Nt. 40.

poiężnca

anife acja

ałollckic:h,ęź6

Częstocbęie

80 TYSIĘCY UCZESTNIKÓW W PIERWSZEJ OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE NA JASNEJ GÓRZE.
Częstochowa,

ną

przyzwyczajona,
do wielkich zjaz
dów pątniczych,
18 i 19 wrze,ś
nia dlignęła jednak ż y w i e j,
,wtproslt bowiem
zdumio,na
była
niezwykłą licze,b
nością i
potęgą
l"1s~ed ogólnoipolśkiej pielgrzymki'imężów katolic
Kich. Niepr~ej, rzane tysiące samych męż,cz yZill
ze
Wiszystki,ch
krańców
Polski

nia
cej.

mi 'sztandarami

stojąmężowi~

R o z l e go a
się
wrelsZcie :przez
rozgłośniki 'zapowiedź
początku
nabożeństwa, aw
chwilę
pÓŹlniej
Generał Zako.nu

Paulinów
wita
zgromadzonych
serdecznym sło
wem w imieniru
obu K s i ę Ż y biskupów miejs00. wych, k t ó 11.' y m
waż n e zajęcia
nie
p-ozwoUły
być
na u.r,oczystości, w
lmIeniu własnym i

dzie wielkie wra
~enie.

Zamialst zrupowiedzianych - 57,
pr,zybyło 62 f'JPecjalnych podą
,gów Inadzwyczaj
nych, zamiast oczekiwanych 50

~akonu.

J.E. Ks. Bi.slwp
Lor-ek

odprawia
Z mę
skich piersi 50tysięcznej
r z eS z y rozlega sie
potf;'lin.a p i e ś ń
i w,Zlbija się ku
niebu. Coraz nowe płyną melo, die, coraz równiej i silniej roz.
lega się ws,pólna
błagalna
m o dmszę

ściągnę

lo

do Częstocho
wy pona,d 80 t y~ięcy

mężczyzn

ze w1szystkich die
cezyj calejPols,ki,
wylą,cz,nie
członków
Katolickich ,gtowarzy
szeń MęiŹów. U":'
licami śródmieś
cia z dworca kolejowego mi.Jas
ną
G6rrę
szl i
d,zień i noc ze
Ślpjewem

św.

litwa..

rpO/bOlŻ

nyh1 na u.stach.
Początek
uroczystości .
18 wrześ'nia, so-

bota, godz. 10 ra
no. O l b r z y,fi i
plac przed Ja,s~

z8ipeł

się coraz wię
Głowa przy
głowie pod swy-

szły zWlartą masą
do Ozęst()chowy~
wywołując wszę

tysięcy,

Górą

Olb,rzymia. 80-t~ięczil1a rzesza Mężów Ka~uliClkiloh,lustóp JaJsneli Góry IPIOtdcz,as ogólnorp'Oilslki,ed piea,grzY!111ikiw cLniu 18 i 19 wlrześnia b. 11'. (u ,góry lIla lewo) - nocna pro.ce~Ja
i lI1ia!boieństwto, (!l1'a! p,r,al\VlO) - nahożeństwo przed SZlozytem:,
•

"

~

".1,

Przed mikro'fonem sw ie ks.
dr. Pawlina z
Warszawy i wy- g-łasza 'Podniosłe
'Przemówienie.
Nastęvuie chwila
'Poświecpnia
sztand ruru zwią.z
koweg'o przez J.
E. Ks. Błsmu'PĄ
LOTka.
!t&źJe'g-a
się jęS2!'C.Z1

.,. '.

'I
'7.8'' \
Str.4t.

NIEDZIELA

na ':pieśń '"Boże cO'A P~l,skę"" słychać
zaJ)owiedzi i kom·unikaty, z których
w i e ś Ć 'o przybyciu w dniu na.stępL B KCj AczyU.
nym Ks. Nuncjusza Apostolskiego bu- \vyjęte Z listu św, PaWła do Efez)an,rozd,zial.5~ty;odl;Yfiersfa
dzi żywą radoM.
".
21-go. : .'
. ',,; I '
Uroczysta akademia związkowa.
Bracia I UWlliajcie. abyście ostrożn~c i nU4c~e 60b)e wzaJem ~y. by
.
.'
"
. ł postępowali, nie jako nlerozuUlnl, lecz lako pienia duchowac, łPlewał_c l ..
. O ~odz. 3 p.p .. plac znO\\t S,lę nape - mędrcy, korzystając z czasu. bo dni są złe. l w sercach w8;$zyclL Dziękule,• •'wsze
ma pIelgrzymamI. PrzE!~ ?łtauem sta- ,Prz4!tot ule bądźcie łtierozsądnJ. ale st~"1 gu i Oicu za wszystklo w IUlię Pana naszeją liczne sztandary, nlleJsca. na~od-I raIcie się pomać. Jaką lest wola Bota. :NJ~ Igo Je~lIsa.Chrystusa.B,4tc:J!.:pOddaill lewyżazeni u zajmują księża bISkuPI w' upibłicl~sięwinem, bo to prowadzi df) ro~"I. (lul drllg~11t w boJaźni Cbrystn~weł..
.
li~zbie 5 z J.Em. ks. kardynałem Pry- PI.sty.,., lecz bądźcie' pełni DuchaSwlęotego
-'-'JlL,!
.
masem na czele. Ledwie ,przebrzmiał
E W 'A N O E L lA ŚIWI Ę A
huragan oklasków na czesć ks. PrymaRa - rozlega się równym głosem wy- zapisana u św. Jana w rozdZiale 4-ym,ódwiersza 46-godó 53-go.
powiadane "Wierzę w Boga.,." - po
W on czas: Był pewien urzędnik I "syn. twój tyJe!" Uwierzył, człowleJi
czym rozpoczyna przemówienie powi- dworu, którego syn chorował w la.. słowu, Jakie mu dal Jezus i poszedł.
taJne mec. I?omański z Warszawy, pre- famaum. Usłyszawszy, że Jezus A gdly jeszcze był w ckodze, zable..
zes Kat. ZWlązk}l Mężów. (
. przybywa z Judei do Oalilei9 udał I gli mu słudzy i don&~eśll" mówiąc,
w dalszym Clą~U ooczyta.ne 7;0staJą się do Niego z prośbą, aby wybrał' syn jego żyje. Zapytał łcb tedy o go..
depesze hołdownIcze do Ojca SW., p . .
d
i ł
ł
b
Id .
. któ j . l' ..... I . '1i'ł
Prezydenta R.P., J. Em. ks. kard. Ka- Się W togę U eczy syna, o za.. i zmę, w." re mu SęipGeJ)5Z" O.
kowskiego i p. Marszałka Śmigłego - cz~nał do~0!'Y'Yać •. Ale .Jezus r#zek!· "Wczo~aJ - pdpowledtieH ątU
Rydza. Wszystlth~ zebrani przyjmują don: ,.Jezeb me uJrzycie znakow fi 1,,0 godzinie siódmej opuściła go go ..
gorącymi oklaskami. .Następuje ro tym cudów, nie uwierzycie!" "Panie" - ' rączka'~. Poznał zatem oJcieC9 że by ..
odczytanie licz.nych pism i telegramów mówi Mu ów urzędnik - "wybierz I ta to godzina, w której rzekł doń Je .. I
od do,stojników kościelnych, Stowarzy- się W drogę, nim umrze synaczek ! zus: "Syn twóJ .żyje" - i uwierzył'
szeń i osób prywatnych.
mÓj!" "Idi" - rzecze mu Jezus - ' on sam i cały dom jego.
Przed mikrofonem staje wspaniała
'
postać J. Em. ks. kard. Prymasa Hlon.
.
, . ' Ks. Prymasem słowa ślubowania. Wpada. Znów burza oklasków, w którą za : SIę błagalna, modlItwa.
chwilę wpadaja piękne i pełne gorące-!
Po r,nszy sw. Ks. Prymas pOSWlęca dają w ciszę słowa twarde, uroczyste.
go uczucia słowa Księcia Kościoła, któ , wgpamałe wotum, ufund~wane z g:o~! Znać w nich wzruszenie i świadomoHć ,
ry wyraża swe uznanie, zachęca, pod- ,szo:wych składe~ wszystkIch .członk0v.: I aktu. Tak gromada mężczyzn przemie- .
nGsi. kreśli program działania.
~wląz.ku. .SpecJalna. delegacJ.a odn<:sl' nia się w rycerzy pr awdy i s.prawiedli i
Znów oklaski rzęsiste, które z trud- Je nast~p.m~ do KaplI~y, gdZIe zawle-I w~ś~ipod wodzą ~rólowej Jasnogór- l'
noś~ią uspokajają dźwięki ~rkiestry, I szone zostaje przed Cudownym Obra-, Sklej. . "
,
grającej "Gaude Mater Poloma".
zem..
.
Nabozenstwo ukonczone, lecz lud
Z kolei p. Ant. Chaciński z Warszal?o~toJ.n-~ Cel.ebrans ??mawla akt, cze~a jeszcz~, oto zapowied~iano p:zy
wy wygłasza referat n.t. Zadania męż- poswlęcema ZWIązku Na}.sw. ~ercu P', bYCIe nuncjusza apostolskIego, ktory _
czyzn katolików w dobie obecnej, po I J~zusa. P~t~m następIuJe . slubowa- I przed chwilą przyjechał z Warszawy. I
czym wspólnym śpiewem "My chcemy l nl~ olbrzYO:leJ ?,rom~d~ męzczyz~ pol~ I Jakoż niebawem w towarzystwi'e księ
Boga" kończą się te podniosłe chwile. j SkICh. swej KroioweJ ~ ~anl. SIlnym ży bi.s~upów wchodzi na p~dinm przed.,
męskIm glo·sem powtał zaJą za J. Em. staWICIe} dypkmatyczny OJca św.
Procesja manańska.
R.oz IegaJą
. , s~ę
. okr zy k'·I .pOWl' t
' (?I
~-ama
LedWIe zapadł mrok, plac ]asnogor- stoJnego GoscIa. Tak SIę złożyło, ze
ski poczyna jakby płonąć od tysięcy:
przed chwilą otrzymało Prezydium tele
gram od Ojca św. ,Odczytany Gbecnie
zapalonych SWlec, zaopatrzonych w;
barwne lampiony. Wspaniały widok po
nabiera jakiegoś
specjalnego zna- I
tęguje wyniosła wieża uświetlona silczenia.
I
nymi reflektorami.
Zbliża się jednak do ll)ikrofonu ks.
Na zapowiedź z megafonu rusza w
Nuncjusz. Wita zebranych polskimi
kierunku bram procesja mariańska,
słowami "Niech będzie pochwalony Je .
zus Chrystus", poczym przemawia dłuwobec jednak olbrzymiej ilości ludzi,
dochodzącej do 100 tysięcy, tylko część
go i serdec~nie w języku włoskim, pod·
CJkrąża wały z J.E. Ks. Biskupem Linosząc znaczenie pracy katolickiej w
sowskim na czele, reszta pozostaje na
\ życiu polskim, omawiając ostatnio odplacu, aby wziąć udział w nabożenj by te Kongresy w Poznaniu i studium
stwie i wysłuchać pięknego kazania,
społeczne w Warszawie, zachęczając
które głosi ks. St. Wojsa z Włocławka.
do pracy społecznej i organizacyjnej.
Po nabożeństwie rozlega . się pieśń
. Wstre,szczeniu przemówienie to powta
rza po polsku ks. dr. Lewandowicz, po
wieczorna. kończąc ten trzeci główny
punkt programu pielgrzymki.
czym ks. Nuncjusz udziela zebranym
P,rzez całą noc i wszystkie wolne
swego błogGsławieństwa. Zbliża się na.'
chwile trwały te modły. Od północy
stępnie z J.Em. ks. Kardynałem i bisku
odprawiali kapłani msze św.
parni do balustrady, odpowiadając ręNabożeństwo główne i poświęcenie
ką na go.rące wiwaty. Jeszcze brzmią
"votum".
okrzyki na cze,ść Ojca ,św.. i NaHaśn,iej
szej Rz.e czYlPoS!p oli tej, poczym rozlelga
Niedziela 19 września, godz. 10 rano.
się pieśń "B·oże -CGŚ PGIs,kę" i "My chce
N a placu przedszczytowem tłum 120
my Boga".
tysięczny. Las sztandarów, transparen
tów krzyży proFesjonalnych. Na poWspaniała defHad'a 80 tys. mężów.
dium przed ołtarzem II.EE. Ks. BiskuN a zapowiedź z megafonu przy
pi: Lisowski, Gawlina, Lorek, Adamski,
dźwiękach orkiestr ruszają diecezje
Wetmański, Komar, Zimniak. Za. chwiw zwartych szeregach do' defilady. W
lę przybywa
Celebrans - J .Em. Ks.
alejaeh wy,cią.ga :~ię długi poehód. Na,
Kard. Prymas i rozpoczyna się msza Ry~nlg\raf, zlłolŻloJny przez Mę.Żów Katolickich plaeu min. Piel'ackiego, przed kOHciośw. Znów płyn'ą pieśni, znów wznosi
jaJko wnt,uJm w KaJpli.cy JWSilltO,g(lrs'kiei.
lem Aw. Jakuba, na przy bra 12 e j trybuI
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zajmują

nie
mieJsca
Nunc.iusż, księża Bi8kupi. i
Związku. Z boku uFlt~n\,ja
Zwi;~zku, Zu chwilę zbliża Bię ,pierw,szu,

~każdą .dhvhą.·

ia:·J")ułłc~ch: ••~beClq~pi~~~

tQlrn:6wski~,
'. ~luJa. ·BI.,,_Osla.W1ou, .. Pan,
9 t ysięay, budzi
.Wywy2;szył,a~le<::h.bęazle
2-~h gkO?lzim~c.h .... ' .
f'l'" .król JWO, łelonawlełd twlek6Wlląd
IrruP,a z transparel1te:n' To Stowal zy: c!e W-ew .... l ome~rowa ...
a a., nim.. Arilen. -' Tob.J.31iF~23~Tak
szel1le CzęstochowskIe.
Nadchodzl 11 aką potęZJ:lą mamfe,stacJę. . .
pO-.; "'k <, '.' '. •..... k T b'" ,. !}··.·T
.
z kolei, licznie przybyłe stowarżyszenie chodu samych mężów nie rz~ko oglą- Plęl~'.i'proro •.. OlaS~'ig c,>Sl.
katowickie, potem krll.k<nvskie; kielec-l dać można, 8~ tys: mę·ż6w ipoIskii:!hpo-;f ę K}SClOłaChr:ystus.ow~g-Pt w.
kie it.d. w porz:! . lku alfab~tycznym.: ~az~ło ,swą sIłę Ul7 ~yłkot;I()ralmh al.~i rymgromadz.ą SIę wlcrltl.
,
Zmie.niaj~ si,ę orkleH~ry. a .kon;a pocho
hc~eb~ą:
skullnaJącą 'Slę w AkCJI
,Prorok Mlcheasz zgro.madze.1łc
cłu me wIdac. I4}ntuzJazm tłumow wzma I Katoheklej.
wIernych nazywa owczamląt do któ

,I

l

rej gromadzą się 1udzie, jako owiecz
"(lIlół
ki, a na. czele przed nim:i przechodzi
J
.. Pan Bóg, będący ich królem.Zlro ..
I będzię: W ostateczne dni będzie brach ~,voich i błogosław Boga' wie.. I ł1!ad~eniemzgromadzę wsz.Ystklego
góra domu Pańskiego przygotowana ków, zeby znó~ zbudował w tobie I cłebl~Jakuble;_sk!lpię wJedi10 .0na wierzchu gór i wyniosła nad pa.. ~zybytek SWÓJ, a przyzwał znów I statkll Izraela, polozę. go ~połeru Ja ..
górki, a popłyną do niej narody. . I do ciebie wszystkich więźniów, i że.. kotr~o..dę w owczarni, lako bydło
pospieszą się narody mnogie, a m? .. - brś się ,weseliło na w~z~stkie. w!e"l w posroo?b6r; bę~zle zgiełk od runó
wić będą: p6jdźcie, wstąpmy na go.. ki wiekowo Będziesz SIę SWiecłĆ Jas stwalłudzl~ .Albowlf~ru wstąpi oItwie..
rę Pańską i do domu Boga Jakubo.. ną światłością, i wszystkie krańce rający drogę przed nimi, przebiją i
wego, a nauczy nas odrolach swo.. ziemi będą się tobie kłaniać. NarodY, przejdą przez bramę, i wniłdą przez
ich, i będziem chodzić ścieżkami' je.. zdaleka p..rzyfdą· do ciebie, i dary I nią, i przejdzie król ic~ przed nimi,
go - Mich. 4, 1 - 2. Tak proroko- przynosząc, będą się w tobie kła- I a Pan na czele ich -~ MIch, 2, 12-·13.
wał o zgromadzeniu wiernych, któ- niać Panu, a ziemię twoją za po .. , Według- proroka Ezechiela sam
re dziś nazywamy Kościołem Chry- . święconą qtieć będą; albowiem imie Pan Bóg- uo kościelnej owczar:1i
stusowym, prorok Micheasz w Sta- nia wielkiego będą w tobie wzywać. ' zgromadzi rozproszone' owce ze
rym Zakonie. Te same słowa pow- Przeklęci będ'ą, którzyby tobą wzgar wszystkich narodów i ustanowi nad
tarza inny prorok Izajasz 2, 2 - 3. dziU, i potępieni będą wszyscy, kM- nimi sług-ę sweg-o Dawida, czyli MeObydwaj ci prorocy zgromadzenie rzyby tobie bluźnili, a błogosławieni sjasza Chrystusa, jako j'ednego Pawiernych ~"lazywają wysoką górą do będą, którzy cię zbudują. ,A ty się sterza. Bo to mówi Pan Bóg: oto ja
mu Paliskiego, do której gromad~ą weselić będziesz z synów twoich, bo sam będę szukał owiec moich i nasiG ludzie ze wszystkich narodów, wszyscy będą błogosławieni i będą wiedzę ie. Jako nawiedza pasterz
aby słuchać Bożej nauki i chodzić do Pana zgromadzeni. Błogosławie- trzodę swoją w dzień, gdy bywa po..
drogami przykazań Bożych, Na tej ni wszyscy, którzy cię miłują, i k1t6- środku owiec swoich rozproszonych,
wysokiej górze gromadzą się wszy- 'rzy się weselą z pokoju twego. Du- tak nawiedzę owce moje, wybawię'
scy wierni \V przestronym domu Bo szo mola, błogosław Pana, albo- Je ze wszystkich miejsc, do których
żym,
i wiem wybawił Jeruzalem, miasto były rozproszone' w dzień obłoku i
Prorok ezechiel bardzo szeroko swe, od wszech ucisków jego, Pan, chmury. I wywiodę je z narodów, i
opisuj'e n()W~ł świątynię czyli koś- Bóg nasz. Błogosławiony będe. jeśli zgromadzę je z ziem. i przywiodę fe
ciół,
jaki widział w objawieniu na będzie szczątek nasienia mego, .aby do ziem ich, i będę je pasł po lórach
miejscu świ<~tyni Jerozolimskiej: wy patrzył na świetność miasta Jeruza- izraelskich, nad strumieniami i we
Il1icrza dokładnie bramy i mury, bu- Jem. Bramy Jerozolimskie z szafiru wszystkich osadach ziemi... I wzbu ..
Jynki i korytarze, sale i prZYSionki, i szmaragdu będą zbudowane, i z ka dzę nad nimi pasterza jednego, kMdrzwi, okna i progi tej świątyni. Po- mienia dro1!iego wszystek okrąg mu ry je będzie pasł, sługę mego Dawisłuchajmy tylko: jak Anioł Boży rów Jego. Kamieniem. białym i czy- da; ,on Je paść będzie i on im będzie
przemawia do proroka Ezechiela. stym wszystkie ulice ~ego będą wy .. pasterzem. A ja Pan, będę im BoA ty. synu człowieczy. ukaż domo.
wf Izraelskiemu kościół, a niechaj
się wstydzą nieprawości swych i
niech zmierzą budowanie, a niech
zasromają się wszystkiego, co czynili. Wizerunek domu, i budowania
tego wyjścia i wchodzenia, i wszystko opisanie jego i wszystkie p,rzykazania jego i wszystek porządek jego ukaż im, i napiszesz przed ich oczyma, aby strzegli w~ystkiego opisania" jego i przykazań jego,i czy
nHi Je. Ten jest zakon domu na wierz
chu góry: Wszystka gr~nica jego
wokoło Jest święte świętych. Tern
ted/y ~est zakon domu - Ez. 43,
10 - 12. Ezechiel r6w:1ież Kościół i
Boży nazywa dome-m na wierzchu
g-óry, a w tym domu zgromadzeni
mają wypełniać przykazania Boże.
Kościół Chrystusowy ma na my-.
śli tak samo Tobiasz, w natchnionej
pieśni przemawiając do nowego mia :
sta Jeruzalem. Jeruzalem miastO Bo \
że, skarał cię Pan B6g dla uezynkew Zdjęcie tPl]",zedst,alwi,a tiryib.ulIC: piodozlas defi:,ldy !()!gIó!LI1JOłPloflSlkieli pi e!1ga-z ymlk i M~iów \\
rąk twoich: Wy~na~aj Panu ~ poOz<;s(,oc!JiQi\vi-e, Na tryrb UiIl i e widać J. E. Ks, Numciusza i J. Bm. ·K!s, PrYlITIaJsa'.
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giem, a sługa mól Dawldkslązęciem ,zarnku l1r:lzy\vał
Ez.
11~L 13, Vv zamku czyli

pośrodku nich

23 -

24. '

'budynckna

1'H'P7<~t1

Widzimy wiGc, że juz prorocy Sta
przychodzili
rego Zakonu, jak Micheasz, IZ(ljasZ,\viąc, że idą na
ezechiel, Tobiasz i inni, przcpowia- totu czyli do
1 dlatego świl.\
, dali jasn0 i \vyraźnie, że .Koś~iół (tynię kasztel~ n~~ywaH również
Chrystusowy Ito zgromadzenae WJer- kasztelcm czyli k06clOłem. 1 stąd ponych ~c wszys tkich l~arod(h:!, i na-: ~h~dzi l~azwa kości?ł na ozaac~eni7 robl1ic.y; i, 'wog61~
zywah
zgTomadzcl1Ic
wlCrnych SWlątynt murowanej lub drewnIancJ. rzy c'hclell spokoJnie
i
w koście1c wysoką góq Pałlsk~l, do Tak samo się nazywa dzisiaj zgr,!)- rzybyli potrzebni
mem Bożym, rniastem gwiGtym i O\,V I' madze~lie wiern)'ch Kościołem.
: Zanl'łH',\Vej, a w t c n p o d boczarnią króla - pasterza.
Słusznie Kościół Chrystusowy na- Idern zamktt i l,
tworzył się
Słusznie KościM Chrystusowy 20-' zy\vamy także domem B o ż y m. : gród, jak s,ię mówiło dflWrliej,powwiemy ~6nl Pallsk~., ~ubieIi daw-I'vV domu grOluad z,i sic cała r~dzina, I stawlilto m.ia~t~), j;;lk. się In6.wi dzisi(~j.
:Jiej ludZIe g-romadzlc SIę na wyso-· wszyscy domowl1lcy. Dom WIększy 'I W tynl HlleSClC kazuy mIał swoJe
kich g.~rach i tarnsię osiedlać dla bez! P?mieści m~wet \~ię~sz(\ Hc~bę lud.zi, I zaję~ie, l,1r(~cowali jedni dla dt:ugich,
piec1:e~Jstwa i .,;vy~ody: !awsze to i I\Jlka h}b kl!kadzl~~I(~t. rodz~n1 JnIę: wspierał! SIę \~!szyscy na;vzalem, ~
raŹniej UI110Cf1lC Się na gorze, wyst,a -dz~ ~!or~nlI są bhzSl I ,dalSI krewm. na wvp,~dek 11I,ebezPlcczcns:twa wo~
wić. sobie za,mek. ot?CZ(!l1Y WYSOkl-! Kosc!oł ~hrystuso:\'y, Jako zgroma- I ny z.lH~l~owall w. ~rodz,1C .c~yl~
mi I g-rubyml muramI, ,lzchy SI<; bro : dzerlle wIernych, j1est :mprawdę ta- i w mleSCIC schromeme rowmcz, l
. nić od napastli\vvch nicprzyjaci6t.: l\im dOlncm Bożvm, bo przecież mieszkmicy okolicznych wiosclc'
Tak samo Pan Bóg gromadzi ludzi; \\T Kościele wszyscy wierni są jedm\ I Miastem i okolica rządził lUlsztela~l,
jakgdybv na \\'ysok(~ g-órę, ażeby I wielką rodziną. W tej rodzinic sam kt6remu pomagali inni dowódcy i uich zabezpieczyć swoj<~ świGh\ nau- I Bóg jest najlepszym Ojce t;n , sam Je- rzę-dnicy, a rządził w imieniu króla
ką i obmurować swoimi świętymi: zus Chrystus jest naszym naHaskaw Tak samo się dzieje i W Kościele
przvkazanian~i., J~k() zamel> obron-I sz~n:r, Opiekunem i. Bratem, Matl\a Chrystus(~wym" ~dzic ~'ządzi ChryIly na w:vsoklcJ gorze, załozvl Chry 'I zas Chrystusowa Jest naszą Matl«\ I stu s - KroI, maJ,tC SWOjego zastG1JCG
stus swój kościół świętu, do którego Miłosierdzia, a wszyscy ludzie to na Papieża. Wszyscy wierni, a przede
zaprasza i gromadzi wszystlde. naro f si bracia i ~iostry. \V Kości~le Chry \J~szystkim biskupi i k(;l;pł~lll} .w,sł<:
dv. Zamck obronny :1azywa SIG po, stusowym, Jako w domu Bozym, mo me duchownym, w tym mIeSCIC SWJG
h,lcinie cesteHum? a po polsku daw- I dlimy się, pracujemy na wielkim gos tym mah\ wyznaczone sobie ob 0nici mówiło się kasztel, i dla tego! podarstwic Bożym, gdzie gospodaru ,wiązki i zajęcia różne według wtaś- .
\\' Polscc zwierzchnik kasztelu czyli' je sam ~vn Boży, powołując do pra I ciwego stanu i powołania, pracują
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cieczce Violetty i dwóch wit;źniów,
*
podczas gdy porywisty wiatr wstrzą I gdyż n,1ic:ł .nadzi~k że ich znowu I?(,>
II
'(
* sal drzewamI lasu.
chWYCI I ze zazcgna w tell sposoh
p o w l' II ~ o.
Zdawało się, że nadszedł koniec swe nicszczt;ście.
1'łomusElnle
",łoIlIclego MarJI POlUldllkłej.
świata. Kapitan z wysokości Wieży i Lecz głos sumienia, który zag-}u-·
Podczas. gdy policjanci kopali hadał drapieżnym spojrzeniem ję- sza wycie huraganu i spędza sen
grób dla zabitego, pułkownik i komi I czący pod podmuchami wiatru las, z powiek, rozbrzmiewał coraz groź
sarz przeczytali list. Przebiegłszy żeby zobaczyć, czy nie ukażą się niej we wzburzonej duszy kapitana.
Podczas, gdy te lJ1yśli dręczyły je
wzrokiem tych parę linijek, skreślo- "siewcy śmierci" pod dow6dztwem
nych przez swego aniołka, putkow- "Żelaznego łba", lecz byli oni jesz-' go zmęczony umysł, dobiegł do jenik nie mógł sie powstrzymać od cze bardzo daleko. Dla tego też tra- go uszu tętent galopujących koni.
płaczu i zawołał:
piła go dręcząca niepewność, co do Byli to z pewnością "siewcy śmier- Panie komisarzu, niema czasu udania się ich nader waż:1ego przed- ci", gdyż, wytężając wzrok w ciem
do stracenia; przed świtem moja cór sięwzięcia i w jego rozgorączkowa- I nościach, przy krw~lwym blasku
ka musi być w mych objęciach...
nej. wyobraźni powracały tragiczne, błyskawicy udało mu siQ I<:ill\tl z ,1ich
- I będzie, panie pułkowniku, wydarzenia przeszłości. Czuł, że' rozpoznać.
z pomocą nieba!
Bóg go naprawdę opuścił i że z-achl-I Odetchnął z ulgą i wyszedł im naI szybko podążyli wzdłuż strumie żyła nad nim Boska sprawiedliwość, I przedw do żelaznej hramy. Lec~
nia, podczas, gdy jeden z policjan- która karze upartych grzeS'zni~ekało go gorzkie rozczarowanie.
tów zatknął na grobie baildyty pro- W duszy miał piekło, a w sercu I Wracali oni bowiem zmęczeni, zdzic
sty krzyż z dwóch g-ałęzi bukszpanu. śmierć; życie było, już teraz dla nie- 'siątkowani i okryci ranami.
Tymczasem ze swego promienne- go nieustanną męczarnią, bez cienia I - Co się/wam przytrafiło? -- py
go tronu chwały Matka Niebieska· pociechy. A jednak, pomimo, że wie: tal Arnot. ,----. Odzie jest "Żelazny,
uśmiechała się do małego apostoła, dział już, iż życie bez Boga jest nie I łeb"?
~tÓry, całowany pr~~? światło ksi~- do zniesi~nia, nie c~u~ ,się n~ .si!ach I
Zg}n;~t bez wieści ... - - była odzyca, zasnął spokoJme na sercu OJ-' wyrzec SIę przeszłosct I zmyc Jej łza pOWIedź.
ca.
mi s k r u c h y . - - A zbiegowie?
O kro p n a z e m s t a.
Przekonany, że zuchwałej. "Awan
- Nie udało się ich odnaleźć! "ŻeTej nocy, dręczony bezsennością, I turnicy" udało się uciec i że, zgod- laznv łeb" posta:Jowił ścigać ich sam
Arnot czuwał niespokojnie :lad swym I nie z pozostawionym listem, zade- i już więcej nie powrócił. Późną nopiekielnym królestwem, z ponurym nuncjowala ona "Czarn~ rękę" poli- cą, podczas, gdy w "lesie olbrzyprzeczuciem strasznej katastrofy, cji, Arnot powierzył' pozostałych mów" czekaliśmy na jego powrót,
która miała spotkać j1ego i wszyst- więźniów wdowie Gemmie Klitscke- : zostaliśmy zaskoczeni przez silny
kich jego ludzi.
Kaufman, prosząc ją, aby trzymała: oddział policjantów. Walczyliśmy,
Nieb~, zrazu po~odne, pokryło się I i~h w ukryciu aż do. p~zyb'yci.a teś-! j~k l:v y , pozostawiając na polu walgęstymI chmuramI. Od .czasu do cza I CIa. W załączonym hscle mc' Jednak IkI WIcIu towarzyszy ... Tylko nam usu rozbrzmie'Yały grzmoty, którym nje wspom:1iał o domniemanej U-, dało się wymknąć z ich rąk...
.
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jedni dla drugich, wspierają się, na.." O tYm.!j~lt,slę' spebliJ~p~o!()ctwałnym jc,~t:'samzał9iy~ieliJ~zJJs;Ch:rJ:i:,11;i
wzajem, a V(szystko się dzieje na St(1regQ Zakonu,7Ja I(ośCleleChrystu. stuSi AlprzętoJuŻ,nleie$~cł~(łbęłłlf'!;ri,
, większą chw,ąłę Bożą i na pewniej~, owytr1, pisząApostoł()Wj(~! N~w7gomi 'przycb<kiula.Ud,;,~le ':,ieS~:ir{
sze zbawie::1ie ludzkich dusz.
Zakonu, ze)yl~o .poWOJa.1:l1yslęle~~w ,', ,()J>ywatelalDlś~ie~rcb '),<~:j{:
Słus~nie też prorocy przyrówńali cze,' ,na· O,b,la,W,'",',l,en, '~',e, ',' "', ŚW,',W"t"e,.g,O, Jan, a",',"
,,", lm,'"O,,",'~,'"I',..nik,,',:,a,,mi,"',',. '."B,'O,
',',Z" b, U,dO,'
,r,W,,',
i, ,a".,','.,u,I8,'
"',,,:," •• i
Kościół .Chrystusowy do· wielkiej na lIst św. PawIa do Efezlatl.
damenoie ApostołÓW,ij
'Prorok6
....
:, f;:
owczar:ni, W którąj się gromadzą 0- .Jan w Objawieniu. widzi śiwię,t~ gdzi"ł6wnym kamitnilemWęjl_f.. ('
wieczld pod opieką pasterzy, mając Imasto Jeruzalem na górze wlelklelnymlsaruJezus Cbrystu$,nakłórym i
Ila s;ze.le jedrtego najwyższego pa.- i wysokieJ. a' pod .nazwą miastatlacał~ddobrzezesPojonabudO!ar~"
sterza.' Chrystus - Pasterz troszczy górze. widzi Kościół Chrystusowy, nie Wkoścł6łśw Panu,na.J'ł6i v
się <> swoje owieczki, zgromadzone j'ako wspaniałe ,zgromadzenie' wier:- rvmi.teti wy b . I e ~ięrazem.ill
w Kościele świętym, wyprpwadza Dych. A la Jan, widziałem ŚWięte mie~zkanłeBoźe.w. Ducbu--Ef.2,1
je na pastwiska zdrowe i pożywne, miasto Jeruzalem, nowe. zstępulą~ 19' 22. Zresztą mamy zawsze na: "j
zasłania je przed drapieżnymi wilka zmeba od Boga, zgotowane, jako 0"1 pamięCi Chrystusowe .słowa obu;" 'j
mi, a :lawet. w ich obronie. składa blubłenicęubraną mę:Żowiswemu. I dowie Kościoła tła nieztnożonelP.jo;,. . ',I
swoje życie. Bardzo często Pan Je- usłyszałem głos wielki z tr«:mu. m6.. , trowej opoce. A iatobiepowiadam,'
zus w przemowach swoich nazywał wiący: Oto przybytek Boży z'ludź .. ; żeś ity jest opoka, a na tel oPoce
siebie Dobrym Pasterzem. Ja Je .. mi, i będzie mieszkał z nimi. A oni Zbuduję Kościół ,m6J, a btamypi~
stem bramą owiec. WSZyscy, co będą lu®w jego, a sam B6g z nimi kielue nie przemogą go-·Mat. 16t 18~,
przyszli przede mną, byli to złodzię .. będzie Bogiem ich••• I przyszedł Je.. , N~lleżąc do wielkiegozgromadzeje i zbójcy, i nie słuchały ich owce. den z siedmiu Aniołów, którzymie .. nia Wiernych, do świętego Kościoła
Ja Jestem bra,mą.. Kto przeze mnie li siedem czasz pełnych siedmiu plag Chrystusowego, powinniśmy się. uwejdzie, zbawiony będzie: będzie ostatecznych, i ode.zwał się do mnie,' stawiczniezastanawiać nad tym, dla
wchodził ł wychodził i pastwiska mówiąc: Chodź, a 'pokażę ci oblubie.. czego ten Kościół nazyWa się ow"
znaJdzie. Złodziej przychodzi tylko, nicę, małżonkę Baranka. I zaniósł czar;'1ią pod jednym pasterzem, wyżeby kr~ć a zabijać i tracić: ja przy mnie w duchu n,a górę wielką i wy .. soką górą Pańską, miastem świętym' '
szedłe~ żeby żywot miały.i obficie soką i pokaz,ał mr miasto święte Je.. i domem Bożym. Powinniśmy też za
miały. Jam jest Pasterz Dobry: Do .. ruzalem, zstępujące z nieba od Bo .. ' chowywać się, jak przystało na 0bry Pasterz duszę swą daje za ow .. ga - Obj 21,2- 3,9 -- 10.
wieczki Chrystuśowe, na współobyce swoJe... I inne owce mam, ,które
Dla apostoła Pawła przedstawia wateli świętych i na domowników
nie są z tej owczarni, i trzeba, abym I się Kościół ChrystusowYI jako zgro-, Bożych. Zaszczytem dla nals nieie przyprowadził: i posłuchają głosu madzenie
domowników
Bożych zmiernym, że budujemy się razem
mego, i stanie się jedna owczarnia i IW znakomitym budynku czyli domu! na mieszkanie Boże w Duchu i świę jeden pasterz - Jan 10, 7 - 10. 16. Bożym, gdzie kamieniem węgiel- tym.
Ks. Anton! Sobczyński.
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się śmierci,

tu,

- t . 'f Iw Wtej dniu
celi ... "
jej Paulina.
la w,
.
16-tym lipca Terenia mia--

Tereniu -

powiedziała

to stać może, bo sla~ Lł·.ieux.
I ła przyjąć Komunię, jako Wiatł'k'l ba jest.em .. , OjCiec .spowie~ik Pyl'd k'"
. . t 'I t t k
d IDrogę, ,w klasztorze, przez ktorą tał mme, czychętme CzynIę ofIarę
, e" na ze me nas ąpl o o a prę młody l{'apłan niósł Najśw. Sakra- Iz życia. Odpowiedziałam·mu: _·Oj_.
k?'r Ja~ przypu~z~zała. Przełozona lment, wysypano kwiatami polnymi cze, zdaje mi się, że ófiary trzeba na
leczyła. Ją gorlIWIe, ,.'Za.d~e lekar- i listkami róż a chora przywitała Pa· to aby żyć' .
l
i .
,
. 'r
, •.
stwo me wydawało SIę Jej za dro- i
gie" i otaczała ją troskliwymi stara-II n~ ~ ezus~ u .ozonym w CIągU nocy! Z ,rana 30-go wrześ.nia, czuła brak
niami. Terenia w dalszym ciągu bil-I wI~,rsti~Iem:dz
dz
,.. .
i pOWIetrza. O godz. 2 l pol po poluddowała towarzyszki swoje poboż- z,iliiyć ~,d:~'/~i~1ęk:s~iit~~~~·.
: :liu ~odniosła si~ na ł~~ku~ czego ju~
llością, uprzejmością i słodyczą. We\jdź w Setr'C~ moti~, Pamiątk? mUośd. . od kIlku tygo~m czymc me mogla, 1
Ustanowiona od paru lat mistrzynią ,0, ~!amOOCI,e, ktory cz!ozę l, ch~~!, I zawołała do SIOstry:
nowicjatu, chociaż na usilne prośby .. W1eadz w serce modle, ttme Clę mlluae, " i -. Matko! kielich pełen po same
. dano· Jej
" tego tytUłU,
•
gdy twa: dJo/bcr1oć w S'ełrCU mym zagOŚt.,;l. b
.,
N'
'} l
'd
b
me
poueza ł a A
5plraw uiooh tę łaJskę tak serce odczuje, . rzegl..... Ie mys a am mg y, a y
młode nowicjuszki, przyjmowała ich kbytm umada z nadmilaro miłości!"
: można tyle cierpieć! ... To chyba wiz~ierz~nia i ot~czał~ je duchową 0D:Iia 30-go lipca, czując się go-: n~ mojej nie~miemej żądzy ratowaPIeką. Starała SIę tez zawsze być 0- rzej, Teresa od Dzieciątka Jezus, ma dusz!
O godz. S-ej i pól rozpoczęło się
be cną przy śmierci zakonnic, z któ- przyjęła Ostatnie Namaszczenie. Pro
rych kilka w tych latach roz'stalo się mieniejąc radością, mówiła wów- konanie. Zakonnicę zgromadziły się
w budujący sposób ze światem.
czas:
I dokoła umierającej, która uśmiechnę
Wskutek wzmacniającego lecze"Drzwi mojego ziemskiego więzie la się do nich wdzięcznie, po czym.
nia kaszel Tereni ustąpił aa czas ja- nia są otwarte. Jestem ·szczęśli- i wpatrywała się już tylko w krzyż,
kiś, ~e~nakże w. ciągu lata (1896 r.) waL."
. ,
i trzymany w rękach. D:żala i pot ją
stan Jej począł SIę szybko pogarszać
Spodziewała słę śmierci lada· oblewał. Gdy zadzwo~llono na Anioł
i w lipcu przeniesiono ją do pokojów chwila ale musiała czekaćaa nią I Pański, spojrzała z niewysłowioną
dla chorych, to j'est do infirmerii. Na jeszcz~ przez dwa miesiące. Naibo-' miłością na obraz Matki' Boskiej. O .
widok opróżnionej celi, przewidując, leśniejszym doświadczeniem była godz. 7-ej, gdy stan jej bvł zawsze
że. już do niej nie wróci, Paulina, w ty1m czasie przerwa w przyjmo- jednakowy, zakonnice rozeszły się.
matka Agnieszka, rzekła do ukocha- wanych Komuniach która nastąpi- PDzostała tylko przy umierającej siO'
. nej Siostrzyczki: "Ci~Żlko rr? ~ę~ie ł~ od 16-go sier~ia 'do 30-go wrześ-, st~a jej, przełożooa klasztoru, A. patrze,ć !la tę celę, kIedy Clę lUZ tu· ma, z powodu CIągłych krwotoków. gmeszka od Jezusa.
I Cierpiała także wówczas dużo cie! - Matko - zapytała' słabym głoz namI.me będzie!"
,,~oJa m.a,tko,. dla pociesz~ni~ ~o:-l· leśnie, ale· każdy b61 był dla niej ra-: sem Terenia - czy to j.es~c. z. e.·. . . . . . n. . i.e. .
myshsz sobIe, ze tam w meble ]e- dością.
I konarnie?'Czy ja jeszcze nieumtę?
stem bardzo szczęśliwa i że wielką' - Niektóre Siostry myślą, że boisz '
c.(t:il1..~·
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KATOUCKIE STOWARZrSlfłUE "lODZIE!Y !EŃSKIEJ

KATOLICKIE STOWARZYSlEłUE MlODZIE!Y MĘSKIEJ
1='. K.
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PEIUODYCZNE WYDAWHICTWQ
DZIAł.. RELIGIJNO - WYCHOWAWCZY.
..Iuż C1UIIS •••
UROCZY.STOŚC CHRYSTUSA - KRól_A,
doroo..ne
święto Akcji Katolickiej. przypada w b. r. dnia 31 paź
dziernika. Wszystkie Oddziały winny jaknajwcześniej opracować program święta i wspólnie z innemi organizacjami A. K. przyczynić się do urządzenia uroczystości.
l\iaterjały wysyłamy na zamówienie.
PATRONALNE ŚWI~TO' DRUHÓW obchodzić bę
dziemy w dniu 14 listopada. Trzeba już w październiku
rozpocząć przygotowania, by uroczystość naszego Patrona,
św. Stanisława Kostki wypadła jaknajwspanialej. Przedewszystkiem nalt"źy ustalić program obchodu i akademji,
sprowadzić z Centrali Diecezjalnej materjały i rozpocząć
próby.
UZJAŁ

ORGANIZACYJNY.-

Ze Zjazdów Deleqowanqch.
Jesteśmy już po Zjazdach Delegowanych. Odbyły się
one w d. 29 sierpnia dla KSMż. i w d. 12 września dla KS.
MiM. w Kielcach. Po wysłuchaniu uroczystych- nabożeństw
z kazaniami w kościele katedralnym t;ldbyły się obrady na
sali Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Zjazd mę
ski zaszczycił swą obecnością JE. Ksiądz Biskup Wikarjusz Kapitulny Franciszek Sonik, na Zjeździe żeńskim w
Jego imieniu obecnym był Najprzew. Ksiądz
Infułat Bogumił Czerkiewicz. Zjazdowi żeńskiemu przewodniczyła prezeska K.S.M.ż., p. Ludmiła Jarnowa, Zjazdowi
męskiemu - prezes K.S.M.M., p. dr. Stanisław Łaszczyński.
Sprawozdanie z działalności obydwu K.S.M. w r. 1936 i program pracy na rok 1937 przedstawił Zjazdom sekretarz
generalny, ks., kan. Mieczysław Połoska, poczem nad spra
wozdaniem i programem pracy rozwinęła się dyskus}a,
świadcząca, zwłaszcza na Zjeżdzie męskim, o wielkim zaInteresowaniu się młodzieży sprawami organizacyjnemi.
Po dyskusji i odczytaniu oświadczenia Komisji Rewizyjnej ucbwalono dla Zarządów K.S.M. absolutorjum.
Z wielką uwagą wysłuchali delegaci(tki) referatu programowego p.t. "Duch. Chrystusowy w wychowaniu - a
nasz program wyszkolenia", poczt"m uchwalili następują
ce rezolucje:
1) Zjazd, w myśl hasła Najdostojniejszego Episkopatu: "Duch Chrystusowy w szkole i wychowaniu podsta'wą odbudowy narodów", postanawia bronić i strzedz
chrześcijańskiego
wychowania społecznego i jednostek
poprzez wszystkie dziedziny życia i kultury;
2) Zjazd wzywa wszystkie Oddziały, które dotąd nie
rozpoczęły przeprowadzania prób kandydackich, do przystąpienia ,do. tej pracy i ukończenia
jej przed końcem
b. roku.
'Sprawę budowy Uniwersytetu Ludowego w Dobro. myślu omawiała młodzież z niezwykłym . entuzjazmem,
zachęcając Zarządy KS.M. do jaknajszybszej
realizac:ii
wielkiej myśli uruchomienia Uniwersytetu.
~otychczasowy skład Zarządu
powiększony ,został o
następujące
osoby: w K.S.M.Ż. panie: R. Dobrzańską
z Budziszowic i M. Klassową z Kielc; w K.S.M.M. o p.
mgra W. Błaszczakiewicza z Pińczowa.

Wrgnild '-go Stowarzrg§zeniowego
IM onkur§u Olbowiązkowo§cl.
Na Zjazdach Delegowanych ogłoszone zostały przez Zarządy wyniki I-go Stowarzyszeniowego Konkursu Obowiąz
kowości. Poniżej
podajemy spis Oddziałów, które przez
pracę swą wybiły się na czołowe miejsca, wyrażając im na

P. K. 0.68.482.
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pracę pochwałę i uznanie.
Oddziały męskie: Tytuł "Najlepszy z najlepszych" ozy"kał Oddział w Porębie Górnej; "Najlepszy" Oddz. w
Chrząstowie; "Wzorowy'" Oddziały: Wojciechów, Olkusz. Chlina, Grzymałllów, Zawada, Udórz, Leszczyny,
Swojczany, Małogoszcz, Wolbrom; "Obowiązkowy" - Od·
działy: Wiś1ica, Kopernia, Poręba Dzierżna, Kalina WieI·
ka, Pińczów, Kowary, Brzeście, Czaple Wielkie, Skowronno Górne, I'asturka, Kostomłoty, Suków, Sokolniki, .Pilica.
Oddziały żeńskie: Tytuł "Najle~y z najlepszydh" u·
zyskał Oddział w Kazimierzy Wielkiej; "Najlepszy"-

ich

Oddz. w Chrząstowie; "Wzorowy" - Oddziały: Zagnańsk,
I{ielce, par. katedralna, Brześci.e, Miechów, Wolbrom, Ję
drzejów, par. św. Trójcy, Roręba Górna, Kielce, par. św.
Wojciecha, Sułoszowa, Słomniki, Czarnocin, Włos7.czowa,
Wojciechó"" Dąbrowa, Szydłów, Skowronno Górne, Przybvsławice, Mniów, Dzierążnia, Tarnawa olkuska, Leszczyn~, Pińczów, Kopemia, Wiślica; .,Obowiązkowy" - addziały: Pasturka, Małogoszcz, Mikułowice, Witeradów, Słu·
wice, Kowary, Koniecpol, Busko, CliIina, Olkusz, Szreniawa, Grzvmałków, Chmielnik, Mnichów, Skalbmierz, Lelów, Jerzmanowioo. Brzozówka, Brzeziny, Wodzisław,
Sokolniki.
Na obydwu Zjazdach Delegowanych zapadła uchwała
zaapelowania do Oddziałów wyróżnionych, by zechciały
zrezygnować z należnych im nagród, z tern, że pieniądze.
Idóre na nie miały być zużyte, przeznaczone zostaną na
budowę Uniwersytetu Ludowego w Dobromyślu. Nie wąt
pimy, że wszystkie na to się zgodzą.
DZIAŁ

OSWIATOWY.
.

Dzień Oszczędności.
W dniu 31 października
Osi'czędności". Wzywamy

przypada w całej Polsce "Dzień
wszystkie Oddziały do wzięcia
. udziału w obchodach, mających na cetu propagandę
oszczędności i urządzania specjalnych wieezornic ..poświęconych temu' zagadnieniu. Zwracamy uwagę na artykuł
p.t. ..Oszczędzajmy" w październikowym' numerze "Kierownika".

Polecallnrg do bibliotek
Oddziałów:.
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"WICI, AGRARYZM, SIEW" _ J. Wieśniaka. IGsią.ż,kę
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r. Drzewieckiego - w zajmujący sposób przedstawia
aczen·ie ll'ospoda;r.cze zaniedbanej u nas wal'1:ości. cza(25 gr.).
UO OZDOBY "OGNISK": Hasła I{.Z.M.Z. i K.Z.M.M.,
IP'rz'm:ec.zellie K.Z.M.Ż. i K.Z.M.M., Pozdrowienia K.Z.M.ż.
K.Z.M.M. Wszystkie w ozdobnych obwódkach barwnych.
po 20 groszy).

dla odbycia, pod kierownictwem instruktorów K.S.M., uenbngu. Celem umożliwienia wzięcia udziałnI w zawodach
jaknajwiększej ilości drużyn, lłstaliliśmy koszta wyżywie
nia i zakwaterowania jednego uczestnika na 50 gr. dziennie lub 2 zł. 50 gr. na cały tydzień. Oprócz tego każdy Oddział wpłaca w dn~u przy.bycia na zawody 1 zł. ,na pokrycie kosztów organizacji zawodów. Zgłoszenie do zawodów
należy nadsyłać do Centrali Diecezjalnej najpóźniej do dn.
4.X., podając: 1) termin przybycia.na . zawody, 2) imię
i nazwisko zawodnika, 3) konkurencję, w jakiej bierze udział, 4) wiek zawodnika, o) stacja kolejowa, z której drużyna wyjedzie. Przybyć należy na' zawody najpóźniej dnia
9.X. rano przed godz. 8-,mą. i zgłosić się w Sekretarjacie
GeneralnYlIIl K.S.M. Drużyny, przybywając na zawody,
winny mieć jednakowe kostjumy (białe koszulki i granatowe spodenki). Przybyć należy w mundurach, a przynajmniej w czapkach organizacyjnych. Program zawodów
obejmuje: 1) trójbój lekko-atletyczn.y, 2) siatkówkę, 3)
bieg na przełaj 3 klm. Zawody odbywać się będą w sobotę
dn. 9.X. ra'no od godz. 9 do 12 i od godz. 15 do 18, oraz w
niedzielę. dn. 10.X. od godz. 13 do 18. W niedzielę rano
weZilllą w,szyscy zawodnicy udział we Msy liw. Rozgrywki
w siatkówkę odbywać się będą systemem ligowym (gra.
każda drużyna z każdą) w dwu gl'UJpach. Mistrzowie grup
walczą o pierwsze miejsce. Obowiązują przepisy Polskiego Zwią-zku Piłki Ręcznej. W trójboju lekko-atletycznym
obowiąZluje ta sama pun.ktacja, co na zawodach okręgo
'wych i ten ,sam regulamin. W biegu na przełaj dbowiązu
je osobny regulamin "biegu naprzeł.aj". Siatkó:vk~, tró jbój lekko-atletyczny i bieg naprzełaj traktUje Się Jako 0sabne konkurencje. Za pierwsze miej,sca w poszczególnych konkurencjach otrzymują zwycięskie zespoly nagrody przechodnie. Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymują zespoly dyplomy uznanta.

Plon nie§iellnrg9 plon!
zespołach p. r. dobiega końca. W wielu nlleJIIlk"ovvos,dlłCh odbyły się już egzaminy i pokazy. W dalszym'
odbędą się: 10.X. w Kluczewsku, I1.X. w Sułoszo12.X. w Szydłowie, l3.X. w Szczekocinach i Stopnicy,
w Wolbromiu i Jędrzejowie, l8.X. w Biłczy i KaziWielkiej, 19.X. w Wiślicy, 20.X. w Zagnańsku,
lIIP'iń'·7.o,wle i Busku, 24.X. w Leszczynach, 25.X. w Mnio-

Praca w

ie, 28.X. w Piekoszowie.
Na egzamin winien przybyć cały zespół, przywożąc ze
dzienniczki IlOnkursowe, a przodownik dzienniczek
n,pekcyjny i protokuł zamknięcia pracy w .zespole.
Zespoły, które mają niedużą odległość od miejscowoś
w której odbędzie się egzamin, powinny się postarać
rządzić pokaz swych plonów. Pokazy te należy wczcśej obmyśleć, ażeby wypadły pięknie i przekonały starsze społeczeństwo o wartości p. r., a dla młodzieży, nie
biorącej udziału w tej pracy zachętą. Może i inni w naroklI ?:głoszą swój udział do pracy w p.r. Dlatepokazów winni konkursiści przywiązywać wielką
też już

teraz

zgłaszać

nowe

zespoły

na rok

Są one już zorganizowane, trzeba tylko przysła!,:,
o Centrali Diecezjalnej na specjalnym formularzu, zgło-

Terminy zgłoszeń są następujące: dla pow. pińczoW1skiego do dn. 10.X, dla pow. stopnickiego do dnia
lS.X, dla pow. miechowskiego i kieleckiego do dn. 20.X,
dla pow. włoszczowskiego do dn. 1.XI. dla pow. olkuskie-·
go do dn. 15.XI. Zaznaczamy, Że trzeba dokładnie przestl'zegać terminów zgłoszeń. Zespół zgłoszony za późno nie
będzie przyjęty. Niech zespoły zap'Omną o tern, że dawniej można było zgłosić się kiedy tylko zechciały _. bodaj w marcu - i zawsze się je przyjęło. Teraz j,est inaczej.
\\' jesieni rozpoczyna się nowy rok pracy rolnika, i w tym
też czasie muszą być zgłoszone nowe zespoły.na r. 1937-38.

tę winien przeczytać każdY członek naszej OIrganizacji, b,'
tern skuteczniej przeciwstawić ąię z.gubnym dla KQścioła
i polskiej wsi hasłom, szerzonym wśród młodzieży wiej·
.ledzielIlIrg na kur!!i !kupiecki!
skiej. (2 zł. 40 gr.).
W myśl zapowiedzi, podanej w okólniku wrześniowym
"ZWI4ZEK MŁODZIEżY WIEJSKIEJ WOBEC RE·
uI7..ądza. Centrala Diecezjalna w Kielcach kurs dla druLIGJI'''-M. PiJarskiego. Broszura om.awia stosunek zwią.z·
kandydatów na właścicieli małych sklepików po
. ku, zn'anego u nas pod nazwą "Wici", do religji katolickiej,
Warunki przyjęcia na' kurs podaliśmy we wrześoraz objaśnia, czy katolik może do tego zwią-zku należeć ...... ,.ilIIni,.",m._ okólniku. Kurs ten odbędzie się w dniach od 18 do
Powinna ona znaleźć się w ręku każdego dn'uha(hny), ','
Uczestnicy kursu, oprócz słuchania wrkła
(5 groszy).
, odbywać będą także bezpłatną praktykę w kieleckich
"KU LEPSZEJ PRZYSZŁOśCI" - St. Turnau. Ksią·żka
epach. Zgłoszenia na kurs przyjmujemy tylko do dnia
ta zawiera 18 wykładów, omawiają-cych encykliki "Rel'um
października.
Novarum" i "Quadragesimo Anno" ze specjaLnemuwzglę-cl
Gorąco zachęcamy do wzięcia w nim udziału!
nieniem potrzeb mlodzieży, zwłaszcza wiej,skiej. (2 zł.
50 gJr.).
"APEV' - ks. FI'. Błotnickiego - zbiórek deklamacyj
Na zUHlodrg §portowe
na tematy organizacyjne, (70 gr.).
.
diecezjalne!
.
"PROSZ~ O GŁOS" - ks. Fr. Błotnickiego - przemó'
Po odbytych zawodach oJm-ęgowych odbędą się w Kielwienia okolicznościowe na różne uroczysto,ści K.S.M. (1 zł, '.
w dn. 9.X i 10.X zawody diecezjalne dla tY'llh drużym,
"KALENDARZYK kieszonkowy na rok 1937-38" (35 g'rI.
w zawodach okręgowych zdobyły pierwls.ze miejsca.
Uczestnikom zawodów przy;sługuje 75 proc. zniżka ko"O PIEŚNI, LEĆ!" ks.' A, Chlondowskiego - 100
e.jowa. Wskazanem jest, by drużyny, mają.ce wziąć udział
pieśni dla KS.M. (2 zł.).
.
zawodach, przybyły na .zawody na kilka dni wcześniej
"NAJCENNIEJSZY SKARB W żYCIU CZŁOWIEKA

ł

K.ltępujllnrg

do

oddziałów

Obronrg NarodoRej !

"

Rozkazem Pana -Ministra Spraw Wojskowych rozpoczę
to organizować jednostki Obrony Narodowej. Do organizacyj, na których ma się oprzeć akcja formowania jednostek Obrony Narodow,ej zaliczono również .naszą organizację. Sposób wcielenia do szeregów, termin za~iągu
i inne szczegóły, dotyczące O. N. podane będą do WIadomości w poszczególnych gminac!h, a także w dalszych naszych okólnikach.
Gorąco zachęcamy wszystkkb druhów, szczególnie bezrobotnych, aby do tych stałych Oddziałów Obrony·Narodowej się zaciągnęli.
'
Kierownictwa Oddziałów K.S.M.M. winne są przysłać
do Centrali Diecezjalnej wykaz druhów, którży zaciągnęli
się do O. N. z podaniem, do którydh jednostek ..

Żegnamrg druhów rehrutófllJl!

Dtuhów, odchadzących w,puździe1'!liku do-wojska, I'.ale. serdecznie pożegnać na ''ipecjalnej uroczystej wiE:czornicy. ·Pożegna.nie to .należy poprzedzić pogadankami j'a temat służby wojskowej, jako s~llżby. Ojczyźnie. Jako up.mrUnek na drogę żołnierskiego życia ,pole.ca.rn.y ksią.żkę "życie
żołnierza" -ks. Fr. Milika (2 zł. 90 gir.).
.
Drużyna, która uz:\'ska na tych
zawodach naJwięcej
punktów, zdobędzie Pierwszą Nagrodę Przechodnią, Puhar
im. ś.p. Bisie. A. Łosińskiego. W biegu na,pl'zełaj mQgą brać
udział także zawodnicy z tych Oddziałów, które nie uczestniczyły w zawadach o,kl'ę,g"owych.
Zgłos,z·eIlie z tych Oddziałów przyjmujemy d.o dnia 6;X. Oddziały kieleckie i podkieleckie stawią się w niedzielę, d.n. 10/X na godz. 8-mą
rano w S6kretal'jacie Generalnym K.S.M.,· celem. wzięcia
udziału we Mszy św.
ży
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C'zy Hitl,er szcze e zwalcza ko.?'rF\V~lp~,;zkqrtntnizm~~;~p;;:' i<
s,taję .tWięC ŁYJkosiłąfjiyęzna,.miI wodzą Hitlera. Między ilillymi miało Jlta.rll' ,:Ilu dopi~ro, po;kązujeSię:
II

Echa kongresu w Norymberdze.
Wprawdzie już uCichły krzykliwe: to miejsce na ostatnim zje,idzie Niem J)r~~ziyve ob:liczekru~j~ty.bitlerow.·
przemówienia Hitlera na kongresie! ców zagranicznych w Stuttgarcie.,skleJllrZeciw'ko Sowietom. ...... '., ....
partyjnym w Norymberdze. ze i Również w stosunku do Polski, mi-·. .Wt~ddmobowiem, .. że' na drodze
w~glę~u je';l"lak na to, że. ~yly onej' m~ z~pewniell () lojalnośpi, prowo- ;~()c.'~~O:dll ni~m
. . i~C.k.·.!.e..g.o. .•. . .
komuni~
głowme skIerowane przecIwko ko- kUJe SIę awantury w Odansku.
I stł'czuych Sowletow lezy Polska.
munizmowi i żydom warto się za-! Hitler :1awołuj(~c do krucjaty prze! . fo tez słus1Jale 'pisz~ "Oortiec
stanowić o co' właściwiechod'zi Hi-, ciwko komunizmowi, wspomniał,: Warszawski''. że dla nas, t. j. dla Po
tlerowi.
: przy 'tym o pokoju i pOjednaniu pod laków~ "wyprawa krzyźPwa" Niem
JakwiadoIl1o, już od pewnego cza 'adresem narodów europy. J słusz- ców,w głąb Rosji, to zarazemopano
su Hitler przy każdej sposobności, nie. Bo skłócone naroCbr Europy nie wa111e przez Rzesze ziempplskich.
twi~rdzi, że Eur<?pie gro~i nie~ezpi~ mogą skutecznie zwalczać komuniz.. Po.nie:waż wie~y o ~o Niemcom cho
czenstwo komul1lzmu. Słuszme tez mu.
dZI, me damy SIę WZIąĆ na lep "apo·
powiedział w ostatniej swej mowie, I Ale kto w Europie sieje najwięcej stolstwa" Niemiec i nie ulegniemy
że dopóki w europie będzie graso-; intryg politycznych? Gdzie jest naj- pięknym słówkom "apostoła" Hitle"
wać bakcyl (robak) komuniz·mu, tak •większe źródło niepokoju~ jak nie i ra.-- Bo gdyby raz wojska niemiec
długo wszelkie pożycie między na- w samych Niemczech? Dużo na teJ kie stanęły na ziemi polskiej, ,pod po
rodami Europy jest niemożliwe. Nie temat mogłaby powiedzieć polska zorem walki z komunizmem Sowieulega wątpliwości, że pod tym wzglę 'mniejszość w Niemczech. Zwłaszcza' tów, nigdybyśmy się już ich nie podem Hitler ma rację. Konieczność bo , w ostatnich czasach z nową siłą tępi: zbyli z Polski.
wiem obrony Europy, a nawet świa ! się mniejszo3ć polską \V I(zeszy, od-I --- To też z calą otwartością zdzie
ta całego przed zarazą komunistycz I biera się tam Polakom język i koś-: ramy maskę ideową z oblicza hitłe
ną jest aż nadto oczywistą! - I rze- i cioty, wyrzuca się polskich robotni-: rowskicgo, pisze dalej tenże dzien- .
czywiście cały szereg państw zro-: ków z fabryk, kopalń i przedsię- nik, i odrzucamy hasła i :tauki fałzumiało już tą konieczność, i każde I bjorstw.
: szyweg:o "proroka". Kanclerz Hitler
na swój sposób broni się przed tą i
Idźmy dalei.
! może być prorokiem dla Niemców,
zarazą.
!
Chcąc zniszczyć komunizm Hitler nigdy zaś dla Europy, a tym barAle Hitlerowi nie o to chodzi.
: zapewnc ma na myśli obalenie wła- dziej dla Polski.
Ambicja Hitlera sięga dalej. On I dzy bolszewi.ckiej w ~?s.ji, gdyż I Jeszcre jedna przyczyna głoszenia
chce być wodzem całego '~wiata stamtąd płymc rzeczywIscle propa- i k • t
• k k
~
'O'and' a ' ł ~ ' t P '
I
rucJa Y przecIw o omunizmowi.
w walcę z komunizmem. Piękna to ~. ci n ; ca y sWla. . ommąwszy I
-.,
•
•
jest ambic~a, ale czy bezinteresow- JUZ fakt, ~e me jes~t to Jedyna droga , Głosząc kr~cJa~ę przecIwko komu
na? Czy Hitler naprawdę szczerze z~alczam~ komum~mu" bo komu- mstycznym SOWIetom Hitler chce
nawołuje do walki z komunizmem? ; l}lzm to me tyl~o SIła h~yczna.' ma- tym samym· usprawied1i~ić, wOb,ec
Pewne światło na ten apel Hitle-; Ją ca. swe oJ?arc.IC ~ armIę sowIeck~. E~ropy gwałtowne zbr?len}~ ~Ie
ra rzuca "Mały Dziennik", który tak, ale Jest tak~e Siłą Ideową, a tę .nI?~- i ~!eckle. Lecz ,w prawdzlWOSC tej ra
pisze:
, Ina s~uteczm,e zw.alczy~ t~lko sllme!- : ClI nap~wn~ mkt w. Europie nie wie"Apel !iitlc:a nie ,znajdz,ie od~źwię I ~zą !<k:ą , ktora ~u~ zn~Jdu~e,
kato- : r~y: NI~ ~Ier~ą tez w to i najbliżsi
ku w turople. NlebezplCczenstwo ~~yz~me. A, o tej bynaJmmeJ ,me l1}Y- SąSiedZI NIemIec.
bolszewizmu rozumiane jest dziś sh HItler Jako o sprzymlerzenCu
Dr. A. Marion!'
przez większość społeczeństw cy- !
wiliz.owanych. Rola żydostwa mię-I·
omości
dzynarodowego mało jest jeszcze ro ......................- - -..............- .......- .......- ......................--...;,;;;,,;.;;;.;;;.;.....;..;.;;:1_
~umiana -. poza, Polską. P~zy~lask~ i WARSZAWA. Pogłoski o zmianach
Narady polityczne wojewodów.
Jemy tez chętme
postawIemu
te]
w
rządzie.
I
Pod
, lk'
t'
. przewodnI'ct
. . w em naczel,nego mI.
SkPrawYd ptrzez WIe le mOdc~rs, wo JI~
w stoli~:y krążą :pogłoski, ż~ wkrótc.e 'nistra gen. Składkowskiego, odbyła się
'. o :,po s a'Y0~~,?:o ~aga men~a po l a U,StąpIC z.e sw~c~stal!0:VIsk 3, ~I- i w 'Yarszawie narada, w której wzięli
~Y~I eur~peJSkleJ. ',me marony Jedn~k mstrow, a mI~nowIcIe: ~rum.st~r OSWla IudzIał pp. wojewodowie: w.arszawskiI t,Ile mozeu:y mle~ zaufama do Nte- t~ prof. św~ętosła,,:s~l, I~ll!,J.lster 1l'?1- Nakoniec~nikow - Klukowski, wołyński
mlec. Stalm, dąząc do przewrotu I n~ctwa - P?matowskl ,1 mlmste~ OIPle- - Józefski, luhel,ski - de Tramecou'rt,
światowego, sprzymierzył się z ma IkI .Sipoł;c~neJ -. . Zyndram ,- KOIśclałko~ kielecki - Dziado.sz, lwow:ski - Biłyk,
sonerią celem zniszczenia chrześd- S~l. MOWlą tez Jak,?by p. nacze:lny ml- krakowski - Tymiński, stanisławow
j'aństwa. A Hitler? ... Cóż tu pomogą I nIs}er, gen. S~awoJ-Skła~kowskl,. ~rag- s~i.- Pasła~ski i tarnOipol.ski--- M,a;tłumaeze:1ia, że prześladowanie wia nąc zrzec SIę stanowIsk~ mm!stra hskI. Prz.edmIotem nar.aJd były Siprawy
N'
h db
.
. k s'Praw wewnętrznych, kto re mIałby polityczne
ry w lemczee .o vwa ~I~ - Ja objąć obecny minister sprawiedliwości,
:..
.•
dotą? -, b~z p:zelewu k~WI ł bez ~u p. Grabowski. Mi'pisterlstwo SjpTawiedli
Wyrok smlerCI na ChasklelewI'CZa
~zenIa sWlątyn ... W kazdym raZIe wości objąłby obecny wiceminister p.
uchylony.
Jed!naJk nie widzimy n~ ~azie ż~d- Chełm~ński. Jak? ~31stę!pcę p. ŚwięltoW W31fs.zawie o,dbyłasię w ,są.dzie Any~ ozn~k, mogących sv.:ladczy~ o sławS~lego wy:nl1enwno' prof. Kolan- pela.cyjill.ym rozp'rawa ,odwoławcza LejprzeJrzemu przę~ HItlera,. z~ szcze~a kowsklego...
" bY' .J?dki ChB/skielewicza, skazanego
~alka z bol~zewlzmem me Jest moz- Nowe polskIe !odzle podwodne "Sęp
wyrokIem Sądu Okręgowego na karę
hwa przy rownoczesnyrn wypowiel "Orzeł".
śmierci za morderstwo wachmilstrza udwniuwojny Kościołowi",
W stocznilach holenderskich budują łanów ś.p. J31na Bujaka w Miń'sku MaLecz to jeszcze nie wszystko
dwie nowe polskie łodzie podwodne, za zowieckim. Sąd Ąpelacyjny uznał, że
P d
. , · l · ' mówione w ubiegłym rorou.. Obecnie mi Cha8lkielewiez dokonywując !mOll'ldu na
. ok' ~ozo;em lkz;nockmema. Sh me 'niJster Is/pTaw wojskowych nadał im na- ś.ip. Janie Bujaku, był w stanie zmniejml~c . lC .
o wa ~ l. z om~mzme!ll! zwy: ",sęp" i "Orzeł".
·szonej poc1zytalnośc!. N a ,SJkutek te~claz SIę ~am mOWI o komeC~.:10~Cl
Budowa tych okrętów wojennych po- go wyrok klary śmierci uchylono, skazJednoczema całego narodu memlec stępuje szyb~o, tak, że wkrótce rozpoI" zlują;c mordercę na dożywortnie więziekiego, bez względu na granicę, pod częte zostaną próby odbiorcze.
nie.
d.

I

I

f

I

w:

I

l

n:

I

a

z kraJ"u.

0.
,.1'

..

'

,

.

.

Z WIELKICH MANEWRÓW WOJSKA POLSKIEGO.
. .. '.j"
.. ,
Gem. Struohiewicz '\\Titla 'fI,a lotnisku \V!aiTSJza,,!'4k;;m PfzybY1I'Y1oh iIl/a me/n~Yd'o 'Bo',!'ski gClItrraió\vail'lmii 'zaiprzyj~ii()!l;lych,
--_._._-----,_. ---..•.. _."..
.---.--._."--.
_.,--_.-- ---, ._.. CZ~STOCHOWA, Wysiedlenia żydów Wó,icik. 'skaza,ny poprzed,nio na 8 mie-Z.algłebiapodjęło '. sie i 1Je~ińtere8mvtlte
z miasta domagaj~ się narodowcy.
siecv wię(T.ienia -- zORtali uniewinnie- bronić aresztowanych . .'
Koło radnych obozu narodowe~o ni. łifa !pozostałych 'o'Rkarżonyc!h w~rok KATOWICE.Stra..~ma 'katastrofa
7.jednoczenia zawodowe~o "Praca Pol ponl'zedni zORtał zatwim'dzony':
. , samoohódóWa~
Rk~" (narodowcy) zlgłosiło na posiedze
Obrońca g'łówne~o o,skar7.onego żyda
Pod BYtomiem (,na stronie niemiecni,u rady miejekiej" w Częstochowie Leskiza,powiedział skargę ka,s,acyjną.
kiej) naładowany 's·am'Wchód ciężarowy
wniosek na~t7PująCY.:
~
. SOSNOWIEC. Zaj~ia or7..eciw żydom zprzycze?ką w przeieździe prz~z mo-at
,.Rada iITlHHSma mIasta Częstochowy
C' l"'d •
7.derzył Slf' z furmanką, ZI3Pfzezc:ną, w
.I o·'k Ol'ICY, . Ob
·'
·
w ze a Zl.
'. Sk
'.c
eJITlu.wceJ
pas·
gramczny,
2 k. orne.
• u tk'lem:.. z d enema'
J.:Ul"man k a
ze~zj:!'lędu na reltgijuycharak,ter
W Czeladzi po(f Sosnowcem wy- strza.skała tforęcz' iż 4;;.metrowej wysogrodu POld.iasnogól~skie.go i Jego z!1~cze huchłv w nocyza.iRci:t :pl'zeciw: 7.vdom. k>ości ru,nęła z woinicą i końmi na tonia ~Ja całego narodu,. jak? .. mIeJ/sce I Do mil'l.steczKa pl'zyhyla gruT?~,:Tl1łódrc~ ry k01ej,owe, wiodące pOd,mo.stem. Ki~
specJalnego kultu (CZCI) re!l~~lJn:gO O-l Imlzi. którzy poczęli wznosu:"; okr.zv~! rowea. samo~ho~u .' st:!aclłpanowan.l€
raz ze względu na obronnosc panstWJa, nrzpciwżvoowskie. a na.steDme WVblh nad' WG'Zem 1 mszcz~ćporęcz wraz z
n'ada mieJs~a postana:via zWl~ócić Isię szyby w,' kilkunastu, ,domach ,i, s~JeP3:ch s~mo~h,(}.dem i przvcz~,pka zwalił. się
do czynmkow decydu.lacych (} zadlu) z, 7,v,dowsklch, a w kGnc,u w boZ·nIcv, Zy- rowmez na tory kolelOwe. nrzygmata,..
wnioskiem o wysiedlenie żydów i przy- dzi w no!płochu pochowali sie po no- . ią,c 'swym ciężarem furma.nkę iwoź.ni 7
wróc,enia Częstochowjp na drodze usta mach. Znajr1uja c ych ,sil" na u.Iicy hito.1 cę. Woźnica Piotr Famule'noniósł
wodawczej prawa, zabra/niającego ży- Policia 7.~trzvm'ała kiIkunasftlPol'a- ś'mierc na miel1seu, konie również 7.ost,a
cłom zamieRzkania w Częstocho<wie i 0- ków. 'Ośmiu 7, 'nich ORanzono \V' wiezie- Iv zabite. Szofer samochód.u Leon PerkoIicyH.
niu bedziń,ski.rn, tam. gdzie rihebywa- 1ik oraz dwaj' towarzv;sze odnieśli har--'
Prezydent. ~iasta
Często,c~owy, ją ska7.!lńcv dłu~Gletni.
~:)~::,
dzo pGwaźne obrażenia na całym ciele.
Szczodrowskl, me poddał tej!o wl1lolsku
Dzie.sięciu adw(}kat&w z Straty są. bardzo zna.czne.
pod głos-owanie, twierdząc, iż jest on
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slprz,eczny z
ZAMOść.

konstytucją.

Surowe kary na

J-a.d om o . ś<CI- z.e
I

ś''''7)-8ta . .

____
. _ _ _......._ ..........;'_.........._ _......._ _ _, _ _
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__

chłopów

za udział w strajlru rolnym.
' "
ROSJA.
W Są,dzle Okregowym w. Zam(}SCIU
D t h

--=

. " . ···"1
b'ł t
d'
. , . t . , J'
,I. O.Z znyną p.asJą l zaClę OBCią. ek
isar
(~łrtt.~ter) g.om'owa prz.epojona była jadem niena(LuheI·skie)
odbył
się
czwrurty
z
,kolei
•
o,
~cdI~zas?~YK'
Otm}
k:'
z
...
~.~<;,.;;,i.t'::.. g"ł'OW . WISCł,
.,. peł na najOr.uyl-1atfmeJISzyc
'..J
'.
h wyz'
h
'
., ,
,gplatWIe IWOSCI, ry en o lAĘ/;~i;Y·
ł
proces g ownyc SlPrawcow n.alP a'S-c l na .
,.1.'~'i:;:;:~"·eł
wisk i obelg, Wyrok natul~a1nie' był.
P
'd
d""u,y ~ ,ny prokurlttor SOWIeCIKI WiP adi" , ,.Ul a.
"
d ż k'
po}ICJe po
u Owem. rzewosą
I s k St l'
,
t ł
' t
skaz.ują'cy obwini.onych na śmierć.
,ustalił,. że oskarżeni bnali ud'ział w roz-I ę· a ma l. zos a Ulsrtlilllę y
. owa
Na rozkaz Kl'yleulkisetkLi t y.s i ą,c e
ruchach i że groźbami zmu.szali chło.- negostano:wlska.,
"
'
ludzi sfawhino przed są.d
sklazYWa.n o'
pów okolicznych Wisi do przyłą·cz.enia
Wobec ,h~znych ,?Ies'P?,dzle.wap~ch a- na śmierć, Obecnie zasiądzie on sam
sie do .wystąpień st~a,jkowych. Sąd Iska- . reszto:v~n, l ,stI'lac~n, ,najwyb:meJszfu~h na ławie oskarżonych. "No'sił więc
zał głownego OIskarz'Olnelgo Konstante1go prz~odc~w~o.mUn,LstycZnyc ,lo.S
~ ,wilk, Iponieśli' i wHka". Jak widać przy
' arcI·anego na 6 la,t WI'e"'l"e'nI'a lO pO'7ba ',le,nkI z,d.aJe SIę. b,ye prz~ls,ą.dzo.n.y, ...ch. ~'c ł .
. d
~1,. ' •
.
Kw
""
'
, n arv:wienie pnaw obywatelskich
,na latu 8. i n,~:na Jeszcze WIad,omOtsCI
o J.~ ~.:U.~lę :SOWIa,
"
. me·, arnlO
. . ,-sąmau,I.~Q~elą
.
Zlem
.
dów, gdy~ c.zęstosię Sipxa:}vdiająr .• .
'
, ,
""-··01 DR''AN'CJA
'2" . h'" b l", 'h
,Jednego z oslkarżony,ch 'skaz3Jno na 4 ' . u,.
lata wit3.zj.enia, .dwóch na 2 lata, a 0N3.:zw~sko Krylenki .leszc,ze.
;:: . ł>: - 1'.. ' . '9if'W~mę-,. ~_c . y'A3.'C ~'1:1
sz
klCltfY'
O
'TIrokuratol"l'"
,tU
e' by aerałó-w rosyjskiclb' •··przez agęJłt.>w 86.statniego uniewinniono.
VE>
.1"
L"':' '''~'-: .• - "
1lo. .ewlc,
,"
.
głosne. Był on bOWle:tnz,yćle.
wieekicho'.·
.
LUBLIN. Wyrok w sprawie przytyckiej ,lem w gło1śnym ,procesie ś.p: .>.,,/:Ąr~y-, : ,!"J:allcJ3.:': JQS.tatl!i.im:i . .c,~a:$y '~S~!u~k.i:m
W Są,dzie Ap~lacy.inym .za;padł wY,- I hi~kupa Ciepl~ka i ś,~. prałata ButkIe- ~1Chwyc.ema :rz,ą:d<?w p:'zez" socJah.sto:,W
rok w ponowne] .roZ/praWIe 3lpelacYj-· Wlcza w' ROSJI. Prumlętny ten po.nwry l rGzwlelmozmellla SIę komuumzmn
nej o ,zajścia w 'Przytyku. Mocą wY'roku ; proces Ol?,u:-zył qpi.nię ca~elgo cr'Yilizo: staje ,się terenem nie.samo:witychv:-y.:oskarzony Icek Frydm3.ln skazany :zo~, wanego SWlata. Przez kllkan~scle dm padkow.
.,'
sta.ł na 3 i pół lat wię.zienia (poprzed-' ciągmęło się to. jsirta;szne *-id0w4.*!kOt.N a~p,r3ed! :!P'!l>1;U, ,.1atl!' w.:taiemniezych ~ok.a..
nio 5 i pół], Lęiner Kirs~en.cwaj,g' ławie oskarŻlonych zasiedli. ,,':nl?g,kkls, liczn~ściaC,Q ~inęł(). W· Pa:ryżu': d~óeh
:na fi lat więz.ienia (,polPrzednio 6 lat), Aflcybislkupa Cieplaka i p:rała.ta;Butkie byłych.ge9-erał:&w<r.osyjSikiehJ(utlępoi
Sulim Le:ska-na 7 lat (/poprzednio 8), wicza wszyscy wy:bitnieJ.sikislę;ż.apol-, MT~ iJ~~kiewi~a.,;ktÓ11z,Y','Orga.ni~;'\V,a..H
Poza tym Józef StrzałkOWIski. :futóry po- ' scy w Ro.sji. O'skarżał w tym;;pi"o{i:esie: I?-wy,ck, .iziQ:mków,. ern.igrantó.w d:O.'.i'Walki
przednio. był skazany Ina 1 ro.k oraz Jan Krylenko..Mało tego, że olskarżał.........,roH §( 'ooJi~eW!i$<mem",Qho.ć,:"'Vlład,ze,.fra,.nc.p1:"
VVY

Nosił wIlk, pomesh~;!!,_,.w,;,~~a.
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S1t. 486.

prowadziły bardZ(:-~~l~l'f;fiCZ;ne do~'

źe

natraliaJ~V 1\1 .'

.' _..łJ .'

skje
i domy, tak,
p()wstancy
chodzenia, sprawców zbrodm me rrtoz jedynie na ruiny. .
' . ' . . ' ............W.!., .......' " . . . . . . . . '1. i
.
na tbyło wykryć. Istniały ty:lko poważ: CHINY. Odwrót Chińczyków.,Bombar.. . -. ··.Mrikółacll. politf~ny4h .móWią, że
ne podejrzenia, że zbrodm d~kona!l . dowanie Nankinu iJ{antonu...
Ignac~l~adęreW'skl igette~ałJl)zefH~1
Rowieccy agenci G.P.U. i. zwłok~ zabl50-tysięczna alrmia chińska, broniąca ler złpiąrwDajbUźsźyątc7~łeoświad.,. .
linii ko,lejowej Pekin-Suiy,uan, a zn~j- czenię" wyjaśnią;jące·· połp~eniawew.,
tych wywieźli do Rosji na okręcIe.
Obecnie w Paryżu stał się podobnY dująca się na granicy między prowm- nętr:z.-nego W kraju. .
•
fakt. Znów w tajemniczy siPOls ób zagi- cjaml Szan-Si i Suiyuan, zo·sta:łaotoezo
-: W sierpniu' b. r. dofolskiprzy-,
nęli: zastępca Kutiepowa, były rD!S~j- na przez wojska. ja;pońskie. Nie ma wi; w~ezi(,no z zagranicy. to~aru. 1..8. 107
ski generał MULler i genel~ał Sllwbhn. doków, by armIa ta zdołala, wydobyc mIl. 88 tys. złotych. a 'W~I~IQnO . 1..8.
Obaj ci generałowie otrzymali zawia!{]o się' z matni, w którą popadła. Musi ona 96 mU. 437 tysięcy złotych.! A wię.cprzy
mienie, iż mają spotkać 'si~ ze so.bą w zginąć lub oddać .się do. niewoli. Na po wóz l~r1~wyższył wYWÓZ1..agmnrcę na
pew,nym miejscu dla omó;\vienia spraw, moc jej wrprawdzie spieszą lic~ne od~ 10 mil. 601 tys. zł.
. ' ..
dotyczących organizacji byłych kombadziały chiń,sJde,ale wątpliwe Jest, by
_ Na mocy zarządzenIa ml1;ustra
tantów (uczestników \v9jny) ro'syj- Japończycy do-zwolili im na połączenie spraw wojskowych, gen. Kaspr.tyckiego,
skich. Od tej pory ślad o nich z..a,ginął. się z zagrożoną armią;
" . ' pierwszy pułk arty!eriiprzeci.wl.ot~i.
Policja zdołała tylkó wyśledzić,. iż w
Na fronc~e Szang~aJu '\ToJska JlliPon- czej Iilosić będzie mIan~ pułku ImIerua,
tym dniu przybył z Paryża do Ha~1jru sa skie na odcmku Lotlen-Czen podJęły 0- Marszałka Edwarda Śnugłego _ Rydza.
mochód ciężarowy, w którym znaJdowa gólne natarcie na wojska chińskie, któ
_ Wydział powiatowy w Brzezinach
lo ,się 3-ch ludzi. Z Havru za,~ w tym l'e są w odwrocie.!1~ Ki~tin~.,
..
(woj. łÓdzkie) powziął ~chwał~, przyczasie odpłynął w drogę do Lenmgradu
Na tyłach armIl JaponiSklej, postę;pu- znającą stałą r.entę wdOWIe po s. p. posO;wiecki tmansportowiE~C "Maria Ulja- jącej dość szybko :naprZÓd, ,wytw?rzy:ło sterunkowym St. Kędziorze. 1..amordonowa", Powstają. stąd domysły, że ge- sir' trudn~ położ~.:lle., Cofające ,~;Ię ~~- wanym przez żyda Fa.iweJ~ Szczerbo,,:,
nerałowie ci zostali porwani przez so- wle~ WOjska chmskI~ pozos~awlły hcz skiego w Brześciu nad ]JugIem. WynOSI
wieckich agent6w.
ne l11~l'egularne od~zlał~. ~tore dOIstaw ona 50 zł. miesięczn.ie.
.,.
SZWA.JCARIA. Uzupełniające wybory szy SIę poza front Jaiponskl, mocno go
_ W Radomiu doszło do Z3JSC przedo Rady Związku Narodów.
niepokoją. Siły tych oddzia~ó;w :vyn?- ciwżydowskich. Kilkunastu młodych lu
Hiszpania i Turcja po-siadają nie sta szą podobno od 25 ~o 50 tysIęcy z?łn~e dzi obrzuciło kamien.iami synagogę, wy
le miejsca w Radzie Z\vią.zku Naro- rza, Gdyby te odd,zl~ły by~y. nalezycle bijając wszystkie szyby, 2 żydów odd6w, Termin ich udziału jlUż się koń- zaopatrzone w. bron ,1 amUI~IcJ~, mo,gły- niosło poważne obrażenia.
czy. Państwa te jednak nie miałyocho by od tył? z.m~zczy(' arm~ę .laJP?l1'ską
_ Delegacja lewicow,ego zwicJzku
ty wycofać się z Rady, podały więc swe przez OdCIęCIe 1m poh.lczema Z głowny- młodzieży Wici" ma wziąć udział w
kandydatury ponownie; by' ,utrzymać mi Isiłam~.,
,.
.
"zlocie młod~ieży socja~istycznej z casię na dalszy okres, Ponieważ \v głoso~statmml dn,IamI lotn,lctwo .lla,po~- łej Polski. Świ'adczy to, iż między obu
",aniu nie otl'zymały dostatecznej iIoś- ~kle dokona.lo ,kII~a nalotow ~a Nankm wspomnianymi orf,!'anizaciami następu
ci głosów, zmuszone były ustąpić. Na l Kanton, sIl,me Je ,b?mb~rduJąc. Około je coraz więk.~ze zbliżenie,
ich miejsce członkami Rady Ligi Naro- I 100 sa,~olotow myshw~kICh przez pa_ W Łodzi otwarto wystawę "W~
dów wybrane zostały Irun i Peru.
: rę, godZIn, obrzucało ml~sta. te b?m~a: twórczość ProIska". Pisma żydowskIe
Dotychczas w Radzie zatsiadał siłą mI. Nal!kIn . .stosunkowo J~szcz~e m~ ~l alarmują, że wystawione są tam wyrzeczy przedstawiciel czerwonego rzą- d,zo uflerrał. : ' K~n~o~le z~s zlna,~duJą łącznie okazy firm chrześcijańskich,
du hiszpańskiego. Odrzucenie więc je-~ę ~a e u ~~e ' o~zc~ę ~Ie. Z. ;ruzgo ane, a nie dopuszczono firm i przemysłowgo kandydatury jest znaczną klęską dla YSIącedoso pomos : Rll!I~l c, h
. t ców źydowskich~
-,
k '
b
Bombar nwamem g ł owmejlszyc mI as
.
rzą.du walencklego,
tory coraz ar- J '
h
b"
Ch"
k'
,
- W 1loczątku września bawIł w
C
dInC~y 01 w l~ SzwaJ'carii na manewrach wojskowych
dziej traci grunt pod nogami. Wobec RlbP?,nczyc:r h dcą zhgnęblc
'"
ł
t k k
za Ie w mc
uc a, y prę zeJ u eg l
~
"
.
' , b d .
tego ~Ie ę .z}e ~n ,JU~ m~g~, ,a s u- ;eh rzemocy,'
marszałek Petain (czyt. ~etę), Zło~ył
teczn,le bromc swych mtel e...,o\\ na pop
on wizytę l. PaderewskIemu w RIOn
lu mIędzynarodowym,
Bosson i spędził na rozmowie z nim paHISZP ANIA,
Krwawe walki na ulirę godzin.
cach Walencji.
_ Niemcy gwałtownie fortyfikują
Położenie stolicy czerwoneg.o rządu
granicę luksemburską.' Dniami i nocaWalencji staje się coraz cięższe - pa
ini samochody ciężarowe zwożą matenuje tam głód, dezorganizacja i przydał, zwłaszcza szyny żelazne. cement ,
gnębienie z powodu kl~lSik.. dozn!lwai różne maszyny.
nych na frontach. To tez mesnaskI po_ W wielu dzielnica'ch Berlina, na
między ~omu,nistami !l. anarc?istami
placach publicznych i parkach ustawio
pr~ybleraJ1 cor~z bardZIej na 'SIle. SP.o
no ławki, pomalowane na' żółto i odZIewane Jest.' ze obe,~ny 'rząd komumpatrzone napisami. iż służą. one jedynie
s~~czny ,Negrma, bę?ZIe zmu.sz'Ouy ustą
d1a publiczności żydowskiej.
,pIC mIejSCa anarchIstom z Largo CaPół
Wł h
ł'''d l'łv sI'Ine
k t k tej' waIk'l po
nocne
oc y naw
,'C z
b a 1ero na cze1e. 'lI.T
~'1 a s u e
b ol
ł'
i'i zilitycznej o władzę doszłó nawet na uli
?rz:, p a~zone z nawa n!c~m . o e
" , mlę.
bIemem.
Gory
p~krvte sa smeglem, Na
cac h .W a IenCJl d o k'l wawyc hzaJsc
•
«> od
ł
. 1
adków
dzy anarch1stami a oddziałami wojska,
wałmce spo~ owa y w~e e ,w yp . .',
Katalonia również mocno jest nieza- Koło mIasteczk~ WIlkaJ n~ ~ltwle
dowolona z obecnych rządów. Ludność
dokad dążyło 160 osob (p~zewazme koBarcelony i innych miast, będą,cych
·biet) na uroczysta pro~esJę. w 3 samopod władzą czerwonych, burzy się. W
chodach, wvdarzyła :f!H,ę ~lelka . katamieście Nuelles mieszkańcy urządzili
strofa autobusowa,. Clęzarowka, .1~dąca
"pochód głodowy", wznQ'sząc okrzyki o
na czele, wpadła na słup telegrafIczny,
chleb, woInoM i zniesienie tyranii
wyrzucaj ac wszysłki'ch pasażerów. Aumoskiewskiej.
tobus jadący za nia. gwałtownie zahaWalki na firontachskutkiem silnych
mowa.ł i wywrócił sie, Jest 4 zabitych,
opadów snieżnych, panujących w gó40 ciężko rannych i 30 Uet
rac h. są bardzo utrudnione, mimo to
- Au.striackie minist~rstwo oświaty
wojska powstańcze posuwają się wciąż
nakłada na nauczycieli obowiązek zwmnaprZÓd, Wojska rządo:we bronią ,się za
cania uwagi, aby w !i!z~kołach u7:Vwano.
ciekle i zmusz,ane do odwrotu wys,adza
przyborów szkolnych tylko wyrobu lali- '
.Ją za sobą drogi i mosty, fortyfikacje Pat'fOll 1aIPońJsrki Inla przedmieściu Szanghaju! striackiego.
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.• DJ;'U1ii poea,.!l:ieJ~e '" ,C"stoc1towa~4J,~'
UroczystosćChrystus~ ~rola . : brał ~68~.~ł~łkpw.zp~talIj::,Białog6n,
w~R. ';P.

W Diecez)iKleleckJeJ.
. 1 Brzezin.'.y~. ć~s~C~.l?lc.a,Daleszyce(G#y"
W związku .ze .świętem Chf}'stusa Króla, l małkow, Jędl'ZeJ6wfKtelce~ .K;atedra- sw;
które wypadnie tego roku W dniu 31 paź.. Wojciech -..; 'll(nyż,Korytnica.Lencil"
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J:ckiej
w Kielcach
w swoim
czasopiś':nie
ófi-t1o,'i.~ZÓ'Wf!P"~ezów,Sobków,
w......".Kiekach
.'.,
dziernika,
Diecezjalny
Instytut
Akcji Kato..
nr.;
. • f
J\ltni9w.,Sole~·WoJci
.
00.. ..,'.'.'.•.z. . ha
. •. . ' .Ul
Odz
..' ...• ie'.'.t,." .i.e..bardzojuroczyścle.
..nSk.a...•..... iW
...... p.'. a•. r..a. . ..Ii.I . • .
cjalnym "Okólnik" 281eca orgaoiza.cjom Ak- Zdrój, Suk6w, Tumlin, i.Zagn~6sk.Gtupiew ·rz~ddZh~d.~~madk~H:i~h~wciąt przy.
cji Katolickiej na terenie całej Ditcezjj, aze- tei duszpasterzowała,clZiekan K. Borówka stąpił doSakramentówPok~tV.WdZi~ń
by dołożyły wszelkich możUwychstarań doz ~owa, a. Jaerownicłwoz ralUi~nia urocz stMcI o~z.;8"meiraoouczestnlcJ;y
jak najbardziej okazałego obchodzenia - SłowarźYlZeWa.sprawował ,p.inź.BfK~ie" łam. zi~t wMSzy·św~odpr:awwuejprzez
wspómnianego święta.
'.
."
lew~prezelł (({, S. M,
ks~,P ' . szeza. 'W czasie M,szfśw.iJrzystąW dniu tym organizacje Akcji ,Katolickiej
Niektórym ~pom ,paraUalnym przewo- piła ..I~zlet doStolu Pans~i~go. . Piękne
winny gromadnie przystąpić' dówspólnej Ko- d~i.duz terze. To, teź, n!, czele olbr~y- plema rellglłne :wykonał c~ór4ruhenlJodidł!
munii' św., wziąć organizacy;nyudział w 11- Ime, b
ów stało kJlk1;Ulastu lunę.. · tlutklemks. J.Płwowarczyka. ..'
.~
roczystych nabożeńs·twach kościel!1ychor. ży z ks.
.... . A.Sobczynskuu! u'Y"ńen-Po--IPoiJtdnht na sałitootrąlnei. ochroold
po południu odbyć .publiczne akademie ku tem. kościelnym .K. Si M. :i ks. dziekanem J. św. ~Jllcentego a Paulo odby,la sle uroc~y..
czci Chrystusa Króla, na których czołowym KYZ10łem ze Skalb:n:uerza na czele.
sta ałijłd~_ ku czci MatkłBOsklel,patrooL.:ł
punktem programu winno być omówienie teNiektóre parafie wybrały. się. do Częst~·K.S.M.iZ. Na program akademii złołYły'slęt.:
gorocznego hasła Akcji Katolickiej~ "Kato- chowy w bardzo licznych grupach~. )ot1aJ- ,śpiewy cbóralne, deklamacie,referatnat~ .
Hckie ,zasady s.połeczne pod.stawą tiocjalnej' liczniejszych zaliczyć należy:. Sialbmierz mat: "90 nam daje K. S:M. Z." .ł:ł'raZdwa •.•
przebudowy ŚWiata,j. R. P.
I (148), Skała (126), Poręba Górua(103), &re- .obrazki sceniczne .,Ostatnle Zdrowaś'~i,;P9"i
Biskun Kielecki a PolsJd Czerwoni;' niawa (82), Les~yny (80), Grzymalków (67), kusa"" Całość wypadła miło i wy~łtowaw- .
..
' .
~
.'f
Minoga (66) i PiekO$zów (64),
czo.
Krzyz.
Warto tez nadmienić, :te kilka bardzo licz- . Przy O'kazUzamaczyć uałety, że wparaln
W odpowiedzi lOa ipismo Warszawskiego nycb .grup paraHalayćh udało się innymi, dla św. WoJciecba młodziet tedskaiest zo.r•.~i. . . ·.
Okręgu Polskiego' Czerwo
Krzyża, w siebie dogodnieJ$zymipociągami i tak: Pa,. zowana w Oddziały K. S. hL i. nietylki).w ,
którym J. Eksc. ,Ks. Biskup ranąs.zek So- canów - z Tamowem,Słomniki - 1t KraJce- mleści:e, ale i tta wsiach: Zagórze. Dąbrówa .
nik 'Proszony jest o IPOpar~e dla idei Czer- wem, Chlina - Z'" Zawierciem.
ł Szydłówek. (RoP.)
'..
~0!1ego Krz~źa na ~.reni-; Diecezji KiełecNa .podkreślenie zasł~guje sprawność po- Powitanie powracającego z mane.
kleJ - Ks. BISkup Kteleckl !Ea pomocą. unę- szczególnych grup parafIalnych, co przyczyÓ O.
.
.
dowego czasopisma "Kielecki Przegląd Die- niło się do jednolitego wyglądu grupy cHe..
wr 'W arnłzonu Kięłeckiego.
cezjalny" polecił ostatniO' duchowieństwu I cezjaluej w czasie defilady przed EpiskoW dniu 115 września b. r. został uroczyścia
Diecezji Kieleckiej, ażeby wzięłO' żywy udział pat.m Polski i Władzami' Związkowymi.
powitany przez mlasło Kielce powracający
w pracach P. C. K. wszędzie, gdz~e isłnicją
Ze smutkiem musimy zaznaczyć, że w tak z manewrów garnjzo~ wojska. Przed brantą
Oddziały P. C. K. oraz, laż.by lW miarę po .. licznej, bo prawie dwutysięamej grupie die .. tryumfalną, ustawioną przy ul.' Bodzentyótrzeby, ,przyczyniło się do pówstawania no· 1 cezjalnej, nie 'było ,ani jednego sztandaru. Sklej, pięknie przemówił p. prezydent m.
wych Oddziałów tej tak pożytecznej insty- I To teź Zarząd .X. IS. M. Diecezji Kieleckiej Kielc Si. Artwłńs. ki, na c.o odJ>O.W.iedZiał mu
Łucji. R. P.
postanowił w czasie najb1iźszym zająć się płk. Bigo.
Zmiany wśród duchowieństwa
sprawą. ufundowania ogó!neJ!o s~tandaru ~ie- , Wiele wystaw sklepowycb i balkonów by'.
cezja1nego orazzaebęcac Oddziały ~araflal- lO' udekorow~ych, na domac~ wywieszooo
•
•
.
.
MXąI1owam: ks. Wl.ktor ZGrzałek, salezJa- ł ne do fundowania sztandarów paranalnYCh,' chorą.wie p.anstwowe. Wzdłuz UUCHodzen...
nin - proboszczem parafii św. Krzy:ta. w, W tej sprarwie !kroczyć będą na czel.lO<I .. ty,ńskieJ, Placu Marszałka Piłsudskiego, PieKielcach; ks. dr. Tadeusz LagO'wski i - pro .. , działy Parałia1ne;w iLeszczynach i ŚW, Krzy- rackiego i &.pa Baodurskiego, ustawione byfesorem Biskupiej Szkoły Muzycznej i wi- ża IW (Kielcach, które zamówiły sobie już Iy szłroły powszecltne' i średnie oraz liczna
kariuszem kościoła katedralnego w Kiel~ I sztandary. R. P~ •
publiczność. DefiluJących ~nie~zy przyJeto
cach. R. P.
N' b' ,. t
k') d
okrzykami i 6brzuconO kWla·łaml.
.. . K
a ozens wo za spo o uszy
Następnego dnia żołnierze mieli uf'ozmal.
K°KmłteBt . kuczczooA.laŁ P~~k~cl s.
ś. p. Kardynała Bislettifego.
eony obiad kosztem Komitetu Powitania.
s. IS upa
os ns lego.
w Seminarium Duchownym w 'Kielcach.
N
...
d k' I k'
Starostwo Kieleckie zarejestrowało ostat- dnia 16 września b. r. odprawionO'. uroczyowy wIcewoJewo a Be ec ł.
nio Komitet uczczenia pamięci Ks. Biskupa I stą Mszę św. żałobną z asystą za spokój duNa miejsce 'Wzeniesiooeg6 do Brześcia n.
Augustyna Losińskiego. Celem Komitetu, jak' szy zmarłego w sierpniu b.r. ś. p. Kard.yna- Bugiem.p. wicewoiewooy kielecki~6 Stefana to juź sama nazwa wskazuje, jestuczcze.. ! la Bislettrego, który, jak<-wiadomO'; piastował na BiemewsJdego- wiceWOjewodą kieleckim
nie pamięci zmarłego na wiosnę Włodarza l urząd Frefekta Kongregacji dla Seminariów został1mianowaoy p•.Wacław Lutomski, do.Di~cezji Kieleckiej przez utworzenie zarów- i Uniwersytetów. R. P.
tychczasowynaczelnik Wydziału Społeczno
no w Kielcach, jak i po parafiach Diecazji Zbiórka na Katolicki' Un:wersyłet Politycznego Urzędu WOjewódzkieg.o w Kiel
Kieleckiej trwałych i niezniszczałnych pom..
L b ł k'
I
cacb.
nlków, któreby przywodziły na ,pamięć lu.
Ił ~ S ł. . .
.
Odchodzący, p. wj~ewojeWiOda Bieniewski
dziom postać i działalność tego wielkIego
W czaste "T~goc:lnia Katolteklego Unlwer- zosłał uroczyscie pozegn,all1Y przez urzędniPasłerza.
sytetu .Lubelskiego" została Iprzeprowadzo- ków w6Jewództwa w dniu .'5 września b. f.
Cele swoje Komiłet zamierza osiągnąć .
tIG:
przez zbieranie dobrowolnych zapisów, daro..
..::.
wizn i O'na,r na terenie całej >Diecezji. R. P. - - - - -.......- - - - -.................- - -......- -
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Katolickie Stowarzyszenie Mężów
Diecezji Kieleckiej w pielgrzymce
.
do Częstochowy.

I
I

T 11'0.

O _,bo,rze dobrej odm'ian, ozimin,

III

W jednym z poprzedniO d:ruko- . odmian tych jest mnóstwo, zaś każ
wanych arty,kułów staraliśmy się dy hodowca zachwala swoją odmia
Na pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę przekonać robików, że od tego, ja- nę. To też nie od rze'czy będzie
KatoHckie~o ~wiązku Mę~ó~ do Cz~tocho .. kim ziarnem Siejemy, zależy w zna- zwrócić uwagę rolników na te najwy, o ,ktore, sprawozdame podaltsmy na,
.
.
. l
I 'b
. , .
l t k'
. d b
d
l-ej stronIe, zorganizował Zarząd Katolickie~ ,L:Z11eJ . mIerze 1 ~pszX u
gorszy w~zmeJSz~ ~a e ~, toryml o re o~
go StO'warzyszenia Mężów w Kielcach dwa urodzaJ. PrzypomI:lahsmy tam rol- mJa~ly OZImin winny SIę .odznaL:zac.
pociągi. Jeden z Tunelu ,przez Gołonóg iCio I nikom, że ziarno do siewu ,musi być Czegóż bowiem wymagamy .od naczęsto~~wy, kiÓ\ł. ~81~rał 9~ u~.estników I L:zyste, dorodne, najlepiej nabywa- szych ozimin i czego Się po ich zaz parabJ: Czapl~· lel~e, DZlerąz!ll~i G~ła- l ne z oryginalnej hodowli zbóż i co siewie obawiamy? Otóż do dobrej
ozewy, Iwanowlce, Mmoga, NasiechowIce, k'lk' l' t ' ' ' .
." k . d ł
d'
, .
Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Prandocin,' l a d
zmIem~ne, meJa o, Q ~ a- ? mIany o~lmmy wymagamy, aby
Proszowice, Sąspów, Sędziszów, Skalbmien, dzane. Ale to me wyczerpUje Jesz- Jeszcze w Jesieni rozrosła się i zaSkał.a, Smardz~wic~, Szr~iaw~ W~lbrom,: cz~ całkowicie zagad.;}ienia~ Rolnik, korzeniła, odpOWiedniO, przetrzymała
Wobc.a, ~ysoc1Ce l Zadyoze. - iP?Cląg ten ktory ·zdecydował SIę na sprowa- dobrze zimę na wiosnę wczas ntz ramlema Stowarzyszema prowadzIł p. mgr. ~ l ."
h d J'
• " I'
ł
Ił'
"
A. Krawczyk, sekretarz generalnyK. S. M., ! (Z~llIe ZIarna, o ow l Olygl'lla n~j, szy a, (~.a sztywną sl,omę, me poda ,obowiązki duszpasterskie nad tą ,grupą. stale przed mełada kłopotem, mm-jlegała roznym szkodmkom, choropielgrzymów przyj~ł ks. ,proboszcz W. Szezy- I nowicie jaką wybrać odmianę. A bom i dawała pełne, duże kłosy do-

Str. 488.
rod'negQ ziarna. Wymagając tych
ódrrlifi ... f
'wszystkich zalet, jednocześnie obu-' llG pochodzenia . zagranIcznego, ' toj(I~, '
OJa
wiamy się, abY~1at11 ozimirw pod-" tylko pochodz"cą z kraju o klimacie r
f'T''"''· .... 1t:lu.
czas zimy i wczesnej wiosny nie równie ostryth czy nawet ostrzej.. ; 17.1
wymarzła, aby nie wyprzała pod szym od naszego klimatu, a nigdy tOld~
śniegiem. nie wymokła, nie pleśnia- nie sprowadzajmy odmiał], p,ochodzc\ ""TJr·"'....
..POlwstal11ie
~a, nic zos~ała zniszczona lub \V du- cych z kraj.ów o ldimacie łag~)ql1i~Fll '.
e i Nieświeżll wrr. 1919':'"_B~.d=
zym stoPIllU uszkodzona przez szko szyrn od klimatu na~zego krajU. 1>+1- czy;t,
WlrolSkie a,rie i tPie!mi 20.00 Lekdniki, jak naprzykład mucha heska. kie S,\ uwagi ogólne aa ten temat, kie whvzalnJ~]F.
.
..'
nic wyległa, nie' została Z:1iszczona a umieszczamy je, aby każdy rolnik
CZWART~~,~d;z. 16.15 Koncert orkie
rdzp
nic ule- zrozumiał i wiedział że jJochodze- stry mwnd{)l!!:n1stow, 17.1.5 KOl!lce'rt 50;!iStÓW,
l )rZeZ . •śnieć , 'głównie
~
.
"(1.
•
~ •. '
~
_
•
'
.
'18.35 AudYCją. dla młodzleży wiejskiej. 19.00
gala przedwczesnemu dOJrzewamu me OdI11lany to WaZl1l.1 rzecz.).
Sfruchowi.Slko "Chiiromaitltka", 21.45 ".2 mojewskutek przypalenia, jak rówmez e, d. 11,
Holnłk·l ruktyk.
go wrutsztatu" - SLikic lilte,racki.
by . nie v.:yległa. Otóż stwierdzono
Waz· ... a w;adomo*s'ć dla rolniko'w
.PIA.'~EK, g{)I?~. ~5.45"P.az,dzielf,nlk" .,... poi f)rZeZ liczne nauko\\'c do\'wiadczeII.
~aid<l!llka, dla '~I~Ct, 10.10 T,e,r.cety, 18.35 ItIJr)
,
"
":
W sprawie nawozów sztucznych
zYWlca!jmy dZlIcCl" - po~adamka dla goopl('llla I przez codZIenną praktykę wleW'd'
k "kt
" . : t dYlI, 20.00 Cai\'laileria lWlCrwiaJtlia- olpclretk~l. '
1 ocmą poprawą, omun ury n}l ~Sl Jes c SOBOTA godz 1545 W·
.t I • •
.
lu rolników że nic k'lźda odmia:1a
'.
( . . . . ,wzrost zapotrzebowama w se:tonu~ JesIennym'."
. ' . . : .' " 'pu~ ynl ł w Pu.\S~
ma wszystkIe te zalety ---- Jedna ma nawozów sztucznych zakup których timo~ CZYl ' -.-. słu:chOiWlSko drl~ dZlect,~:8.15 Plelsm
, 'h
" " d'
' . C~·
.
'.,.
.
,'.
. -- .)a,ry;tolll, 18.35 A1ldYCtJa dIa '\\'81, 19,00 AllIl,;
WIGce],
I uga mpl.eJ.
,0 wlęce~ zbwl.a rolmkpm IZ terenu WOJewództwa ~e- dycja dla POIlaików .zalgm111ic 19.50 fi. z '
- gdy zaczęto badac I jJorownywa(; lecki~go Panstwowy ~ank. Rolny OddzlĄł wienie J. E. ks. iKrurd. PlrYIITl::sa Hlolllda e~~_
wyniki tych doświadczeń z różnymi
~l~lcach, dostarczaJąc lm naw~ów na ki~ji :rygofdnia: >Mi:łi01Si e1rdz i a, 20,00 KOIt~cert
odmianami ozimin, to przekonano rpo~~waż od dnia 16 września do 31 paź- ~,hstow. 21.~ Audyci.a ;l;nUZy,CZ1l()~st.()lWllla,
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