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Pierwszy" Międzynarodowy Katolicki' Kongres Przeciwalkoholowy.
R6wnoez(:~n je 7,0-

w tak doniosłej pra
cy. Zaznaczył przy
tym, że Pierwszy
Międzynarodowy Ka
bolicki K o n g r e s
Przeciwalkoholowy
odbywa się ,pod pro
tektoratem Pań/stwa
i Kościoła. 'W8Ipółpraca t y c h o b U
pot ęg
b ę d z'i e
\\' i ę C R t a n o \v i ć
rękojmię
p o w 0dzeni a
p r a c
k o n g l' e s 0-,
w y c h.
Doktór A. Wojtowski, prezes 'Katolickiego Związku Abstynentów, Otpierająe się na encyklikach
papieskich.
stwierdził, że wrogiem jednostki i SipO
>~eczeństwa jest pijań·stwo, które jest

gólnym M iędzy,naro
dowym K()n~~reliem
Przeci\valkoholowym, będącym pod
protektoratem Pana
Prezydenta Rzeczy;-

posp~litej odbył się

w Warszawie Pierwszy Międzynarodo\\-y
Katolicki Kongl'es p~ z(,ciwalkoholow.v.
Uroczyste otwarcie
odbyło."Iię w dniu
12 b.m. w obecl1o?'ci
delegata Stolicy A(l():-\tolskiej .1.K Ks.
:\' \lllcjusza Cortesiego ora'l protektoró,w
Ich Eminencyj Ks.
Kardynała
Kakows],jpgo. Ks. Pl'yma~a 111()lIrla i Księży
A l>{'.vbisku}l('}\\' Roppa, .J ałbl'zykows,kiego. ,Nowowiejskiego. Galla .i inl1rch, a,' ca ,Podkreślił, ż,e kongres ~en uzupełnia z~pr~eczenie.m
zmysłu. oszczęd:nośc.i,
t akze przybyłych z zagra.nlcy bl.skupa ogol,ny . kongresIPTzelJ;lwa,lkoholoIWY. meSIe za sobą nędzę. nLszczy zdrOWIe
warmijskiego, Kallera i 'suf-ragana z' pl,zez wnie~ie:nie pOibudek religijnych. moralne i fizyczne człowieka i wyradza
"flagi czes,kfej, Eltschnera. P. Prezy-: do utrwalenlia cnoty w,strzem,ięłąiwości ' potomstwo.
denta RzeczYPOtsp.olitejr l'€'tlre,zentował' i w zwalczaniu pijańlstwa.,
Zdjęcie nasze przedstawia stół prezy
mj nister opieki społecznej, Kościałko'w
Na1stępnie J. Em. Ks. Kardynał Ka- dialny, oraz moment wygłaszania przeski, Rząd - wiceminiśter Błeszyński. kowski o,dczy,tał pi,smo Oj.caśw., ,po- mówienia przez p. min. dr. Chodźko,
p,o o,degraniu hymnów pańs.tw()wego chwalające myśl zwołania ilwngre,sll Na ścianie widzimy godła wszy'stkich
i pwpieskiego wygłosił przemówienie katolickiego przeciiwalkoholowego do. państw, biorących udział w 21-ym Mi'ę
pl'ezeH Katolic,kiej Ligi Przec,iwaJ.koho-: Warszawy i wygłosił podzięikowanie dzynM'odowym Kongresie Przeciwalkolowej z Holandii, })l'ofe1sor Bl'om.Mów- . wsz.ystkim dostoj'nikom za współudział holowym.
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Kościół i parafia w pięknej i boga~1 czny:, myŚla1no tu więcej o sobie niż wola jednostek, podminowa:1y~h' potej położona Okolicy. Dzień lipcowy, o o4'puście. Na pytan~e, dlaczego tak litycznym
jadem
nienawIscI do
słoneczny, zda wał się cieszyć z ma-I było, ograniczę się narazie do małe- wszystkiego co z działalnością katohłccj się odbyć uroczystości. Dzień go wyjaś/oienia: Panifia, o której my lieką związane, potrafiła przeprowaodpustu, to, przecież wydarzenie: ślę~ należy jeszcze do, liczby ,tych, : dzić swój plan na oczach kilku tysię
w życiu każdej parafii ważne il g,d~ie niema Akcji, Katolickiej, tej I cy "wiernych'" parafian. Dotąd nikt
przez wszystkich oczekiwane. I tu 'kuźnicy myśli t, czynu katolickiego. się nie zatroszczył zmienić stan
wpraw~zie. oczekiwanie i przyg~to-II Tt'in ~bfrdziej pr.zy,krojest .ni~ wspo- z przed kilku laty..
,
wywal1le SIę do odpustu było wlel- mmac p tym,ze byłem sWladklem
Ale przypatrzmy SIę zkolel samekic, ale miało 0:10 charakter egoisty "dwukrOtnego. jej.załamania się. Zła' mu odpustowi. Przed kościołem rojI
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rio .. i .-gwarno. ~ramy, ka;.uzele, ~o!e..
NIEDZIELA DZIE\y~ĘTł:'lAST.Ą.P.ZIE. . StAN"IUQ.U.ąHĄ i
:YJk!, g'ra ""Y trzy karty -. skupla. L EKC J AczyU cYTANIE ".'
Ją młodych l starych. Sama uroczy..
'. '.' .. ' '.... ' . . ' 1 . ..........' ." ' , ! . . . . . . . .
..>!Y{l!
stość, w o~li~zu rozkwitu myśli ii wyjęte z listu św. Pawłttdo Efę~Janro~dz:Jał4... ty, O~iwier~za
do.Bi,
praktyk relIgIjnych w Polsce, czego,
.
.28~go. 1 ....
.' ....•. ••.•
·.,L~i
dpwodem są :l,a szeroką sk~Ię ()I'ga-I Bracia! Odnówcie ~ię wUlllyśle w1Uizynt Ide. g~Ii:ę$~Cle;,słodce .. ł~"#,I~,Zlehodzlnal~;;
mzowane publIczne adoraCJe, reko- przei: ducha ł obleczcie sJ~ w·nowego CzłO.,rOZgłlłlewanłe.~a~e.Nle~fW'
,.81ł~Jtłc.1(i
, , " . k' > ' . l
. k" k
wieka, stwotZQllego na obraz Bpzy, w. spr'..'" dJabłu !l(ito kracU,niecb Jut",. . .nl~ "ta~ ;i,}
lekCje zam męte, 'ple grzym, l ł, on wiedUwołcl i świętości pra",dztweJ. Dlateg('. dttJe, I~z racze)aleeti praol,d.,p~y~ładalą\1!
~r~sy, ~dawało SJę wypadn,JC .rmpo-;porzuĆcJe kłamstwo. a mów.~ie kaidypra- I swą ,r~kę dO,t~yuczelwtch.ab:v .nldłil
IHljąco. rymczas~m to co wldzla~eml wdę'f blłźnim swoim; bo, Jeden. d~ugieg~) skąd udzJelać 9OłtzebuJąc_~. '.
l.'
jest tego całkoWItym zaprzeczemem. ' Jestescie członkami., Obrl~sza,Jcie się, l e c z .
-JXlLiczba uczestniczących w odpuście
EW ANOE L IA SW I Ę T A.
I
parafian znikomo prze~~ższała nor- zapisana u św. Mateusza w rozdziale 2:?-im, od wiersza )..;go do 14-goi',
W·
O· d
ł i J' . d
. .'
·W·
..... '
malne niedzielne nabozenstwa. Procesja bez sztandarów organizacyj. on pzas:
ezwa" s ~ ezus. o i sług swoich: '" eseje 'wprawd~l~
:lych tak młodzieżowych jal( i star- I pr~ednielSZych kapł~now I. iar~ze!ł: ! go~owe, ale ~aproszeni'nie byli go.. ,
,,' ,,'
\V' 'j" 'zy Stronnictwo Lu- I SZOW w przypowiesciach l mowlł.• I dm, - wyniJdtcle więc na.:Nzstale
~~;~\\~. /l'j'e I~~a 'd~t~. zwyczaju mani-I '1Z K.ról~twem niebieskiem jest po .. I dróg, i wzyw~Jcie na go~y,kOłlO tył
test()wać s\vych uczuć katolickich. Idobme, Ja.k z pewnym królem, któ"l~o spotkacie. -.1 wyszli słudZy
:--;traż p o żar n a bierze czynny /Y sprawił w~sełe synowi swemu"jJego na drogi, zgromadzłU . wszyst ..
udział. ale w kweście na własne cc- 'I ł wysłał sługi swe, by wezwali za .. , kich, któryc~ napotkali, złych i do- .
Je (szaJona okazja. zar,obić!). Orlde- I proszonych "na. gody, ale oni ~i~ byYch, tak, Iz sala godowa zapełniła
~tra
owszem, Jest l nawet grywa; chcieli przyjsć. P.osłał pono~nie ut SIę biesiadnikami. . A gdy król
w ~yl westra na zabawie, na wese- \ ne sługi, mówiąc. "P6wi~zcie za .. ~szedłJ by zobaczyć ",biesiadników,.
lach czasem, o występ w Kościele; proszonym: Oto uc~tę mOJą przy go .. IUjrzał tam czowieka, nieodzianeg-o.
\V obecnych warunkach jest bardzo' to,,:ałe~ wołY me B co było t}!c~n~, I w szatę g?dową. Rzekł więc do nie";
t rudno. .
zabito I "wszystko. gotowe; P?Jdzcle g?: "P~ZYJacłelu, Jakże tu" wszedłeś,
Jak przedstawia się istota odpu- na g~y .• Ale om, I~kcewaząc "to. me mając szaty godowei?_A on z~ ...
stllt
\ odeszli: Jed!l1 do wloscł SwoJeJ, a ~iI~ł'. Wt~ król powiedział słuz ..
Na pierwszych dw6ch mszach śW' 1 dr~gi
kUPłectw~ sweg~. R~zta ble., t,.Zwią~cie ,mu nogi irę~ ,I wy ...
,~JHzystąpiło do Komunii św. około .30 1 zas •pojmała sługi Je~o, zelzyła ł P?" rzucCle go precz do ci~mnoscl. Tam
osób; po sumie 12. A teraz zwró. .ćmy! zabda!a. A d~wiedzlawszy. się kroi, ,6ędz.ie płacz i z~,rzytame zębów. Al ..
uwagę, kto przystępował do Stołu rozgme~ał Się, wy~ał" ~?Jska swe t bOWIem wielu J~! wezwanych, aU
Pańskiego. Z liczby 42 osób komuni- I wyt~acłł owych męzoboJcow, a mia- mało wybranych.=-h:ujących 3.4 to starcy; na młodych sto Ich podpalił. Wtedy rzecze do
pnypada 1/4. A gdzie młodzjei i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
dzieci? Brak te;] aż nazbyt wymow- stodół j obór. ubrana "szykownie" by karuzel.
.
nyl Na .3 tysiące parafian 42 osoby I ciągnie nawet z okolicznych wiosek. . O zmianie na .Iepsze trudao bez zaI\01nunikuję W dorocznej uroczysto- Dzieciarnia tłumnie oblepiła karuze- strzeżeń wyrokować. Nie nastąpi
ści parafialnej. Nikt z młodzieiy i leo okna i wejście do remizy, gdZie ona jednak wcześniej, nim odpodzieci. Czyi więc ."zyskapie od~u- za 25 gr. moina tańczyć wśród tu- wiedzialność za sprawę Boią nie
stu" to rzecz garstki starcow, stO]ą- manów kurzu całą "seryjkę" skła- przeniknie ogółu parafian. Dokonać
Cy~~ nad gr~bem?
..."
.
dającą się z S "kawałków". Nie do tej przemiany, moim zdaniem, może
Kiedy porownam rehgIJnosc wlel- rzadkości należy powrót z takiego jedynie Akchl Katolicka, która, mikich miast - 1'0 pryska złudzenie o ~dpustu" z. rozbitą głową, !Jokł6tym mo panujących tu wyjątkowych wa.l.;łębokiej religijności polskiej wsi p'fucem i t. p.
,runków, może jed:1ak rozwinąć sit:
i jako jej syn -- katolik, martwię się
Wreszcie odpust dobiega konca. ' w świadomy czyn katolicki. Wówtym niezrozumie~ie~ czy ob~jętnoś- Jakby na świadectwo jego "wspania czas dopier() każdy odp,ust poprzecią na sprawy WielkIe, ?o. B.oze.. lY\ar' rości" niebo powleka się chmurami. dziłaby tłumna SPowie. dź, a odpustotwi m~ie. to ,t~m ba~dzIeJ, ,~e o,bJa~ l Wichura z deszczem rozpędza krama wa Komunia św. byłaby najpięk
ten am ,dawmeJ w tej para!lI: am dZIS i rzącycn przed Kościołem stragania- niejszym jego owocem. W procesji
gdzie indziej rzadko ma mIeJsce. SłU- 1 rzy. Remiza tylko trzęsie się nadal za Najśw. Sakramentem będzie kros~nym zdaj~ się P?wiedz,:nie "kto od tych, którzy są "do tańca", ró-' czyć pod swymi sztandarami mlome postępUJe, ten SIę cofa. ~rzy- 1 ianiec zostawiając starym. I tak co! dzież, dzieci i starsi.
pat,rzmy ,się jednak ,odpustOWI ,do, roku; z tą jedynie różnicą, że ·punkt i Wszyscy na odpuście i wszyscy
konca. Nieszpory. LI,czba, p,arafu:~nl ciężkości każdorazowego odpustu na akademii, zamiast po skończo
nie prze~ra~za, 30 OSO?, wsrod kto-\ systematycznie przeno~i' się z Koś."!, nym odpuście: młódź na łasce losu
rych z!1~JduJe SIę ~ m~zczyzn;
,
ciola - do roztańczonej remizy stra w remizie, "a wy, mania, idźcie kro-'
GdzIes w połOWIe meszporo:v hcz- 1żackiej i wzrastającei co rocznie licz .. I wy popaść".
Uczestnik,
ba parafian wzrasta do 80, męzczyz~ \
dosłownie 15 ze mną. Oto fakty, kto I
re mówią same za siebie. Ubóstwo, I
rażenia
rozpaczliwa nędza kultu religijnego,
,
..
"
. . , , ' " ~.
która W obliczu tego co dzieje się
Dma 26 s.lerpma b. r. z KIelc wy- otuchy znoszelllałrudów podrozy.
w tym samym czasie' przed Kościo- j ruszyła do Wilpa diec~zjalna. , piel- Z pieśnią na !1sta~h ~noszą nas pultem winna okryć rumieńce,m całą grzymka do Stop MatkI BoskIej Os- many. (rodzaJ wIelkIch wagonów).
par~fię razem i kaidego z osobna. . I trobram.ski~j, której przewod~iczył, lekko, ~ołys~ąc. Porządek wzor0'YY .
1 - mIejSCamI radosny
ze zWyClę-··
O ileż bowiem większe ożywieme J. E: ks., BIskup Sufraga:1 Somk.
panuje w tym czasi~ wśród. kar:u~el! I Po u?z!eleniu informa~yj, oraz blo stwa,przeszkód ku .zdobyciu miejsc~.
kramów, W re'miZIe strazac}ueJ l g?SłaWlenstwa pa~te~skIe?,.~, ruszy- JedZiemy szybko, Jakby unosząc Slę
sklepach! Tu tłumnie przoduje mło-\ lismy ku dw~rcowl ,kIelec~lemu, t,ad w I?rzestworza:" v..: t~J błogości za:
dzież. Znalazła' się. Wylazła z za na prezentacja .poClągu dodała nam SYPIamy. Z pOJawlemem się rannej

P .'

.1"

..... .

.......•..

-l

l

i

I

'!O

I

4

z pielgrzymki do

ilna.

z()rzy, bnclz<\ ~i<; rzesze plehr.rzy-l koku, rClleSllJlS,
'.Alct b(~'tuJnac()W~diJa}y,,'ja.k:/Chl;'i
1l16w. ahy powitać SŁ\v()n.:<; pjc~bhl Budowle, rzeźby, stiuki,ornaJ11cnty, ,:li, Płcn.pbi,.Pcrctt;i,:,O~,IU,:Ptll,Ol1ił',
"Kiedy ranne". ,Ukazanie sic wic;,
i. ,to obtazy WYŚllj(II1C z h~\jki.,lorazl D,elbcne (Włosj),/ISmugłewicz1
r"dia zwiastuje:, bliskośI; miasta. a
' .
"I(ostlen •. OI~u9iczfZaor,(P?J.aCY)., "

wicc Wilno. Po wyjściu z wagonów
"'
lista wiali:;IllY sic szóstkami i ze śpic~
",cm ruszyliśmy z dworca. \VidoI{
niczwyldy, oto na czele s\vej owczar
ni kroczy ArcYI)(łstt:rz, by \VY1Hosić
I liecezjii Ojczyź:lie spol{()j i po,,:
IlIvślllC czasy. VVilł10 wita lias radoś
. nie l1a czele· z ks. I>yn~ldorem Ak(ji Katolickiej. Aż oto miejsce naszych JHa,~l1idl, padamy na kolana,
pełni rado";ci z og!t\dania Tej, Która
świeci w Ostn:jBramie. Za chwil<;
ukazuje sic w odrzwiach kap,licy
nasz A rcypasterz, przypomina zaleCO!1<\ wczoraj intcncj<; i rozpoczyna
II
stóp Maryi niekrwaw,t ofiarę.
Chwila tal( wzniosła i uroczysta, że
si<; nic tla ująć umysłem, ani wyrazić mową ludzką. Jedlli szlochają,
drudzy padają krzyżem, inni w"reszcie wołajc\ Matko ratuj, Matko pociesz... Po nabożcrlshvl(; rozldadaIlly si<; w kwaterach, aby pokrzepić naclwC\tlo!le siły. Chwila spokoju, po której grupami zwiedzamy
pamiątki Wilna. W wspaniałych świą
tY:liach nic wiemy co więcej podzi\\'Iac: pobożność, czy ofiarność;
szlachetność czy wdzięczność serc
fundatorów. Każdy kościół ma w sohie coś charakterystycznego, coś od J, E, Ks. BilskUJp Fr. Soni,k o,dpri1wia w inI li i el1I1<.:go, a v,'szystkie tworzą harte,nc~i pie.lgrzymów Mszę św: przed cudO\w11l():lijl1,\ całość. SC\ style barok, ro- nym obrazem Matki B02Jkiej Ostrobramskiclj.

dZlcn (sobota). Nlewystarczył~) naszemu An::y,pa~terzowjnie..;;'
pok(Hć Najśw. Panienki(On I)ragnic ,'"
atakować cały zespół n';ebieski, aby
uprosić błogos1awieństwo dla
giej Ojczyzny. OrmmuJzi
Dob!ry Pasterz koło grobu św .
zimicrza: Przypomina Jego wielkie,
walory wartości u tronu Boga, zaleca przypuścić szturm do Jego taska ..
D1rUg'1

I

wośd.

Po sko(lczonym nabożellstwie wy

cieczka do Kalwarii. Napełnione
statki ruszyły, prując wod:lą PQwierzchnię "V i ) i i. Piękny krajó ..
brat znowu wprowadza w zachwyt
pątnika. Po upływie kilku chwil wyłania się sylwetka kośCioła w Try·
nopolu. Stąd prowadzi . droga do
Kalwarii wileńskiej obszarem największej w Polsce, bo Sięgającej 12
klm. Obchodzimy dróżki w z:noiu i
zmęczeniu, aż znowu obecność gorliwego Pasterza zmusza, zapomnieć
o znużeniu, a zachęca do wydobycia nowych sit O godz. 5 wracamy,
by być uczestnikiem kulminacyjnego pU:J.ktu pielgrzymki. Gromadzimy się już o zmroku koło Katedry,
a na dany znciR: rusza niezwykły orszak z płonącymi świecami po przez
główne
ulice. Odgłos dzwonów,
piękne tony organów unoszą
roz-

----------------------------------------------------------------------------------------~----

strzvmat \\' port; komisarz, być mo- w beznadziejnym stanie; natchniony
że ()!l sam rzuciłby się w przepaść, przez Matkę Boską, zapragnął uratJ'· spróbować ocalić swe dziecko.
tować jego duszę. Zamoczywszy
POW11I90.
\Vk rótce potem opuszczono sznu- chustkę w wodzie strumienia, zwiIr()~\ą drabi:w, podczas gdy wiatr żył nici twarz ba:1dyty, który zdawał
h~OZJ)ZIAt XLI.
przynosił coraz słabsze jęki.
się przychodzić do siebie.
S kok w p r z e p aść.
-- Odwagi, panie! - szepnął mu
Nagle wszystko ucichło. Czyżby
Chociaż "Żelazny łeb" przewidy- anioł ~,mierci zgasił cenne życie ma- Eliusz słodkim głosem.
\\ał
niebezpieczeństwo
~'unięcia
lego męczennika? Lecz nic.
Jedno słowo wydobyło się wów\\. tt; głGbok(~ i ponurC\ przepaść, jcMatka Boska, najsłodsza i milo- czas z ust umierającego:
dllakże wbił z rozpaczą ostrogi w bo sierna Mateczka,
wz"wana przez
- Przebacz!
ki konia, który,
rozwsclcczony i niewinne dziecko "'i zrozpaczonego
- Wszystko. ci jest v,:ybaczonc,
I. pianą Da pysku, wspiął się na tylojca, położyła swą łaskawą rękę Ja panie, przez miłość dla Matki BosIlych nogach, z rozwichrzoną grzy- małym niewidomym, chroniąc go kid która chce cię zbawić ...
\\'ć\,
okropny i majcstatyczny, jak w cudo\vny sposób od katastrofy.
.- O Matko Boska ... - szepnął
\:entaur w piekielnym kręgu.
Istotnie, spadając głową na dół, ,,Zelazny leb" głosem, przerywaPolicja:1ci zatrzymali się na sta- koń złamał sobie SZyję i przygniótł I nym przez płacz.
IlOWCZY
rozkaz komisarza, który swym ciężarem bandytę, lecz w u-- Tak, Matka Boska może pana
wzywał bandytę do zatrzymania si<,'. padku
rzemienie rozluźniły się i zbawić, jeśli pan żałuje zła popcłnio
Lecz nap róź no. Odbijając siG z naj dziecko znalazło się oswobodzone nego ...
wyższym
wysiłkiem do skoku, bv
i nietknięte przy strumieniu, który
-- O tak, żałuję.·.
przcsadzić przeszkodę,
koń stracił
spływał w dolinę.
- Czy pan chce odpokutować
,l~TllI1t pod no·gami i runął w straszZapomniawszy o sobie, Eliusz po- śmiercią za swe' grzechy?
liw<.\ przepaść wraz z lawiną gła wlókł się aż do swego prześlado\v- Chcę! Lecz co potem? Co mnie
zów ) odłamków, które obudziły cy, przygniecionego trupem kO.1ia, czeka DO tylu zbrodniach?
. w przej)a'~ci głuche
przeciągłe idóry zgniótł mu klatkę piersiową.
-- Miłosierdzie Boskie jest nie()~
echa.
Po wielu wysiłkach udało mu się graniczo:1e ... Czy wierzy pan w Mat
'/. brzegu, świadkowie makabrycz wydostać bandytę z pod tego okrop- I kę Boską?
;lCj kata~trofy wytężali wzrok w r)rze : I1cgo ciGżaru, lecz gdy podniósł mu I
Wybuch płaczu był wymowną
k 1<;1<\ przepaść, lecz ujrzeli tylko I głowę, strumieó krwi trysnął z ust odpowiedzią.
skrwawioną masę, z której docho- umierającego i zakrwawił anielską I - To wys'tarczy; wieczne pana
dzilv rozdzierającc jęki.
twarzyczk<; chłopca.
' zbawienie jest zapewnione. Oto me7.da wało się, że pułkownik Chet:liysz zrozumiał wów~za.s, ~e I dalionik Niepokala:1cj, który córka
rubin oszalał. Gdyby go nic pow- przcsladowca
jego
ZlIaJduJc Slę doktora zawiesiła mi na szy.i; niech '
J. iii,
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śpiewaną rzesze pod niebiosa. U stóp litęz SU'lt.u:t~ Na~,Z·,(' gronla~zh!lY się
Maryi nasz Arcypasterz z O. An-I w O~tr.cJ, Bralllle. by otrzy,n: ac bło
drzejem. przeorem konwentu 00. i gosła\\:wustwo Ila szczę~hwy po·
Kannelu na klęczkach roz}Joczyna- wrót ~a ,uczt~ ducho\Vt\, J~ką :lą~n
.
ją litanię do Naj'Św. Maryi Palmy .. zastawlłes NUld. Pasterzu, ~1iech CH~ .
ilasZej
P,iełgrzymka podch~vJltuh\c meI?"':. Księ,żna. P<.ll1 i ?strobramsk~. ~o swe.: .', ,ru.,Chu ' .......
.z\~ł.as.'z.cza
dIę, klęcząc na uhcy, łączy SIę go Serca przycIska. lIekroc l we fa-, Akchli. zasj~uJą 11a szczególt1'l .poz Przewodnikiem, Pod Twoją obm-; godne oblicze się zachmurzy, s~~j- dziękf:
e en 11 uczelltQik~wpleJgr~;rllłkl.
nę mało kto śpiewał, bo serce było'
O
C
oC:
:: : :
k::ji;
"
przepełnione nadmiarem uczucia.
W niedzielę gromadzimy się w Ka IW
tedrze. bo nasz Dostojny Przewo- '
Pielgrzymki na Jasną Górę.
lG?rę wyw,arły bard~o d~atnie wrazed:1ik zaproszony przez ks. Metropo- i Tegoroczne pielgrzymki na Ja,sna. nie. JE~st lch duźo l 'są łtczn~ (częeto
1

'li

8",'eciekatol

WileńSlkriej.

liczbę

ze

czcią!

l

'wach "Amen" oddał duszę Bogu.
wiele od niego nieszczęśliwszy ...
Właśnie w tej chwili Eliusz uczuł - Kto on jest? Powiedz mi, dżiecłunek na medalioniku swej narze- na swej główce dwie delikatne rę- ko moje, bo j:eśli trzeba będzie, rzuI
czonej; potem ostatnim wysiłkiem ce i usłyszał, jak dobrze mu znany cę na niego cały batalion, by pomwestchnął:
głos wymawia jego imię.
ścić cię należycie ...
- Daj mi teraz pocałunek, pocaBył toojdec.
-Przebacz mu i ty ojcze ... Ręka
lunek przebaczenia.
Policianci, którzy zeszli z nim po Boska już go dOSięgła!
- ~hętnie, a n~wet dal? panu, sznurowej dra~ince, wzruszeni a. ż 'I NasŁało grobowe milczenie; potem
dwa; J.ede:1 odemme, a drUgI od me- do łez, otoczylI g:t:~pę.
.' pułkownik przeniósł swe dziecko do
go OJC~~.. - zaw6łał . chłopczyk,
Po ~orącym poc.ałun.ku, złożonym trupa bandyty i spytał:
okrywaJąc po~ałunkamI to czolo, na teJ. zakrwa:VIOneJ twarzyczce,
A ten co ci zrobił?
zbrocwne krWIą.
pułkowmk przYCIsnął do serca swe
'"
.
,,
.
-. Spr~wI~ mI naJwl~kszą radosc
- A teraz odmówimy wspólnie I go synka.
Zdrowaś Maryja...
Czy nie poznajesz mnie, mój w mem ZYCl? ... d~ł- mI swą duszę
Smutny uśmiech wykwitł na IEliuszku! zawołał pułkownik, skrus.z?ną, ktorą ofIarowałem Matce
~argac~ bandyty, który ,i:1stynktow i ok~ywając znowu pocałunkami jego BoskIeJ... .. , .
.
.
,
me złozyl ręce do modlItwy. Wte-: amelską twarzyczkę.
'
O rehgIO s~lęta 1 wzmosła. -dy niewinna dusza chłopczyka po-I Płacz ścisnął tak gardło Eliusza, za",:ołał pułkowmk. _.~ WY'starczy~
łączyła się bratersko z duszą skru- I że nie mógł odpowiedzieć.
by Je~de!1 z twv:ch cud~~, a~~ przeszonego zbrodniarza w niebiańskiej I Lecz gdy przy świetle kSiężyca k~nac SIę o twej ~OSkOSCI: MOJ do~r~
modlitwie
powitania a:1ielskiego, pułkownik spostrzegł, że syn jest ~huszu, za to, cos uczymł, wzoruJ~l'
która, . przerywając nocną ciszę, I niewidomy, krzyk rozpaczy wyrwał Sl~ bohater~ko na naszym BoskIm
przeniknęła niebo, gdzie większa się z jego piersi.
. ~lstrzu, kto~y oddał ducha n~ krzyjest radość z jednego nawróconego
A nędznicy! oślepili cię, o dziec- I ~~, modl~c. SIę ~a swych przesladowgrzesznika, niż z dZiewięćdziesię-1 ko moje?...
.
Icow, -.1 Ja .tez .prz.ebaczam....
ciu dziewięciu sprawiedliwych.
. - Tak, ojcze, lecz ja im przeba-l - DZIękUJę ~I" oJcze! Matka BoGdy "Żelazny łeb" wymówił czyłem. '.
.
ska wynagrodZI z pewnością twe
słowa: "Matko Boża, módl się za naCZy to ten łótr oślepił cię, mój szIachet'ne przebaczenie ...
krzykn.ął pułkownik,
I wymawiając te słowa, Eliusz wy
mi grzesznymi teraz i w godzinie Eliuszu? śmierci naszej!" twarz jego rozjaś- zwracając się z pięściami zaciśnięty dobył z kieszeni list .doktora Gemnil ':1iewymowny uśmiech ufności Imi ku umarłemu.
mona. podpisany przez Florę. .
do Matki Niebieskiej i przy sło-- To nie on, ojcze, lecz inny, o
c. d. n.
pan go

ucałuje

Kallwarii

przekraczają

tyls. UlCzestni..
i ków), dobl'lze zorganizowane. Przybywają one ze swymi paste1'lzami nawet
pieszo, nieraz zest.ron oddalonyeh. -Tym bardziej trzeba to podkreślić. źe
w 'Ostatnich latach począł się zacierać
charakter dawnych pieszych po'kutniczych pielgrzymek. Wycieczki przybywały pociągami, . niejednokrotnie juź
tylko wtprzejeż,dzie z Kalwarii i }{trako
wa lub innej podróży, nie rozmodlone,
ale rac:z.ej rozbawione i zachowujące
się na świętym miej.scu nie zawsze JJU.dująco. W roku bieźącym przeważają
i to w Zlnacznej mierze, pielgrzymki
piesze.
Na uroczystość M. B. Częstochow
skiej (26 sierpnia) przybyło ich blisko
300, z nielicznymi wyjątkami pieszo.
I Można było zauważyć kapłrunów starszych, Odbywających pieLgrzymkę ze
swym. ludem przez 3 lub 4 dni, a nawet
wliacających w ten sam sposób. Więk
szoŚĆ
pielgrzymów z tych kompanij,
wyspowiadana przed Wyjściem z parafii, codziennię przystępuje do Komunii
św" ,p,od,czas pobytu na Jasnej Górze

• I

P~eJgrzymi, odbY'Wa:jący dro·gę krzyż,oiWą na

Im.

Umierający bandyta złożył poca-:
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u~cty~to;ć ,pr,~Ybił;'ln6\V~luI:Jd}1.J~.i, .. pr9'\V~Jlcji.S"~:'Bi

. .
. . .' doK~nhł,J.E~ '.... BLSkup)>r.qzelłąw ,!uwl,~'z~kł~!ękltn,> (ł~~~a~,}W1
.Sił. tOPOlProatu d<>śkonałe ·tekole~Clle $~ął~3ki, któr;r ce~ebr<?wał8u'En'\pO~ odda. e:ąl p: 2 .tY3~~():k.m~ iD 11" Z'..~~~ i04,!
za:mkni~e dla ludu, kt6irY ooerwaoy odtYfikalną,a.n wstę;pmeW)/'gł03ił kuanie.SzaJl~łJ~,wpobbzu.T~~t~ •.·;rął;'.~:i
zajęć i trO$k dOmów~ch, ma ć~al ;lNft.. ąo bardw heznieprzYbyłYCh.Piel:fl~~Y-paź~ .Jernl~l.ltego.!~~, 1$J'~~~!:n.{,i,;.
townie zasrł;a.:nówić18tę~ad sobą 1 przy I1l16w.
.n~'V .. p:!a~owkę< .mli8YJnątr;zec'h'oJc~;j:
szł.. :vm.. zb.awiEmiem, 'r.~bu~c . p.rzytY1p Polscy dom. ihdk~nte. lP.ostołaml ::rua..~. .()w...i1c.le..:.. o. . ·~ dr, . Sad.o.Jt.•. •M. .a&:
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piel"W'8Ze pr6by trwam& w ł8llce :BożeJ.
. W Chinach.
J&koJp~zełOŹ'Qnyzak()nll)l:, z 1duztól1łi "1
Młodzież uczy się od .sta:r:sz.ych praktyk. Stolica św,'wyznaczyła 'Polskiej Pro.. wŻ~łkWi. o.~k&8Z Huzlitak;i zkl~zte,J,1
religijnYM i pieśni niestety tak za- wincji Zakonu 00. Dominikanów mi- ru w KtrakoWle, ora.z o.' CY,l'IYl ~ztaeh..
niedbanych, zwłaszcza w b. Kongrew sje na Dalekim Wschodzie Chin. Przy- towski, były inżynier) . z klasztoru
sówce. .
. . 2 szły teren mi.syjny polskich dominika-' LwoWie i jeden brat zakonny.
Di"U1gą charakterystyczną cechą ple;l
g~ek lat ostatnich. są ~ak 2iW8ll1,e

pielgrzymki stanowe. Takiml .były: alta
demicka zeszłoroczna" połączona ze
ślubami (18 ty.sięcy), Akcji Katolickiej
kobiet (50 tys.), tegoroczna akadem~
ka w 'fooznicęślubowania (5 tys.), z.u~
miańska (4 tYla.), nauczycielstwa pol-skiego ()koło 2 tys.) i Akcji Kat'Ołic
kiej mężów (50 tys.).
Wywiera . to n i ewątjpli wi e ogromny
wpływ na najszersze masy narodu. Jasna Góra, która jest dokładnym
wskaźnikitm życia religijnego w kraju,
może z radością ,stwierdzić, że odrodze
nie duchowe ,srpołeczeństwa pO\~skieg~
corazszel'lsze zatacza kręgi, daje nadzieję llWycięstwa prądów katolickich
i n8Jrodowych, Wlbrew wysiłkom masonerii i komu.ndzmu, agitujących w
kraju.

w

Uroczystości
tym roku Kodeń

w Kodniu.
święci dziesięcio

le.cie sprowadzenia obrazu cudownego
Matki Bożej Kodeńskiej. UroczystoIści
rozpoczęły się
w dzień Narodzenia
Najśw. Ma.ryi Panny i trwały przez ca-

PiellgiliZymi z Kięlc odbyli pięlkną wycieczkę &tabkiem po Wlłii na Kalwarrlę WTleńs>ką..
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Boskim Oblubielkem, p. Martin

I

Owym darem

godniejszym

był

chciał, żeby jego córka wystąpiła i on sam dodaje z uwielbieniem cór-

w pięknym i bogatym stroju. Po raz ka, przytaczając rozmaite przykłaz L i tS i e u x.
pierwszy tedy i ostatni włożyła' dy niezwykych cnót ojca. Nie o wie
wówczas Terenia suknię z białego Ie wyprzedził on do nieba swoją
Nic wbiło to w pychę pokor- j aksamitu, przybraną aJlansońskimi i "królewnę", ale przed tym do cierną i prostą duszę Tereni. Rozumiała, 'koronkami i kwiatami lilij, a długie pień jego dusznych, przybyły i cie
że, jak mówił spowiednik: "Bóg u-: jasne włosy spadały jej na ramio-'lesne, które z równą łagodnością
czy~ił to dla niej d~.rr~1:), bez ~adnej n a . . ,
.
\ znosił. D;vukrotnie już przed obrzę
z Jej strony zasługI I tym wIększą:
oJcu, ktory ze łzamI rozrzew- dem obłoczyn p. MarlI:! uległ atagorliwością pragnęła Mu wdzięcz- I nienia, ale bez żalu za poniesioną I kom paraliżu. Dwukrotnie odzysność swoją okazać. Poprz.ednio p~- ofiarą spog}ąda! z miło~cią na uko- kał ,leszcze siły, a~e w miesiąc po
I
słuszną była we wszystkIm rodzI";. chaną swoJą corkę, pIsała potem obłoczynach TerenI przyszedł trze~om swoim i starszym siostrom. Te-I Terenia z uwielbie11iem: "Wszyst-j ci atak, który obezwładnił go zuraz' była 11ią jak najściślej względem I ko, co miał najdroższego, całą swo-· pełnie. - "Braknie .słów na wyraswoich przełożonych duchownych. ją rodzinę, oddał 'Bogu. Leonka Iżenie bólu i niepokoju mojego i sióstr
SurJwość albo cierpkość niektórych' wstąpiła do K l a r y s e k, ale re-, moich! - pOWiada Terenia. P. Marprzyjmowała radośnie, jako kJrzyst gula była tam za ostra dla jej sła- I tin odwieZiony do domu zdrowia,
ną dla postępów swoich. W tym sa- bego zdrowia, musiała wrócić do przebył w nim 3 lata, po czym Cemym duchu przyjmowała wszelkie ojca, potem jednak wstąpiła do Wizy lina zabrała go do Lisieux, całko
przykrości, pochodzące od innych tek. Celinka (chociaż miała to uczy wicie już obezwładnionego. I tam·
zakonni~, 1?rz:ykrości ni~raz dotkli- li nić zna~znie ~óźniej). oświadc:zy~a przebył jeszcz~ ? I~ta. Umarł w. dowe, a meumknlOue w kazdym zgro:- mu takze chęc swo~ą wstąplema mu brata swoJeJ zony 29-go lIpca
madzeniu, którego członkowie, obok! kiedyś do Karmelu. Dowiedziaw-' 1894 r. Ce!i11a pozostawała przy
dobrej woli, wnoszą i ludzkie swoje I szy się o tym, ten ojciec wyjątko- nim do śmierci. Przed. skonaniem
ułomności.
wy zawolal z radością: "Chodźmy spojrzał. na nią, jak gdyby znów
W dniu prze~naczonym na obłó- przed Najśw. 'Sakrament podzięko- przytomnym wzrokiem i z wyra~zyny, według nrzyjętego zwycza- wać Panu za laski, jakie zlewa na zem pełnym wdzięczności. We
ju, Terenia wyszła raz jeszcze poza. naszą rodzinę i za zaszczyt, który wrześniu tego samego roku Celina
klauzurę klasztorną. Przy drzwiach'mi czyni, wybierając sobie oblubie- wstąpiła do klasztoru, w którYm
czekał tam na :lią ojciec i prZYCiSka-ii nice z mojego domu, żądając ode- znajdowała się Terenia, przyjmując
jąc ją do serca, że łzami w oczach za, m11ie dzieci moich! Gdybym posia- imię Ge':lOwefy od. Najświętszego
wołał: 0, mam ją znowu, moją kró-I dał coś lepszego nad to, chętnie Oblicza.
lew!1ę!" Aby uczcić te zaślubiny również oddałbym to Jemu!"
O cztery lata wcześniej, bo "8-go
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Wychowankowle socJallstyc~n[do
puszczają się, prófan~cJI krzyMw.

system.

Pra,sa pomorska podaJE! szeregwy~
pad:ków profana.cji krzyżów przydroż~
nych, dokonywalnych przez ró~nych
przybyszów ku wielkiemu zgorszeniu i
oburzeni,u miejscowej ludności. Ostatnio zn,ieważone zostałykrzyze pamiątkOlwe pod Kartuzami i Wejherowem..
,Ogólnie jest wiadomo. że barbarzyń
skiej profanacji dokoi1aH człolJkowie
socjaHstycznego związku robotmczego,
obozującego w ciągu lata pod Kartuzami.

. ... Jk~~af4~-~'~-"~"FĘ~~J( ".?
,, t.t1stY"~zllJe,lrz,d< l " ',,' ... ~ftsld 1p'()~ll&.(la:.<lo:!

'zaleznego,I,l(ł~~~Ulf()~cje", • tek~te)!n,~ti

wynagl'ooz8łniapra " gł6w~!niczynn~kiem,'~t9rypr~ez,z:~z

cownikó,w, ,
d~a tych pracowni n~iPrpp.aą'8l!ldęwzbudzi~~,,~~~ódludn()s~i"
ków
przezomoścl,POmocy dla 1'0-- Cl se*bsklelt, walkę· rel1łr1lrtą.qąy'W'
dzących, oraz ,k8łsy :pó,Wpzebowe. WE~ l Sł()\venH i. Ch()r:wac~i' &g~nciMoskwy
powołał do życia tak dobrze zorga"'jl J)odburzająkatoliik6w p:rzęeiw,serbskie
nizowaną pomoc dla biednych, że rząd ,mu pra:wos.ławlu ,i sbjącąłkowiciepo
węg~erski z:iet~lko całkowicie urzęd?-l< stronie kat.olicy~mu, kt?ręgo}1istol'Ycz
wo, Ją zatwIerdZIł, ~Ie uzn~ł za. o?O~U~ i nym. zU.damcm Jest - JaktW;le~d.zą ZUJącą dla wSZystkIch gmm wIeJskIch walcz;yć z iH,;awosła:wną re8łkcJą, na
miej\sJdc,h.
gl~uncie serbskim. postępuJą oni Wręcz
Kardynał Verdier o znaczeniu
odwl"o~n!e. Agenci ro~yj$kieh.l:!owiet6w
' . ' wm.avrna.lą tam ludOWI.: katohcyzm mu;'
W Niemczech zabronione są cho..
ZWiązków zawodowych.
si być bez wzglęilu zwalczany, gdyż
. k ś • ł • barwy pamieskie Na Międzynarodo\vym Komgresie 8tan O'\"ii on oparcie dla faszyzmu,g~y
t:ą~~e
~Ie. n~ I. . '.'
ze- chrzeRcijańskich ~w.iązków zawodo· pTawoshtwie wybi!ni~ jest d:mokrav,ych w Paryżu OSWlad czył kardynał I tycZlnym ... \V katoltcklch częścIach tTu
MImstel . Spl a\. \\e\~ nl;\trznyc R,
szy, dl:. FrIck. ~vydał nowe. zarrzą~ze\?le~Verdier, ze związki zawodowe stano-I gosłuwii udają więc agenci Sowiet6w
u~tala.lące ~al (ł'dowe baIwJ m~:me~ wią jedm~ z największych sWlobód ObY-I· sympatię dla katolicyzmu,z którego
kle.Sto
me wate l sk'IC h l. sa naJ'b'ar d'·
. od'
. l'b
.
.• narzęZIe
d . przy t wo<
"sovrllle do tego zar;zadzenlcl
".
zleJ me
!tow- I >h Cle
l v uczynIc
czynnikiem pokoju i 'postępu. - , ~zeniu 'frontu ludowego: w Białogrov,o]no w żadnym wypa~k~ (a, \\:lęC. na- \
wet
kosCIelnych,
<t rzeb a b'
, . . , dZle .zas l In,nyc h serb sk"IC h mleJscowos'
..
,
• podczas
..
1uroczystoscl
)
,.
~
. ' h, .'
i:. u'rd"
n Zlęcznym.
yc ch rzeSCl)anpI(?,C~SYJ 1 t. ('. uzywac ani c Ołągy.r I skim zwiazkom. zaWoil()W~Tm, że wyka- ciach podburzają do demonstracji prze
ko~clelnych am flag o barwaeh paple- zały światu, iż wiara i l'cligia są dla I eiw katolikom 'j I{c>ściołc>wi ka.tolickieSklCh. •
•
•
niego szezęś,ciem, o ile przenika we! mu -- byle tylko w mętnej wodzie łoJubileusz zasłuzonego biskupa
w.szystkie dziedzi,ny i objawy ludzkiej. wić RWe rybki.
społecznika węgierskiego.
~ dzi.ałal~ości. Pona(~ to ~hr~eścijaflsk~e:,
Odb d
.•
h
\V tych dniach minęło 25 lat od chwi I zWl~zkl zaw?dowe Ilsto~11le. 1 skutecznie,
U ~wame zms~czon~~
li objęcia przez ks. arcybi~kupa L;td- I słuzą spra\\~le ropyt11lcze,J, a p'l'Zez to I
~~ś~lOłów W. ~Iszpanu •.
wika Szmrecsanyiego rządow węgler-' przygoto'\vuJą pokoJ społeczny.
I
W mleSCle Huelva I Jego okolIcach.
ską arc~idiece~ją EgeI'. Dostojny. !ubi- Ręka kominternu w jugosłowiall-. 7.dobytych p':zez wojska g,;merała Fr~n
lat w CIągU ubIegłych 25 lat wZnIosł w :
•
?
• co, przystąpIono natychmIAst po zaJę~
swej archidiecezji 120 kościołów, po-' sklm zatargu wewnętrznym.
ci u ich przez· narodowców do odnowiewiększył liczbę katolickich szkół ludoW Jugosławii od pewnego czasu nia ko,ściołów i oczyszczenia ich z gruwych o dalsze 370, a liczbę nauczyciel- trwa ostry zatarg między większoś- zów i brudów, będących dziełem niszstwa o nowych blisko 400 osób . .Jegze,ze cią prawosławną a katolikami. POIwstał czycielskim komunistów. Tłumy katoliwiększe s~ jego
zasługi w dziedzinie Im wskutek sprzeciwu praM'osławnych w I ków, płaczących rzewnymi łzami radoś
socjalnej. Kierując się wskazaniami związku z mającym być zawartym kon- nie wypełniły w tych dniach świątynie.
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wrzcsllla ),''';()() r. odbyły si(,: ostate- wszelkie istoty wvbrane, tak i ona przed tym cierpieniem inne zako~1czne śluby czyli profesja "królew- przechodziła rozmaite męki dusz-: nice.
ny", która zwała sic; odtąd Teresą ne: wątpliwości, pokusy, trwogi, ! Dla nIC], tak bardzo kochającej
od Dzieciątka Jezus, albowiem ten oschłości. Cierpiała także i cieJcś- .Jezusa i tęskniącej do nieba, cierwiek I:bawiciela był przedmiotem !lie, zwłaszcza, że nawet chora i' pienie było radością. Była nią zwła
największego jej upodobania.
Zre- osłabiona usiłowała, póki tylko mo-I szcza zapowiedź wczesnej śmierci,
sztą pamiętna na słowa Chrystusa: da, wypełniać
obowiązkowe, nie- której zawsze pożądała.
"Jeżeli nic staniecie się jako małe raz ciężkie prace i nie uchylać się
V,
dziatki, nie wnijdziecie do króks, od niewygód i braków.
I Podczas postu lH96 roku zapadatwa niebieskiego", zachowała przez
Najdotkliwszym jej cierpicJiem' jąca już na zdrowiu Tercnia sibiejcałe
życie
na,ipi(,:kniejsze cechy c!e]esnym hy~o, ~ zim~wych ~mie-: sZą, siG czuła niż zazwyczał i. za~ho
dziecit;l1\\/a: niewin:lOść i prostota, slącach, prawIe cIągłe zImne),. fran- wac go mogła z całą sClsłosClą.
ufność i ulcgło";ć.
cja uważa sit; za kraj ciepły i do-: W Wielki Czwartek nie dostała poz
Jak WIelu świętych miała Tere- l~y w niej. S,\ bardzo niedostatec~-I wolenia, któreF'0 pragnęła, ~~by C~t
nia pociąg do umartwień cieles'nych, me zabezpIeczone przed mrozem. i łą noc czuwac u grobu Panskiego,
ale zawsze posłuszna, poddawała Ciepła jednak naprawdę jest tylko, wróciła tedy około północy do swo
się woli przełożonych, które jej południowa część francji. Środko-I jcjceli. Zaledwie jednak położyła
tych umartwień zakazywały. "Je- wa, a zwłaszcza północna, do któ- glowę na poduszkę, ~dy nagle
dynie moją miłość własną mogłam rej należy
Normandia,
posiada I wraz z gwałtownym kaszlem uczuna każdym kroku przełamywać ,- wprawdzic łagodniejszy klimat Ji-· fa, że strumień jakiś gorący podnopowiada - a to mi było zbawien- źli Polska, jednakże z powodu bra-' sząc jej piersi, zalcwa usta. Lamp-,
niejsze od najsurowszych pokut ku dobrych pieców, które zastępu-, ka nocna była już zgaszona; Terecielesnych." Przez posłuszeństwo ją bardzo niedostatecznie kominki, i nia nie zapaliła światła, chcąc umar
rozkazowi przełożonej, a była nią z powodu iż niema zwyczaju nosze- twić swoją ciekawość i wkrótce
wtedy jej siostra paulina - Agnie- nia tam futer i kożuchów, chłody: spokojJic zasnęła, Nazajutrz,- gdy
szka od - Jezusa, spisała Tere:lia dają się o wiele bardziej we znaki o ,~-tej rano wezwano zakonnice
pełne prostoty i szczerości
dzieje niźli u nas. Dla Tereni, która wido- do wstania, młoda Karmelitanka powłasnej duszy, poczynając od wspo- cznie była wątłej budowy i po kil- J biegła do okna "w przeczuciu, że
mnień z lat najmłodszych,
ku latach zaczęła chorować na pier J dowiem się czegoś bardzo pocieZ tych to dziejów dowiadujemy si, stanowiły one niewYPowiedzia-1 szającego, J rzeczywiście chustka
się' z jaką radością
przyjmowała, ną mękę. "Umieram z zimJa' po- pełna była krwi ... 0, jaakż to bvła
każdą przykrość, jak pragnęła cier-: wiedziała ona przed śmiercią i. chwila szczęśliwa!... Radością prze
pieć dla miłości ukochanego ~wego: ostrzegała, że jednak lepiej byłoby,' pełniała mMie nadzieja, że wkrótce
Jezusa, i ile cierpiała istotnie! Jak gdyby postarano się zabezpieczyć p6jdę do nieba!"
i
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Obok dwóchteren6w krwawych' .
walk -- na Dale.kim Wschodzie i plra.ctwo :Włochy. W Ang.III zas .po.. w tJfi sposób zapobieC Ik0rśarst\vU..
w Hiszpanii - ' ostatnio ,zuowl! UW~- JawIłY .. Się gł{)Sy~ode~rze~~Jące
Uchwala. tapos~a.da c~~takterz~o<i
gcr~,całego świata skUInły .. taJc'!lnt- {) t~ N!emc~., ~Pewne .dz\enn~k) ru-, dy łla pu~ktY2;aSadrhcze. Przy
,cze wypadki na morzu Sródzlem- munsklc wskazywały, na SowIety" .. uchwalamu srodkówob~ony zachod
nym. Bo oto zaczęły się tam pow ta- Nie brak tez ~ąosow posąd~alą- niej części morzaŚr6dziem:1ego
rzać napady tajemniczych łodzi po- cych o to gen,. franco, CZy:tltO przez Prancję i Anglię uczestnicy
dwodnych na statki handlowe. nale- przede wszystkIm czerwona prasa obrad rozróżniali korszarzy,lodzie'
żące do pałłstw, które utrzymują hiszpańs~~.
..
podwodne i wreszcie lodzie podwod
stosunki z czerwonym rządem hisz\Vreszcle prasa m.emlecka ~skar- ne, które przez nieświadomo.śćzapańskim,
ż~ o. to rząd ~walenckl, nazywaląclo- p<;dzą się w strefy wzbronione.
Najpierw zaczęło się od storpedo~ meme sta~~ow handlowych aktem
A!łe co dalej z tego wyniknie?
wania karga hiszpańskiego, które proWO~aCJ1.. .
. . Być może, że patrol okrętów
płY:1ęl0 pod flagą republiki na ~ro:. Pomewaz Jednak dotychczas. ;ł1~ gielskich i francuskich na morzu
dach greckich. Wślad za tym ło~z przy~hwycon? podwodnyc~ łodz1 P,l- Śródziemnym ukróci rozbój łodzi
podwodna, nieznanego pochod~em~, rackIch -- przeto .wszystkle powyz- podwodnych niezna:lego mocarstwa,
zaatakowała handlowiec sowlecl<1, sze pr~~pl;lsz~zen~a POZbaWl?ne. są 1 - - ale z drugiej strony może to spol)łynący z Neapolu do Algieru. Na- pe:vnoscl, l me. WIadomo d~) Jakle~O, wodować nowe powikłania poJityczstępnie zostały storpedowarw statki panstwa morskiego te łodZie nalezą. ne.
ailgielskie: "Havock" i "Woodłord"
W obronie przeciw korsarstwu. I Bardzo bowiem znamiennym jest
\Vszvstkie te statki znajdowały sic Anglia, jako strażniczka mórz i ocea 1 uchylenie się od udziału w tej konna wodach międzynarodowych, a nów oraz gwarantka swobodnej ferencji morskiej Włoch i Niemiec.
dwa z nich nie płynęły nawet ,do komunikat..::jj na szlakat..::h morskich,' Zarysował się tu już bardzo wyraź
Hiszpanii. Statki te zostały zatopI.o- zdecydowała się na poważną rozpra nie podZiał Europy na dwa bloki 'po..
::le bez jakiegokolwiek uprzedzel1la, wę z tajem.:1iczym piradwem, W po- . lityczne. W jednym znalazły się
podstępnie \v not..::y.
rozumieniu z francją zwołała mor· 1 Włochy i Niemcy, a w drugim AnRzecz oczywista, że takie bandyc ską konferencję państw Śródziemno' glia z Francją oraz inne państwa
kie zatapia:lie ~tatk~w, \:rywo~ało morskich. na któnt zaprOSiła także śródziemnomorskie,
wielJ\ie poruszenie w sWle~)e pollty- i Niemt..::y, a to dlat"'ego, że i niemiet..::- Niezawodnie z Berlinem i Rzycznym, Stwarza to sytuację bardzo, kie okręty przed kilku mięsiącami mem - pisze "Goniec Warszawski"
niebezpieczną na wydach bardzo byty atakowane na wodach morza -"- sympatyzuje Hiszpania gen. Pran
ważnego morza dla turopy.
S;ródziemnego. Anglii widocznie cho co i cieszy się z ich akcji Japonia,
Słusznie przeto angi~lska gazeta dziło w tym wypadku o to, by Niem- która nie życzy sobie wzmocnienia
'J.Morning Post" pi~ze. z.c, to,. czeg~) com związać ręt..::e uchwałami konfe- a::lgieJskiej floty na wodach azjatycjesteśmy świadkami, to JUZ me wOJ- rencji morskiej i wciągnąć je do kich. Za to za Anglią i francją,
na, t() samowoln~ niszc~e:lie trakta- współpracy w tępieniu piractwa mor oprót..::z owych o~miu państw śród
te)\\' i dobrowolnIe przYJęty~h zobo-, skiego.
ziemnomorskich, opowie się szereg
wiązar') względen~ prawa mlęd~yn,a-I Niestety, Niemcy \\' porozumieniu innych państw europejskich i ameryrodowego. To zwvk!y rozb~)J, to z Włochami, odmówiły
udziału kańskich. To też blok Niemcy akty bandytyzmu, k,toryt..::h pan~twa w konfere::lcji morskiej. Nie wzięły \\'łochy - zauważa "Goniec" -' mieuropejskie pod gr~)~bą całkow.ltego też w niej udziału \Vłochy, uzasad- zemie wygląda, choć odznacza się
upadku ich prestlzu (znaczeme - niająt..:: swą odmowę tym, że nie ambit..::ją, napastliwością i dużą wohonor) ścierpieć nie mogą·
mogą zasiadać przy wspólny.m stole lą. : z Sowietami, które publicznie oskarKrótko mówiąc, tegoroczna jesień
Ale kto jest tym rozbójnikiem
i ba~dytą?
i żyły Włochy o piractwo. Tego sa-. zaczy~a obfit,owa,ć w ,coraz to wiek, ,
'.
. mego argumentu użyły i Niemt..::y,
sze mespodzlankl polItyczne na teNaJcle~~~ ",:zYf!1 Jest p y t a ~ ,I .e
Ostateczna konieren(;ja morska, renie międzynarodowym. Oby tylko,
k~() \)-ła~;cl~\'le Jest tym rozboJm- iw której wzięło
udział dziesięć te :1iespodzianki nie skończyły się
k1em ~ cZYJe to łodZie pOdwodnelpaństw odbyła się bez udziału jakąś nową wielką katastrofą!
~
t ';),
prowo k Ulą
pok""
Ol SWIa a. .
. \Vłot..::h ' i Niemiec.
Dr. A. )fartoni.
Niestety, do tego bandytyzmu zadne z państw przyz;Jać się nie chce!
OŚCie
To też na ten temat snują się różne przypuszczenia i podejrzenia.:
Między innymi przypuszczeniami od WARSZAWA. Wielkie manewry
r skimi, ł.otewskimi i estońskimi, z racji
nosiło się wrażenie, że to jakieś pańw Wielkopolsce.
l uczestnIczących '\v mamewrach armii,
stwo morskie wrogie Ang1lii, sieje
W Wielkopolsce w okolicach \'Vą- polskiej szefów sztabów tych państw.
zamęt i upraw'ia terror na wodach g~·owc.a, ~zubina, Kcyni i .~nina o.d1;>yły Brały udział w manewrach: piechotat
morza Śródziemnego, aby uniemożlii SIę WIelkIe manewry armu poIskIeł' :V. ~rtyle.ria, kawaleria,' broń pancerna
.,
l"
ł'
. fi t
których wzięli u,dział: marszałek SmI-. 1 lotnIctwo.
WIC Ang II wys ame Swe]
o y;Ja
'
f . \> b
h pans
' t 1,\.r
I Służbę pOlnzadkowa na' skrzyżowa. d
. t k'
'd'
.
g ł y- RYi'd
Z l sze OWIe {) cyc
\\ O. ~ ,azJa yc te, g złe. są ~agr~zo:
Wojska p.oIskie 'po,dzielone były na r:1ach drog na te,renIe mame:vrow pełlll
ne Jej mteresy przez najazd Japonsln dwie walczace z soba armie ,.nierprzy- h umundurowam członkOWIe ZWIązku
na C~iny.
....
, j'aciellskie" '_ "czerwona", naciera~ąca i Rezerwistó~, a słu~bę gońeó.w - harInm znowu tWlCrdz~h,. z~ k~mus od .z.achodu .i "niebieska", odpieraJą.ca' cerze. ~)ddzIały WOJ's~~we' WItane były
zależy bardzo na wzmeslenm meuf- to natarcie.
Wszę.dzIe przez htdnosc bardzo gorąco~
ności między Włochami a Ang-1ią i Wszystkie miasta. leżą.ce na obsza- Po zakońezeniu mamewrów .. W B,yd'niedopuszczenia do zb1iże;Jia się pz,e manewi-ów, udekorowane były baJt'- gosz,c.zy odbyła się wielka reWIa v;noJsk"
tych dwóch paf1stw.
wami narodowymi polskimi, a także fiń na którą przybył .ma:nszałek śmIgły-
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'Rydz. f wojewoda' poznański, lIlarusze.w żydzi strzelali, do ,żołnierzy Igo.nW~6rKali'8u .
ski. Rewię tę pOfPrzedżiło .więlkie przy.. czasie wójny polsko - bollsze
lej.
po~zi łtynku nacz~ć
jęcie, wydane na cześć :marszałka śmi..
We wsi Kulesze Pod W~m' Mao· ,ską. ·. .• p~~zł\sQdgr~._~6w;
głego - Rydza i wojska przez' zarząd wieckiem (Łotnżyński'e) doszło< dobarźydows:Idchod polgk~chwtYb;u~h"~
miast~ B~g~szc~y: Na .p~yjęciu tym dzo poważ~ych . zajść przeciwźyd:gm. ścia,~t6reprlZetW:ałapoU~ja.RoZdScłał
Qb~cm byh rowmez: mlms~e~r spra·w 'GI1Omad~ mezn~nych 'SlPra.:vców. znl)SZ- ln·a rylnku w' K&mnh1.kujecbla.k."Ajro- '
wOJIskowych, gen. KaS!przyckl 1 Ks. Kar czyłamieszkama żydowGkle, mszcrl4c wadzono,
.'.
dy.nał p.rymas, ~lond.
~war 'i mien!e. Żydl2:i .ucie~łi do Wy,so: Kursy gospoda:rslde i ról !feze > w Wlej..
~rezydent mIasta. wręczył marsz. klego .Mazo:vv~ecka, bOJl!C slętpow.raca(~·skichszkołach ~\chD'Ych. .
śml.głemu - RydZOWI dyplom obywatel do WSI. PolICJa po przeprowad'zemu dostwa honorowego miasta Bydgoszczy. chodzeń areszto,wała jednego, narodow
W Iz.wiązk~ z w;p.row~z~nietn&Peej8;1
Następnie marszałek wygłosił okoliez- eB. lecz go zaraz zwolni()1no z braku nego g,zkolmctwa zawooowr.o.d1aW'SI,.
nościowe przemówienie.
dowodów wilny.
.
tworzone są w roku ~zko~nym19S7..88
·
~..(l d
W Radomiu na tle pl'lzeprowadzone- nowe typy .szkół ipowiszech:n;yc.h..... !-ta ob..
przer:s a· owa- go bOjkotu
.
"
.
.
tk' h Kuravv1!'1uW'
... ",L, UI;WOrzo
4-....
Ca a P ol s•k a wzb urzona
h odkó
kSlęgarn żydowskIch, nie- szarze wszys tC
mem naszyc r a w.
znani Siplrawcy pobili żydowskiego le1<a ne bę.d~ kursy. go;spoda.rstwa dom~weCo dzień z za kordonu niemieckiego rza Gutmana.
go, koo.lu, szycia l tkactwa dla dztewnadchodzą alarmujące wiadomości o
W wielu miejscowościach doszło do cząt wiejskicp. . .
J>I'\ześladowaniu i uciskaniu naszych '1"0 zaj,ść pomiędzy narodowc.ami, a socjaDla umożhwlema p<:wSlzechnegonay
dakó,v. Dzieje się to .na całym oh sza- listami. których o pomoc !prO/sili zydzi. czania rolniczego, 1,iWl ękslZona, ~~le
rze Niemiec, zarówno na śląsku Opol- W z.wią.zku z zorganizowaniem upraw lic,zba wędrowmych. kursów rolmczych
skim, jak i w ziemi Warmijskiej w Pru nionego pikietowania sklep6w żydow- d!a chło,pców i dZIewcząt. K~~sy. te w
sach Wschodnich i na Mazurach.
skich doszło na obszarze powiatu 0- CU)gu roku szkolnego -przeno:slcslę bęNawet \\' Gdańsku, związanym z Pol- strów Mazowiecki (Lomżyńskie) do dą z jednej miejscowości do drugiej.
f',~ą: wład:ze h.itlerowsk~e coraz ?e.zczel- głośnych zajRć przeciwżydowskich, po
Bezpłatne; su..clZepiooJd oeihronne.
m:.1 . ~ystęP',,!Ją , ?rzecl\v Iud~oSCl pol-I któryc~ aTesztowano wielu członków
..
..
skleJ 1 cZynIą roznego rodzaJU gwałty Strnnll11ctwa NarodO",vego. W na:stępPaństwowy ~akład Hlg:eny wyproc;lu
j bezprawia w stosumku do niej.
stwie tych aresztowań wynikły nO'We kował 100 ~YSlęCY szczepIOnek prz.ecrw
Jak wielkie panuje ob-ulJ'lzenie na po- zaJścia przeciwżydowskie w Brańczyku ko tyfUSOWI ,brz.uszn:mu, które. tZBZ.YWa
st~powanie władz hitlerowskich świad i o,sadzono znów w więzieniu dals'zych ne mogą byc dous~nIe. Sz,:zep:onkl te.
c.zyć m~że ostatnia ~anifegt~cja w sto- 17 narodowców. Wszyscy zatnzymani ze ~zględu na grOlzącą epIdemIę w sehcy. ktom odbyła SIę w sah na Dyna- wywiezieni zostali do wjęz,ienia w Łom zO~le o,,:,ocowym, ~o~da:wane będą ,za
sa~h i ~g.r0madził~, olbrzymie tłumy pu ży. Zajścia przec-iwżydowskie miały też pOSlre(~mctwem ml;.1ls)<lC~ ośrodk?w
, bhcznoscl. Ludnose Wars~awy gorąco miejsce \v łJomży, gdzie, jak donosza zdrOWIa w Warsz~wl.e 1 WIększych mlazaprotestowała na wszelkIe krzywdy. gazety żydowskie, pobitych zostało lub stach przemysłov. ych .
.ia~ie dzieją.. się, naszym rodakom W poszkodowanych ma~teria]nie 110 ży- tYRARDóW. tydzi pobili poUcjaRlhij.
dów.
W Żyrardowie koło Warszawy doszNlemczeeh I Gdansku.
Śladem. War'szawy idą. wszystkie ~ia I W Częstochowie w dniu święta Na- ło do zajść między policją a żydami na
ata p~l~kle. N a skute~ tych protest0',V' rodzenia Najśw. M aJry i Panny Odbyła skutek wystąpień przeciw nielegalneczynm.kl J,-zą.dov..:e z~mlast pTo,v.adze:lla się wielka uroczys.toś6 lDa Jasnej Gr mu (miep'r'awnemu) handlowi w. skleu~tęp.hweJ
poh~ykl
wobec ~lemcow. rze. Przybyło przeszło 80 tysięcy pą.t- pach żydorwskic.h. Tłum kilkuset żydów
:-'lllnI. zastosowac względem .nIch ostre ników. Ponieważ mimo święta żydzi I przybrał groźną. postawęl wobec polisrodkl odwetowe.
mieli sklepy pootwierane, grulPY chrzes i di, przyczynn starszy posterunkOtwY.r'
Walka o spolszczenie handlu i zajścia cijan zażądały od nich zamknięcia ich, Adolf Kai.ser, został dotkliwie'pobity.
przeciwżydowskie.
a kiedy tego ,nie uczynili, zamykali je DOfPiero silny oddz.ial ;[JoHcji za.prowa'tu G
ł
.
h
od P' t k
siłą sami. Do południa wszystkie skle- dził B!pokój w mieście. - Z ;polecenia
H
rorz WWlcac
p
10 rowem
. d
k'
k
ł d
d
.
ś"
grupa .,pikieciarzy" - narodowców po pYWZY owds .le KPo~al1!Y kano .
k l' k'
w a 'Z". ohsa zono ,w
d ~reazc!eć sze CHI zy'
k
b
..
osa Złe uzmme pOW. a lS le- d owa,k lC przywo cow zaJś
czę ł a wyznaczac na ryn U oso ne mIeJ
.
sca dla handlarzy chrześcijań'skich i ży
dowskich, pl'zedzielają.c plac białą li~
nią.. Gromada pepesowców (P:P.S.) na__
padła na młodzież narodową, stają.c w ROSJA. Rozpaczliwy staR sanitarny,
Porwanie jest J'akoiby dziełem' opozy
Dbronie straganiarzy żydowskich.
W Grodnie zaczął się miesiąc przeJ ak podają niektóre pisma sowiee- c,joni.stów (ludzi zwalczających rządy
ciwżydowski". Wszystkie ulice 'S4 zasy- kie, w zakładach leczniczych Ro'sji pa- stalinowskie), którzy w ten spoiSób
pane odezwami przeciwżydowskimi. U- nuje zupełny chao.s. Sale szpitalne znaj i chcą wymusić na Stalinie pewne ustęp
rządzono dwa wielkie wiece, w czasie dują się w .stanie rozpaczliwym, w,szę- stwa, lub darowanie życia skazanym.
których nawoływano miejscowe .&połe- dzie panuje niechlujstwo, a podłogi i ostatnio na śmierć prz'edwnikom dykta
czeństwo do bojkotowania sklepów ży- ściamy pokryte są grubą warstwą bru- tora.
dowskich. Robotnicy so.cjalistyczni 'Sta- duo Chorzy uskarżają się na złe odży- LITWA. Zainteresowanie stosunkami
ją w obronie żydów i odgrażają. się, .że wie.nie i O1:dynarne obcho~z~!e prze'z
polskimi.
jeśli pikiety prty sklepach żydowskich słu~bę sanItarną: Na prOWInCJI podohChociaż Litwa Izaw.sze wrogo o:dn o/s i
nie będą usunięte, to wystą.pią. przeciw no JeStZcze gor~eJ.
,
się do Polski, t~ jedl!-,a~ interesuje ,si.ę
ko nim czynnie.
Porwarue syna Stahna,
tym, 0.0 U nas SIę dZIeJe. Szcz.ególmeJPikietowanie księgarń żydowskich
W Sowietach rozeszła się wieść orze szą ich uwagę zwróciła Oibecno·ść S-ch'
w Łodzi prowadzone jest przęz wydział kornym porwaniu syna Stalina, 12-let- przedstawicieli państw bałtyckich na
gOs\podarcz~' Stronnictwa Narodowe,go. niego Wasyla. Porwania dok.onać mia- manewrach armii polskiej,
Narodowcy nie dopuszczają młodzieźy no, gdy chłopiec w towar.zystwie sweUrzędowa gazeta litew;ska na pierwchrześcijańskiej do kS,1ęgarń żydow- go J):r,zyjaciela wrą,cał tze szkoły do sz.ej ,s,tronie zamielszcza wiadomGŚć o
skich po podręczniki szkolne i do ży- mieszkania na Kremlu.
~rz!byc.iu do Polski i se~deczlnym ;przy
d~wskICh. sklepów z materiałami piśSyn StaHna w :przeciwieństwie do JęCIU naczelnikówSlztabów armij: ~ińmlennyml.
ojca, rzadko opusz.czającego
mury sklej, estońskiej i łotew.skiej. Zamies.zZ Wołynia donoszą o roZ!po,częciu w Kremlu i pilnie strzeżonego przez taj- c.~a ona pll'tzy tym QJ:>szer,ne wy.ciągi z
wie1u miastach walki o spolszczenie nych a,gentów, korzystał ze z,nacznej plsm polskich.
bandlu. W.Kost?polu rozpowszechnia- swobody i brał czynny udział w komu- CZECHOSŁOWACJA. Zgon byłego pre
ne są ulotkI, wydawame w Poznaniu na' nistycznych stowarzyszeniach. młodziezydenta Masaryka.
kładem "Samoobron'y Narodu". :N'a 0-' ży. To też ułatwić miało porwanie
W zamlw Lamy po dłuż,sz.e1 chorobie
dezwach są obrazkI wyobrażające jak chłopca.
zmarł w 87 roku życia były prezydent
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Rzeczypospolitej Czechosłowackiej, To
masz lVIa>sa:ryk... :Przy łożu zmarłego do
ostatniej chwin~najdowali sIę człon~
~I ... . . . . •. . . '.' .1·
".
kowie rod.ziny,prezydent Benesz i na~
-·I.P.Pre'Lydentprl~~Ukll dnianli
czelny mini'ster, Hodża.
prz~~lze~U lekką grypę, .' w~kutek . J!zego
Z powodu z.gonu Ś. p. Masaryka w
PrzYlięclanaZamkuzostały odwołane.
całym kraju oglof:l7,.oDo zał(}łHi, naro....' Minister. .sptaw ~ewnętrzny<!h i
cłową.
zwol~n :li zajmowanych lJ;ian()wisK 18
Zmwrły były prezydent urodził się w
staroatów. W woj. kieleckim 7A>stali
małym miasteclZku Hodominie, jako gyn .
zwolnieni: peł. obow.
wOpocz
cesarskiego aU8triac.kiego W0r7lnicy. W
nie --Sielawka Mieczysław i starósta
młodym wieku, jako terminator ślusarwe Włoszczowie - Wyszkowski Wł()dzic
ski w Wiedntu, pOistanowił się ksz:tałmierz (ze względu na wi.ek) - w staft
cić i mając lat 15 wstąpił do gim·
spoczynku.
na:zjum.
- Nie'.lnani sprawcy włamali· się do
Po skończeniu kilku wy,d,ziałów na uKapUcy Matki Boskie,j w kościele Naj,niwetay'tecie, został profesorem i .praco
świętszej Pianny Maryi w Piekarac.h
wał na,ukowo.
Śląskich, gdzi.e zrabowali z cudownego
Jako czynny członek partii młodoobrazu vota i wartościowe klejnoty zło
czeskiej, wybrany został posłem do par
·te, wysadzane k08ztownymi k.amielamentu austriackiego.
niand.
W czasie wielkiej wojny europej-,
- Miasto Poznań otrzymać ma OfRkiej Masaryk, pir'zYfuszczając, że pańder "Virtuti Militari" 'lAl wypęd7..enie
stwa centralne (Niemcy, Austria) prne
Niem'ców w 1918 roku oraz za dzielność swych. pułków. Podobizna krzyża
. grają, . udał się do Flfwnc.ii. Anglii i
Rosji, gdzie rozpoczął ożywioną isku-.
.,Virtuti. Militari" umieszczona zostateczną działalność polityczną w celu I
nie w herbie miasta.
oswobodzenia kraju z pod jarzma au- ~.P. ·TomaiSz rMals,alrylk, frr/tv d.fug-(J(letni oreW powiecie łuckim (woj. wołyństriackiego.
z~"delł1t rrciprub/Jjiki czechols<łm\'ackici. wielki i skie) pojawiła się szarańC7..a. niszcząc
N a skutek zrwycięstwa tak zwanej zas!u7JOiny dla swego k:nadu działa,cz sJ1ołe'2'~- na przoestrzeni około tysi~ca hektarów
koalicji i umiejętnej polityki Masarylny. zmrurf w dniu 14 \vrza~J1ia h. r.
drzewa w sadach i rośliny okopowe.
ka, Cze,chosłowRcja uZYBkała z.upełną
- - - - ------Szarańcza ta była pochodzenia azjaniezależność.
f7!ldu
walenekiego. \.Vvrlał on SZAI'prr t Yck"IeIĘO.
k
Po powrocie dt) oswobodzonego Już d p. l'ptów.
n3.1kazujqcych
uwiezieni!"
_ We wsi Giedlarowa pow. leźajsrue
kraju j ed nOrg} o,śm ie ogłois20ny zo·.stał sztabu czerwonej armii
północnej. g-o (Małopolska) żona jednego z ~ospoprzez naród .prezydentem Reipubliki. - CHINY. Odwrót woJsk chińskich.
darzy powiła 3 córeczki. Cieszą sie one
Pełnił na tym sta,nowisku swe obowiąz
\Vedłurr doniesień j·apońskl·ch ChI' n' _ I wraz z mat.,ką dobo~ ~ilro:viem i. buki dożywotnie, praWie do ostatnich lat
'
d
ł
klIk
k
życia. Otrzymał też od wdziec1zneR'o na s,kie wojska na fl'nnde nółnocnym
roz- I ~
ca .~J o o 1Cy WIe te zacle a· nn('zęły odwrót. WVf>ofl1 i q sje one po- Wlen e.
.
d
roou tytu
".P rezy d en t a O swo b OZ1dobno nanrllg-a liniI' 0brnnna. ci aQ"n a- W majątku Płudy pod War~7...aw~
ciela".
('a Rie o,d Linko do Nan-SianO". wzdłuż wyh~owano . ~zę .. K~greso;-vkę
Zgon prezydenta Masaryka je1st ża- linii koleiowe.i R7ang-hai _ Nankin.
wagI 4.4 dkg. OwO',c ten zaWIązał SIę na
łob q Czechosłowacji. jak również i stra
3l t
d
k
ta dla nauki.
W woj,nie chińsko - .ianońrskiej w 0- - e rum rzew u.
.
. Stosumek Ma,sar:vka do Polski _ g-óle nip. ma ;p,dnolitego frontu. Armie
- Z Szanghaju donoszą o Bzerza~l
zwłaszcza w ostatnich latach był po- nienrzviacieIskie. J~0'71~zu('()ne f'a na pół- się tam euidemii cholery wśród Chiń
prawny i odznac'zał się życz1iwo:ścią.
nocY i południu Chin. OhpcJ11,ie tworzv c7.ykÓw. Epidemia ta przeniosła się
Poliskinaród ł~czy się z czeskim w cdeiNlz·c.ze nowy front bo.iowv obok również do szeregów wojsk japońskich~
żalobie nad i:!}',umną tego wielkiego. HnnQ7kon<ru ..Ta:nońezy<,v bowiem v.r:ołv- Wobec doskonałego zawsze stanu sani41i
człowieka.
",(>,li z ?H.ną fJ{)tf\, w(\'~nna do 7,f\.toki tarne~w tych wojsk, J'a~ńezycy jWd
'FH3~, g-rl7.1e wyłradowaIi znaczne RHv nie rzewają. że Chińczycy
zastosowali
HISZPANIA.
Z frontu bojowego.
chpty. Celem natwrcia te; armii iest 7a- <,wojnę bakteriolo~czną". to jest rozKomunikaty z głównej kwatery pow- ,ielcie odcinka koleioweig.o Kamton-Ko- uuszczanie zarazków (bakterii)cho"tańcz.e)j donaSza. iż wojska generała waloon. O ile im gil" ten manf'wr urd!l, lery.
Franko 'Posuwają sie wciąż ,naprzód. tf) oddeIiby oni Chińczykom noł;)(':z~nie
- Taifun (huragan), który nawieX a fl~oncie Leona zajęły wZlgórze v-'- Hongkon.Q"u i Kamtonn od nozycii dz;a- dził zachodnie wybrzeże Japonii, dokogO i El Rudio. Odstępują,ce wojska czer łań wojennych, Co. utrllflniłob~ . barnzo nał wielkich
sDustoszeń. Dotychczas
v/onych "podpaliły miej,s.ccyworść Pola- z:l.oroatrz.enie armii chińskiej w mate-. odnaleziono 24' ludzi zabitych i około
dura i Vi11amanin. W Asturii oddziały ri;:llv wojenme.
.
100 rannych. Nawałnica zburzvła prze
llowstańcz.e zajęły miejscowość Oseno,
Pomimo zwycięstw. iakie ndnosza Ja <Olzło 3 tysiące domów~ a 20 tvsiecv znaj
Rosaga, Arangas oraz wzgóil*za panują- nończycv. wojna.przecią.gnie Rie ~raw duj,e ~ię pod wod~. Liczne statki zosta
ce nad Cabrales.
dO'Podobn,ie na dłużls'7v okrf'~ wbrew ty uszkodzone. barki rybackie zatonęły,
Rewolucja w Madrycie, Alicanta
przewidywa'niom rz,qdu toldiskieQ"o. Do a wiele okrętów nie przybyło do pori Gijon.
wodem te~o7,daja 's,je być walki pod tów.
W Niemczech panuje od kilku
Szang-hajem. 'V'prawdzie JalPońc.7Ycy 11Na skutek niepowodzeń wojisk rządo sad'owili się tam dosyć mocIno i z.aięli dni zimna jesienna pogoda, W Bawarii
wych w Katalonii. Al,ica,nte i Madrycie zna,cznq czeRć miasta. jednakże dalsze po całodziennym ulewnym deszczu
podolbno wyhuchły silne roz.ruc.hy.
posuwanie sil" iest im nrawie że unie- spadł w górach śnie~.
.
Ambasador so,wiecki w Walencji 'do-mol~Iiwione. Chińczycy bowiem ma tym - Samo) ...t Mwiecki. pilotowany przez
maga się ścigania trockiSit6w i ~marchi odcmku wvbudo.wali szereg' obrannych Bazylego Zadkowa w czasie poszuki.
stów, wrogo wystę\p,ującym przeciwko okorpów. tak, że walka z ruchomej "Orze- , wań znanego sowi.eckiego lotnika Lerzad'zącym komunistom.
kształciłaby srię ltJa no·zycyjna. Każdy woniewskiel!o nad Oceanem PółnocOstatnio miało przybyć do Walencji więc krok J~;nończvków mu.siałbyokusma(lł -do morza i zratonał.
3 'Sipecjalistów sowieckiej G.P.U., iktó- pywany być wielkimi 'ofi~rami.
- W An~lii każdy mi,esz'kaniec pi ..
rych ·zadaniem jest ·zdu.szenie ruchu
Na mnych frontach mmlO, że Chiń- sze i wysyła przecietnie 78 listów rocz
anarchistycznego.
.
. . . armIę
. p,rzeciwnj,ka nie. a w Stanach Zjednoczonych 67 liW G"
.
czycy prz.ewyzsza]ą
iuż -o 1.10n rzą,d komumstyczn~ zOIstał z\na,clzną "ilo·ścią.
żołnie~zy, są na- stów. W Szwajcarii przypada' na iedne
T balo~y.. D~ktato~ a!l;:trchl,st~~Zny! tomiast rg.?J"Z~j wyszkoleni i ma,ją słab- go mieszkańca· 54 listy rO'cznie, w ·Niem
omas og oSIł 1}lezaleznosc As1mrll Oid I sze uzbroJenle.
czech - 53, a w Danii - 41 listów.
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komunizmem",

K O N (j R E S U.

\VTORJl;ł{,

UNIA 28 wnZEśNłA n.n.
Godz. 9.:W. -- Nahożeń~h\'o dla młodzież~'. Po Mszy św. na :-;alach (nom
Ludowy) dwa referaty dla młodzieńców i panien na temat-- .,Jalde nie
hezpieezeństwa zagrażają młodzieży ze strony bezbożnego' komunizmu" -- referaty wygłoszę ks. prałat A. Sobczyński i kH. kanonik M. PołoslUl z Kiele.
Godz. 11.:W. --- Suma z wysławieniem Najśw. Sakramentu. l{azanie: "Wier
ność Kośdołowi i życie w łasce Hożej skute(~znym środkiem w walce z bez
hw-inym komunizmem" - wygłosi ks. llrałą.t St. Marchewka z Jędrzejowa.
Godz. lr,.OO. j\;i~zpory z wystaWi€lniem Najśw. Sakram{~nt.u. . Po Nie~zporach na scilaeh w Domu Ludowym dwa referaty do ojców i nUłte.k na temat: "O niebezl>ieczeilstwach zagraża,h~(.,Th kntoHckieJ rodzinie ze strony
bezbożnego komunizmu" wygłosi ks.
)mn. .J. Pałczyńsld z Sędziszowa
j ks. dzieknn B. Rydzy zZagnańska.
Godz. 1S.00. -- Veni CreatO'r... Otworzt>nit> Kongresu. IMżaniec z wystawieniem Najśw. Sakramentu. I>"rocesja Mariańska ze światłem do ołtarza na
cmentarzu kQśdt>}nym. Odśpiewanie Litanii Loretańskiej j Pod Twoją Obronę... l{azanie -- "Cel Kongresu chwała M. Boskjt>j Da1eskit>j i odrodzenie
rodzin na Jej przykładach" - wygłosi dyrektor r{,żańcnwy ks. kanonik dr.
St. Wiśniewski z Pińczowa. AdoracJa całunócna. Spowiedź do l]-e,l godziny
w nocy.
ŚRODA, DNIA 2H WRZEśNIA R.B.
"Przez
Godz. 7 rano. - Prymaria i Komunia św. ogólna z kazaniem.
Różaniec do Eucharystii" wygłosi ks. prałat St. Marcht>wka z .Jędrzejowa.
Godz. 9.00. - Nabożeństwo dla młodzieży szkólnej i pozaszkolnej. Kazanie:
"Przywrócenie czci i nabożeństwa do N. M. P. - rękojmią zwycięstwa nad
bezbożnikami" wygłosi O. Marcin Wiśniewski z Warszawy.
Godz. 10.30. - Powitanie J. E. Ks. Biskupa Fr. Sonika.
Godz. 11.30. - ·Suma pontyfikalna w !wściele i na cmentarzu. Podczas nabożeństwa pienia religijne wykonają ch{,ry parafialne z Daleszyc i Leszczyn.
Po sumie procesja z Najśw. Sakramentem do 5-ciu ołtarzy. Plrzy ostatnim ołtarzu kazanie wygłosi J. E. Ks. Bi~kup. Po procesji uroczysta Akademia na cmentarzu.
Godz. 1S-ta. Nieszpory z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Kazanie:
"Odwaga i wytrwałość katolika" - wygłosi ks. misjonarz .T. Marszałek z MaN

żydowskich.

W zWI<łzlm zroz!)()czQctem sit; nowego rn.*

IHI sz\iolllc!!;o :nd ty~odllla przeszło Strc)nnł

N

słowa.

Te Deum laudamus ...
Pożegnanie J. E. Ks. Biskupa Fr. Sonika.

terenu
KIELCE.
Organizowanie zbiórki na rzecz

i,,;'

. Odbj:v1o, sh; W1\1.~lcaChwdl,hl6:b~~org;l~
lII1iac~il1c zehrmue, ,;~wi=:t~~u' 110~S~hlg()'·
p'?d ptzewodnictwemstarszef4("C~chUil(r:h\'
"uw, ,I~. Adatuka. W.wy .. ikłl.~.bradrmst::m,ll"
winno zaprosić n.t, następlU::zebr"4dc prl,cd .. '
stawicieli wszystkich gllłęztk1el~kłego '
miosła chrześcihtńsklego. le:bl'llJ1I" kmwcy
nchwalili, załozyć chrześciiańsf(ą srJ().dziell1l~.,
(\(H.I<łt!((hv krawiecldch. l{f()re) brilkw Kici,.
cach ml:rolł1uic duje się odczuć.
Ił. P. "
Socjaliści w obronie kieszeni

. Dnia 28 j 29-go wl'ześnia U.37 roku (:dh~\(h·.it~ się w n(ł;łc~z)'encł1 Kongre~
nóżańcowy pod hasłem: IfPrzcz U6hmić(! do Z\\'ycięSt.Wll nad bezbożnym
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Ró~alic"UJIJ
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I Polski "Tygodniem Strażackim"
w dniach
S - 12 bm .• Kielecka Ocho.tnicza Straż Po..
żarna zorganizowała obChody i imprezy ~

ctwo

N~1rodowc

w Kielc.,ch Ilrllwadzi ożv

wion'l dział,ahlOść bojkohH'lą żyd()w. ł~oz(ra ..

wallc R,!

młodzieży pięknie zrcd~Utowalle

u-

lotki, nawntuj[Jce do nie!m(loiwanhł u iyd()w
i popiernl1ia swoich. przed księgarniamil skl'~
pami i składami żydo'wskirnl poiilwiają "ił,
.,pikiety" (straze), kt(}re informują o irM~
łach

zalHlpów chrześciiallskich.
Akcja ta, prowadzona spokojnie, taktownie
i poważnie, irytuje zydów, to łez starają sic
oni mI wszelki sposbb prowolmwać, wyprow(]dzić z r6wnowagi narodowców i mścić
sic na nich.
I w tym celu zwrbcili się ostatnio żydzi ()
I pomoc dr) swej "kochanej przYlaciółkl" Pol~
sklej Partii Socialistycznej (P. P. S.l. W dniu
6" bm. wieczorem wyszły nagle' 11a uIlCt;·
Kle!~ pijane bojówl,i socjalistyczne, złożom:
: z roznych mętów społecznych, a prowadzone {)rzez osławionego 11a gruncie kieleckim
działacza SOCjalistycznegO "towarzysza" Bolesława Śliwińskiego. ("to.warzysz" ten PO.
~obryo porzucił własną żonę i żyje obecnie z
zydowką). Bojówki poczęły napadać na prz~
c~odzących narodowców. Panu .J. Dudzie bo
I jowkarze złamali żebp, p. J. Kowfllskiemu
, zadali nożem ciężką r?nę w głowę i skradli
po.rtfel. wieczne pióro. i kaoelusz. laalarmn.
w,ani narodowcy odparli kUk a innych napddo'!' .. lall~aż<"!no, .ze w grupie bojówkarz"
by" zydzl, ktorzy wskazywali naro.dowców
pijanym bojówkarzo,m. Policja aresz.towała
towarzy~za Śliwińskiego i jego pomocnika
Zyme,ra.
?pisane napady boi6we!1 socialisłycwycl1,
ktore wywołały ogromne oburzenie w społ~czeństwi~ kieleckim świadczą, że P. P. S, .
me wstydZI się już jawnie występować w
R. P.
r}bronie Ideszeni żydo'Wsl<ich.
Barbarzyństwo żydowskie na tle

wa

łk·

I

gospodarczej,

Celem wyodręhnienia się od żydów doociemniałych.
. W dniu 5 bm. rano. o.dbyło się uroczyste rożkarze chrześcilańscy w Kielcach j~żdż;1
Na zaproszenie Zarządu Warszawskieg0 nabożeństwo w kościele katedralnym, po od paru już miesięcy z ta·bliczkami mosięt
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 01- czym przed parkiem mieiskim władze strn- nymi na czapl<ach z napisem: "dorożka chrze
· w d'
b y ł o SIę
mu 6 b . m. w sa!"I POSIC d zen' R a- z8ckie 'odebrały imponującą defiladę od- ściiallska".
M
dy .J\.\ieiskiei w Kielcach zebranie, kłóreg') działów w nełnvm rynsztunku. Popołudni .. ,
. ocno nie podobałl) sie to żydom. Początcelem było zorganizowanie zbiórki ofiar na na boisku W. K. S. urządzono popisy ra- kowo. wy~tepowaJi w tei sIlrawie w Starzecz niewidomvch na terenie miasta Kiek. towania i obr"nv przeciwl!:azowej.
ro~;twle klelecl<im. ale bez skutku. PMniei
Zbiórka ta odbyła się w dniu 12 i 19 wrzeNa z~lwriczenie .. Tygodn':J", w dniu 11 probow~li pr~ez podstawione nsobv zdohv\~
śnia, a więc równocześnie z podobnymi bm. odbyło sie w Teatrze Polsl<im przedsła owe znienaWIdzone tabliclki w Sekcii Dozbiórkami na terenie całei Polski.
wienie operetki ludowej .• Skalbmierzankl", roż~ars~iej .Stronnlctw? Narodowego. ·Gdy i
Na zebr:lnie, któremu przewodniczył ks. które nied2,vno cieszyło sie wielkim powo- h lm SIę nie udało, posta.nowili widoczni",
k3i11. A. Żrałek, kanclerz Kurii BiskupieL dze'1iem w KielcaICh. W dniu 12 bm. odbvl ter~oryzow?Ć i niszczyć gospodarstwo dl",
przybyli
delegaci wszystkich kieleckich sie kniJ1cert orkiestry strażackiei w p~rklł dozka:rzy ~hrześciian. bo w ciągu pierwsze.
zwiazków i organiucyj religijnych, społecz- miejskim.
R. P.
vo t~l?;odOla bm. nagle okulały konie S-cit.
nvch i oświatowych w liczbie kilkudziesi~dorozk?rzfliJ!l polskim. Okazało się. że obh1no
Liczba no~ozapisanych dzieci
k~vasem sol~ym nogi konio.m w Ilecinh',..
ciu osób.
W wyniku obrad wybrano Komitet zbiórki,
do szkoł powszechnych.
nlednym. zWIerzetom potworzyłv się okropzłryż(my z kilkunastu osób, którego zadaniem
Z Inspektoratu szkolnego w Kielcach dr).. ne r?iflY l trzeba było pOddać ie leczeniu.
było rozdzielenie funkcyj poszczególnym (i'- wiaduiemy się. że z poczatldem obecnego ro .Te.!!o ll,?tworuego .ba.rbarzyństwa d'nij}uściB
g2 nizaci?trl w .c7!lsie zbif!r!d.
. , ! ku szkolnev.o 8 tysięcy 500 dzieci z~pis3to SIę zvd~.. prawdopod?bnj~ na postoJI! w n?W dnIU 19 l 20 wrzesl1Ia odbył sle row- I sie dr) szkół powszechnych 'W Kielcach.
cv. g~V~ n.Hwsz.echme. Wiadomym lest. ze
nież w Kiełc~ch na rzecz ociemnla.łvch kon-I Sytuacja w kieleckim sz1\O!nictwie no",- OfJ:-razah Się om dorozkarzomchrze~cfhll;'
•
• kt'orego wv k onawc~ ~zechnym uległa Zmłal1le
• • na lepsze () tyle
" l
., sklm
R. P .
cer t gry f or t ePla:nowe!.
e'·.
bvł p. Bieleiew, słynny oCie'!1niały. pi~n:- I orzez wybudow~nie ostatnio jednej 'no~~j Nowe dzielnice i uHee otrzymaJa
sta. orofe~or Z::)kładu dl<! OCJcmmałvcb w szkoły oraz nadhudowanie pietra na drugi~l
na w
.
Laskach pod \V?,TSZHWą,
.R. P.
- zdoł3,J1iO uzyskać około 2 tvs. l1owwl~
N3: 1lepsZynl
z h~' . '
.•
dl d' t
Ob
.
.
..
powszec me IlfZYlętvm ob~eTydzień Strażacki".
11II~]S~
a. Zła wy.
eCI1!~ tylko kllkasd Jlie soosobem nnvwa!Oi
. .. t '
h
.,
dZIeCI w 'WIeku szkolnym, me znalazło miej dzielnic miast jest Sys~ IH)W~'::~W~ a!ącyc,,"
W związku z 'odbytym na terenie całej sca w szkołach.
R P
com' d '
. . ~." ęm 11,1 ,łwanJa II 1. .
Je Ile] dZlelmcy nazw jed1;łOgatunkol
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UY$sga~~~~~~~:m wtlęła

pod

'I,:

:':

WyC". Wt(MI sposÓb~W8taJą .le1ulcełłll~
terackie" U.błstorr~ł t to p. Etzyldadem
ilustruJącym. ten System Jest w Kłel~dJSz,
dlówek. nakt~r:~.~ąuuceaazwaDeod r ó t . . .
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Il~iąli~41$Z")~
uwagqNaw?ieni~ obomikiem.podozitlli~źe Sąu~zciWi i~yle.c.ze~()nam. '.

Rada'Artystycm() .. :f(iQlDserwato~ka przy'o" ny mOze byc wskazane w6w~za~, sprzędadzą· Jeśli ,slel~ti]yzbOtr;z
bradach nad ~wam1oow'Yc.bdz~elnlc 'gdy oziminy przychodzą w SUU10WI~ właS~legOgospoda,tstwa,! trzebasta;;
N Kielcach. letących na ZliCbó1,.odl:"t_OS
•. .CBm~ I sku po kłosowych, a więc gdy się rać~ię doczyścić je jalł;naJlępieJ..
tarze - Kaweczy~a,a w ęc ~ mu c. ara 1
. k d" t
".
.
f'
'. b'
d"
' . ~ ...... ,
nówek, Barwinek i Kolonia .. Ogr6d. . 'sieie naprzy 1t~ zy.o ~o zyc:e, czy, po p,er~sze? a y oClągnączme~o
~ada biorąc pod uwagę życzen.la zarządu po OWSIe lub JęczmIenIU -- Jednym wSzll'stkle zmrna chwastów,
.po
Kolonii'. Ogrodu, P,OGtanowUa nadać siedmiu' słowem w lichym stanowisku. Naj* drugie,aby siać ziarnem: tylko dobopięknym i długim uliCOTi ~egn~~ r:=~; częściej dajemy, w takim wypadku rowym. Nie będzie przesady, jeże ..
lef~rk~lt s~~Mg~ i~:.w,W g: okres'u Wsto- półgnój. ,Pamiętać t~ jednak. trz~b~, li rolnik, ziarn~ :l}by już oczyszc~o ..
~cznego królów elekcyJnych, a mianowicIe: że obormk, ~tory da}e:my po~ OZInl1- n~, GIl WięC ta~łe lak n.aprzyklad WI~:
kr{)lów Jana III ł StełanaBatorego; ltetma- ny, ma byc obormktem dDJfzałym, Zje do młyna czy na Jarmark" będZIe.,
nów Chodkiewicza, CzarniecklegofTarno w.. dobrze przegniłym, a nie świeżym, jeszcze tak dług,) czyścił na młynku,
skiego i Zółldewsklego oraz wsławiooego..
. ··b t k' , ... '
't '
'd"
. ' t Jk
ł·· .
czynem militarnym o wielkim znaczeniu ma.. slomlaós~Y~, ~b aJ. SWICZk'Y:1 s oml3- az. 011 Ck'lą~~le z meg~ . Yb o po ~wę
raJnym -ks. ,I(ordeckiego. - przecznice sty gn J WIęcej y nam 5Z ouy przy- naJPęmcJszego, najgru szego zmrowych siedmiu ulic będąooslły oazwyrói" niósł, aniżeli korzyści.
Ina. l(olnik nie traci na tym nic, gdyż
uych rodzaJów wojska z tegl!> samego okreTo są najważniejsze rzeczy, od tym mniej dorodnym ziar:Iem, które
su hlstorycznelĄ a więc będą ulice: Hu.. których zależy udanie się ozimin. Na odrzuci jako nieprzydatne do siewu
sarska, Petyhorska. LlsOlWczyków. ŁanO'wa,_ ' . ~ " . '.
" ok' ,
l , ' <' . ,
<,
. '
Kwarciana i iooe tegoż typu. Tu też będ:ł me tez trzeb? zwra~ac naJ"Y1" szą l1!0z.e pasc ]~\\,entdrz, .l nawet dla
ulice Szwedzka i Turecka.
UWagę. Jest Jednak l szereg l;mych, SiebIe zemlec na mąkę. A ta druga
Narazle powstrzymanO' się od nadania HdZ drobniejszych może, nie mniej prze-; część
to już będzie ziarno tak
wy ulicom w dzlelni~y Kaweczy.ma ażp ~ to dość ważnych rzeczy, których po piękne, że prawie ziarenko już się z
czasu. gdy istotnie ulice tam pO'wstaną.
·1
A'·
d I··
.
l k .d
.'
dobno mają być tam zastosowane, nazwiska mlja.~ te~ me wo no. • WIęC prze e i nI~go 11l~ .zmar~uJe,. a e. a~ : ,,:zeJd6Wódców partyj powstańczych z 1863 r •• I WszystkIm czas siewu ł sposob wy .. I dZlC A JUZ hron B:ne me Slac mgdy
działaJących na terenie wolewództwa kra.. I konania tego siewu. Kiedy siać, to ziarnem nie doczyszczonym, a zwłakowskieg6 i.ak : Langiewlcza, Czachowsłde: I trudno ująć w jednym zdaniu. Przy-~ szcza zachwaszczonym.
.
go, ChmielinskiegO'. W iunej grupie uUc za ..
. t
" , r ' • '"
•r
I
B' d r ' . .
~ .'
d
stosuJe się nazwiska związane z Kielcami Jętym les uwazac za I1d]W1aSclwszy
ar zo WdZ:lą czynnosl,.;lą przew okresie organizacJI I Brygady Legionów,: czas siewu termin od .] O do 2.') w~e- siewną jest zaprawianie ziarna siewlak np.: Pększyca - orud.zinsklego, WyrWYB śnia. W prakty. ce zależy to jednak: nego. Ziarno zaprf\wiamy, by je zafurgalskiego i in~YCh
• •
od wielu niezależnych ~lieraz od wo-; bezpieczyć przed chorobami, powoRegulaCja rzeki Sdnicy.
i li rolnika czynników, jak naprzykład dowanymi przez
grzybki choroboCelem podniesienia stanu sanitarnego d
od R ~. k . d "
1 'k I t r ' , , " k
. kI d ' . A ł '
Kielc, Magistrat Kielecki przystąpił do regu.. ? pog ~',,, ze~zą. ~z ego ro m .a l ~ o~l,.;ze, Ja naprzy. a. sm~\J, ~!ow
lacU rzeki SUnicy. Rob6ty regulacyJne trwa c: Jest "utrafIe nalwłasclwszy czas SIe ma I t. p. O zaprawlamu plsahsmy
będą około 2 lat. W obrębie miasta, od ul. WU, stosownie do warunków danego I już niejednokrotnie, więc nie będzie
Piotrkowskiej dO' ul. Legł011?W, rzeka ujęta gospodarstwa. I nie 0dkładać nicwia my tego powtarzać. Przypomnimy
zostanie w koryto z kamleł1la łupanego na damo po co siewów do późnej jesie-I tylko że zaprawianie musi być wyzapr.aJWle cemeut'OlWe). Koszty regulacji pO·.
.
. .
I ' .
.
.
kryje kredyt z funduszu ·Pracy .
R. P. n.l. Z dWOJga złego lUZ l.eps~e będą: konan~ bardzo. staraamc, bo wykoOLKU •
sl~:WY zbyt wczesne od slewow zbyt nane .mestanłll~le czy wprost ni~d.~a ..
Za
czeuie akcji dożywiania
poznyeh.
. .
. : I~, me zabezPIe~zy wcale. oZI:nmy
800 dzieci.
I Co do sposobu ~ykonywa;lIa ~IC- przed c~orob~ml. t;lastęJ}11le zrarno
W początkach bm. odbyło sie w Olkuszu, wu, to bezwzględme lepszym Jest, zapraWIOne me moze się w żaden
wobec przedstawicieli ducoowienstwa i licz~ ; siew rzędowy, za pomocą siewnika, sposób stykać z ziarnem niezaprawio
nie zaproszonych gości, Ur6CZyste za,k6ncz~· l i G ile możności trzeba się starać Wy' nym, a:li być sypane do worków, w
nie akcji dożywian!a biednych dzieci, prow~··1 konać zasiewy ozimin siewnikiem. I których było ziarno niezaprawbne
dwue) przez powiatową organizację Koł..
.
. .
I . . .
. ,'
,
Gospodyń WieJskich.
Sl:wmk to naJPotrz~bT1\eJ'~~e !larzę-I b~ moze SI.ę z powrot~m zakazIc t ySprawozdanie z akcji dożywiania złożyła Idzle W gospod~rst~le. Jesh m.e ma-, m~ SamY:nl.?Tzy~kaml, przed któryprzewodnicząca or~anizacU, p. Siemiątkow" my własnego slewmka, ale mozna/go mI odkazahsmy Je, a więc cała naska, z ~tór.e~:, wymka. że w tak zwanych I pożyczyć od sąsiada, to opłaci się! sza robota byłaby daremną.
"dziecincachna terenie p,owiatu olkUSkiego
ł' ' d '
.
. ,.
I
W
t t . h l t h
b' .
dożywiano ogółem przeszło 800 dzieci. R. P. z~~łaclc o. p.ozy~z~n:a, a ~IaC sIe.w~ I
os a me. a .ac coraz. <:trdZleJ
Poświęcenie ogródków działkowych. mkłe~. Jezeh zas lUZ I?USImy Sta.~ I ro~P?wszechma SIę zapr~wlame ziar
W dniu 5 bm. po nabożenstwie w koście- ręczme, rzutow~, to mech przynaJ- na SIewnego zaprawamI suchymi.
le ,parafia'wym i złożeniu wienca na grobie m. niej nie paprze tego siewu byle kto,' zapraw.ianie takie ma jeden feler NieznanegO' ŹOłnier~af odbyło się w Olkuszu kto O tym nie ma zielonego pojęcia, I że jest droższe od zaprawiania na
I!0~więc~ie ogródków działk()wych.
P6- ale nieeh s~je dobry siewca, bo I mokro. Ale jest lepsze . i pewniejsze
S'wlęcema dokonał ks. Sobiera), Ogródki te, l
•
<.. . l'
., '1
I d . t
t .
..
w liczbie ~, zajmują przestrzen 8 ha.
rzecz Jasna, z~ ~eze I ZaSIeje z e, pO-, g. yz a zapra,wa ~os ale na Ziarnie i
R. P. opuszcza, ZaSIeje zbyt rzadko, albo :lletylkJ odkaza ZIarno, ale je zabez-.
"Dni przeciwgruiUcze".
\ zbyt gęsto, to musi się to odbić u-I piecza i przed powtórnym zakażeTegoroczna zbiórka na teręnłe powiatu 'jemnie i na plonach.
I' niem.
łłkuskiego, przeprowadzona na cele wa1:ki z
Zi
•
•
.. .
Ot····
k
~rutlicą przyniosła w rezultacie 2' s. 123 zł.
amo siewne I zaprawianie.
o m~lleJ WI.ęceJ. YVSZyst o! ,o
I· 9 gr6SZY. Jest to bardzo pow
rezultat,
Nie jest rzeczą obojętną czym sie-, c~ym kazdy o1mk. WInIen pomyslec .
.~dy się zw,3IŻy. że ludność .powiatu po.niosla jemy. Dowiedzioną jest rzeczą, że' mm prz~s~ąpl do SIewu ozimin. A im
(,-,",aczne ofiary na rzecz bezrobotnYCh ł d()t· doborowe ziarno siewne daje wyż- sumlenmej. . to wszY,stko. wykona,
[niętych klęską powodzi.
R. P.
l
Al e cała
i
b' d . .
ty'm pewmeJszym byc moze dobrego
_".
sze p ony.
le· a, ze Zlar:lO l
"
.
ODPOWIEDZI' ,REDAKCJI.
'zbóż dość szybko ~ię wyradza. Dla-: p onu SWOIch OZImm.
W1szystkilm, pI'IaIgIIlącym mabyć kisiąZkJawe tego trz.eba dość
często zmieniać Ic. d. n.
.
Rolnik-Praktyk.
;vY\dami.e pQ!Wi,erśrci
' • \.
d','
--GII,-MALI MĘ.CIENNICY"
Zlaflno SIewne, sprowa zając . Je z
• ..
.
. '.)o1eaamy ;WIl'6ciĆ się jpIOId lrumesem:. Towa- d?brze zapro~ad~onyc~ hodowlI, lub
Wytaplaruemasła na zimę.
!1ZYSltWlO ŚW1. iParwllia, ICzęstoehOlWa, Aleja WOlI bIorąc przynaJmmej
pIerwszy od-, MaiSto wg;r.ubym gamniku stawia się
~OIŚ.ci 6 6 . .
siew ~ rolni1ków, o których wiemy, I do letniego pieca lu'b ·na skraju blachy,
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Z,ło~eade "Związkd~oł$kleg()U

Reglona.ln". Iton,gre.iR6żańcolłllj
Ui Dalesz"c:t1Icll.
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Dnia 2H i 29-go wrzesnia 19a7 roku 4;dh\'dzie :-;ię w DaleHzy.(·łU~h, KongreH
nóżańcowy ))0<1 haHłem: "Przez Hfl:i:aniec do zwydęstwa nad bezhoinYlll
komunizmem''.

na rHlhu'h (I)om
panien na temat _.,- "Jakie niebezpieczeństwa zagrażaj<~. młodzieży ze strony bezbożneg(, komunizmu" -- referaty wygłoszą. ks. prałat A. Sobczyński j kH. kanonik M. Połosim z I{iek.
Godz. 11.30. - Suma z; wystawieniem Najśw. Sakramentu. 1{az;anie: "WieI'
ność Kościołowi i życie w łasce Bożej skutecznym środkiem w walce z hezbożnym komunizmem" wygłosi ks. prał~ St. Marćhewkn 7. .Jędrzejowa.
Godz. 15.00. ;\;ie~zpory z wystawieniem Najśw. Sakramentu.
Po Nief'zporn(~h na salach w Domu l/udowym dwa referaty do okow i matek na t.emat: "O niebezpieczeństwach zagrażają(",'<,h kutoHckiej rodzinie ze strony
bezbożnego ł{omunizmu" wygłosi ks.
łHm.
.J. PałczYl1Sld z Sędziszowu
i ks. dziekan B. Ryd7/Y zZagnańska.
Godz. 18.00. - Veni Creator... Otworzenit· Kongresu. nóżaniec z wystawieniem Nujśw. Sukramentu. Procesja Muriańska ze światłem do ołtul'za na
cmentarzu kościelnym. Odśpiewanie l.itanii Loretańskiej i Pod Twoją Obronę... Kazanie "Cel Kongresu chwuła M. Boskiej Da1eskie,i i odrodzenie
rodzin na Jej przykładnch" - wygłosi dyrektor różańcowy ks. kunonik dr.
St. Wiśniewski z Pińczowu. Adoracja cułonócna. Spowiedź do lł-e.l godziny
w nocy.
śRODA, DNIA 29 WRZEśNIA RH.
Godz. 7 rano. - Prymarlu i Komunia św. ogólna z kazaniem.
"Przez
Różaniec do Eucharystii" w'J'głosi ks. prałat St. Marchewku z .Jędrzejowa.
Godz. 9.00. - Nabożeństwo dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Kazunie:
"Przywrócenie czci i nubożeń.stwa do N. M. P. rękojmią zwycięstwu nad
bezbożnikami" wygłosi O. Marcin Wiśniewski z WursZHwy.
Godz. 10.30. - Powitanie J. K Ks. Biskupa Fr. Sonika.
Godz. 11.30. - Suma pontyfikulna w kościele i na cmentarzu. Podczas nabożeństwa pienia religijne wykonują chóry parafialne z Daleszyc i Leszczyn.
Po sumie procesja z Najśw. Sakramentem do 5-du ołtarzy. ptrzy (}statnim ołtarzu kazanie wygłosi J. K Ks. Bi~kup. Po procesji uroIczysta Akndemia na cmentarzu.
Godz. 16-ta. Nieszpory z wystawieniem Nujśw. Sakramentu. Kazanie:
.. Odwagu i wytrwałość katolika" - wygłosi ks. misjonarz .J. Marszałek z Mu-

dla

łułodzieńców

Te Deum laudamus ...
Pożegnanie J. E. Ks. Biskupa Fr. Sonika.

terenu
: Polski "Tygodniem Strażackim"
;; - 12 bm .• Kielecka Ochotnicza

KIELCE.

.
• zb'lo~ rk,'
O rgamzow~me
.
na rzecz
. o~temmałych.
.

w dniach

Straż Po~

żarna zorganizowała obchody i imprezy~'
I W dniu ;; bm. rano odbyło się uroczyste
nabożeństwo w kościele katedralnym, po
czym przed parIdem miejskim władze strażz.~ki~ 'Odebrały imponującą defiladę od.
dZIałow w nełnvm rynsztunku. PopołudnilJ,
na boisku .W. K. S. urządzono popisy ratowania j obr"nv przeciwgazowej.
Na z~kończenie .. Tyv;odni::}", w' dniu 1 r
bm. odbyło się w Teatrze Polskim przedsfa
w;enie operetki ludowej . Skalbmierzanki"
które niedawno cieszvło si'e wielkim powo:
dze'1iem w KieJcalcb. W dniu 12' bm. odbył
sie kfl'ncert orkiestry stra.żackiej w p:łrkll
miejskim.'
R P

Na zaproszenie. Z.arządu vy ars~aws~legtl
Towarzystwa. OPIeki nad OCIemmałymi 01było s.ię. w. d.niu 6 ~. m. w sali pi)~iedze~ Rady .\\leJsklel w K~elcach. zebr~,me: k~oregf)
celem ~yło. zorganlzowame ~blOr.kl oha~ na
rz~~z mewldomvch ~a tere~1e ml~sta KIelc:.
lblOrka ta odbyła Się w dnIU 12 I 19 wrze~
śnia, a więc równocześnie z podobnymI
zbiórkami na terenie całej Polski.
Na zebr~nie, któremu przew~.d"i.czył J<.~.
karno A: Zrałek, .kancłerz ~Ufll I!lskup!eJ,
przybyli
delegaCI wszystkich kIeleckIch
zwiazków i organiz?cyj religijnych, SPOłecZ. nvch i oświatowych w liczbie kitkudziesięLiczba no
•
h d . ' •.
cill osób.
, .
~ozaPlsanyc
ZleCi
W wyniku obrad wybrano Komitet zbiórki, i
do szkol powszechnych.
złf}żony z kilkunastu osób, którego zadaniem i
l Inspektoratu szkolnego w Kielcach do.
byto rozdzielenie funkcyj poszczególnym (i,· wiaduiemy się. że z poczatldem obecnego ro
! ku szkołne~!O 8 tysięcy 5.00 dzieci z~pisato
g,Nl1z3cl0m w C7~'sje zbińrl<i.
W dniu 19 i 20 września odbvł sie rów- sie drr) szkół powszechnych tw Kielcach.
nicż w Kielc:>ch na rzecz ociemnlałvch konSytuacja w kieleckim sz!{olnictwie powcert grv. fortepia:nowej, kt6r~go ,:"vkfJna.wc;l ~zecb:nym uleda zmianie na lepsze o tyle, że
był p. BIelelew, słynny
oCłemmałv ,mm,- I nrzez wybudow~nie ostatnio jednej nowej
sta. Drofe~ol' Z~kładu dla Ocieml1i2łvch w· szkołv oraz nadhudowanjfl oietra na drugbi
Laskach pod W2rSZ.3wą.
. R. P.
- zdoł3n'f) uzyskać około 2 tys. nnWVI.~h
Tydzień Strażacki",
ll1i~is~ dla ~ziatwy. Obecni~ tvlko ki1k~s<~'
"
dZIeCI w 'WIeku szkolnym, me znalazło miej
W związku z' odbytym na. terenie całej sca w szkoła,ch.
R. P.

1

'I·

e),

i

słowa.

. ... . . . .

;{)w, p,. Ąd~unka. W wyniliu \:obradJ5~)stalln.
wiOli" zallrosić na .wstępne, iebranie·.przCli,. ,
stawicieli w~ZY8tkicIJgałęzi~lęlecJdego rZtr '
mioshl cIJrześcijmiskicl?;o. lebratd. krawcy
IIchw:idill założyć chrześciimiską spółdzh~hl(;
doda(il<ów I{rawiecldch. kt6rejbrak W Kielcach o~rnmnle daje się odczuć.
R.

'V'TOlłEI\. DNIA 28 WRZEśNIA RH.
Nabożeństwo dla młodzieh. Po MHZY św.

Godz. f).30. Ludowy) dwa referaty

wl(łel~ach.1

,pod p!rzcw (~dl1ictwclll. starsz.e~oCechu·· Kr~łw:

K O N G R I: S U"

PROGRAM

,.

. Odt~ył<l si\:;. w Ki.elcach~d~ł~U(ib~.(~r~jlw
Ulza~yim~. z.cbrmue .ilw~,!I~~U .P~lskh!gn'·

Socjaliści w obronie kieszeni
żydowskich.
w :l\VhlzIHI z rozpoczęciCftt się nowego ro-

I

IHI sz!io!nego :nd ty~odl1ia przeszło Stronni~
ctwo Nvrodowe w Kielc:,ch prowadzi OZ.VH
wió1H1 działalność bojkotową żyd{)w. R6zila~
wanc S'l młodzieży pięknie zredagowane u.
lotId. Ilawnłuince do niekuPoiw'1l1ia u żydów
i popler;rllia swoich. przed księgarniami, ski,!
pami i składami żydowskimi poJawiaJ<, sil:
"pikiety" (straże), kt6re, inlorłllują o źrc)d
łach zakup6w chrześcijańSkich.
Akcja ta, prowadzona spolwjnie, taktownie
i p.oważl1ie. irytuje żydów, to też starają sic
0111 nu wszelki spos6b prowo!wwać, wyprow~dzić z równowagi narodowc6w i mści,~
się 111I nich.
~
W tym celu zwrócili się ostatnio żydzi ()
pomoc d!) swej "kochanej przyJaciółki" Polsldej Partii Socjalistycznej (P. P. S.). W dniu
(} bm. wieczorem wyszły nagle tła ulkI'
Kielc pijane bojówki socjalistyczne, złożottZ
z różnych mętów SPOłecznych. a prowadzoIle przez osławionego na gruncie kieleckim
działacza socjalistycznego "towarzysza" BfJlesława Śliwińskiego ("towarzysz" ten podobno porzucił własną żonę I żyje obecnie z
żydówką). Bojówki poczęły napadać na prz'~
~~odzących narodowc6w. Panu J. Dudzie bo
JowlHlrze złamali żebn. p. J. Kow;llskiemu
zadali l10żem ciężką nl11ę w dowe i skradli
portfel, wieczne pióro i 1{30elusz. Zaalarmow3mi narodowcy odparli kilka innych napcldow. Zauważono, że w grupie boj6wkarzv
byli żydzi. którzy wskazywali narodowców
pijanym bojówkarzom. Policja aresztowała
towarzy!'za Śliwińskiego i jego pomocnik:j
lymera.
~pisane napady bojówek socialisłycznycl1,
ktore wywołały ogromne oburz~nie w społeczeństwie kieleckim świadczą, że P. P. S.
nie wstydzi się już jawnie występować w
R. P.
rybronie Ideszeni żydo'wskich.
Barbarzyństwo żydowskie na Ue

walki gospodarczej.

Celem wyodrębnienia się od żvd6w du.
rożkarze chrześcijańscy w Kielcach j~żdża
od p.aru już miesięcy z tabliczkami moslęt
nyml na czapkach z napisem: "dorożka chrze
śdiańska".

Mocno nie pOdobał;1) s;c to żydom. POCZ"ltkowo wystepowali w tel sprawie w Starostwie kieleckim, ale bez skutku. Później
probow~1i pr~ez podstalwione osohy zdohv\~
owe zmen:lwldzOl1e tablic7.ki w Sekcli Dorożkarskiej Stronnictw?, Narodowego. 'Gdy i
h im się nieud~ło, posf,mowiłi widoczni\'!
teroryzować i niszczyć gospodarstwo db"
doźk;;:rzy chrześcijan. bo w ciagu pierwsze!lO tVl!odnia bm. nagle okulały konie ,'-ChI
dorożkarzflm polskim. Okazało się. że obh1t1n
k ~v::lsem sol~ym nogi koniom w llęcil1k,
Rlednyll!. zWIerzetom potworzyłv się okropne r?lny I trzeba było poddaćie leczenIu.
.Te.!.{o 1lptwornego ,barbarzyństwa dn<!JuściH
Się zvdzl prawdopodobnie n:j postoiu w nocv. g~V~ n.f lws7.echnie wiadomym . jesL że
od!!f2zah SIę om dorożkarzom chrze<:cii~~.,
sliim.
R. P ..

Nowe dzielnice i' ulice otrzymają
nazwy.

. N"Uepszym, powszechnie przyjętym ob~e

'll~ s0.osoh~m n~zvwania l1ownoowstaiącyc,h
dZlelmc mIast Jest system 11~ldawat1ia uli-

com jednej dzielnicy

nazw jednogatunkom

:: ch. ,W ten $POS6~IlOWStaJą, dzIeWIce .,U..
te~ackłe", ••blstO~f~·' I'~ p., Pn:)1kIadem
II strującym teap~ystem lest w Kielcach SZlI
~rówek,naJdó~6ą ulice aarlwaue od r6t..

IlY:s::=a!t<;=~ wa:lęla

'pod
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da.lliS7'.

uwa~ę ,Nawożeni~ obomikiempo~l OZhl1i~ że są uczciwi, i~yle.cJ~e~onamnie ",

Rada Artystyczno .. Konserwatorskaprzyo" ny może byc, wska,zane, wówcza~,sprzłda;dzą. JeślI 'sIeJeąry ,zbotez
bradach ,nadltaZ;"aml, łI~: ~zl;:łc, gdy oziminy przychodzą w stanoWI" właslnegogospodarstwa,' trzebast:aN Kielcacb, let:ZCf~an:!fęc dztelin1:: Bar: ł sku po kłosowych,
a więc gdy sięrać .się doczyściĆ je jaknajlepiej
t
~:;:rne'ł Kolonia .. OgrÓd"
sieje naprzykład, ·Ż, Yto po życie, CZ,Y po plierwsze, aby Od,Ciągną,ĆZ 'niei,',o
Ił Rad~. biorąc pod uwagę życz_la Zar'Ząd!l pO owsie lub jęczmieniu -- jednym' wszystkie ziarna chwastów ł
,po'
Kolonii .. Ogr~u, p,oEitanowUanad.a6 s~ttll słowem w lichym stanowisku. Naj- drugie, aby sia'~ ziarnem. tylko dobo-, '
pięknym i długim ulicori ~egn= rn:Z~; częściej dajemy, w takim wypadku rowym. Nie będzie przesady, ,jeze;.
~f~rki~b s~~Mtwu i~:~ gi okres'u bisto- ~órgnój.'pamiętać t~ jednak trz~b~, li rolnik. ziarn<? :1.iby już OCZyszc~o
rycznego królÓW elekcyJnycb, a mianowicie: ze obormk, ~tóry d~l~my po~ OZlml,- n~, a WIęC takle lak n.~przykład WI~';'
królów Jana III i Stełai1a Batorego; bema" ny, ma byc obomtklem d0'Jrzałym, Złe do młyna czy na Jarmark, będZie
nów Chodkłewicza~ Czarnieckiego, Tamow" dobrze przegniłym, a nie świeżym, jeszcze tak dług~ czyścił na młynku,
ski ego ł Zółkiewskiego oraz wsla'wloaego ł'
b t k' ( ,.
'ł'
. d'
,
'.
t 1k
czynem militarnym o wielkim waczeniu mo" Sł.Omla~!y~, ~b a I sw ICZk"Y 'd' s omm- az. °i Cklą~~le z nJeg~
Y o PO ~wę
raJnym - ks. ,Kordecklego. - Przecznico sty gnoJ więcej y nam sz o y przy- naJIlę melszego, naJgru,bszego' zlar()Iwy~h siedmiu ulic będą nosiły nazwy r61:.. niósł, aniżeli korzyści.
'na. l!(olnik nie traci na tym nic,goyż
Ilych rodzaJów wolska z tegi!) saa:nęgo okre·
To są najważniejsze rzeczy, od tym mniej dorodnym ziar:1em, które
su bistoryczne~, a więc będą ulice: Iłu- których zależy udanie się ozimin. Na odrzuci, jako nieprzydatne do siewu
sarska, Pełybo,rska. LisOIWczyków. Łanowa, . ' .
, , , . 'l'k , , ' ~
ś' '. ' : , r
r,'
'
"
Kwarciana i inne tegoż typu. Tu też będ:! me tez trzeba zwracac naJWl", szą moze pa. c In\\, ent.1rz, ,t nawet dla
ulice Szwed~ka i Turecka.
uwagę. Jest jednak i szereg i:1nych, siebie zemleć na mąkę. A ta druga
NarazJe powstrzymano się od nadania naz drobniejszych może, nie mniej prze- częś,ć -,- to już będzie ziarno tak
wy ulicom w dzłelni~y Kaweczyzn,a aŻpdo to dość ważnych rzeczy, których po I piękne, że prawie ziarenko już się z
czasu, gdy Istotnie ulice tam powstaną. o..
"
•.
l
.
d ,. "
.
I
"
.
dobiłO mają być tam zastosowane nazwiska mliac te~ me wo no. A. WięC prze e i m~go m~ .zmar~UJe,; a e . ka~d~ ~zeJdowódców partyj powstańczych z 1863 r.. wszystkIm czas siewu ~ spo~b, wy- I d~1C A JU~ bron B~ze me Slac mgdy
działaJącycb na terenie woJewództwa kra.. , konania tego siewu. Kiedy SlaC, to I ZIarnem me doczyszczonym, a zwtakowskiego i,ak: Loogiewłcza, Czachowskie: trudno ująć w jednym zdaniu. Przy- szcza zach\vaszczonym.
go, Cbmie1łnskiego. W innej grupie ulic za ' . '
. t
.,
. ł ' ,
1 B d'
,.
- d
stosuje się nazwiska związoo.e z KIelcami Jętym Jes uwazac za najw ascIwszy
ar zo waz;1ą czynnosclą przew 'Okresie organizacJi I Btygady Legionów.: czas siewu termin od 10 do 2.1 wrze-I siewną jest zaprawianie ziarna siewlak n, p.: Pększyca - GrudzińskIego, Wyrwy"" śnia. W praktyCe zależy to jednak, nego. Ziarno zapraWia. my, by je zafurgalskiego i In~ycb
• '_
od wielu niezależnych ~lieraz od wo-; benpieczyć przed chorobami, powo-

ó!:;-

I

r

I

RegulacJ.a rzekI Silnicy.

I li rolnika czynników, jak naprzykład' dowanymi przez grzybki

chorobo-

Celem podniesIenia stanu . sanitarnego d
od R
'k' . d,~
l 'k I t T' -,
k
' kł d ' ' A ł
Kielc, Magistrat Kielecki przystąpił do regu-? pog ~',,, ze~zą , ~z t.!go ro m .a I ~ o~cze, Ja naprzy. a. sm~l.-, ~, OW
lacjl rzeki Silnicy. Roboty regulacyJne trwa(' Jęst "utrahc nalwłasClwszy, czas sJe ma I t. p. O zapraWianIU pIsahsmy
będą około 2 lat. W obrębie miasta, od uł. I wu, stosownie do warunków danego I już niejednokrotnie, więt.: nie będzie
Piotrkowskie! do ul. Legiooów, rzeka ujęta gospodarstwa. I nie ,)dkładać niewia my tego powtarzać. Przypomnimy
zostanie w koryto z kamienia łupanego na d
' - " '
d
' , ' o , • I tik·"
,. ','
" b '
zapraIWie cement'OIWei. Koszty regulacJi po. ?mo po c,o Slewow " (~ pozneJ JeSle- I y 0, ze zapl aWIame ł~lllSI yc wykryje kredyt z funduszu ,Pracy.
R. P.
n,l. Z dWOJga złego lUZ. I.eps~e będ4: konan~ bardzo. staraame, bo wykoOLK
! sl~:VY zbyt wczesne od slewow zbyt nane.mestaran~le czy wprost ni~d~a ..
J

Zak nczenie akcji dożywiania
800 dzieci.

'

I

po~nych.
.
. - i le, me zapezple~zy wt.:ale. oZlmmy
Co do sposobu ~ykonywa;1u1 ~Ie- przed c~orob~ml. ~astępme ziarno
W początkacb bm. odbyło sie w Olkuszu. wu, to bezwzględme lepszym Jest zaprawIone me moze się w żaden
wobec przedstawicieli duchowieństwa i licz· ; siew rzędowy, za pomocą siewnika, sposób stykać z ziarnem niezaprawio
nie zapros~nycb gośc!, uroczyste zakończ~- I i G Jle możności trzeba się starać wy nym, a:li być sypane do worków, W
nie akcji dozywian!a blednycb dzieci, pro'w~,:, konać zasiewy L.ozimin siewnikiem. I których było zIarno niezaprawbne
dzone) przez powiatową organizaCję Koł S"
.
. .
,l
••
. , '
,
Gospodyń WieJskicb.
l~wmk to naJPotrz~bmeJ'~~e !larzę-I b~ moze ~ę z powrot~m zakazIc t ySprawozdanie z a·kcii dożywiooia złożyła dZIe W gospod~rst~le. Jesh m.e ma-I m~ samY!11'J!TzYł?kaml, przed któryprzewodnicząca organizacJi, p. Siemiątkow .. my własnego slewmka, ale mozna' go mI Ddkazahsmy Je, a więc cała naska~ z.~tór.e~~ wynika. że w tak zwanych i pożyczyć od sąsiada, to opłaci się sza robota byłaby daremną .
.. d.zlecłDcacb na terenie pJ)wiatu olkuskiego
ł
d
.'
,
, ,.
I
W
t
. h l
h
' .
dożywiano ogółem przeszło 800 dzieci. R. P. zap. aClc O pozyczema, a SIaC slew- l
O'S atmc atac coraz bardZIej
Poświęcenie ogródków działkowych. nikie~. Jeżeli zaś już ~nusimy sia:- I rOnP?wszechnia się zapr~wianie zia.r
W dniu 5 bm. po nabożeństwie w koście- ręczme, rzutow~, to mech przyna]- na SIewnego zaprawami suchymI.
le, ,parafialnym i złożeniu wieńca na grObie mniej nie paprze te~o siewu byl~ k~o, '?a~rawiani~ takie ma jeden feler Nieznanego Zołnier~ał odbyło się w Olkuszu kto O tym me ma ZIelonego pOJęCIa, I ze Jest drozsze od zaprawiania na
I!0~włęc~ie ogródków działkowycb.. Po- ale niech s~je dobry siewca, bo I mokro. Ale jest lepsze ' i pewniejsze
sWlęcema dokonał ks. Sobtera), Ogródki te, I
•
" . . • l'
" , '}
I d . t
t .
'"
w liczbie 92, Zlajmują przestrzeń 8 ba.
rzecz Jasna, Z~ ~eze 1 ZaSIeje z e, pO-, g, yz a zapra,wa ~os aJe na zIarme I
R. P. opuszcza, ZaSIeje zbyt rzadko, albo :lletylkJ odkaza ZIarno, ale je zabez-:
"Dni przeciwgruźlicze·'.
\ zbyt gęsto, to musi się to odbić u-I piecza i przed powtórnym zakażeTegoroczna zbiórka na teręnłe powiatu I jemnie i na plonach.
niem.
~ł.kuskiego? ,przeprowadzona 00 cele wałki z
Ziarno' si.a.wn.a. i z"llnrawianie
. Oto mm eJ więcej wszystko o
truźlicą przyniosła w rezultacie 2
s. 123 zł.
....
.'V
w....
.
k . d.
.
..
! ,
I 9 groszy~ 'Jest to bardzo pow
rezultat,
Nie, jest rzeczą obojętną czym sie-. c~ym az, y ~olmko wImen .p~mysl~c .
.\tdy się zw,aiy. że ludność .powiatu poniOSła jemy. Dowiedzioną jest rzeczą, że' mm prz~s~ąpI do SIewu oZlmm. A Im
~'Uaczne .ofiary na rzecz bezrobotnycb Idot- doborowe ziarna siewne daje wyż- s urm enm eJ to wszystko wykona,
1[lDiętych klęską jJ()wodzi.
R. P.
.'
może dobrego
sze p lony. Al e cał a bOled a, ze
zlar:lO, ty'm
l pewniejszym
. ' . by'ć
..
,
ODPOWIEDZI 'REDA'KCJI.
zbóż dość szybko się wyradza. Dla-: p onu SWOIch OZImm.
W,szystlkilrn, ~ącyun Il]abyć tIDsiąi1klawe tegotrz.eba dość często zmieniać I c. d. n,
.
Rołnłk.Prakty~.
lVYldamie piOłWi'f!ŚIci
I ziarno siewne,
sprowadzając je z
---e - "MALI M.Ę,CIENNICY"
d b
d
h h d r I bl
WYt aplame
.... mas ł'
..
\)o1eClrumY'lZWIl'ócić się jplOłd aIdresem:. TiOlwa- ? rze zapro~a ,Z.O~yC. D OW I, U I
a nazunę·
'!1ZY'SI~WIO ŚlWl. lPaJW!łla, QZęstocholWła, Aleja WoJ bIorąc przynaJmmeJ' pIerwszy od- I M8lSł.o wg.vubym ganmiku st&wia się
'.~olŚ·ci 56.
siew ad rolni1ków, o których wiemy, I do letniego pieca lub -na skraju blachy,
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I

I·

I

o ,

I
I

o

siętoz.to<piło<,

z~~)~JO'.;.·.i.tl.I~~M~r,~ ~ .t/ąl

':e.i~.u.~;!~.'t~c.j.:;.:)"

aby
lecz ·nie. . ·..•..·. .
. . :) ...
,
hł' l'"
t, 'l'a' sit>·'na'.,..:..)\V~a JaU\!
;ze)~.'IJI!.J~n.ftyp)·)
Po czym w·e Q1( zJe. ·Z08 ~\, . . 1 < '
"ee 2l2.30'PielŚrli.
. ' ....
./ ' : ,
~oc. Nas~ępneg() d.n~a ':NYJm)uI1~Sl~, str:iPQNIfDZIA~~K. godz. 12.15 Dochody i,
załe 'lZ wIerzc.hu masło, do ,nac'Zynla, 'i\ I rolwhody "W/!glOt:l!POIdarSllwie oom()lwym.pt')·I . . . ., ,_ _~. . . .:I~.-...__
którym ma Slęg·otowac. PO'Z,CistałeoipR I gaidalnka, lu.OO·nOziwy tflcbiXltkjH. ).p()gJlda~\
dłe na ,spód czę,ści wodniis~e i serowate.i ka .~)lQ dzi~i.,16J? KQl1!~erf ~!Z,r~.r.."1kiO'\~;, .1'
używamy do potra\\', do Claista~ klulsek, 17.00KOIlllCwt OOitrstoW. 17.5<1,;1 ,UiSZCza ?T ~~"~ł
zup. OCzyszc'zonema~łQ gotuje. się 15 sieni"~ -pro~;a,d!ajl.ka!, Z1.0IJ ,łNilmY'l1iad le'z!O-' p.lrzem""łu
J
20 . t g' c] • kl'al'o"'ane o pięknym rem ()oq)łean, Oiperl'l.
..
. .
.
(~·o
·mlnu,· ~.
" . ,. ' .. '
WTOREK g!OItW. 1620 uldQw'e ,pieśni mO: . 'Rnłlłl.1!!tIIijj'"
~ł()itym ~?lorze l mlł'ym za.pachu Rohmy . '.n. Ufl;'i.'Kie,..16.45.'.<,.,V(. ,j~dejl(). wicalCJt", f.e1ł~'eton~'l'.c. , Ó.W. 'arll$lU'Z·'.
l odstaWIamy z ogma.
1<S.1.':> Popu,laltJ11 iplOOmałr'z.e, 19.00 j,Będzl,ele' it.UlkpO_llUlia
;})!ed" ;-- Slke,cz, 19.h,? WiO.'(llIlczeąta, ZI.4'5 •.iDok
'odlpu.tl.,j~ri~~jqiCh,/J~r~li:bf
KALENDARZYK.
tor Piotr" --~ OIPOWHld:a11111f1'.
'.,
P.łCl<.2"n••• e: ,"~lW6rlli. lat,tyJe. ~1lra:li:eIl~,':,Jln....
. Tydzień 39-ty. .
1 Ś~ODĄ.. 16.15 Ch6~ f :WOljSk.ord<. d<:ta: .. ; '.:'. .... .......• ',' . . ....
26 \\~rzeŚ!nia - ,niedziela:
Sw. Cypriana~ 16.4~ S~,ple~J$!\\'iO SOI\\'leo~le -,odczyt, l~'~l SIę IZ. . ' .'

I

.' '.

l

.

.

I

Męczeallni:ka.

.
: KO,t10elrt slcll~sto\~r!, l~.OO "SIt}'1~:l d~TYlgen~1 • 1t~warj)znaws~w~,
••
- 'J)O>Jlie(}zia·l.ek.': Św. Kosmy' 1 21.46 .~Do
.. Iktm: PIotr" - ~P~f\\ l.<łld:aime. ,'. . n';EI. m e~onomiki,. etykI, 8P()ld::ti-eiL~z,ośC:i;
i Damiana Meczea1'llikm\\
ClW ARTE'K.g·odz. 1.•.10 P()gadall~ka roI- po~tU, Importu l t. p. ni4i~~bQd'lVJltli
1
28 wrzeŚInia ~ wtorek : Św. Wacława. kr()laIlLC~,.
19..00 "J)'lltaJpl~'\ .s~IUOhOiWiS~O, ;O.O?, 'moK'
potrzebnynii
. . . .!',
cz es'k i ego.
.
K,olnce,rt.,rOiz'r~\\lko.\\:v, ~1:45 "Dolktor Ilotr
. W S O P N I CY
,
IUłJec!no..
29 W1TZe&11ia -- ~Irod'a: Św. Michała, Arclla·-- lCłPO'\\:mdaiIlle, 22.00 SPl~IW.
.'
roczna s 1% !k oł a "Przysposobi.ta bu ..
uioła.
PIA TEK. gOdiZ. 12.15 S~r~YI~lk:a Nl,lilHCZa,l dlowegb" dla młodzieży m~iejod łat 14
30 \\7neśnia - cowa.rte!k: Sw. Hieronima.
17.00 UVwl()lTySiklrlZ~POO\\\le I ,pleSUlI, HUS Lc { do lO, na następującyeb war,*nkacb: .
l paździenni,ka -- a)iąlvelk: Bl. .Jana z Duldi. kiepioselnki, 20.00 Ze staJrych i 1I1Olwy.ch lOpe-l) Młodzieniecmuąi mie~ukoliC::zone 6 0<12 pta:tdzie'rnika -- sobota: Św. Aniołów
,retek.
, .
dział6wS7Jkołypo'WSzecbue;, lub Vi braku
SOBOTA, godz. 16.00 "W ,pustynll I w pu<;z tychże ·złoży egzamin uzupełniający. '
Stróżów.
czy"- 'sluc!1olwis'kodl'a dzielCi, 17.00 Nabo~
2) :WieJt ,pr~episowy od 14 do 18 lat, w
'C3
żeńst\\10 z Ostrej :Bmmy, 17.50 "L'a;trurnia pierw$,zym Il'oku, gdy będzie miejsoe, mogą
Kałę!,c
Sło6ce
l:I ..
mlolrs1ka na HCllu"-- feli ioCt,om , 20.00 Audyc,ja być przyjęci 'starsi, t. ,j. od 18 do 30 roku
...
Q
Zaell6d
'lleeh6d I lach6d 25 "'CI 'If..1I6d
lcla !Poll,alków zalgraJlli!Ctł, 20.55 "Os,z·czędnJ życia.
gOIS.p,o;dalrika !palSzalrni" - po,ga!dla\rnka"
3) Opłata za naukę miesięcznie wyniesie
to N. 5,35 r. 5.:nw. 11.&9 9.19 w. 12.55 pp
1.4& pp.
27 P. 5.a7 r, 632 .... ' 1151> 1029 w.
CENY PLODÓW ROLNYCH.
. 10 zł., ,zaś utrzy~~ każ~y. n~ ~w6j kos~t
.
". ,
,poszuka. W r8Z1e wtększeJ :i1oscl ~głoszenf
224 pp.
28 W. 5.311 r. ·630 w. 11.62
z dma 16-go wrzesma 1937 r.
taksa za naukę będzie obniżona. Uczniowie
2.66 pp
540 r. &,2'.1 w. 1148 11 44 D.
29 Ś.
4
50
~s:zenic<:
29.50-.30.50.
ŻY,to.
24.()0:-2
O~wyr6żniający. się wybitniejszymi zdolnościa
.
..
323
pp,
6.26 w. 11.45 1259 n.
30~. 5.41 r.
Wles 21.::0-22.50, JęoZiJTIlen 20.7;, --.21.2:,. l mi handlowymi, będą ,płacić Ipołowę taksy,
346 pp.
2.1 ł n
l P. 5.43 r. 6.2J w, 1140
Gw:::h ,po,JIlY ~8.(t?~,30.00. Groch VlctlOn~ Ilub będą !ZWolnieni od 'opłaty, a po ukoń4.C6 pp.
2 S.
544 r. 621 w. 1137
3.27 n.
21~.O()-3~).OO.
Sl,emle l:ma,ne 43.()O-44.00. Ma li: czeniu kursu rocznego będą wysłani na dalOd ~6 czerwca ubyło dnia 4 godz. 44 minut.
!JlIe:bleskl
79.00----,81.00.
. szą praktykę do miast większych.
Dnia 26 września p orównanie dnia z nocą.
'ł'
-I-~-'
.
..
4
j
II
I
4) .,Przy sali szkolnej ,będzie sklep gdzie
I (.1 owne wyg,ra!ne ołem p~nst~()w.el . -e \ a uczniowie
- . będą odbywać kole'n ' l k .
R A D I O.
sy z 4-go do .s-gO dm a, ciągnienia.
.I-t
b d
ł' J o e <;lę
od dnia 26 wrlleśnia do 2 października r. b. I _, ,<.
,N
7.1:
pr8'DJ. y~ną, oraz ę ą ~ys~ 8m d,~ skl~pow
.
'
,0,000 zł. na r. 111 '16.
w mlesCle dla !Zapoznama S'ę z roznyml roNIED~IE~A.'. goUZ, ,'1.00 Au,dyoJ<l :poranIlJ,
sO.OtlG zł. na Nr. 57217.
dzajami han~lu. .
.
9.0ł!.~ahlOl~CnSh\lo, II.~~O MI!lZyk~", 14,:(1 I
Po 310.'000 zł. na Nr. 1478181 41716 ,2!0I84.')
5) Po ukonczemu roku SZKolnego uczeń
,,\\,Sz}st~lelR'O po twc!lu
--: aJUd}Cjd', ~,.~ 91727.
.
_ otrzyma świadeetwo upoważniające go do
~Zl~~l.: I,~"~J AuuycJa dla. \~'iSI, . 16 ,Ol! ,Ple;.'JI I ~ ~~ 2·0;000 zł. na Nr. 39150 J2,;B6 <073) proWadzenia bandlu na własną rękę.
kUlPh.I\\ISlklC, 16:'?<),~'uz~lk,~ .!.ra,nc,u.ska (P;'I i 1. .)202I~H~,,2i670.
6) .Rok szkolny ~ozpccznie się dnia t-go
ty) I!.OO . .PpJdrroZlllIk ,I llIJIIOISCI e,atr
Po 11:1.000 z~. na Nr; 732'59 1O~2IS.
. p8ździem.ika 1937 r. i b dzie trwał do l-go
Oh~~/~II, _ł.kA}(~~~ld~lecz(liI'~~t,prZY_IIlI~~)~)~ 1_ ~ol~_.(l~:! zł. n~ ~r. 61.??2i6l991_644',59~4~6l).1 lipca roku następnego. ę~!
Za.rządy Gmin podadzą do 20'września br.
pewną ilość kandydatów ze swej gminy rl zaznaczeniem ilu ich będzie w wieku poniżej
18 lał, a ilu powyżej. Zawiadomienie kierować na rę<le O. Gwardiana Klasztoru w Stopnicy. Tak Przewielebn'ych {Księży Proboszcz6w t ,P. 'T. Nauczycielstwo ,prosimy o ła
skawe ogłoszenie tej wiadomości, oraz zgło
szenie kandydatów chętnych i zdolnych.
,Za .Komitet
27
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Gwardian Klasztoru 00. Reformatów
w Stopnicy.
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ROlłł\,\\lk'O\VV,
ROlWlĄ,lANIE ŁAMIGŁÓWKI z Nr. 33-~(J,

KACn<

SALA - AiOAT -- LATO- ATOL.
Dobir,e fIOlZwiąlzalni,e Illlaidcls,ł,ałt St. Ma,akit'~
wi,c:z .z BIr!Zle:sllm NOIW!etgo.
z Nr. 34-go.
T AIBiBRiN MUL UM.
T Av.1ut,al, ,00BBrelk, holRN eo, pil AK·a t, c ch U L a ,

liceUM.

Skład
PGwrót z letdska w dohie mOlt,mylzlacji.

Reda,ktor: Ks. St. Borowiecki.

perfum i

mydła

do sprz,edania na dO,l:tod:1ych wanmkadI. Wiadomość: Kielce, SienkieI
wicza 17. K. Rybicka. .
Wydawca: Ks. Im. B. Czerkiewicz~

Ceny ogło.s'zeń: l wiersz milimetrowy w tekście 25 g,roszy., l wiersz millim. na o'st'cltniei stmnicy 20 glroszy.
Rękopisó~ nie zwracamy. Za treść ogłoszeń Redakcja ule odpowiada.
ZaJdady Gra.ficzne F. D, Witkoszewslklego w Częst,QchOlwie, III AI~fa 52, tel. 22-45,

