 
tvn~ brazyliankom, !\tóre wychodzą za 
maz za obcokrajowców. Prt1wo to sto 
s~je ~ię ~ównież i do brazyli:an, którzy 

Od -15 do 25 czerwca 
odbiera~ będą, listonosze prenumeratę 
na trzeci kwartał. c.zyli na lipiec, sier
pieii i wrzesień. 

Z tego powodu prosimy naszych 
dotychczaso~ych czytelników, aby 
przygotowah potrzebne pieniądze i dali 
je listowemu, skoro z kwitem przybę
dzie. Tak samo zechcą Rodacy ~orJi
wie agitować, aby ,,Wiarusowi Po1skie-
1nu" licznych nowych na lipiec. sier
p!ek i wrzesień pozyskać abonentów. 

„w i ar us Po Isk i" 
kosztu je na cale trzy miesiące, wraz z 
bezpłatnym dodatkiem religijno-powie-
~ciowym p. t. · 

„Posłaniec l(atolicki" 
tylko 

l markę i 50 icnygów. 

Z tcm wszystkiem na wet w co odziać 
sic nie będzie, bo na przeszlo pięciuset po
slów jest tyIJso jeden kaftan. Galicya popi
sala się swem znanem bogactwem i wysla 
la do Wiednia złoto (Gold) i dya1:11ent (Dya
mant). Czechy natomiast zdobyły się za
ledwo na zwykfq stal (Stahl). 

• 
oze1~1ą się z kobietami o'bcokrajowem1, 1fłi&~bo~tH1SiwQ ,POlSł l 
zarmeszkującernj .dłużej, jak dwa lata Nabożeństwo polskie w Bochum. 
~ra~yli~ .. Takie malżet'1stwa otrzyma 1) W IIłiedziele. d11ia 23 czerwca, w świę-
l<:i rowmez od rządu brnzylijskiego po· to Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ~lówncj 
Glarek ślubny w 1postaci lotu ziemi. Włv Patronki kościo1a klasztornego, o godz. 0 3 
ścianie brazylijscv, czuli tak zw. j{a- ,p() po.J ud ni u 11aboi eilst YO do M. B. Nieustającej 
b " J ' ,Pomocy. Zupe.l'ny odpu&t dla wszystkich 

okle", pochodzący z pierwybvlców czlonków Bractwa, którzy w niedzielę do a-
brazyNjsk;ich, indyan miedzianoskór- kramcntów św. przystąpią. 
~lych, zmiesz. anych z portugalczykami 2) Nauka dla mfodzict'1có\\r w środę dnia 

26 czenwca ,na wieczór o 8-mcj godz. 1· murzynami, sprowa·dzonymi z Afryki Pielgrzymka JJ-Oiłska z Bochmn I oko.Jłcy 
do Brazylii za czasów niewolnictwa. do KcveJaer 

a z odnoszeniem do domu 42 fenygów I(1~zyżowfanie nic wypadło zbyt doda- odbędzie sic w ~liedzicli;:, dnia 21 lipca. - Po-
wlęcej. tmo, ~o lud. zie ci tak duchowo, jak fi ~ ci<~s; odjci..dża z Bochum-,~iid oko.to godz. 6.20 
Każdv może też posyłać za tę samą z b rano, a przybędzie <lo I(cvclacr okofo gm.liz. 9. 

~ume „Wiarusa PolskieSi!O" swym ro- . ~czrnc, 1?1e są z yt rozwinięci. Tc Z I(cvc:laer odueżic1ża okofo godz. G po pDl'., 
uicom. kł'ewnym„ znajomym, zarówno więc braki, zdaniem rządu brazylijskie~ a przyjcźc.lża 1do Bochum około ~cxlz. 8.45 na 
czy mieszkają w Polsce czv też f!dzie go, usunięte będą przez 1skrzy,źowanic wic·cz.ór. Dokfadlnicjszy czas jeszcze sic o-

ze szczepem silnym i zJdro,wym jakim gfosi. Poci~g zatrzyma si~ w ttontrnp i Stcele, 
indziej. są sł.owianie, wszczertólności za's, pol,q- aby picl~rzymów tamtejszych za,brać z sobą. 
Trzeba tyJko pod adresem: "\Via- t-. ·• Cem~ biletów podano1 tu mylnie po 4 mr. Jak 

rus Polsłd". Bochum nadesłać t marki; cy. Na polaków więc też przy uchwale tc1 aiz c.lyrckcya kiolcjowa .cton10ts.i, bilety zw1Tot11e 
192 fenygów tej ustawy .z pewnością naj,bardzicJ li - z Bochum-Siid kosztują po 3,40 1111r„ z lion.trop 

oraz dokładny adres osoby, którn czono, gdyż znnni są jal·o Judzie bar- po J,30 mr. a z Steelc-Nor<l 1>°' 3,10 rnr. -
dz.o pra. cowici i zamiłowani 'V ltpra- Biletów prowizorycznych iuż teraz <lostać mo

rna gazetę otrzymać. a poczta owej o- vi ina w klasztorze. u p. Owizc.lika, Ro@S1tr., u 
sobie codziennie „Wiarusa Połskiego0 Wte roll, do czego wlaśnie ka-bok]e nie J>. świcrcZJylka, Worthstr. i u pa116w przewodni 
oostarczać będzie przez lipiec, słerpieJi mają najmni,ejszej chęci. ,czących Towarzyistw i l3rnctw. O licwy u-

l · • H cfai;:iJ siG uprasza. Do każdego biletu 'dolqcza 
wrzes1en. umorystyka nazwisk poselskich. Wie si<; 20 fen. na pokrycie kos1,iów pic<lgr.zymki. 
Przy zbliżającej się zmianie kwartału defiska „Conscrvativc Corrcspondenz" o- Dortmu11d. w sohotc, dnia 22 bm., począ-

~ależy się starać, aby każdy Polak na głosiła dowcipne zestawienie nazwisk no- wszy od g-oc.lz.. 2 po poJutlniu wspólna s.po-
ooczyźnie zapisał sobie „\Via rusa Pol- wo wybranych do parlamentu austryackie- wicJż dlri cz.lonków Bractwa I~óżaf1ca św. i 
i!iego." go postów. Tow. śpiewu kościelnego „Cecylia" w kościele 
!!! - --~ll.!.N'„ awui••llllWM!~~~ Zd~niem „Cons~rvative Corrcspondenz" ł św. Trójcy w tym samym kośc.iclc i tego 

myślrwstwo bGdzi~ w nowej Izbie_ rcpre- l samego dnia godzi.na adoraq•i od .3 d<J4 po pot. 
A spra UM r „ t I b zentowanc przez Jednego wszcchmemiec- j od 10 do 11 wieczorem. - w niedzielę dnia 
u •w OuO D "ZJC k 23 bm. o kwadrans urzc<l 9 msza św. z polskim 

· · V • iego Jaegera, dwóch czeskich Mislivec'ów śpiewem i kazaniem. podczas mszy św. wspóll 

Cllełmno. Niedzielny wiec Ziednocze
ia zawodowego polskiego odbył się pod 
rzewodnictwem p. Glowackiego przy nie
o słabym udziale członków. 

Po ~prawozdaniu z miejscowej czyn-
ści Zjednoczenia zawodowego polskiego 

iYglosil dluższą mowę delegat ~winiarski I 
Gdańska. . 

Pan Wojciechowski, redaktor „Gazety 
lnrufo1kiej" mówił o korzyściach wynikają 
'!eh z łączności zawodowej i o potrzebie 
prowadzenia izb robotniczych. 

Po pięknem i życzliwem dla ludu pra
iącego przemówieniu p. dr. Kreffta przy-
to następującą rezolucyę: 

„Zebrani w Chełmnie robotnicy, zorga 
zowani zawodowo, wyrażając radość z 
~odu rychłego połączenia się dwóch pol 
ich organizacyi zawodowych, pragną, by 
zwa jednolitej polskiej organizacyi zawo
!Vej nosila miano najliczniejszej organiza-
1 robotniczej polskiej, pod którem to go-
em my robotnicy wznieśliśmy tutaj pod
ahny organizacyi zawodowej. 
Przyszla jednolita organizacya zawodo 

i niechaj się zowie: 
Zjednoczenie zawodowe polskie. 

i przez iedneg:o leśnego (forzt). Polować na Komunia św. Po po.fudnin o 04 nieszpory. 
oni będą mogli na Iwa (Loew), wilka (Wolf) Po l1icszporach tZ~romadzonic Bractw.a I~ó-
dwa lisy (Puchs), na orla (Adler) i na ziem- ża1kowcgo na Zinmierstracrnc 28. 
bę (Fink). Zawody bQdą reprezentowane ~~~-~-l(lftll- -••-.:iil!li __ ~2™-··~-----1! 
przez: Pastora, Kramarza, J(owala (Schid) 
pastucha (Schaefcr), stolarza (Schrcincr). o- Ze z1· ednoczenia Zawodow. Polskieao. 
grodnika (Zahradnik) i dwóch czeskich ko- & 
tlarzy (Kotlar). Muzyki też. nic braknie, bę
dzie niemiecki Spielmann i \Vszcchpolski 
(FiedJer ). Nowy parlament będzie mia! tak
że jedna czeską chatę (Chaloubka), wozo
wnię (Mastalka) i kuchcnkQ (Kuchinka). Co 
w tej kuchni gotować się będzie, niewiado
mo, bo z potraw jest tylko czeski twaróg 
(Twarouzek) i mala czeska bułeczka (Zem
Jicka). Piekarz (Beck) z trudnością będzie 
mógl podołać zaprowiantowaniu parlamen
tu. Natomiast pod względem napitku zao
patrzyli wyborcy parlament w doskonale 
perlące się wino (Pcrlwcin) i w potoczek 
(Baechle), z którego wodę b<;dzie czerpać 
można, czerpakiem (Schoe~fer ), a stan wo
dy w nim regulować będzie można za po
mocą tamy (Damm). 

Baczność członkowie ,,Zjednoczenia Zawodo· 
w ego Polskiego" w Bochum! 

W niedz.iele, dnia 23 czerwca rb. po polu 
diniu o godz. 4 odbęd.iie się 

w i e 1 k i k Q n c e r t l u d o .w y 
rw ogrodzie pana WaJburga. Podczas koncertu 
strzelanie do tarczy. I(onccrt trwać będzie 
do godziniy 9. Zaraz po koncercie zabawa z 
taflcami. Podcrzs zabawy prz.cmowY, śpiewy 
i deklamacye. O liczny udzial czfonków i Ro 
daków z ttofstede-Riemke, Bochum, łfamme, 
Wicmclhaus.cn, Grummc i okolicy uprasza 

Wydział miejscawy „Zjedn. Zaw. Pol." 
Uwaga: Czlonko\vie, chcący brać udzial 

w tańcu muszą: 1) przy wejściu na salę usta
wy przecUożyć, że są czlonkarni. Kto jeszcze 
czlonkicm „Zjednoczenia Zww. Polsikiego" nic 
jest. m<Yte się dać zapisać u mężów zaufainia. 
-.. Wstępne 50 fenygów. - Przy wejściu do 
o!!rodu wiruien każ<ly siG okazać zawosze
niem. 

Baczność Rodacy w Misburiw ! ! 
Wiciki w~ec polski 

odbędzie się 25 i 26 czerwca. 
zę, 

-ie-

lystyka nieszczęśliwych wypadków. W 
'.u 1905 uleglo 7680 osób nieszczęśliwym 
1Padkom w fabrykach i innych zakla
h, a 1422 z nich stalo się trwale nie-

Z przyborów do jedzenia, to cala Izba 
będzie się musiala obejść jednym jedynym 
galicyjskim widelcem (Oabcl)i jednym cze 
skim rożnem (Spiess). Chociaż Schoenc
rowców wyparto z izby, gra ich barw stra 
sznie będzie pruska; czarne z białym 
(Schwarz i Weiss), a gra ta tern będzie nie 
bezpieczniejsza. że tak samo pomalowali 
się na bialo (Biały) i czarno (Czerny) Po
lacy i Czesi. Stosunki narodowe będą w 
izbie niewątpliwie bardzo latwc, bo jest tyl
ko jeden Niemiec (Nemcc). również jeden 

Pierwszy wicaz odbędzie się we wtorek 
25 czerwca wieczorem o godz. 8. 

cz· 
lnYlni do dalszej pracy. Przyczyną licz

ch :VYPadków bylo głównie zaniechanie 
~dkow ostrożności przy maszynach. 

~mr . .::~w a "' wih. xę Czech (Cech), jeden Serb (Srb) i jeden 
-n , i . Czarnogórzec (Cernhorsky). Porozumieją 
n.oz:maiłosc :. się oni fatwo tembardziej, że już dzisiaj wi-

D • .d dnieje nad nimi symbol pokoju: Palma (Pal 

Drui?:i wiec orhcdzie sie w środę, dnia 26 
czemvca rn :·n 11 ·1>Jz. 7 na sali p . .Rogaly. 

Porządek oi·ra<l: 1) Stawienie wniosku o 
podWYższ.enie zarobku i skrócenie pracy w 
fabrykach cementowych. 2) Stawienie wnio
sku o lepszą ochronę życia robotników i usunię 
cie nieporządków. 3) Wl>lna dyskusya. - Re
ferent dh. Sosiński z Bochum. - O licZ'1Y U· 
d'Zial uprasza 

.,Ziednoc.zenie Zawodowe Polskie". ioste~tacya młodzieży. W.. Longn ge ~ me). 
a- uze~'e Lancas~e~ ~ ~ngln podczas ~o Czy praca nowej Izby będzie wydatną, Mors. W miejsce dh. Franciszka Szu-

iac a Rady mie1skieJ zameldowa_no Be- wątpić należy bo na dwóch kowali którzy migały z kol. Mors zostal delegatem obra. trl1 która chcia!~ wnieść pod~me. Y~ do ni ei weszli: jest jeden gwóźdź ~N~gele). ny dh. Konitz z Hochheide. 
ck da.za! ~puśc1c. deputac1ę i_ ~es~l I Chyba, że dopomogą liczni spec.yahśc1. któ-

uw z1es1~~10 _czy 1eden~sto etmc c. 0 rzy są w izbie. I tak Axman może być me- ~!11.....!!!!__!!!ll!ll!!l_l!li! __ ~ __ !l!łl_!!!!!i!_lll!_!lll_ l!!ll __ l!!ll_ l!!!!!l!l!i!!!!~!!!!'!!!.'!!~.J!ll-~~illlJ!!!'!! 
~ ~~lonrh się_ gr.zeczme, poczem Je- i chanikiem, Bachmann może prac~wać n.ad 

sp/Ich popros~l: .zeby mu pozwolo?~ re ulacyą i zabudowaniem potokow gor
\iaawę przed_lozyc. Petycya. byla zwi~ sk~ch Dorfmann nad sprawami agrarne-
. rasna. ~r~mwJa tak:. Pr?s1my uprzeJ- mi

1 Habermann jako znawca dostaw owsa 
g dę. m1e1ską o udzielenie nam placu dl~ armii Liebermann i Kindermann mogą 

.y ry 1 zabawy. Bawimy się teraz na ·Ść do' komisyi w sprawie reformy pra

Wielki wiec socyałno-oofltycxny w l(arnap 
odbędz.ie się w niedz::Clę. dnia 23 czerwca po 
poludniu o godz. 4 w lokalu p. Lebera naprze~ 
ciw poczty. Na wiecu omawiane będą spra
wy dotyczące bez wyjątku wsz.ystkich R.oda • 
ków na obczyźnie. O liczmy udzial Rodaków 
z Horst, łforstennark, Karnap i okolicy upra-
sza sic. Z~łujący. 

q~lle Policya nam w tern przeszkadza, w:J matżeńskiego. Raumann będzie wyrazi
Ms ~ spok_oj°:"· Pod tą petycyą _było 370 ~elem słusznego żalu -z powodu zaprowa
~·itow .~z1ec1 szkolnyc~. _Bu.rn;1strz po- ~ dzenia czteroprzymiotnikowej refor:ny wy-

~;~-,...- ·1adz ci....ha z radcami m1e1skn~1, pocze:n I' rczej a jego największym wrog1e1!1 b~- Wielki wlec Związku Polaków dla powiatu Ha-
i _ • ,I ·~ta cpzydl deputacyi, że prośba ich b

6
edz1e ~~ie Ne~mann, który będzie się ustaw1czme gen w sprawie opieki duchownej 

1 .» lęk o rozwagę. Młodociany m wca . d magal noWYch reform. Oermann stanie ~ odbędzie się w niedziele, dnia 23 czerwca po 
0wat i prosił jeszcze, żeby sprawa 0 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w l(anaap 
zasyla W · dniu godnych Imienin swemu dru 
howi podnaczelnikowi 

- p. JANOWI JANKOWIAKOWI -
oraz wszystkim druhom 

- JANOM -
jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szcz~ścia i wszelkiej pomyślności. W koć1-
cu wykrzykujemy po trzy kroć: Czolem ! 
Czolcm ! Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse. 
Szanownemu Panu 
JANOWI WJLANDOWI w Rcsse 

również jego synowi, 
składamy w dniu godnych Imienin najser
deczniejsze życzenia i wołamy: Szanowni 
Solenizanci niech żyją! 

W imieniu wszystkich czlonków 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse • 
Szanownym członkom naszego towa

rzystwa 
- JANOM -

w dniu kh Imienin skladamy jak najser
deczniejsze życzenia. 

• :t.1 ..... _. Zarząd. 

Towarzystwo robotników Polskich z Prus Za
cb'odnich św. Jana Chrz. w Dortmundzle 

.zasyła nanserdecz.niejszc życzenia wszysU\jm 
.JA:NOM. 

którz.y swe lmioni111y obchotl11..ą dnia 24 czerwoo 
Zacni Jainowie. niech żyj:\! 

W imienin całc~o Tow. św. Jam w Dort-
mur:i_1:t.il.: . Zarząd. 

~: ~·~~~Jii~ ~ ~łlHłtlHlHłi 

BACZNOśC DRUCHOWIE CWICZĄCY 
GNIAZDA BOCHUM!! 

Z powodu zlotu, który się na końcu przy
szłego mlesląca ma odbyć ćwiczenia nasze 
odbywają się obecnie dwa razy na tydzieil i 
to co wtorek i sobotę o godz. 0 9 wieczorem 
w lokalu p. HoJzschncidra, ul. Alejowa. Szan. 
druhów uprasza się bardzo, aby o ile Im tył. 
L'.o czas pozwoli przybywali na ćwiczenia. 

Czołem! Naczelnlk. 
„ 

Towarzystwo św. floryana w Oetsenk.-Hesslcr 
donosi swym czlonkOm. iż w niedziele 2.3 czer 
.wca o godz. 4 odbędzie sic zebranie na sali 
p. Pischcra, Kanzlerstr.. Zarząd. 

WlEC W ANNEN 
odbędzie się w sali p. Wilhelma Ehrenber
ga przy ilicy Wittcncrstr. 21. 

Baczność R.odacy w Ma2deburgu ! 
Wielki wlec polski 

odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca po 
poludniu o godz. 3 u p. Marlchrzyckiego w do
mu katolickich towarzysm·. ul. PrLilatcnstr. 

Porządek dzienny: 1) Dla czego się or
ganizujemy w związkach :zawodowych pol
skich. 2) Po.loże.nie Polaków na obczyźnie. 
3) wolna dyskusya. - fako mówca p11zybę
dzie p. Sosir1ski z Bochum, prezes „Ziedno.cze
nia Zawodowego Polskiego". - O licmy u-
dział uprasza Zwołujący. 

Wielki wlec dla Polek i Polaków 
w Essen 

odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca 
o godz. 4 po południu na sali p. Meistra, ul. 
Frohnhausenerstr. 19., w celu założenia 
Towarzystwa Polek w Essen. Spodzie
wamy się, iż żadnej dzielnej Polki na wiecu 
nie zabraknie, która dba o lepsze losy swe 
go narodu. O liczny udział Rodaków i Ro
daczek z Essen i okolicy uprasza 

Komitet. 

FIRANKI wszelkiego rodzaju pierze i far· 
buie na nowo i repa ruje najtaniej F AR.BIER.NIA 
OALLUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel . 
ar. 911. 

filie~ Holstede, Herne. Eickel, Rohtiog„ 
bausen. Linden, Hattimzen. Lan2endreer. nl ;.r· 
ten, Castrop, Kamen, Dortmund, Gertbę, 
St>rockb6vel. 

W naszem mieście zaprowadzony zostanie 
wkrótce środek na podeszwy „Hidit", który, 
jak wfadomo, pod ~warancyą czyni podeszew 
3-4 razy trwals-z;ą i absolutnie nieprzemakal
na,. Ponieważ wskutek te.go środka dużo oszcze 
dza się na reperacyi obuwlia, dlatego zwraca 
się na „ttidit" uwage. Patrz o~loszenie. (695) 

g 

„Polak, który nie kocha ojczy;u1.y, 1.a
parl się wiary kat-0Uckieł, bo nie zach<>Włl· 
te czwartego przykazania". 
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Bract ~o Rożańc . ś ~-. 
w Bru,khausen 

zasyła swemu gorliwemu Duszpasterzowi 

Ks. Janowi Jnngkampowi 
w dniu godn1ch Imienin, 24 czerwca, najserdeczniejsze życzenia. 
zdrowia, szc.z~ścia i błogosławieńi•twa święteg~. 

Niech Ci, zacny Kapłanie, łaska Boża spr7.yja a każda 
zła przygoda niechaj Cię omjja, abyś jak najdłużej pracował 
na dusz naszych niwie i dożył wieku do sto lat szczęśliwie. 
Oby się nasze s11ełniły życzenia, abyś po śmierci osięgnął ko
ronę zbawieni~ i fam przed Stwórcy, naszego tronem zażywał 
chwały z twoim Patronem. 

Tego Ci z całego serca życzymy i sto kroć wykrzykuje
my: Niech żyje nasz czcigodny Duszpasterz Ks. Jungkamp 
nier.h żyje! aż się echo w Bruckhuu:;en o wszystkie polskie 
serca od bije! J. S, pn eł. ~ 

'l/j"t.·.$',. ~~~"tl(!i„~~~~)~ - ~~~~··~.~~~~.· „~jS~t--'"'=~ 
~~;;;::;;~id&t tQ~ ~~'Q~ ·~ 'Xo.111

"" .... ,!IM~~ „,~IQ~-.; !J . ~~f.. ~ ~ 
~·e; ,, e> "e1 . -'•... • ..,. 

Ceny wyprzedaży. 
na mater~e na suknie, katuny,firanki,pościele, 
kószule, halki, po1iczochr, domowe trzewilci, 

garderobe robotniczą, kołdry i sienniki. 

Wszystkie kapelusze 
da.Dlsłi:ie i dziecit:ł!e 

111przedaje si• za połoT\ t: ceny. 732 

Każd.y kupnjął~f. otrzyma piękny 
+I podarek. Hm 

Prosimy zważać na nasze 4 wielkie okna wystawne. 

Blank & (Jo., 

ł'iktoryii 
Essen-Ruhr, Boch!im. 

8eh1Uzenbahn &8. Vł.ktoriaf!Jtr. 9. 

Przedstawienia żywych fotografii 
pierwszorzednym aparntem 

P1•agram w Boch urn od 23 czerw ~a. 
1] Dwie siostry. 2] Bla.zen jako lehrz. 3] Malujący 
Mak3uś. 4] Naśladowca. 5] Zem~ta służącego. 

Program w Essen od 24. czerwca. 
I] Ze stopnia na. stopień. 2] Wyśrigi teściowych. 

3 J Wróżka. 4] Niedzie1ny jeździec. 5] Psy polil'yjne 

6J Rozwój mody. 7J Dzienna praca kupca. 
Na życzenie odbywać się będą dla towarzys+w, 

l>iorących gremialny ndzial, w przyszłym. tygodniu 

py zniżonych cenach przedstawienia pasyjne, które 
z tak.iem zadowoleniem ogólnie przyj~to. Uprasza 
2ię o rychłe zgtosrnn·a. [733] 

Pr;:yjmujemy kapitały 

· v depozyt i płacimy 
5 proe. od depozytów z rocznem wypowiedz. 
' ł p4lł pro.-. od depozytów z pólroazn. wypowiedz. 
.& proe. od depozytów z kwartalnem wypowiedz. 
3 i 11ól pll"Of'!. od depozytćw z każdoraz. wypow. 

Procenta oblicz!lmy od następnego dnia po doko
nanej wpłacie i wypłacamy lub dopisujemy przy 
koi1cu ro ku. 

Na I-go stycznia J'. b. wynosiły: 

I Udziały Spółki naszej: ruk. 764: 377,11 
Fundusz gwarancyjny: „ 1 705 000,-
Rezerwy z funduszem emerytalnym „ 492 400,04 

. Spółka Rolników Parcelacyjna m~· b~ir. 
.Poznait, Po sen. 

.T. Kuża.j. Vn. Kaczmarek. J. Palędzki. 

Kasa oszczędności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyte 

i płaci od nich 437 
5 proc. .za rooznem wypowiedzeniem 

f&fi#ffiiM 

ego! 
EZ 

Jedyna poi. fabr. lrnstynmów 
na obc·,..,yźnie : ..... :.o:: .... :-:_ ....... .__ ......... 

p olcca się Szan. Towarzystwom do doatarczania 

gardernby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlcpszem vrykommiu i po nizkich cena.eh. Prosząc Szan. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem i51 

Franciszek Ka.u.be, 
Herne, ulica N owa nr. 3 7. 

iii W 1Jl'Mii!lt$„~~1't\lfiMl?.iWilli.~tti.lS'W:~W»Hi» 

Bank Lodowy w Sremla 
S1Jólka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które najpewniej 
ll!łkladae mogą ciężko zapracowane swe oszez~dnośel. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem : 
łO·dnło'H·em 3 proeent. 
h. M'Brtalnem ' „ 

~łożone n nas depozyta I owzezędnoścł wynosily n& Newy 
Rok blisko ~ I pól :miliona marek. 

Fundusze rezel!"wowe ł utlzłaly członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy '11!.aj.ątkami swym 
Gdpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Ra.dy 
Nadzorczej naszego Banku jest Pat.ron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludowy - Vołksbank 
Sehrb.tnn. (Posen) . 

Rodacy! Korzystajcie sa,mi - z ogłoszenia. niniejszego - i l"Tewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Vołksbauk 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpfilcht. 

lBadaUńskl. IW. li.neharskł. Da1kłeui•~· 

Za najlepsze uznane 
przez znal1.omłtych znawców I palaczy 
papierosy 

Noblesse No. 50, Otoman 
Solejka, ~uł·tan 

z fabryki 

Ganowicza & Wleklińsklego w Poznaniu, 
do nabycia w wszystkich lepszych składach cygar i 

restauraeyaeh. 
Wysyłki ni:lej 30 tysi~cy uskutecznia się 'v naj• 

wł~kszyn1 hui·townym składzie 

I;:. Kwaśniewskie;;o 
w Bochum. ul. Bliichera No. 44. {Bliicherstr.) 

Telefon 1743. 280 
;;m;;;;;;;;;m:;::==;;;;:;;;;;;;;;::~~;;;;;;;;;:;;;,; 

Zwiedzenie 
bez przymu
su kupna.. 

!ł cze1atl.li!.t6 u 

kr a wiec k i th 
na ma.te sztu'd i n n. sta. 
je zatrudnieo.ie p1sz t.ku. 
le 734 

Piotr Kamiński, 
Bocbn1n, 

Heinrichstrass~ u. 1. 

_ _...... ._ 
,-" ...... „ .......... -..---.....,.. 

wys-yłam moje 
i lustr. een. 

n łki na cyi;ara, pa
pierosy i ta~akierki 
rogowe z nazwiska
rr.i 709 

B. Kasprzycki, 
Lab111t'ł'a 

Loebao WPr. 

Bidit 
czyni każdą podeszew 

pod gHrarancyq. 
3-4: razy trwale~ l ab. 
solutoie nieprzemakalną. 
.Ka:idfł butelkQ ed. 
bi«>ra si~ z powrn. 
ten1, jeżeli pł;rnnies;ieł
ni swych zadań.. Do n&
bycia w bntelka.llk ·po 
40 fen. (693) 

C. Lutter, Eiek&l., 
A. Kampmeier, Osterfeld, 

Eioenh&im 
Fr. N euhans, Ostedeld 
Fr. Schmidt, Q3teltfeld 

O. Kleffmann, R5hling. 
han5en. 

Poszukuję 2 l ctb 

czai. krawieckich 
od zaraz lub później 

Fran. Tatarczyk 
w Bnttrop, <715) 

ProsiJerstr. 99. 

Gospodarstwo, 

1

100 mórg dobrej 15lemi 
nad rzeką i lasem fiska!· 
nym, z do brem żmwem i 
inwentarzem jest z powo· 
du choroby pod korzyst-
nymi warunkami zaraz 
na sprzedaż. Zgł. przyjm. 
§. Sampl1nwsld. 

Zawada p. Gotthelp 
via Czersk Wpr. (731) 

Elen1entarze 
w wielkim wyborze palec& 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk.11 

u· Boehum. 

w Wanne! 
BACZNOŚĆ! 

łóżka, maszyny do gotowa
nia, lustra, ka.napy, wóziki 

dla dzieci, ubrania, 

całko.w. wyprawy 
Modne kuchnie, urządzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pialń kup11je się najlepiej, 

najtaniej i najdogodniej 

dpłatę 
tylko ft' nojwi~Jun~ym 

dCrmo kred„to•ym 1v JDiejl!ileu 

J. Schwarzhoff'a 

Szanownym Rodakom z W anne i ok.o· 
licy donoszę, iż w niedzielę, dnia 23 czerw· 
ca odbędzie się koncert, na który szauo· 
wnych Rodaków zapraszam. 

T. Rusche, Piotr Kwapisz. 
Ulica I(rólewska (I(onigstr.) 11. 

(734) 

Potrzebuję od z~raz pi 11 a rlH:i da koresponden 
cyi w interef!ie sprzedaży kupna parcelacyi mająt· 
ków z d 'ŚĆ pięknym charakterem pisma z kaU• 
CJq. 400 marek najchętniej z fachu rolnfoz~· 
go, ale może być i z inny branży. Pensya Jlll~ 
P.ięczna początkowo 30 do 40 mrk. wolny przyzwo~· 
ty stół stancya; jeżeli kandydat będzie odpo~iedDJ, 
włączony będzie do pożycia familijncg.>. Zgtoozenla 
natychmiast. B. R. Hauptpost B1•oruber~ nr.400. 

l'i20) 

if,JiPf,m,':'1}."'f, .:i 

. , ~~·:m.~··· 4ff 
.. . s~1 

Ceny mie.fsc: I miejsce GO ł"t>n., 

II miejsce -AO fen., IH mie.isce ~O len. Dzieci 
p!acą. na wszysskich miejscach p0lowę. Codziennie 

od 2 godz. \'OC2ąWRZY bez przerwy IJ.Ż 110 wieczora 
pnedstawienia. Co tydziei1 nowy program. 

4 i pół proc. za półrocznem -wypowied7., 
4· proc. za nn.tychmiastowem wydowied!ti, 

Bank Zit~mski •~-~~ .. ~·""ł;$~~·*~*l#e · 
w Koronowie (Crone a. d Brahe.) : 30 ! ?Of 30 ! * 

Listy i koperty 
ż·a I o b 11. e 

Dobrze zaprowadzony 
il:i.teres ~·:.ecyaluy 11r~e1lmłotów 

dla 'gm~poda.rstwa domowego 
w 1ozkwicie !Jedącej ruiejscowości przemysłowej 
(38 t~"S. mieszkańców z przeważającą cz~ścią l'o
laków, jest z powodu cl1orohy tauEo do naby
~la. Pewna egzystencya. Wpłaty potrzeba 5000 
mk. Bliż. szezególów udzieli (713) 

(i. PJatzer, Bot.trop, IG „<'henlielnntb. 3 

Do J>reeó~'ł' 1'.ia.t tino w) cit potrzebm od ~ lit R\.ViCC polsJd 4.ł 

gaSSZidC1l8rZY,wrObofilfoy i czy- ~ A drzej Parysek ; 
ściciele lanego żelaza _ . . :t ~ ~~~·;hu~ ~ 

Sfahl·&EisenlNerk Sh~~kum ~.~~przy ul. 11endettuu;tr •. nr. :10. ~t:. 
~ ~ ~h 'i~~ ~~- • ~ I ~f-- ~.l!: „ *„Afl!..~;. Interes hypoteezny i nierucl1omo8ci. „ tłito f' :n1, lir. Hoel•um. (724 , "-rQi-?1~; ... ~".. ~;:'-,,. i 1 ~·'i.\~~, · d~v-• 

~~-~„ .... ~~-,~ ~tl'fl> ~..U =-~„ ~W«-uwaa ~ i-WJ.-. ---~ & 

wykonuje szybko i tanio 

Drukarnia 
"Wiarusa Polskiego" 

l\falLheserstr. 17. 

Za druk, nz.klad i reda key-; odpowiedzialny Antoni Breiskl w Bochum. Na kladem i czcionka.mi WYdawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



Nr. 143. Bochum, na wtorek, Rok 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy 

'(/lh~~~·~-.........,,,,._, -• · 7ttsrmtr ,-„-„._ 11 ·on „,......._,_,_.== ••=' 43 WiY;ft: .... -

J,.:.11.oUł codziennie 2 w.viatkiem dni Poświąteu- Za łnserały J>lacl ~za młeJsce rzadka drohlep 
„eh. Przedpla.ta kwartalna na poczcie i u listawycłl Ili 1111 11"1 ZI llarc I 01cz1z1c J kw 15 f. Oil<>SU9iC. :zamieszczone orzed inserataal ... .,,ao~ 1 ~r. 50 fen., ~.z od~oszeniem do domu 1 mr, H ' fen. l(to często oglasza otnyma rabat. - Litt7 I 
I „. ,.Wiaras Polski za.p1sacy Jest w cenniki J>OC% •• Wiarusa Polskiego" nale.ty frankować ł podd w 
~ pod ma-klan ..L. uolnisch nr. 123." nieb dokla-dny adres t>lszącei'.o. Rekoo. ni• zwr 

a Reda.kora. drakamia I biega.mia z.na.jduje sio w Bochum, przy ulicy. Maltheser~tr. 17. - Adres „Wiarus PGłski0 Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
„wJ~ czytać I pisać po polsku! Nie 
lltł Polakiem, kto ootomstwu swemu 
Hlemczyć się oozwoli I 

• - ±±2@§ 

Z wypadków dal 1, 

Portugalia znajduje się w przededniu rewo 
Jucyi. 

Z: powodu zaburzeń, jakie w Portugalii 
wybuchly, król nadał prezydentowi mini
strów p. Franko wladzę dyktatorską, co je
szcze polożenie pogorszylo. 

W Sosnowicach zniszczył pożar wielką 
fabrykę. 

W fabryce wyrobów bawełnianych, 

zatrudniającej 2000 robotników, wybuch-
11.ął pożar i tak prędko objąl calą fabrykę 
że robotnicy ledwie z życiem ujść zdolali. 
Dwaj robotnicy znaleźli śmierć w pfomie-
1iacł. 

Zjaztl uieHuikarzy polskich w Warszawie 
ukończony. 

Rozprawy Ziazdu ~zczególnie ·w sck
cyacla były bardzo ożywione i spodziewać 
się godzi, że uchwaly zjazdu dobre przy-
niosą owoce. ·--

Zjazd dziennikarzy i literatów 
polskich katolickich 

-Odbywat się tutaj :t:mzez trzy dni (od 18 
do 20) z udzialem uczestników z wszy
stkkh stron Polski i wychod'źtwia~ By
J.i więc 1go1śde z Petersburga i krajó~ 
zabramych, ze wszyistkich stron PO'lskt 
.K.ongres01Wej', z Oailicyi, ze SI~zka pr~y 
hyJ JX)Sel p. Adam Napiernłski,. z Ks1ę
stwa był redaktor p. Teska i kilku in
nych gości z Prus Zach1odnich poseł p. 
Brejski, z ~chodźtwa polskiego ·~eda
ktor Wa1sz p. Michał Kwi:a1Jkowskv a z 
Ameryki przybył redaktor p. SzwaJ-
1kairt z Chkago. 

Pozdrowienie od wychotlźtwa po,J
skiego z Westfalii i Nadrenii i1 życzenia 
Pomyślnych wyników zjazdu przyjęto 
.ŻYwemi oklaskami. 
Główne olhrady .mianowicie inad roz: 

łłojem i- zjednoczeniem prasy ludoiweJ 
1P0lsk;o-kat0Hckiej toczyly się w sek
c:v.a1ch. Wybrano komisye różne, ~tó
,re się mają zająć rprzepr01Wa~zei:1em 
Uchwał; do jednej1 z tychże kom1sy1 wy 
.brano pomiędzy innymi. także p. M. 
~wiatkowskieg'o. 

Punktem kuLmint:łcyjnym zia~du by 
ło 'PI1zemówienie ks: arcybiskupa Teo,- · 
-Ooruwkza z Lw01Wa~ imęfa nadzwy
czaj1 światłego, a przytem gorąceg.01 pa 
frYoty i go·rHwego rpaste:rzia1• • • 

.się obowiązek szerzenia oświaty, n Ie 
·Się tego obowiązku nie spełnia. 

Pamiętajmy więc o tym obowiązku 
.naszym w chwili ciliecnej i staraijmy 
.się o to, by pismo polskie znalazło się 

SWJreszcie w każdym domu po1skim. 
Rodacy! P.rzy obecnej zmianie k-war
falu pamiętajcie o rozszerzaniu „Will
irusa; Polskiego". 

Socya1iści przeciwko oświacie. 
Przeciwdziałanie wpływom „Macierzy 

szkolnej" zakładającej szkoły polskie tak 
w Polsce pod Moskalem, jak i za kordo
nem jest obecnie celem socyalistów. J?ra
sa socyalistyczna coraz częściej występuje 
przeciwko jej dzialalności, motywując te 
napaści tern, iź oświata osłabia ducha re
wolucyi. Bez oświaty bowiem łatwiej so
cyalistom dzialać, trzymać lud pod swoimi 
wpływami. Gazeta „Głos Zagłębia" wycbo 
dząca w Sosnowcu, charakteryzuje w ten 
sposób ich program: 

„Zdawaloby się, iż rzecz ta oklepana 
już we wszystkich programach tak prosta, 
że komentarze do niej zupelnie zbyteczne, 
jak oświata ludowa, nic powinna mieć prze 
ciwników. 

Aliści iest inaczej. 
W ostatnich czasach pewne, rewolucy.i 

me usposobione jednostki zauważyły, ie 
wraz z uświadomieniem wzrasta idea na
rodowa, natomiast międzynarodowe wy
znanie wiary politycznej traci grunt pod 
nogami. . 

I oto „w mig" się połapano. 
Za dużo oświaty! 
- Oświata oslabia ducha rewoJucyi, 

przyczynia się do rozstrzelania uwagi u
mysłu, który na razie tylko rewolucyą po
winien być zajęty„. 

Precz więc z oświatą! 
Precz z Macierzą, precz z kulturą, precz 

z wszelkiemi kursami! Lud nasz dostatecz
nie jest przygotowany do aktów terorysty
cznych, lada jaki napad bandycki nawet 
nieoświecony kmiotek potrafi zrobić, byle 
by mial browning i dobre nogi. 

Niech żyje rewolucyą~ Precz z oświatą! 
Tak wolają socyaliści, aby lud utrzy

mać w ciemnocie, nim rządzić dowolnie i 
wyzyskiwać w niesumienny sposób. 

Tern usilniej szerzmy oświatę zdrową 
rozszerzając pisma polskie, tu na obczyźnie 
„Wiarusa Polskiego". 

esu 

wić, kiedy i gdzie odbyć się ma przyszłe ze 
branie, które za pośrednictwem gazety 
zwolane zostanie. 

Spodziewać się godzi, iż szan. Rodacz
ki z :Essen Jicznie się garnąćbędą do towa
rzystwa, by wspólnie pracować dla swego 
dobra.. Nowemu towarzystwu „Szczęść I 
Boże". 

- „ ........... „ - ·--·-·..__,. ..... •-.1".11111 
·.-_„1ll_fl!l'l'~llllll:m~11111-~WM.! . 

O k<mferencyi pokojowy 
w Hadze. 

da mi~dzynarodowa, ograniczająca kaliber 
broni rccznej. Rozciągnięcie owej ugody na 
wielkie działa lądowe, marynarskie oraz o
pancerzenie okrctów oszczędziłoby kolo
salne sumy, zużywane na ciągle udoskona
lenia tego dziela techniki zniszczenia . 

Tu jednak występuje na widownią no
wy czynnik hamujący zupelnie innego rn
dzaiu. Oto fabrykac.ya broni ręcznej ·ta
nowi monopol mocarstw. co znacznie u
praszcza porozumienie, natomiast budo
' a wieJkich dzial i pancerzy znajduje si~ 
w n~ku potężnego przemyslu prywatnego. 
którego odpowiednia gałąź dosięga takich 

W tych dniach uroczyście otwarta zo- szczytów kapitalistycznej potęgi, iż stano
stala z dawna zapowiedziana i przygoto- wi znaczm\ część bogactwa narodowego i 
wywana druga konferencya pokojowa. ztąd rości sobie pretensye do poparcia ze 

Może nigdy jeszcze nie zasiadało do strony odpowiednich państw. Doszło już 
wspólnych obrad zgromadzenie dyploma- do tego, że np. Francya w traktacie han
tów tak liczne i świetne, jak ów międzyna- ulowym z Serbią umieściła warunek, że to 
rodowy parlament, zbierający si<; w Hadze państewko balkar1skie zaopatrzy się w dzia 
w którym liberum veto obowiązuje. la u firmy Schneider w Creusot. Taryfy 

W roku 1899 w pierwszej naradzie ha minimalne, pożyczki udzielane bywają pod 
skiej uczestniczyli przedstawiciele 28-u warunkiem dostarczenia zajęcia i zysków 
pafistw; dziś 46 państw delegowało z górą krajowemu przemyslowi wojennemu. Tak: 
dwustu reprezentantów, którą to liczbę se- więc oprócz potrzeby zabezpieczenia sie 
kretarze, uczeni rzeczoznawcy i inni zao- od wzajemnych napadów, drugim, niemniej 
krąglaią blizko do pięciuset. Jeśli wyniki może doniosłym powodem zbrojeń jest po
uarad konfcrcncyi będą w jakimkolwiek trzeba produkowania ciągle coraz bardziej 
stosunku odpowiadaly jej imponującemu ulepszonych dzial i pancerzy, odczuwana 
składowi, to historya nie powinna mieć po przez Kruppów, Schneidrów, Armstrongów 
wodu do niezadowolenia. Maximów itd., którzy chcą przecież ~-

b~dz~i~f10~~1~~r~~~~~~r~c~f b~r~z~~~3eą·--- · ·-d·J~~~Ć"~~c;~i;;~~~~o~b~~ ~~~~~~die bt-
ustępowaly „świetnością„ zgromadzeniu, raz oplacić setki tysięcy robotników. 
zasiadającemu obecnie w „sali rycerskiej" l(onferencya zdobylaby sobie znaczną 
ponurego średniowiecznego gmachu. Jed- dla cywilizacyi zaslugę, gdyby zbadala do 
nakże wyniki owe bynajmniej na lekcewa- kladnie tę stronę sprawy i zdemaskowała 
żenienie zasługują. Dotkną bowiem ważnej jednego z glównych naturalnych wrogów. 
dziedziny prawa międzynarodowego, pel- rozbrojenia; opinia publiczna wiedziałaby 
ncgo luk i dotkliwych nicdoskonalości. przynajmniej, w jakim kierunku wywierać 

Mianowicie jedną z najważniejszych i nacisk. Niestety, mało jest nadziei, aby 
co za tem idzie trudnych do rozwiązania konferencya doprowadzila w tym wzglę
kwestyi praktycznych, mających uledz roz dzie do wyników. 
ważeniu na konfcrencyi, jest zasada sza- Przyslużyć się sprawie pokoju mogą. 
nowania wfasności prywatnej podczas woj- narady w Hadze także drogą pośrednią; 
ny morskiej, przyjęta już zdawna w pra- mocarstwa zdecydowane są udoskonalić u
wie wojenno-lądowem, lecz mająca prze- moc ;ć i rozszerzyć zastosowanie instytu
ciwnik6w między państwami marynarskie cyi sądów rozjemczych. Ten punkt progra 
mi; niszczenie bowiem floty handlowej, rui mu obiecuje dać pożyteczne wyniki. Trwa 
na ekonomiczna i oglodzenie przeciwnika lość pokoju winna w następstwie wzrosnąć 
stanowiły dotychczas pierwszorzędnej do- obawa wojny zmniejszyć się. ,,Niebezpie
nioslości pozycyę w rachubach i planach czeństwo narodowe" stopniowo może za-
morskich sztabów. Spraw podobnych, wie- cząć nabierać cech coraz wyraźniejszych 
Je oczekuje na decyzyę konferencyi haskiej. pozoru, używanego przez przemysl wojen 

Zagadnienie zasadnicze rozbroienia, uy w celach wyzysku. 
jak wiadomo, żadnych nie przedstawia wi Im większa i gruntowniejsza będzie 
doków pomyślnego rozstrzygnięcia nawet praca konferencyi, tern donioślejszemi mo 
w swej złagodzonej formie ograniczenia u- gą się okazać pomyślne dla sprawy poko
zbrojeti. Nie znaczy to zresztą, aby Y.adna ju jej skutki pośrednie. 
nadzie_ia na dalszą przyszłość absolutnie nic 
dala się pomyśleć, aby obecnie żadnego 
„kroku w kierunku" powyższym nie dalo 
się uczynić. Wprawdzie niektóre mocar
stwa, jak Niemcy i Austro-W ~gry, odma
wiają nawet udziału w rozprawach nad 

Towarzystwo Polek w :Essen ograniczeniem uzbrojeń. Rosya zaś przed-
Pru ~ ZacbodLllie , · a ,,. ·· ; K~ .i., -'"' zostalo zalożone w ubiegłą niedzielę pod miot ten, wniesiony na porządek dzienny, 

nazwą „Towarzystwo gimnastyczno-śpie- skutkiem inicyatywy angielskiej opuścila w 
wackie „Wieniec". swoim projekcie programu prac konferen

Wiec na ten cel zwolany zagaił pan cyjnych, lecz mimo to wszystko daje się 
Nowak. Na przewodniczącą wieca powoła- także zauważyć pe\vną wskazówkę co do 
no panią Barciszewsk~ z Bochum, ~rotokó~ drogi przynajmniej, któr;i kroczyć w celu 
pisała panna Waniorko.wna1 a lawmczkam1 osiągnięcia rezultatów należy. 
byly panie Ryterowa 1 .Krolakowa.. . · Dostarczyła wskazówki tej pierwsza 

Pierwszy przcmaw1al o potrzebie 1 zna konferencya pok()jowa~ zakończona, jak 
czeniu towarzystw Pol~k n~ obczyźnie_ re.- wiadomo suchą dek1aracyą, że w ogól 
daktor „Wiarusa Pols~1ego P: f· _Bre1sk1. nym interesie rozbrojenie nader jest pożą

Następnie wyglos1l pan Żmnsk1 refera~ dane. oraz, że mocarstwa winny tę sprawę 

Kartuz~'. Około 40 dzieci polskidt 
chodzi tu do szkółki luterskich dyakoni
sek. Czyżby tutejszy ks. prob. Branden
burg nic o tern ni c wiedział'? Rodzice je
dnak tych dzieci za ługują w pierwszym 
rzGdiie na naganę za zaniedbywanie obo
wiązku polsko-katolickiego. 

0 kwestyi kobiecej. ~alej b~dać. ~- protok~la~h obr~d znaj~u-
Po przeczytaniu projektu ust~w p~zez 1emy m1~now1c1e prawi~ ze pr;:y1~ty \~rno

A Brejskiego spisano Rodaczki, ma1ące sek rosy1sko - francuski okreslema miary, 
~~miar wstąpić do nowego towarzystwa. kt?rej nie po\':inien prz~kraczać k~liber 
z losito się przeszlo 20. . dz1al; p_:zemymcy. p~w:'>: zs.zcgo ~~n~o~~u 

: +u - ·---. 0? -=~ g Po przemówieniach pp. Frąckowm~a, zarzucili mu 1edyrnc,. 1z me 1cst dosc sc1sle 

. Ziazd milal przebieg ładny, choc1~z 
1W1ele jeszct1e pracy i trudów będz1~ 
i)){)trzeba zanim zapoczątkowana tuta3 
SJlrawa PTZYnosić pocznie S!JYOdziewane 
Q\Voce. 
'2--~--

M . , skiego i Kotowskiego przystąp10- sformułowany, skutkiem czegó stznąłby na 

Czersk. Pan Jan Grzywacz z Szenfel
du nabył gospodarstwo od pana Cymanna, 
Niemca w Samlinie pod Starogardem za 
26,500 marek. Gospodarstwo to przeszło 
60 lat znajdowało sit; w ręku niemieckiem. 

Olsztyn. Ks. kapelan liano :i.·ski z War
temborka przeniesiony zostal jako kuratu 
na opróżnione probostwo w Strasze :i.rie. 

.Jankowo. Obecnie sypią tu szosę i to 
w miejsce dotychczasowej drogi do Polejk. 
Szosa zostanie jeszcze \\' tym roku ukoń
czona. I etdczynb u 'tymczasowego zarządu. Zo- przeszkodzie rozwojowi techniki \Vielkich 

no o o or h. · h · kt' ' d 1 · staly wybrane panie: Ryterowa pr~~wo-

1 
i:nac ~n W?Jennyc , . me - or!'Y. zas e ,egac~ 

iZachęca .. : ś każdy, nikoigo nie ma, kto- dniczącą, Królakowa, zast. Berbec10wna ząda!1 takze. w raz!e przy1ęcia. o~res~on.e1 
·by n· . ,1 · ·wJ;i.żniejiszem k t k Waniorkówna zast., Burlago- gramcy kalibru dział ustanowienia takze 
za,dan~e ,1 rzyzb na;' zl e pna1J~1r ·est dziś se rek arb ą!czką a P Kotowski został obra granicy podobnej dla pancerzv okn~to
~ I~m o yw;ate ~ ·O d!l\.a .J • , . , wa s. ar 111 _ . ' · I wych. że porozumienie acz nie doszło do 
· Zer~yc oświatę pomiędzy mmeJ uswi~ t ny kierowmkiem. 

0 
towarzystwa zebrać skutku. było jednak możJiwe, dowodzi oko-

!~nuonymi Rodakami:. A jied~ak tak 1 . Zarząd ~~i~~:ych dniach, by postano- liczność, iż od lat 20tu obowiązuje już ugo-
"'l\llio czyni &ię w tym względzie. Zna się ma w na1 

r· l ' • 

Gtt;ezno.. Ksią<lz probosz.c.z. Fórman„~nvicz 
z Modliszewska ska1.any zostal. iak wiadomo, 
J1a trzy tygodn· r. ,vięzien.ia za rzekome poobu„ 
r:rnrnie do strei'ku S1Jkol.neg-o. Kaźń swą już od.-



~i~ial, a z chwilą opaszczerfu więzienia mial 
i0braz.ić jakie~oś 1wachmistrza I>Olicyjnego, któ- i 
.ry piłnowail lud-z.i p.rz,ybylych z Mod.ltszewh 
.do Gniezna po iksiedtza f'ormanoW1icza. Za tę 
.rzekomą obrazę skaza.I: sąd lawniczy w Unie
żnie księdza proboszcza na 30 rnk. grzywny. 

.l\ruświca. Z nad Uopla pisz:ą do „Oz.. 
J(uj,": W siku tek zina·nych raz;porządzeń rejen
~yi, -dzieci ze szkoly orpikowskiej a więc z 
Orpikowa, Ostrowa :nad Goplem i Popowa oraz; 
dzieci ze z.lotowskiej szkoly zaprzestaly strej 
.kawać. Swoją .drogą zaprotestowali Qicowie 
powyższych dzJ:eci na ręce ministra oświa-ty 
przeciw nauczaniu religii w obcym języku oraz 
.zażą-dali katolickiej inspekcyl ~kolnej nad ka
.tol:icktiemi szkol'ami. 

Poznań. Godne uznania i naślax:l.owania ! 
Zarząd „Stelli„. Tow. kol. waik. i stacyi sanit. 
iw P021nai111iu otrzymał następny serdeczny list 
od iks. probD.Slzicza KiAińsikiego z Pilki: 

Jaiko pOZ111ańskie d'Z'ieoko w.iem doskon~Ie, 
Jaik wam świeżego powietrza i swobody brak. 
Gzem chata bogata, tem rada. Jakichś tam 
:PI zysrnaków i codzienirrie św.ieżego pieczywa 
nie mamy, ale za to mleka i jaj nie będziemy 
wam żałowali. - Pobyt wśród naszych iasów 
dodatnio wplynie niety'1ko na atalo. a·le nawet 
.na dusze. -

Z PekoJWa: Jam Koiza· 2 dziewczy1nild, Jan 
Helak 2 d'z.iewczYmki. Balbi'lla Zy.dór 2 aziew
.cxynkri, Wawrzyn Krygowski 1 dziewtcz.ynkę, 
Krystyna Kor.za 1 dziewic.zynkę, Wojciech Boch 
1 dzieiwczyn'kę, Anna Koza I ·d'ZiewCJZ;yrnkę, f'ran 
ciszek Nawrot 1 dziewczy111kę, Kaitairzyna hku
bek I dziewczynkę, A111tonina Iielwich 1 dziew-
czymke. . 

Z KamiennrJka: Wawrzyn Piątek 1 Jziew 
oz:ynkę, Franciszek Graś 1 dziewczy:1:r(ę, Ale
Jcsander Dymek 1 d'Ziewczynke, Krystyn Dy
mek 1 .dziewczynkę.. Agnieszka Broka 1 dz:ew 
.czynke. 

Z Chelstu: Wiktor Zycfor 2 chtJ:J::C>W, 
Ma·rcin Broka 2 dziewczyn1ki. 

Z Pilki: Jakób Dymek 1 dz.iew.: 1,yr.kę, 
Piotr Szkufarnki I dziewczynk ę, .t· ra.ncis.·iek 
Kosic.ki 1 dziewczynkę, ks .• H.lmimst:·atH Ki
liński dwóch chłopców. 

Z DraJWskiego Mlyna: Jam Mumont 1 
dz.iewczynkę, Ignacy Machowina 1 dzie'Wczyn 
ikę. Pranciszek Grot 1 · dziewczynkę. -.. Ogó_ 
lem przyjmują w gośdne dzielni wiaimsy z po 
wiatu wieleńskiego .wraz z księdzem aidrrnini
stratorem Kilińsk1im 30 dzieoi. Cześć im i po
dziękowa·nie za to. Pam Bóg wyna·grodzi za do
bre serca! 
. Mamy zatem ogólem 179 miejsc. 

J1 Za· Zarząd 
.,SteillJi" Tow. ikoloirrii wak. ii stacyi s.anitarnei. 

tir. I:ngestrom, Walery Lębiński, 
prezes. seikretariz. 

Poznań. „Kamergerycht a Straż". Naj 
\'v y:lszy sąd pruski, kamergerycht, zajmo
wał się w tych dniach oskarżeniem prze
ciwko glównemu zarządowi „Straży". We 
dług ustaw swoich broni „Straż" ekono
micznych, społecznych i narodowych in
teresów polskich. Członkom głównego za
rządu nałożono swego czasu mandat kar
ny na podstawie§§ 2 i 13 ustawy o stowa
.rzyszeniach. W edlug § 2 muszą zarządy 

~9) 

ŻUBROWIE 
[)powiadanie historyczne wedlug po

wieści 

l Wacława Gąsiorowskiego. 
;: }:.: 

(Ciąg dalszy). 
- Janek od morza do morza - wo

fał swym grubym głosem ttermelaus Jor
dan - powiedz-że im, że choć mi dyablo 
kuso wyglądają, ale sprawne szelmy, kie
.dy takie jatki prusakom wyprawili! :„. 

- Czekajcie moćpanowie ! - krzykną! 
·W osiński. - Do porządku dziennego! Imć 
pana Dziewanowskiego obliguję, aby tym 
czarnym lbom wytlómac.zyć, że który kro 
pelkę miodu zostawi w szklanicy, temu się 
ją za kolnierz wyleje !„. 

- Za pozwoleniem - zlościl się 
młodszy Jordan. - Niechże nareszcie do
wiemy się, z pod czyjej S<l komendy!... 

- Veto! . - ryczał w kącie o pasty 
szlachcic. 

- Panie! - napierał się stary kapral 
francuski. - Więc nie macie czerwi;mego 
wina wcale? !.„ A może sala ta jest!! 

- · Salade ! Salade ! - podtrzymywali 
chórem żołnierze. 

- Janku, zmiluj się! - Błagał tterme
laus. - Gadajże nam, czego się tak drą!? 

- Proszą o sala tę! ! - objaśnił Dzie
wanowski. 

- tlej gospouarzu ! Salaty!! Podać sa
łatę!! - ozwały się dookola głosy. 

- Veto! - huczał ciągle ten sam bas. 
- Niema zgody! Niema salaty!!... 

Tumult się wzmagał, cala izba wołała 
o sałatę. Sałata stała się nagle najYrażniej
szą kwestyą, najpilniejszą do załatwienia 
sprawą. WyciągniGto z kąta właściciela go 
spody, zaklinając go, aby upragnionej sala
ty z pod ziemi bodaj wydostał. Zafrasował 
.się gospodarz, lecz przyrzekł najsolenniej 
~arządzić poszukiwania w calem mieście ... 

Zapewnienie to uciszyło na chwilę ze
~ranych. Naraz rozległ się piskli ~.;y gfos 
z p0d pieca. 

- Mówiłem, panie dziu„. także boćwin 
.Karze i nic wiGccj ! 

Oczy obecnych Polaków w jednej 
chwili zwrócify srę w stronę, skąd ich był 
gfos doszedł. Pod piecem w ciemnym żu-

towarzystw, zajmujących się sprawami pu 
blicznemi w trzech dniach po zalożeniu 
towarzystwa wręczyć policyi statuty, spis 
członków i wszelkie zmiany w spisie czlon 
ków natychmiast po ich dokonaniu. 

Za wykroczenie przeciwko temu para
grafowi skazał oskarżonych sąd ławniczy 
i sąd ziemiaf1ski. Według stwierdzenia sądu 
ziemiańskiego zgłosił zarząd w dniu 28 li
stopada 1906 roku kilku nowych komisa
rzy na policyi. Sąd przypuszczał, że zgło
szenie to było spóźnionem, ponieważ tych 
samych komisarzy wezwano na zebranie 
w powiecie poznańskim-zachodnim już 18 
listopada, jakkolwiek dyplomy wręczono 
im rzeczywiście dopiero 28 listopada. 

Przeciwko wyrokowi powyższemu wnie 
śli zasądzeni rewizyę do kamergerychtu, 
podnosząc, że sprawa byla przedawnioną. 
I(amergerycht zniósl wyrok co do ks. pra
lata Stychla. Co do innych czlonków gló
wnego zarządu rewizyę odrzucil, uzasa
dniając wyrok swój, jak następuje: Prze
ciwko ks. pralatowi Stychlowi wydano 
mandat karny w czasie, kiedy obradował 
parlament. Przeciwko posłowi mandat kar 
ny w czasie tym byl niedozwolony. Po roz 
wiązaniu parlamentu należało wydać nowy 
mandat karny. Tego jednak nie uczyniono, 
lecz sprawa toczyla się dalej, tak jakby 
mandat posiadał był legalność. 

Co do innych oskarżonych, o ile byli 
posłami do sejmu, stwierdzono, że w czasie 
wytoczenia procesu sejm był zamknięty. 
Kilku innych oskarżonych zostało poslami 
do parlamentu dopiero w roku 1907, zatem 
postępowanie karne przeciwko nim było 
legalnem. Przedawnienie, zdaniem kamer 
gerychtu nie zachodzi. 

Ze Sl~zka czyli Stuopolskl 

Chorzów. Dnia 24 czerwca rb. mija 650 
lat od czasu, jak Wladyslaw, książę na 
Opolu i Raciborzu, darował wieś Chorzów 
na cele kościelne. Dokument z tego czasu (z 
r. 1257) zachował się jeszcze po dziś dzień. 
Dokument ten by1 wydany w Czeladzi i 
podpisani są na nim następujący panowie: 
Iirabia Rozbrat, kasztelan cieszyński, hra
bia Derko, kasztelan raciborski,; pan Go
tard, notaryusz; Jarosław, podkomorzy Ra 
sicha i Bertold, skarbnicy. Wymienieni są 
podpisani jako świadkowie. - Razem z 
Chorzowem darowaną zostala także wieś 
Bialobrzezie; będzie to prawdopodobnie je 
dna z poblizkich wsi Bytomia. Dodać trze
ba, że darowizna ta uczynioną została na 
zawsze. - Drugi dokument tei darowizny 
odnosi się do roku 1299, gdy darowizna 
Chorzowa razem z Dębem na wieczyste 
czasy potv.rierdzoną zostala przez I(azi-

mierza, księcia na Bytomiu. (Te „wieczy
ste" czasy skończyły się niedawno, skoro 
fiskus pruski dobra chorzowskie nabył. 

Rybnik. Tutejszy nowy kościół miał 
być poświęcony 13 bm. Ponieważ jednak 
do tego czasu prace wewnętrzne nie zosta
ły jeszcze wyko(Iczone, musiano uroczy
stość poświęcenia odroczyć. Przybył tutaj 
kapelmistrz z tumu wrocławskiego celem 
wypróbowania nowych organów, jak w no 
\Vym kościele w Rybniku, nie spotka się 
pewnie nigdzie na calym Sląsku. Zegary 
na nowym kościele puszczono już w prze
szlym tygodniu w bieg. 

Z Rybnickiego. Wieś rycerska Piece 
przeszła z rąk p. Moschnera w posiadanie 
kopalni czernickiej za cenę 200 tysięcy ma
rek. Za morgę płacono przecięciowo 600 
marek. 
t.: ___________ _ 

\fJiadomcśd ze świata. 

Konferencya pokojowa. 

Na sabotnieim •p.lenamem p01sie
dzeniu kmfor·encyi poko}owej odczy
.tamo telegramy król-owej hO!lenderskiej 
J Cesarza rosyjskiego z życzenhmi naj 
Jepszych ;wyników k.anferencyi. PJe
,narne posiedzenia będą z vewnerni za
,strzeżeniami ipublkzne. Kunsuje po
,gl.oska, że •wyszukano fo1rmulę w sprn
,wie rozbrojeni.a, na którą zapewne 
,wszyscy deJ.e:gad się zgodzą. Komi
.tety armeftski .i alitfański pirlzesła1ty te
legraficzną prośbę do 1p:rezesa kanf e
rencyi pokojowej NeLidowa o pornsze
;iie kwestyi 1smutnego położenia ainne(1 
,czyków i 1a1lbańczyków. Pirośba ta ze 
;wzg<lędu na ·program kanferencyi nic 
iiostala uwzględniona. 

Wolność słowa w Rosyi. 

Czytamy ''" „Kuryerze lubelski m", że 
redaktor tego pisma podpisać musiał zobo
\\'iązanie, żądane przez tymczasowego ge
neral-gu bernatora tubelskiego„ iż w „I(u
ryerze" tym nie bGdą pomieszczane wiado
mości z dumy, o aresztowaniu postów i o 
jej rozwiązaniu, odmienne w czemkolwiek 
od urzędowych telegramów agencyi peters 
burskiej. Piękny to kwiatek rządów „kon
stytucyjno-absolutystycznych" rosyjskich. 

Streik nauczycieli niemieckich. 

Czytamy w „Posencr Neueste Nach
richtcn" w numerze 2445: 

paniku siedzial pękaty szlad1etka, z ma- nię. Gotowiście sobie glo-\vy zapró szyć, a 
lym zadartym noskiem, z poa którego dwie tu dziś mamy się stawić u generała . 
olbrzyme miody \Vąsów sterczaly groznie, - I-(obię co mogę. Widzisz sam, porucz 
zasłaniając okr4glą, pyzatą twarz. niku, co się dzieje! Obawiam się o star-

Iiermelaus porwal się z miejsca: szego Jordana! Wincenty pomiarkowany 
- Cóż to acan od morza do morza? zawsze, o Wosińskiego mniejsza, ten ma 

Komuż to mówi... od boćwinkarzy ! ? gfo\vę z kamienia„. lecz liermelausowi już 
Szlachetka poczerwieniał i odparl buń zaczcmralo. 

czucznie: - Niema co! Wychodźmy ztąd za-
- l(omużby ! ? Nie mówiG„. jeno po- raz!... Wyciągnij waszmość tylko tterme

wiadam panie dziu„. Mieliśmy kartoflarzy, lausa. 
teraz przyszli boćwinkarze ... i tyle!!... Nielatwa to atoli była rzecz, bo star-

- Co to? Kto to?!! _ zakrzyknięto w szy Jordan, gdy mu się sprawa o „boćwin-
izbie. karzy" nie powiodła, zawrócił był już z 

- Silentium! - ozwal się ktoś ze szla miejsca w przeciwległą stronę izby w kąt, 
chty. pod oknem, skąd co chwila dobywało się 

~ Cofnij acan obelżywe słowa! _ wo basowe „Veto". I nim zdołał ruszyć za nim 
lal ttermelaus. Dziewanowski, ttermelaus mierzy{ ostro 

__ Niech cofnie! Musi cofnąć!!... wzrokiem opasłego szlachcica, raczącego 
_ Veto! się piwem grzanem. 
- Panowie! - upominał Dziewanow- - Jordan jestem! - rzuci{ groźnie 

ski, widząc, że się na awanturę zanosi. tlermelaus, macając glownie pałasza. 
- Boćwinkarze, powiadam, panie dziu ! Szlachcić podniósl zwolna glowę, do-
- łlola ! Coś acan za jeden!? Niech był tabakierki, pociągnął i eden i drugi niuch 

wiem, zanim odeń porachunku zażądam od tabaki i odrzekł obojętnie: 
morza do morza„. - Jordan!? lim! Sroga rzeka, stawna 

- A przecież lo imć pan Bonawentura katolicka a jakże! 
Zając - Zajączkowski ze Zbyrek ! - ująf - Waść sobie dworujesz! Powtarzam 
się ktoś z Humu. Iiermelaus Jordan jestem do milion dya-

- Otóż wlaśnie w tern sęk! _ wmie- btów od morza do morza!... 
szal się kapitan Wosiński. - Alteracya Imć - He! Menelaus!... Piękny ród, staro
pana zająca nikomu dziwnq, być nie powin- żytny, jeno on Parys niepotrzebnie na przy 
na! Wszak ci franci chcą mu spustoszenie przążkę z nim chodzi. 
uczynić w ulubionym specyale ! Słuszna Imć ttermelaus posiniał z gniewu. Oczy 
rzecz, gdy sałata w Zającu znajduje obroft- mu na wierzch wyszly, olbrzymie koście 
cę. rąk zacisnęły się w pięści i spadly z impe-

Ogólny wybuch śmiechu rozprószył w temu na stół, przy którym sieuział flegma
jednej chwili nadciągające chmury. Pękaty tycznie szlachcic. 
szlachetka przycupnął znów pod piecem, - Acan mi ważysz się przymawiać?! 
rad w duszy, że zajścia uniknął. Jeden łier Acan z poczciwego imienia Jordanów, żar
melaus był chmurny. Nie po myśli mu byto ciki sobie stroisz?!. .. 
wmieszanie się Wosińskiego. Nauczyłby ·- Gdzieżbym się ważył!... Nie widzisz 
szaraka rozumu! waćpan, że jakeś pięścią walnął. to cię na-

f'rancu.zi poglądali na tę scenę w nic- we't mój kufel uszanował. 
mem osłupieniu, napróżno starając się z ru - Dosyć! Milcz, capie jeden od morza 
chów i wyrazów twarzy wyrozumieć, o co do morza! 
rzecz idzie. Zwrócili się do Dziewanowskie - Aż taki wielki? lim! Tandem„. pi
go, lecz ten ich zbył wpót żartem i zwrócił słoi ety, karabele, pa lasze„. gwintów ki ?„. 
się do Gotartowskiego, który zdołał na- Wybieraj! Byle nie armaty, bo mi ostatnią 
reszcie docisnąt się do stołu. wiwatówkę landrat lo!1skiego roku ze sto 

- Przez miły Bóg! - zacząt gorącz- ~ doty wyprowadził! 
ko\Vo Flo ryan. - Porzućcie tę całą kompa- - Bizuna na trefnisiów! · ~ -;<L 

Strejk nauczycieli nast~puje po strejk 
szkolnym, jako najświeższy objaw w dzieu 
dzinie szkolnej, dotychczas tak spokoine·· 
pokojowej. Bo wielu nauczycieli, przesiedl~ 
nych tu przymusowo w interesie slużby z 
prowincyi nadref1skiej i Westfalii nie che 
usłuchać rozporządzenia ministra oświatl~ 
Ni.e mniej jak 2~ nau~zycieli, kt?rym zaPO: 
w1edzano przes1cdleme, wzbraniali się spr 
wadzić się na kresy wschodnie. Są to w v} 
ksze! części starsi naucz~ciele, którzy P~ 
długich latach urzędowania w swoich stro 
nach rodzinnych nie chcą się udawać na 
wschód. Ciekawy będzie wynik tego strej. 
ku. 

Smutna statystyka. 

P.óturzędowa .„Nord.deutsche Allgemei. 
n~ Zeitung" oglos1la św1~żo statysty.kę PG
rnwnawczą przyrostu liczbowego Pola
ków i niemców w dzielnicach polskich Od 
roku 1900 do 1905. W edfug tego obliczenia 
przyrost niemców w tych dzielnicach wy • 
nasil w tym okresie czasu 43000 glów czy 
I~ 5,97 procent przyrost Polaków 59,00Ó czy 
h 5,08 procent, to znaczy, że szybkość przy 
rostu niernców przewyższa szybkość przy 
rostu polaków o 0,89 procent U dziar niem 
ców w ogólnej liczbie ludności w polskich 
dzielnicach podniósł się zatem z 38,07 Pro
cent na 38,32 proc., udział zaś polaków \\! 

liczbie ludności cofnął się z 61, 32 procent 
na G J , :~ 1 pro cent. Organ księcia Billo wa 
6t\' i :- r : 1;~~l z ~;11J:rn·r•ltni em, :·1: rozp.-.,,:1 :te . „. . . l 

w re,•; i.~: , a -:. ,-,.::;.:ce Jeszcze ::>o : ·1ia 
15300 .s:afc r1 ::c suwanie się stosunku licz
bl) \Vcgo TJl>Jskiei i niemieckiej ludności na 
niekorzyść niemieck iej - „nareszcie u
si"a10.'1 

A '' 1~..: cofamy się! 

Zamach w parlamencie. 

Na. posiedzeniu wieczomem grec
kiej izby poselski1ej·, nieznany czlowi~k 
-rzucil na!bój dynamitowy, który nie wy 
buchnął. Złoczyfrcę aresztowanD. 

Wjzyta Wilhelma w Anglii. 

Wszy1stkie dzienniki berliń-s'kie pawta
.rzają pogłoskę , jaikoby król Edward 

J)rzyslal V/ilhelmowi zaproszenie mzy 
bycia do Anglii w lecie bieżącem. Wy-
1cieczka została zadecydowana, t1le da· 
..ta jeszcze nie określona. 

Obiegają również ,pogłoski o wvcic· 
czce Wilhelma ·„v jesieni do Kons tarrtY· 
.tynopola. 

- Chcesz sic acan biczować! ? 
łiermelaus skoczył ku przeciwnikowi, 

chwycił go za bary, lecz ten nagle poczer
wieniał, otrząsnął się i pchnął Jordana tak 
silnie, że ten npadl pomiędzy zwarte kolo 
skupiających się widzów. 

tie rmelaus porwat się do pałasza i ją/ 
się przedzierać do szlachcica, lecz w teiże 
chwili nadbiegli Wosir1ski z DziewanoW· 
skim i w strzymali go aby Wincenty Jorda:1 
11jmując się za bratem, przypadł do stoln w 
kącie. 

- Mości panowie! Co znaczy napaść 
taka? Chcesz aby cię tu na szablach roz· 
niesiono? !.„ 

- Po\voli, powoli zacny kawalerze! 
Bacz, kto zaczyna!! Jam tu waścinego kam 
rata nie prosit!... 

Puśćcie mnie! - ryczat z gtębi izby 
tlermelaus, niech mu uszy poobcinam. 

floryan zoczywszy, że znów z dr11· 
gim Jordanem zanosi siG na awanturę, od· 
ciągnąl Wincentego za ramię. 

- Mnie zosta\v. 
Zaczem zwracając się do szlachcica 

rzekł: 
- Z kimże mam honor przedewszyst· 

kiem? 
- O to wfaśnie chcialem zapytać : 
Gotartowski zagryzł w argi, lecz od· 

parł, siląc się na spokój: 
- floryan Ootartowski, porucznik, le· 

gii wloskiei. 
- Syn„. Józ„. Józefa?! - rzuciłP0• 

śpiesznie szlachcic. r 
- Tak! Lecz z kimże!!? - tu urW~ 

nagle, bo opasle ciało nieznajomego za~·i· 
~lo nagle mu na szyi. 

- Patrzaj! Florek! A niechże cisie 11a, 

patrzę!! 2em cię nie poznal }(ubek VI k 1~ 
bek do ojca podobny!... Dajże gęby.!„j·t 
no jeszcze!. .. Za przepadłego cię m1e 1.;: 
Siadajże no przy mnie! Gospodarzu„. }'\~0 
du„. Poczciwy Józef.„ ot serce się kraie,., 
wspominać! A i piwa grzanego! . k8 

Gotartowski, zaskoczony zn1enac ~ 
ani się obejrzał, jak szarpnięty przez sztac 
cica, siedział tu przy nim na lawie„ do' 

- Daruj waszmość, lecz nie w1etll 

t<:Ld„. tU' 
- florek !... Nie wiesz!? Bona\\'en 

ra Ofuski z Jastkowa!... 

(Ci~g dalEZY nastąpi)„ 



Dar papieski. l 
Wtych jdn:'1ch kośdół polski na 

' J(ahten?e:gu pod Wiedniem otrzymał 
pd Pwp1eza w d:atrze cenny .obr.az Imie
Jlia Mary~, którego orginal znajduje się 
1w Rzymie przy Por:um Trojanum w 
,kościele Imienia Maryi. 

Uroc~ystość Imienia Maryi, dodaje
;nY nawiasem, ustanowił Papież Inno

() ,:~nty XI na po~ziękowanie Bogu z.;a1 od 
.siecz przez kro la Jana Sobieskiego. 

. -
Z r6żnyoh stron. 

. Czas najwY_ższy, by dać listowemu pie
j. niądze za „Wiarusa Polskiego" na trzeci 
· kwartal. 

B a c z n o ś ć ! Wszystkich naszych 
C~telników jeszcze raz usilnie prosimy, 
by 1edną. z kart korespondencyjnych, jakie 

· otrzymah razem z przeszłym numerem ga. 
Y zety, wypełnili i nam zaraz nadesłali a 
Y drugą by zużyli w celu pozyskania „ Wia
Y rusa Polskiego" najliczniejszych nowych 
Y abonentów. 

A!tenessen przejechała kolej elektrycz 
na dwunastoletnie dziewczę szkolne na 

· śmierć. 
W Witten umarla na tężec karku cór

ka górnika Beste. 
Werne. Syn górnika Erdela umarł \V 

domu chorych na tGżec karku. 
Berlin. Bezrobocie dekarzy, które 

.- trwalo 1 I ty~odni, zakończylo się ugodą. 
•1 Dobę robocz~ ustanowiono na 8 i pól go

dziny, wzrastającą na 85 fen. Taryfa obo
więzuje pięć lat. 

Caserta. Wskutek zderzenia się auto
mobilów zginęli na miejscu: ksi,lżę Toska
ra, książę St. Angela, markiz Nunciantc 
margrabina Nunciante i palacz. ' 

Petersburg. Przedsięwzięto liczne a
k resztowania kolejarzy, ponieważ delegaci 

wszystkch Jinji kolejowych przybyli tutaj 
'Y celem odbycia zgromadzenia i powzięcia 

uchwal co do strajku. Dotychczas wladze 
uniemożliwiają to zgromadzenie. 

Neapol. Z powodu strajku personalu 
tramwajowego wydarzyły się tu rozruchy. 

a- Strajkujący zabronili wyjazdu „strajkbre
rd cherom'' i obrzucili kamieniami 3 wozy, 

które wyjecha!y z remizy. I(awalerya 
Y wkroczyła. Żolnierzy pokaleczono. Po 

Y· między robotnikami wielu rannych. 
a· 

e· 
Y· 

E!. U&WIIIJkłł'l _Wij& _f§ 

RozmailoścL 

W dziecięcych latach. Na inspekcyi 
policyjnej we Lwowie wydarzy la się scena 
na którą z pewnością nikt uwagi nie zwró
ci, wciągnięto ją tylko w akta policyjne. 
Przed komisarza policyi przyprowadził 
żołnierz malcgo 9-lctniego chlopaka. 

- Co to? - pyta komisarz, 
~ Wlóczy się bez „środków do ży-

cia". 
- Jak się nazywasz? 
- Franciszek Ulmer. 
- Gdzie rodzice? 
- Umarli. "I r 1 ~' ' '] 1'~\i~' ;,..~ 
- Co robisz? 
- Chodzę do szkoły Konarskiego do 

drugiej klasy. . _ . ,_ .... . -;i.,d 
Gdzie mieszkasz? , 1 ) , . • :1 _ _, .„;;.-1 
- Nigdzie. ~ 1! ~.,:, i 5 
- Gdzieś mieszkał? ' ' · · " 

- U ciotki ale mnie napędziła. Or.o ma 
dużo dzieci ~ mówił chłopczyk nieśmia
łym glosem. 

Na żądanie komisarza podaje świa
ru· dectwo. Noty z góry na dół dobre i bar
od· dzo dobre. 

- A gdybym cię teraz puścił - pyta 
komisarz gdzie pójdziesz? 

ica - Na pole spać, a jutro rano pójdę do 
szkoty. 

st· Wzruszony komisarz odstępuje mu 
Poduszkę i kanapę, by się mógl przespać. 
. W parę minut potem chłopczyna chra 

od· PI. Może to w latach dziecięcych jedyna 
noc spokojna, ta noc, spędzona na policyi. 

le·'!!!!!:::... www • 

po· Wiadomości literackie. 
P. P. l(upcom i Przem:v,słowcom rai 

wi· zwracamy przy zmianie kwart.atu u~aigę na 
~ctioozące od pół roku w Pmnanm p.smo 
1<tchowe „}(upiec". W obecny.eh tr.u~y~h cza 

na· SB.eh, ~dzie walka konkurencyjna staue się co
kU· r~z IZia-ciętszą, ciągfe informowanie się .o wsze! 

~ ~Ich sprawach zawadawych jest kornecznern, 
li!., l~żeii z wai~ki tej mamy wyjść zwYcięsko. „~u 

iO' PI~" wypefoi braik, ja:ki dotąd istniał'. w ~zie
go dZJnie idziernnikarstwa zawod·orwo-kup1ecilneio. 

\V ciągu póJrocmeRO istnienia pi&mo to stale 
lllCD.sz.aum. tak że dz.iś stalo siię .wa.żnyrm 0ir
~aa1em inform~cyjnym d'la wszystkich kupców 
1 Przcmysfowców. Obok a:rty.kulów o: spra
'IVach bieżą.cych z11ajduiennv w nim artyikutv 

do· ri .<lziectzitl1ie prawa handlowego, to\varzystwa, 
'l\tiaxtomości o konkursach, subhastach. kryty
czne spraiwowania z rynków towarowych z 
PO(fanicm cen najważniejszych arty;ku.tów han
~~~\llych itd. Ol)ok te~o w każdym numerze 
· 0lne r~.'cinv. · 

ntU' 

. Pismo to ,J>i,lecamy gorąco P. P. Kup"'om 
1 PrzemyS.Cow om. Abonować je mcńna za 
I markę kwartalnie na \\ Z) ki h poczt eh 
(Abteilun-g Il untcr U achtrag JV. 

Swięto ·ózafacie. 
, 

1a weselu u p, Leoi1cza'ka w łlabing
.horst: Mlodc Państwo Jak6b Miara z żoną 2 
mr „ A. Murek 1 mr.. J. Miar l mr.. z. Kre 
1 mr.,T. Miara l mr .• St. Murek z ż<>ną l mr.., 
M. Jarciyński z żoną 1 nu .• T. Lukaszczak z 
żoną l mr., L. Sz.kudlabski 2 tTJlr., \ '· Krec I 
mr .• J. Mikol'ajczak 1 mr .• Fr. Lco.ń<."Za.k z 
żoną l mr., ich dzieci Franciszek i Antoni 30 f,. 
Na<lesl'al M. Jarczyliski z. liabin-6horst raz m 

14,30 mr., 
· Na chrzdnach u p, Fran i zka Wa hawia

ka w Wa.nne: fr. Wachowiak z żonq l,50 mr., 
nowonarod•wny syn SO fen„ chrzestny Ludwik 
Matysiaik 1 mr., chrzestna Antonina l(yback 
50 fen., J. Wachowiak z ŻQJlą 1 mr .. lgn. Wa
iehowiak z żooą 50 fen., P. Rybacki z żoną 50 
fen., J. Rybacki z żoną 50 fen., Stefan Kup
czyk z żoną 1 mr. Wrcczyl p. fr„ Matysiak 
z Watten.scheid. razem 7,00 mr. 

Na chrzcinach u p. J. lfohlil1skiego w Rell
Jln~hauson: J. łicblirl.ski z żoną i dziećmi I 
mr., A. łieblii1ski 50 fen., St. tiebliiiski '/. żl.Jll1ą 
50 fon .. P. tteblirdd 1 rnr„ A. l(upizaj 50 fen., 
.f'r. Szczot 50 fen„ K. Pietr:rnk 1,50 nu., A. 
Wior z żoną 30 fen., L. tiuchrak z żoną IO 
fon„ J. Smoczek z żoną I O fen. Nade."-' al p. 
P. tieblil1ski ~ l~clli11ghaus011 6,00 rnr. 

Na chrz:cinach u p. fana Kazubka w (1iiu
a1igfold: J. Kazubek z Ż()ll<.L l mr., do I. KO!!lmnii 
.św. id;:ica ich córkaElżbieta SU fen .• W. Dzier:irn 
,z żoną 1 mr., P. Donaj z ŻOll<\ 1 mr., St. liau
zii1ski 1 mr., W. I(a.pa.la 50 icn., St. J(apa.ła 
50 fen. Natlcs!al i porto zaplacfl p. \V0Jcicd1 
.Dzierza z Uiinnigfel<l, razem · 5,50 mr. 

Na chrzcinach u p, A·ntoniego KaC'znnarka 
w łiolthausein: A. Kaczmarek z żonn 1 mr .• 
nowo11arodzcmy sy.nek 50 fen., A. Bojek z fo11ą 
50 fon., L. Skrzyjczak 50 fen .• l. Tomcz.1~\ z 
żorną l mr., ich synek Antoni 20 fen., W. " my_ 
.czyi1ski z żoną 1 mr .• M. Wojtkowiak z :.~lilią 
1 mr., W. Edwarcz.yk 1 mr., St. Glo1"·ick: .z 
żoml 1 mr., ich ćzirci Jan, .Jf:u~:. ~tanis1aw 
Maryanrw. i Antoni po 10 fon .. W. Smyczyi1ski 
50 fen. - Nades.ra,r p. Walenty Smyict,yłls.ki z 
Kastropu, na porto odchodzi 20 fen.. raJz,crn 

8,50 1r. 
Z zabawy TowarLystwa lotcryj11eRo „U-

fność" w Sudcrwich. Razem 3,28 mk. 
Na zaręczynach u p. fr. Ma~korwsikiege> w 

Al ten esse n: Piotr Przybylski z narzec.wną p. 
Jad\\'„ Ma~kowska I mn. fran.1 Ma.tkqw

.ski 50 fon., J. Nowak 30 fon., Pio1tr Ada,mck 
50 fen.. Jan Torncza0k z. żon<\ 50 fem. Mkl1. 
.t"rąszczalk z żoną 1,00 mk. Antoni Błaszczyk z 
żoną 50 fen., JaU1 Adamek 50 fen .• Fr. Marsza
.rek 50 fen., Stef. Sói'ka 50 kn .. rr. Lisieaki 50 
fen .• N. N. z l~c-ck!inghauscu 1,00 mk., Wal. No
wak 50 fen., Nadcsl1aI i porto zaptaci.I p. Wa
lcntv No\va1k - razem 7,80 mr. 

·~·· ~lmcinach u p. fr. WfiśniewSJkiego w 
Alstadcn. t'r. Wiśniewski Iz żoną 60 fon., nowo 
narodzona córka A11tunina 20 fen., Frnucisz.ka 
Wiśniewska 20 fen., Szczepan1 Maćkowiak 50 
fen., Aniela wi:śinicwsika 50 fon„ St. .Janlwwiak 
z żoną 50 fon., ich córka .Julianna 20 fon., Wal. 
J-lundzLik z żoną 50 fen., ich synek Józef 20 
fen. fr. Szczcsny z żoną 1,00 mr., Ja,n Lt'gód
ka t.. żon.ą 50 fen., ich dzielCi Ludlwik i .Tan po 
20 fen., Józef IO fen .. Ja·n Papnn skli :z żoną 50 
fon., St. La:g-ódka 1,00 mr. - Naidcstal tl porto 
za.pfacif p, Wal. ttundzlik. - - Razem 6,90 mr. 

Na chrzcinach u p. Fr. Wlcklika w Hoch
larmark: fr. Wle:klik z żoną l ,OO mr .. nmvo
nrnrodzona Helcia 20 fen .• Wfadzia 20 fen., Jan 
Z.ierzdziatka l ,OO mr., T gnacy Zierzctzrulka 1.00 
1mr.. Piotr Zierzcb;r.a[ka 1 ,OO mr .• Katarzyna 
Kronek 50 fen., Kasper Zborowski z żoną 1,00 
mr.~ Wojc;ech Okoniewski z żoną 50 fen. - Na 
des.Tat i porto zaplacil p. Wojciech Okoniewski 
z Iiochlarmark. Razem 6,40 mr. 

Na chrzcina·ch u p, Jana I<lziaika w Distell.: 
fan Idziak z żoną J,00 mr .. nmvonarodzony sy-
11ck 5 Ofen„ K. Kakzyl1s.ka z mężem J mr., 
.Paiwer R2"czyl1~iki z żoną 30 fen., Jan Rcfch z 
żona 1,00 mr., filip Durcha.rd z żon:l 50 fen., 
Mi.chait Kitzol 50 fen. ~ Nadesłał p. Piotr Ka-
1rnlczyński z Disteln. Razem 4,80 mr. 

Na chrzcinach u p, Lisieckiego w (forthe: 
Chrzestny Jan Radajewski 2,00 mr., Franci
szek Michalski z żoną J,00 mr., Pr. Radajew
ski z żoną 2,00 mr .. Wojciech \VachoW:ialk z 
żona J.00 mr., Ja.n Koralewski 1z foną 50 fen., 
Józef Klonowski z żoną 1,50 mr„ r;otr Li~iiecki 
z żoną 1,00 mr., Adam Lisiecki z ż.oną 80 fen. 
Chrzestna Marvanna Dworako\vska SO fen. Od 
(]z1;eci na chrzcinach będacych I.2.3 mr. - Na
de~Xa1l p. Józef Klonow'Slki z Oertl!e. Razem 

13.53 mr. 
Dziś zebraJ110 84,01 mr, 
W kasie zob. num. 24 N. k. J 107,74 mr. 

Razem: 1191,75 n:r. 
Ror.chód 167,00 mr. 
Pozostade w kasie 1024,75 mr. 
RO'llChód: Cz. K. z C. 40.00 mr .. A. S.~ z 

B. 32,00 mr .. Pani St. S7„ z H. 75,00 mr., St. 
Sz. z B. 20,00 mr. • . 

Bóg za·pfać! Za ofiarod~wcow odbywa.1ą 
się miesięczinie dwie Msze św. 

Wattenscl e;d. 20 czerwca 1907. 
Bochums.tr. 156. Stan!sław Zmyśtony. 

Naboteństwo polski~ 
Nabożeństwo polskie w Bochum. . 

2) Nauka dla mlodzieńców . w środę dma 
26 czerwca na wieczór o 8-me.i sr~dz.. 

Pielgrzymka polska z Bochum 1 okolicy 
do Kevelaer 

odbędzie się w niedziele. dnia 21 lipca. - Pn· 
ciąl?; odjeżdża z Bochum-Siid okoto godz. 6.20 
rano, a przybędzie do Kevelaer okolo god'Z. 9. 
z Keve:laer odjeżdża okolo godz. 6 po pol., 
a przvjeżdża do Bochum okolo. godz. 8.~5 na 
wic·czÓr. Dokladrricjszy czas ieszcze się o-

glosi. Pociąg 'Zatrzyma si • łiontrop i eele, 
aby piel rzym 11l tejszy h za.br 
Ccne biletów podano tu mylnie po mr. Ja· 
t 1 XL dyrekcya ł'olejO\\' i, bilety zwTotne 
z B hum-.::iid kosztuj, po 3,-10 rnr .. z łiontrop 
po 3,30 mr. a z teele- 'ord po 3,10 mr. -
Biletów pro :vizory znych już teraz d tać mo
żna w klasztorze. u p. wiroka, Roo r., u 
p. \\ierczyka. \ ' orthstr. i u panów prze\\odni 
zący h Towarzystw i Bra h . O liczny u

dzial s1e uprasza. Do każdego biletu dolą za 
sie 20 fen. na pokrycie kosztów piedgrzyrnki. 

Ze Zjednoczenia Zawodow. Polskiego • 

Dac~ć Rodacy w Ml buri:u!! 
\I ielki wJec polski 

odbędzie się 25 i 26 czcr :vca. 
Pierwszy wicCT.l odbedzie sie we wtorek 

25 czerwca \Viec:rornm o godz. 8. 
Drug-i wiec odbędzie si<; środę, dnia 26 

czerwca rano o god?- 7 m sali p. Rogaly. 
Porządek obra<.l: 1) tawienie wniosku o 

1:>e1dwyższenie zarobku i skrócer1ic 'pracy w 
fabrykach ccm ntowych. 2) ta\\ienie \Vrtiu
sku o lepszą ochronę życia robotników i usuniG 
cie nieporządków. .3) Woln.l dyskusya. - Re
ferent dh. Sosil1 ·ki i Uocl1um. - U licz•1y U· 
<lzial uprasza 

,,Zjcd:10czcnic Zawodowe Poli;kie". 

Vici:cnburg ! 
lklcKatem 1w Vier~cnburg icst obras1ym 

Błażej Józwowiak, mcżcm zaufania na Wi dcl
bach .Jan Sobkowiak. Pow v.;'~zym osolJJ.un je t 
wolno sk.la.ctki zbiera ~ . Zebrania b<;d:,i SiG od
bywa,fy w kaitl:l 11ie<lzicl~ po picrws:&y111 u 
~o<lzinie .g~ w lokalu vnmt ~ochting w Yic
ncnburg. 

BACZNOŚĆ DRUCHOWIE ĆWICZACY 
GNIAZDA BOCHUM!! 

Z powodu zlotu, który się na końcu przy. 
szłego miesiąca ma odbyć ćwiczenia nasze 
odbywają się obecnie dwa razy na tydzień i 
to co wtorek l sobotę o godz. 09 wieczorem 
w lokalu p. Holzschneidra, ul. Alejowa. Szan. 
druhów uprasza się b~rdzo, aby o Ile im tył. 
ko czas pozwoli przybywali na ćwiczenia. 

Czołem! Naczelnik. 

Towarzystwo św. Barbry w Bornit?-Sodiugcn 
donosi szan. czlo11lko111 ora'Z. Rodakom z Bor
ni~. Scxlingen ·i· okolicy i Towarz.ystwom, któ
re zaproszenia ci<lebraly i tym, które dla bra
ku a<lrc.5ÓW zaproszc11 nic odcbra.[y, ii obcho
dzimy w niedrzie!G, dnia• 7 lipca, 11asr'"'1 pier
wszą rocznicę i zarruzcm poświecenie chorą
~wi na sali P. M'iddclmaiuna. w Boruig, Na 
uroczystość tę ~zan. Tnwarzystwa oraz. ' SZY
stkich Rodakow mile zaiprasz~my. Tó·w. pro
simy o przyhycie z. chorą~wiami. Prngra.m: 
Od ·goclz. 1 do pól -O.o 4 przyjmowan1ie hraitnich 
Tow;wzystw. Kwaldra11s, przed 4 wymarsz do 
kościofa na 11a1bey.i.c1istwo. Po nabo.żcfrstwic 
pow:rót na. salę. gdzie nast<wi dalsza uroczy
sto,ść, poder.as której będ/1..ie kouccrt. ~picwy, 
dck.lamacyc i przCJnowy przc1woid11iczących, 
potom taniec. \Vstc;pnc dla ez[rmków w zy
stklch Towarzystw 30 1c11 •• ·dla niccz.tonk(Jw 
przed czaisem Sil fen., p1·zy ka.s.ic 75 fen. O 
l:cz111y udział Towarz\ sh\, Rodaków i (j/Jon~ 
ków mi.\c się uprasza Zarząd. · (2) 

Towarzystwo t::imn. „Sokół" w Barmen. 
• W 11iedzielę, dnia 30 czerwca, urz<\d"Za to-

1warzystwo obchód III. rocznicy istnienia 11a 
1sabi p. Berger. Obcrde.nkmalstr. 90. Obd1\>d 
JJO>ląc:.mny będzie z ćwiczeniami gimnasty'CZ
rnomi. teatrem i tai1ccm. Zapra r.amy wszyst-
1kich Rodaków i wszystkie gniazda, które n:e 
nnog·łY otrzymać zaprm;.zcnia. Czorem ! (1) 

Wydział. 

l(oło śpiewu „M.Jckiewicz" w Oberhausen 
podaije do wiadomości szanownvm Rodakom, 
iż. w niedzielę, dn .. 30 czrwca, urz.1dza 

- zabawe latową, -
poląo:wną z śpiewarrni, strzelaniem do tarczy o 
m1J~rocly i m1kami O łicrnv udział ja·k naj
kzniei prosimy. 

(I) Zarząd. 

To.warzystwo św. Andrzeja w Gcvełsben~-Mil. 
spe 

donosi s:.rnnownym Towarzyslwo z \Vitlcn, 
\V ettcr, łiagen, Haspc, Barmen. Elherfcl<l, iż 
nasza pierwsza latowa zabawa odbędzie s.ię 
w uiedzielę, dnia 30 czerwca na sali p. Kuh
na „ttotei z.ur liaiufc". Poczatck o 4 go-dz. po 
Jofud:niu. Wszy tkich nam życz.liw:rch Roda
ków i Rodaczki o las.ka\ e w1.iccie udziaJ'u w 
zab~:wic prosi (1) Zarząd, 

Pielgrzymka oołska do Werl. 
Podaicmy do wiadomo..~i wszystkim R.o

dai'kom z łfamm ~ okolicy, ii pielgrzymka do 
Werl odbędzie się 30-go czcn ·ca. Odjeżdżać 
hectz.iemy z łlamm o 7,21 rano malą kolejką do 
\Vcrl. Bilet zwrotni 3 klasy kosztuje 85 fen. 
O liczny udzial pro:;i · 

R. Lan2ncr, przewodniczący. 

CastrOt>! 
.Tak Rodakom wiadomo. pielgrzym.ka Jo 

Werl odbędzie się 30 czerwca.. Pola-cy z J<a
strop biłety i pr011:ramy nabyć moi;r;ą już od dzi
siaj u lieynowicza. Bahn tr. 4. oraz Tomasza 
Bąka u przelzyi,onei pani Walkowia,kowej oraz 
u .Józefy Dymet w Oberkastrop. 

(I) Tow. ~w. Wawrzyńca. 

Baczność!! 
Wlaśnie dowia<lujemy;, się z jak na.ipewrriej 

szego źródfa:, że obecnie bawj kaptan z dyc
ce:iyi Chc.tmir1skicj, ks. prałat Połomski w ką
piciac!I Oynhause.n., który 1Z3' zc-zwoleniem k5. 

To arZ}' t ·o · . .I r1; 
obch u wą 19-t.l roczn 29 
cz rwca nastepującym rz.ą ku: godz. 
4 ko11 ert, .dekłamacye i teatr pod tyt.: „Ogolili 
go bez mydla··. bożeńs ·a p iego nie 
ł>ęd~e, gdyż k . proboszcz Jiam mó 

zlonkowie placą tępnego 30 feny 
samo czlonkowie bratni h To rzy •. Uro
cz} tość odbedzie sic; u pa:na l(r ma w Uecken
dorfie ul. Ucckcndorfska. Jak najserdeczniej 
pr imy bratruc To an; t ·a. ab:r nas •ot 
obc nością za.Szczydć ra zyJy z chorą N"Ja
mi i -pałaszami. - WS"lClkie listy do T ·arzy
.stwa na zego pr zę :pr-.te _ "llać na rę-ce prze_ 

' niczącego p, J. Jan.ku' ki~o w clsen-
ir hen rn.. eidll1zstr. 

(2) Zarz d. 

Towarz1• two w. Mi <)faja w toppcnbcri: 
podaje do wiadomości. iż ,. sobote. <inia 29 
czerwca. m.zą<12amy obchó<.l 3 rocznic}' po
świecenia chorągr\vi, na którn zapraszamy' zy 
stk:Ch Rodaków z ~ t-0ppe.11berg i okolicy uraz 

szy ~ tldc Tov. arzyst\ •a, które zaprn z ni a o
dcbrahr j te. które zaproszci1 nic odebrały dla 
braku a<lrCSÓ\ r prosimy, 'bby przyb}l • 1Z J10-
rn,~wiami i pala zamii. zan. To ~·arz) stwa 
które po ia<laj<i ro~atki dla horąi.yc11. pr 'my, 
aby cłmrążni hC7. rog. t '"\\"ek przybyli, ponie
waż pochód by -iaka1..ano. Porządek urocz.y
sto · ci ua t~pujący. Od godz. pól do 4 przyj_ 
111owa11ic bratJ ich T<>\\"arzvstw; 1.a ' 'adrans 
w "'fllarnz do kośdoola 11a polskie 11al>oi.ci1 wo 
z ka:1.aniem poi k\•111, po a1aboże1ist ·ie p ~h d 
przci niektóre ulice na .salG. g'dzic 11· ·tąp1 po
witanie ~ości i To\ ' IH'l.\'Stw przez przcwod11i
uz.:1cc-gl), mowy pp, przewo lnicznc ·eh, d l<ln
J11aC.~>' ittl. na~tcpnic tca tr p<xl tyt.: „,·zko
<.la \V-4sów". \V.'>tęp dla c?>tonków ohcyc.h to
war;1,ystw 30 fen„ dla gośd prtwd cza.sem 50 
fen„ przy ka ie 75 fcu. O licwv udzi~·r upra-

r.a . i~. A. Zyber. przewodn. (3) 

Walne zebranie Głównego KomUetu Wy
borczego Polskiego dla Westfalii, Nadrenii 

i sąsiednich prowincyi 
odbt;dzie ię w uroczystość św. Piotra i 
Pawla po poi. o godz. 3 w Gelsenkirchen 
w lokalu pana Lobck, Kirchstr. naprzeciw 
ko kat. domu chorych. Na porzqdku dzien
nym z11aictu·n się nastcpui<ice sprawy: 1) 
Spr.\', 01;J·::.i_ rewizorów kasy i udziela
nie pokwitowania; 2) załatwienie sprawy 
bonów; .3) załatwienie sprawy regulaminu 
wyborczego. 4) 11znpc!nienic Głównego 
Komitetu Wyborczego. - Zwracam uwa
gę na to, że uprawnieni do udziału są prcze 
si powiatowi i ich zastQpcy oraz delegaci. 
W powiatach, gdzie komitety powiatowe 
nie istniei~l. upra wnicni do udziału w ze
braniu sn nrezesi powiatowi i ich zastępcy 
oraz delegaci. W powiatach, gdzie komi
tety powiatowe nic istnie.i<1, uprawnione 
są do udzialu komitety miejscowe. 'pra
wy są bardzo \Vażnc. dlatego udział 
wszystkich konieczny. 

Posiedzenie komisyi regulaminowej od 
bGdzic się o godzinie 1 w tymże samym lo
kalu i teg-o samego dnia. 

A. Wojczyński, 
prczc~ GfiJwn. Kon~itctu Wyborczego P1)l

sk1cgo dl: Wcstralii i Nadrenii i s. pr. 

Tow. św. Jana ewang. w Hiillcn 
zasyla swym szanownym gorli~ ym człon-
kom .. ...... . :i...1...b 

JANOJ\1 
najserdeczniejsze w dniu ich godnyd1 imie 
nin życzenia. A po 'rnicrci korom: \ iccz
nego zbawienia„ 

Niech żYi<l .Tanowie! larząd. 

Towuzy two św. Jana Cbrzc. R"nt?te 
skla<la swyin zacnym c7Jonkom 

-Janom-
a mianowicie panom Uniatowski-emu, Jakubo„1 
czowi, R<H;zakowi. l(owalczykowi w dniu Ich 
'wietei;;o Patrona. 24 bm.. nais.erdccz.niei~ze ży
czenia: n:ech Im zdrowie, szczcścic sluty, żyj
cie nasi Janowie jak 111ajdJutei! 

W imieniu T •arzystwa 

li 
~~~ititi'J!~~~~~;t;t~~ 

~ 
l(ofo śpie'\\·u .• Echo majowe" Baukau 

v,.a yla , we.TTiu szan. za tcpcy prze·wodni.a„1-
cego 

panu .JÓZEFOWI TI'SPRO :\'I 
oraz iesi:o doz~onnej towarzysz.ce życia 

pannie LEOl(ADYI PJSl(ORSKIE.ł 
w dniu ich ślubu. dnia r czerv.·ca. jak na.' er
deczniei ze życzenia zdmwtla, szczęścia i blo
!!Oslawieństwa Boie~o. To są życzenia wsz: 
stkich c1lonków Kola naszesro. W 'ko1ku wy
krzykujemy: Mloda Para niech nam żyje, aż 
się echo po calem Baukau odbije! 

Zarząd. 

~~~~~~""~ -~ 



• li ~td>- ~, ~ ,, ·' ł~~~~~·~ 
.,a Tow. św. Andrzeja i Bractwo Matek róiańT cowych w Ober-Mmloh 
zasyłają swemu gorliwemu Duszpasterzowi 

Ks. Janowi Jongkampowi 
w dniu godnych Imienin, 24 czerwca, najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia i błogosła.wieilstwa świQtego. 

Niech Ci, zacny Kapłanie, łaska Boża sprzyja a każda 
zła przygoda niechaj Cię omija, abyś jak najdłużej pracował 
na dusz naszych niwie i dożył wieku do sto lat szczęśliwie. 
Oby się nasze spełniły życzenia, abyś po śmierci osięgnął ko
ronę zbawienia i iam przed Stwórcy naszego tronem zażywał 
chwały z twoim Patronem. 

Tego Ci z całego serca życzymy i sto kroć wykrzykuje
~y: ~i~ch ż!je. nasz czcigodny Duszpasł;erz Ks. Jungkamp 
mech ZYJ?.! az się echo w Bruckhausen o wszystkie polskie 1 ~ 
serca odb1Je ! Obydwa zar.ządy. '~ 

~~~~~~@~d%~-..... ..... --~M~~~~~ ~. 
:;f'l 

Geny niskie ! 

J. Barański, Wanne, 
Największy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsf r.) nr. 3 
naprzeciw kościoła katolickiego. === 

. . najta6sze i aa1• Polecam wszystko w wielkim wyborze. • • • 
Zapraszam Szau. Rodaków do zwiedzenia do1todnie)SZft źro„ 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek d 
czego f!ię przekonać możecie, że najkorzysti- Io zakupna dla 
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze młodożeńe6w 
rzeczy u (400) ' 

Jana Barańskiego4 
W szystkim1 któ t zy u mnie wypraw41 

ku~W'ypożyczam grat1.:. orce any na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
m6j . 

własny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare mat.era.ce 

w jednym dniu po cenach tanich. 

--~=®~®~'" Liszaj 
mokry i nehy 11.uaj, łuplei 
lkrofuły, pryszayce, wyrzut1 
tkóme, 

Ila odpłatę I 
',t' •" H• '• .•' ' ' ;t~:;~,.... ,• • ' :'\ \~"!-'.~~~ 

1 •' • • \ ' • .' '~ ~~ I f 

' ···:l~;t .... '/ii . . . . : ·• ,, •. ':.. ·~\":t·\. ,· ~:~, -
Oczy otworlyć 

I 
ę 

Towarzystwo św. Jana Ewang. w Hullen 
składa &wemu c~cigodnemu 

Ks. ProboszczowPJanowi ._Gabry_e!ą~ 
w dnin Jego świętego Patrona najaerdeczniejsze 
.życzenia. dłu~iego życia przy czerstwem zdrowill 
i błogosławieństwa Bożego w zbożnej Jego pra
cy około .zbawienia dusz swych owieczek. 

'otwarte nogi, 
obrażenia n6g. wrzody na no· 
gach, tyły kurezowe, bolące 
palce, zastarzałe rl\lly są, ez~to 
uporczywe; kto doLyehe-Jl1l.8 da
remnie oe?".eklwd wyl~czenia, 
niech jl!SY.2:e raz aprói>uie od 
dawna jak najlepiej wypró
bowa1nj 

ma~mi Rino 
bez trucie:ny I kwasÓ>Y. 

Pu.szkli. 1.- mk. Uodzleii otnv 
mu,iomy pisma dziękezynn<' . 
Tylko prawd7.iwa w orygiunl
nem opakowaniu bfoło-zlelo.no
ezerwonem i z lirruą 
Sehubert & Co„ Weinbolih. 
.Naśladowia:ń nie tneba przyj-

mowAe. 
Oo nabycia w wielu apte\:ao::b. 

Służącą Polką 
ł ehlopaka do 14-

jest ns.jlepszy i 
najtańszy na 
swiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra
nia używać ani 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po
trzeba. już rzeć 
tylko się ją wy
płócze. Gwaran
cya na ochronę 

bielizny. 
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16 roku poszukuje od • ~zeładaików 

zaraz !fr.' [773J kr a wiec ki eh 
Stef I Strykowski, na małe sztuki i na sta-

podro~ały zeszłego tygodnia. we fJ.hrykach 0 5 •j. Wanne, je zatr11dweo.ie P -szoku-

Dzitń przedtem 1:a.knpiłem ?hlo 100 sztuk) Stiick~sasse 97. I '•Piotr KamińskY' I 
po dawnyc)l, tanich Cfna~h. Pierwszy wagon B h J 

Dopóki zapas .starczy udzielam przy pełnych śledzi Heinric~:ra::e:U:~. i. 

zakupme gotówk~ dzisiaj otrzymała~ [7a7] 

20 proceii" raba"\u. Conr. Tillmann, 
Rochu:n Telefon 216. 

Fabryka tabaki 
do saiywanla 

'fi MW 

i niedać sobie przezkonknrencyęust miotłem za1marować. 
Kto chce rzeczywiście dobrze i tanio knpić, ten nie po
wiaien si~ nikomu dać zwieść, ale przyjsó tylko do mnie. 

Proszę czytać moją ofertę a każdy 
sie zdziwi! 

Na Odp·Rat~: 
meble na 1 ;po.kój wplata 5,00 mr. 
meble na 2 pokoje w,platai 10,00 mr. 
meb!e na 3 po.koje wpłata 20,00 mr. 
meble na 4 pokoj'e ·wplata 30,00 mr. 

,Wyprawa A. o·ctiptata tygodn. 1,00 m. 
:Wyprawa B. odplata tygodn. 1,50 m. 
,Wyprawa C. odplata tygodn. 2,50 m. 
,Wyprawa D. odtpl)ata tygodn. 3,00 m. 

Jan Kwiatkowski, ta.!!0 
rragnie "011~;6 E. s o m m e r 1 e Id t 

dawn. Otto Al9erty 

Grudziądz Graudenz 
dostarcza znan111 jab naj
lepszą i najzdrowszą 

P.ojedyńcze meble, jak_ komody, ló
;lka, materace, szafy, bufety, szyfooie
.rki, wóziki· dla dzi1eci, lustra, kana~ir 
już przy wpłacie od 3-4 mr. Dla tego 
powinien kiatżdy .lmpować tyko u 

tłW'" •-a.-al'Dlldrilillm•llllll-••'I 
u.nądze•łe 

Dom kred7towy, do lilkta•u ubyć, 
Brueh, Boełtumerstr. 115. niech się zwróci wprost 

do fabryki 
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Józefa Scbwarzhoff'a, 
Recklłnghausen-Siid (Broch), · 

! Biuro w- Herne, Bah_nhofstr. 50. 
H. Th. Poło1an, 
Ober ha us e a (RllldJ, 

K.irchwtg 13. 
Zwiedzenie fabryki -.e:a 

przymusu kupna. 

tabak~ 63~ 
do zaiywania. 

Prosz-: ia\dae prób 
Firma założ. 1859 r. 

Boehumska ul. (Boehamerstr.) 19~. 727 
W pobliżu apteki I peezty. 

Płerw•zy najwłt:k•zy i najznacznłej11z7 •om 
kredytow w mlej-.eu. -= wa' iillf..Li65li!b::~~~1v.'" 

.Jl. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 
· TR Gelsenkirchen· HiilleD, ul. Wannerstr. 243. 

BuM dębo"1· 

SpecsalnoSC: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. Sza.!onierka. Sza.fa do rzeczy, 

Maszyny do · gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotó\ł kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkow1t~j wyprawie potnebujesz Roda.ku 25 proc. wpłaty. 

Lustro .:: szafką. 

t.óiko z ma.t.eracami Krzesełko Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fa.ntazyjnem 

-Za druk. naklad i redakcn odpowiediz.ialny A•tonł Breiskl w Bochum. Na kladem i czcionkami WYdawniictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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posw1ęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkoW)'m. 
,chodzi codziennie z wyJatkiem dni poś . t 
cb. ?rzedplata kwartalna na POczcie i 0 łi~~~b 

osi J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do do 1 
len. „ :Viarus Polsk~„ zapisany jest w cen~:U p~~ 

to\"\ ym pod 7.nak1em •• L. polnisch nr. lZ3. „ 
1111 loże za Wlarc I DJczrznc l 

Za Jnseraty placl sic za miejsce rządka drobnep .... 
ku 15 f. ~losz.enle, zamieszczone orzed inseratami 4ł 
fen. Kto często ogłasza otrzyma rabat. - L1* M 
•• Wiarusa Polskiego" nalety frankować i pod„ 
nieb dokladny adres viszące2'.o. Rekoo. ule zwr~ 

------ -- w - a 

Redakcya, drukarnia I k · 
---'---------------- Słęgarnia zaajduie się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiaro Polski" Bochum. -Telefoo nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
,twJć, czytać ł pisać po polsku! Nie 
~ Polakiem, kto potomstwu swemu 
lliemczyć si~ oozwoli t 

Z wypadków dni::. 

burzenia w PortugalU dotąd się nie uśmie 
rzyły. 

Znienawidzony prezes ministrów, Fran 
swem przybyciem, dolewa wszędzie 

·wy do ognia. W dniu jego przybycia do 
olicy z Oporto zaczepioną została czyn
·e policya, która użyla palnej broni. Dwie 

by zostały zabite, 40 ranione. 

ach wykonany .Przez młode dziewczę. 

Na dworcu w Tuli mlode dziewczc; za
elilo urzędnika policyjnego, który ie 
iat przyaresztować. 

ma ręka" dopuściła się strasznej 
zbrodnL 

Włochów, członków związku „Czarnej 
i" porwali 8 łat liczącego chlopca, żą
'ąc zań 6000 dolarów okupu bez skutku. 
msty chlopca powieszono, a następnie 
·ęto ciato w kawałki. 9 osób tej bandy 
połicya przyaresztowała. 

'ązek piekarzy we Włoszech prokla
muje strejk ogólny. 

Strejk ten trwać ma dwa dni, ale ma 
ć w calem tego slowa znaczeniu ogólny. 
to być próba, czy w przyszłości urzą

'ćby można w razie potrzeby strejk dłu
. trwający. 

Chwila obecna 
aga nadzwyczajnego zrozumienia du

czasu i zastosowania należytych a sku
znych środków obrony przeciw nieludz 
wysiłkom wroga, który nas za wszel
cenę chce wytępić i w ten sposób za
s~yć własne sumienie, które mu przy
ina gwałty jego popełnione na naszej 
ZYźnie pod koniec XVIII wieku. 
Jest to wiekowe przekleństwo złego 

nu. 
~obec takiej walki na śmierć i życie 

W1~niśmy się zbroić w oświatę, uświado
nie narodowe i wyrobienie polityczne, 
:vobec tych trzech potęg duchowych bę 
Jego wysiłki daremne. 
.Kto ma wyrobione przekonania narodo 

• 1 Polityczne, temu hakatyzm nie zaszko-
c: natomiast zwalczy i zniszczy glupiego 
iemnego, jak słabszy rzeźnik zabije sił
o, lecz bezrozumnego wolu. 
Takich niedołęgów narodowych i po
cz~ych u nas nie brak, do nich trzeba do 
c 1 podać im do ręki dobrą narodową 
~tę Polską, jako broń do odpierania ata 
t' nas.zy~h niep_rzyja~i?ł, gd_Yż . bez tej 
·.1 sta.1ą się bezs1lnym1 i oddaJą się na ła-
1 niełask~ Wt"01,a. 
,Dzisiaj, gdy riasz język wyparto ze 
0\~dy naszej dziatwie nawet w Polsce 
a Ie Pana Boga każą w obcym języ
y<·zeta pc·~ska musi zastąpić domO\\. f-
~\1~czyciela, ucząc dużych i małych, jak 
bee, czuć i działać trzeba po polsku, 

0
Y Pozostać tern, czem nas Pan Bóg 
{}Yt, tj. Polakami. 
. ?lak. nie czytający dzisiaj gazety pot 
1wlcst fol\\,by galGź zielona, odcięta od 
i a n1 c.\ krzystego; później czy prę
~~:Uar11i7je dla. polskości, bo go ~i~ od-
81ą s~ln rodzm1ej kultury pol~loCJ. 
z Udz1~ osi:a!ych, oświecac c1c1'!1nych, 
~danie dz1s1ejszych gazet polskich. 

to do rozszerzenia gazet polskich po 

między takimi rodakami, zobojętnialymi na 
wszystko, r~kG przyloży, zaskarbia sobie 
zasługę ':"obce Boga i narodu, bo ojczyzna 
p~t~zebu1e dz_isia~ światłych i dzielnych o
bi oncó\~, a me ctcmncgo tłumu, nic znają
cego am swych praw, ani też obowiązków 
narodowych. 

I~ozs~~rzan!em „Wiarnsa Polskiego" 
przyczyru~re się. zatem, kochnni Rodacy 
do te~o, ze będzie mógł jaknajskutecznicj 
stawa~ .w obronie naszych narodowych 
praw 1 mtcresów polskich. 

Dzisiejsze polożcnie polityczne jest bar 
dzo napr<~żonc. Konfcrencya pokojowa w 
Hadze m.ożc nam ~ardzo łatwo przcpowia
dan~ WOJnG europe1ską sprowadzić i wstrzą 
s~ąc posa~ami świata. Musimy zatem pil
m~ baczyc na wszystko, co si(.; kolo nas 
d~1~je, .ażeb~~my z każdej dla nas przychyl 
me1szc1 chwili umieli skorzystać, do tego po 
trzeba nam szerokiego uświadomienia na 
rodow~go i politycznego, ażebyśmy; jak 
owe niemądre panny ewangiclicznc nic 
przyszli za późno. 

,;Wiarus Polski" który ludO\\ i polskie 
mu do lep~zcj przyszlości ldit1gle toruje 
drogę, bGdz1e to tak samo czynił i w przy
szłym kwartale. -- Nowe prawo 
o zebraniach i stowarzyszeniach 

ma być w niezadlull:im czasie wydancrn 
dla całego cesarstwa niemicckic~o. 
. Obecnie każde z państ'Y zwiqzkowych, 
1ak np. Prusy, Bawarya, Saksonia itd. ma 
swoje odrc;bne prawo o zebraniach. Pra
wa te poszczególnych państw są bardzo 
prze~tarzalc i wcale nic odpowiadaj41 wol 
nośc1 obywatelskiej i prawdziwej cywiliza
cyi. 

W Prusach naprzykład są przestarza
le przepisy co do lokalów zebrań, jakie 
one mają mieć drzwi i okna, co do meldowa 
nia zgromadzeń, a nawet co do spraw o 
jakich na zebraniach mówić wolno. T~go 
wszystkiego nie znają Anglicy i Ameryka
nie i inne rzeczywiście kułturne narody 
a Niemcy zazdroszczą im slusznie tej swo~ 
body. Wreszcie też rząd sam siG wziął do 
wypracowania nowej ustawy o zebraniach. 
Nie wiadomo tylko, w jakim duchu ona 
będzie bo wiemy wszyscy, że gdzie 
Prusy rej wodzą, tam wolność i swoboda 
Jicho na tern wychodzą. 

I tak już teraz niejedne gadzinowe bla
ty pruskie podnoszą głos, żeby ta nowa u
stawa o zebraniach nie dawata obywate
lom zbyt wielkiej swobody. Takie oto 
„Berlin. Politische Nachrichten" rozpisują 
się oto tak: 

„W dwóch kierunkach trzeba pomy
śleć oograniczeniu, żeby nowego prawa 
o zebraniach i stowarzyszeniach nic nad
używano. Najprzód potrzeba, co zresztą 
odpowiada uporządkowanemu ustrojowi 
państwowemu, postarać się o to, żeby sku 
tecznie wystąpić przeciwko możliwemu za
kłócaniu publicznego spokoju, porzndku i 
bezpieczeństwa przy nowem prawie. A 
dalej troskliwą trzeba mieć nicCZG O to, że
by prawo o zebraniach i stO\varzysze
niach nie mogfo być używanem do rozpo
wszechnienia zbrodniczych czynó\\', mia
nowicie przeciwko wlasnemu państwu i 
jego bezpieczei'lstwu. Doświadczenia, jakie 
pod tym względem poczyniono w dzielni
cach polskich, nakazują taką przezorność 
jako rzecz konieczną." 

Hakatystyczna .. Schlesische Zeitung" 
powtórzyła powyższe przestrogi i dodaje 
od siebie taką uwagQ: 

W nowcm prawic żądać trzeba ko-
nie~'znie przepisu, żeby na \Vszystkich ze
braniacl1, omawiających sprawy publiczne 
tylko po niemiecku wolno było obrado-
wać". z glosów tych dwóch gazet pruskich 
można sobie wystawić, jakiem bGdzie to 
nowe prawo o zebraniach, !eżcli in~i. Nien!
cy pozwolą i w tej spraw1enarzuc1c sobie 
wolę junkrów pruskich. 

Mowa tronowa Franciszka Józefa. 
Mowa. któnt cesarz Franciszek Józef 

otworzy! ~8 SCSYG austryackiej rady pair
sh~'a, zawiera w .sobie kilka u tGpów, zaslu 
gu1ących na uwagG. Głosy prasy zagrani
czn~j z uz~~nicm mówią o formie wzglG
dnc1 krótk1e1 mowy, która jednak potrafi
~a podać szeroki i ścisly program. 

WiGksza czt;ść mowy byla poświęcona 
sprawom społecznym i tu właśnie zazna
~z~1. sic zgodność zdai1 korouy i większo
sc1 izby poslów. Z mowy tej widać, że ce
s~rz bacznie śledzi ruch spotcczny odzwier 
c1adl~jący się w prasie i w dysknsyach 
klubow parlamentarnych. Tc mianowicie 
sprawy spolccznczostaly objGtc progra-
mem rządowym, którcmi żywo zajmowa
no sic w kołach politycznych i w la-
11~ach P.oważnych organów prasy. Ubez
p1cczc111e na starość i niezdolność do pra
~y, ?chro1:a k~bict pracujqcych w przemy
slc i g~rmctw1c, ustawodawstwo przemy
słowe i ułatwienie kredytu średniego dla 
prz~mysłowc6w, uregulowanie kredytu 
rolniczego celem zmniejszenia ciQżarów hi
potecznych, poparcie hodowli koni zaku
pno kopalń węglowych na rzecz p'aiistwa 
-· oto wskazówki przyszkj akcyi rz<ido
wej \V kicnmkn spolccrnym. 

Zas~uguje jeszcze na szczególną uwa
gę ustęp poświGcony sprawom narodowo
ściowym i językO\vym: „najgon~tszem mo 
iem ży~~eniem, \lO\Viedzial ces rz, jest po
zos~a ~1c ludom moim jako nieocenioną 
spusc1znc zabezpieczone posiadanie ich 
dóbr narodowych a przez to zabezpieczyć 
całemu pa1istwu spokój narodowy". 
. Zaznaczając, że stan skarbu pafJstwa 
Jest dobry, przestrzega jednak cesarz 
pr.zed rozrzutnością budżetow::i i przypo
mma, że wobec wielkiego zapotrzebowa
nia koniecznem b~dzic szukanie nowych 
źródeł dochodu. 

Z wiclkicm zadowoleniem wysłucha
no usb:~pu zapowiadającego reformy w ad
ministracyi. 

W ustępie dotyczącym 5tanowiska Au
stryi do Węgier cesarz położył nacisk na 
to, że ugoda pomiędzy niemi nie powinna 
wychodzić poza ramy pragmatycznej san
kcyi i że „związek ten ma być utrzyma
ny dla przyszłych pokolei'1". 

W ustępie o stosunkach zagranicznych 
cesarz wspomina o pośredniczącej roli Au
stryi dla złagodzenia „nasuwających się 
antagonizmów", rozumiejąc przez to zape
wne antagonizm pomiędzy Niemcami a 
Anglią. 

liemie po kle. 

Prus Zachodnich. Warmii i M zur. 
Kościerzyna. Podc7..as burzy, jaka 

przechodziła nad okolicą w dniu 19 bm. u
derzyl piorun w dom mieszkalny posicdzi
ciela Rogaczewskiego na wybudowaniu w 
Jaroszewach i zniszc7.ył go doszczętnie. 

Pelplin. W 1..ignowach u obywatela 
ziem kiego Pollnau'a wybuchł w ponicdzia 
lek pożar, który palil 20 koni i 31 sztuk ro
gacizny. Strat bezpośrednich niema, bo 
wszystko byto zabezpieczone. 

Chełmża. W Sta\vic wydarzył się w 
niedzielę pożałowania i;;odny wypadek. 6 
letnia córeczka obcrzysty I~cllego bawiła 
się przy drodze. nagle najechał ją wóz i tak 
poranił, że śmierć nastąpila na miejscu. 

Chełmża. W Mlewie utonąl s_rn chałup 
nika Wiśniewskiego, cierpiący na napadv 
epileptyczne. -

z ;\"ie!~ Kt 
Poznań. Onegdaj rano wybuchł po

żar w pięknym i wielkim ogrodzie zoolo
gicznym w Poznaniu. Wicika część ogrodu 
koncertowego się spalila. Dzikie zwierzęta, 
które opanowal wielki niepokój udało się 

straży pożarnej z wielkim wysilkicm ura~ 
tować. 

Poznań. Niemieckie Towarzystwo sty 
pendyalne, na wzór polskiego Towarzy
stwa Pomocy Naukowej Imienia Karola 
Marcinkowskiego, powstało \ zeszłym ty
godniu w Ostrowic za jnicyatywą tamtej
szego pastora, superintendenta Harhausc
na. Kapitał To\varzystwa, składający się 
z posiadlości ziemskich i gotówki, wyno i 
na razie około 17 OOO marek. Zarząd ~kla
da sic; z panów ttarhauscna, jako przewo
dniczqcc~o oraz radzcy szkolnego Plat
scha, radzcy sprawiedliwości Pawelitzkie
go i kmnclarza Lehningera. Według u
staw obejmuje Tov..-arzystwo tylko W. l(s. 
Poznaf1skie. Celem jego jest udzielanie sty 
pcndyów uczniom ewangelickim i nicmicc 
kim bez różnicy pki. 

Towarzystwo \vysyta odezwy wzywa 
jącc do przystqpienia. Zwyczajni członko
wie płacą najmniej 5 marek rocznie, doży 
wotni członkowie 150 marek jednorazowo. 
Towarzystwo udziela nictylko stypen
dyów, ale także jednorazowych wsparć w 
postaci książek, ubrai1 i gotówki. 

Rogoźno. W nicdziclQ odbył się tu 
zjazd Towarzystw przemysłowych okrę
gu rogozi1iskiego. Zjazd ten wypadł bar
dzo dobrze, a wziGlo w nim udzial przeszło 
100 delegatów i gości. Delegatów z l{ogoż
na było 32 z Obornik 14, z Budzynia 10, 
z Czarnkowa 10, z Margonina 9, z Ryczy-
:voła. ułówny zarząd związku przysłar 

jako przedstawiciela p. Krainę z Poznania. 
Wygloszone na zjeździe wyklady p. 

Krajny: „Jakie stanowisko zajmuje ~tan 
rzemieślniczy mieszczaf1ski w społeczc1i
stwic" i p. Piszczafy z Czarnkowa: „Prze
mysł dzis~ejszy a dawniejszy", wywołały 
obszerną 1 rzeczową dysku yę. W końcu 
prze.ma.wiali serdecznie ks. prob. Gap
lzynsk.1: p_rczes okręgowy dr. Wysocki, 
pp. Stomsk1, prezes z Obornik, Masorowsk 
Chrzanowski i inni. 

Poznań. Mylną okazała się niestety 
wiadomość „Postępu" o hojnym zapisie 
śp. Ska „kiego z Poznania na Pomoc Nau
kową. 

Trzemeszno. Onegdaj wybrali się 
klerycy seminaryum duchownego w Gnieź
nie pod przewodnictwem ks. prof. Trzciń
skiego do Trzemeszna, celem zwiedzenia 
tumu i zabytków tamtejszych. Wycieczka 
zamąconą została smutnym wypadkiem; 
nagle zasłabł jeden z księży kleryków, ks. 
Józefczak i o godzinie 6 wieczorem tamże 
życic zako11czvt. 

Wyrzysk: Dobra rycerskie Wielki 
Tłukom, obejmujące 3600 mórg nabyła ko
misya kolonizacyjna od wla~cicicla niemca. 

Kobylin. Na odnowienie poklasztor
ncrvo kościola nadesłali w dalszym ci;igu: 
pp. S. Wandei 5 mr. Michał Slaby 0,50 mr. 
Waclaw Kokotkiewicz 0,50 mr., Towarzy
stwo przemysłowców z f rankfurtu n. O. 
3 mr . 

Serdeczne ,,Róg zapłać!" O dalsze dat 
hi pokornie pro ze; 

Ks. E. Zalewsl"i, proboszcz. 

Ze Sli\zka czyli Staropolski 

Bytom. Na kopalni ,ichtera zabiły o
h~ywające się węgle kru zaka Kubanka. 
N1eboszczyl liczył Jl lat i osierocił żonę 
i tr ie dzieci. 
. W Suchołonach spłonęła doszczętnie po 

s1a<llość go podarza Miedzy. Pożar po
\\ stał w ku tek nieostrożnego obchodze

nia ie z lampą. 
~ato":icc. W .,Polaku" czytamy „l(a

towttzcr Ztg." w polemice z „Nei ser Zei
tung·' Z\ alcza Pranciszkanów w Ligocie. 
tfakaty tka t ricrdzi, że nabożcli twa me
m1e<.kie odprawiają się przy grocie tylko 
' tl·m :.as, ~dy zachodzi tc~o potrzeba. T .!i 
potrzehy zaś nie ma pra\\ ie nigdy. bo fran 
dszkanie wyznacżvli dla kazali niemiec
k!ch (o te tylko hakatystce chodzi) czas tak 
medo~odny, że niemcy nic mo~ą do zekać 
kazania i wracajn do domu. Robi wiGC ha
katystka franciszkanom przepis, aby ua 



przcrn::n poiskicm i niernieckiem kaza
aiem nabożerłstwo się rozpoczęło. Może
L:, łiakatystka wyznaczyła czas najdogo
dniejszy, aby nie było za wcześnie do opu-
zczenia lóżka i nie zapóźno na wycieczki. 

J eżełi Niemcy nie czekają na kazanie, to 
albo nie uważają za potrzebne go słuchać, 
albo (co jest więcej prawdopodobnem) ich 
tam wcale nie ma. „l(atowicerka" chciała 
by widocznie, aby polski lud zmuszony 
byl sluchać kazań niemieckich i przez ~o 
się zniemczyt O to tylko „l(atowicerce" 
chodzi, a nie o przybliżenie niemcom nie
ba katolickiego, w które sama nie wierzy. 
Nakoniec ,J<:atowicerka" podaje rzekomo 
prawdziwe zdarzenie, jakie zajść miało u 
groty, a którego bardzo jest podejrzaną. 
Mianowicie mieli raz przybyli z daleka piel 
irzymi niemieccy podczas nabożeństwa za 
mówionego przez nich zaśpiewać pieśń nie 
miecką. Wtedy celebrujący Franciszka
nin zamknął mszał i odszedł. To już chy
ba \\rymysł obliczony tylko na to, aby 
wladza wpłynęła na rozkład nabożeństw ta 
ki, któryby sprzyjał niemczeniu ludności 
polskiej. Coś podobnego nie uczyniłby ża-
den ksiądz, a tern mniej franciszkanie 
górnośląscy, którzy dla ruchu polskiego 
są wrogo usposobieni. 

Z innyt.h działnic PotsU 
W Nieświeżu (gub. mińska) przystąpio 

no do restauracyi zamku RadziwWowskie
go. Dachy drewniane na wieżach mają być 
zastąpione przez cynkowe. ·Do muzeum 
mają być zwrócone z Petersburga z Eremi
tażu i przywiezione z mieszkania księcia 
Radziwiłła z Berlina cenne pamiątki rodzin 
nc i obrazy wielkiej wartości. 

Ważny wyrok dla Towarzystw śpiewu. 

Pan L. Swindrowicz z Gniewkowa o
trzymał mandat karny na 15 marek ponie
waż nie zameldował policyi nowo do tam
tejszego Towarzystwa śpiewu św. Cecylii 
przyjętego członka. Inowrocławski sąd fa 
wniczy zniósł tę karę, jak donosi „Dzien. 
l(uj.", ponieważ na mocy zeznań urzędni
ka policyjnego przyszedł do przekonania, 
że towarzyst\vo nie jest towarzystwem 
omawiaiącem sprawy publiczne, lecz że 
zajmuje się jedynie śpiewem. 

Nowe podatki. 

Rz<id niemiecki zamierza na obywateli 
Rzeszy nałożyć 250 milionów nowych po
<iatkóv>. Papierosy, już opodatkowane, ma 
ją być opodatkowane jeszcze ostrzej, 30 
milionó\\> zamierza rząd wybić z podatku 
od piwa, 60 milionów z podatku od anon
sów i afiszów, 40 milionów z podatków od 
nwolnionych od wojskowości, 100 milio-

Opowićtdanie łli'\toryczne według 
wieści 

W w.~ława Oąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy)_ 

- Głuski?!... - •powtMzyl prz.ecią
gle porucwil(, napróżno siląc się przy
pomnieć, guzie to nazwislm slyszt1l. 

Szlachcic · s~ę skonfundował nagle: 
- Cóż to ciągniesz tak moje na

zwisko . . . G łwski, 'UJOWiadarm - to i 
-dosyć! i 0~1cem twoim w konfede
.racyi byłem! ... He-bę ! Dawne czasy! 
Neto - i koniec! Poznałeś-że mnie? ... 
Jeszcze? ... Z niebaś spi<:-dl? !... Toć bra-t 
1twój Staszek, ma s;ę ku mojej Mhrysi ! 
N-0 - teraz '? ! 

Tu Uapiero !wspomniał p.orucznik, 
~ż matka mu powiadala o mających siG 
;0dbyć zrę.kowina1ch Staszka z pa'nn~t 
M.ary,:rnną Otuską, córką posta ostrow
skieg,o, dll\vnego tow2.lrzysza broni oj
ca. 

Ale Imć pan Bonawentur.1 nie dal mu 
przyjść du słowa: 

- Owóż właśnie wra:cam z pod 
,Kruszwicy, gdziem do krewnych Przy
,byszewskich jeździł windykować Ja
Jcąś tam sumkę, zawadzilem o Poznań, 
ot i masz ci paradę ... ~~!kiś taki tu do I 
;mnie z pięśd/1mi... Jordan - mówi -
Jestem! Daj go katu! Co mu mldko
iS-OWi !... Pijże pijże piwo, bo stygnie, 
a miodu szelma nie pr.zynosi !... Chwy
ta mnie za bary i trzęsie! Dzięki Bo
.gu, jeszcze na stare lat3. człek krzen~ 
ma! ... 

- To dzie11ny k;c..!Wal-er - głowa tyl 
ko słaba! - Hómiaczył ·porucznik. 

nÓ\V podatków od spadkobierców. Oprócz 
tego zamierza rząd zmonopolizować wy
rób gorzałki. 

Z owych 250 milionów wyznaczonych 
zostanie 100 milionów na wyrównanie nie
doboru państw niemieckich, 100 milionów 
na podwyższenie pensyi urzędnikom cywil 
nym i oficerom, 20 milionów na dodatki 
dla koni oficerskich, 30 milionów na zasile
nie fundusza dla inwalidów wojskowych. 

Zlot Sokołów w Pradze. 

N:i. przyjęcie gości utworzyło się 12 
g'"up komitetowych, z których każda wła 
da jednym z obcych języków. Na czele gru 
py, która przyjmować ma Polaków, stanął 
dr. Prusik. Goście amerykańscy przybędą 
w niedzielę i powitani zostaną na arenie. · 

Przesłlenie w Portugalii. 

Napływające codziennie wiadomości 
wskazują na to, że zamach stanu, dokonany 
przez rząd portugalski, ludność kraju przy 
jęta wrogo. Dotąd za przykładem stolicy 
l03 rady municypalne nadesłały uchwały, 
potępiające rozwiązanie parlamentu i ogło
szenie dyktatury Joao franco. 

Przyklad lizbońskiej rady miejskiej, ro
związanej za wydanie uchwały protestacyj 
ncj nie zastraszył innych. Przed paru dnia 
mi król Carlos z następcą tronu udał się 
samochodem na pole ćwiczel1 wojskowych 
w Arganilu. W miejscu gdzie droga staje 
się najciaśniejszą, spostrzegł król grupę 
ludzi, którzy starn~li na drodze, tamując w 
ten sposób przejazd. Musiano się zatrzy
mać i wysluchać czytania przez radę mu
nicypalną miejscową, gdyż to ona po
wstrzymała bieg samochodu królewskiego 
w celu przeczytania protestów przeciw po
stępowaniu rządn. 

Dotąd ko1iczy się na manifestacyach 
i okrzykach. Ludność portugalska, która 
nie miała jeszcze rządów prawdziwie kon
stytucyjnych, a tylko pewne ich pozory 
nie reaguje na razie na zamach stanu wy
stąpieniami więcej czynnemi. Liczne je
dnak wiece i zebrania republikańskie, gdzie 
najzdolniejsi mówcy ostro potępiają cafy 
ustrój państwowy portugalski, cieszą się 
nie matem powodzeniem. Jest to bądź co 
bądź znamienna przestroga dla króla Car
losa i p. franco, której lekceważyć nie 
można. 

Reiencya wrocławska a strejkujące dzieci. 

Znana hakatystyczna „Schles. Volks
Ztg." donosi, że rejencya wrodawska wy
dala następujące rozporządzenie: 

Doszły nas pastuchy, że rodzice z W. 
Księstwa Poznańskiego, których dzieci z 
powodu strejku szkolnego nie zostały na 
Wielkanoc zwolnione ze szkoły, zamierza
ją ·wysłać je do paszenia bydla lub w inny 
obowiązek stużebny na ~ląsk, sądząc, że 
tym sposobem łatwiej zwolnienie dzieci 

- Ba! ba!. .. Dzie;·ność bez głowy 
li cli a warta! .„ 

Jużci nk mi tam ido nie~o !... Mości 
Jordanie, prnsimy, jeśli łaska, na ka
peczkę!... 

ttermelaus, który był się już z im
petu IJ)ierwszeigo o,trząsnął, s1poj'fZał ą:-ro 
tnie na pa:n\1 Głuskiego - ten nie dał 
się zbić z tmpu. 
, - Sierdzisz się waszeć? Veto! Nie 
odymaj się tak, a chodź. Mornwość ci 
z oczu bije! Kapeczka przednia! 

tlermelaus próbował się dąsać, lecz 
.w osiński z Dziewanof\vskim umitygo
wali go do reszty. Padczas Imć pan 
Bonamentur cię rozochocił i na 
iszklmnice zalkrzy'knąwszy, wszystkich 
,towarzyszów f,J,orya:na ido kompa.nii za 
,pro sil. 

- Co wam tam - mówił - po Fran 
~uzach ! Ktaby się z nimi dogada,ł !... 
Pal,i was 'd:tła wątroba, proch pachnie„. 
będziecie go mieli !.„ My S()lbie w 1.uibel
skiem siedzimy dcho, przycupnąwszy 
ipod Arustryakiem i tak dy1chamy. Ba!.. 
Nie te czasy, nie dawne! Imć nan l<a
,zimierz Puławski w srogiej ttamerycc 
J(olumbowej wojuje !.„ Komu to tu 
,świat durzyć ! 

- Napoleon ... - wtrącił Dziewa
nowski. 

- Co N~1oolevn?! Veto! Rozu-
miesz waszmość?!... Posiłem festem„. 
.a isej1m nasz jest jeno !imitowym ! Wiem 
i.Wiem, rpii1110 wam! Pilno! He-he! To 
iteż Gluski żadnego z wasiby ina zięcia 
nie wziąt. 

- Aha! Imć pan córeieczki ma na 
;wydaniu! - podchwydl e;a1rto1bUwie 
pan Jordan. 

- Jakbyś wiedzbl! M1a1rysię i Jan-

uzyskają. \Vzy\vamy powiatowych inspek- ! Wiadomości, .,-iadchodzące z Południa 
torów szkolnych, aby donosili nam o każ- ~ budzą obawy poważne. Jenerał Bailleaud 
dym podobnym wypadku, mianowicie z któ zażądał telegraficznie posiłków. Wysłano 
rym dniem odnośne dzieci zaniechały opo- kilka pułków z departamentów północnych 
ru przeciwko niemieckiej nauce religii. Spodziewane są starcia krwawe. 

· Pod żadnym warunkiem nie wolno bez Przywódca ruchu hodowcó\\r "\\:ina 
poprzedniego "\vyraźnego pozwolenia nasze Marcelin Albert, poszukiwany gorączko
go zwalniać ze szkoły takich dzieci, które wo przez policyę przybył do Paryża i miał 
w l(sięstwie strejkowaly. rozmowę z prezydentem ministrów Cle-

Pm.viatowym inspektorom szkolnym w menceau, poczem odjechał do Montpellier. 
Księstwie polecono, aby postarali się o to, Policya go nie zaczepiła. 
żeby w świadectwa przesiedlenia takich 
dzieci wpisano odpowiednią uwagę. 

„Schles. Volksztg." dodaje, że prawdo
podobnie także rejencye w Lignicy i Opolu 
\Vydały takie rozporządzenia. 

Stołypin w strachu. 

Od czasu roz\viązania dumy Stołypin 
me opuszcza swego pałacu na wyspie w 
obawie przed zamachem. Statek, na któ
rym udaje się do Petersburga z raportami 
do cara, konwojują zawsze torpedowe~. 

W sprawie zmiany ministrów. 

Ministrowie hr. Posadowski i Studt u
stąpili Następcą pierwszego został Beth
mann - ttollweg, a w miejsce pruskiego 
ministra oświaty i wyznań, Studta, miano-· 
wany został podsekretarz stanu w ministe 
ryum kolei, łfolle. Prezesa naczelnego Prus 
Wschodnich, Moltkego powołano do mini
steryum spraw wewnętrznych. 

Z nazwiskiem Studta związaną jest ca
la haniebna polityka sz;kolna, która tyle łez 
u polskich dzieci i rodziców spowodowała. 

Jak widzimy, to jeden minister po dru-
gim idzie na odstawkę, a prześladowany ! przez nich naród polski żyje i żyć będzie. 

I
ł Konferencya pokojowa. 

Baron Marschall von Bieberstein o
świadczył w rozmowie, że Niemcy doma
gają się prawa konfiskaty okrętów prywat 
nych podczas wojny przez strony walczące 
Anglia natomiast opiera się temu żądaniu. 
Niemcy występują także przeciwko do\vol 
nemu Homaczeniu prawa blokowania por
tów. 

Stany Zjednoczone przygotowują pro
jekt utworzenia w :Hadze stałego trybuna
łu rozjemczego. 

Rozruchy we f ran~yi. 

Nie wydrzeeieI 
Myśmy prawie wrośli w ziemię 
Od lemiesza do pałasza ! 
Wszystko szczęście, wszystko brzemię 
To ta polska ziemia nasza! 
Ona matką od zarania, 
Ona zbroją przez stulecie !. .. 
I dziś tego ukochania 
Nawet z życiem nie wydrzecie! 
Myśmy wszyscy z Piasta sochy 
Szli tą ziemią krwią i potem! 
Nam tej skiby szare prochy 
Ponad zorze tkane złotem! 
Nam w tych prochach: chleb: piosenki..~ 
Przeszle ... przyszle ... starzec ... dziecię!... 
I tych prochów z naszej ręki 
Po wiek wiekó\v nie wydrzecie! 
Nam w tych prochach ... wszystkie echa! 
Wszystkie barwy, ·wszystkie tony! 
Stary hetman się uśmiecha ... 
Zygmuntowe biją dzwony! 
Kościuszkowska świtka biala ... 
Książę-junak na dzianecie! 
Blaski ... chn,ury ... pok ... ch\rnła! 
Nie wydrzecie! nie wydrzecie! 
Nam w tych prochach ... dziadków kości! 
I mogiła przy mogile! ! 
I sto tęczy z dni wolności! 
I łez tyle, i lez tyle! 
Dąbrowskiego gra pobudka ... 
l(ona czwartak; przy bagnecie ... 
I powstańcza cicha grudka ... 
Nie wydrzecie! nie wydrzecie! 
Nie wydrzecie z serc i dłoni! 
Jak ta ziemia wszerz i długa l 
Póki jeden pacierz dzwoni! 
Póki jeden chłop u pługa! 
Póki jedna polska matka! 
Póki jedno polskie dziecię! 
Bronić będziem do ostatka ... 
Nie wydrzecie! nie wydrzecie! 

~. 
I 

l(az. Laskowski. 
Z Montpellier donoszą, że drago?i I ""'-'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

piechota rozebrali barykady, ustawione ł • 11 . 

przez mieszkańców na uli.cach. K,il,ku. depu- ' z roznych stron. 
towanych otrzymało wiadomosc, ze w ~ 
Montpellier palą się koszary dwóch pulków I Z Dyseldorfu donoszą „f'rankf. Ztg." 

Pociąg wiozący posiłki wojskowe do I że w 92 firmach żeglugi, na 350 parostat
Beziers, musial stanąć w drodze, na szy- kach zastrejkowało 1200 maszynistów i pa
nach bowiem roztożyty się setki winogrod- laczy z powodu zatargu o trwanie doby ro-
ników z żonami i dziećmi. boczej. 

Według danych urzędowych, w Nar- Z Lipska donoszą, że sąd rzeszy roz-
bonie wojsko zabilo 7 osób cywilnych, zra patrywal znowu szereg wyroków 
niło zaś 21 Ze strony wojska 6 oficerów wydanych w sprawie strejku szkólnego 
odniosło rany. przez sądy ziemiańskie w Gnieźnie, Ino-

mnie ... :rzepa! Rozumiecie - rzepa ~ie1 wam na kairku nie siedzi. nieana do 
1powtarzam ! Co rzepa! Marcepan a ~zego •spie~zyć !. .. 
tOrzech ! - Subordyn:a.1cya, karność! - o-

Młodszy Jordan aiż zębami zg)fzy- zwał się Wasiil.ski. 
,tnąl, a oczy mu się zaśmia1ly. _ Chcesz wasze ipowiedzieć: nowa 

Imć :p1a1n Głuski wąs1 p-okręcil a o- moch !... Et, dawniej teg-0 nie by'\Vato, 
~zy zmrużył. a mieliśmy i l(i.rho:my i Grilruwal<ly! 

-Schowaj waść hai1damacki ape1yt, ~ Cóż„ nalegać nie śmiem! Szkoda. b3 
1bo już po harapie. Janka !Ila Trzy Kró-1' mi w drogG się wybierać niesporo. Cza
le będzie żoną Tadeusza Zabielskiego •SY niespokojne, a gro.sz się wiezie. Wpa 
1sekretarz~1 rz~du 1cyriku1c.imego 1uibel- . dnijcież, jeśli laska, do oberży - bez 
;Skiego. Marysia 'Zmówiona bratu po- maila dzień ca:ły kiiwam się tu w kącie 

, .rucznika, Staszkowi! Doibre chłotpaki 11ad piwem!... Ale! florek ! Toćbym 
! ~eden i drugi! Co ważniie,jsze, stn- lP'l'Zepomniail, że whśnie ·do OortatOAA'!C 
iteczni - jeden oisiadzie na wli w last- ,ciągnąć myślę!... Niby t·o niekonieczme 
Jwwie, drugi .rychło promocyę na bur- rPO dmdze, lecz skoro się wybraiłem !.„ 
11nistrza do Ostrowa r0trzyma1

••• no i Bywajcie mi tedy!... 
·człek z czystem sumieniem \1 spoko 1 Flory.an z towarzyszami swymi u.· 
jem o los dziewczyn będzie oczy mógł k 
(Zamknąć. A to wiele! Oczywiście, ce- 1dał się wprO!St do generała Dąbrows 1 ~ 
nię ja wielce ducha rycePskiego i żoł- ,go.d Gei:ierał v.r.z~jy mdfo?y~hd ;~~:~ 
nierskie rzemiosło. a!1e co tui, samolu- :ser, eczme, rzucił u~!em osw1a ~ . 
,bem być wolałem. Licha mi z tego, że 1go 'Yodza na musku.,arne ·DOS~aic1e ~~
,będę miał jakiego oficera ·czy pulkawni ? tdll:now, ma~so:vą ~lTz. DzrewaJtl ita· 
Jca za zięcia!! On w takich ·czaisaich nie- I skieg·o, ~~~me_n~t . s!ow kilka, z k~~oją· 
,S!IJolrojnych to w polu, to w Jesi,e, 11 je- inem Wosms~1m 1 Jął sze~ta? ze 
iŻeli w domu to ·pewno z kantuzyą ra- cym zdala Jozefem :.Vyb1ck1m. 

1 ' • z Narada była krotka. General raz 
,zem a_ bo z postr ~ałem. C?na tymc~a- jeszcze powiódł okiem po wyprosto· 
sem m wdowa, m rozwodnica przym1e- ; , h ~ · h t , w Oo· 
•ra tęsknicy a niepokoju! u mnie mo- ! iwanyc ?JOslł1c1ac ·' o':arzvszo m d-
res ... niechby.mi się1który ruszył! Vc- i 1tartawsk1ego, ~v ko~cu .1zeJd gl-0.se . 
to panie i basta!... ,chym, ukrywa:nym. 

· · - Panowie! Witam wais catem 
Imć pan. GłuskJ. ~ozgadal s1_ę 1111 ~0- ł ~ercem i ufam, .że na wais się nie zawio· 

b:e. l\Uo~z~ słuc~,all go z. zac1rek~iw1e- ł .ctę. Pierwsi niemaiI stawiade is'ię.„ za~ 
niem, rpapuaJąc m10d. Zac1~g_ało się na ipomnianem warm to nie będzie. 
dllugą gawędę. Ootartowsk1 wsipon1- ·'iski 
nial na generł1ła i jąt odciągać kompa- - Genethl~ ... - zaicząt ~osi! . ' 
nów, żegnając s1ię zpanem Bonawen- ,lecz Dąbrowski. prnerwat mu .zyrWO· i 
turą - ten namawial do pozostania. - Zaręczeme Ootartowsk1ego .m, 

- Zostańcie }1es:ocze ! Przecież ten .wystaircza ! Nie czas ina wynurz~nl~· 
generał waisz nie uc.ielmie... 01le was Gotartowski. kto wlada francusk1tl1· 

kęęę !.„ Wiśnie, ma,l'iny, no niech ~ 
~ie rozumiem. Ciurami przecileż nie je- - J:a111 Dziewanowsiki ! 
steście, ani '.Pachołkami.„ Nieprzyja- - A ,rosyjskim? ''·r.·r. 

~u .. '. i., 



;oda\"'.iu. Pozn~niu i '!'oruniu. Sąd rzeszy 
i-zystkie \\ yrok1 zatwierdził, między inne 
i \\tJrok,. !11-ocą. którego ks. szambelan 
;os zapfac1c musi 1100 marek. 

Gryfia. Bank R.oesiera w Anklamie 
a Pomo~zu, .z~żywają.cy od roku 1869, jak 
.aileP~Z~J opmu, ogłos1l nagle bankructwo. 
W1aśc1c1el _un:arl prze~ 6 tygodniami i krą
l~ pogloskt, ze popelml samobójstwo. Pa-
1ywa. oszacowan? na milion marek, akty
i·a 1~ie ma prawic wcale. Tysiące rodzin 
;rac1lo ~wo1e drobne oszczędności. 

Berlm. .Ks. kardynał 1(opp dokonał 
czwartek V: Berlinie poświęcenia ko
iol~ św. _Bom!acego. Mowa jego podczas 
św1ęcema miała charakter kościelno-po 

\yczny. Z przemowy jego podaje Dzien 
Beri." nastepujące zdanie: " · 

„Chryst~s wyslal swoic'h apostołów, 
.oY wszystkim narodom głosili jego ewan-
elię. A św. Pawel poucza nas w liście do 
bolasów o jedności w Chrystusie że nie 
.1steści~ w niej a_ni żydem, ani' pog~ni
~m. am Scytą, am barbarzyńcą, tylko je
J:ietn v Chrystusie". 
Mości kardynale! Tak glosil Chrystus 

Aodaje na to „Dz. Berl." - tak głosił św 
ra\Vcf, a jak się dzieje \V Twojej dyece
.ri. tam, gdzie żyje lud polski na Górnym 
~ąsku, w Berlinie, w Brandenburgii? Czy 
;ITI i tu odnośnie do Polakó\v-katolikó\v 
ilugi Boże postępują wedlug słów Chrystu 
a i św. Paw la? Tu się uznaje tylko niem
:zyzm; j2ko u przy\\ ilejowaną w kościele. 
rolakom wolno w nim tylko odgrywać 
~Je obfite składki piaqcego, lecz pozba
wionego pnnv celnika. 

.Mości kardynale! napraw krzywdQ 
uiernego .Kościołowi ludu polskiego, póki 
.zas, i nie dozwól, żeby nadal tysiące te
;·1 ludu. jak w Parafii N. M. P. albo Ko
·1~s-Wusterhausen. Ja:kne.ty s.towa Boże
,o w języku ojczystym i żeby dzieci pol
·bc w tym języku pobierały naukę przygo 
iowawczą do Sak ram en tów św. 

Chrystus nie powiedział przecież do 
.\postołów: Idźcie i nauczajcie wszystkie 
:iarody po - niemiecku. 

Czytajcie 

„GAZETĘ TORUŃSKĄ" ---

Przedpłata wynosi na caly kwartał 

1 markę 50 fon. 

• ·Z odnoszeniem przez listowego 1 m. 92 f. 
Wszyscy abonenci, którzy się zgłosili 

b zgłoszą, otrzymają w pierwszym kwar 
le bardzo zajmujące opowiadanie histo
yczne pod tytułem: 

„OBRONA śWIECIA.'' 
Na gwiazdkę otrzymają wszyscy abo

nci, jak zwykle, wielki kalendarz na rok 
08 i inne podarki. 

Na pogrzeb abonentów, zmarłych 
·skutek nieszczcśliwego wypadku zaraz 
ib w dwa tygodnie po wypadku, wyplaci-
Y z dobrej woli 

150 MAREK. 

- Dziewanowski. 
- Wybornie! Mości Dziewanow-

- 1ki, czy g-otów jesteś mszyć w d:riogę 
lo Wars za wy?!... 

- Najzupełnieji. 

- Dobrze. A zatem, panowie Jor-
Janowie udadzą się dziś jeszcze na- no~ 
Jo Sieiraidza w wojer\vództwie kaHsk1iem 

- :.listami do generałów: Skórzewskie
~o i Lipski ego, i 1zostaną przy ni.eh aż 
Jo ich dalszy.eh .rozik11zów ! Papiery są 
NYgotowame 1na do!e u sekretarza.„ za 
~kartą Imć p:a·n Wiktor Szółdrski, czlQ 
ek komisy.i wojewódZJkiej, wyda wa~ 
nom opatrzenie ina drogę, konie i· pasz 

· rty wuskie na wszeilki wypadek, ra
~ę .ich atoA nie olknzywać i okazyw:1-

- ·11a unikać... Sprawai 1pilna, mi1sya da
~ca waćpanom okazyę <lo wyróżnienia 
11ę„. Tu jesz'Cze jest dyispozycya dla 
~ekretarza ! Panowie! W drogę!. .. 
~ordlaonwie spojrzeli po sobie nieco 

Zdz1Wieni, nie spodziewając się tak 
IZYhkiego ordynansu! ttermelaus 

~ ~ciał coś odp·owiedzieć, Ieicz wzrok 
u~browskieg{) przeszyl go na wylot. 

- Żeg1nam ·panów! - uciął nagle ge 
nerat. 
j ,Pziwną mocą teg.o g.l?s~ c:hezwl~.
'1111 Jordanowie, sktomlI się I Wy1sz;1, 

ri --:-- Będą ludzie! - mruknął w nól 
· :~siebie Dąbrowski i zwrócił się z ko

· do Dziewanowskiego: 
~ - Mośd Dziewanowski!... Waćpa-

.. czeka zadanie nie.lada·. Ruszysz 
• is, natychmiast iPod Łowicz, do armii 
ienerała Benigsena„. 

ra; 1: - Benigsena ! - pOJWtórzyt z lek
? ·ernD zdziwieniem w glosie pan Jan. · 

ąbrowski się uśmiechnąt. 
(Ciąg dalszy nastą.pi). 

l(odacy ! Zbli~„a ię najcięż z • dla pi m 
co~zicnny h kwartal żniwn ', mimo to po 
dz1ewarny ię„ że w zy cy abonen i nic
t}:lko pozo~t~ną nam wierni. le z nadto bę
dą ~ama~v1al_1 krewny~~ i znajomy h, aby 
so?1e z~1?1s~h. „Gazet~ I oruńską", która po 
~aJ~ naJS\\ 1ezsze w1adomoś i z cal ego 
sw1ata. 

r ZGl 

Rozmaitości:. 

Najmłodszym rekrutem wojskowym w 
świ~cie j~st. nieda\:no urodzony syn kró
la h1szpansk1ego Altonsa. Imię jego już wpi 
sano do pułku, w którym później bGdzie 
slużyl. Teraz już ma numer tego pulku wy
haftowany zlotem na swych ubiorkach -
a w koszarach stoi odpowiednie Mżko dlał1 
przeznaczone. Dziwić siG należy, jak ludzie 
PO\\:ażni taką śmieszrn1 komedyG urzq
dzaią. 

Największy las w Europie. W „Biblio
tece geograficznej", wydawanej przez war 
sz~wsk11 księgarnię M. Arcta, ukazał się 
opis puszczy Bialowicjskicj, napisany 
przez Zygmunta Glogera. Puszcza dziś 
jest naj\ iększym lasem w Europie. Da
wna królewszczyzna obejmuje przestrze1i 
22 i pćil mil kwadra to ych; do niej pr.zy
lączona jest puszcza .$\1.:islo<.:ka, skonfisko 
\\ana z rozkazu cesarza Mikołaja I. Ty
szkiewiczom po roku 1831. 7 mil kw ad.rato 
wych rozległa, a tylko rzckn Nanvin od
dzielona od Bialowiejskicj, tak, że obecnie 
całość obu tych puszcz zawiera prze
strzc!l około 30 mil kwadratowych. 

Ze Zjednoczenia Zawodow. Polskiego. 
„ Ir&~~ .... „~~ 

Wiece „Zjednoczenia Zaw. Polskiego" 

odibędą się \V uroczystość śś. Pit>trn i Pawła 
dnia 29 czerwca: 

W Hamm po- południu o godz.. 4 u p. ~a~isctk. 
W Gertlte po p()fudnin o !(o-dz. 4 u p. Brusta. 
W Oherhau,sen-Alstad.cn prz.ed J>01!mh1icm o 

o 110 godz. u p. de Poci. 

W niedziele. dnia 30 czerwca: 

W Bochum po polncfo1iu o S!<>dz. 4 \V hotelu 
„Wiktoryi". 

W Annen po po!udnh1 o 4 godz. u p. Lenok. 
W Oberhausen-Lirich przed pc>tudrn:cm o l J % 

w lokalu P. Wilka. 
W Essen po JH>J. O· 2 ~ndz. na sa!li p. Ofcrath. 

Baczność Rodacy w Mishurgu ! ! 
Wielki w.lee polski 

odbędzie sie 25 i 26 czerwca. 
Picrw.sz.y wiec odbQdzie się we wto•rck 

25 czerwca wiecrorcm o godz. 8. 
Drug-i wiec odbedz1e sie w śro<lc, dnia 26 

czerwca rano o godz„ 7 na sali p. I o-galy. 
Porządek obrad: 1) Stawienie wniosku o 

podwyższenie zarobku i skrócenie 'Pracy w 
fabrykach cementowych. 2) Stawienie wnio
sku o lepszą ochronę życia robotników i usunię 
cie nieporządków. 3) Wolna dyskusya. - Re
ferent dh. Sosiilski z Bochum. - O licZ'lY u· 
dzial uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność Ewinr.! 
Posiedzenie czlonków . .Z~icdnoczenia Za

wodowego Polskiego nie od.będzie ~ię _w n~c
dziclę, tylko w sobotę. w urooz.y-sito~ć sś. P10-
tra i Pawfa po poludl1ł u o godz. 5~2 w lokalu 
p. Lan1111a, na które się .wszys~kich c~:m1kó'W: 
zaprasza, a ta.kżc Rodakow. ktor?Y m.ai::i chęc 
się dać zapisać do naszej orga1m;acy1. 

Deler/at. 

BACZNOśC DRUCHOWIE CWICZACY 
GNIAZDA BOCHUM!! 

z powodu zlotu, który się na końcu przy· 
szłego miesiąca ma odbyć ćwiczenia nasze 
odbywają się obecnie dwa razy na tydzień i 
to co wtorek i sobotę o 2odz. 09 wieczorem 
w lokalu p. Holzscbneidra, ul. Alejowa. Szau. 
druhów uprasza się bardzo, aby o ile im tył. 
ko czas pozwoli przybywali na ćwiczenia. 

Czołem! Naczelnik. 

Dekanat Kastrop i sąsiednie parafie! 
Zebrani w dniu 23 czerwca prezesi dekana-

tu Kas.trop i sąsiednich parafii uchwalili wię
kszoścą gtosów, z powodu pcidyktowla!Tlych 

przez rejencyę przepisów dla Towarzystw w 
pielgńzymcc do Wert nie brać udziału. . 

Hejnowicz, prezes Tow. św. Wawrzynca 
z KastrotJU. 

Kolo śpiewu ,,Jedność'e w OsterfeJd 
urz.ądza w święto Photra i J?awla wycieczkę do 
ogrodu p. łfoeniga w po?biu. cmen~arz:a. bott
ropskiego. Podczas wyc1eczld będzie koocert, 
różne gry dla parnów, pań i <l1:1;eci. Wymarsz 
z lokalu posiedzeń o go<lz. 3. Wstęp dl~ pa
nów 30 fen., dla pań wstęp wolny. O liczny 
udz.ial uprasza Zarząd: (~) 

Uwaga: W razie niepogo_dy odbę~1e. się 
\vycieczka dnia r,astępnego, to 1est w rnedz1elę. 

Baczność Wiemelhausen 5 okolica! 
Szanownym Rodakom podajemy do wiado

moŚci iż dnia 21 lipca wyjeżdża pielgrzymka 
do K~welaer z dekanatu bochumskie_go, do któ 
rego parafianie z Wiem~lhauson się prz~Ią
cz.aią. Celem upięk.::iz.cn::-t Ii 1cl1Qdu prosimy 

zabr ć dzie ·cz.ątka · o · k1. Bil t · LN.·rot 
1i tyc ze ztuj t Jko 1 mr. dl · 
pielgrzymów za· po 4,?0 mr. Bilet)' pr •1zo 
r) czn można n hl u pp. J. Marciniaka. Wl. 
Turka, . Kasprzaka i u r J. !o a
cza. n c.h p nów zaś pr ze. aby do 7 lip a 
mi obl'arenie ze :sprzedan) eh łi iletó zdałi. 
(7 ) l(omitct koś lny: Jan M r ·niak. 

Tow. ś'. Piotra i Pawła w Bru khausen 
obchod.zi -mą roeznice. d1iia 30 zer a rb. 
na ali p. Brinh-a • Bmckhausem - Program: 
O godz. 2 po poludniu przyjmowanie bratnich 
Towarzy-t ~·, n t pnie \\ ·marsz do k ·ora. 
Po nabożeństwie dał za zaba 'a. Przooew zy
stkiem zwraca sic uwagc. iż będzie odegran 
bardzo śliczna sztuka teatralna „ kałmi rz n
ki". }(arty w tepne przed cza em po 60 fe11., 
przy kasie o fon. o liczn r uuzial l(odaków 
prosi Zarząd. (2) 

Karty \\" lQpne maż.na nab •ć we \\ zystkich 
inte re eh pol kich i u c7.lonków towarz t 'a. 

Towarz. irimn. ..SO'kół" Rccklingh.- iid 
podaje <lo \\'"adoo1oś 'i druh m Ć\\ iczącym, ·i 
ćwiczenia odby' ać sic teraz będą takie cło 
pofodnia i to '' e wtorek i piątek g ctzinie 
9 rano, a p() po.Iudnu w paniedzialki, 'rody d 
piątki regularnie o godz. 6. Upra za sic w zy 
stkich uruhów, którzv chca hrać ud:t:.=a.r w ćwi 
czcniacll na zlocie, ~iżeby w::;t<1pili do szcre~u. 
JHYHiewai, p6źnici nic b<:dą przricai. ( l) 

Cr..oJClln ! A. lłła zak. nadzclnik. 

] O\\ ar ' "ystwo rwłsko-1 a ol. p. op. ii' ·. Józefa 
w Gecstltacht 

zalo·żOHc 24-izo czcrn .ca 1894 rnku, :>hclioo11.; 
będzr'. c w dniu 25 'Sierpnia t9l)7 r. o go<l:r.. l 1Vi 
pr1.cd polud11icm po~wjęce e ztandaru. i ' :.i · 

łlnżcris.tw-0 odbcdzic siG wOecstha ht Jta • all 
pana \Veckcr, o wyn~icuit:rn.:j gr,dz inic, 11, stc
pnic zabaw.a i strzelanie do tarczy o 11a..grod • 
i inne !.!fY dla panów, pali i dzfoci. fa <>'hch(id 
n z 7„apraszamy szan. Tmv.uzystwa :r, \\ ' .y
stkich okolic. Sposobność bartlz<r <l l>ra, ł ; o 
1noiAm kolcJn pr7,\·jcchać ze \\"Szystkich . tron 
a'l. do BerS{e<lorf. a potem a;i, do ~·m 'Rtr. Oce t
hacht, poci<lRi kursuiti ·co gollzinG. $11,an. To
warzystwa zechcą n:11.iT>Mnicj aż <ln- 12-go sicr 
puia z•l'losić ię cl.y :1. chorągwią lub hcz U

lhdat wcznHJ w uroc:1,ysto-6d nas'l.ci. Wszel
kie listy tycz11ce sic 'fowarzystwa 110.dsyfać 
na:!0ży nnd adresem: Sylwester Nowak, in Ncu
Bcscnhorst bci Oce ·thacht. Z.1r7.=!d. (2) 

Baczność Oberhausen! 
WIELKI WIEC I SPIEW ACKI 

o.-dhctlzic sic w nicxlz.iclc. cl!!Iia 30 czcrn·oo, o 
~cl{lz.inic 12 p:} ostat11icin uabCY2.ci1st\ 'ie na srili 
p;1.11i Kołtcr, przr Now:wn l~v11J~u. Jako mbv:ca 
przvhcdzit. pan Palii"1ski z Bochum. O jak .n:-ij
liumiej<:zy u zi::i t up msza. si~. 
Cześć pieśni! (2) Zwołujący. 

W.iec •• Związku Polnków" w Brnclchausen 
odhedzie sic \Y 11icxlJ1jelt;, dPfa :10 czerw-ca. o 
s;:oc.lzinic 11~ 11•1 sali p. Bti;nka, Alhrechtstr. 
Ponieważ pr;·.ybt;da mówcy zamiejscowi, zatem 
liczny u<lzial Ro<lak(nv z rnkoJi.cy pod:ądaa1y. 

Związek Polaków w Niemczech. 

Walne zebranie Główne1?'o Komitetu Wy
borczego Polskiego dla Westfalii, Nadrenii 

i sąsiednich prowincyi 

odbędzie się w uroczvstość św. Piotra i 
Pawla po pot o godz. 3 w Gelsenkirchen 
w lokalu pana Lobck, l(irchstr. naprzeciw 
ko kat. domu chorych. Na porządku dzien
nym znajd11ją się następujące sprawy: 1) 
Sprawozdanie rewizorów kasy i udziela
nie pokwitowania; 2) zalatwienie sprawy 
bonów; 3) załatwienie sprawy regulaminu 
wyborczego. 4) uzupełnienie Głównego 
Komitetu Wyborczego. - Zwracam uwa~ 
gę na to, że uprawnieni do udziału są preze 
si powiatowi i ich zastępcy oraz delegaci. 
W powiatach. gdzie komitety powiatowe 
nie istnieją, uprawnieni do udzialu w ze
braniu są orezesi powiatowi i ich zastępcy 
oraz delegaci. W powiatach, gdzie komi
tety powiatowe nic istniejq, uprawnione > 

Z iązek Polak6 iemcz b. 
1a mocy uch ały Rady 'adzor zej po 

dajemy do wiadomości publicznej, że pan 
Józef Hain jest zawie zony ~ urzędzie 
jako ekretarz Związku Polaków. szel 
kic korespondencye i oglo zenia pro imy 
nadsylać zastępcy ekretarza, panu Hipoli
towi Sibił kiemu, Bochum, Lindenstr. 1. 

Prezydyum .,Związku Polaków". 
Jan kraburski, preze . 

a og~ zeni Prcze Zwi~zku Polak • 
p. krabur kie~w .,. e „ Wiarusie Pol kim" z d . 
19 .6., iż mnie z.vw:ieszono ~, unzętlzic sekr -
tarza, oświad zam co nastcpujc: Na posiedze
niu Prezydyum <>raz Ra<ly 'a.dzorczej w dn'u 
16 6. w Bochumic stawilcm ;\'niosek, aby Pre
ies p. kraburski h ierdzil, Hu w gółe z o-
beonych panów są rzcczywi:kic c1l1 kami 
Związku. Wniosku rnl.!i;(O nie U\W~ględ11iono. 
I( iąż.ka sckretar1.a wykazuje, że '\\;cksza po
lowa Rady adzorczej urie należy do Zwią
zku; z obecnych panów, b •Io tylko 3 zlonka
mi. Co 'Cło prczydyum i tam nie wiele lepiej 
wygląda. b 3 panó'i także nie jest alonk -
mi. a preze p. ' kraburski byl obrany w Bo
chumie -chna 1/ marca, a <l ... a mi iące pliźnicj 
da się wpi ać do Zwią1.ku. Pro ze: S7.ano
wnych 1.r nków z :i.· iązku. aby ~«c tn rawą 
zajęli. Poniżony Józef Hain. 

Wycieczka do Botsted 
• 
W sobotę, dnia 29 czerwca odbę-

dzie się wycieczka do 02rodu p. Wal
burga w Hofstcde, przy ulicy Poczto
wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całei okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy .;h. 

Lh bestel'~ hitrmit bei dew l(aiser

lic'hen Postamt ein .exemplar der Zeitung 

•• Wiarus Pn~'ki" ans Bochum Zeitung 
preisliste 128) flir das III. Quartal 1907. 
und ziahle an Abonnement und Bestell
gcld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erltalten zu haben. 
bescheinigt. 

• • d. • • • ' • 190 .. „ 

z zę 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci l)d nich 137 
5 proc. za roo.znem wypowiodzcuiem 
4: i pół proc. za. półrnc.v.ncm wypo ie .z. 
4' proc. zn nntychmiastowt·m wyd o' ·iedz. 

' n z· ki 
w Koronowie (Crone ~„ d. Bra e) 

Maszyny da ~otowania, 
są do udziału komitety miejscowe. Spra- l'fi~~ł~t:if~~ 
wy są bardzo \vażnc, dlatego udzial maszyny do szycia, 
wszystkich konieczny. 

Posiedzenie komisyi regulaminowej od 
będzie się o godzinie 1 w tymże samym lo
kalu i tetro samego dnia. 

A. W ojczyński, 
prezes Główn. Komitetu Wyborczego Pol

skiego dh \hstialii i Nadrenii is. pr. 

Towarzystwo św. Mikołaja w Stoppenbcrg 
podaje do wiadomości, iż w sobotę, "Clnia 29 
czerwca, urząd12amy obchód 3 rocZJ1icy po
świeconia chorą~i. na która zapraszarmy wszy 
stkfoh Rooaków z Stoppenberg i okolicy oraz 
wszystkie Towarzystwa, które zaproszenia o
debraJy i te, które zaproszcfi nie odebraly dla 
braku adresów prosimy, aby przybyly :z cho
rąv;wiarni i paJaszaimi. zan. Towarzystwa 
które posiadają rogatki dla chorążych, prosimy, 
aby chorążni bez ro~atywek przybyli, ponie
waż pochód by zakazano. Porz.ądek uroczy
stości na tępujący. Od gooz. pól do 4 przyj_ 
mowanie bratnich Towarzystw; za kwadrans 
wymairsrz do kościola na polskie nabożeństwo 
z :kazaniem polskJcm, po naboże(Jstwie pochód 
przez niektóre ulice na salę, gdzie nastąpi po
witanie gości i Towarzystw przez przewodni
czącego, mowy pp. przewodniczących, dekla
macyc itd. następnie teatr pod tyt.: „Szko
da wąsów". Wstęp dla cdonków obcych to
warzystw 30 fen .• dla gości pnzed czasem 50 
fen„ przy kasie 75 fen. O liczny udzi'11 upra
sza się. A. Zyber, przcwodn. (3) 

Uwaga: Urooz.ystość odbedzie się w lokalu 
przy ulky ~redniej (Mittelstr.) nr. 4. 

piece, maszyny do prania, wyżdży
maczki imaglownie, lampy i towary 
emaliowane, jako też dostawa cat;.. ow~
tych urządzeń po nadzwyczJj ta:ikh 
cenach. ( 496) 

Na odpłatę! Na odphtę! 

O. Schramm, Dortmund 
ul. Przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

naprzeciw kościoła św. Józefa. 

Hen el's 
Bleich·Soda 

najlep zy i najtań.<1zy środek do prania i bi lenia, 
zastąpi zupełnie bielenie na łące. ·rylk 
paczkach z nazwiskiem Henkel i z znaczkiem 
ochronnyIU ,,lwem". Do nabycia we w zy tkich 
drogeryach, składach owarów kolonialnych i my
dła, {191) 

~~~ ~~~~~""'~~-tł~~:; 

P st y 

l(słęgarnia 

napisami i wierszykami w na
łó wkn poleca 

„Wiarusa Polskigo", Bochum. 



o o o 00000000 or o o o o o o o 
Baczność! 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Baczność! o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

I: 
o 
o 

Cześć Pieśni! 

1f niedzielę, dnia 30-go ozerwca 1907 rolla 
odbędzie się 

Zjazd. I-go. okręgu polskich kół śpiewackich 
na Westfalię, Nadrenię i s. pr. w Dorsthausen 

· na sall p. Miiłlera, przy ul. Ludwlgstr. 
i.-a zja1r.• si~ lubownikew 8piewu oraz wazystkłelt nam pr~J'e'hylaye„ Rodaków jak najuprzejmiej zaprau:am.y. 
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1) Od godz. 1 do 2 po południu przyjmowanie Kół śpiewackich, delegatów 5) 
i gości. . . Koncert. 

Występ Kol śpiP-w. o nagrody klasy I, osobny występ Koła śpiewu 
„Fiołek" z Recklinghausen-Siid. „W starym dworze'' z towarzyszeniem. 

2) Zagajenie zjazdu przez przewodniczącego miejscowego Koła i oddanie 
przewodnictwa przew. Zviiązkowemu, oraz powitanie wszystkich Kół 
śpiew., biorących udział w Zjeździe delegatów i gości. 

3) Wyst.ęp miejscowego K<Jła "Słowik", „Pieśń. Zgody". 
-!) Śpiew wspólny „Kto się w opiekQ"· 

muzyki. 
6) Referat o pieśni. 
7) Występ Kół śpiew. o nagrody klasy II. 
8) Rozdzielan·e nagród. 
9) Pożegnanie Kół śpiew. i dalsza zabawa z tańcami. Muzykę dostawi p. 

Pietryga z Bruchu. 
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Wielka „ • • 

. 
•• 

. .. .. wyprzedaż 
szaf kuchennych 
i do rzeczy! 

Dla braku miejsca zmuszony jestem wyprzedać 
pospiesznie 

60 rozmaitych szaf. 
Podczas trj wyprzedaży udzielam przy ~akupnie 

Najlepszym środe~ domowy 13 m 
przeciw kaszlowi, chrypce dy
ehawicy, duszności, .·kurczom żo. ' 
ł\dka, tasiemcowi, bflom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest Ii.. Buehowskłe&".o 
olf'.łek e-ukal1ptu8o'"•'J• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulg~ w 
swych cierpieniach jak i zupeł· 
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek enkalyptusowy wyseła. 
si~ w butelkach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

*-4-;:c:no::::::;;:..~~~, 
Przyjmujemy 

• • OSIOZl;DIVOŚOI * * 
poeząwszy od jednej marki ł plaeimy stósewałe 

do W)'pOWłed.zenła 31/2 0/1, .t. OJo, .t,1/2 0/1• 

Bank Indowy w Mogilnie 
Zarząd: Rada Nadzorcza: 

Ks. Brodowski. J. Łuczkowski. Ks. \prałat Wa'IVI'Zyniak,1 prezes. 
W. W alkowski. 

B.. BU· a Bo " s B. I, * Adresować prosimy : 

fabryka. chemiczno farmaceutycznych wyrobów w I ~ Bank ludoflry, E. G. m. u. H. . 
Poznaniu. Adres do zamówień: K. Buchowski, che- 543 ftor;llno (Prov. Poa&n.). 

misch pharmazentische Fabrik. Posen .&O. *~~~~;g~~~***~~~;;w,.~§ig§M';ama~* 

wysyłam mo,ie D~=r=ID.=O=· I 
L.. t J Instr. cen· ra.ua u. nikł na cygara, pa

gotówką 

15 ·procent 
Kupna okolicznościowe! 

f pierosy i tabakierki 
Zamiejscowym zwracam koszta rogowe z nazwiska-

Jl S biletu -... n:i ~09 

aż do odległości 10-ciu mil. Dostawa frank~ do 
każdej stacyi. Meble moje, znane z ~-o~rego wr: 
konania, rozchodzą się po całeJ Westfuln i Nadrenn. 

Niechaj, kto może, skorzysta z tej 
rzadkiej okazyi. 

Jan Kwiatkowski. 
743 

Reclllloghaasen·Siid, 
Bocllumerstr. łt:i. - ;e+ek•Pmt:as SQMB' R&#MifSM'HłW·B-

. O ziew ięć okien wystawnych ! „ •. „„„ ...... „„„ ... „ ... „„ 
---·-------...:-----------..a ... __.~"'-
00000000000000000000000 
O Szan. Rodakom i wszystkim moim od.biorcom podaję do wiado· O 

0 
mości, iż z dniem ł. lłpea b. r. pszenoszę całkowicie mój interes 0 
z Kamen do (73ti) 

o Witten nad Rurą. 0 

O z tego powodu wyprzedaję pozostały jeszcze towar po zdumiewająco O 
o tanich cena.eh. To war sklada się z drotszycb i tańszych. przed• o 

m.ło'łów luksusowych, takie ram,, ,li!!:dwy do ram, 0 O 19zkłu, krzTże, llgur7 ł ft· szellDłe inne dewocJ·onaUe, 
o artykuły odpustowe ł Jarmaezne, ksłą.7..1'~ do na.bo· O 
0 ieńsłwa powieściowe i ponczajt\ce, przybory fotograficzne, wyróby, 0 
0 z semi-emalii, klej chiński i brylantowy, ·dla malarzy obrazy ~ell: 

0 gijne i narodowe itd. Także wielki wybór pocztówek, pap1er11 i 

O art;rkulów piśmienych. O 

0 
Dzit:kuj~ za. dytychczaaowe poparcie i proszę .o dals.ze zlecenła, 0 

Jak dotychczas tak i nad:i.l ręcze za dobre wykonarue, sumienną. usługę 
O i tanie ceny. O 

0 Ludwik Gola, Kamen w Westf. o 
Uwa"'a: Interes w Witten otwieram w micsi~cu lipcu b. r. od • 

C ao 11. m. p~oszę wsze~kie przesyłki adresować Luft o ik Gola, 
o • iUcn•Ruhr, Hauptstr. 89. O 

oooooo~oooooooooocoooooQ 

Książki dO nabożeństwa 
. można. nabyć w Ksiągarni „Wiarusa Polskiego" w Bochum, 

Malthcserstr. 17 . 

B. Kasprzycki, 
Lu Iława 

Loebau '"Pr. 

Poeznkujo od :!:araz lnb I 
:eóźniej do m~go Akładn 
towarów kolonialnych 
skrzętną (741) 

• 
uczennicę 

A. Stanikowski, 
HERBIE, Nowa 
ul. 59. {Neustrasse i 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 

Polskiego", 

5000 motków wełny gwiazdzistej 
736 mlltek (10 łutów) 

30 OOO klamerek do bielizny 
amerykańskie, tuzin tylko 

lillka tysł~cy mtr. 
siamosy na fartuchy 

d()l'ry towar, 140 ctm. szerokie, d() prania., mtr. 

Kilkanaście setek metrów 
materyi na f artuehy 

prawdziwe niebiesk e, 140 ctm. szerok., metr. 

55 
4 

68 
85 

I powyższych artykał6w dajemy każd~ 
żyozoną Ilość. 

Wys,rlkł pozamiejscowe prze.z · zallczkf!. 

BERNE 

fen. 

fen. 

fen. 

fe1. 

' Dworeowa ul. ~(BahnhoCstr.) 79. •u111m ________________ ._....,..._...__.__. .... nm1._.._. __ .._._ ... _.. ________________________________ ...,..._ ______ .._.._._.IM!"' ________ .._...__. ____ _. __ .,.. __ j 
Za druk. nakJad i redZtkcYt odJJowiedz.ialny A1tonJ BreJskł w Bochum. Na kladem l czcionka.mi WYdawnictwa „Wiarusa Polskfogo11 w Bochum. ,_. -- · · ·- .J _, 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświac·e oraz sprawom narodlł"l'Tl'l,rfti, politycznym i zarobkowym. 
th(){izi codziennie :z Wlia.tkiem dni pośwlątecz
~. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 

si 1 mr. 50 fen., a z od-noszeniem do domu 1 mr. 
!Cli. ,,Wiarus Polsk~" zapisany jest w cenniku poc1 

toWYm pod 7.nak1em „L. polnisch or. 123." 
I 11 oże za lara I l 

Za Inseraty placi s c za miejsce rzadka drobnec• 
ku 15 f. ()iloszenie, zamieszczone orzed in.serat :41 
fen. Kto często <>stlasza otrzyma rabat. - Listy lh 
•• Wiarusa Polskiego" naleb frankować I podd 
oicb dokladny adres oiszącCi'.O. Rckop. ni• rw 

Redakcya., drukarnia I księgarnia znaiduie sie w Bochum, przy nlicy Malthes.erstr. 17. - Adres „Wiaru Pol$kl 11 Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wJć, czytać i pisać po polsku! Nie 
Polakiem, kto votomstwu swemu 
mczyć się vozwoii ! 

Z wypadkólf dni;,, 

)iążę Hohenlohe Langenberg ustępuje. 

Namiestnik Alzacyi i Lotaryngii ks. 
ohenlohe-Langenberg ustępuje z zaj
wanego stanowiska. Liczy on 75 lat 
est krewnym cesarzowej niemieckiej. 

'erwszy prezydent parlamentu austry 
ackiego został już wybrany. 

Został nim przy pomocy Polaków i 
iechów poseł chrześcijańsko- społecz 

, WeisskiTchner. Wiceprezydentami 
. ~ą Polak i Czech. Niemcy bardzo się 
1ego powodu oburzają. 

!onął parowiec „Santiago" na wy
brzeżu chilijskiem. 

Śmierć w toni morskiej znalazło 41 

Zastanów się 
1 rozważ, czem jest prasa. 

W obecnych czasach potęga prasy 
t tak wielką, że się z nią wszyscy li
ć muszą. Potęga prasy jest obecnie 

· kszą, aniżeli potęga berła, miecza i 
wa, a z nią liczyć się muszą nietyl
mali, ale i wielcy, nietylko poddani, 
i przełożeni, nietylko świeccy, ale 
~uchowni, nietylko prostaczkowie, ale 
ltzeni, nietylko ludy, ale i rządy i cale 
nstwa, z potęgą prasy liczyć się mu
, uczeni, prawnicy, przyrodnicy, hi
. rycy, filozofowie, teologowie, woj
a, trybunały, rządy, panujący, monar
owie i despoci - tyrani. 
Apostokstwo prasy posiada więk

: moc i silę, aniżeli monarchowie, sę
.owie, trybunały, katedry, i praw:a, 
l~kszą niż ta, którą mają admirałowie, 
~marszałkowie generałowie i całe 
~iska. ' 
Prasa od czasu wynalazku druku ti. 

~rzeciągu tych kilku wieków, wzrosła 
takiej władzy i potęgi, że się z nią na 

et mocarstwa liczyć muszą. 
Prasa jest to słowo podniesione do 

i\viększej potęgi. 
Prasa, która w obecnych czasach 

szla do takiej doskonalości, że na je
ą godzinę może 80000 egzemplarzy 
Ydrukować i lotem błyskawicy milio
·~gzemplarzy na caty świat do wszy
~Ich zakątków rozesłać, jest potęgą. 
., Prędzej od btyskawicy dochodzi 
is do ostatnich granic świata sło~o 
ijkowane i ma jeszcze ten przym10t, 
,na długie czaiSy niezafartem pozo-

1Je. 

Prasa, książki i czasopisma często 
~Zdobywają dusze, że te jako na lep 

na tniód się na nie łapią i od czyta
UWolnić ich nie mogą. Z początku 

1

'lają z ciekawości, nareszcie z ko
czności. 
Ks. dr .• \. WaiG we Lwowie tak po

,edzial: 
. ,,Wsz· k prasa dociera dziś wszę
ie: do pałacu i chaty do biura i war-
tat ' u, do kasyera, kasyna i gosp.ody, 
Poczekalni i wagonu. Prasa urabia -

i w tern przedcwszystkicm tkwi jej nie
zwykła sita - opinię publiczną, tj. po
wszechne zapatrywanie na ważniejsze 
zdarzenia i sprawy, wszelakiej natury. 
Co prasa chwali, to świat chwali, a za 
jej naganą idzie nagana świata. Szczęśli 
wy, kto umiał zaskarbić sobie jej laskę 
i względy - ciężka natomiaist dola tych 
co ściągnęli na swe glowy grom jej po
tępienia. Nie dziwić się tedy, że z prasą 
liczą się wszyscy i wszystko: panujący 
i narody, rząd i posłowie stowarzysze
nia i jednostki, wiedza i sztuka, kapitał 
i przemysł. Dawniej mówiono: ·pieniądz 
rządzi światem, dziś należałoby to o
rzec o prasie, ona jest mocarstwem, któ 
te podbiło pod swe wszechwładne ber
ło całą oświeconą ludzkość. Ona jest 
wszystkiem, bo kto ją ma, będzie miał 
wszystko". 

Starajmy się tedy o rozszerzanie do 
brej prasy, dobrych gazet polskich i ka 
tolickich. J estto obowiązkiem naszym . 
Obowiązek ten ,spełnimy, gdy starać się 
będziemy o rozpowszechnienie „Wiarn
sa Polskiego". Tylko posiadając potQ
gę w narodowej prasie polskiej, zdołają 
Polacy ostać się wśród walk, jakie co
dziennie staczać są zmuszeni. Komu 
zatem sprawa polska jest drogą, niech 
rozszerza „Wiarusa Polskiego". 

Ks. arcybiskup Teodorowicz 
o sprawie robotniczej. 

W Warszawie, w restaurowanym o
becnie kościele św. Marcina na Piwnej od
byto się zgromadzenie stowarzyszenia ro
botników chrześcijańskich, które zaszczy
cił swoją obecnością bawiący w Warsza
wie J. E. ks. arcybiskup lwowski Teodo
rowicz. 

Po krótkiem przemówieniu ks. prała
ta Godlewskiego, który streścił dwuletnie 
dzieje założenia i rozwoju stowarzyszenia, 
głos zabrał ks. arcybiskup, powolny proś
bom kierowników stowarzyszenia, aby ra
czył mu udzialić kilka światłych swych u
wag i wskazówek. Mowa czcigodnego do-

stojnika Kościoła, tym razem krótsza i 
przystępniejsza, niż wygłoszona onegdaj 
na zamkni~ciu zjazdu pisarzów katolickich 
odznaczała się niemniej piękną formą i pod
niosłym duchem iście chrzcścijaf1skicj nau
ki. 

l • 

wpływem codziennie czytanych i sty~za
nych wiadomości o czynach zbrodniczych, 
o walkach bratobójczych, o zaparciu się 
największych za ad moralności połecznej, 
zdaje się, że jakaś powódi czarna zalala 
nieszczęśliwą matkę naszą, której wlasni 
jej syno\\ic krwawią łono rękami Kainowe 
mi, to wtenczas widok owych rzesz, któ 
re umiały przcciwstać pokusie i 
i spracowancmi n~kami mocno dzierżą 
sztandar Chrystusa i święcie powodują się 
w życiu prywatnym i stosunkach społecz
nych nauką jego, służy za dowód, że ży
je je zcze Bóg '" duszy robotnika poi kie
go. 

Walczyć bezustannie należy z tymi, 
którzy chcieliby wyplenić w sercach ro 
botniczych miłość Boga i miłość ojczyzny 
ale walka ta powinna być iście chrześci
ja(1ska: nie bronią zwalczać ich należy, ale 
sił<L słowa żywego i przykladem własnym 
nie nienawiścią powodować się w tej walce 
ale szczerą miłością, pomnąc, że i w sze
regach tych wrogów ł(ościola i ojczyzny 
jest znaczny zast<;p obalamuconych, opęta 
nych czasowo. Upamiętać ich, przyciągn[lć 
w swoje szeregi - takie jest szczytne za
danie demokracyi chrzcścijaflskiej. 

Skof1czyl swą przemowę czcigodny 
arcypasterz blogosła \V iei1stwem, udziclo
nem zebraniu i pracom jego. 

l~ozentuzyazmowani słuchacze odpro
wadzili dostojnego ks. arcybiskupa aż 
do powozu okrzykami „niech żyje". 

Zastrzegamy się. że streszczenie po
wyższe daje zaledwie bardzo blade wyo
brażenie o przepięknej mowie ks. arcybis
kupa, wygloszonej natchnionym glosem i 
porywającej swn szczerością i gorncem u
czuciem. 
t2222E! 

Dbajmy o dzieci. 
Na wiecu szkólnym w Gostvniu 

przemówiła bardzo pięknie pani Som
browska o obowiązkach matki Polki, 
wzywając zebrane .Rodaczki, by zdwoi
ly starania o dobre wychowanie dzie
ci, skoro szkoła nawet religii używa do 
celów germanizacyjnych . 

Dotychczas już - mówiła p. S. - tru 
dny był obowiązek matki Polki, a cóż 
dopiero teraz, kiedy prócz matki dzieci 
nikogo nie mają. 

Więc teraz ty matko sama musisz 
uczyć lub nap~Jzać s:arsze rodze11stwo 
do tego, aby uczyło dzieci czytać i pi

Ks. arcybiskup wskazał zgromadzo- sać po polsku. Musisz matko - musisz, 

zapomni może o Bogu, przyjdzie może 
cza , że b<.;dzicsz staba i chora, zawez
\ rjcsz dziecko S\\'C do siebie li townic, a 
ono ani ci nic odpisze, ani listu twego 
nic przco~yta, boś go nie nauczyła czy
tać po pol ku, i zamkniesz oczy na zaw 
szc, nic ujrzawszy dziecka ~wego. 

Zatem w trudncm uaszcm położe
niu odzywamy się do serc waszych zac 
ni kapłani. Wy nam pomagajcie. Wy du 
żo w niewinne serca dzieci naszych do
brego wpajać możecie i musicie, bo Wy 
kapłani ten sam macic oho iązck„ co 
matka względem dzieci, przecież Wy 
ich nie opu zczajcie; miejcie miłosier
dzie dla naszych dzieci, a Pan Bóg wam 
to policzy. A dzieci nasze i całe nasze 
społeczcł1 two nad trumną waszą po
modlą się z wdzięczności za duszę Wa
szą. A gdy matka i kapłani wspólnie wy 
chowajq dziecko krwi polskiej, naten
czas: 
Gdy stanąć będą miały u wieczności 

·progu, 
W polskiej mowie polecą duszę Bogu! 

Zatem koł1czę z tą ufnością, że pro 
micI1 slo11ca i gwiazda nadziei zaświeci 
nad głowami naszemi. 

A więc modlitwy, nadziei, ufności 
w Tobie, Jezu, \vięccj nam potrzeba, i 
choć wszyscy nas opuścili, Ty o Jezu i 
Królo'V 'O Korony pol kicj na nie opu z ... 
czaj!" 

Tak mówila p. Sombrowska i miała 
słuszność. Oby i tu wszystkie matki Pol 
ki wzięły sobie słowa jej do serca i tak
że spełniały sumiennie swe obowiązki 
wzglf;dem swych dzieci. 

Czasu Polki na obczyźnie mają do 
syć, by codziennie choćby godzinkę po
święcić na naukę polskiego czytania i 
pisania, byle isię u nich znalazła dobra 
wola. 

Tu na obczyźnie spada cały obo
wiązek wyłącznie na rodziców, szcze
gólnie na matki, gdyż tu ze strony du
chowieństwa żadnej pomocy spodzie
wać się nie możemy. 

Dalejże tedy, szanowne matki pol
ki do gorliwej pracy, by dzieci "\: asze 
wyrOISlY na prawych Polaków, gorli
wych katolików, ludzi uczciwych. 

Słowianie o polityce pruskiej. 
nym robotnikom) że sila ich w jedności i bo nic po daremnie nosisz t:y tul matki. \V praskiej „Politik" ukazał się sze 
zrzeszeniu. Dążenie do poprawy własnego - Staniesz raz i staną ci wszyscy, któ- reg artykulów dr. Józefa Volfa 0 sprawie 
bytu do osiągnięcia lepszych warunków rzy byli kamienni na prośby nasze i łzy pol!.kiej pod zaborem pru kim. Jest to 'wie 
życi~ doczesnego wcale nie stoi w sprzecz- dzieci naszych, staniemy wszyscy tnie zredagowany protest przeciw barba
ności z nauką Chrystusa, wygloszoną przed sąd sprawiedliwego Boga i tam rzyi'1st\ •u pru kiemu, jest to lzami serdecz 
przez Kościół. „Nie chlebem samym żyje Pan Bóg powie: Precz wyrodna matko, nemi przepojona historya męczeństwa pol~ 
człowiek" - powiedział nauczyciel - ale , · b · k skiego pod knutem Pru aków. Na szcze-
nl·e znaczy to, aby człowiek nie mial wca- boś nie spełniła S\.v1ętego o ow1ąz u 

t d · d · k' góln~ uwagę zaś za tugujc ten u tęp, :\r 
le mys'lec' 0 chlebie. I"" modlitwie Pańskiej wcgo - precz o emme z z1ec iem · ł · dl., w którym autor harakteryzuje stosunek umieścil on błaganie: „chleba naszego po- two jem, które nie umia 0 ie; rno ie - i11nycl1 ludów łowia1iskich do prawy pol-
wszedniego daj nam dzisiaj!" precz w ogicł1 wieczny. skiei. 

' Ale myśl o chlebie powszednim nie po Więc có~~, czy nic po 'więcisz choć „A jednak _ pisze on _ zwracamy 
winna w duszy chrześcijanina zabijać Bo- par~ chwil dziennic? Wiem dobrze, iż tak mal~ uwagę na grożące i uam niebez 
ga żywego. Zrzeszając się,P?d szta~darem to trudnem wam będzie, bo niejedna mat pieczei1stwo. Jedynie „ Iovansky Przeh
Chrystusa, robotnicy w?asm~ czyn.1~ za- ka zmęczona i chora moż , ale ni eh led" Adolia Czernego stoi wytrwale na 
dość i jednej i drugiej potrzebie swe! istoty. wam stodkQ jak odpoczyn k, z jdzie ta tra7...v i wykazuje bez owijania prawdy \V 

Zakładając związki zawodowe, kto re do- chwila przy bok n dz!ccka "a z go. Za- b \ cł11ę 11iebezpieczei'1stwo sto owa
stojny arcypasterz szcze~ó!nic zalec.al, po- daj matko dziecku rano - \Vieczorem nej v.-obcc polakó v •. roboty kulturalnej' 
winni robotnicy zada\.vac im orgamzacyG, 
mającą na celu zapewni~ni.e .im lepszych zobacz, czy zadanie ,wypc niło"; a rz~d11 prnskiego. ie 'tcty, niema on w 
·warunków pracy i podmes1e~1e dobr?bytu. musi - bo inaczej na co w chowa z tym ki runku na {ładowcÓ\\ .\.'ród re z 
ale jednocześnie niech celem, 1~h bcdz1e. pod matko dziecko Twoje. cze1.1 ł:iędzie w ty pras ' sł O\ iar1s)dej. Od tra zający m 
niesienie poziomu moralnosc1,. opartei ~a przyszłości? będzie złodziejem. an ar- prz ·kłade 11 t go, 1ak daleko doj ~ć może 
zasadach chrześcija1łskiej i wiedzy ogol. c.:histą. a czemu? - bo 11ie z1 alo art ·- nicnawi 'ć slo\ •ian wobec innych sło
Ta ostatnia jest niemniej potrzeb~a. aby 11- kułów \;iary- zapomnialo .że Pan Bóg I wian. powił na stać ię dla \.rz rstkich 
świadomiony robotnik ta_two mogł r?zpo- \rzystko wie i wszystko widzi. że za I „Ukraini che Rund chan", wydawana 
znać i obalić .ba~d~o puwi~rzchowne 1 plyt I złe karze, a za dobre \vynagrodzi. Mu 'i : przez byłego posła, Bazylego Ja ;vor
kie często, cho~1az. P?Zorm~ ~fekt?w~e ar- dziecko wasze czytać i pisać po pal ku. kiego. W piśmie tern, pod tyt. „Man 
gumenty przernv1~ 1k?w Ko~ci~:k~ ~~~~~~i mnsi szczerzej modlić się i pilniej , lu- weiss .\·as "ie sind" '„\Viadomo czem 
. , ~r~eszo~a w ~m~ę ·~~!a n~pawa otuchą chać kazań, bo patrz, niedługo zostawi są „ ), \.\·ypisujc my ~1ący po pru ku nie
JanskieJ a_rmidanergoo 

0
n1n0,iwcy Bo gdy pod I rodziców .swoich, pójdzie w świat, tam mi c, Le Mange pach\ 'ały dla polit. pru-

serca czc1go · 



skiej wobec polaków. Strejk szkolny 
dziatwy polskiej jest, według niego, 
„buntem dzieci", który pod pokrywką 
religii „wywalały sfanatyzowane baby, 
a prawdziwe megery". Postulaty rządu 
pruskiego, w kierunku języka niemiec~ 
kirgo, niemieckiej nauki w szkotach i 

niemieckiego wykładu religii, niemiec
kiego kościoła i niemczenia rodzin pol
skich - wydają się autorowi czemś tak 
zupełnie naturalnem, że nie potrzeba te
go nawet dowodzić, a tern mniej uspra
wiedliwiać. Zaiste, w nienawiści tej leży 
prawda, bo tylko w miłości i nienawiści 
przedstawia się człowiek takim, jakim 
jest w istocie. Najsmutniejsze jednak, że 
to pismo słowiał1skie pochwala tego r~
dzaiu po~itykę, w tym przypadku poli
tykę pruską \vzględem polaków. Dowód 
:to, jak daleko dojść może nienawiść na
rodowości0wa.. 

Przdstawiwszy w dalszym ciągu 
-0J1ydnc i nieludzkie środki, jakiemi rząd 
nruski u:iłuje zwalczyć i zgnębić opór 
w Sill a wie szkolnej, autor tak kot1czy 
::wo.le·;, ywody: 

., W Poznaf1skiem wre walka z ca
łą siłą, walka, której końca przewidzieć 
trudne. Prusacy stoją na stanowisku, 
które powiada: nie chcecie przyjąć do
browolnie germanizacyi, więc nie pozo
~taje nam nic innego, jak tylko narzucić 
wam j;; siłą, wynarodowić was gwał
tem. Polacy ze swej strony bronią się 
przeciwko temu ze wiszystkich sil, choć 
nie br2k wśród nich i duchów słabych, 
które nadzieję widzą w nadziei. .. 

„\VI rótce stanie wOnieźnie kate
l!ra _rrote~-;ancka, na której wzniesienie 
przczna\.:n·ł r1·,4 d pru~h.i z rzadką goto
'\\'Ością olbrzymie sumy pieniędzy, bo 
blask tej katedry ma zaćmić świetność 
ś\viątyni katnlkkiej, którą polacy uwa
zają L~a swoją ~ v!~tość narodową. Sło
\v1·rn, ta katedra ma być nową twierdzą 
zakusów ~~f· rmanizacyjnych Prus. Kto 
:zwyci·~·ży r - Odpowiedź na to pytanir 
trudna .. Ale jedno je.st pewne, to miano
wicie, że swobodny, wolnością od wie
ków karmiony duch polski nie pozwoli 
nałożyć na siebie kajdan, jak to wyra-
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ŻUBROWIE 
!)powiadanie hi..,toryczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskiego. 

(Ciąg dalszy)_ 

ził pięknie Jubliusz Slowacki w tych slo· f Nie, bo jakkolwiek ~ozurm~em . po-
wach: ł 1trzebę jasnego wypow1edze111a się, (a 

tych obradach !macie :spodziewać? 
- J\iedy one osięgną swój rezultat? 

„Cierp a pracuj! bądź dzielny! tern sam~m potrzebę P.r.zyjG?ia tego ry 
Bo twój naród nieśmiertelny; tZYka, ~o 11edna~ .ro~ur;i1'em, ~e k~o chce 
My umarłych tylko znamy, 1spraw1e do~:e11 sluzyc, musi byc na tę 
A dla ducha trumn nie mamy!" .ewentuailinosc przygotowany. 

z przemówienia ks. arcybiskupa 
J. Teodorowicza 

na zebraniu wstęnnem Zjazdu pisa ·zy 
ł dziennikarzy katolickich w W arsza· 

wie. 
W.itam calem ·sercem Wari) ~awę 

~ nie będę 1ednak mi'1!l wi~le slów n.a 
wy1rażenie uczucf,aJ jakie mną owla
dnęlo. Powiem tyle, co stykając się ,z 
atmosferą tego miasta, ·czuję się ser-
1cem wzięty; - a .mówi·ę to bez prze
sady. Gdybym powiedział, że u
.czucia różne mną owładnęły, tobym p1)

wiedzia1l zantiJ.o, bo jedno 1przedewsz_y
stkiem rzewne i potęime uczulcie udzie 
Ja się czlowieJkowi, który tu z innej czę 
~oi Polski przybywa. A nawet to sło~ 
i\VO „owładnięcie" jeist j1aikfby za sta~1e, 
potrzebuje silnie1·szego podlkreślP-n:rt. 
Na to jedno uczucie składają się i wspo 
trnnienia i nadzieje, i smu~ki, mające 
iiwiązek z tern miastem. co sericem jest 
1Polski. ' 

Przybyłem nr1 ten wiec dziennika-
Jrzy i literatów, - szczerze powie

dzieć muszę na wstępie - nie bez pe
.wnej walki, która ·poprzedzila mo·ją tle
,cyzyę. Nie myślcie, czieig.odni i ~zJ-
1nowni p,a,nowie, że w wal:ce tej moie 
,była tak na:turnl'na uesztą. obawa, że 
,okaże si·ę, że tam gdzie życie .~atolL:k:c 
1poczyna na iew.nątrz dopiero się obja
wiać i 1powoli otwierać, iż te pienvs-;:e 
,katolkkie :kroki· w narodowe} pncy, 
;jakikolwiek mają .całą ,żyjwołność, -·-
1mają j'ednak pclkusę w rSobiie, jak każda 
ipierwsza !praca, gdzie mniej więcej ka
iŻdY z uczestników orze·chodzi do ~·c
Jwne:go st.apnia ryzyko p.rzyna)m1~iej 
draźli·wego pornszeni.a1 jakiiego umys~u, 
.mniej lub wię.ce·i przyg.otowa:nego. 

Właśnie z tego, o iczem wspomnia
lem na safmym wstępie, lękałem się, 
czy brak właśnie tego bez.pośredniego 
1poczuci11 Waszego koloru, braJk tej 
1bezpośredności z Waszem ~Y1ciem, uipo 
1ważnia mnie do tego, abym zabrał głos 
1w sprawie, na1jba-rdziej Wam drogiej. 
rObawy moje ·jednia!k zostały zwyciężo-
1ne niety.lko przez tę t.a:skawość, ·rzekt-
1bym iprawie, że 1najgorętszą dlh mnie, 
1za którą oho.wiązany 'Zo:staj1e; a.ile wcho 
!dz.i tu także inny wzgląd. A tym •PO 
(pierwsze jest to, że c.o -obceg·o w sobie 
~przynoszę, to mi 1tu służy do pewniej 
1miary a Ta1czej pomaga ido wznoszenia 
1czynnikia1, któryby irzuicil spokojną :pra 
,wdę tu, gidzie żyde, 1ja;kkolwiek rodzić 
,się poczyna, !kotłuje się i ·Itali. Właśnie 
,kto z oddalenia 1przy:bywa - i myśli, 
q, tego oddalenia spoglądając, - przy
.nosi wszystkim po·żądany jakby taks 
- miarę i to właśnie m11ie1 do· przemó 
wieinła skłoniło. 

Przybywam dziś w roli współ.kole
gi w piśmiennictwie, które chociaż w 
najskromniejszym rozmiarze, jed~ak w 
iPf.Zeszlości mej' przynajmniej: byfo · 
mym udziałem, i1 sercem ·cafem wyzna 
JG, że nie przybywam po jakieś goto
·We >plony, które mam tu ogl·ąidać, i rnie 
1Przybywam, ż~by być wczestnikiem ja 
~kiegoś tryumfowania 1czy z;wycięstwa. 

Szanowni P1ainowie ! przybyw}1m 
mrzedewszystkiem jako ten współwa1co 
;wnik przy wspólnym warsztade, któ 
fY nam ;służy do wspólnego użytku. 
Będę rad i szczęśliw, że mo.gę tyich 
1parę dni .z Wami przepędzić. 

Bo ·Sikoro tu mówię, trudno mi się 
.oprzeć jeszcze i temu, lby :ponie:ką;d u 
Jrn11ca mego -przemów.ienia nie narzucić 
,pewnej myśli· przewodniej, którnby 
Wam ·pomoonąi· była wśród Waszych 
i0bnad. 

Czego- się Sz.zrnowni Panowie 'PO 

Osięgną go 1wtedy, jeżeli .razem 
przez te trzy dni zgodnie a w:;póln1e 
,weźmiecie udział w tym Zjeździe. 
Dlównie jestem z uznaniem dla inicy 
atorów tego wieca, że z taką bystro
,ścią umys'ł'U umie'1i utrafić potrzebę wa 
sy, .op!artej o katolickie zia.!Sady; bo 
JPiestety w obozie katOlliddm nieraz 
niedocenianie ·prasy bylo rklęsiką akcyj 
Jrntolickieij, a~bo przynajmnhei' i1ej gtó-
1wnem niedomaganiem. Swiadczy to 
1o oryenta'cyi. 

Czy ten zjazd b~dzie owo.ony? Bar 
idzo a ~ardzo może być owocny. Nie-

;tylko 1pożyteczmy, jako zjazd, gdzie 
1nastąp1i szczera wYmi1ana myśli ta tak 
inieraz potrzebna celowi i odpowiedtr1ia, 
a1'e jesZicze jaiko zjazd <lzienni:karzy i 
Jitemtów, gdzi·e s1ię mówi o :potrzebach 
iPrtasy. 

Mówić się będzie. Ale mo·że mało 
Jkomu są znane cie'rpienia dziennikarza: 
On jeszcze to 1s1wocje wlasne dzieło, któ 
1re pozostawia potomnym, ry.suje na lu
rŹ'IlY'Ch, ufotnych karta1ch, na tych liś-
1ciach, ·które wiatr z ·soibą feszcze nie-
1\VYkończone z rąk mu wyrywa ... unosi 
i uwodzi. Głównie zaś kryjąc swą o!so 
,bę 1pod anonimową sz.a!tę 1gl'.lzety, a Jesz 
1cze katolioki·ei. dziennikarz na swą oso-
ibę ściąga nieraz wiele 1gor~czy i nie· 
.1chęci od swoiich... Nie .g.niewajde s1ię 
za to, że z całą szczernśdą to mówię, 
.iż cierpienia ze strony przyjadół są 

>nieraz dotkliwsze, aniżeli ze strony 
iwrogów; aile co gorsza, nieraz ta mno
gość i tł1 rozmad tość wymagań po.pro
.stu przybija tego dzieninika.rza. Wi~ 
.jakże stanowisko jego i dążenie jest tu 
rnzbieiżnem z r'ezuHatem doraźnym, z 
ijego eksiperymentaili·zmem. z tern, co 
,stanowi składową część j·ego? 

Jakkolwiek się nie zamknę na dzien
Jnikarstwie samem, lecz obejmę i litera 
:turę, i· szkol:nictwo, które już paruiekąd 
,samo jest lwrtolickiem, rl1 ogólnym 
,wiecu tym iwolałbym wysunąć przede
.w,szvstkiem dziennikarstwo i literatu
rę, jako takie. A wybaczcie, że z calą 
iSZCzernścią, dla której proszG o 1p1rze-

Wybicki uśmiechnął się przyjaźnie: .wnLk Deschamp'S potrzebuje przewodni padł jak strzała, ledwie że się pożegnał 
- Za dobre sl·owo, Bó~ zapłać!... ków, Uómaczów, a zarazem zdolnych i poszedł przed siebie ... Was kazat uś

Al>e, mości generale, j,użbyś .mu wv'"'O- oficerów ... prawda, niesporo ,będzie ciskać! Szkoda! Dobrze nam było ra
cząć daL. Ale, mości generale, już'byś .wam, ofkernm pliechoty, ina kawa'1'erzy zem !... 
mu wypacząć daL. 1czas jakiś!... ,stów się zmieni·ać. Lecz znieście to i - świat nie torba, zakonkludowal 

- OtÓ'ż wlaiśnie o te:m .myślę! ludzi .vamiętailcie, że mars.zalek Davoust bę- Wosiński. - Spotkamy się jeszcze. Dai 
brak! .dzie o v.1as 1powiadomionym najdqkła: cie pyska!... I do zobaczyska! 

- Generale! - rzekł ocho.czo Pło- q,niej i pierwszy wakans w mających Wincenty Jordan nagle spowainial, 
:ryan. - J.am gotów, ·Choćby .zaraz! się formować regtmenta1ch was nie odciągnął na ·1;:tronę Pl·oi·yana i· ·zaczął - Niejasnem się to wydaje waćpa- .., 

f . . Co ja tu będę 1r.obil? !... W Pozmaniu ,minie! To t wiszystko ! No, f1or1ku daj niepewnym głosem: 
lOWi? Zw,a:żaj, ho tra i Ci 1s.1ę to Jesz- p k k S k 

kł siedzi.al? W ol'ę w drogę !.„ roszę ja .rę ę. po ojn1iej1szy jestem o rekonesan - Sl'uchaj Florek, będziesz w Oo-
cze nieraz. Rzeoz żołnierza roz azy .o laiskę, 11by mi nie danem był.o w_y- se i1 całość podjaz·du !... A i panu, kaipi- t t · h? r 

,wykonywać ... Z tą notatką udasz się ar ow1cac ..... 
l M.1 ,po.cząć teraz, gdy .najmnieji \PO temu tanie, polecam... _ Radbym,· lecz 111·e ·n r1·en1 .. :waćpan na kwaterę do genera a , I - Oh 1 w 

h d . 1· k czas właściwy!... - o. Generale! Zaiprowadzimy - Nie w 1·esz?. ! A moz·,e będz1·esz?! baud, który ci b:1iższY1c u 'z1e111 1roz a- ~'1r, 
S . - To mi- zuch!. .. Nai flor dr... Pirze- :i1ch badaj ido Sthmbułu ! - ·ozwal się _ lim'· moz· e będę'· _ odrzek• rna-zów i zaopatrzy należycie.„ praw się 1 

.i: k. · · · cież ci si.ę lka:pitall.skie sz:lufy 111a11'eżą, raźno Wosif1sk.i. ch1·naln1·e Gotartowsk1·, zdz1'w1·ony ni·eco dobrze, ,a szlufy foiicets. ie cię rn:e m1-
~ . b . . k·1 do ·czarta! Temba111dziej, .że oto imam za - Dobr.ze, dohrze ... byile nie na ma- pytaniem . .ną. Ui11m imieniu wacpa1na, o JUZ ti-

ku Dziewanowskich miatem, jako dziel ' miar wysłać dę z ka1p,itanem WoS'iń- nowce ! Desamps wyda ·panom umun- - No słuchaj, Florek ... jak będziesz 
.nych żołni erzy. To wszystko! Dr-ogi ,S1kim, ,;i choć .i jego zaislugi w gwatdyi durowanie ... Tak, trze1ba abyście wśtród w Gortatowicach, pozdrów odernnie 

.narodowej- nie były pewno mniej1Si~e -1- żolnierzy 'należyte zachowanie mieli! tk d · d d · t · · n .szcz ęśliwe.:, życzę .... Powtarzam, misya ma ę, z1a a, ro zens wo ... I.„ i.. pa -
, . d } ,lecz tyś już wiarus praw.ie! Masz czter Ruszajcie - ows w drogę, iezas !„. nę Urszulę tak7.e pozdro'w '· .wazna, że się wacpanow1 ·osta1a, za- _ 

_ wdz.ięczaj to zna:jomości języków i te- .dzieści bitew!?... .Milhaud już się pewno nie'Cierpliwi !... Ploryan spojrzal na Wincentego, 
mu mojemu wewnętrznemu przeświad- . - Pięćdzieisiąt dwie! - odpowie- ,W Imię Boże id~cie ... torować drngę ! nie pojmując zgoła tej niespodziewanej 
czeniu, że Dziew~anowski żaden nie za- .Q1zial Ootairt«Ywsld, -zalf'Umieni·ony1 od Dąbr.owski i Wybielki czule .pożei- jego pamięci. Młodszy Jordan tymcza-
.wodzi !... ,dobroci a licl 1skawości generała. ,gnali Ootartows'kiego. Wos.ińskiemu ski sem chwycH silnie dłoń Gotartowskie-

Dą'browski pokiwał głową: .nęli przy)aźnie i dali ·urn znak do odej- go i szepnął: 
- Generale, bodaj mi przyszło... p t · · J, f" 1 D i· , · 

- a rz.c1e, 'Pame · oze ie „.. a i- sc1a. - Pannę Urszulę także pozdrów!! 
- Nie koit'1cz! A pamiętaj·, że gidy- b · k b ~b fl ct • • M' I· · pan w o cem wo3s u Y1 y geper,a- oryan wysze i z pa1acu ie zyn _ Owszem! Dzięku1·ę ci bardzo za 

byś mia l po ledz, spełnisz tylko obowią ł · 11 N. · 1 K ·t · w -, k' I k · · em moze. .... ie, me. · aipl ame osm s Ic 1 rozgorącz owany meco a prze1ę poczciwe intencye ! _ rzekt floryan je-
zek ! ski, 'Ilie ubliżam iwwsze'] szarż ... r lecz ty ważnością nowego zlecenia. Wosiń szcze więce1• zdziwiony 1· nie 

1
zastana-

Dziewonowski ·odda.fil się. Z twa l d · d k d k. b • · k · lk f tego m .o ego wiarusa ipa ' ·Omen ę s 1 na ra1 w1ę sze1 ty o antazyi a o- wiaJ·ąc się dłużeJ·, 1·ąt żegnać Iiermelau-
rzy Dąbrow~,k i ego mikła nag:'e suro- · d 1 h t p d t tl 1· 

wam me am. c o Y. - rze pa acem spo rn 1 1sto- sa, upomina1·ąc, abv nie zaspał spraWY· .Wiość i p·owa?"a. Poszedł ido Ooitair1ow o 1 1 I( , tk. · t · · ł J d · Ii 1 · } J d 
h - .enera e. ro ie 1es moie z 1ącyc l or anow. crme aus uc1eszy1 Iiermelaus zaklął się parę razy „o ,Ski ego, 1ująt go przyjaźnie za 1raimię: I • o t t k' · · 1 t 1· · · · · me o ar awsi Lm vrzy11rucie s wo,. eq się mezm1erme. morza do morza", ścisnął ręce kapita-

- No, Florek? Jakże?!... Ruszysz bada.ii dziś d.o jego ·pułku bym się za- - Jesteście przecie! Myślałem, że nów i pociągnął zamyślonego brata . 
. znowu! Aż i\.ll mi na Ci'ebie patrzeć!. . . ciągnął - wtrącił zie szczerem .uznq_- się z wami nie zobaczymy. Bylem wl1a- Towarzysze się rozstali. 
Panie Józefie! Zna·szże go!... Ledwie z niem Wosiil.,ski. śnie u sekretarza, dał ci mi pakiet cały... I 
Warszawy wróciL. - I słusznie! Pewno ~o to inie mi- a teraz sam nie wiem, co robić! Noc listopadowa otulał'a zwo na 

Wiem, wiem - podchwycił Wy- nie!. .. Mości pamoZJniku Ootartowiski, - Jakto? Przecież rozkaz wyraź- swym mglistym całunem mury Pozna-
.błcki, podchodząc do 1porucznika i ści- imi:eniem cesarzt1 komenderuję dę na ny, zgłosić się do pana Szołdrskiego !... ~~~~~i~,s~~;~~~~o~e:~~ g~ł~~~0n;~~~~j ska1jąc go za rękę. - At, pamiętam wy- kapitana 'Strzeków francuskich. - Ależ Florek, od mor:za do mo- . 
b . .k ' p . . t . ·1 - n'ect•urr r.ozkaz·u '· - OZ""rał s1·,„ rza '· Tqk z.'l. !'raz w 1·edne1· cl1·nr1·11· ·'··· wania, mar słodkich i widzell. prom1en-, orrne poruozm a. ' rzeciez o na1P.l - vv ł fó., w ~ i - - '·" "' nych. Swiatla gasły powoli - cisza gtę 
nie jszy słuchacz naszych rwykladów w .Gotartowslki, a przez .czol·o jego wzc- · - Gdzie tam! - wtrącił ironicznie boka słała się dokoła \vśród oddalone-
legii. I(apitaJn PaJszkowski, wyiklhdają szla niedostrze.g.mI!na chmura. Wosi!1ski. - Macie czas do Sylwestra! go gwaru i coraz rzadszych pokrzY-
cy matematykę i naukę języków, od- Dąbrowsiki ją dostrzegł: Zaczekajcie sobie, aż przynajmniej Fran ków, dobywających się z oświetlonych 
chwalić go nie mógL. Ba, przyporni- - Ro~umi,em ! f.l.orek, mominacya cuzi będą u Pn1kiera na Starem Mieście. jeszcze traktverni. Naraz w oddali, roz-
,nam sobie, jak namawiał porucznika 1 to dnvHowa bąidź przekonany że nie łfermelaus się zawstydził. legł się przytłumiony dźwięk trąbki, a 
Gotartow.slki~go, aiby do arty.Jeryi t zezwolę, nb~ś długo prncowal 'na sh- - - ~t. żart~! Idzie ·się przecież! A • w ślad za nim zadudniały kopyta.„ 

.wszedł!... Cieszę się szcze1rze, że wnć l wę frnn1cuskiego pułku!... Baczność! wy gdz1ez macie?... Oddział kRwaleryi wyciągnięt~rtl 
pana widzę przy z·drowiu ! ł Panowie kapitanowie, 1natychmiwst u-1 - Za godzinę ani dymu, ani popio- kłusem przebiegł przez rynek i 1znikl 
-Mości komi1sarzu, .mnie to rnczej ł dr; 'Cie się do generała Milhaud, a po lu z nas nie będzie!!.. • , d r . d . 

radować się należy, i ·ż danem mi jest j 1Przedstawic11iu 1się u niego, pójdziecie f - Patrzaj!... na cztery wiatry wsro u ie 1 omow. "°',;····· • 
oglą1dać męża tyle zasłużonego a1 wsla- ~ na kwaterę ido pułkownika Deschamps, ~ wszyscy poszli! - zauważył młodszy ,

1 
(Ciąg dalszy nastą.pi). „, ··· 

~i onego! ; który prowlldzi· przednią straż! Pułko 1 Jordan. - Właśnie Dziewanowski wy- :. ~:. -r ~, „ r· „ ~_ ~ ~ ... 



aczenie z góry, a~e której się oprzeć kowan.rch po po, ·ku a polecających ha
~:ernogę, podam Wam j·eszcze parę o- t katystycznych kandydatów o parła- · 
'ótnych uwag. mentu. 
~ Gdybyście d1cieli Jeszcze więcej z 
·ego \Viecu odnieść rez'Ultatów, to Was 
irze6trze'.gjam prze:d zwykłą pokusą k.a
•oe?;O '''ieca, to ·Jest przed namnoże· 
~ietn praktyicznych postanowień. 

Dobre są 'postula-ty. jako wyraz o
~:nii kat~Hckiej: Ąl~ poza pystulata
mi: - 1ak naJmmer 1s.zczegolowych 
~aktycznJTich, choć zapewne bardzo ży 
rotnych posta·nowień ! Nie sięg.am w 
zczegóły, 1bo tych nie znbm. Czy to 
:ikaś orga11izacya biblioteki, 1czy orga
:za·cya jakiegoś biura j,est bezwa.run-
10wo potrzebna, jako 1punk1 zaczepie
ia. Ale w poglądach naszych na or
nizacyę nieraz sądzą ilu1dzie, że zor-
·anizować trzeba -Od .razu- coś monstru 
:1nego. Zaczynają nieraz od daichu, nie 
·aś .od fundamentu. 
· Nieraz nowa myśl, - ba1rdzo wa
na, - gdy się jej od razu za szero
ie koJ;1 zakreśli. zostawiia niesmak i 
;lwód, a i zniche·cenrie, że nic zro:bić nie 
1J0Iano. 

,Dokończenie nastąip:i.) 

KTO DOTĄD NIE 
apisał „Wiarusa Polskiego" na trze

. !kwartał, winien to zaraz uczynić, je
·en chce, aby mu poczta wszystkie nu

' ery dostarczyła. 

·ziemie polskie~ 
~ Ptu~ Zacbt"tdnieh§ W~n'filii i M~znr. 
il 

z Kowalewo. Pan Makymilian Zie
D 'ski, rodem z Onievvkówca na Kuja-

ach, sprzeda!, jak donosi „Dzien. Kuj" 
- wói piękny folwark Lipnicę, 500 mórg 
a borowej ziemi chełmińskiej dawniej
d ią posiadłość p. Łęgowskiego koloni-
n cvi. 
,. , Starogard. Przed tutejszą izbą kar
t· stawał pan Franciszek Jażdżewski z 
ą lewa, oskarżony o noszenie sokolika. 
!- :okurator sam \vniósł o uwolnienie, do 
!!!! ~go sąd się przychylił, a koszta nało-

1 kasie pa(1stwowej. 
li 
;-
l-

Szubin. „Dobrowolna germaniza
ił ,a". Robotnik ttelmiński w Iwnie pod 
aj :ubinem otrzymał „pozwolenie" za-

enienie tego nazwiska na „łiellwig" 
lł, i siebie, żony, i nieletniego syna. -
~ł ~sarz kolejowy Duszyński z Bydgo

:czy nazywać się będzie Kombach. 
)- Mjnister skarbu postanowit, jak do 

izą pisma niemieckie, ułatwiać zamie 
·anie polskich nazwisk na niemieckie 

?! (en sposób, że interesenci nie pot:ze: 
a- iją opłacać podatku stemplowego 1eśh 
;o ~o to postarają. 

Rarwicz. Podczas piątkowej burzy 
sz lerzył grom w komin domu mistr.za 
ie ~larskiego Wojczaka, i wpadl do mi.e
n· lania, znajdującego się w szczycie. 

'mieszkaniu był chlopiec zajęty pra
:o, ni szkolnemi lecz nic mu się nie sta
lei Piorun pordzrywal w kilku miejs

h drut elektryczny i znikł, nie zapa
e- ·szy nic. Uszkodził jedynie sufity. 
a-

Z innych dzielnic Pols i. 

Lwów. „Sokól-Macierc ogl 1ł 
ina tępującą odezwę do mie zkańcó ~ 
miasta Lwowa: 

„W 1dniach 29 i 30 czerwca 1907 ob
ieho@i cale Sokol two poi kic wielkie 
1święto: „Sokół-Macierz" we Lwowie 
1święci uroczyście jubileu z 40~Jetniego 
,istnienia. 

Miast-0 Lwów może być dumne z te 
igo, i.ż bylo kolebką pierwszeg-o poL kie 
1g-0 Towarzystwa sokolego, które się 
stało macierzą całego polskiego ·o

kolstwa. 
Dziś w szeregac11 naszych s tużą 

;dziesiątki tysięcy najlepszych ynów 
Djczyzny, s?użą w zyscy, którzy czy-
1nem chcą współdziałać we \.\ ielkim 

dziele odrodzenia Narodu - dziś Sokol 
stwo polskie obejmuje wszyst·kie dziel 
!l1ice Polski i· na drugiej półkuli woła, 
1żeśmy nie zginęli. 

Na wielkie nasze święto zlecą Soko 
1łY polskie ze wszystkich stron Oiczy
i.Zny. 

Nie~hżeż gród· nasz pow.ita gości 
\Znakiem sokolim, który na czas uroczy 
stości ZUblyśnie W ·Oknad1 mieszk,~ll-
1CÓW miasta - niech świątecznym stro 
Jem i rzęsistem ozdobi.eniem okien 
Lwów oka·że drogim gościom. że raduje 
1się ich przybyciem, że gorąco raduje 
1się świętem sokotem i iak był polskie 
g.o sokolstwa kolebką, tak dzisiaj ra
iduje się serdec~nie nieuistannym po
tężnym ·pochodem po'l1siki1eil idei. soiko
Jej ". 
1 Z Wilna donoszą: Dnia 21 bm. ra
,no z rozporządzenia F;ubernatorn1, po
;licya zdjęb z ulr.c w W.ilnie tablice z 
1napisami w języku polskim. 

Dowiardujemy się, że prezes Izby 
sądowej \zwróc'ił uwagę sekretarzów 
ii ich pomocników w sądzric okręgo-
1wym, że poslugiwanie się językiem 
1polskim z publicznością w biur.ze, u
·rzędnikowi rosyjskiemu nie rprzystoi i 
up1rzedzil ich, żeby się to na przyszłość 
inie powta1rzało. 

Z Warszawy donoszą: „Oberipolic 
majster w .ostatniej 1chwHi nie pozw-0-
m niai urzą!dzenie1 dorocznej uroczysto
ści ,,Wianków" na Wiśle, które miały 

1się odbyć rw niedz.i,clę, 23 bm. Do To
M1arzystwa Wioślarskiego .zgłosił się 
urędnik policyi i wziął piśmie11nnc zobo 
,wiązanie, że zabawa się nie odbędzie". 

Łódź. W sobotę w fabryce Olsze
ra 1przy ulicy Leszno wybuchł pożar. 
Zni1szczyl on wszystkie budynk:i. Stra 
ty wynoszą 300.000 rb. Kiltlmset ro~ 
JJotników pozbawionych jest roboty. 
! __ ,_!. __ ._!.'!;! _ ____ _.!Ł_ -„--.!!!.!!L~!"'„_ ·- ·-' 

Wiadomości ze świata. 
Rezultat wyborów w Rumunii. 
Po wielldich irokoszach chfopskich 

1ministeryum wchowawcze w Rui:i~
:niri musiiafo iustą·pić miejs·ca rządowi 11-
1beralrn~mu. Parlament atoli 9zba i ,s~-
1nat) mi·aly za1chowi1w~ze ~1ększosc1; 
Jrzeba więc bylo rozw1ązac parla~ent 
1i rnzp·isać nowe wybory, ktore me~a
wno zostały ukończone. Do wyborcow 
;rząd wystąpH z manifostem, w którym 

Ze SI!łzka 6zyH Staropolski 1Przedsta'W.il swój środek vairadcz_Y w 
za .., /kwestyi agrarnej. Autor~m :pro1ek~u 
te· ](arb. Dwuletnie dziecko gospoda- jest minister Mortzuinu, ktorego uw~z.a 
a· aKloska z kolonii Worpie przejecha- ,ją zf1 „socyalistę" a to z P0:V·Odu sci
u- ~zostało wozem, napeł'nionem pia- ·~le przeprowa'dzonej zarsardy mter_wen
ry. em. Wóz przeszedł dziecku przez 1CYi ·państwa 'p~zy .kontraktach mi~d~y 
od .o~ę i szyję. Śmierć nastąpila ina 1wlaśdcielem ziemi a chlop~m dz1erza 
:a· eiscu ;wcą. Komisye rządo1we ma13ą w pr~y-

s . t szlości ustanawiać 1czynsz d~1erza-iemianowice. Po drugi raz w ym · · · b w'ązany 
u kwitnie gruszka w ogrodzie stola- :wny, który dzierza~c~ zo 0 ' , , 

na !A • , , • • b dzie uiis.z·cz11ć. Nic Jest to ·nowosc 
ia- ,,u1a1nki. - Zarazę ws ro~ mero~ac1: . ę . . rawodawstwie agrarnem; 
>O· 

1~r~~~ierdzono u robotnikow WaJdY 1 ~~~~~n:' ;zadzeinia istniaty i istnieją 
~~~ . ~.atowice. Urzęd?WY dzienn_ik dy- MT w~a~:~~szeniu takiego programu 
~tę cyi kolei w Katowicach na Gornyrn . d we,rro odbyły się wybory, z któ-
1e· ~sku do~osi, że ~y~ek~ya su~owo za- rzą holibe~ali wyszli zwycięsko i to tak 
~y~ ~la umieszczania 1ak1chbądz plaka- (f~f eice ~e na 8 mandatów liberafoych 
'eh lolskich na dworcach. Zak.az ten ?d ;d ·zyn~da zaledwie jeden zachowawca. 
JZ· ~0no dlat.eg?„ że pewna f1:ma me- (Nawet w senacie ci ostatni zdobyH za-

a ka wv~1es1la plakat P.olsk1~, , Jedwie 16 miejsc nai 112 krzeseł sena-
, „Schles1sche V olks Ze1tD;ng , ktora 4: kich 
ern donosi, dodaje od siebie: orsOlos~wanie w Rumunii, jakkolwiek 

vrr 1t''Narodowi liberałowie~ I~ panem ie 'e·st równe, jest jednakże taj·nem. 
,i ezeni na czele - będą się ni eza wo- 1 m ordimo tego rz~d wpływa na wybo-
····• K radowali, że królewska dyrekcy.a ł p wywierając 1presyę moral1ną, mają 

1 ~towicach nie zakazała przynaJ- I µy, ·uż ustaloną powagę i siłę trady- • 
ei rozszerzania pism ulotnych, dru- '" cą J 

rbor h 
·h r k ery t~ znym fakt m j t to, 

~e i wla i iele zjem y glo O\ ra]i na 
·andydató ~ liberainy h. 13yl to krok 

nie hez oblicz nia pofrt 1czne o. ła
~ci icłe ziem C) • tają . ię tronni -
t vcm rządowem, b dą mogli tern le
•piej wpływać na polity1kę gabinetu i -
.słabić daleko i<lą e plany mini tm or 
tzunn. 

ocyali ·ci t m razem nie brali ia
dneg-0 udziału w .aiitacyi yboriczcj. 
Przejście naJzdolniej zego icłJ ~1odza 
do tronni twa rządawego bez ~.rarun
lkowo wpłynęło na nastrój partyL 

Wilhelm Il i .Japończycy. 

Ce ,1rz Wilhelm przyjął na pokła
:dzie „łfohenzollern" admirala jalpori-
15kiego Yjunina wraz ze sztaibern i ko
mendantami obu jaipoi'1 'kich krążm: ni
ików T ukubq i Tnitosc. Admirał wrc;
czyf cesairzowi Wilhelmowi d11icło jc
rdnego ze znakomitych rzeźbiarzy ja
połiskich, grupę bronzo\Yą, wy okości 
.jednego metra, przedstawĄ·1jącą orła z 
,rozpostartemi skrzydfami na shak. 

Przygotowanie do wyborów w Rosyi. 
„Russkoie Słowo" donosi, że wiec

.minister s<praw wcw11Gt!r.znych Kryża 
µ1owski opracował już instrukcyę dla 
~ubernatorów w sprawie układania list 
wy,borczych. Ma ono być ukoi'iczonc 
do I p)lździemika br., poczem wydane 
hc;dzie pozwolenie TKl' ordbywa1J.1'.e zgro 
madzeri przedwyborczych. 

Rz~d rosyjski rozwiązał „Sokoła". 
Taka wiadomość nadcs7ta z pod 

Moskala. Prócz tego zakazał rząd wy
dawać organysokolskic. To wszystko 
skutki rozwiązania Dumy. 
!!! __ 

Z róŻDJO stron. 
JESZCZE RAZ 

prosimy wszystkie nasze Szan. Czytel
niczki i Czytelników, by karty poczto
we, jakie razem z „Wiaruscn Polskim'' 
otrzymali, zużyli \Ve właściwy sposób: 
Jedną kartę należy wypełnić, nalepić 
znaczek za 5 ienygów i nam nadesłać 

drn~ą zaś kartę 
prosimy dać znajomemu aby ją wypeł
nił i do skrzynki pocztowej wrzucił. 

Rzym. Po czterech dniach strejku 
tramwajowego w Neapolu rada municy 
palna spróbowała rozpocząć ruch czę
ściowy, ale żony pracowników kładły 
się na szynach, a mc:żczyźni wznosili 
barykady. Musiano użyć interwencyi 
wojska. które dało kilka salw, następst
wem czego jest znaczna liczba rannych. 

Charbin. Na kolei ussuryjskicj wy 
kolei? się pociąg z emigrantami, z któ
rych 6 utraciło życie, a 16 odniosło rany 

Berlin. Studenci Polacy, kształcą
cy się na politechnikach w Nicmczach, 
otrzymali już zawiadomienia o zmia
nach, jakie w ciągu dwóch lat mają 
zaj · ć w tych zakładach. Oto studentom 
poddanym obcym, bez względu na na
rado\\ ość, na politechnikach pominio
nych będą wydawane tylko świadect
wa z uko1kzenia kursu calkowitcgo. Pa 
tenty na stopnie inżynierów otrzymy
wać będą wyłącznie oby\Yatele Nie
miec zjednoczonych. Motywem tej no
wości je t chęć powstrzymania napły 
wu cudzoziemców z wyksztakeniem 
technicznem na po~ady w pai'1stwie nie
mieckiem. Młod1icż niemiecka z tych 
zakladó v 1· „ · się gorliwie języka ro
syjskiego i kL. zystając z zamknięcia 
\Yielu zakładów specyalnych wyższych 
zamierza do zajęcia stanowisk wyru
szyć do Rosyi. 

Towarzystwo polsko-katol. p. op. św. Józefa 
- - - w Geesthacht 
zalożone 24-go czerwca 1894 raku. obchodzić 
będz,ie w dniu 25 sierpnia 1907 r. o godz.. 110 
przed poludniem poświecenie sztandaru. Na
bożeń two odbędzie się wGeesthacht na sali 
pana Wecker, o \VJ'nfrniooej godzinie. naste
pnie zabawa i strzelanie do tarczy o nagrody 
i inne gry dla panów, pań i dzieci. Na obchód 
nasz zapra zamy szan. Towarzy twa z wszy
stkich okolic. Sposobność bardzo dob·ra, bo 
można koleją przyjechać ze w z ·stkich stron 
aż do Bergedorf, a potem ai do samego Oeest
hacht, poc iągi kursują co godzinę. SiZan. To
warzystwa zechcą najpóźniej aż do 12-go sier 
pnia z~fosi ~ się czy z chorągwią lub bez 11-
dzial :i.'czmą w uroczvstości naszej. \ szel
kic listy tyczące się Towarzyst\va nadsytać 
należy n<Xl adresem: Syhvcl'.'ter Nowak. i11 Neu
Bcsenhor t bei Geesthacht. Zarząd. (2) 

\ 'alne zebranie Głównego Komitetu Y· 
borczego Połs.kfogo dla e tfaUI, 'adrenD 

i ąslednlch prowincyl 
odbędzie ie \V uroczysto'ć ·w. Piotra i 
Pawia po poi. o godz. 3 ~ Gelsenkircbea 
w lokalu pana Lobek, Kirchstr. naprze iw 
ko kat. domu chorych. Na porządku dzien
nym znajdują się nasteouince sprawy: 1) 

pra\vozdanic rewizorów kasy i udziela
nie pok\ 'iłowania; 2) załatwienie sprawy 
bonów; 3) załatwienie sprawy regulaminu 
wyborczego. 4) uzupełnienie Głównego 
Komitetu Wyborczego. - Zwracam uwa
gę na to, że uprawnieni do udziału są prcze 
si powiatowi i ich zastępcy oraz delegaci. 
W powiatach, gdzie komitety powiatowe 
nie istnieją. uprawnieni do udzialu w ze
braniu są prcze i powiatowi i ich za tępcy 
oraz delegaci. W powiatach, gdzie komi
tety powiatowe nic istnieją, uprawnione 
są do udziału komitety miejscowe. ... pra
wy sq bardzo ważne, dlatego udział 
wszy tkich konieczny. 

Posiedzenie komfsyi regulaminowej od 
bGdzic się o godzinie l w tymże samym lo
kalu i tego samego dnia. 

A. Wojczytiski, 
prcze Gtówn. Komitetu Wyborczego Pol

skiego <lla Westfalii i Nadrenii is. pr. 

Towarzystwo św. 1'tłkołaja w toppcnberg 
poc.laic <lo wiadomości, U w sobot~. dnia 29 
czerwca, ur:tądrt..arny obchód 3 rocznicy po
święcenia chorągwi, na któr;:i zapra za.:my wszy 
stkri<;h lfodaków z Stopponber1' i okolicy oraz 
wszystkie Towarzystwa, które zaproszenia o
dcbraJy i te, które zaproszcl1 nic odebraly dla 
braku a<lrcsów prosimy, aby przybyły i cho
rągwiami i palaszami. zan. Towarzystwa 
które posiadatlą rogatki dla cl1orążych. pros;rny, 
aby chorątni bez rogatywok przybyli, p-0nic
waż pochód by zabz.amo. Porządek urocz.y
sto§ci nas.tepujący. Od godz. pól do 4 przyj_ 
mowanie bratuich Towarzystw; za kwadrans 
wym:i rsr. do kości o.la na polskie 11al>oie1istwo 
z kaza:1it..!1n pulsk :0m, po ·nabożei1St\ ie po~llód 
przez niekt6rc ulice na sa1lę, gdzie i1astąpi po
witanie gości i Towarzystw przez przewodni
CZŁ\cego, mowy pp. przewodnic1.ących, <lekla
macyc itd. nastcpnic teatr pod tyt.: „ zko
da w4s6w". Ws.tcp dla c1.1lot1ków obcy.eh to
warzystw 30 fen.. dla gośd p1v,C'd czasem 50 
fen., przy ka.sic 75 fen. O liczny uclzial upra
sz.a się. A. Zyber. przewodn. (3) 

Uwaga: Uroaz,ystość odbędzie się w lokalu 
przy ulicy Sredniej (Mittelstr.) nr. 4. 

J(oło śpiewu .,Jednośću w Osterfeld 
urz:ądza w święto Hotra i Paw/a wycieczkę do 
ogrodu p. Iioeniga w pobliżu cmentarza bott
ropskicgo. Podczas wycieczki będzie koncert, 
różne gry dla painów, pmi i <lz:.icci. Wymarsz 
z lokalu posic<lze1i o ~odz. 3. Wstęp dla pa
nów 30 fen., dla pań wstęp wolny. O Hczny 
udzia.r uprasza Zarząd. (3) 

UwaKa: W razie nicpo1?;ody odbęct7.ic się 
wycieczka dnia następnego, to jest w niedzielę. 

PlELORZY MKA DO ERL 
odbędzie si ę w nicdzic.:1;, dnia .30 czcr~wca.. 
Z powodu, że Towa.r!J,ystJwa wyjeżdżające po
ciągiem z Ka:m.ropu od udziatu w piel~nymce 
odstci'pily, będzie porząuek pochodu następu
jący: 

I. Krzyż. - Dziatki. - 6 panien nios~cych 
śW'iece. - · Nic.wiastv nic ·nalciące do Bract\ . 

II. Bractwa różai1ca Ś\V. i chorą-g'\viami 
i odzuakami: 1) Witten: 2) Wetter; 3) Barop; 
4) Hoerde; 5) Mengedc; 6 ).Ewing; 7) Dort
mund; 8) P::i.nny nio ącc świece; 9) Liinen; 
10) Dortmund. 

m. Towarz 'Sh\!a pok k~kafolickje: 1) 
św. Kazim:crza z Uiti.;endortmund; 2) Ś\ . .Tana 
z Altcr11bi:irrgc; 3) św. Józefa z Ewing; 4) Cc
cvlio •z Dortmundu: 5) św. Bairbar. z Annen: 
6) ~\\'. Jana z Wittcn; 7) Ś\\". Józefa z Wit ten; 
8) S\V. Józefa ;r,. Dortmund; 9) św. Barbary \'-! 
Uinen; 10) Jcuno'ć z rtnnundu; 11) Jana 
Chrzc. z Dortmundu; 12 św .. t;inis!awa 7. 
~ cłiann or . , \\. Wojciecha z Kawen; 14) 
św. Maircina z Denne; 15) św. Antoniego Y, As
sclll' 16) Scr~a Jezus wego 1r. Brambauer; 17) 
ś 'fil. 'Jadwi ~i z. Mc11~edc. 18) św. A1 toniel!o z 
Dortmund; 19) :w . .Jadwigi z Dortmm : 20) 
św .. farna z Riirrthe; 21) sw. ofoccha z Wet
ter; 22) św. Barbary z Ewing: 2.3 ·w. Walen 
tego z łfoerde: 24) Ś\V. Jana z Bar p; 2::i) -„ .. 
Wojciecha z Dorm1un<l: 26) Ś'\ • tani~fawa z 
Courl; 27) "\\' . \ mconteg-0 7. łieere1 1 : 2' ) Ś\\· , 
Jana z Wetter; 29) •w. Barbary z pler
beck, 

Pociąii ad7. :v • La'n w ~jeż<l~ają: Z Dort 
mundu rano o trcxl1..inie 7,33. z Aolerhcck o go
dzinie 8.00, z Hoeroc o g-ndz. 8.0S: z. \Va ~ 1c o 
godz. 8.33. - Cc·1a biletu 1.wrotnie~() : Z Dort 
n undu I.60 mr„ z pl rhc ku 1.20 mk., 7 

łiocrde 1.40 mk„ z Umr 0,75 n , Dal~ze szcze 
góf · \\' nro~ramach, które rruzem z hilctami ·uż 
tera'Z nahvć m żna u pp. przc\\•odniczw· · h 
towarzy tw. 

Liitgend()f'tmund. 
Ozna·mia się Ro<lakon . .że w nioozielc. dnia 

~() c?.crwca, bierz mv udzi;i,J w pie grz mice do 
\ · rl. "'vJeźdżamv co orawdn df e pociąsri 0m 
Tiadrnrvciajnym. i3!k a\' niej Ol?loSZOl'O, I ~z 
noci<1i;i:ir.m n 1C '?:'.' ·czaJ, "111 z or un \. Po
ci~g z, Liitgendortmund wYieżdża n ~ooz. i .o
minut rano. Riletó' ' <1bvć można aż ido p'ąt-

' ku u mnie, Oesoel nr. 58. 
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O zy ot orlyć 

podrotały zeszłego tygodnia we fabrykach · o li 0 lo 
Dzień przedtem zakupiłem około 100 sztuk 

l po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki zapas sta1·czy udzielam pr&y 

zakupnie gotówką. 

20 pr cent rabatu. 
·Jan Kwiatkowski, 

~ 735 

Dom kredytowy, 
Broch, Boehumerstr. łł:J. 

i?ti • a ł!!li9B i I Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. 
lh~d\!f!8*EFW'' '~--· 

1\Talewk~, 
Sokolówk~, 
Bojara, 
Ml~tówk~ 
Złotą ~ od~, 

zdrowotne wódki sławnej fabryki 

B. K a s p r o w i c z a z 6 n i e z n a 
poleca Rodakom na obczyśnie drogerya 

Konrada Millera 
w Dortmundzie, Bheinischestr. 4 
w Herten i. W., Kaiserstr. '9· 

711 

Służącą Polkę . 
Ubrania dJa mężczyzn czyści i farbu· 1 ehlopaka do 14 - I 

«.e prędko i tanio F ARBIERNIA OAL· 16 roku poszukuje od 

i.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. TeL zaraz (773] 

ar. ~:i~: Hoistede, H~ne. Eicket, Rohun2· Stef• Strykowski, 

BD~~!!B~Gnil!':Gl'!'SZ~.m!iimmz:iml.1iiUlllilli~~zml~·!!!· F,'ift 

li i niedać sobie przez konkurencyę ust miodem zasmarować. -
Kto chce rzeczywiście dobrze i tvnio kupić, ten vi.e po
winien się nikomu dać zwieść, ale przyjść tylko do mnie. 

Proszę czytać moją ofertę a każdy 
się zdziwi ! 

Na otłpłat„: 
meble na 1 :pokój wplata 5,00 mr. 
meble na 2 pokoje wpłata 10,00 mr. 
meble na 3 µokoje wpłata 20,00 mr. 
mebfe na 4 pokoj·e wpiłata 30,00 mr. 

Wyprawa A. odplata tygodn. 1,00 m. 
Wyprawa B. odpłata tygodn. ·1,so m. 
Wyprawa C. odplata tygadn. 2,50 m. 
,Wyprawa D. oc1Jpn1ta tyg.odn. 3,00 m. 

Pojedyńcze meble, jak. komody, łó-
7;ka, materace, szafy, bufety, szyfoinie
,rki, wóziki· dla dziteci, lustra, kana'"'"" 

-

już .przy wptacie od 3-4 mr. Dla tego 
powinien k:arżdy kupować tyko u 

•• s •eewmw·mrm n•m•• mn •* ar• r t 

Józefa Schwarzhoff'a, 
Re„klinghausen-Siid (B1·ueh), 

Boebumska ul. (Boehumers1r.) ł.9~. 727 
H' pobliżu apteki I poezty. 

Pierwszy najft'ł~k8zy i najznaeznłejszy dom 
kredytow1 ,,.. miej.eo. 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

pa „ . 
hausen, Linden, Hattin2eo, Lanl!:endreer • .!\lar· I Wanne, 
~e,::ock~~~!r.p, Kameo. Dortmund. Oertbe, StOcktrsasse 9 7, DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM. 

Szan. Rodakom z Wanne.-Crange 
i okolicy donoszą, iż z dniem I lf pea. rb. 
otworzyłem z Wanue-Crange przy 
ul. Herzog-str~ 12 742 

skład towarów kolonialnych 
oraz wszelkich artykułów spożywczych. 
Także będę :miał na shładzie towal'y 
kł'ótkie orazga.rderobęrobotnlezą. 
Staren iem mojem będzie pod każdym 
względem mieć towar jak najlepszy po 
jak najtańszych cenach. Prosząc szan. 
Rodaków o poparcie, kreślę 

Z Pzacunkiem 
Antoni Zimny. 

••• ••• łJ81ur;a skora ł rzetelna. • ••••• 

Kasa osz~edności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d . . Brahe.) 
Poszukuję od :?:araz lub I 
później do mego składu 
towarów kolonialnych 
skrzętną. (741) 

• 
uczennicę 

A. Stanikowski, 

~~~~~~ 
Piękne narodowe 

pocztówki 
RERNE, Nowa 
ul. li9. (Ne'l\Strasse) poleca. 

Elementarze Księgarnia „wiar 
w wielkim wyborze poleca Polski.ego". 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk.11 414141.J414' 
w Boehum. 111111 

!IWlmll„„„„„„„„„„„„„„„„„.1111:&•••W1mlllmlm„„„„.,g„ ... „„„„„„Ml\Ml\IBllllB!Jllll„„„„„„„„ ... „l&I„„„„„"' 

Jl. Bartkowiak, 
najstarszy polski skład mebli 

iw Gelse:a.kirohe:a.· HiilleD, ul. Wanaerstr. 243. 

Specyalność: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. 
Bufot dębowy. 

Szafonierka. Szafa do rzeczy. 

Maszyny do gotowania ł wszelkie sprzęty kuchenne za gotów kę i na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Roda.ku .25 proc. wpłaty. 

Lustro z szafką. 

• • 

Lóżko z materacami 

ni. Dworcov;a 79. 
(Bahnhofstrasse ). 

Krzesełko Stół do wyciągania. kanapa z pokryciem fantazyjnem 

•••••• • •• 
Polecamy bardzo tanio : 

a erykań kich pi e·k 
(łViische111Klammern) 

zi tylko 4 f 
o 

I 

• •• 
ielizny 

• • • • • • g 
~

ni. D r rcowa 79. 3' 
(Bahnhofstrasse ). 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkoWJDI. 

1cnodzi codziennie z Wliatkiem dni poświątecz
. Przedplata kwartalna na ooczde I u listowych 
osi 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr 

!tn. ,.Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku poc~ 
to wym pod 1.nakiem „L. polnisch nr. 123." 

I Imię Boże za llarc I OJ ZJZDC I 
Za łnseraly pl a cl słe u mi eJsce rzadka drobnere „ 
ku 15 f. °"loszenle. zamieszczone przed inseratu.I 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy 
„Wiarusa Polskiego" nalety frankować I poda& • 
n~b dokladny adres olsząc020. Rek<>1>. ole zw~ 

Redakcya. drukarnia ł księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Włam Pol3ki11 Bochum. - Telefon nr. 141'ł. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
'wić„ czytać i pisać po polsku! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swem•1 
iemcz:rć . się pozwoli! 

Z WJpadków dni_.. 

Miasto Berlin przeciw nauczycielom. 
Byly minister oświaty Studt rozpo

:qdził, aby nauczyciele podawali swe do
: dy z czynności nieurzędowych. „J(reuz 
itung„ pisze, że rozporządzenie to spowo 
~1vał zarząd miasta Berlina. 

Nauczyciele uważają to jako szykanę. 

1zety zamieszczają liczne głosy z powo
du dymisyi Studta i Posadowskiego. 
My Polacy, nic dobrego o nich powie

•1eć nie możemy. Nie spodziewamy się 

·by ich następcy byli choć o włos lepsi. 

trowcy wiedzą, że germanlzacya zna 
y to samo, co protestantyzacya a jed

nak germanizacyę uprawiają. 
.,Katolicy - niemcy na kresach wscho

ch''. Pod takim nagłówkiem zamiesz-
,,Germania" w nr. 144 obszerny artykuł 
mujący się „konserwatyzmem" niemiec 
.h katolików na wschodzie a to z powo
zalożenia „konserwatywnego Towarzy 
·a wyborczego na powiat zlotowski". 
między innemi mówi „Germania": „Nie 
~macnianic niemczyzny, ale wzmacnianie 
otestantyzmu a gniecenie i zwalczanie ka 
.ków - jest celem konserwatyzmu" na 
·1sach wschodnich. Kto tam, wraz z „Ka
~llsche Rundschau" sądzi, że może pod
:~ć niemczyznę przez współdziałanie z 
'Warzystwem dla kresów wschodnich, 
.dopomaga tylko do szkody sprawy ka-
1ckiej, nie przysługując się przytem niem 
·żnie. Pod hasłem: „walka z polskością" 
iltzą konserwatyści na kresach wscho
h·przeciw katolickiemu Kościołowi. 

Prawa antypolskie przygotowuje nas 
rząd pruski. 

Jak donosi pólurzędowa „Kolnische 
'.ung'', rząd zamierza w najbliższym cza 
oglosić memoryał obszerny co do eko
~icznej i politycznej organizacyi pola
r i dzialalności komisyi kolonizacyjnej. 
oryał ten ma mieć na celu przygotowa 
Opinii publicznej, do przyjęcia projek-
. nowych antypolskich ustaw, które je
iią mają być przedłożone sejmowi pru
illu. 

ld lrancuskl bierze się energicznie do 
żołnierzy, buntujących się. 

Okolo 600 żołnierzy francuskich zesła
ra karę do Afryki. Putk 17, który odmó
]:()sluszeństwa starszym, został odesla 
riGciągiem do Villa Pranca sur mer i 
Odesłany zostanie statkiem do Afryki. 

Na pocztę! 
.~inąt 25 .bm. a z nim obowiazek listo
\ ~o odbierania po domach przedpłaty 
i1~rusa Polskiego". I(to wiGc z tej spa 
i sc1 dot<td nie skorzystał, a chciałby na 
~0~,rzymać punktualnie „Wiarusa Pols
no .' ~i ech nie zwłóczy. bo już teraz 
~·a1w1ększy czas, lecz natychmiast go 
·na Poczcie zapisze. 

„Wiarus Polski" kosztuje na przyszły 
kwartał, jak wiadomo, tylko l markc 50 fen 
z odnoszeniem do domu 1 mark~ 92 fen. 

Zarazem prosimy o jednanie „Wiarusa 
wi Polskiemu" jak najwięcej abonentów po 
między tymi rodakami, którzy dotąd wca
ae gazet polskich nie czytają. w obecnych 
czasach zwiększonego prześladowania 
wszystkiego co polskie, w czasach nowej 
węlki kulturnej, nie powinno być domu pol
skiego, w którymby się gazeta polska znaj 
dować nic miała!! l(icpski dziś ten polak, 
który w swym domu polskiej gazety nic 
ma, lub nie ma czasu na jej czytanie!. Z 
pochodzenia i języka jest jeszcze Polakiem 
ale z uczuć, myśli i czynów już nam obcym 
bo działa częstokroć z własnej ciemnoty 
politycznej i ekonomicznej głupoty na na
szą szkodę. Takich obojętnych lub ciem
nych starajmy się pozyskać przez rozsze
rzanie pomiędzy nimi „Wiarusa Polskiego" 
dla dobra naszej wiary św. i narodowości 
polskiej. 

z przemówienia ks. arcybiskupa 
J. Teodorowicza 

na zebraniu wstępnem Zjazdu pisarzy 
dziennikarzy katolickich w W arsza· 

wie. 
(Dokończenie). 

Zgadzając się na to, rozejrzyjmy si~ w 
położeniu, i tak: 

Dziennikarstwo jest w strategii, - w 
katolickiej strategii naszej, - środkiem je
dnym zglównicjszych do osięgnięcia celu. 
Dobry strategik upatruje gdzie są strony 
slabe, i gdzie i w co się zaopatrzyć, aby 
swoją podstawę operacyjną wzmocnić. 
Mnożenie się pism bez porządku i ładu mo 
że sprowadzić konkurencyę i może wła
śnie zostawić opuszczone te miejsca, na 
które trzeba przedcwszystkiem rzucić o
kiem. To jest uwaga moja co do strony 
praktyki w dziennikarstwie. 

Pozwólcie mi jeszczezrobić uwagę, że 
zapomina się tak często, iż dziennikarstwo 
jest też realnem przedsiębiorstwem, do 
którego obrotu trzeba pieniędzy i dobrej 
praktycznej organizacyi; za dużo teoryi 
wkladać, to znaczy znowu marrtować si~ 
na piękne myśli, ale niewykonaln~. . 

Jeszcze jedno zastrzegam sobie. BoJę 
się bardzo, czy nie za ś~ialo ?uszczam .wo 
dze moim myślom, z ktorem1 po raz pier
wszy do Was się zwracam. Ale trudna ra
da, muszę dotknąć tej sprawy ter~~ i~
szczc, póki mnie nikt na:vet ~os~dz1c ~ie 
może o pozory nawet, ze mow1ę na Ja
kichś' podstawach, z dyskusyi wziętych. 
Więc dlatego je tu wnoszę. . . 

Wobec tego że idea katohcka będzie 
ogniwem Wasz~go .P.ostanowi~nia, dobrze 
się trzeba zastanow1c ~a :wstępie, ~o ~Y ro 
zumiemy pod kat?hck1em ~~1cnmkar
stwem". Trzeba się zast~now1c,. c? .my 
możemy wymagać od ide.1 .k~tohck1e1 .. ,a 
czego nie wymagać. Choc1az 1e_st to k\\ c
stya bardzo draźliwa, ale pros,z~ Jeszc~e r~z 
0 wybaczenie mi tei śm1ałosc1; bo Ja się 
lękam, _ lękam się w tern pi~r:":szem pr~e 
mówieniu, przesady. Ale s1lmc1 Jeszc~c ~1~ 
lekam, ażeby z kwestyą zas~dY., kat~hck1~J 
nie mieszano nazwy: „kato~1ck1 ' ktorą się 
kładzie przy różnych 01:ga~1zacyach. 

Organizacya _ to me 1cs~ kwestya za-
sady: to jest kwestya takty~1. , 

Ta kwestya taktyki n~oze byc szc~erą 
i na czasie: bo moie bYC potrzebne s1l~e 
oparcie katolickiego sztandaru: ale . moze 
niszczyć usiłowania pewne dla samc1 prz?' 

. czyny, że nie przybieraj~ nazwy: .•. k~toh
ckich" - zrobimy to me wczas I me w 

porę! } kl k' r ) (Grzmiący wybuc 1 o· as O\\· . 

Dostojni Panowie! g,~yby ~v kazdem 
dziele potrzeba było kł~s~ etykiet~, ,,kat~
r k". - gdybyśmy m1eh to rob1c, rob1-
l~~;ś1;1y przeciwnie i~k związki fra~c~
skie, niemieckie, włoskie: co gorsza, Z\\ ro-

dlihyśmy się przeciw tej wiekopomnej my
śli Leona XHI. która o~ółnic w Kościele pa
nuje, że demokracya nic jest katolicką, ale 
chrze~ciaf1skq. Musielibyśmy się zwrócić 
przeciw Piuso\vi X. który listem osobnym 
zasadę tę zatwierdzil, a pisma poważne 
twierdzą, że zwycięstwa swoje Centrum 
niemieckie w znacznej czcści zawdzięcza 
wlaśnie temu, że tej „marki" katolickiej nic 
wystawiało. 

Proszę jeszcze raz o ch~ć zrozumienia: 
tam - gdzie trzeba, - tam kładźcie, tam 
użyjcie tei firmy - jeżeli się czujecie na 
silach odpowiedzieć jej godnie. Ale pa
miętajcie, że wielk•t na siebie odpowiedzial
ność bierzecie. Bo jeżeli życic wykaże, że 
jest inaczej - to gorliwość wasza o nazwę 
mogłaby przynieść J(ościolowi szkod~ 
wielką. 

Powiedział pewien znany pisarz nie
miecki: ,,Tam gdzie brak idei, przychodzi 
skłonność do zastąpienia jej formą". 

Bardzo latwo wydarza się i to, że sta
nąwszy raz ze sztandarem katolickim, iden 
tyfikuje się ideę samą z własną - nieraz 
mizerną - osobą. 

(Grzmiący wybuch oklasków.) 
Są chwile, gdy spolcczcf1stwo potrze

buje największego skupienia i wytężenia 
sil,; gdzie można powiedzieć: „kto nic 
przeciw nam, ten jest z namiu. Uświado
mijmy sobie, że prócz nas, są ludzie inni, 
nie gorsi niż my, ale do pewnych związków 
nic należą, które noszą miano katolickich. 
Może nic chcą poprostu mieć do czynienia 
z pewnymi ludźmi, co naprzykład tem lub 
owcm odstręczają od siebie. 

Coby to byto gdybyśmy Ich odsądzać 
chcieli? 

Czyby to nie był szalony krok, i co by 
poci<}gnąl za sobą? Czyby to było godne 
noszenie naszego katolickiego sztandaru? 

WiGc proszę jeszcze raz, wybaczcie 
mi, że tak draźliw•l kwestyę śmialcm dot
knąć, ale myślę, żem to był uczynić powi
nien. (Gorące oklaski). 

Dziękuj,1c Wam za to uznanie, kof1czę 
swoje przemówienie. · 

Dotychczas l(ościól katolicki w Polsce 
miał w aureoli cierpienia puklerz. I w niej 
mial silę, jednoczącą z nim nawet tych, co 
w innych warunkach szliby osobno, lecz w 
tern cierpieniu naszcm wspólnem podawali 
sobie dłonie. 

Przechodzicie teraz w okres, gdzie ta 
aureola męczellstwa się zmniejsza; gdzie 
nieraz pomimowoli dotąd nasi stronnicy ma 
ją wolne rozwiązane ręce; przechodzice 
wi<;c w ten okres, gdzie musi się rozwinąć 
akcya i inicyatywa, gdzie macie przed so
bą społecze6stwo, co od Was pracy wy
czekuje. 

Dla tego właśnie podniosłem tę kwc
styę, ażebyśmy mogli teraz zrozumieć, że 
nie wolno nam marnować sil bezproduk
cyjnie; że nam się trzeba skupić wszyst
kim „w jedno", - stać pod sztandarem ka
tolickim, aby iść we w ·zystkic kierunki ży 
cia społecznego, żeby widać i czuć było, 
iż gdzie jest potrzeba narodowa, gdzie jest 
inicyatywa, gdzie jest co do zrobienia. tam 
są i katolicy, i to nie ostatni jak ciury obozo 
we. włóczące siG z tyłu armii, ale razem z 
społeczcr1stwem, w picrWS7,ych szeregach. 

A wtedy szczytna ta fqczność Kościoła 
i Polski stanie się nasieniem zdrowcm tak 
dla l(ościola, jak i dla drogiej 11am Ojczy
zny! 

(Długo niemilknące oklaski.) 

Polacy na Obczyźnie. 
Duisburg-Mciderkh, clnia ~. 6. 07. 

Szanowna Redak yo! Proszę zamie
ścić parę słów w odpowiedzi tej pra
sie która na nasze ukochane pismo na ob
czyźnie tj. "Wiar~1sa P~ls~i~go" . n~pada. 
Szanowni Panowic! Gdz1esc1e byh, Jak lu
dek prosty sam obie był zostawiony i btą
dził na bezdrożach w tych tu stronach zu
pełnie obcych i nieznanych? Czy się kto 

znalazl, coby nam podał ręk~? 
Jak nrnie wiadomo i :vszystkim Roda

kom, o tn już dłuż.ej zamieszkują na obczy 
inie, to się pierwszy uami zajął czcigodn 
kapłan ks. Szotowski, po nim ks. dr. Lis 
nast~pnle panowie Brcjscy. I każdy, kto ma 
oczy ot warte, widzi i wie, że to, co u nas 
na obczyźuic istnieje, to nic wam panowie 
nieproszeni opiekunowie tylko własnej Pra 
cy i pomocy panów Brcjskich zawdzięcza
my. 

Wy nas, prostych robotników nic sza
nujecie, wy byście tylko chcieli nami rzą
dzić podług swego widzimisię, ale wam 
powiem, że to próżne zakusy. Czemu na 
obczyznę przychodzi ludek w sprawach na 
rodowych i społecznych tak malo uświa
domiony? Bo dotqd w kraju o lttd mało kto 
się troszczył. 

l~odacy zaś, kierownicy „Wiarusa Pol
skiego" podaj~ nam braterską dłor1, com 
ją sam po wiele razy uściskał wzajemnie„ 
lączą s,t; z nami prostakami, strzegą i bro
nią naszej sprawy. 

J cżeJi „Post~p" zamieszcza korespon
dencyc ludzi przewrotnych, to my tyl
ko ubolewać możemy nad takim nieroz-
Sqdkicm. Ludwik JankowskL 

llemle polskie. 
Praa Zaehodnicb. Warmii i M1zur. 

Pelplin. l(s. kan. l(lundcr, dawniejszy 
proboszcz przy kościele Panny Maryi w To 
nmiu, zostaf, Biskupcmsufraganem dye
cczyi chełrnifJskiej. 

Toruń. W poniedziałek, dnia l lipca 
odbedzie się w Toruniu zebranie krawców 
polskich, celem założenia osobnego od
dzialu krawców „Ziedn. Zaw .Pol." w Mu
zemn o godzinie 8 i pól wieczorem. 

Pelplin. Wiec „Straży" w Pelplinie 
został rozwiązany podczas przemówienia 
p. posła Kulerskiego. Poprzednio przema
wiali pp. Stroma z Tczewa i poseł Brejski. 

Mim" to towarzystwo ludowe dla Tcze 
wa zostało założone. Zapisała się dosyc 
znaczna liczba członków. Na rzecz Towa
rzystwa złożono 120 marek. 

Szczytno. W piątek toczył się przect 
szczycii1ską izbą karną proces · przeciwko 
redaktorowi ,,Mazura" p. Stanisławowi 
Zielińskiemu, ksicgarzowi p. Palkenbergo
wi i robotnikowi Piętkowskiemu o rzeko
my opór przeciwko władzy pa(1stwowei. 
Przestępstwa dopatrzono się w artykule o 
strcjku szkolnym, napisanym przez pana 
Piętkowskiego. Pana falkcnberga skaza
no na 100, p. Piętkmv kiego na 150 marek 
kary. Za p. Zie1Wskim, który •lla termin 
nic rrzybył, postanowiono wysiać roz1·az 
natychmiastowego arc ztowania. 

Z fiel. Kt Pozn kfo ·~ 
Gniezno. ,. tcno" fabryka wyrobów 

chemkznycll (spółka zap. z ogr. por.) zo
stał:t tu zawiązana w sobotę. Vo Rady Nad 
zon.zej wybrani zostali na t~pujqcy pp. me 
ccnas Stanislaw ,'czaniecki, Broni. ław 
Hoffmann . .Marceli "' ławski z \ ielichowa. 
Józef Wyrybkow ki i k . Franciszek Gu
zikowski. Zarząd stanowią pp. Antoni Sci 
galski i \Vacła ;\r Vyrybko\-ski. 

' Wszelkich iuformacyi bliższych udzie 
Ua pan mec. t. czaniecki w Gnieźnie. 

Janówicc. l( . emeryt l(onstanly l(u
cht:.rskj z Janówca, dawniejszy długoletni 
proboszcz w Brzykorzy tw1 pod Zninem 
obchodził w niedzielę, 9 bm. 50 letni jubile
.11sz kapłaf1stwa . 

Bydgoszcz. Przed sądc1 1 przy i głych 
w Bydgoszczy . tawała 20 letnia Kaźmiera 
Climiełewicz. córka murarza z Inowrocła-
v fa. Oskarżono ją o to. że ohutnie znę

ca la się nad dwuletnią Maryq Nowak, któ· 
ra jej rodzice (Chmiele ;t,·iczowie) wycho· 
wywali. że dziewczynka umarła. Morder
czyni została skazaną na 'micrć. 



Poznań. franciszek I(ramer skazany 
został na śmierć za zamordowanie leśnika 
.Kia u a. 

Szamotuły. Wszyscy przedsiębiorcy 
budowlani podpisali się na nową taryfę ro
botników, zorganizowanych w „Polskim 
Związku Zawodowym". Strejk trwal tylko 
dwa dni i to częściowo. Ruchem zarobko
wym kierował p. Piotrowski z Poznania. 

Gniezno. Redaktor „Lecha" pan Jan 
Teska wYjechal do Poznania, aby stawić 
się tam do więzienia celem odsiedzenia 
sześciotygodniowej kary więziennej. 

Ze SJ'\zka czyli Staropolski 
Brzeziny pod Bytomiem. Podobno po

szukiwania węgla, jakie tu w okolicy wy
konywano, doprowadziły do bardzo zado
:walniającego wyniku. Natrafiono w ziemi 
pokłady węglowe tak grube, że dobrze się 
·opłaci założenie tutaj kopalń węgla ka
miennego. 

Wrocław. W sobotę, dnia 22 czerwca 
.udzielil J. E. ks. kardynał Kopp w kościele 
św. Krzyża we Wrocławiu dla 59 alumnów 
święceń kapłańskich. Z wyświęconych na
~eżą 47 do biskupstwa wrocławskiego, 4 
do arcybiskupstwa praskiego, 8 do zakonu 
księży franciszkanów. 

Z naszych okolic zostali wyświęceni: 
ttenryk Bahr, urodzony roku 1881 w 

Opolu; Ernest Blasky, ur. r. 1878 w Gliwi
cach. Roman Dzicwior, ur. r. 1881. w Pa
:wlowiczkach w Kozielskiem. Jan Gladisz, 
ur. 1881 r. w Żorach; franciszek Gojny, ur. 
:r. 1881 w Roszowickim Lesie w Koziel
skiem. Alfons Goldmann, ur. r. 1883 w 
Liskach w Rybnickiem. franciszek Górek, 
IUr. r. 1882 w Rostkowcu w Prudnickiem; 
1Jan Grzonka, ur. r. 1881 w Raciborzu. fran 
cisżek Joachimski, ur. r. 1882 w Jaryszo
wie w Strzeleckiem. Artur Konda, ur. roku 
1882 w Noroku w Prudnickiem. Alojzy Ko
tula, ur. r. 1881 w Krzyżanowicach w Oles
kiem. Ryszard Kulik, ur. r. 1881 w Zabo
:rzu; Pius Lerch, ur. r. 1881 w Biedrzycho
~icach w Prndnickiem. Oton Loske, ur. r. 
\1884 we Wielkiem Chełmnie w Pszczyń
skiem. Iiugo Poganiuch, ur. r. 1881 w Klu
czach w Gliwickiem; Adolf Pojda, ur. r. 
!1881 w Ligockiej Kuźni w Rybnickiem; 
1Wiktor Przylas, ur. r. 1882 w Górażdżu w 
Strzeleckiem. Wincenty Ruda, ur. r. 1882 
.w Gliwicach. Paweł Schmidt, ur. r. 1881 w 
My~)owicach; Bruno Schubert, ur. r. 1882 
~Lesznie w Poznańskiem. franciszek Sty-
1ra. ur. r. 1882 w Biedrzychowicach w Pru
kinkkiem. Karol Urban, ur. r. 1875 w Raci
borzu. Karol Wilk, ur. r. 1882 w Niem. 
Pjekarach. Edgar Wolf, ur. r. 1882 na Płoni 
pod f<aciborzem. Ludwik Wolny, ur. r. 
jllr. r. 1879 w Byczynie. 

Z franciszkanów zostali wyświęceni: 
Józef Kiera, ur. r. 1881 w Mysłowi

cach; Placyd Szczygieł, ur. r. 1879 w Bo
gucicach. S. Sobota, ur. r. 1881 w Gostomiu 
Leonard Kuchańczyk, ur. r. 1881 w Kad
łubcu w Opolskiem. Kazimierz Krajczyk, 
ur. r. 1881 w Dembowej w Kozielskiem. · 

~O) . 

ŻUBR, OWIE 
Opowiadanie hi~toryczne według po· 

wieści 
Wacława Gąsiorowskiego. 

(Ciąg dalszy). 

V. 
Pułkownik Deschamps pędzil jak wi 

· cher. Otulony irozlożystym płaszczem, 
1W nasuniętym na oczy kapeluszu, part 
konia ostrogami naprzód, spoglądając 
niekiedy groźnie poza siebie, gdy ko
nie ciągnącego za nim szwadronu zwal
niały biegu. Czasem znów, dojrzaw-
szy na skraju drogi chatę wieśniaczą, 
dworek szlachecki, pałac magnacki lub 
krzyżyk kościólka·, osadzał raptownie 
konia i cedził przez zęby do jadącego 
luż za nim Ootartowskiego: 

- Eh bien?! 
Wówczas Floryan spinał konia i 

:wraz z W osil1skim i kilku strzelcami 
~ysuwał się naprzód. Rozpatrywał dro 
~ę, zaglądał do chat, lub wieśniaka mię
dzy oplotkami zdybawszy, pytaniami 
zarzucał. Szwadron tymczasem wlókł 
się stępa, czekając rychło pułkownik ra 
portu nie wysłucha i pałaszem nie ski
nie. 
. Na postojach a wypoczynkach puł
kownik na wszystkie strony rozsyk1ł 
"Wywiady, w których Gotartowski z 
1Wosińskim ciągle udział brali. Męczyło 
to mlodych kapitanów, Floryana bo od 
konia był odwykł, a Wosiński;go bo 
takiej, jak mówił, piekielnej służby 'nig
dy jeszcze nie odprawiat 

Już to Wosii1skiemu w ogóle nie po 
myśli byla ta droga, a może bardziej 
jeszcze pułkownik. 

Z innych dzielnic PolsM. 

~ó.dź. Gen~r~l-gubernator wojenny 
zaw1es1l na tydzien pismo „Glos" w Lodzi 
z~ ~rtykul o zamachu na naczelnika wię~ 
ziema. 

Żytomierz. Zamknięto gazetę Glos 
Wołynia". Drukarnię opieczętowano." 

. D~ ~ie~c dono.szą z Męciwy. że w ogro 
dz1e me1ak1ego Biernata znaleziono zako
pany olbrzymi skład broni. Odkopano 350 
browningów, 180 karabinów systemu Mau
~era i kilka tysięcy nabojów karabinowych· 
1 rewolwerowych. Biernat był w czasie re
wizyi nieobecny, żonę jego Zofię uwięzio
no. 

Łuck. W nocy dokonywano masowych 
re_wizyi u młodych izraelitów, z których 
wielu aresztowano. Również starannie re
widowano drukarnie. 

np 

W otwarte karty. 

Pod tytułem „Niemcy i rosyjski za
mach stanu" zamieściła „Schlesische Zei
.tung entuzj_as~yczne p~ochwały dla polityki 
r~ądu ros~Jsk1ego, ktory przez rozwiąza
m~ dumy l n~~ą ordynacyę wyborczą 
·„n:etylko zmme]Szyl znaczenie frakcyi poi 
sk1ej -yv ~umie", lecz „chce zawczasu przed 
polsk1em1 wpływami drzwi zamknąć." 

„Wskutek tej polityki mówi dalej Schle
sische ~eitun(' :-- muszą się także ~bniżyć 
wys?lne . nadz1eJe Polaków poza Rosyą, 
gdyz .k.azdą no:':ą zdobycz, którą Polacy 
patraf1h wymus1c lub wyłudzić od chwiej
ne~o r~ądu, witali Polacy pod zaborem pru 
skim, Jako dalszą rękojmię wszechmożne
go wzrostu i narodowego wzmocnienia 
swych braci po tamtej stronie granicy, któ 
.ra. ostat~~z~ie musi wyjść na korzyść ca
.leJ polsk1sc1, Jest to wiadome że z rozwo
jem idei samorządu w Królest~ie Polskiem 
propaganda narodowa polaków występo
w~la także coraz zuchwalej w naszych pro 
wmcyach wschodnich. To też spodziewa
my się, że cios„ który uderzył w zabór ro
syjski wywrze pewien wplyw otrzeźwia
jący także na polaków pod berlem pru
skiem". 

Przynajmniej jasno i szczerze. 

Posłowie p~lscy a język urzędowy w parła 
· mencie austryackim. 

Redaktor „Polnische Correspondenz" 
ro.zmawiał z kilku postami polskimi w spra 
w!e stanowiska, jakie Kolo polskie zaj-
.m1~ w~bec ~ostulatu dopuszczenia wszy
stkich 1ęzykow do obrad w parlamencie 
wiedeńskim. Prawie wszyscy oświadczyli, 
t.e s.ą w zasadzie za równouprawnieniem 
wszystkich języków w parlamencie na ró
wni z językiem niemieckim, że jednak prak 
tycznie doprowadziłoby to w dzisiejszych 
warunkach do rozbicia parlamentu. Dla te
~~l!!!!!!!~~P..-.~ 

- Dziwna facyata ! - mruczał do 
siebie kapitan. - Nasrożony ciągle, na,.. 
dęty, ani doń przystępuj. Prawda, co ze 
mną nie bardzoby się dogadał, lecz prze 
cież do Gotartowskiego, do swoich 
Francuzów mógłby się ze słowem pocz 
ciwem odezwać !.„ 

Zaraz w pierwszym dniu ekspedy
cyi W osif1ski, chcąc dłużący mu się\ 
marsz skrócić gawędą, targnął cuglami 
i podsunął się do jadącego przed nim 
Flory ana. 

- Mości Gotartowski - odezwał 
się półgłosem - dalipan, ledwie się trzy 
mam. Dziewięć lat na koniu nie siedzia 
tern, a tu o lada wywczasie mowy nie 
ma!... Zrywaj się co chwila i na wysko
ki leć, niby na harce ... Dohre to, ale nie 
chciąż !... Lędźwie mi stęża to, chyba nie 
wytrzymam!... O!. .. jak to piszczy cu
dacznie.„ Musi i konie u Francuzów po 
francusku rżą„. Ale, gdzież mi tak pędzi 
my do licha? !„. 

- Mamy dotrzeć do pikiet pru-
skich!... 

- Ba więc idziemy na Łęczycę? .„ 
- Odzietam !... Lęczycę zostawimy 

na boku, bo od Wrześni nie poszliśmy 
na Golin, lecz na Pyzdry !„. Pułkownik 
pyta~ się już kilka razy o Prosnę. Może 
zatrzymamy się gdzie pod Kaliszem, 
a może i dalej jeszcze !.„ 

- tlm !... bardzo dobrze!... Tam 
czy owdzie, wszystko jedno!... Ale, prze 
cież nie jednego dnia !„. I co ten borsuk 
siwY sobie myśli!? „„ Nie wiem. o czem 
on tam z waszmością mówi przy rapor
tach, lecz coś mi się widzi, że onej sła
wnej u Francuzów dworskości ani krzty 
w nim się nie dopatrzysz. 

- Stary to podobno żołnierz!... 
- Niechże sobie ma z Bogiem dwie 

,go są P~lacy na razie przy~ajmniei ~a za- l rakterze tego porozumienia. Traktat ośw· 
,trzymamen;i dotychcz~so~e} praktyki par- cza„ że państwa, które go zawarty iad 
famenta~ne1. Na1ener~1c~m~1 podnoszą po- gną wszelkiemi sposobami będącemi \.i~a
stulat ro~nouprawm~ma Językowego w \rozporządzeniu, przyczynić się do z icb, 
parlamencie n~rodow1 d~~okr.aci, ale i oni nienia pokoju, osiągnąć zaś to mog:pe7-
chcą odczekac stosowme1sze3 pory. wnie przez zagwarantowanie wza· g 
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ta . d . . Jetnne 
s nu posia ama i praw nabytych w ter 

Wiceprezesi Koła polskiego we Wiedniu. ,toryach .n~dbrzeżnych morza Śródziemn!: 
ge, tudziez oceanu Atlantyckiego. 

Wiceprezesami Kola polskiego wybro 
no dr. Dulębę (dem.) dr. Gląbińskiego (nar. 
<lem.) i ks. Pastora (centr. ludowe). 

~zmowa Alberta z Clemenceau. 

O rozmowie Clemenceau z prezesem 
komitetu agitacyjnego winogrodników, 
Marcelinem Albertem, donoszą szczegóły 
następujące : Albert oświadczył prezesowi 
ministrów, że dzialając na Południu, nie 
zywil bynajmniej ukrytych celów politycz 
nych. Clemenceau odpowiedział na to: 
1„Wziąłeś pan na barki swoje odpowiedział 
ność ciężką. Krew, przelana skutkiem roz
ruchów, spada na glowę pańską i moją. 
Wracaj pan na Polu dnie, postaraj się napra 
wić, przynajmniej częściowo, to, coś uczy
nił i nawrócić współobywateli swoich na 
drogę prawa". Jak zapewniają, odda się 
następnie dobrowolnie do rozporządzenia 
władzom. 

Przedstawiciele komitetu winogrodni-
1ków zebrali się w Argelliers dla wysłucha 
nia sprawozdania Marcelina Alberta z roz
mowy jego z prezesem ministrów. Po wy
słuchaniu rzeczonego sprawozdania, ze
brani uchwalili odrzucić propozycyę preze 
sa ministrów i w dalszym ciągu działać, 
1iak dotychczas. 

Konferencya pokojowa w Hadze. 

Na posiedzeniu komisyi w sprawach, 
dotyczących wojny na morzu, przedstawi
ciel Niemiec zażądał rozciągnięcia konwen
cyi genewskiej na wojnę morską, przedsta
wiciel zaś Anglii przedstawił komisyi wnio
ski, dotyczące złagodzenia praw morskich. 

Rozruchy w wojsku francuskiem. 

W załogującym tutaj pułku piechoty 
zaszły rozruchy poważne. Tłum osób cywil 
nych powitat przezwiskami powracającego 
z podróży naukowej pułkownika Jamesa i 
odprowadził go do koszar, gdzie zebrani 
na podwórzu żołnierze przyjęli pułkownika 
gwizdaniem. Osoby cywilne, przed który
mi wrota koszar zamknięto, usiłowały wro 
.ta wysadzić. W końcu jednak udało się 
powszechnie lubionemu porucznikowi skło 
nić tlum do odejścia. 

Traktat francusko0hiszpański. 

Ogłoszony traktat francusko-hiszpań
ski w sprawie morza śródziemnego zape
wnia kilkakrotnie tak samo, jak i traktat 
angielsko-hiszpański - o pokojowym cha-

kopy lat! - zaperzył się Woliński. -
Mnie co do niego! Niechaj jeno obycza
ju nabierze, a polskich oficerów za hetki 
nie ma!.. .. Najęliśmy się, albo co?!... 

W osiński rzucił się podniecony na 
siodle, w tejże chwili adiutant Francuz 
jadący za Plaryanem, szepnął półgło-
sem: 

- Panowie! Radzę nie rozmawiać! 
Bo nasz „biaily" ogromnie się o to gnie-
wa!.. 

W osiński chciał zapytać się Gotar-
towskiego, co był do niego mówił oficer 
francuski, gdy nagle głowa sunącego na 
przodem pułkownika odwróciła się, a z 
ust jego wyszedł krótki rozkaz: 

- Silence!... 
- Co on mówi? - szepnął W osiń-

ski. 
- Żeby milczeć!... 
- A bodaj go pokurczyło !.„ 

Zatracony jakiś Kolonel! - bąknął pod 
nosem kapitan i pogrążył się w zadu-
mie. 

Nieukontentowanie Wosińskiego 
wzrastało coraz bardziej, bo też De
schamps istotnie zatraconyrn był pulko 
wnikiem !.. Zamknięty w sobie, zasępi o 
ny wiecznie, nawet na postojach nie do
puszczał do siebie, głuchym byl na 
wszelkie objawy radości szczerej, jakiej 
francuzom na każdym kroku nie szczę 
dzono. Odmawiał opryskliwie najser
deczniejszym zaproszeniom szlachty, 
zdobywając się zaledwie na lakoniczne 
„kiedyindziej''. 

Jedynym przedmiotem, który oży
wiał pergaminową twarz pułkownika, 
byli Prusacy. Każda najdrobniejsza o 
nich wiadomość wyprowadzała go z a
patycznego odrętwienia, a w małych, 
ciemnych oczach skry nieciła. 

Zaburzenia w Portugall. 

. Pos~ł por!ugalski oglasza note, w któ„ 
re1 oznaJmta, ze prezydent ministrów f'ra 
co, przybywszy przed paru dniami do Liz' 
bony, byl przedmiotem demonstracyj I<il. 
kuset, lud~i. strzelało .z rewolwerów. 
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Poli: 
cya ro-yvmez dala ogma. Dwie osoby zginę. 
ly: 40 ~est rannych. Następnego dnia pono. 
~1ly s1~ .rozr~chy. Obecnie w calym kra. 
011 spokoJ. Krol wyjechał do Abrantes. 

. • Jale słychać, król się wzdryga r;atwier
dz1c p_:op·::mowane przez prezydenta gabi
netu J-•ranca ostr-: zarządzenia z •):'wod' 
wydarzen Vv' nocy dnia 18 bm. • ' a 

. Folicya wtargnęła do pewnej szkoły 
~dz1e st:ud~nci śpie~ali marsyljartkę. 1 pro~ ' 
:ksora 1 kilku uczmów poraniono. 

Niemcy w Polsce pod Mosk~lem. 
Niemcy lódzc:y wystali deputacyę do 

Petersbu_rga z prosbą, by szkoły niemieckie 
w Lodzi zostały zupełnie oddzielone od 
szkół polskich. 

Na zlot do Pragi. 

Jako sprawozdawca techniczny, wy. 
sł~ny przez wydz!ał Związku sokolstwa poi 
sk1cgo we Lwowie, wyjeżdża we czwartek 
28 bn:. na Zjazd Sokołów do Pragi p. Ma. 
~talsk1, czlonek wydziału tutejszego Sokoła 
i sekretarz magistratu. Drugim sprawo
zdawcą jest p. Cenar ze Lwowa. 

Bunt ~v wojsku rosyjskiem. · 

Komendantów i wszystkich oficerów 
batalionu _saperów w l(ijowie - który i 

zbuntował się 18 bm. - usunięto z zajmo
wanego przez nich stanowiska. 

W 11 batalionie saperów w Odesie wy i 

bu.chl bunt. Z truden udało się sprowadzo
nym kozakom przywrócić porządek -
przyczem kilku żołnierzy zraniono a kliku 
uwięziono. ' 

Parlamentowi austryackiemu groni obstruk 
cya. 

. Poseł c~eski Klofacz grozi w swem piś-
1me „Czeskie Slowo", że Czesi rozpoczną J 

obstrukcyę na wypadek, jeżeli Rada Pań
stwa1 nie uchwali protokołowania mów, 
wygłoszonych w Izbie deputowanych w 
1ęzyku nie niemieckim. 

Żołnierzy swoich znał, a przenikał 
nawskroś. Jeden rzut oka wystarczał 
mu do wykrycia najmniejszego uchybie 
nia. Mundur nieoczyszczony, popręg 
niedociągnięty, pas bez połysku, nader
wai:y guzik nie uszedł nigdy jego uwagi 

Uśmiech nie istniał na twarzy De
schampsa. W chwilach dobrego humoru 
a te rzadkie bywały zjawiskiem, krza· 
czaste, siwe brwi zsuwały się bliżej pod 
okrytem zmarszczami czołem, powieki 
drgały mu zlekka, a z ust dobywało się 
k!rótkie, urywane parskanie. 

Strzelcy każdy ruch„ każde skinie
nie swego pułkownika rozumieli, a jego 
mata skurczona twarz była dla nich 
wielką księgą, w którem wypisanem by 
lo usposobienie, zamiary, a niekiedy i 
rozkazy Deschampsa. A więc · mówio· 
no o szeregach między sobą: 

- Jakże tam „biały'' ? 
-Parska! ... 
- Patrzaj!... Kapral mówił, że mu 

szczęka lata!... 

- Et! chcial ciebie nastraszyć !„. 
Albo znów strzelec, powróciwszY 

caJy z ważną wiadomością od generała 
chwalił się przed towarzyszem: 

- Oddałem papiery i stoję wycią
gnięty, czekając rozkazu. „Biały" rozer 
wał kopertę, rzucił okiem na pismo, 
spojrzał na mnie i parsknąl, a potem rę· 
kę mi pofożył na ramieniu i psyknął.„ 

- Psyknął? powiadasz!... . 
- Niech mnie pierwsza kula nie mi-

nie, jeżelim zełgał. 
- No, no! szewron pewny !.„ 

,.~----

(Ciąg dalszy nasta.pi). 



jcZYZ»a ! o ja!\ wielka potęga w tern sło-
. . . wie, 

ied!~ umysł Je poJmte, a serce wypowie 
kie ~dłnym jest wyraz, mieszczący świat 

. t . . d . . cały, 
1a '1'ispommema, na z1e1 poświęceń 

. , . chwały. 
1czyzaa ! to ta ustron, gdzie jesteś zro-

. . . . dzonyJ 
ędY sreJesz 1 zb1~rasz rok rocznie twe 

. plony; 
ędY dom się twój wznosi o~ryty drzew 

. . cieniem, 
gdzie kazdy ~amyczek jest jakiemś wspo-

. mnienieni. 
o ta ziemia, gdzie ciebie rodzinny dźwięk 

kolebce pieściwemi powitał jużm~:-!y. 
~dy przodków twych dzieje przetrwały 

. . . już wieki, 
edY matki 1 01ca doznaf eś opieki.„ 
am prawa ciebie bronią, boś synem tej 

· tiem~ 
arn twoi bliscy żyją. Ty dzielisz się z 

'· . n'iemi, 
radością i smutkiew! bo w dobrej - zlej 

doli 
e1t uśmiech serdeczny i lezka dla ciebie 
ewszystkiego zapomnisz, co cię tylko boli 
iedy wspólna modlitwa zabrzmi razem 

wNiebie. 

aśniejsze tam słońce, wiatr milszym się 
. . zdaje, 

iyz mogą ten urok i obce mieć kraje? ... 
ie! bo ta Ojczyzna, dana nam od Boga 

. o ziemia jest święta!,... Czy ona ubog~ 
iy w dary bogata. to jedno dla duszy· 
czących z nią węzłów, moc żadna ~ie 

. . skruszy; 
a daleka przyciąga swe dziatki i wola 
. k za nią tęstrnoty ukoić nie zdola. ' 

·czyzna ! to matka, co tuli do fona 
we dzi.eci kochane, ich szczęścia spra

gniona, 
1eme Im dala, swem mlekiem karmiła 
miłości też dzieci, jej przyszlość i sua'. 

lk! To jest Ojczyzna.„ W tern mieści się 
słowie, 

serce kochając przez usta wypowie. 
rn bracia powinność„. tam dla nas świat 

caly, 
· 1iat wspomnień, nadziei, poświęceń i 

io· 

u 

chwały! 

spraw r&botnlczyohll 
Woluy wybór lekarzy. W roclawska 

a lekarska urządziła wśród lekarzy gór 
'ląskich ankietę (opytanie), czy są za lub 
eciw zaprowadzeniu w drodze prawa 
olnego wyboru lekarzy. Z pośród za
nych 500 lekarzy nadeslalo odpowiedź 
o 288. Wśród tych oświadczylo się za 

olnym wyborem lekarzy 136, przeciw 
.\lekarzy. - Wedle naszego zdania nie " 
winni w tej sprawie rozstrzygać li tylko 
arze, ale także robotnicy z rozmaitych 
chorych, którzy lekarzy opłacają i dla 

o domagają się słusznie, żeby za swoje 
~iądze mogli udawać się w razie potrze
do tych lekarzy, do których większe 
ią zaufanie. Czlonkowie kas chorych 
~elkiego rodzaju, o ~tórych właśnie cho 
mają tu pierwsze słowo. 

Ostrawa morawska. Na terenie panują
c obecnie strejkµ górników w szybie 
eresa" zdarzyła się wczoraj eksplozya 
Yny. Dwóch robotników jest ciężko 
Ych. 
Niżnij Nowgorod. Między stacyami U

. ka i Obrocznoje kolei moskiewsko-ka
skiej dokonano zamachu w celu rozbi
Dociągu pocztowo-pasażerskiego. Lo
otywa zdruzgotała położone na szyny 
lady, Nieszczęścia z ludźmi nie było. 
Osnabruk. Na wysepce Borkum, od
zanej przez gości kąpielowych, został 

~rn. nowy kościół przez biskupa osna-
c~iego uroczyście poświęcony. Gmina 
lei wYsepce liczy tylko około 100 dusz. 
Qachmut. Splonęly doszczętnie zakla
Przemys1owe w Czasowym Jarze Ko-
0wskiego. 
Irkuck. Cyrk Serta zbrodniczą ręką 
Palono. Cyrk spłonął, w ludziach ofiar 
a. 

rę- ~edyolan. W Asti ujęto falszerza ban
,0w, który zdołal falsyfikaty swoje roz-
szechniać po calych Włoszech. , 
Meiningen. W mieście Meiningen (glo 
'llliasto państewka sas-ko-meiningskie
\Vyctano rozkaz zabraniający kobietom 
Ze • ' n1a długich sukni na ulicy. 

r-""' }est to bardzo na czasie. Takie prawo 
1nno być wydane w calem państwie. I 

I 

; :~1 
r. '; 
I 

~to nie wie gdzie i jak „Wiarusa Pol-
go'' ' · d zapisać niech poprosi o ra ę zna-
ego. ' 

K:.ro zapisuje ,, \riaru a Polskiego" na 
Poczcie lub u listowego, niech powie krót
ko tak: Bitte Zeitung „Wiarus Polski'' au 
Bochum ftir das dritte Quartal. 

Wiadomoś~i lilerac ie. 
. S~bi_łla Lechowa. Zbiór proroctw, jasno

w~dz~n .1 przepowiedni o przyszlości Kościoła 
~~ohck1ego, o prz)ijściu Antychrysta, o końcu 
swiata, o S!owiańszczyźnie i o Polsce. Doda
l}e . prorocze 21dania wieszdz.óv..·, uczooych i 
s~11ętobliwych mężów, oraz ważna i ciekawa 
wieszczba z klasztoru XX. Karmelitów w 
Bydgosz,czy. Zebrał Józef ChociszeW'ISki. 
! ; , Oto niektóre rozdzialy z powyższe] ksią 
zk1: Pnz.epowiednia o odkryciu Amery:ki. An
.tom Malczewski, twórca „Maryi", co mówi o 
przeczuciach. Dar proroczy Adama Mickie
wicza. Przepowiednie o Polsce papjeży Piu
sa IX i Leona XIII. Proroctwo pustelnika Jana · 
mieszkającego na pograniczu Sląska i Polski. 
S.tówlro o wieszczibie zakonnika ttennana, któ
ra byla 100 razy przedrukowana. Prorocze 
~d~nie - .Tadeusza Kościuszki. Wódz. przysz.ło
sci. Nieznany wiersz o oswobodzeniu Polski. 
P.rzepdwiedu1ie Jatkuba świętobliwego Ar,cy_ 
,biskupa gnieźniei1skiego. Przepowiec:Lnia Me
ternkha o ży:dach. I(s. Woronicz o przyszlo
ści Polski w poemacie: „Lcchiada" itd. 

Myśilą przewodnią „Sy·billi Lechowcj'' jest 
obudzenie nJdziei w kaidcj prawej polskiej du
szy, aby nie rozpa·czać. ale ~1podJziewać się 
lepszej przyszłości. Pewien z11akomity pfaarz 
\WyY"zekl: ,,Na1dziieja jest ,1naliiWię.kszą 1potęgą 
na świe~ie, bo la.godzi najsilniejsze cierpienia 
J p0ciesza lepszą przyiszlością". I<to stracil na
dzieję, ten jest bliskim rozpaiczy. Nadzieja je.., 
id!ną z: tych cnót, które dfa wielkiej ważności są 
zwane zinCJltami bo1sikiemi czyli tc(~lo1gicz,11omi. 
Utwierdzenie tej cnoty w sercach Po1laików i 
Polek jest 1dążinością „Sybilli Lecho1wej". 

DzieJk,o to wyszto na gwiazdkę 1906 r. 
Cena. wynosi tytko 30 fen„ Iz, przesy.tką 35 fen. 

„Wiarus Polsk·i", B-0chum. 

Ze Zjednoczenia Zawodow. Polskiego, 

Wiece „Zjednoczenia Zaw. Polskiego" 
odibędą się w uroczystość śś. Piotra i Pawła 

dnia 29 czerwca: 
W Hanun P'O polru.d1niu o giod'z. 4 u p. Ra·siselk. 
W Gerthe po poluidniu o gocltz. 4 u p. Brusta. 
W Alistaden przed p.oludniem o ~odzinie 11 i 

pM u p. de Poe!. 

W niedzielę, dnia 30 czerwca: 
W Bochum po po.fudu1iu o godz. 4 w hotelu 

„Wiktoryi". 
W Annen po pOtl'udniu O· 4 godz, u p. Lencl<. 
W Oberhausen~Lirich prz.ed pofodinicm o 11~ 

w loikalu P. Wi.lka. 
W Essen po pol. oi 2 .godz. na sa~i p. Oferath. 

Baczność :Ewmg ! 
Pooiedzeiniie czfonków „Z.iednioczenia Za

wodow~go Polsikieign nie odlbęidz.ie się w nie
dzielę, ty1lko w sobotę w uroaZi'.Y1S1~ość śś. Pio
tra i Paw.la po poJudniu o godz. 50 w lO'kalu 
p. Lamma, na. które się wszystkk:h czJlonków 
z1aiprnsza, a także Roda1ków. którzy mają chęć 
się dać zapisać do naiszei organizacyi. 

Dele~at. 

Zabawa Polska w Giinnhdeld
od,będ21ie 1sie dnia, 30 1cze1rwca u p. Augusta 
Arensa dla azfonków „Ziedn.ocz{)nia Zawodo
:wego Polskieg.01". (2) 

Uwaga: Czlo111kowie w.inni się sta1wić z 
!książkami, a ktoby sie cllcia~ dać za:pis~~ do 
.111aisze,go, grona, ttak samo moze to uczvmc;, 

Delegat „Ziednoczenia Zaw. Pol. . 

Habingh()rst. Zebranie ·czlonków odbę
dzie się dinia 29 bm. w <dzień śś. Piotra i Pa
:wfa o gold'z.i1nie1 4 u p. l(ettlin.ga. 
'_ Marxloh. I Deilcgatem je'St ·obr)uny /druh 
Wodciiech Szyima1iski, Fahren~ Peterstr. 40; 
zastępcą Wawrzyru . I(opers~i, Anina~br. 25; 
skarbnikiem fr. Musielak, Ehsenstr. 2, se~re
.tarzem Stan. Brzeziński. Bmc~hausen, Muhl
Jen1sitr. 21. - Mężowie zaufauua: Józef Ję
drawiak, Ottostr. 25: Maciej Wysocki, Ma
.r,ien1str. 37; Franciszek Nazarek, Brudkhausen, 
Miihlenstr. 25; Franciszek Guze.nda•, ~ alsum, 
Kammstr. 14 .- Zeb.ran.i~ 0~1bvwać. się bę_dą 
:w Mairxłoih ,co trze.c1ą niedz1e~ę. każdiego . mie
siąca w lokalu p. Platz, narnzmk ul. W1lhel-
.mowskiei i ~redniej. , 

w Riinthe o'brano Wydział, ~ ktore.go 
S.:cfad wchodzą: delegate!l11 Arnd~zei ApdrzeJe
:wski; ka<syerem Ja.111 Kowalewsk~, męz~ za
mfalnii3! Miclhal Ka1aztma1rek, rew1zoram1 kasy 
Andrze;i Rakowicki i Nar.. Hopa. 

Wiec w Sinsen 
odlbędzie się w sobotę 29 czerwca o godz. 5 po 
p.ofuid.niu w ~li ip. Se;hroede.ra, przy dworcu. 
O liczny udlzrnl prosi u 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie • 

---------Tow. św. Jana Chrzc. w Riintbe 
zasyfa 'SWY\1T1 sza1nawmym i gorliwym czlookom 

-PAWLOM-
---~Anicz<lcemu Wawrz.vnłakowl .i czlonk?· 

.przewvu ot • • • y zenia w dnm 
iwi Gatce na11s,e11deiczme.rsze z c · d . 

d 'eh !mieni.n. Niech Wam ~ ·row.i~ 
Ich g_o .iney~~uz'y z·y·1·cie nasi PaW'lowie Jak nai-
sz.częsc1 ~· • 
dJużej! (1) 

W imienilnu Towarzystwa z d 
arzą . 

tJl'riABEBEllii-illłillłl i 

Dnia 25 czel"\vca raz.stal •· z tym śwfo
tem z 1>0wodu nieszcze • cia na kopalni ,Eiberg" 
mój kochanv mąż, nasi drogi ojciec i nasz. 
ikochany brat 

ś. p. M a r c i n j a k u b o w s k i, 
roderu z ~kokowa pod Borkiem. w 32 roku 

iycia. P~zeb oob~zie ·ę w sobotę, 29 b. 
m. o godz. 'Pól do 9 przed pol. z kopałni „Ei
beri;r". O licz:ny udziat Rodaków z Horst, :Ei
berg i f reisenbruch uprasza.i a (746) 

W Jakubowska, T. Jakubowski, A. Jakubowski. 

Podoba.Io się Panu ł301n1 'zabrać z teg:> 
świata, zaopatrzoną śś. Sakiramenta, w w.icku 
42 fat, 11„miesięcy i 15 dni, moją naiiu:kochań
szą żonę, a naszą droS!ą matkę 

ś. p. M a r y a n n ę P r z y b y I e k. 
urodzon<i I(· t. 

Pc)lgrict odbę<lzie si~ w botę, 29 bm. 
z :domu chorych „Maricnhospital", Madenstr. 
w łiag-cn, na ~dtóry z.awa.szfa.m wszystkich 
czlronków Towarzystwa Ś\\'. Bartłomieja w 

łiaf!en, maz, Rodaków z ttag-011, \Vetter, Iier
decke, Iiaspe, Witten i okolicy. 

W smutku pog-·rążony mąż z diziećmi 
J21uicy Prz.ybyłek. 

Towarzyst,w-0· „Jedność p. opieką św. Barbary 
w Loontron 

donosi swym cZJfornkom, iż w niedzielę, dnia 
30 czerwca, po po~udniu o godz. 4 odbodzic 
.siG zebranie na sali p, Osekarnp. l.Jiczny u
dział czfonków pożądany, gdy:i; pr;1.yjdą wa
żne sprawy pod obrady, a mianowicie obór 
;nowego przewodniczącego i sekretarza. 
(1) Zarząd. 

Baczność Rodacy! Baczność Rodacy! 
Sprawa pielgrz:vmkl do Werl! 

Towarzystwo św. StaWiisława w Hcrne 
·donosi szan. czlonikom, iż dla bardzo ważnych 
powodów do Werł nie pojedziemy, Piciniątlzc 
wplacone na bilety zostaJną ·każdemu zwrócone. 
D~lej don(jsimy, iż w sobotę, 29 bm„ w uro
czystość śś. Piotra i Pawia przystępujemy do 
;wspólnej Komunii św„ chociaż bierzemy udzial 
w 1mcznicy TO'W. św. Antoniego w Bruchu. 
Wymarsz z domu czela,dz.j o 2 godz. po pol. 
Czfonko•w.ie o<l nr. 201 do 300 zobowiązani są 
się staiwić. Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Stianistawa B. w Styrum 
donosi swym cz.!b111kom, flż w sobotę, 29 czer
wca, zaraz po nabożcfrs1twic o god~inie Yi 12 
odbQdlzie się zcbrartic. O liczny udziaJ uprasza 
(l) Zarząd. 

Bac7Jność ReckJim?hausen? ! 
Towan. p. op. Serca Jez. w .Recklinghausen 
donosi swym czfo111kom, iż• w urocz.ystość śś. 
P1iotra i Pawla, 29 bm., odbędzie s.ię proccsya. 
CzJonkowie wi1nni się staw1i ć o godz. 7 i pól 
na sumę, po 'której wyimsza prnccsya. Cho- · 
rągicw o g·odz. kwa1drans po 8 stanie przc<l 
kościolem. O licz.ny udzial czJ:onków i R.oda
kó w prosi A. Roszak, przew. (l) 

BACZNOŚĆ KATERNBERO!! 
IW u.rOCZiYStość śś. Piotra i Paiwla, dnia 

29 czerwca, zaraz po wiclkiem nabożeństwie 
.na imalei saU p. Buerge:ra, oclibędzie s,ię pos.ie
dz.enie wszyis.tkich trzech z.arządów tutejszych 
Tow::nzystw, a miainowioie zarzą.dów T0iw. św. 
Stanisfawa K1ost'ki, Kota śp.iewu „Wanda" i 
.Tow. gimn. „Sokól". Dla teg·o uprasza się 
wszv~tlcicll az.lonków nakżacY'ch do zarządu 
tydi Towar7JY1stw, ażeby się jak naUliczniej 
stawili, ponieważ będa. obrady nad ważnemi 
5prawami. O Diczny udzial prosi 
( 1) Wojciech Stelmaszyk. 

St. l(ażmierczak, prezes Tow. św. Kazimierza. 
Szanownym Rodakom 

z Kaistropu, Me~klinde, Huckarde, lieme itd. 
donoszę, że ze strony wfa.dz.y maim pewine po
ważne trudności do pokonamia z pawdu nosze
nla czapek towarzyskich. Polożenie jest ta
kie, że odbyoie się pielgrzymiki jest na SZIWank 
!llarażone. Prez.esóW' od.nośnyich towarzystw 
uwiadomiłem o pofożeniu sprawy, W1'jaś111iwszy, 
że trudności tylko przez to ·dadzą się na razie 
usunąć, gdy towarzystwa odstąpią. od zamiaru 
przyb.ierania chorążvch .i podchorązych w cza_ 
pki towarzyskiP. h,1\ 1 to: 'konfederatki, rogatki, 
.maciejówlki. ;... , rnJo mi s.ię., że po stronie pre 
zesów zna.laz.rern wYrOIZumicnie. Dziś nato
miast otrzymaJem ze strony miarodajnej wiado 
mość iż towarzystwa z mieiscowo.5ci wyżeó 
wymlenionych 00stąJ)'ify od_ udziaiu w, J>ie_i
grzyimce, i spowodo.wano mH~ do odmowie.ma 
pociągu 1nadzwyczajnego z Iierne, KastrQJJ itd. 
do Wer!. O. Bazylt 

Towarzvstwo ~lmnastvczno.śpiewackle „Wie· 
niec" w Essen. 

W !Iliedz-ietę, <inia 30 czerwca o godz. '4 
po pol'udniu u p. Meistra (Alfredusbaus), ul. 
Prohnhauserstr. 19, u góry w malY'm pokoju, 
odbę<lzie się 

- pierWtSze PoSledzenie 
nowozafożonego w Essen t-OWarzystwa Polek: 
O liczny udzial prosimy szan. cz.tanków 1 

w&Zystkie Rodacm<:i z Essen i okolicy. 
(2) Zarząd tymczasowy. 

Baczność Hamm! 
Towarzystwo św. Stanislawa Kostki w 

ttamm weźmie także udziaJ' w pieilgrzymce 
do W erl il postępować będzie > ja'ko 20 . z 
rzędu. W Otg"Joszeniu przez pornylk~ to.warzy 
stwo to zostato wYJ>Uszozon~. O. B. 

• Ober.M:;uryllfilr 

IJ> a;e Tm czl om do · d 
CIC z.k Z3.1>0 • ziana n 29 bm. \\ 'P z. p 

d(lu pielgrzym 1 d ' e •elaer. ~ Ozn · · 
<Sie wszyst ·m Rodakom • Ober-Mar. loh, it 
!Piełgrzvmka qdbędzie sie w iprzysz1ą nie
dkiełe, dnia 3 bm. Po~dek pielgrzymki: 
1Plątek vo polofilriu przybedzje <i<> nas si<'t1Z 
~olski w celu sluchania spowiedzi św. u<1 ·ą
cych się na miejsce do\\ e. Bedzie sposo-
bność do soowiedzi aż do n iedzieli r . 
niedzielę rano o odz. pól do 5 msza . dla 
-i>ielgrz:ymóv.•. Po mszy św. udamy się • 
<l~ orzec do Neumilhl. O godz. 6.52 odj 2Xl. 
Rcxlacy mają sami dla siebie wa'S!ony. W t · 
pielgrzymce biertzc udzial 3 ksi ży p _. h. 
~órzy w Kevelaer azarria !!losić l>Qdą. O 
jaik naJliczniejszy udzial w tej pielgrlYmce, tak 
c:llonków naszego tow.. jak i wszystkich Po
l:tków w Obennarxloh uprasza się. 

Uwaga: Bilety zwrotne koszt , ć będą 
2,50 mr„a .nHYżna je J1abyć u gościnn go p. Cha! 
manna i w Bergma:ro!i.uh. ok naszego ko
·cioJa. T.aksamo można bilet :~r u mnie dostać 
ul. Kampstr. 100. Także książki dla pielgrzy
mów• można .u mnie <lostać. 

Pr. Snela, przewooniuz;:icy. 

Tow. glmo .• ,Sokół" w Qel. enklrchcn.Bułmke. 
mządza w święto Piotra i P.awla, idnia 29 b. 
miesiąca 

- - zabawe latową - -
na sali p. Hun<ita. ulica Wa11nerstr. Pcx.-z:ątek 
zabawy o god:d.nic 5 POI poludniu. Na zab:i
we wszystlkich Druhów i Rodaków mile za-
pras~mmy. Czolcm ! (2) . Wydział. 

Towarzystwo św. Antonief:O w Ober-Styrulll 
tlouosi swyu:n cZllonkom oraz. Rodakom w Ober 
Styrum i okolicy i Towarzystwom, !które za
proszenia odc:braly i tym Tow:arz.ystwom, któ
re dla braku adircsów :t.aproszci1 nic otlcbraly, 
~i obchodzimy w niedziel« dnia. 30 czerwca 
naszą 5-tą rocznice. ua którą szru1. Towarzy
stwa oraz wszystkich Rocliaków sen.lecz.nie 
zapraszamy. 

Program: Od 11;odz. l do 3 przyumowan.ie 
1bratnich towarzystw Ha sali v. Woiberga, ul. 
MiUhcimerstr. 93, przvstanck 1kolei eloktr. O 
godz.. 3!4 wymarsz do kościo.ta na nabożeil
stwo z kazanican polskicim. Po naboie1istwie 
p01wrót na sa1lę 1 S!,dzic sie odbędzie dalsza U
r<*;zysrość. Bcdzie koncert, pruiemów:icu.ia, 
doklamacye i przedstawfonic amatorskie p.o:.1 
tyt.: „Zaczarowane skrzypce". Wstępne dla 
czfonków wtsizystkich tQwarzystw 30 fen., dla 
nieczlouków 50 fen. 

Uwair:i: Ksi:tdz połski przyb~dzie w pią-
. tek 28 czerwca. Tego samego dnia 1.a.cZlllie 
się spow.iedź o godz. 4 tylko dla nieiwfast. W 
isobatę rruno o ~od!z. 8 wspólna Komunia św. 
l3rnctwa Różaf1cOl\vego. O godlz. 4 po poi. S1P0-
1wioc.lź dla :mężczyzn. O 'S!:OOZ. 8 wiecwrern 
będzie polskie kazanie. W .niedzielę rano o 6 
iodz. przystępuje towarzr:stwo \\>1Spóln.ie do 
l(omuniil św. Po po.tud:niu o ~o<lz. p6.l <l<> 4 na
bożeństwo z kaza111icm p.olskiem. O liczny u
dziaJ' w spOWrieidzi, w nabożcilstwie i w ob
chodz.ie rodzrnicy uprasza Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne 
donosi &Wym ctzfonkom oraz wszystkim Ro~ 
dakom w Wanne i okolicy, iż. w sobotę :w uro
czyi~tość iś'ś. Piiotra i PawJ\a ·Obchodzi nasze 
towarzystwo 18-ta rocznice na sali p. Unter
schemanna, ul. Dworcowa, prz.eto uprasza się 
szan. cz.lonków a prrzeidewszystkiem chorą
żych, aby się stawili o godz. pól do 3 po poł. 
ma sali. - Program: Od godz. ipól do 3 do 
rpól do 4 przy;jmowainie bratnich Towarzystw. 
Potem przywitanie TOIWarzystw i gości, kon
cert, dek)"macye, mowy i śpiewy. Okolo go-
1dlzinic 9 rozpocznie się ~eatr piękny, którego 
niejedni wicale jeszcze 111ie widzieli. Wstępne 
dla czlonków bratnich tow. ·ao fen., dla gości 
vrzed czasem 50 fen. Cz.tcmkawie bratnich za 
rządów mają wstęp wolny. Upraszamy wszy 
s~kie Towartzystwa, które zaproszenia otrzyma 
ay i te, które ·dla braku a<l.rcsów mproszeń 
nie odebraly, aby nas swą obecnością za'Szczy 
cić raczy.ty. Przedewszystkiem 7,apraszamy 
szan. Tow. św. Ja.dwi~i z Gerthe i Tow. św. 
Józefa z łierten. ponieważ i tam zaprosczenia 
wys.laliśmy„ a: może zaginęJy,gdyż odpowiedlzi 
nie mamy. Zaraz.em uprasza się miejscowe 
Towarzystwa, ażebv nam przy Mszy św. o 
godz. 8 asysto.waty z 1chorą~iami, oraz i za
mieisicowe, któreby nam i tę przyslugę wy
świadczyly, także mile zapraszamy, ponieważ 
jak w'idoki do tego czasu są, że po poludni11 p•l 
skiei:ro 1naborżeństwa .mieć t11ie będz.iiemy. Pomi 
mo to zaprasrzamy szan. Towarxystwa z cho
,rągwfami i palasizami, a tern pokażemy, że 
pomiędzy nami braterska mi.Iość panuje. 

Uwaga: Zaraze!l11 oznałtnia sie szan. cdon 
kom, iż w przyszd'ą . sobotę o godz. 7 raino 
przystępu1emy do wspólnej Komunii św. O 
liczny udz;iat uprasza Zarząd. (2) 

POSTBESTELLUNG„ ORMULAlł. 

kh bestel!e hiermit bei deni Kaiser
tiohen Posta.mt ein Exemplar der Zeitung 
„Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs
preisliste 128) fiir das III. Quartal 1907. 
und ;aahle an Abonnement und Bestell
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. . . . . . • ' <1. • • „ • • 190 ...• 

l(ałserlłclles Po1łult •••••••••••• 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom-narodowym, politycznym i zarobko 
„. ·-„:---... ..'Dl-... --..-----------*l---------------...... -..----------~·------"'"' 

#rye;bodzt cod2.iennie z W'Yfatkiem dni poświątecz-
·- -

1ycb. Pr7'0dplata kwartalna na poczcie i u listowych 
W)'nosi I mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
M fe.n. „ Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pOC% 

to wym pod 1makiem „L. Polniscb nr. 123. „ 
1111 Baże za 1111 I OJCZJZll J 

Za inseraty placl le za mieJsce rzadka drobne 
ku 15 f. ~loszenie. zamlesz.czone orzed lnS(;rlit1 • 
fen. Kto często oglasza otrzvma rabat. - Li i? 
•• Wiarusa Polskiego" należy frankować I pod t 
o~b dokladny adres :plsząc~o. Rekop. 11i1 zwr 

Reda.kcya., drukarnia I ksiQPmła znajduje sie w Bochum przy ulicy Małtbeserstr. 17. - Adre1 „Wiarus Polski„ Bochum. - Telefoo nr. 141.C. 
M.-•a•. ________ -· -- ·---- ---------··--- -- - n - ~!U!'! _____ • ___ ----- ~-------- -
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe ;I 
mówić. czytać i pisać po polsku! Nie 1

1

. 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 

zniemczyć się pozwoli! 
.se._ - ___ !li! S& * 

Dwoma świętami 
kończy się kwartał bieżący, prosimy 
zatem usilnie wszystkich Rodaków, by 
użyli w owe dwa święta wolny czas 
w celu pozyskania iak największej 
liczby oziębłych Rodaków dla sprawy ' 
narodowej przez zachęcenie ich do za
pisania ,,Wiarusa Polskieflo" na lipiec, 
sierpień i wrzesień. 

Kto z naszych Szan. dotyczchczaso 
wych Czytelników sam jeszcze nie za
pisał „WJarusa Po!1skiego" na przy
szły kwartał, winien to uczynić bez
zwłocznie, Jldyż numer dzisiejszy jest 
ostatnim w bieżącym kwartale. 
'*"' m - - _gg -- !!I}!"?'! - . -· *! HUI!! 

Z wypadków dni:,. 

Z powodu niesubordynacyi w wojsku 
francusklem, manewry się nie odbędą. . 

W miesiącach wrześniu i paiździer-
nLku odbyć się mające manewry w 
tym roku nie odbędą się z ·po\vodu ro
koszu wojska. Rząd masor'1ski we 
francyi może się przekonać do czego 
prowadzi rpodkopywanie wszelkiej po-

wagi. 

Zatarg pomiędzy Ameryką a Japonią 
zaostrzył się. 

Prezydent Ameryki Roosevelt po
dobno wetzwat \\1S'.Zystkich of.kerów 
ma1rynarki, którzy chwilowo nie pel
nią służby, aby się przygotowali na 
wypadek wojn~, która podobno wisi 

na włosku. 

W Szlezwiku daje rząd n~uczycielom 
marki za popieranie niemczyzny. 

Ośmnastu nau-::zyCrieli otrzymało z 
funiduszu dysp-ozycy]lnego wo 150 do 
200 mairek w na1.grodę „za skuteczne 
p-opieranie niemieckiego języka'·, co w 
zwykłej mo~ie nazywa się .,za niem

~zeni e" dzieci duńskich. 

Albert oddał się sam w ręce sądu. 

Wódz winogrodników francuskich 
M arceU.n Albert. który ·S')JOWOdował 
tyle zaburzef1, oddal się dobrowolnie w 

ręce 1Sad-u. 
Clemenceau telegrafował do Alber-

ta, że uczyni wszystko ·co moż!l;we, by 
umysły wzburzone uspokoić. 

W Tyflisie wykonano śmiały zamach 
na transport pieniężny· 

Pięciu kozaków i d\\ aj żołnierze 

towarzvszv!: transportowi 250 OOO ru
bli z p~·czt\· do fiilii banku pal1stw?we
go. w chwili, gdy wóz zbliżył się, d~ 
Placu Eviana rzucono bombę, k,toreJ 
Wybuch byl nadzwyczaj siJny. Zebra 
na publiczność rozbiegła się przcstra-

szona na wszystkie strony. By za
mieszanie jeszcze powiększyć rzucono 
8 bomb jedną po drugiej. Kilka osób 
poniosło śmierć. Wóz i pieniądze zni
kły bez śladu. 
'~'!:?'!?*•'!."!"' .'!! •. ~--- -

Z powodu dymisyl 
Studta i PosadowsKiego. 

Odclawna już krc1żyly pogłoski o zamie 
rzo11ych zmianach w składzie gabinetu ber
lir'1skicgo. Cała prasa berlif1ska nadawala 
wielkie znaczenie podróży kanclerza Bii
lowa do Kilonii, gdzie cesarz Wilhelm był 
obecny przy manewrach floty niemiec
kiej. Jakoż zaraz po przybyciu kanclerza 
do Kilonii w pismach HrZGdowych z.iawila 
sic wiadomość, że sekretarz stanu hrabia 
Posadowsky i minister oświaty dr. Stndt 
wn:czyli swe prośby o dymisyc, i że nastG
pcami ich bcdą panowie Bethmann-ttoJl
weg pruski minister spraw wewnętrznych 
i dr. łiolle, podsekretarz stanu. 

Dymisya hr. Posadowsky'ego nic zdzi
wila nikogo. byly ogólnie znane zasadni
cze różnice zdaf1 pomiGdzy nim a kancle
rzem. Ocena działalności politycznej hra
biego jest nic łatwa, ale b<ldź co bądź mu
simy przyznać, że .iest to umysł wybitny 
o daleko szerszych widnokrGgach polity
cznych, niż bardzo skromna postać kancle
rza rzeszy. R.óżnice zdań obu kierowni
:ków polityki znśidowaly wyraz nawet w 
wielu wyst<wieniach parlamentarnych. Tak, 
nie zawahal się powiedzieć raz hr. Posa
dowsky, że na dokonanie obiecywanych 
przez Billowa reform potrzebny bGdzic nic 
jeden dziesitltek lat. Nic malo przyczynia
la się również do zaostrzenia stosunków 
pogloska, która widziała w Posadowskym 
kandydata na stanowisko kanclerza. 

Następca hrabiego, Bcthmann-lfollweg, 
kolega uniwersytecki cesarza, cieszy się je
go wielkiem zaufaniem. 

Bardzo doniosłe dla nas ma znaczenie 
dymisya ministra oświaty Studta, inicyato
ra i gorliwego kierownika prześladowaf1 
szkolnych. Niestety, o ile można sądzić z 
ogólnej charakterystyki 11astGPCY Studta dr. 
łfollego, przytoczonej przez pisma herli11-
skie, nie powinniśmy się ludzić nadmicrnc
mi oczekiwaniami. Trudno spodzie\: ać si<~ 
aby kieruJJek hakatystyczny w szkolni~
t\vic prnskiem zmieni! się wraz z osobą mi
nistra. Boimy się nawet, aby nie byto go
rzej i aby polityka szkolna nic stala się je
szcze wic;cej cncrgiczn'l i ,,konsekwentną''. 

Osoba nowego pruskiego ministra spraw 
wewnętrznych, v. Moltkcgo. jest najbar
dziej bladą z cakgo grona świeżo. miano
v.· anych dygnitar;1,y. Jest to przeciętny t~
rzędnik pruski, który I aryerę S\~rą zawdz1~ 
cza jedynie czynom swego. gtosncgo stry
ja. Mianowanie to je t c1ek~wym ob1a
wem stanowczości cesarza i me rachowa
nia się wcale z opinhi pnbliczn~. pomszonq 
przez niedawne po~loski dotyczqce kama
ryli dworskiej, w której i:aibliż~Z_Y krewny 
obecnego ministra był na1mocmc1 skompro 
mitowany. 
___ y'llllWl9Jll.~_N_.~-~~~~~.-nzm~~!ll'l!!!!i!!!!J!!I~ 

w oś, iacłe prz szłość nasza. 
Że cl<iżymy coraz \\ ic:cej do uświado!nie 

ni a naszego, na to dosyć mamy do\ odow; 
lecz, niestety, nie dążym r do celu tego ta~, 
jak to być powimio. crnzcty nasze s~ara1.::i 
·ę aby zapal dla spr wy narodoweJ, dz1-

~~aj nam tak bardzo JJOtrzeb~y, zapanował 
pod każdą st~zcchą i nigdy ~1e ga~mą. Pra
ca ta chociaz· mozolna. cz_v ona Jednak 
spodzie\V(lllC wydaje O\\.·oce? . 

Dzisiaj naród polski, ni~ 1!1a~ący przy
. ,· ela chętnego do ofiar wsroc.1 mnych na
~~cJó,~'. sam musi czuwa~ i dbać na~ swem 
i.tświadomieniem. Ludzi, chętnych i z P?
, . n1·e1n dla dobra orrołu chyba nam me 
sw1ęcc ' e. 

brak. C;.i;yż mamy w którym narodzie t lu 
męczenników, którzy dla dobra sprawy it; 
poświęcają, nic dbai<lC o swe zdrowie, 
o byt materyalny - jak \V narodzie na
szym? Czytaj:1c dziś gazety polskie, wy
chodztlcc w zaborze pruskim, ani jednej 
się nie znajdzie, z którejby się nic wyczy
tało, że ten lub ów redaktor. ten lub ów 
ksiądz, ten lub ów ojciec nic został skaza
ny na karę wiezicnnCl. Za co? oto za to. 
że dbał o oś\viat~ czy to czytelnikf>w. czy 
parafian, czy wlasucj rodziny. 

To sq ofiary systemu, który dqży do 
tego, aby nas ,,. ciemnocie trzymać i aby
śmy to uznawali za dobre, co on nam na
rzuca. System ten gwałtem chce nas zmar 
nować i na swój sposóh przerobić. Lecz 
dzisiaj za późno siG wybrał, wydaj;1c nam 
.tG wojnG. Lud polski 1mznal siG na „do
brodziejstwach" pruskich. 

My w tej wakc na życic i śmierć tak 
siG zahartowaliśmy, ie pn~<lzej ZGbY sobie 
wylami<l. niż nas ziedz<1; my dzisiaj wyle
czeni z zgubnego 0gl;1dania siG na pomoc 
obcą, ufamy tylko Bogu i samym sobie. 
PrzyjGliśmy tG walk<:, wydam\ nam przez 
system pruski i walczymy na legalnej dro
dze, uie podnosimy buntu żadnego, nawet 
nic złorzeczymy nieprzyjaciołom naszym, 
bo sprawiedliwość tylko Bóg wymierzyć 
może. 

Nic upadajmy wiGc na duchu, pracuj
my tak~ aby nam nasi ,.najserdeczniejsi" 
nic zarzucić nic mogli, starajmy siG miano
wicie o oświatę bezustannie. Czy
tajmypilnie gazety polskie, bo to nasz głó
wny środek oświaty, agitujmy tak, aby 
w żadnym domu polskim nie brakowało ga-
7.ety polskiej. Jest to jedyny odwet dla 
systemu pruskiego, jeżeli wzmocnimy pra
sę naszą polsk<i, która ie,st i byla dla niego 
solq w oku. 

A wi~c do pracy, 13racia ! Pokażmy, co 
zdziatać możemy; nie szczędźmy pieniędzy 
na cel tak wzniosly, jakim jest szerzenie 
oświaty za pomocą gazety zczerze pol
skiej i katolickiej! Pokażmy, że żyć l;hcc
my i żyjemy! 

Numer niniejszy „Wiarusa ·Polskiego" 
jest ostatnim '\V kwartale bieżącym, zatem 
winien zaraz odnowić przedptatG, kto tego 
dotqd nic uczyni?. 

Polacy na Obczyź ie. 
Sprawa opieki duchownej w Linden 

nad Ruhrą. 

Długo czekałem, czy kto tiie napisze 
coś o opla}·anych stosunkach \ naszej pa
rafii. Otóż już od pocz<1tku lutego nic mie
liśmy tu księdza polskiego mimo tego, że 
nasza parafia liczy blisko trzy tysiqcc du z 
polskich. WiGksza połowa tychże pozosta 
la bez spowiedzi ·delkanocncj pomimo, że 
Polacy prosili o powi dnika polskiego. Ks. 
proboszcz za\\ ze na pocieszał. że póź
niej po,vicdnik przybGdzic. lecz czas spo
wiedzi wielkanocnej 11plyn4ł, a spowiednik 
nie przybył, chociaż koSci<'>l spo\\ icdzi od 
każdego katolika :i.1ymaga, a my 7 \\iny 
k ic;ży 11iemicckich zado -yć uczymć temu 
obO\viązkQ\\ i nic możemy. Zapytuję na
szego ks. proboszcza. kto odpo ~ie przed 
Panem Bogiem za te nie odprawioni; $PO
'\\ ietizi? I tu się jesz ·ze dziwO\\ ać, że iG 
szeri'y . oc) alizm ! 

Rodacy\\ naszej i arafii S<! bardzo obu
rzeni. iż muszą podatki na ko' ciół płaci\ 
a tak bywai~l upo 'ledzani. · 

Odbyła siG tu przed parn tygodniami 
misya dla niemców. Ody k .. probo zeza 
prosiliśmy, żeby też i dla nas co uczyniono, 
ażebyśm r przynajmniej spowiedź wielka
nc„cną mogli odprawić. to nam odpowie
dział. że nic może księdza do tac. CJdy ie
dnak my~rtlY ię na nasz koszt chcieli o księ 
dza postarać, to nam nie pozwom! 

Braci:l ~odacy ! pro Zt; was, trzymaj
my ~ię mocno kościoła katolickiego, choć 
11am trudności robi<\, bo Pan Bóg nas z 
swej opieki nie wypuści, jeżeli •ytrwamy 
aż tle hor!ca. 

J >oda y, wst~wmy wszys y do Towa
rzy twa polskiego, pod ~horągiew Matki 
Boskiej Cz1.;sto how kicj, to bt.;dzic najle
psza odpowiedź dla tych, którzy o na ni 
<lbai:1. 

Bracia l~odacv! zapi zmy .obie też wsz~ 
scy 'na trzeci kwartał .,Wiarusa Polskie
go", bo ta gazeta daje nam pokarm dla 
ducha w swoim dodatku, w „Po łal1cu 
Katolickim". Ohy ani jednego domu nie 
było„ gdzichy sic.; ,, Wiarus Polski" nie 

znajdowal. Bracia, do pra<.:y " imię Ro
żc, jak kto umie, iak kto może! 

Wiec społcczno-polityczny w Carnap. 

W niedzielę, dnia 23 czerwca br. odbył 
si tutaj w l(arnap wiec na sali p. Lebera 
o godzinie 4 po poludniu. Zagaił wiec p. A. 
Bogula z ttorstcrmark. Przewodniczącyn1 
wicca Óbrano p. Michała Wasielewskiego z; 
Ka map, sekretarzem p. A. Bogult.; z ttor
stennark i dwóch la wników. 

Po wyjaśnieniu celu zwołanego wicca 
przez przcwodnicz~1ccgo udzielił tenże gło
su zaproszonemu na wiec p. Palif1skicmu z 
Bochum, który w dluższem przemówieniu 
określił obowi<izki nasze narodowe wska
zując ·na potrzeb~ organizowania się w na
szych polskich towarzystwach i w naszem 
„Zjednoczenm Zawodowcm Polskiem", po
nieważ tam tylko możemy zabezpieczyć na 
sz<i wian;, nasz jGZYk ojczysty i nasze naj
świętsze skarby narodowe od zagłady ja
ka nam grozi ze strony germanizmu i nie
dowiarstwa. 

Mówca piGtnujc niektóre zasady socya
Jizrnu wskazując na środki któremi czerwo
ni towarzysze starają się lowić naszych ro 
daków do swej organizacyi, a w zamian 
za to odpłacają sic tylko czarną niewdzięcz 
nością, pollieważ nic chodzi im o dobro 
r botnika, polskiego, tylko o jego pienią
dze, więc też Jo ich organizacyi należeć 
nam nic wolno. 

Tak samo do innych niemieckich orga
nizacyi należeć nic możemy. 

Dalej p. Paliński zwraca zebranym uwa 
g<: na obowiązek wychowania dziatwy na
szej \" duchu narodowym. Osobliwie ma
tki nasze troskliwie nad tern czuwać po
winny, aby swe dzieci na szlachetnych i 
dobrych Polaków wychować. 

V korku skazuje m(Jwca na potrze-
by nasze pod wzglc:dem oświaty przez 
czytanie dzieł pożytecznych. 

Mo\\'G p. Palii"1skicgo nagrodzono hu
cznymi oklaskami. 

Przc\,·odniczący \\ icca dziGkujqc pmm 
I alil'1skiem11 za treściwe przemówienie 
wznosi na cz 'ć jego toa -t, który wieco
wni ' z zarałcm powtórzyli. 

1 'a z, k l1czcnie przewodmczący kil~ 
kn , I \\a h zach~ca zeł:rran ·eh do · pól
i1ei a zgodnej pracy ra ni\\ ie na rod o ' ·• 
bo t rlko pr7ez to 11107.t:m:r suhie zap nić 

znanie i szrtc1m(.k. 
\Vie<.: zako(1czył prze" odniczący pach\\ a
knicm Pana Boga. 

A. Bo a. 

Trzeba mieć riarę ! Tak ' oła \\ il
nym i pięk ym artykule' „Dzienniku 'i
le(! kim" p. . K., dowodząc, że budo ·ę 
przyszłości na Lit\\ ie zakładać należy na 
jundamencie, które o szukać trzeba po 
\\ iach i okolica h oraz wśród ludno ci 
robotniczej i rzemieślniczej mia t i mia
stccrek. Pan . K. wie że argumenty jego 
przyjGte będą w pewnych kołach ,z uśmie 
chem niewiary i ironii", to też tym w zy
stkim, „którzy \\ iary nie mają w to. że·lud 



na obszarze Litwy historycznej będzie po- ł •boru rosyjskiego '11a. trzech wiec~ch: w rzv na zjeździe centralnych związków 
zy~kany dla polskości" stawia przedewszy Warszawie 00 dwóch i na jednym w w Koilonii nazwali jeneralny stre.jk w 
stkiem prz:d oc~y to, co dokonane zo- Łodzi. Pierwszy wiec odbył się na Niemczech jeneralnem głupstwem, nie 
stało ~ Kro!estwie: . . Woli w obecności. około 500 robotni- zaprzestatią wysillków do utrzymania 

„Slłna wiara w to, ze lud głęboko i , p 1 k, . d · t.1· y n:•-nrne1· !krwawych za1paso' w w kto' rych społe 
szczerze zsolidaryzuje się ze sprawą poi- kow ~ ai ow, ' 'ru.g1 przy '11 C • i.L~ w • ' · ' · · -
ską od chwili, gdy tę sprawę bliżej pozna, w kościele odnawianym obecme :i_ uzy- czeństw.u pod panffiVaniem cara grozi 
byla fundamentem całej pracy. Szli praco- tym do obrad wskutek brak~ ~sah .z u- zupełna utrata sit 
wnicy różni do chat wiejskich z tern je- dziatem około 2000 robotmkow a ro- Obłudna polityka socyali:stów jest 
dnem. słowem - Polska, nie obiecywali 1botnic. Na tymże drugim wiecu prze- ~upelnue jasna, !a ma oniai ce'l podwnojny 
nic, tylko powoływali do spelnienia obowią mawiali znany i ·21asł1użony organiza- - ipoHtyczny i ekonomiczny. 
zków, i na gfos ich powstały rzesze całe. t()r p()lskich chrześciański1ch związków Zastój przemysłowy w Rosyi a 

· A gdy przyszła chwila stosowna, to .ziarwodowych ks . .prałat dr. Godlewski mianowicie w Pol1sce zaboru rosyjskie
okazało się z jednej strony, że . pierwszem · z Warszawy, ks. arcybiskup · Teodoro· go, przynO'si wielkim kapita:listom i 
riądaniem, z którem wYStąpil chłop polski, wicz i Lwowa · ~. profesor Matufo- przemysłowcom niemiecklim olbrzymie 
było żądanie języka polskiego w gminie i wicz, iks. Bronikowski i1 ni·żej P<)dp•isa- . zyski a robotnikom niemi1eckim wyż-
szkole. . . , . . ,ińy. w Łc:Ydzi na w.iec urz~dzony za bk' z R · · ł b" Upommał się lud w I(rolestwie me o , t . .k i -+ W rzykowskiPrro sze zaro I. amęt w o·sy1 l os a· ie-
dobro materyalne, nie o ziemię, nie o wy- s ara!11~ ' S· praiiha . • Y· • ~ • "'b • nie społeczeństwa rosyj1sikieigo 7'1'Pe-
gody różne, ale o sprawę narodową, o spra sta~ito s~ę okol~ 4.000 rob~tmkow 1, ro w.rtia Ni;emcom przewagę w Europie a 
wę ogólną - o język. A dalej okazało się, b!>tmc. · i~r~e~a~.~ał gorl~wy ~wollen- socyalistom dale materyał <lo wygła
~e o rozwagę i mądrość chłopa rozbity się nik chrzesc1ansk1e1 or,gamzaicy1, ~awo- szania w Niemczech na temat rewolu-
fale anarchii, zalewające krai cały". daweij polskiej ks. Bronikowski z War- cyi rosyjskiej płomienny.eh mów agita-

Ale po za „pracą cichą a niezmordowa- szawy i ni1żej podpisany. cyjnych, za pomocą kitóry.ch 1odwraca 
ną~'· \VPłyn~l na to od~odze~!e s.ię n~~o~ąwe :Polecono ~i wśród ogromnego za· się uwagę „towa:rzyszy'' niemiecki·ch 
Juqµ P.ols~1e~o W. . Krolestwie, 1ako ~l.owny. pału, bym robotnikolll ·polskim pod za- ·od beziczynności 1partyi socytaliisty.cznej 
c~ynn~k -:--- mstynkt .nar?dowy. . . .. . .',bore~ pruskim, a mianowicie robotni- w Nieinczech. ·Innym każą d7Jfaiłać, sa-

·> ·„.N"1~,. pomogłaby 1 ta pr0:ca zb.yt_ wiele_ .. kom · polskim na obczyźnie przywiózł mi jednakże nic ·i1ie robią i1 nic ry;zyko.; . 
-:]Jl~ie .. p. S. I<., - ~dyby .me .to, ze w du: · 1jak · · tiaiserdeczriiejsze · pozdrowienie '.od wać rrie · d1cą. 
si_:y., I~.~~ we ~szy~tkic~ dzieln~cach dawneJ :'stoj-ących ··na . gruncie narodowym i J~śliby socyaliści byli przy· J·aciółmi" 
:Polski drzemie silny mstynkt narodowy, " 'h · · ... , k. . b t ··k·' p t kó 
który," gdy do ' niego zaapelować,· budzi się ·- c .. rze~cians im ro: .. 0 01 0~ 0 ~ . . w szczerymi uciemiężonych, mogHby 
z niez:wykłą silą i intensywnością.. . ' Polsl~1 zab.oru . r~s~skiego: Z. n~JW[~- swoje„ uczucie dawno .okaza.16 wobec 

": Patizcie na to odrodzenie ··. w -.Króle- . k~~ą ·PfZYJemnoscią _w~~więZ'UJę się !11: ·Okropnego położenia społeczeństwa 
stwrę; przypominając sobie mch narodowy · mę1s~~rn ~ talk zas~~zytm~g·o P0}e:ce~.ia • połskiego pod zaibore~ ip1ruskrrm. Tym-. 
na ·znkmczonym Sląsku, nie :moźemy uwie „na w.iecach b~~ę m1.ał ~ ipewno·sc~,ą. Jesz 1czasem j1a-<kżeż wygląda rzeczywi.; 
rzyć, by na obszarach Litwy . hi~torycznęj, , cze. ·~p:os·obnqsc złozema oJbszerme1sze- 1stość? 
gdzie mieszkają ·miliony . mówiąc~j p9. pol-. :,: go referljltu. , .. . . Przy wybor'ach glo·s-Owali sncyaliści 
skwludności, nie można było Pójść te.mi. sa-. . . ·· · · · Wasz . . na kandydatów iprzecirw Polakom i o-
n1c.:u.t!,: Gt,ugami.. ' .· . . '. .· .. ' Mich.al_· l(wiatkowski~.' roo·~.k. tor. , . d 1,' 
. :: .M.ożna ! .Na pewno moina !, : Tr~ęba· si~. swia ·czy.i.1, że są najpierw niemcami a 

tylko wyzbyć przesądów .i fire:W,iary, · trze . : !!!!!!\!$T ti . potem :dopie·ro socyaliistamL · Pra'sa so-
b a iść do szerokich mas z· tern samem· N. ·' h. .- • · 1. · k. !" cya~ilsty.czna. robotników .POl'Sildlch pra-
haslem1 z którem szlrpierwsi pracownicy ;- '' .. lee · Zyje· rewc)' ·licya fOSJJS a · ·cują.cych w "pr_zemyśle, od~yła . pogar-
*~iIJ.nych dzielnicach, które zresztą .i'.tutaj · Ta!k ibeŻustannie wołają ·iSocyaUści ' dliwi1e ·do wideł," gnoju ·il starn się o to, 
już nieśmiało tu i owdzie rozbrzmiewa. : innych„ krajów a 'Pomiędzy ruimL nalglo- by nie . idopus~czanó do· l·erpszej · µracy 

r.~µio!\voli nasuwają .. si~ ~:s.J<ł~as: q~ep~a śn.iei s-Oc.yaHśd nfomieiccy. Sip'oleczef1- · róbotnikó.·w. Pblaków •. . Niedawri·o .. wzy-· 
z „Wesela" Wyspiańskiego: „Dużooyście ·; słw.'· .o. W ··nh·ń~twie 'bita·iskolatane długą wał beirH.ń~Id .~Vo.nwHrits" .Socyalistów.· 
mogli mieć, gdybyście tak chcieli chcieć". YP· · aust~yackich,do · wallki z 1po;ltskoś6ą .. w 

Otóż jeden tylko niech się stanie cud, < rv/fllką 'z irządem"vistecznym 'Potrzebuje . 0.aHcyL 0,fo .daw.ody wyimowrie ób.łu- · 
· · ·· : 1kotiiecz .. ·nie. 1srp· okoj'll do · wzmrocnienia , 

niech ludzie zaczną chcieć, niech uwierzą, ' dy socyal~'stów U'dag1ą\cyioh ~rzyf 1.ciói · 
a wówczas czas i praca zrobi swoje, a .ii stfrrgany.d{siił. .. l'eśH sił .:. swoi'ch ' ·· nie ;udem/i.ęż.On1oh! W·ofaJ'ą ,,niiech. ży·· 1·e 

·;, ·„"ć., i).:· • dz' · · · taki· .· ·v:/z.. m>·."· onJ,._ lecz :chociaż 'wy.cze'i'1pane je-wow zas ogamie nas ·Z iwieme, ze e v . rewolncya · r10isyJ·:ska" i ręce · zaci·e-
rzeczy na świecie się d~iać mogą, że duch ; idna11( beŻustannie ido ń·OWiej rzlucać się rają pr,zytem, bo przy braku . ośwfa
ną.rodujest 'Yieczn~ i gotowy .do. odezwa- ' .. frę;dzi1e wa1lki, ·:spolec.zeństwo to ni-gdy t},·, pszeniczka socyaJistom wschodzi. 
~Jg).1,;stę, ,i#, każdej piersi polskiej~'.'.: ,_ · · · ~- 4wycięstwa .- nie ·. odnie~ie, lecz osłabio-
""'.' T'.:~_ .•. -7'.'.~"'~9! . .„.!W=amii' · ńe w. cieźsze jeszcze iak daMTniej Olku'.te 

. . .::i./ · .. ' ' może z·ostać kajdany. 
R~liOtoicy Polski zaboru ·:-tosy}· Tymczas'em ' SO'Cy1alli§ci mianowicie 

· ·· .1 niemieccy ·czynią wszystko, ·iby pod-
.·~re~gti: ·pozdra,wiają rob@tników, · .sycitĆ ' r·u1ch· ,rewofocyjriy w · Rosyi i 

·· .. :... . b r • zachęcać ' do nowego przelew.u krwi., 
.. ,:~·/«.ł\.tlaków na o czyzn1e~ ·boć straicońe' w tych 'zavasach siły -

c·~·>'b.a\viący w Polsce _reda~to·r rias~ , to nie· ich."sity, i 'Prze1ana ka:iew - to 
p._Mkhal Kwiatkowski pf,sze ri1am: ·' . 1ńlie :icn krew. Ci sami socyali1śd, któ-

. ·" '· · · · · · · · fay w Niemcżech tak ugromnie uwa-
• •1Llapr:osz.ony przez 1~s.ks.„pi,ał_ata ()o-, fa]ą na· to, -;by rtt próżno nie marnować 

· dlewSlkiego .i Bronikowskiego z War:- ·sfł i,· środków i by tylkti wtenczas ro'zpo 
szarwY, ·. ·i ks. prałata W.yrzylw\viskiego .. c.zy_ nać watkę, kiędy zwydęstwo pra-
;i __ i Lodzi· vrzemawialem :V{ Polsce za-: · · · · · I k wiie ·pewne, --· d sami socyai iści, · tó· 

w 
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·~iem~~ pobkit0 ·. 
·ełus zafJhot1nj:ełi~ · warmit.i ihmr: 

Starogard. W ubięgłą niedzielę · ude
rzył grom w kościól Dąbr6wce; zapalił sie 
jeden obraz.· Pożar· jednak wkrótce przy
tlumiono . 

Swiecie. Trzynastoletni chłopacy 
szkólni Ciesielski .i Jankowski pokłócili się 
ze sobą. Nagle C. wydobył z kieszeni nóż i 
uderzył ni.m przeciwnika swego tak silnie, 
w głowę, że tenże leży obecnie ciężko cho-

ry. - Cukrownię tutejszą kupił na 'sub 
haście radzca ekonomii Steinmeyer za 2 
.tys. marek dla nowo utworzonej spólki. re 

Królewiec. W zakładzie Sióstr Elżbie J2 
tanek w I(rólewcu zmarł dn. 22 bm. ks. fr r~ 
Schulz, regens seminaryum duchownego 
Brunsberdze. Cierpiał na chorobę nerko 
wą, liczył 42 lat wieku a 18 kapłaństwa. 

Elbląg. Jedenastoletni syn robotnik 
Wintera zjadł porcyę niedojrzałego agrest n 
wskutek czego wśród wielkich boleści na 0,1 
steonego dnia umarl. v. 

Toruń. Nie ziszczą się podobno oba i 
wy, że żniwa ·tegoroczne będą liche. Wido 
ki co najmniej średnich żniw ogromnie si 
polepszyły w ostatnim czasie. Mimo to 
niektórych okolicach żniwa nie będą do 
bre. 

Grudziądz. Ksiądz wikary l(ather prz 
niesiony został z Grudziądza, gdzie zastę 
pował ks. wikarego dr. Plińskiego, do Si ii 
dlic, pod Gdańskiem. Ks. dr. P. wrócil iu · , 
bowiem i to z pole pszonem zdrowiem z oh 
Gdańska, gdzie przez dłuższy czas na gar 
dło się leczył. 

Z Wiele Ke_ Poznailsldego; ce 
. k; 

Ostrów. w niedzielę spaliły" się sto- SZ< 
doły gospodarza Słabego i wdowy Morgel y 

. w Jankowie. Szkoda jest wielka, lecz pokry ze 
je ją z~bezpieczenie. . · zi 

Leszno. Agitacya centrowców w I(się si~ 
stwie. Do „Noddeutsche Allg. Ztg." piszą z cz 

. Leszna: „Posel Erzberger objeżdża kresy iq 
1 wschodnie a zwłaszcza Księstwo Poznań:. ie 
' skie~ aby. tu zakladać órgariizacye ·.centro• i~ 
we -i przez nie złamać solidarność wszyst• fn 
kich Niemców przy wyborach .. pqJitycz- · 
nych na korz;yść Polaków. W ~z.yscy .. wie. im 

. dzą, że Centrum. wlasnemi _siłami ~ie 1110~~ zio 
pozyskać mandatów w Ks~,ęstwie P,oznan- en1 

. skiem i ,widocznie chodzi inµ tyl~o .o wy- 0 
, darcie mandatów Niemcom. Korzyść ztąd ~ 
· nifoliby 'Polacy, z. którymi jednak ·centrow
. cy jako bracia i towarzysze niedoli podzic 
· Iiliby się łupem;· Grozi więc niebezpieczeń~ 
· stwo,' że Polacy pozyskają mandaty· w o
kręgach; które dotychczas :posiadali Niem- a 
cy. Oprócz tego Niemcy nie , mqgą miee na· 
dziei pozyskania mandatów, które . .dotyc;h- a"' 
czas są w rękach polskich" . .. - -W: Jrnńc;:u u 
jednak korespondent wyraża nad#eję, że u 

· Nięm,.cy w"Księstwie Poznańskiem : opr~ się we 
propagańdzie centrowców. · . . · . . ina 

Kościan. W poniedziałek rarib" około 
godziny 7 · przejechał ·pod· KośCiąnem po~ ew 
ciąg leszczyósko-póznański-pow6zkę ;radcy rz~ 

' Lorenca z.Pianowa. Woźnica spadł z kozł 1c.ł 
i.zranił się ciężko w plecy. Odwieziono go ov 
do zakłaq11 dyakonisek w ·Ko.ścianie •. ·~ała rt1 
tylna cześć powozu uległa zni.s.zczeniµ. S'Zt 

. Odo~anó~. , vy tych ~ni_a~h.w~dar~ył le 
się tu mesz~zęsc1e przy z~ozer1:1u siana l. 
gospodarzowi I(. Szubertowi. Chciał on na b 
drągu spuścić się na ziemię, lecz drąg się ~kc 
złamał i Sz. spadł na ziemię, wskti~ek cże- ~ < 

go odniósł .do.ść ciężkie pokaleczenia, oraz :~ 
zlamal sobie zebro. · az 

Poznań. Krwawą bijatykę stoczono w re 
dniu 2 .kwietnai rb. w pobliżu wsi W. Sic- ec
kierek na szosie do Paczkowa, w trakcie cel -

ŻUBROW.IE . 
f)powiadanie hi~toryczne według po-

wieści 

W a cła wa Oąsiorowskie20. 
'. 

(Ciąg dalszy). 

ną giaura; mściwy ojciec zakra.dl si~ do 
' schronienia córki i · udusił ją. Daschamps 
wpadł wówcz.as w gtuchą rozpacz, która w 
noc jedną siwizną go okryła, a twarz mło~ 
dą zorała zmarszczkami. Dwakroć pułko
\\rnik godził na własne życie, lecz zdoła
no temu przeszkodzić. Dzisiaj szuka najwi
doczniej śmierci, bo za lada potyczką rzu
ca się pierwszy na nieprzyjaciela, nie zwa
żając nigdy na liczebną jego przewagę. 
Przezwisko „biały" dostało mu się dlatego 
iż jest on tylko białym, do starości bowiem 

zontów. Niekiedy oddział napotykał w mia- samochwalstwem. Prusacy uciekali przed ok 
steczkach opustosżale kordegardy pruskie, siebie na oślep, bez ładu, z w.idmem bez- rętc 
wyludnione koszary, opróżnione stajnie a brzeżnego przerażenia przed oczyma, z ne 
nieuprzątnięte magazyny. Zdawało się, iż dźwiękiem straszliwym: Bonaparte! - w yk 
wojsko nieprzyjacielskie na chwilową ru- uszach! Uciekali, nie bacząc, że pęd~ą ku ro 
szyło wycieczkę, bo i łóżka w izbach ofi- granicom obcych mocarstw, mogących na 
cerskich znajdowano nietknięte, i beczki z skinienie polityki przywitać ich rotowym 
prochem, i ładunki i siano w drabinach, i ogniem! U.ciekali z bronią w ręku, lecz go-
owies w żłobach. towi ją każdej chwili rzucić pod stopy zwy nic 

Im dłużej Gotartowski przebywał z 
Deschampsem, tern on większy w nim po-

dziw budzil. floryan napatrzył się już 
rozmaitym oficerom legii, lecz takiego jesz
cze nie oglądał. N·adomiar atjutant Levitoux 
j porucznik Martin, wesoły a dowcipny 
Francuz, niestworzone rzeczy prawili flo
.ryanowi o „białym". Jako był zaczął od 
prostego żołnierza, a pierwszy stopień ofi
cerski otrzymał wraz z pięciu ranami pod 
Arcole; jako cialo pułkownika jest tak gę
$to podziurawione kulami, że kule przezeń, 
miby przez rze~zoto przelatują, żadnej mu 
.Buż krzywdy nie mogąc wyrządzić. Dalej, 
.że tenże Deschamps był niegdyś znanym w 
całej armii włoskiej, gadułą, ale od czasu 
powrotu z egiptu zaniemówił prawie. Że 
przyczyną tego zasklepienia się a zdzicze
nia była dotąd trawiąca go boleść po stra
cie ukochanej arabki, którą był poznał w 
Kairze. Arabka byla córką bogatego szeika. 
Deschampsa pokochała calem sercem. Oj
ciec, udający przyjaźń do armii Bonapar

·~ego, dal na pozór swoje przyzwolenie i 
błogosławieństwo. Lecz w następstwie, w 
noc pamiętnego powstania muzułmanów, 
nastał na Deschampsa siepaczy. Arabka, o
strzeżona w ostatniej chwili o niebezpie
~zeństwie, grożącem ukochanemu, bez wa
hania pośpieszyła doń z wiadomością. Mi
łość arabki ocaliła życie nietylko pułkowni 
kowi, lecz i całą armię postawiła w porę 
jeszcze na nogi. Powstanie zostało stlumio 
nem, szeik skrył się. A gdy wieść o nim za
ginęła, a arabka lada dzień miala zostać żo 

!jeszcze mu daleko. · 

Surowość i odwaga pułkownika były 
słynne w wojskn Napoleona, a zdolności 
wysoko cenione przez marszałków. Powie 
rzano mu zazwyczaj najtrudniejsze do speł 
nienia misye. Przednia straż była zwykłym 
jego udziałem. Deschamps potrafił dotrzeć 
bodaj do samego środka armii nieprzyja
cielskiej, a co ważniejsza, wyjść z niego ca 
lo. Służba pod nim była niekiedy męczar
nią, lecz dawała szerokie pole do odzna
czeń, pułkownik bowiem dbał o swoich 
podwładnych i gdy szło o nagrody, gotów 
był zawsze wprost samego marszałka Da
vousta atakować. Marszałek zawsze czynił 
zadość przedstawieniom pułkownika, po
kładając w nim ufność bezgraniczną. W 
korpusie Davousta, wyrażenie „pójść pod 
Deschampsa" - równoznaczyło bądź wy 
jątkowej odwadze, szukającego karyery 
żołnierza - bądź karze dyscyplinarnej -
o ile żołnierz szedł pod „białego" z roz-
kazu. 

Szwadron J)eschampsa posuwał Się 
szybko naprzód, śledził, badał, zaciągał ję 
zyka, lecz do Prusaków dotrzeć nie mógł. 
Prusacy, o których mówili mieszkańcy wio 
sek, osad i miasteczek, , jako o czemś, co 
bylo wczoraj jeszcze, przed godziną może, 
co jest tuż, zaraz, o stoję drogi, rozpływali 
się przed podjazdem niby sine mgty hory-

~~ ~~!Pi 

~-~~~ 

Deschamps niecierpliwil się, szczęka cięzcy i ukorzyć się bez oporu, bez utarcz- 'err 
dolna latała mu coraz gwałtowniej, strzel- ki, bez walki. ny 
cy drżeli. Żołnierze Fryderyka! Chłop w chłopa osl 

Pułkownik czul, że przed nim majaczy na schwał, dobrani wzrostem, jednako pa- z g 
się nieprzyjaciel, że _ depcze jego ślady, że śni, jednako ~ muskularni, jednako tędzy w 
wyrywa mu się z pod nóg prawie - a mi piersiach, rozlożyści w plecach, a jednako , 

1 mo to - dosięgnąć go nie może. w mustrze a ćwiczeniach sprawni. ' 
ra 

Czasem wysłane naprzód rekonensan- Myślałbyś, taki jeden łeb twardy, a 'W'lc 
se, myszkując polami, wyciągnęły ze sto- kark bawoli niby taran mury walić będzie, ra 
gów maruderów pruskich, lub idąc za a najmocniejsze rozbijać zapory! Co tu od- dr 
wskazówką kmieci, w opuszczonych ko- waga, co duch, co oręż, co geniuszu prze: k 
morach lub zapadłych na wpól sklepach wód mógł znaczyć... gdy oto żołdak takt or 
znajdowali wylękłych piechurów. Jeńców stanął. Ciężkie stopy rozkraczył a zaparł pe 
prowadzono Deschampsowi, ten brak ich się w ziemię. Yg 
na spytki, groził śmiercią, bagotów nie ż 
szczędził; wybladli, jak ich pomadowane !(ról Fryderyk, bo lada kogo „w ka- gi 
harcapy, Prusacy powtarzali uporczywie: masze" nie brat Gdy brandenburskich a c 1 

wojska ciągną na południe, muszą być tuż pomorskich nie starczylo drągalów, to b~- [u 
prawie. daj Sasów chwycić, Szwedów przynając, st 

Po każdej takiej odpowiedzi Deschamps opornych Lużyczan zniewolić, SlązakóW on 
nakazywał trąbić wsiadanego i pędzit da- przebrać, z nad Warty i Wisły rekruta napę \Va 

dzić, byle mu żołnierz pasował do mun-
lej na nieprzyjaciół, aby na pierwszym po- duru, pałasz do piersi, a karabin do nogi. o"k 
pasie znów tę samą usłyszeć wiadomość: 
„muszą być„. tuż-prawie!" Żołnierz taki, gdy szedł, ziemia pod 

Lecz trudno zaiste było sprostać Pru nim jęczała, gdy dobył głosu, rzekłbyś wi-
sakom w ich gwałtownym, blyskawicznym chruzłowrogiego poszum, a gdy się zamie-
pochodzie.„ To nie był odwrót, nie wstecz rzył, to zdawało się, że miażdżyć będzie! 
ne marsze, mających się skupić drobnych A taka bita odeń siła, taka tęgość, taka z o- cuc 
oddziałów, lecz coż, czego żaden wódz, ża czu zapamiętałość a z miny cholera, że od Y, 
den sztab, żaden najgenialniej opracowany j~dne~o !eh widoku ludek polski się żegnał, dnc 
plan przewidzieć nie jest zdolen. fala zło-1 giął się ·Jak pałąk. len 
wrogich wieści zerwała się z ponad pobojo- (Ciąg dalszy nastą.ipi). 'ąci 
wisk Jeny i Auerstaedtu i pogrążyla wszy~ ci 
stko to, co niedawno jeszczewrzalo butą a !lłs:~Jll:~rn 1~!l _:~ . ..::J.L ) '. 'J \Vi 



pchnięć nożem. Nóż utkwił w końcu 
rcu robotnika polskiego, powodując 
rć natychmiastową. 

e Jako sprawcy zbrodni stanęli we wto-
r rzed tutejszym sądem przysięgłych: 1) 

nista Marcin Maschke, 2) kolonista tlen 
Bomemann i 3) syn kolonisty Antoni 
emann, wszyscy z Gowarzewa. Pierw 
u zarzuca akt oskarżenia, skaleczenie 
mocą niebezpiecznego narzędzia i SPo 

owanie skutkiem tego śmierci człowie-
waj ostatni oskarżeni są o udzial \V bój 
którei zabito człowieka, Sąd przysię
nwolnił oskarżonych kolonistów od 

i kary. 
przy~ztym numerze zamieścimy bliż 

zczegóły. 

czając, że pra~ną '"Ystąpić z ·nioskami ś i 
śle określonemi. 

Do łia~i ~r~ybyl Carnegie. Powitał go 
~olen~ersk1 m1mstcr spraw zagranicznych 
I podz1ękowal mu za wspanialomyślną ofia 
rę na budowę pałacu pokoju. 

Ze spraw rubotnlczych. 
L i c h e w I d o k i. Z zupełnie pewnych 

qrzędowych komunikatów okazuje łę, że wiei· 
ki ~ r. 1902 rozkwit niemieckiego przemY5łU 
zbllza się szybko ku końcow.i. Z PoCzątku sta· 
r8!10 się to ukrywać, a nawet zaprzeczano kur 
~u1ącym w !Ym względzle Pogłoskom. Obecnie 
mednak sami finansowi 1 handlowi fachowcy 
nlem.leccy przymałą, że nie jest dobrze ł że 
~łos~y teml dniami urzędowy raport giełdy 

e Slązka czyli StaropolskJ. zełaza I stali w Dyseldorfie jest niezaprzeczal-
nym dowodem upadku przemysłu niemieckle

i ipiny. I(ilku chlopaków uprawiało go go Raport stwierdza ciąR;łe zmnłe}sz.anie się 
u w ~owo budującym się domu przy uli wlelk.ich zamówień. fakt to tem donioślejszy 

z ohtdniowej. Trzynastoletni Poloczek że ta sama giełda usiłowała dłu1tl czas prze~ 
r z belki i zabił się na miejscu. CZYĆC~~ zaś pierwsze zapowiedzi bJlzkiego 

abrze. Na kopalni „Król. Ludwiki" upadku wyszły z giełdy dyseldorfskiej włdocz 
kładzie Pochhammer zasypały obry- ny on iest prawie we wszystkich 1tałęzi~ch prze 

ce się węgle górnika Jana Wiorę. Cięż mysłu niemieckiego - ii tem się teraz tłumaczy 
kaleczonego umieszczono w lecznicy dlaczego kapitaliści przestali lokować swoje 

0
_ szaftowej. fundusze w przemysłowych przedsiębiorstwach 

Specyalny fachowiec tak o tem pisze w Natio. 
el ytom. Na kopalni „Prusy" zostal nal Ztg.: „Okres wielkiej pomyślności skoń-
ry zony prochem górnik P. Na kopal- czyt się. l(rótkie sprawozdanie dyseldorfskle] 

zionkowskiei poraniły ciężko obrywa giełdv stwierdza to ponad wszelką wątpliwość 
ię się węgle górnika Słotę. Obydwu u- zarazem potwierdza urzędowo wszystkie do-
z czono w beznadziejnym stanie w tychczas'Jwe zapowiedzi blizkicgo . w Nlem-

k . , f · czech upadku prz~mystowe~o dobrobytu. Wia-
sy icy napsza tow ej. · domość przyszła z najmniej spodziewanei stro-
ń lem ;Piekary. Ks. ·Pitas mianowany ny, bo ta właśnie 2iełda w. dotychczasowych 
o· im Bisl(upem sufraganem w Buffalo swoich raportach kładła nacisk na charakter 
st• !nocnej Ameryc:e, pochodzi z naszej szczególności na stałość cen żelaza i stali. Te-
z- · · raz już tajemnicy niema. Wiemy z najpoważnlei 
ie. intrachthuta. w. stawie hutniczym szej strony, że okres niezwykłej· oomyśhtości, 
· "' który się zaczął temu cztery lata i pół, a prz:\' 
~~ ziono .zw loki 21-letniego robotnika szedł po dwuletnim kryzysie. koJiczv się w bie 
n- entego Breguły. Czy zachodzi samo• · · żącym roku." : · 
~d- '2-12.Ł.P~~-..E,~~J!.omo. ··Wcale to nie . pocieszające widoki dla ro-
'-" botników, bo wiemy, ~e skoro koniunktura się 

_'!!! ,....:..~---~-~· pogorszy, zaraz maf;!nacl finansowi bez wzgle
dnie zniżają zarobki. Zbytniemlt obniżeniu · 
tychże może orzeszkodzlć ieclvnie silna orga- · 
ni za cy a robotnicza. Nie\:h zatem · robotnicy ool 
scy al.{ituią ~orliwie za „Ziednoczooiem zawo
dcwem oolsklem.~' 

eń· iadt·uności z(ł .świata~ 
o-

m- ta japońskich i argentyńskich . mary-
a. narzy w Niemczech. 

~h· awiący w I(ilonii z :powpdu tamtej- . 
.~11 uroczystości marynarskich maryna 
. ~e u pat1stw, zwiedziwszy zakłady o
się e w Kilonii udali się do. Hamburga 

l 
ina. · · · . 

o o „ 
po~ wizya k9nstytucyi w Portugalu. 
CJ rzywódcy wszy~tkfch partyi' ,Poli- ł 
zł 1ch zw9łują wspólny kongres w celu 
go owienia się nad ·rewizyą konstytu
ała rtugalskiej, nie,o.dpowiadającęj już . 

szemti duchowi czasu. . 

ył ie delegatów robotniczych w Lodzi. 
ana Lodzi odbyło się zebranie delega
. na obotniczych, na które przybyło 140 

s~ę ików, w tern 3 kobiety. Uchwalono 
ze- cyę, potępiającą terror ekonomiczny 
raz gającą się rozwoju życia kulturalne 

az poprawy stosunków życiowych 
.w robotników. Rezolucya mówi także 
1~- eczności organizowania się robotni
cie celem walki z kapitalizmem. 

Japonia i Chiny. 
zed okazyi wyrębu i transportu budol
ez- rętowego z Mandżuryi zdarzają .się 
• z ne starcia między J apończykam1 a 

w ykami. Obawiają się w Antung wy 
ku rozruchów. · 
na 

ym Wybory do Dumy. 
go· wą instrukcyę wyborczą opracowu
WY nie specyalna komisya pod przewo
cz· em towarzysza ministra spraw we-

nych Krzyżanowskiego. Odtąd WY
opa ostów dokonywane będą nie kartka
pa- z galkami. 

k
w Powstanie w Jemenie. 

a o · 1 Jemenie wybuchło powstame P e-
rabskich i wzmaga się bez przer

, a Wladze tureckie są wobec niego bez
zie, rawdopodobnie cała prowincya Je 
od· dpadnie od Turcyi. 
ze-

taki konferencyi pokojowej w Hadze. 
parł Posiedzeniu czwartej komisyi Mar-

Ygłosił mowę, w której wyraził na 
ka· że komisya będzie wierna zasado~, 
h a górowały na pierwszej konferency1. 
bo- .cy pracowali nad wspólną sprawą. 
·ąć cu Martens powiedział, że narody 
1,;; sty do !fagi swoje osobiste poglądy 
~pe onania, aby złożyć je w ofierze B?
un- \Va, sprawiedliwości i pokoju. ~ngha 

wniosek w sprawie określema, co 
okręt wojenny. 
Zprawy nad minami podwodnemi 
~ Wojny wywołały rozdźwięk śr~d 

~ei low. Wielu domaga się sporządzen~a 
zie· ten sposób aby w razie zerwama 
z od cucha, przytwierdzającego minę do 

0 Y, mina tonęla automatycznie. Sta
nal, unoczone i Japonia występują prze 

ternu nioskowi twierdząc, że miny 
ą~e są potrzeb~e podczas wojny: 

~ .
1 

c1 angielscy naradzają się z innymi 
• • 1 ; , Wie ograniczenia uzbrojeń, oświad-

ż . różoyÓh str@n„ 
. . ~orsthausen. Dziś odbyZva ' siQ . 

u 'nas I. Zjazd I. okręgu „Związku Kół 
śpiewackich" Westfalii, Nadrenii i prowin
cyi sąsiectnich. Spo<l?iCwać się godzi, iż 
Rodacy .licznie na Zjazd pospieszą, by siQ 
pokrzepić dźwiękiem mclodyi polskich, a 
drużynę ~piewacką zachęcić do dalszei .gor 
liwcJ pracy na obr:mem polu. . . . 

Cześć pieśni polskie) Śpiewak. 
Dortmund. W jednej z fabryk tutej

szych okaleczony został robotnik · Stani
sław Matysiak. 

Motberwell, miasto w Szkocyi, liczące 
20 tysięcy mieszkańców \V'zbudza poważne 
obawy, jak piszą dzienniki londyńskie. Pod 
miastem tern znajdują się kopalnie węgla i 
rudy żelaznej; otóż ziemia pod miastem jest 
w pewnej głębokości zupełnie wybrana, tak 
iż ciężar miasta utrzymać się nie może, i 
grunt powoli, ale stale opada. Dotychczas 
zapadło się w głąb ziemi kilka ulic. 

W Heissen umarl górnik Rottmann na 
tężec karku. 

Melburne. Krążownik anigielski „Piramis" 
osiiactt na mieliźnie w odlcglości 150 mil od 
KuktoW11. 

Berlin. W „Dz.ien. Berl." czytamy: .Ol-
brzymi pożar wYbuchl w ogromnych spich
rzach Wiktoryi przv Kop111ickerstr., a podsyca
ny nielzmiemie wielk.imi zapasami siana,. $łomy, 
owsa i innemi przy;brar jui w pó.I godziny po
źnJe.j takie rnzmiary, że sitrai pożarna, z~
aLanmowana z calego Berlinai stanęła na ra~.1e 
bezra,dna wQlbec morz.a pfomieni. W godzmę 
później zapad.ty się dwa n~w~żs~e piętr~ .~ote 
żnego gmachu środko:wego i Wtidac teraz Jaik PO 
żar obejmuje cornz to nowe skrzydla .. ~o
rączkowo pracuje 20 sikawek paro:w~c~ 1 iesz 
dze raz tyle hydrantów, lecz strumienie "'.'o
dy ~dawaJą się być za~aw~ą wobec r?z.n111-
rów pożaru. Niszczący zvw.16t wych~z1 ~wy
cięsko z walki i ro~szerza s1ę coraz w1~c~J. . Z 
machu samego n.ie moina urat01Wać J~~ n.ie. 

~pichrze Wi1ktoryi są. wr~sności~ ber1msk1e
o Tawarzvstwa omn1busow, ktore ma. ~all'! 

~aipasy paszy dla koni, _dalej w~elkie . sta1me. 1 

wotwwnie dla omniibu~ow. Us1lowania! straz! 
. nei którą dowodzi sam dyrektor Re1-

~~~~r sklerorwne są przedeyszystkiem. ku. ochro 
nie W1ie11:dch balonów benz;yny, zaw:era!ących 
120 OOO litrów, a wpuszczonyc~ .W z1em1ę pod 
asfaltowanem podwórzem. Istn~eie obawia, aby 

or co pożaru nie doprowad:u1.!? benzyny d·o 
~vy6uchu. O 'kd1ka metrów dalei. od paląceg'.) 
się spichrza nr. 4. znajduje się śp1chrz. krol~w
c;lkieg:o urzędu prow.iantowego, ~ w rnm kilka 
~ilionów litrów spirytusu. Tak~e na ~od,~órzu 
leży 21 beCIZek spirytusu. To tez straz pozarna 
ZI narażeniem życia walczy, aby te n:aterYa!Y 

hi . , od ognia co jej sie w:resz.c1e udaie. 

D
OC ~onrolC Ql'·-'o mleczora zosta:.o bezpośre· 

opw · J\U<I. " • • • bylo <lnie niebez.pieczeństwo usumęte I m~na . 
()lf ć kilka sikawek Ogień s·za:la.l. 1e.dnako-

~~ ,1:szcze noc ca.tą, a. potrwa pewme 1e~:~fee 
d · kilka zanim zupefnie ugaszo~ym rz?S d · 

ru1 Strat'y są wielkie. Woraiwdz1e kC?11ie. u ~-
. w czas wYPrOlWadzić: lee~ zdrue się, ze 

fo. si1ę <l:l 19-letni robotnik S1e:gmann. któ-
01f!a rą pa. h T wybuchu ()S!;nia zajęty 
ry właśnie w c WI 1 z owa 
byf na drugiem piętrze spichrzu . smar -

niem mot ru rż i cia ie zki. · ednim 
1 . alu wybu hl •J me pożar. pra •dop C>
bnie prięz krótkie pi cie świaUa elektrycznego 
a na le v:ybuchające pl ienie odcięly nie
sz zęśłi'\\'01JlU robotnik wi dr e. D fychcz 
nie znalezio o go Jesz ze. 

Okolo pal ccgo ię gmachu taly do pó
źnej noc:r ty_iące ludzi, przyglądając ię tnsz 
nemu lecz w pam temu v:idowLku; pożar byl 
ta'k wielki, Jakiego od lat dzi iątek nie widzia
no •w Berlinie. 

Ze Zjednoczenia Zawodow. Polskiego. 
BACZ Ość RZEMIEŚL ICY W BO

CHUM I OKOLICY! 
Wlec w sprawie zorganizowania 

wszystkich rzemieślników odbędzie się w 
niedzielę, dnia 30 czerwca po południu o 
godzinie 4 w hotelu „ Wiktorya" w Bo
chum, prz)'r ulicy Alejowe]. O liczny udział 
uprasza się wszystkich rzemieślników, a 
przedewszystkicm kowali. Inni robotnicy 
powinni się także licznie na wiec stawić. 

Marxloh. Delc~a lcm \ :st obrany Wojciech 
Szvmań. kl. fahren, Pctristr. 40; lzast~pcą 
Wawrzyn Koper ki, ·ckr. Stanisla\\' Brzeziński 
skarb. Franc. Musielak \\' Marxloh, t:liscn-
s'trasse 2. ' 

Mężami ?J.aui nla: .lózd Jędr.owiak ~ 
MaL loh, Ottostr. 25, Maciej W1socki w Marx 
loh, Maricnstr. 37 .. -:- \V, n1icjs~c Jana Franci
szka zostar obrany f ran. Uzarck, Bruckhauscn 
ul. Muehlenstr. 25.; w "miejsce .lana Widclncgo 
obrany Franci zc-k Guienda. · Walsum · ulica: 
Kam.str. "14 

„Zjednoczenie 'Zawodowe Polskie". ··· 
' . . . . -

Towarzystwo .1.dmn. ,,Sokół" 'w Bulmce 
zasyfa swemu szanownemu druhowi 

JANOWI GARZETCE 
oraz jego d6z~01n11ej to\Varzyszcc i,ycia 1fa111tie ' 

. . K. PAPSZYŃSl\IE.1 ' . 
ri..v dniu .ich · ślubu dnia 29 czerwca iak ~laiscr.
dedwieJsze i,yczcnia zdrowia, szczęścia i' b~ogo 
sfawiei1s.twa Ho·żcg<> i życia .długicgo.J ,To . ~il. . 
iycier.~ia ws.q;.vstk1ich druhów g:niaZ<)a naszego. 
W końcu wykr1-ykujemy,: M~oda Para niech 
żyje aż sie echo z Bulmke do Sombo1 1 odbije! 

Czotcm ! Wyd1.1ał. .. 

~;t:t;t~~it~ ~~~ ;t~~·;t 

Tow. św. Józefa w Osterield 
u rzcidzu · dnia 30 czerwca „· • 

- Zabawę latową -
w 'zamknietcin .kótku. Program kosztu.te 50 
fen. O liczny udział prosi ( 1) 

Zarząd . 

Tow św. Antonic11:0 w Rccklinghausen-Siid 
na Ludwiku 

obchod;r,i swą 3 rocznicę. dnia 29 czerwca na 
sali pana Wilkc. - Program zabawy nastę
pujący: od 2-3 przyjmowanie qratnic}\ tow., 
o godz. 3% wymarsz do kblścioila. gdzie się od
bQdzie polskie nabożeństwo z kalzaniem: Po 
nabożeństwie dalsza' uroczystość na sali pana 
Kleina. O godz. 7 i pó.t wieczorem odegrA~ 
na bG-dzie sztuka teatralna „Muzeł:manin i chl'lZe 
ścianka'' 

Uwaga: C7lonlfowic winlli się stawić o 
godz. 2 p.o pot w czapkach i odrnakach. 

O liazny ud7.1a! prosi · Zarz.itd. 

Towarzystwo Przemysłowców w Recklinghau 
scn-Siid 

Zebranie tow. odbędzie się \V poniedzialek 
o Z'.\'Yklym czasie . - O licznv udzi~ prosi 

(1) Stan. No,wlckl, prezes. 

l(oło śpiewu św. Jadwigi w Reckl.-S. na Lu. 
dwiku 

podaje s.wym czlonkom do wiadomości, iż w 
święto Piotra i Pawla odbędzie sie lekcya 
śpieWIU o godz. pór d:o 11 przed polu<iniem w 
lokalu p. Siłki. P011ieważ będziemy śpiewać 
na roczni-cy Tow. św. Antoniego, dla tego iest 
bardlzo pożądanem. ażeby siG wszyscy stawili, 
oco uprasza (l) Zarząd. 

Tow. „Jedr.o:t· r. o. śś. floryana I Barbary 
v. Gelsenkirchen 

podaje swym cz.lonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę dn. 30 czerwca po poludniu o 4 godz. 
odbęd•z.ie swoje kwartalne uosiedz~nie. . Licz:ny 
udziat członków pożądany. Goście mile wt~ 
dziani. - Zarząd i rewizorowie kasy winni 
przybyć god'zinę pr~d1,ej. Przewodniczący. 

Towarzystwo ~łmn. „Sokół" w Ober·Styrum 
podaje wym druho~ d<? wiadc_nno~ci, iż ~rzy. 
szle zebranie odbędzie sH~ w niedzielę, dma 30 
czerwca o godzinie 12 po poludniu. Jest pożą· 
danem aby się druhowie jak najliczniej sta
wili. 'uwiadamia się wszystkich ?ruhó~~ iż 
gniazdo nasze bierze udzial w roczmcy m1e1sco 
wego tc>'warzystwa. Czolem! (1) 

Wydział. 

Towarzvstwo stimn. „Sokół" w Suderwich 
podaie wszystkim druhom do wiadomości, iż 
w niedzielę, dnia 30 czerwca w lokalu .Pa~a 
feldmanna o S?;odzinie 4 po poludn. odbędzie się 
zebranie na którem będą ważne s.prawy 
omawiane. Liczny ud1iaf druhów i Rodaków 
życzliwych Sokolo.wi pożądany. ( 1) 

Czołem! Wydziat. 

Towarz)I t ~ •• Anton o w O „ tynun 
donosi 'J'111 cz.lonkom or z Rod ·om w Obeti 

tyrum ł okolic:;• .i T arzy twom, ctóre za-
proszeni odebral:;· i tym To rz om. tó-
~~ dla braJq.i adr 6~ zapr zeń ·e ebraly, 
z obchodzimy w medziel , dnia 30 czerwc 

zą 5-t rocznic , na którą S1.all. To •arzy-
stwa oraz ·szystkich R ·ó • serd ie 
zapra zamy. 

Program: Od godz. 1 do 3 przyjmow e 
•br~tni7h towarzystw sali p. \ olberga, ut. ' 
Mulheunerstr. 93, przvstanek ei elektr. O 
godz. 3.l4 V.'l'll1a:tsz ((o !kościola na 1abożeń
stwo z kazaniem vol kiem. Po nabożeństwie 
Po rót na · ę, gdzie ie odbędzie dał za u- ' 
r.dczystość. Be<izie kon ert; pruemó ;v.ieuia, • 
deklam!19'e ,i przedstawńenie amator: ie p0:1 
tyt.: „Ztt zarowane krzn>ce". Wst pne dla 
c~onków ·wtszystkich towarzystw 30 fon., dla 
1111eczlonk 50 J n. 

Uwaga: Ksiądz polski przybędzie w pią
tek 28 czerw a. Tego amego dnia za znie 
się spowiędi o ,go<l.z. 4 tylko dla niew;iast. ~\ 
soboi ra~ o od.Z. 8 r pólna J(ornunia .Ś. • 
1:3~a~~wa .R6żańcowcsro. O god.Z. 4 po poi. SP.O-
wiedz dla :mężczyzn. O godz. 8 wi~zorem 
będzie pol kic J\aza11ie. W. niedziel~ rano o . 
godz. przy t~nujc towarz) ·t a wspólnie do 
.Komuuii św. Po poJudniu 9 godz. pól do 4 na
bo~1lstwo z k.az~iem polskicm. O łiczny u
dz1a.I' 1'1~ soowij dz1. w llabo:lcilstwie i w o.b-
~ho<lzic rooz~Licy uprasza Z ząd.. (2) . . 

,, . ·„ ' 
Towari} ·two ,,PoJoola'• w Dyscldoriłe . 

urzcądza w :.·JJi~llziclę, dnia 30 czerwca w . ' 
cieczkę do „łtau Vogel ang", ul. Patłrnr tr:·'· 
nr. 247; S: ;,Jui~t od Rath . lub Untcrrath. ·; 
kt6rą w .Y.l\-"St.k1ch .R®ąków i UrxtaczJ<i za.., 
prasz~ ·,., (ł) . Zarząd. , . 

)~ł • t • .i 

1 Tow. św. St.auł. ława B. w Waunc.Zachód - · 
podaje S\\ v111 sza11. cr.lonk 111 do wiadomości 
i~. w S(~botc. linią 29 ~łll: , w u~z:y tość śś: 4 

! .10tra. 1 PawJ;i , 11biqr.~orny udlzial w roc1Aticy 
J~w.· s.w .. ~alcu~ęi.;.9'. ·W •Wanuc. przeto czfouko·· 
wie w1111u „s1e o g(lid,z. 2 po poł zebrać v: I.o-,. 
kalą J?OSied;.~t .. ,• ZarazctiJ uwiadamia si<; S;.,ąo,, 
cZ.Coukqw, 1 !i '~: mc<l.z.~ęie· ~o bm. o.<lbędzie się , 
waln~ . zebra.hic o g~z .• ~ ._Po Pol.. na któr~• ' 
łJQ\lz1~ 1 ,ph~r 7-?,~t •• • prz .wodniciz.ącego. Upr~:.. 
~za 1ę o. u<:-k pai~1czu~ej! iv l\ldziat w rocznic~: . 
1 w ·.e.hr~nm. ,, .-. · ~ . . Zarząd. ( ). --- ----

• KJ:>ł~ śI>icw~ :.mąt~ Róża w W anne I Ji 

~ono.~1 drn~or;n t.-w~z :stk!m Rodakom z Wan„ .-1. 
, 1e, 1z. w .sw1eto Piotra 1 Pawia, tj. 29 czefł' . 
· wca u17,.ą<l1.am. • • zabawę latową polączooi •. 
z taijcami, ii!fs.s.ali . Maiwcrt, ul. Królewsk~ r 
(Ko~nigstr.) Początek o godz. 4 po poludniu. 
Pomcwai. iz;.ahawn . .Pedzie zamknięta, przeto 
pr?'simy Rodakó\":• którżyby chcieli wzi<lść u
dz1a.f w. na~zci zabawie, aby ie prl.cl c:z.a',~ 
sem Ztic)ic1cli ml czlonkvk zapisai:. Ws"t"ęp, 
difa drul:iów; . 50 fen. . „ (2}. 

Uwa5{a: L.c.kcya..i śpiewu odbędzie s.ię p 1 
godz. 2 po poludni11. , 

. C1eść pi~nj . ~i>lskicj ! zarząd . • ~.' 
~ ," 

ł(oło śpiewu •• Wanda" w l(ray . 
donosi . sza~ownym ródnkom i rodaczkom z~-:-..1 
mieszkat:rm w Kmr i okolicv i sąsied1iim towa 
rzystwom, iż Koło na.ze trnądY..a dlllia 7 lipca, 

, swą ])ierwsJz;.1 zabawę na sali pa.na l(ofonher
stcr'a, przy <l\\ orcu J(ra}·- ued i prosi s1,ano
wnycłi rodakó v 9 poparcie SW)~ch zabiegÓ\\", 
'Zm!erz<iljqc"'yli ku' po~nlesicniu pic~ni polskiej .• • 
Wstęp d(a cz.lo.nk6w ws~vstkich towarzy-tw· 
polskich 50 fen .. dla f!Ości przed cza ein "i · 
fen, a przy_ ka 'ić markę. (3) Zar:rnd. 

Nadesłano. 

W Duisburgu założył faclIO\: iec w fa~ 
brykacyi margaryny własnq fabrykę i .na 
mocy wypróbowanego przez siebie środka 
fabrykuje pierw zorzędm1 margarynę przy 
pomocy najnowszych maszyn. Jakość 
margaryny jest nieporównanie dobra, cze · 
go dowodzi wielki odbyt. Aby i pomi~dzy 
Polakami na wychodźtwie zaprowadzić ten 
wytwór przemy łu, nadała fabryka dwom 
najlepszym markom swej margaryny mia
no ,.Kościuszko" i „Wiarus 11 i kazała so
bie nazwiska te Sqdownie zastrzedz. Mar
garynę tę otrzymać można we wszystkich 
skladach z margaryną. 

W całych łemczcch odnos.i zwycięstwo 
obecnie preparat !Ila podeszwy „Hidit", który 
pod gwarancyą .czyni każdą podesZe\'V 3--4 ra· 
zy trwalsz.1 i ab olutnie nieprzemakalną. J(aż_ 
dy powinien się o tern przekonać. tern więcej. 
ie wskutek gwarancyi nic sie nie ryzykuje. 
Patrz ~loszcnie (696) 

WJ:ITMAR! 
Mam na sprzedaż od zaraz 

- cały warszt t zewski 
w bardzo dobrem Pof CYieniu przy ulicy I(ohle11 
i Kramerstr. (naro7..nik), w Weitmar. (750 

St. Bąc:q·k. 

BACZNOśC! 
W biurze „Ziednoczenia Zawodowe

go Polskiego" jest potrzebny od zaraz 

chłopiec do pos lek, 
który będzie miał sposobność do wYdosko
nalenia się w języku polskim w słowie 
i piśmie. Zgłaszać trzeba się w biurze „Zj. 
Zaw. pot." w Bochum. I. Bliicherstr. I. 
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B " ,,. ' cznose. 
Cześć Pieśni! 

Baezność! 

·ol 
ol W niedzielę, dnia o-go ozerwca 1907 rollu 

Zjazd I-go okręgu P'OIS'kic1 kół śpiewackich 
o 

o 

o 

O • 
I 

oi 
na Westfalię, Nadre11ię i s. pr. w Dorsthaosen 

na soli p. ltiulle1·a, p1·zy ul. Ludwlgstr. 
:\"a zjazd sit lubowników lipiewu oraz wszystkhh nem pr:iyei•ylnyda. Rodaków jak najuprzejmiej zaprałłzamy. {'ilt o 

o 

o 

a a ac a~ am m· a a a•• ca• a a·•• a• a a••• a a a• a a a a • • m 

PBOGRAM. 
~G)~ 

l) Od godz. 1 do 2 po południu przyjmowanie Kół śpiewackicli, delegatów I 5) Wystt:~p Koł sp1ew. o nagrody klasy I, osobny występ Koła śpiewu 
I „Fiołek" z Recklinghnusen-Siid. „W starym dworze" z towarzyszeniem 

o 

I: i gości. . ·. Koncert. 
2) Zagajenie zjazdu przez przewodniczącego miejscowego Koła i oddanie 

przewodnictwa pr.zew. ZVli~zkowemu, oraz powitanie wszyetkich Kół 

muzyki. 
6) Referat o pieśni. 
7) Występ Kół śpiew. o nagrody klasy IL 
R) Rozdzielan e nagród. śpiew., biorących udział w Zjeździe delegatów i gości. 

3) Wyst~p miejscowego Kola „Słow1k", „Pjeśń. Zgody''· 
4) Śpiew "·spólny „Kto się w opiekq". I 

9) Po~egnanie Kół śpiew. i dalsza .zabawa z tańcami. Muzykę dostawi p. 
1 Pietryga z Bruchu. , . . 1: 

1:1:::0:::0:::0:::0:::0:::0:::0:::=0:::0:::0:::0:::0::::~====0===0===0===0==~=0===0=-=·-·; ___ o~~~o~~~o~-~~o===o==:o:::o:::o ____ o ___ o ___ o_. __ o ___ o ___ o ___ o ___ o ___ o ___ o __ ~ . 

Oczy zajoa 
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każdemu, gdy sią przekona 
jakie ceny zdzierają żydzi z 
lidu polskiego .za m3ble, które 
często po ustawieniu rozfożą sią 

na cztery wiatry. ( 7 4 7) 

U mnie wszystko blisko 

o polowe tatisze! 
Za dobroć i trwałość 

towaru gwarantuję. 

Jan 
Kwiatkowski, 
najwiąkszy handel mebli 

w Brocha I ul. Bochumska 115. . I am&„„„ ... „„„„ ...... „„„llliill~ 
.1 Kasa oszczędności w Hern~, Bahnhofstr. s!_J 1 

Książki do nabożeństwa 
można nabyć w Ksiągarni „vViarusa Pofakiego" w Bochum, 

Ma.ltheserstr. 17. 

Za najlepsze uznane 
przez znakomłtycl1 znawców i palaczy 
papierosy 

Noblesse No. 50, Otoma 
Solejka, lołtan 

z fabryki 

Gana lcza ·& Wleklińsklego w Poznaniu, 
do nabycia w wszystkich lepszych składach cygar 

rPstauracyaeh. 
Wysyfai niżej 30 tysł~cy uskutecznia ~ię ''' naj

'vi~ks.zym l1urtownyn1 składzie 

I;;. Kw. śnie 
w Bochum, ul. Blii.chera No. 

Telefon 1743. 

~;e;-. 
44. (Blfi.cherstr.) 

280 

Bank Lodowy w Sremle 
~półka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - zatoż. w roku 1873 
1wleca. si.<; Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które naJpe,'ł'nleJ 
Mkladoł ffi(IY,ą cłężko zapracowane swe osz~z4'dno8el. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedz~niem: 
tO-dnło"'"'m 3 prueent. 
kt.vartalnem <ł •• 

Złoione u nas dirp~tzyta ł 08~ezędnolicl wynosiły na Nowy 
Rok blisko e ł pól :rnlllona marek. 

FundnMze 1•ezerwowe ł udziały członków ca 500,000 mk. 
Bl.nk ludowy w Śremie lic1y 1155 członków, którzy wszyscy 1naj.ątkami swym 
odpowiada.ją za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank Indowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i lwiąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank J ... udowy - 'ro Iks bank 
Sellrinnn (Po8en) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy -- Volksbank 
einii:etragene Genoss>inschaft mit unbeschriinkter Haitpflicht. . 

lftadalłńli!lld. N. li..ueltartdd. Dutklewt.-.,, • 

-- Swój do swego. - Elementarze 
Baczność Rodacy w Bot trop i el 

Ażeby zapobiedz wszelkiej konku
rencyi niemieckiej założyłem w Bot
tropie 

parową fabryką chleba, 
wskutek czego jei.tem wstanie z każdą 
firmą obcą konkurować. 

Zarazem donoszę Szan. Rodakom 
w Gladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeżdm:ą ,przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
bie jeść smaczny i tani polski chlieb z 
mej fabryki, proszę mnie kartą poczto
wą uwiadomić a chętnie przybędę i 
sprawę załatwię. Kto raz s1probuje z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, kre-
ślę się z szacunkiem · (491) 

Mateusz l(owalski, Bottrop. 

-P-~pier Jist~~'l? · 
z ujęlmymi na ~isami i wierszykami w na· 

a:łówku poleca 
Księgarnia „Wiarusa Polskigo", Bochum. 

POSTBESTELLUNtiSFUR.'VlULA.R. 

kh bes~el'e hiermit be,i derr Kaiser· 
tichen Postamt ein Exemplar der Zeitunv 
„Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs. 
preisliste 128) fiir das III. Quartal 1907. 
und ziahle an Abonnement und Bestell· 
geld 1.92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu baben, 
bescheinigt. 

• o • • • • • d. • „ „ • • l!X.l •.•• 

Kafserłfchc1 Po1tamt •• .'. „ ••••••• 

w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk." 
w Doehum • 

P.Pamm, 
Kraków, 

(Krakau - Galizien). 
ul Zielona L. 3., 

wysyła na ż!łdanle 
darmo i opla.tnie 
bogato ilustr. cen· 
nik zegarków, ze

garow, towarów jubiler· 
ekich i mu~ycznych. (609 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 

Polskiego". 

•••••••••••• I Towarzystwom 
• polecamy 
li dla sekretarz 

fi KSJl\ŻKJ bibliotekarza: 
• kasyera, ksią 
• ki do zapisyw 
• nia członków 
• t. d. i t. d. 
• Adres: 

• "Wia1•us Polsłd" 
• B o e h u ID Maltheserstrasse m. I 

•••••••••••• 
aczynia emal 
AAA• #UU 

kupuje się najtanleJ I najlt 

Bochumsk. ·Konsumie 
Boel1um Bohlłnghau&en p. 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. 

==== Tanie um,,.walkł ! 

T7lli.o dla Rollaka mam na s1• 

..- DOK 

.... w ltecklinghausen·Siid w bardzo 
OIF' dobrem położeniu pod dogodnymi 
OIF' warunkami przy małej w ,;łacie i 
;.- bardzo tanio. 689 
~ Proszę p1zyjść zobaczyć! 
....,.. \1ł7ojeiech Grabarski 
w Re cklinghausen-Stid, ul. Wysoka(If - I 

Każde dzieckc 
wie i każdemu powie, że na kredyt 
puje się najlepiej, na,jtaniej i najwygon
tylko we wsz~dzie znanym i lubia 
domu kredytowym 

J. Sobwarzboff 
u RecJi.lłng-hause.u„s., 

Dostawiam każdemu 

na odpłat 
meble na l pokbj wpłata & mk. 
meble na 2 pokoje wpłata :IO Ili! 
meble na 3 pokoje wpłata ~ łł ro~ 
meble na 4 pokoje wplata 30 ml 

Wyprawa A. odpłata tygodn. 1,oe 
Wyprawa n. „ „ t,5fl 

~ Wyprawa C. „ ~,50 
Wypri~wa D. „ „ a,Ofl 

Pojedyficzo meble, jak: komody, I 
materace, szaff, bufety, szyfouier~1• 
ziki dla dzieci, lustra, kanapy juz 
wpłacie od 3-4 mr. Dlatego po1· 

' każdy kupować tylko 

w olbrzymim domukredyto 
~l ~chwarzhoff1 

Reeklingbaasen·Sild (Bra 

I ni. Boehumska (Bochumer> 
nr. 19~ (w pobliżu poczty i ar 

• . ..,_„~ • .,,....'""':.A••~~ ............ .,..---,--11-• -·•-1:1__,_„ •• ...,r. ... I __ W ____ „ _______________ 41N$W_.;;;._ ~~-"" .....-.~&W 
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