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W dniu 29 września Ojciec św. ogłosił nową encyklikę o
Różańcu św., wzywając w niej )Wiernych do praktykowania tego nabOŻetl
stwa, w szc.zegółnoś
d w ciągu miesiąca
różańcowego paź
dziernika. Treść tej
encykliki podajemy
według Polskiej Ka- ,
tolickiei Agencji Pra
sowei.
E;Icyklika podkre
śla konieczność Powrotu do Chrystusa
i przypomina, że kro
niki Kościoła poucza
ją, iż opieka Matki
Bożej nigdy nie o-

odnowie.nia porządku. społecznego i zna
czenia a u to r y t e~
t u przeciw zakusom
komunistycznYIlt·Wio
dą do zapominania
mądrości Ewangelii

Ś'W. Powracają więc
błędy i obyczaje' po..
gańskie, fala bezboż
nictwa rozlewa się'
po świecie i grozi

podmyciem wsze} ..
kiej kultury i cywiH
,zacH.
To wszystko zło.
wszystkie te niebez
pieczeństwa nie, powinny jednak' zachwiać w ufaości do .
brych
chrześcijan.
Bóg Kościoła Swego nie opuści, zwlasz
eza, gdy ucieka Się
on do Maryi, którą
Wola Najwyższego
uczyniła
s z a f a rk ą Swoich Łask.
Wśr6d wielu rozmaitych form błaga
nia o wstawiennictwo Najśw.Dzie'wicy jedną z najgłówniejszych t najbardziej rozpowszech-'
nitmych stal się Ró-

puszczała

ludu wier
nego. Maryja pokonała wszystkie herezję; łaska Jej opieki
wystąpiła i obJawia-

la

się

w-,chwm, gdy

chrześcijaństwu gro

zastępy zbrojne
muzułmąnów.
Po..

ziJy

moc, otrzymywana
od Maryi ruezłiczo..
ną iłość razy, zarów
no w czasie klęsk
społecznych Jak i
'nieszczęść prywat..
nych, wskazuje na
skuteczność macie..

r~1:~,~~Pi{~e~~,k~

I

żaniec,

gdyby

Najśw..

który jest jak
Psałterzem

Maryi Pan ..
Obraz M. B. 'RóżańooWtei. wajdujący 'iię IW Waty.krunie, ~o,wa.ny J)irzezn,y-;I ~krótemE,,:an..
wtłiOJSkJVego maa,flltza Gioval1!l1i BaWsta (JaJl1 Chlr:zcióieil) SaJvi Gur. 1605 ,r., !Zm. , geli ł streszczenIem
1685), 2,'WlaJIle,go, od l1l1ieis'ca urodzenia SalSsofeifatto.
"
";.' ~':życia c h rz e ś ci..
~·iań sk i e go. Oj-

chwili obecnej nie~ są
mniejsze od kI ę s k
,
. , c i e c świętyprzypo- '
w przeszłości. Świat.
trapi kryzys moralny i duchowy, łecznę; powstaje komunizm, odma- i mina, jak slą"W' ił R 6ta iri e,c
wyW?łany zapomnieniem. o ,Bogu,; wiając, w~zelkich praw' 'włast;IoŚ~i_! Leon, XII,l i\VVkt}łda cennosć 'tej, WG,
Yła~me głęboko dręczą warstwy spo prywatnej; kult panstwa, pragtlIente Ldłitw1Y,gdzie"pO"'powtarzahyćhslO-

:.,.j;.",ii";'>·

NIĘDZISL~\2~~ga':' fQ"J ..,,....

wach Pozdrowienj~l' A:11elsl<i~go1
wtrąca s'ię SłOW~l ModUtwy Pml~kiej
i g-dzie modlit\va duchowa nieJąko
przenika 'i podtrzym),ije JtlodlitWę
ustną. Sławi przetoępcyklika to)p~

"
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hożeństwo

tak cd.downie przez s~v~
Dominika rozpowszecHnione i p~{h
. '.
ystusa JJetuśjk') :Jakoź',,~
pagowane. Wymag~l ono .umys!o;v lest słuszna, abY'lIl1' la' t(). r()zumlał O'WtłirZłUlde' 'u,! abyścIe
prostyeh, leez poboznych l własme wszystkich,dlałego. ii w~s,.ll1a.hl 'W sercu tytec niejsteg9ź
dlatego kształci dusze cbrześc,Jlaą"i,i 1llwl~~eI1l~~;tąoill1~ i wODlou,ie; i~~u,~icr '
, ".
skie w ducbu pokory i dzłecłę'ctwa,. dz~il1, 1ł:w!ł'ł1J~lIł;żę wy,.w~z$lsc~ . ~9,!a*,~)'~ . ni.
. , .. '
"~r .' ' ...> , . ' " ·~'::R.·J..I, s.zeJe$jele,Je,w~setamego.Albqwu"ll1 swla:d~ Chrys
ew~ngeh~znego. . "~~, me. mllu~l<. łj~.lHemmi le~t>:BQg~lako.pragitęWas. ~sz~st~<h I .'(
lu
.żaaIec .mIal C~C,lCICh' ~srQd.6~Q~ ..
EW'ANOELlAiŚ'WT:~: .
st
wszclklch staJlOw. lączmez ludźmI
. ' ..... . ' . . "'.' ",,'
, . ' .'
!H
najbardziej wyksztalc9n.ym,if>nię!1~G~· .... zaPisąna:,uśw.;~Mą;t~us~ą,.~':,~i)z4~ialc~;22;li~lłt·.8~hi~·
I)i
mijahtc książąt i królÓw ,którtly z lu ." W on czas:. Odszędłszy' fary'Zetl"', wi, 'czY'nie?ł A'Jezus, . . .
y'. st
bo~;cic( odmawiali co dzień I(óżanicc. ·szerądziU',lakbyJęm~ą;po~h:WYcić I dośĆ,f' i~h.: ~ekł:,'i,C~~Q,W"~"tł,:iiku .. · w
Niew<tlpli~viC pod(:l:n~ nal?ożeń- ~mowi~., I~słali muo.uR~~i?~ S~?:I.si~ie o~łudnł~ł;~P:()~~z~~~!p1im~n~:' PI
stwo ~wracane do ~al~WJ~tsze) ~an- ,Ich ~ Her~la~a~ił. ~OWląC. t9Na,~ltę ę1hrns~owa •• A,·~.tI~,*zY~J~sh k1
ny rT11le Ona przy]mwc.' Jak 5wmd- ~zYCłe~Ut W:lenł:yzes JeSt p~awdziwYł \grosz. lr:zekłuq,.Jezus.",CZYJ Jest ,'\
cz,\ Jej zalecania' w objawieniach w \ ł 'd~ogl BozeJ w praw.dzien8!1czasz,ltenG~~az ł 11'8Pis?" ~zełdl~ur f.Ce.. ŻI
Lourdes. Ojciec święty wzywa prze- a me dbas~ na nikogo. albowiem nie s~rslp • ~tedy .powiedział·~I9: .,Od.. z
to do publicznego i prywa.tnego od- o~ląda~z· SU~ na osobę l.udizką: po .. ' dajci~":łęcł,COJest ~a~rsktelo, ~e ..
mawiania RóżaJ1ca, szczególnie w :WIedz-ze na!11.tedy,. co Się Tobie zda I sarzowł~ a co Jest,Bozego, Bogu •
p
-et.
roku bieżncym, i ufa, że, ja]( strasz- ~e, czy godZI Się dac czynsz Cesarzo
\:
:1a sekta aJbi!Ycns6w pokonaną zostala przez wzywanie Maryi,tak też dosłownie:
Wreszcie ponieważ właśnie w pra 'l:
P()korL, .. ~ będą tc sekty, które, jak
"Inny jeszcze motyw zmusza nas sie pUblicznej z zuchwałymbezwsty" tdzisie,isi komuniści, podsteoem swym do zwrócenia się do was listem ni- dem rzucono przezłośUwą óbelgę na
i obłędem przypominają tamtą. Jak niejszym. Pragniemy, by wraz z na .. Nąiświętszą Pannę •. ulę możemy po ..
czasu Wypraw Krzyżowych, wszy- lł.mi wszystkie nasze dzieci wChrys .. miną,ć skorzystańia z te) okazji, by l
scy mieszkańcy miast i wśi wznieść tusie łączyły się, skła~ając dzięki wraz z episkoJ)atem i ludem tego na.. 1
winrii do Najświętszej Dziewicy ufne, wzniosłej Bogarodzicielce za szczę .. rodu, -który czci Maryję, Jako Królo- l
błagania. Pożytecznym to będzie śliwie przez nas odzyskane lepsze wę ~orony Polskiej, złożenia .Jej z \ J
nie tylko dla pokonania wrogów i- zdrowie. Łaskę tę przypisuJemy' wyrazami naszej dla Niej czci na..
mienia chrześcijaf1skiego, ale wzbu- szczególniejszemu wstawiennictwu \ łeżnego tej Niebieskiej' Królowe) zadzi także w wiernych nowy zapał i Dziewicy z Lisieux, św. Teresy od I dośćuczynienia
i
napiętnowania
nowe C;}oty. I~ozpatrywanie świę- l Dzieciątka Jezus, wiemy jednakI ze przed całym 'światem tego bluiniertych Tajemnic Żywota Pana Nasze-: wszystko jest udzie:ane przez Naj- stwa JK)petnionego bezkarnie, iako
go i Jego Najświętszej Matki rozpa-. wyższego Wszechmogącego Boga rzecz" bółesnei i niegodnei narodu
li na nowo nadzieje osiągnięcia do-! rękoma Pani naszej Maryi.
' . cywilizowanego".
bra wiecznego i ptzyczyni się do' ~~~~~~~~~-~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
wzbudzenia w nas dla Chrystusa, I
ł
kt6ry tyle dla nas ucierpiał, nowej
jeszcze gorętszej miłości i nauczy
.
I
. .
jak najmocniej kochać naszych b1iź(Dzlsi;e Ize potr~e.v spolecz'ne).
.
nich.'
.
Już na kilka lat prze.a· wójną za-, szybcieJ 'w handłu z nowo odkrylty- .
..,
. częła się w Europie bieda. Przyszła mi'kraiami. Powstały liczne fabrYki
.
Aczkol.wlek Olcle,c s~: pragme, , ta bieda do pailstw, które były przej' perkalików, wstążek, pacior.ków.'
by pobozn~ praktyka Roz:,nca roz- tym bogate. W Anglii, francji, Niem i szkla, świecidełe!k, porcelany i t. p. •
szerzyła .sIę we wSzYStkIch war- i czech i Austrii coś zwolna poczęło Całe tonny tego towaru ładowano
~t~ach s p o I e c ~ n ~ ': b, ~ałec.a się psuć. Zmniejszyły się zyski przed wporiach angielskich, francuskich i
Eą ]ednak.. w szc~o}n.os~l bOJ~wm- siębiorstw i kupców. Zmalały zarob niemieckich na okręty i transportokom ~~~]ł. ~atohc~łeJ l rodzm~m ki robotników.
.
wano tysiące kiloIDe'trów przez 0c~rzescl!~n~kł~ kto,r~ przez :vs?~l-I Co się stalo?
ceany. Jedni kupcy wozili te rzeczy
~e. odmcl wlame Roza.nca USWI~lą, Ażeby zrozumieć, co się' stało. do Brazylii i Kanady w Ameryce. In
~;cJanv dom,oweg,~ ogTIlska. CZefPI!,\c Itrzeba sobie przed tym odpowie- ni jechali do swoich kolo:lij w Afry?,ł.ł:D.ąc y zen DO~OJopogodne~o WSD?t- "dzieć na inne pytanie: skąd się wzię ce, jeszcze inni do Australii, do Japo
zy,:~~a. N~pom~lenJa ~,e~ol}le pom~- lo bogactwo tych pańśtw europej- nii i Chin, do Indyj albo mi wyspy.
chaJ~resz.tą ~u;d~ OJciec s,:". pr.zYJ~ skich?
i nie cywilizowane ludy
dawały się
mUJą~ n~ ~u.d,lencł~c~ no~ozencow I
Czy kupcy angielscy zarabiali naj przez jakiś czas oszukiwać. Indianie.
! więcej u siebie, na rynkach swoich Hindusi, Australijczycy, Chińczycy,
obdal zając Jch rozancaml.
Kończa.c l,lcyklikę. mówi Pius XI' miast? . Nie. Oni woleli bogacić się Murzyni - za fabryczną 'tandeteeu' 0
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Poda;ellUg do Hli.'doIlUO.ici CzgtelnihóUJ i H'spólpracoUJnihóHl
"f}Gazetq Tqgodniowe;'''fJI żeredahc;a ."Gazetą 1fągodnlo""ei"'bę
dzie przeniesiono UJ bieżącVIlU IlUleliąclU do "'elCe Od 2&-90
paźd1f.lerniha adres reda"c;i I adllUlnlltrac;1 będzie naltępu;ąllJl .
cq: /Kielce, ul. Ks., BIshupa BandlUrshieqo 2. PrqUJatnq zaś adrel,
redahtora9 hs. Stanislawa BoroHliechleqo." /bez zmian V (/H.olfliecpolJ.'
".

/.

C;"I~~r.~c42. " . i . .
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·'i:j.()pejSI~t\

dawafibez9cnt1c
. .
" tnicy:fezrniellco'
:f(ohiclY brały perkalikowe sznmtłu, rejbić l
'. dobrzc::~MiesikaH<
~:H p:lciorki .szkla!lC, J~·ąY, .mlPa~stkjtl w pr~y~woi
. l~iesika~j~~h,.UOie.:Atid
:\vsŁ,\źcczkl. MQzczyznr kttpowah ty- . ral! Się t
,',
hdostą~nH),ledl1l Z-_"""'"
gOji{()(I, oczywiście w najgorszym ga-' oszczędzaliJ '.' dlisię,! drudzyu~
~~tllIl\U iall<ohol~ potem,' kiedy niceo żywaliżycia,.bomicli z,a co ijttż
S? zlł1'ltlrzeli, brOll i ~lmuł1icję, noże,
w młodośd tradH zdroWie> wpijań":
~hi rzt;uzia gospod,~rskie ! ·rolni~ze. Ale stYłiei rożPuście n~ l?fukach.osa.d i
.~~ \dluki szło zawsze 'OUlO; tysiące be-I mIast fabrycznych] p(>.rtowy(;h.Ale ".."","'".
I i czek oziennie opróżniano w Amery_l kt6żby się o, tq troszczył, kiedy ze
~t· ce, w Afryce, w Australii. Bo pijaka- wsi przybyw'alil1oWi n)boŁnicy ze
sa mi łatwiej rZ'ldzić, łatwiej ich oszu- świezymi sitami..
l.fza• ., ...
!\ać, niż trzeźwych. A co za to doOdkądzAl11eryk:i sprowa((z()hodo f Z .F'."Pn;.",.f
. stawali kupcy i przemysłowcy euro ,Europy ziemriiaki,'s~ałysięonegłów' G()
pejscy? Dostawali zł'oto i dł, a men ty". , nym p,OzYWienlem calej ",' IUdn,OŚci. "",.~...
). perły? korale i <!rogie kamienie. Do..
. ."
,.'
.. ",.
·'1
y stawali kość słoniową i futra.' A
. .....
' ", ·1Ił ń', "'t: , "
,.. w ślad za kupcami szU misjonarze:
SW~
y
~. prote.stancc i tłumaCZy"._ ,Półd2ikim
dla parafii TumHn.
li kranowcom, że powinnizię, ubierać
.
,
t w angielskie i niemieckie materiały,
'I'W l?s~at!z~imknury,letr~e do~oSiliśml y o JlOdśwOię~eniy Domu Katolickiego
.. że powinni kupować przywożone; w um lIlIe. o aZ)'1 ej WySłano (epeszc o Jca sw.
.. z Europy przedmioty zbY'lkti~
,I
W tych dIliach proboszcz wymie:1ioJliejparafii, ks. Wf. Morak, ol europa się bogaciła. RozwiJał się I trzymał od J. e. Ks. Nuncjusza z Warszawy następujące pismo:
przemysł włókienniczy, PowstawaNUNCJATURA APOSTOLSKA.
Warszawa, 1.10.-37 r.
ty huty żelaza, stalownie, fabryki
Przewielebny Księże Proboszczu!
wszelakich narzędzi metalowych, fa
I ,bryki broni, huty szklane, fabryki za:
Cieszę się bardzo z poświęcenia Domu Katolickiego,
który z pewnością
, bawck, tyt(miu, g-orzelnie. Siłę napę-' łJrzyczyni się do lepszego' zorganizowania Aikcji Katolickiej jej rozwoju i douowq dawała maszyna parowa, póź-' broczynnej działalnGści. Imienj,~m Dostojnym Ojca św. zasyłam błogosławień
niej także motory spaIi;:lOwe, pędzo-; stwo Apostolskie gOl'Uwemu Ks. Probo-szczowi i wiernym tumlińsldrn.
ne benzyn'l i ropą i silniki elektrycz- I
(-) t Ks. C o r t e s i, Arcybiskup
ne. Wprowadzono mechaniczną 0-,
Nuncjusz Apostolski.
bróbkę surowca, maszyny t·kackie i i
Z okazji tej samej uroczystości otrzymała również parafia TumBn
wszędzie, gdzie tylko było można,
błogosławiellstwo pasterskie od J. E. Ks. Biskupa fI'. Sonika, Administra~nżynierowie wymyślali maszyny,
pracujące szybciej i taniej, niż ręce' tora diecezji.
•
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cza~, florę, wył~dowując ~wą wolę Bożą!"
wsclekłosc na małej męczenmcy,
'vVn:iszde,

leJ..

po tylu godzinach przektóra w głębi łodzi cierpiała w mil- pędzonych między niebem i wodą,
p o w 1119 C.
czeniu, modląc się cicho.
ukazała się na 'pomaraI1czowym tle
T'omllll!lII4llllle III wlol'lJdego IbrJI POlllllun'tIlJrllllj.
Widząc ją tak zamkniętą w sobie horyzontu olbrzymia ciem:la masa.
Lecz w chwilę po tym potężny' i spokojną, jak anioł, przestępczyni ponad którą świeciła latarnia morwybuch zabrzmiał wśród burzliwej szalała z gniewu. Ta twarzyczka, ska. Zapadał Cichy wieczór, a na nicnocy: zamck zadrżał w swych pod-: z której promieniowała nieskażona bie zabłysły pierwsze gwiazdy.
stawach i wieża rozpadła się na I niewkmość,' była dla niej niedoznie- Lustrzana powierzchnia morza, mą
uwie części, pochłaniając całą bandę sienia, gdyż dobroć jest cichym, lecz cona tylko uderzeniami wioseł i śla
w swym kraterze gruzów i płomie- wymownym wyrzutem dla złych.
dem, który zostawiał za sobą dziób
:li"
.
,
'."
I - Teraz wreszcie jesteś w n:oich łodzi, wydawała się jakby usiana
Z bezpIecznej odległoscl polIqan- rękach i nikt'cię z nich wyrwac nie złotymi słomkami. Więźniowie zaci patrzyli :la tę piekielną masakrę. I potrafi... - szepnęła jej nikczemna chwyconym wzrokiem przyglądali
\Vtedy Maria powiedziała do brata, I syczącym głosem. - 2bliżaJ'ąca się się temu magicznemu widowisku; od
który przyg-lądał się przerażony:
i noc przyniesie ci gorzkie niespo- czasu do czasu przeszkadzały im
- Tak się stać musiało: oto strasz: dzianki i już nie będzie pocieszała tylko syczące głosy ich towarzyszy
liv/a zemsta Boga,
w 'twych cierpieniach Violetta... 20- podróży, którzy, gdyby byli mog-li,
, ,I zapj'akała. na.d tą niez~i~rną m?- Ibaczysz, zobaczysz, co to będzie zą pozbaWiliby ich tej niewinnej przyg'lłą bez krzyza l bez nadzlel~ w kto- ,noc, pełna przygód!
. jemności.
rą wpadli, być Inoże z prz~kleń-I Doktór, który wszystkiego słuW miarę, jak łódź zbliżała' sie do
stwem na ustach, wszysCY' CI zło-' chał drżąc, od czasu do czasu spo- tajemniczej wyspy, widać było coCZYllcy.
glądał z miło~cią na swą protegowa- raz wyraź:Jiej zarysy zamku o obron
I~OZDZJAŁ XLIII.
;Ią, którą pocieszała nieco jego obec .. hych wieżach, który wznosił się, ma':'
W królestwie tajemnicy.
: ność. Leczeo będzie, jeśli ją oddzie- jestatycznie, jak olbrzym, panujący
Dla t1wojg-a więźniów podróż na lą od nie~o i pogrzebią w głębi ja- nicpodzi~lnie nadtyrm samotnym obWYSPl; Aluorncy była nader uciążli . . kieg-oś ,lochu? Na tę bolesną myśl szarem. Zaden z więźniów nie odwa- '
wa z powouu ciągłego znęcania się' przesł'odki i tajemniczy głos szeptał żył się zapytać, czy był to już cel
nau nimi przez te bestie ludzkie, któ- jej słowa pociechy:
ich podróży, lecz oboje domyślili siG
I:e . im . towarzyszyły: "Przewoźnik
"Ufaj, floro, opiece Matki Nie- teg-o. Potwierdził ich przypuszczesmlerCI" otrzymał ·od ArnDta spc- bieskiej, która nigdy . nie opuszcza nia "przewoźnik śmierci".
cjalnie surowe rozkazy, szczegóbie Uciśnionej niewinności i zaWsze tkli- Patrzcie! - powiedział, wskaodnośnie doktora Gemmona. I(ów- wie lagodzi 'cierpienia które zdobią zując w stronę wyspy. - T0 będzie
. nież i Aua I(ichard przerażał,~ przez czo.ła zdających 'się 'całkowicie na wasz grób ... Tam upard zostają pod-
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Co'prawda •
dy ,w koloniach

zresztą zabrakło
Teraz złoto trzeba

ze złotonośnych
CO się nie
zawsze opłacało i wydobywać che~
micznie z żył kwarcowych.
W każdYl1ll"azie kr~jowcy w ko..
lonlach, przyzwyczaJeni do 'europei~
skich potrz~b{:g()sPo~rczych, wciąż
jeszcze kupowali przywożone z .Eu~
ropy towary. Dawali .za to Europie
żYwność ł surowce.
Ale Już około osiemdZiesiąt lat te!"
mu rozwinął się potęzny przemysł
nie ," byłQby .jeszczl
w Stanach Zjednoczonych Ameryki
gdyby;nle, wojna,
Północnej. W Amerycesprzedawa'
,nę~.Wol*llf ,
no Już tylko wyroby amerykańskie;
,.w.,ic~le.wol'
były one tańsze od europejskich, bo,
ptzemY$łow.:'W'>Belg~i.
robotnik w Ameryce był o wiele tań
we
ł w, polsldell<~tres6w
szy (szczególnie małe zarobki wy"
I Ce. '
,
ł.,fabrykl~s".~~zo·'
starczały dQ życia robotnikom, ~pro
l stały ,zniszczone wCzas~erewoJucJ\
wadzanym z Chin), a po wtóre boJs~wlckieJ. NlemłeClklełO(łzlepod
fabryki były na miejscu i przewóz
wodJn~~tł)płły ~ro>l~
',., ,
towarów kosztował mniej. niż przefrancuskich statków'
, ch,
Częśc robotnikówwygi:rtęła,na tron ..
wóz towarów z dalekiej Europy.
Około czterdzieści lat temu powstał.l'
'
tach. L'Udność innych częściświat~t
znów nowoczesny przemysł w Ją..
nie mogła i nie chciała czekać, at
panU, wybudowano tam fabryki na, Dnia 2 październi1ka b. r. mirnęło, 25 I.alf I)d w Europie odbudują fabryki i zała··
wzór angielskich, otworzono linie 0- śmie.rci piOlski,e!gIO aip{)/stlOla trędo.watY'Ch 11a dują towarYI1a okręty. Skorzystali
krętowe. Z Japonii poszły towary na MadaJg,wslkarze, O. Jana Beyzyma: T . .1. z tego przemysłowcy i kupcy wAm€'
całą Azję i także były one tańsze./ O. BeyzYtm urodzi! się w dn. 15 maja lS50 T., ryce i Japonii i pozakładali swoje Iiniż towary niemieckie, czy rosyj- I zmar:ł w dm. 2 p!aJŹidzi/ernika 1912 r. W związ- nie okrętowe, kolejowe, domy hanwszędzie tam"
skie. W kilkanaście lat potem, to zna I iku z tą uroczY1stością podajemy zdjęcie O. I dlowę t sklepy czy mniej więcej trzydzieści lat te- i J,ama Beyzy1tlJai T. J. (lWed!trug oryginaln.ej fo· gd~ie przed tym praCOWał przemymu, budl!j~ się wielkie przędzalnie tog,mfii z Ir. 1911). Artyjkul :o. wspomnianym s~owi'ec.. i ~upiec angiels~i, niemiec~
bawełny ł Juty w Indiach wschod- OIpie,klUJnie trędlOfW:atyah da1i:ś.my w Nr. 41-Y111 kI, belg1jskl czy francuskI.
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dani mękom głodu, jak hrabia Ugoli- uśmiechnęła się ze złośliwym zado- / duch umartwienia chrzeŚcijańskiego,
no, i straszliwym konaniem płacą za woleniem i kazała odrazu oddawcy j który broni anielskiej cnoty.
:1ieposłuszeństwo względem rozka- listu, aby wprowadził do niej obie
W miarę, jak wchodziła po tych
zów "pani", która króluje w tym oto ofiary. .
,schodach śmierci, dziewczynka czuzaczarowanym zamku...
'
I W chwilę po tym przewoźnik wró- ła, że jej sytuacja pogarsza' się, gdyż,
Flora poczuła, że umiera ze stra- cił, by zabrać dwoje niesz~zęśli-l' pomimo nieustannej czujności, okrop
chu na samą myśl o okropnych pró- : wych.
.
. ne widma uwodzicielskich' rzeczy,
bach, które będzie musiała przegć.
Chodźmy!
rzekł. Ważcie s:postrzeżonych niechcący, wirowaDoktór wzniósł ku wygwieżdżone- / dobrze słowa, bo od nich zależy ty w jej głowie, przejmując ją smutmu niebu oczy, pełne fez, lecz nikt: wasz los. .
ną obawą zbliżających się win.
z nich nie odpowiedział na te okrop- \ Nie dodał nic więcej. Więźniowie
Wielki Boże! To więc miała być
ne słowa, które kryły w sobie tyle I spojrzeli sobie w oczy i zrozumieli ta straSZ:1a próba, z której mogła ją
tajemnic .. Teraz już niewielka od- I się odrazu, Okropna i decydująca; wYbawić tylko matczyna ręka Dzieległość dzieliła łódź od wyspy i, wy- I próba mial a się rozpocząć. Przestę-, wicy...
tężając wzrok w stronę zamku, któ- pując majestatyczny próg przeklęte-I Flora odnowiła w duchu swe pory zajaśniał oślepiającym światłem. ~ go zamku, Flora pojęła, że weszła śWię.cenie się Niepokalanej, gotowa
dziewczynka ujrzała ;la środkowym I do królestwa zła.
raczej postradać życie, niż stracić
balkonie panią z diademem na gło-I Otarła sobie drżącą rączką łzy, •łaskę Bożą.
wie. Spojrzała na nią z od~a~ą:pani !h:f6re prze~ł,:niały jej .wzr~k, i z d~t~ I 'Ykrótce po tY'!TI więźniowie zowyglądała młodo, ale zły Jej wzrok ClęCą ufnoscIą poleCIła SIę słodkIej I stalI wprowadzem do bogatych aparprzejął
dziewczynkę
dreszczem. Królowej Nieba, która ze swego pro~ Itamentów pani Kanfman, która przyCzyżby to była "pani zamku"? Gdy' miennego tronu śledziła ją z pewnoś- : jęła ich lodowato, siedząc na pięknie'
przy lądowaniu dziób łodzi uderzył cią spojrzeniem macierzyńskiej opie- haftowanej kanapie. '
Hebanowe jej.włosybyły spięte'
o brzeg, Flora otrząsnęła się ze ki.
swych trwożliwych myśli; na gwizd j Pierwsze ponure wrażenie odnie- i złotymi klamrami, w, które były
przewoźnika został opuszczony zwo- ! śli więźniowie, gdy, wchodząc na; wprawione wspaniałe topazy; była .
dzony most. Wówczas, przy pomo-' piękne marmurowe schody, zoba- I ubra:1a w jedwabną suknię, a. na rę
cy kobiety, przewoźnik przywiązał czyli wyryte na ścianach bluźnier-, kach nosiła subtelnie cyzelowane
linę do pierście:1ia przystani i smut-' cze napisy, wyzywające Boga, oraz bransolety.
na gromadka wyszła na ląd.
!kme, stawiące króla ciemności.
I Sala przyjęć była wspaniale ozdo~
Pozostawiwszy więźniów pod opie: Na każdym zakręcie schodów sta- •. biona artystycznymi, lecz pogański
ką kobiety, przewoźnik wszedł do. ły pogańskie rzeźby o klasycznych mi fręskami; ze sufitu, pokrytego
zamku, .by oddać pani list Arnota.
formach. Flora pospiesznie odwró-; złoconymi stiukami, zwisał świeczPrzeczytawszy go, kasztelanka cila od nich wzrok, gdyż ożywiał ją nik, jarzący się, jak słońce.
. .
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Oficer niemiecki o misjach.

Niejednekrotnie słyszy Bię z.arzuty:
poco
misjonarze narzucają ludności po
Związek Przyjaciół Najśw. Maryi IWIs.kute~ bra.ku dozoru . W dalszyn: c~~.
.
gu sweJ OId,ezwy ZWIązek' PrzY.1aclOł gańskich krajów obcą. im całkiem reliPanny.
Najśw. Malryi Panny uprasz.a:~ również gię? Poco zml1 sza.ią. .h~ do czego~. co
W Belgii powstała nc\',;a organizacja o ukwiecenie tych kapliczek i o palenie jest dla niej dalekie i niezrozumiałe
pod naz1wą "Przyjaciele Najśw. Maryi przed 'wizerunkiem
Matki Boskiej i co może jedynie 'wprowadzić zamęt 'w
pojęciach ?.~ Odpowied?i<~ na to do pe'\Y
Panny". POSJtawiła ona Bobie za zada- świec lub lampek.
nego stopnia może być oś\viadez€nie
nie ochraniać przed ruiną kapliczki
i figury Matki Boskiej. Założyciele Ośrodek działalności misyjnej je-. c,zł.o\"ieka, który naj zupełniej bezstronzwiązku "Przyjaciół NajRw. Maryi Pan zuitów W Chinach zbombardowany nie i na podstawie osobi\stego doświadczenia 'wydaje sąd o działalności misjo
ny" wystą.pili z a,pelem do wszystkich
Według
wiadomości. nade8złych z na\l'lY.
Czło\viekiem
tym jest ni€jaJd
wła,{1,cicieIi ka,plic1zek przydlmżnych, aby
katolicka m i s.i a francuska w Fischer, ofieer niemiecki z czasów
więcej dbali o stan ich i inne dOlPUis:Zlcza Chi,n,
l i do tego, by artystyczne i wartościo Sienhsien została w dniu 24 września przedwojennych, który, służąc w oelwe tak z punktu widzenia estetyki, jak b.r. zbombardowana pnzez wojska ja- działach niemieckieh w Afryce Zaehod
i hi,srtorycz.nego figury ro'z;padały się pońskie. Mi'sja ta stano'wi ośrodek d'zia \ niej, miał sposobność zbliska przyjrze(~
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7) Papież intonuje dziękczynne ł~Te nymi jej cnotami, obok wielkiej llll-

·
" M a. Z aLisieux.
~t

lilii B R Illli.
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ęt

Następuje

lości Bożej,

uroczysta msza
a "Deum".
papieska, podczas której Pius U-ty skona1c
o
Tereni i

była niewinność

i do-

posłuszeństwo. Posłusznie

wygłasza przemowę
św.
przyjmowała każdy rozkaz postanona krze ;le Ojca św., któ- prźykładach, które z jej życia czer- wionej 'nad ni,\ \vładzy. Posłusznie
rego otacza tłum dostojników we pać mamy.
zwłaszcza z doskonałym podelaniem
wspaniałych
papieskich szatach.
Przez' całą resztę dnia wspaniale się woli Bożej, a tym samym i z r:1Pius lI-ty zasiada na tronie papie- oswlecony dziedziniec i bazylika' dością, przyjmowała wszelkie prz~'skim. Adwokat kO:1systorza zwraca przyciągają tłumy wiernych.
I krości i cierpienia, które jej Bóg zsy
się do niego uroczyście z prośbą o
VII.
I łał.
.
kanonizację błogo Teresy od DzieTyle wspaniałości wierlczących
Kiedy nowicjuszki zapytywały hl
ciątka Jezus.
Ceremoniał,
przery- tak skromny i pospolity zdaje się ży razu jednego, co mają czynić, aby
wany chóralnymi modlitwami, prze.., wot! Ileż stąd dla nas nauki! Roz- się uświęcić, odpowiedziała: "Wyciąga siG przez czas jakiś, aż naresz mai te bywają zadania świętych i ich pelniajcie małe cnoty". Jakoż życie
cie Namiestnik Chrystusowy ogła- zasługi. Zazwyczaj najwięcej uwiel jej całe składało się właśnie z wysza dekret o zapisaniu w poczet świę, biamy tych,którzy ponieśli śmierć pelniania małych, ale Ciągłych aktych błogosławionej Karmelitanki, I męczeńsk,\ dla Chrystusa, apostoło- tów cnót. Roboty pospolite, ale 'jak
przeznaczaj,tc dzieil 3D-ty września,' wali wśród pogan, spebili wiele mi- najdokładniej wypełniane. Małe udzień jej śmierci, t. j. "narodzin dla łosiernych uczynków.
przejmości wzg-lędem ~bliźnjch, ale
nieba" na obchodzenie jej pamicltki. I "Mała Teresa" nie odznaczyła się wypływające z serca pełneg-o życzI brzmią teraz w kOpule kościeI- I niczym podobnym, ho i;mą była dro- liwości i pobłażania Małe umartwie
;lej radosne fanfary!
Biją dz\vony! g-a, któr'l jej Bóg wyznaczył. Ołó\v- nia, ZarÓW?lO miłości własnej, jak i
\VI1()SZ~t
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Rię .pracy misjOluarzł' katolick)ch. OWf,lrcMwlac·h mJsyjnYcbm:~~du.i~ ,się Jat·: . '. • J~kle 8ą pr~u8~cfe~lą?, . .'•. , . j
('{) pusze w swym nled-a-;.vno '~'Ydanym n~ skarby dawnych cywlhzacy~.~t~ranMI}lOto franeusk.. e.ł.a;n~Hi~l~kle~a:
dziele "Oficerowie niemIeccy w Afryce me przechowY\~ane. BezlH'aCYn:,ISJOnazct~ltak przed~tawlaJą'o/YJJ*JSP()t-.
Zachodniej": .
.
rzy dawnO'by nIe poz()~ałO'lPo Olch. ś~a IHHUą tychdw()chdykta;tor6w!> .'. .
.,:\fisjO'narze, którym n~ewątpliwie na dm: ~ało. ~tO' . narwet wIe Q tym. M1sJe
Po: pierwsze, WrZyteMl1ssoH;tiego
leży się niewiększa ni~ dotąd tr\vaga: I by~a~m~lJeJ :Ole... występowały wcale.w W Ni~~czechrządDie.ldwyZys!"
n~e . trl~o s~. apo;stołaml ~og~l}1. Są. om.. rO'h JaJlóego.8 .~.:pę~nego :f~naty~u z,d. o: Ikał. d!l.a. celów IJroP8g8ndY.:' .. wewltętrz
ro~vmei. ~t/ro~":'ll tradycyj ":'lelortY81ęC~; b~vcy. ~:ze~nyme zawsze hrały w o_I oej. Miało touświadomićllldności
lIleJ cywlhzaCJl l ku1tury. Om to ,zaczę,l! bronę uCle~lęwne lud?" tubyl?z~, z.a"Y ! "
1,' 'k' )" j , T . ··.;U)
"d ..
studiować ITIla17.-ec.za tubylcze, nawet sze pOŚlrednlCzyłyH pomIędzy mml a bla I mem cc lyJ. z7. !z.e. c.ta.I.,'- z." es. . ~a z, ?
tak trudne jak dialekt Hottenrotów. W łymi n:ajeźdźcami •
była soblC wlelkle~o. sPiTzyrmerzen ..
.
=
ca, a tym samym JeJ potęga, stwo-
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Skutki wizyty Mussoliniego w ;Niemczech. :~~~I:~I~~::;~:t~::~.i~zro~ła do jesz-o
. ,
.
. .
.
.
..!
NdstęPlllC oby dWIe stlony miały
Dziś już można powic.d~lec, ze ~el' kach; a me. \~ zgiełku I wrzawIC. Jak stwierdzić konieczność dalszej' roz ..
liliska wizyta Mussoltmeg(~ ml~ł~l to n: Iało mle.Jsce W tym ~Y1?a~ku. .' budowy osi Rzym - Berlin.
więcej na celu reklamę ~ wIelkoscI, I ~le ~Jeg.a Jednak kwest.". ze ł. z te}
Chodzi tu mianowicie o Wciągllię
niż sprawy kOllkrctn~. Zwykle bo~ głosneJ wlzy.ty mog~ te~ ~ymkm\c cie do zwj'lzku włosko-niemieckiego
\\'iem w polityce mlę~z~narodowcJ pewne ~kutkJ dla polItykI mtędzyna- AustrH i Węgier w charakterze
wielkie i ważne posumęcIa d.okony- rodowe~.
.'
.
równorzędnych uczest;lików. Nadto
wują się bez rozgłosu, raczeJ w taW tej sprawIe Jcdnal, me ukazały Hitler i Mussolini mieli zastrzec soiemnicy przy 7lielicznych świad- sit; żadne oficjalne komunikaty.
bie w rozmo~ach berlińskich catko:witą swobodę ruchów na zachodzie
I Europy i zobowiązać się w tych
: sprawach tylko do wzajemnej pora: dy. Hitler przyrzekł Mussoliniemu,
l że się powstrzyma od jakichkolwiek
kroków, zmierzających do zabrania
Austrii, która nadal ma istnieć jako
paJlstwo niczależne. Wzamian za to
: Mussolini zobowiązał się nie przcszkadzać
usiłowaniom
niemieckim.
zmierzającym do opanowania Au ..
strii w dziedzinie .gospodarczej i kulturalnej, oraz nie mieszać się do
; spraw polityki wcwnętrznej Austfii.
Co się zaś tyczy spraw hiszpalii skich. to nie powzięto żadnych poi stanowierJ, <jedynie Mussolini 'zazna; czył, że WIochy tak długo nie zmiel nią swego stanowiska w sprawie
l hiszpallskiej, dopóki gen. franco nie
będzie uznany przez mocarstwa zachod7lie. (Chodzi tu o wycofanie
wojsk włoskich z Hiszpanii). Należy
: zaznaczyć, że interesy włoskie i nie: mieckie w Hiszpanii pokrywaji.{ sic;.
IOba te parlstwa tak poważnie zaNadno'wszy krążolWlllik Wlto~ki w chwili spuszczamiago ze snocziI1Ji na Wiodę
Pl() ukończ,om,ei budol'wie.
angażowały się w awanturę hiszpań-
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rozmaitych zachcianek, ale ciągłe,
ilekroć razy nadarzyła się jej ku temu sposobność.
I tą drogą doszła do świętości.
Droga, która z pozoru wydaje się
łatwą i prostą, a była jednak najprawdzi\vszym bohaterstwem, boha
terstwem dnia codziennego!
Obok promiennej postaci Tereni
od Dzieciątka Jezus, stoi druga postać mniej głośna, a niewiele chyba
mniej za~tużo:1a, to postać Ludwika
Martin, jej ojca. Niewątpliwie jego
wpływ i przykłady najsilniej oddzia
lały na
dusze pobożnych córek,
z których starsze pamiętały jeszcze
i cnoty matki. Niev:ątpliwie jego gorącej pobożności i cnotliwemu postępowaniu zawdzięcza, w znacznej
części Terenia swoją świf;toŚĆ. Ale
świętymi są nie tylko ludzie kanonizowani. Wielu jest zbawionych, któ

rych żywot był tak skrom7lY i cichy, jako legat Ojca św., odprawił w baże mało kto wie () nich. Bóg nie zylice, którą poświęcił pod wezwaoznajmił chwały ich światu gł03ny- ·niem św. Tereni, uroczystą Mszę,
mi cudami, ale umieścił ich także podczas której towarzyszył orgaw gronie swoich wybrańców. Tere- ! nom chór, złożony z 2 tys. osób.
nia, w odpowiedzi na gorącą modli-: Po skończonej Mszy, której jedno
tWQ otrzymała od Boga znak, że tak' cześnie słuchał Papież w Rzymie,
w istocie stało się z jej ojcem i my Pius] l-ty przemówił przez radio do
wszyscy, którzy z jej Dziejów po- cal'ego świata, krótko, ale w sposób
znaliśmy tego wzorowego ojca, nie i budujący i bardzo serdeczny. lakoń'
możemy wątpić, że podziela on I czył słowami:
w niebie chwałę ukochanej swojej, I "A teraz.. :1iech spłynie błogo
wspanialomy~lnie Bogu odstąpionej Isławierlstwo i pozostanie nad wami.
"królewny".
' nad każq~m z osobna, nad wszystki
Odbyty w roku bieżącym w Li- mi waszyfni domami i drogimi wam
sieux Narodowy (fraucuski) Kongres osobami".
cucharystycz:1Y zgromadził także
Unosząc z sobą cenne to błogosła
dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Od wiellstwo i wzruszające wspomni e- .
północy sobotniej 80 księży odpra- i nie
odbytych uroczystości, picIwialo msze św. i udzielało Komunii grzymi polscy powrócili z Lisieux
św. Ilość obecnych obliczano na do ojczyzny.
.
przeszło Jon tys. Kardynał Pacelli,
K O N I f: C.
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ską, że w:yco~anie"się ,teraz s,ta!l1tąd żarty za peWJ:1egorodzajU?~lon probcie 'p,~w~żnJeiawa~yłoblr
, zr~e.czeme Się OSlą~uęt:ycb, Jt;Iz ~O- uy; w tet:l sposóbM~uSS()~I~l zap.cW;r(.pokoilu:ęur()peiskiego•., i '
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byłoby, dla t1Ich kIepskim m- ne chcewysondowac. OplUJę zamte.,1 AleliParyziLondyn'lHeząsypia-.
teresem.
. : resowanych paf(s~wtc(J'd;o i~h.zgo;.. jągrlJszek w popiele: '. paryskikQ-.
Czy zawarto umowy?
dy na tego rodzaJu proPQzycJę.
respollldent ,~G.łosu, Narodu" ,: dowi'lParyski korespondent "Głosu Na-'
Dwie mozlłwości
duje,: się, że tak w Partzu.Jaki. vi
rodu" pisze, że dowiaduje się ze l
,
.
.
..: .
Londynie. przygotoWują;' konfroien- .
źródła dobrze poinformowanego, iż! ,Są. wI.Jc dWl,e mozhwosCl: ~zn.o- z~wę, która wkrótce wykaże,.
,.
podczas pobytu Mussoliniego w Ber-wleme l. aktu (,;zte~ec~l ł~b 11~ClU,.oS ~zym.,Berlin zbudowana jest ze.
Jjaic podpisano tam szereg układów albo tez wzmOCmell!e ?Sl Berh~ -. stahKruppa, czy tylko Z włoskiego
o pewnym znaczeniu politycznym,' l~zYlll:.p.rzez p.rzy~t,ąplel11e ~o tel ?~l U:taka,fO:lU, oraz czy Wiedeń zechce
<J u' szczególnoścL
I Au~t!l1 l Węgler. la o~t':lt:lla m,ozh- SIę stać "wolnym" miaStem UdalIJ) układ formalnego przymierza.' wosc moglab~ I~ow~zme, zmlemc skiem, czy też pozostanie \vietnym
łJoz,ba winnego jednak charakteru ust~sunkow~~lle ~ Się ~I! p,ohtY,czny~~~ \ tradycji Dol1fussa
fu
wOJskowego,
: w srodkoweJ Lurople, co oCZyWb .
. . Martonł.
2) układ w przedmiocie dalszej po- i
Inocy dla gen, franco, przy czym:
ze strony Niemiec zobowiązano siG.
tylko do pOlnocy materiałowej,
,
.,) układ w przedmiocie ekspansji:.
g()spodarczej
obu pałlsh\' w Hisz-;I
••

rzyscl

A .

jk\l1ll.

-1)

układ w sprawie Austrii.

I

!

ramowy układ w przedmiocie i
()\.{'rnmnej tranzakcji kOll1pensacyj- j
Jlcj, dotyczc.\cej dostawy motorów:
i matL:riał{Jw 1()l:liczych dla Nie-:
.miec wzamiall za dostawc; armat:
i nt"lIt pancernych dla Italii.
i
Natomiast, pisZL: dalej ŁL:nże kO-\
resrmnden t, nic osiągnięto na razie .
p()r()zlll~~iL:lliaw sprawie przystąp~e-II
nia Jtalll do umowy antybolszewlc- I
,kilj niL:r1Iiecko - japo(lskiej, oraz.
\\ przedmiocie pc\vnych koncesyj i Slynmy polSIki §nie\\1a(k Ja<n Kiepura \\' dniu ~paidzier,nika śpiev.raf w sa.Ji Domu Katolic.
kie~o im. Phls'a Xl 'w W'all'szawie, prze'z:nal:nląc dochód z loomcertu na Fundusz
~()spodarczych \>..' Abisvnii, których
: )hmny Pańsilwla.
domagajq sic.; Niemcy.
Te dwie ostatnie sprawy maJą·
być przedmiotem dalszych pertrak- I
tac.\j na drodze dyplomatycz:1ej obu
7.~1 illteresowanvch rządów.
WARSZAWA. Rząd a Związek Nauczy- rych od dawna żądało całe S'połecz.eńcielstwa Polskiego.
stwo, poparte pr,3;są, z wyjątkiem ży,=))

ści

Pakt cZ1terech.

z

dowskiej i socjalistyczno -

komuni'ZiUją

\\ reszcie należy jeszcze podkreśZa.wies~?ny IPrze~ wł,a,dz·e zarząd Z,. cej. Jednak grupka nauczycieli, ikt6ra.
lit fakt, ŻL: \V rozmowach, które sic I~' P. wn10lsł prz~c.lwko temuz,aTlz:ydze- czerpała znaClzne dochody przy pomoc'"
dl ·t, ,p . I' '.
. d
M ' I nlU skal,gę do Mm1,steTlstwa Sp'raw We~ dawnego Zar,ządu, 'Z,a.częła wiehrzyć
(~ ?y Y \\~. )cr If1l.e ml~ zy
USS(~-1 wnętrzmwch. P,remier,g,en. Sławoj - wśród n.auczycielistwa. Wobec teg'O Mihmm I hl'. elano z Jednej s~ro:1Y, a ~lt. Składkowski, jako miniister 'Sipraw wew' nisterstwo Oświaty v.rydało ostrzeżeni"
Jerem, von Neur~t1~em I von l~lb-: nętrz'Ilych, 'Ogłosił oświadczenie, w któ- d,o' w S IZ y 18 t k i c h 'nauczycieli, oben tropem z drugIej strony, poru- rym pod.ał pOlWOIdyz,awies'zenia b. zarzą świadcZlając' równocze,ś,nie, że ci, któszono mic.;dzy innymi, możliwość za- du i wyZlnaczenia tymc:zasowe,g'O kie- II"zy nie posłuchają. zarzą.dzeń wła.dz i
warcia paktu czterech mocarstw, l"Iownika clzy1i kuratora. Zarzą.d Związ- wpl~owadzać będą do szkół szkodliwy
sprawc.; wzajemnego stosunku obu ku ,od dłuższ.ego czasu szer1.ył \v~ród dla dzieCi ferment, zostaną ukal~ani i
państw 'do A~lglii, sprawę morza nauczycielstwa komunizm i pacyfizm zwolnieni 2:eswych obowiązków. Ogół
Sródziemnego oraz sprawę zmiany czyli walrk"ę z obron'nością kll-aju. POlza nahc'Zyc~elstwa nie poddał się W'pły
statutu i reorganizacji Ligi Naro- tym wYisiępowałpil'zeciwko władiZom! wom wichrzycielisikim z wyjątkiem częś
dc)\,,,.
p~ń,strworwy:m. i. pr~eślad~wał \;'1sz y st-1 ci nauczJ:"ci~1i ,sz,~ół poWs'zechn~ch w
ki'
kICh nauczycIell, iktorzy me bylI p,rze-, WarslZawle I ŁOdzI, ,lttorzy z,orgwTIlzowa
\V związ u z moż iwoscią zawar- konań lewic!olWo _ kOlffiwnisrtycz,nych. Z li jed,nodniowySltrajk pI'looestacyjny.
cia paktu czŁcrech ukazał się w pół- pieniędz1y przeZlna,C'z,onych na leczenie i
Socjaliści i żydzi występują ,przeciw
urzl'dowej gazecie włoskiej ,.Gior- p0fIl10C dla nauCJzyciel,s,twa wydatkował
ko
usunięciu ,daJWlIliego Zarządu, który
naJe d'ltalia" artykuł Gaydy, który olhl"'zymie .Slumy na wyd,awnic:two ,pi/s.na
ich
pLsmo "Dz:ien,nik Poranny" wys! wierdza konieczność' współpracy ma komunizująco-żydo,wskieg) .. Dl ie:ndał około ćwierć miliona złotych ze
państw zachodnich w "obronie cy- nik PoranlJlY".
skłrudek n.au czyciel,SJkich.
wilizacji" i wymienia warunki, pod
Zada;niem
wyz:naczolTIlego .kurato11 a
Że przywódcy Związku są niezadowo
jakimi v\!łochy wziGłyby ud~iał w te Związku j.est przes'zkodzenie tej szkodli
"g() rodzaju systemie.
®/
wej dla ogółu na,uczy.cielstwa i całego leni z posunięć rządu, jelSlt I'IZlecrz.ą zroJ es t to powrót do idei Paktu Czte- społec2eństwa działalności i przeprowa zumiałą. W Zwią:Zllru były .duże nadu.ży
dZielnie nowych wyborów do Zalf!zą,du, cia finwnsowe, a cdonkowie Zarządu
reeh z dość interesującą zmi(ln~, które pozwoliłoby nauczycielstwu, w i ich POV1eczrIl\icy pod rozmaitymi po:sta
a mianowicie: Pakt ten miałby zo- olbrzymied więksZiOści patriotycz'nemu, ciami wyoią.gali ~o kilka tysięcy lZło- .

s tać powiększony O piątego uczest- narodowemu i bardzo ofiarnemu dla tych miesięCZIILie. Dochody Zwią~ by
nika, to jest o Polskę.
kraju, na wyb611 właścivvych i odpo- ły 'olbrzymie, ho sam osławi,ony .. ,Pło
\V kołach politycznych Francji wied.nich ludzi do Zarz,ądu.
i A:1glii ten artykuł Gaydy jest llwaTe SłuSlzluezarzą.dzenia

rz~du,

myk" dawał ćwiere ,miliona ~łoJty~h
któ- rocznie c.zystego dochodu, a ogól:ne· ()-

.. t

iALt:TA . I YUOIJNłUWA'"

nych,
to'wycih.stradmic

stud,i~,.el~,. Irow~~y.

kana)

I. wadm:a.jących 1 .t. d.
Ibędzie od 5 do 6~lni
będą 'powoływam

1911-...1915,

wl'lOku: .

·urod:zem w"

posiadający

ki:ttE~got'fę

C

iD.

SREM WIELKOPOLSKI.

I

Kupiect~-(J,

II i rzemios~o walczY;,
'~()lsk~~ Jni~t;
kupco\v
rz·enne.<ii,Imko\v
D{~]egacJa

J

~remsikieh udała Rięna

I

.>

4)

\vództw

o:.

k'rakowskiego,

óbjazd
kieleckiego

ł6dzkiego celem zbadania

waru,nków

i'-

j' sadni wa. RrE~mian nia tych
.
Jkazało Slę. ze WRZyf:.Cy
kupcy l 1'Z(>-

i mie.~lnie'y
byl1.

~Vielkopo.lsey .. ktÓl~ZY tu

dZIękI

po,parelU m1eJscowego "po-

łeczeiu~twa, rozwinęli sl'\.ve pJacó'wki, Y"Y
piepaj[~(' żydów z han(11u. Obok mch

I

powstają no,ye. już miejscowe,

polslde.
Postanowiono roz\vljać planową p1':,eę nad po.]szczeniem miae.t tych tl'zt"ch
województw. Osadnikom przyjda i' P"i mn.ClJ banki i miasto Śrem.

______!~~ZJ~~,l~~J~~ly_\\~r~: .z c~~ą ro<lziną jeździ po Pol~~~. szu,kając macy.
bro1y \\".v':lO:-;ił~- pJ'zeszło 10 mili(,mó,w zł.
' - ,znaczna t yc I1 l)]el1lę d zy
J C>C!J1
c
a k cZ(','>C
szła nie na pomoc dla nauczycielstwa,
ale na p(}pieranip w Polsce żnlow:-;ko k'omunist,veznego f()lk.<:.f.l'(}nt'l,·
L "". (} '.··.I·e ()o
S'kC.lI1'Czyło.
.
be."Jll·
''--"

firm~'

z:

,si~\

\\' rękaLh żydó\\-, którzy ci"gną
CH O DOIUnV.
't
Obchl)dzo.l1o
tu urocz',,'~cie stuleci\"
niego olbl zvmie zyski ze szkoda
dla
.
rolnikóvv', ro~pcrzad;'elnie to jest' bar- urulzJ n A rtllr:l Gr'Ott!l~ra. w.ielkie~'~
cłzo ·ważne. Chodz{ t\'lko, aby t:a Centra !nalana ll()h'k;e~(),. ktor~'. wlększ{),'"
I a po t Taf'ł
j ' rze
b 'pl';{C'(}wac
" l- (otl'zec'
ł
• :-;\\'\'('h prw' po:-;wwclł
tr3.~.ocznvm -,~':-l a (O
, · , · ' . T
l
d
b
h
I
'I'
kt'
,
Jladkc:m
P(}\\'"tanJ:\
StvezT1lowego
(10
\]'0 nyC'
]'(; nI (O\\'
orz,}' rowno. ' .
. lRI),
• .
,
• • I roku. CroitJ!(l1' urodzIł SIę we 'WSI Otty.
Skł d k '
cześnie winni sic., organizować w mIeJ-I
P renuer
a OWSkl o wyborach.
. n iOW.CE· () :) klm, o,d. rhodor,owa.,
s(:(J\\ych f:.póHzielniach.
'
M.' l,asto tlr{)('z:v.':-;C](~ obcl1.odz!ł(.J t€', n
W zwiazku ze zbliżal'ac"mi "ie w cześ. sołtysó'w
"
Służba zastępcza.
' Ze b ł'a<l
ł
Ił
k Ilk U:'>t
d Polski, \\'.\·boramil1<~
i p(;d-'
dZlen.
SIę o )ł·zympl.
sołtysów premier ,,·.\'Cłał do władz ad:\1. S, We\\'nętrzn~-('h ogłosiło Sl-cze- sipczna pr.'cccsja. która ze sztandarami
gółowe pl zepisy. t~'('z~!ce sip p(y\voh,'wa kfJ~cieln,\.'mi i s1Jołecznymi wlah
Jl ;.
ministracyjnych
I \\'Qjcwod6w
i :-;taroy
"
nia do zast\'j)(:zeg'(I, ]lll\\'szechneg(} (J!JO- chodem na \de~·, Tam odbv:a !'ie m",z'(
stów) rozporzą.dzen ie, ,\' którvm j)o!("'k
' 1<'
cił. aby ułatwić ludn()~ci s'\\'oboclnv wv \\'Ią.Z 11 w().J~ owc170'
polowa, flo;więcenie kamienia \\'ęgjpL
. . I Prace maJ'l
by!' \\'\'ki nvwane n'l IH}
", ego p(lc!·kośc·jńł i liczne T,Ji?:pm(,wi3Ili;!.
ból' odpowiednich jednostek cieszan"ch
. '. ','
, "
.'. <
-"
sie og6lnym zaufal;iem, W tym celu' na ; ~rzeby, 'władz wO.lskowych. ~m~n 1 st~a- \\' uroczystośeiach wzięli udział prze [
le~v POUCZYĆ ludność o spos'obie wvbo- ,z~ l)OZ~rnych. pl'ZY wyrębIe l zale.:-;Ie- stawicipIe ,dadz i sp()łeezf~ń::,;twa 7, ('~!,
; b k'
,
'ł
nJll Ia "c'\\'. pracach na terenach WOjsko lego W()jcw{}(lztwa oraz ty . :;iaczn~ zas1('
ru, ~suwae ra l zauwazone przy ,zg (J- ,,'\'ch g-minrl\'ch
"zkolnvch
szrlita! 1.).,' mie.J'sc(.\\,p.I' ludn(}śei.
szelllach kand,\'(!atr'j\\' i ustalać dłuż,sze
.
'.
.,.
<termin.\' na ic'h z.l!łaszanie, aby wybOI' - I
cy migli si\, porozumie{ kogo wybrać ..
PO.f!lady ]JfJlit.\'l'zne 1,andydatów nie mo
Cl'ą hv{ brane pod uwa<rę l'eżeli kand\'-:,
.
' "Japonsko- FIL\~(,J A. Odezwa rz,~du do narod;r.
ó
"
<"
,h
'.',
. ' • I ROSJA.
Bolsz·ewlcv
a WOjna
dacl sa ludzml lICZCl\\-Vml 1 odpowIednI \
h:' k
mi, Mianowanie, z lIr~edll
sołtySÓW i
c ,ms a.
\V Ramkwil!et ()db~'ła się pod pn'·
podsołtysów '\\inno mi~(~ miejsc~ jed~'Rząd p()star~~lwlł pr,zeJnieść głóv,:n~.l wodnictwem prez~-dent;l repllbliki n;!
nie wyj<Jtkowf) f tylko wtedy, gdy istot kwaten'ę al"1Yl1! Daleklego Wschodu~ z rada ministerialna. }lO kt()l'ej z(,Aah
nie dokonnvanie ,n'boru jest niemoż-' C~abaro\'..'srka do Irkucka, co ma ułat- wydana oc]ez\,,'a do narodu. :\1a hyc: 'Ir;l
liwp'
, .
WIĆ kierowanie akcją przeciw japoński.). pI:()gramem prac.:
rządO\vych na PI'!.'-"
.
ŚciMka dla ludności.
Rosja wysyła cią.gle do Chin pomoc szłoŚć. Zapowiada n~!d dCfżenie do !l'JI 1w postaci s.amolotów, amunicji, czoł- niesielnia wydajności gospodarki nar' 1Wobec bral~u pasz i słomy ~acz,elna I gów i broni oraz dostaTicza oficerów dowe.i. wydalenie "uei~~żliwych" cudZ(JDyrekcja Lasów Państwowych wydała! i instruktorów.
. zicmców, z",al':zanie nap<lści i tel'rorlf
rozpOlYządzenie, aby \\' niektórych poSpodziewame jest wystąpienie czyn- obcego \\' hajLl, w!'r~sZ('ie, że nip drą)l.'':
wiatach zezwolić ludności mi kupno ne Rosji przeciwko Japonii, do czegi! ci do nowyeh strajk()\\' (kupacy,inyeh.
ściółki. Cena jej zależy od jakości i wy dą.ży marsz. B lii cher.
Odezwa naw'lłuje do s.pokoju i żąr!:(
nosłi za metl' szeście~~y od 30 gr. d~ NIE::\lCY. Bezprawne wydalenie robot- zaufania społeczeńshVet dla rządu,
1 z" przy czvm u hOZSI mogą otrzymac
'k
I kO
50 proce~t u(g'i.
fi] a po s lego.
ANGLIA. Zajścia pomiędzy faszy:-ita ml

I

,,:e

>

,

,

,"

omości

W sprawie kupna ściółki należy z,wró
Władze niemieekie wyls i edliły be'z,..
a komunistami w I . . ondynie.
cić się do najbliższego nadleśnictwa, prawnie z PrusWschodlnich 50-leinie-: Związek faszystów angielskich
',\
któI'Ie udzieli wszelkich wiadomości i go robotnika p·ol,skiego, Antoniego Ry-. Lon.dynie wrgail1iz().wał pochód, ktÓl'Y \V
dokon,a spnzedaży,
I biń,',J<iego, który pracował tam 30 lat. : dzielnicy wschodniej g-cJ,zie mieszka.; l
: Nie pozwolono mu ZaDf'laĆ nicz jego 00- prze'ważnie żydzi, został napadnięty
Utworzenie spMdzie'lczej centrali
bytku i oszczędn.ości. prócz 5 mareik. przez komtlnist(l\v. PotwOl~z.ono balykazbożowej.
Rybiński posiada żonę, i pięcioro dzie· dy, z okien leciały
naczynia z gon~(';l
Komitet Ekonomiczny Rady Mini- ci, którym nie może zapewnić utrzyma,- wodą" cegły i kamienie. Policja czyniLl
strów uchwalił przekształcenie Pań nia, gdyż jest oln nie:z.dolny do pracy z starania, aby nie dopuścić do \vaJkf
stwowych Zakładów Brzemysłowo-Rol powodu utraty pirzy pracy palc6w pra- między fas1zystami a komunistami. Lu '!
nych na Rolniczą. Centralę Spółdzielczą wej ręki. Władze polskie w Grudziądzu noM angiels.ka jest oburzona n.a kOlrrJliHandlu Ziemiopło,dami. Wobec tego, że musiały dostarczyć biedakowi .środ'ków nistów, kUJl"zy ż~~da.ią. dla ,siebie wpIn( s
ci polity('Znej, ale na przeciwników n:tcały prawie handel
zbożem
znajduje utrzymania.
i

, padają bezwzg,Iędinie,
Robotnicy angi(dscy .przeciw Japomi.'
Na rpierws'zy pla11l' WYl8Uwają się w
AniglU .sipr~Wy Dtłtlekiego Wschodu.Obecnie' Ina'Wet xo.n:gres rO!botn.ic.zej par-'
tii pracy 'Po8ltanowił pQPrzeć jakrm.,j,śil
niej 'Zbrojenia, rna kt&re Anglia, OStat'nio I};H'Izeznaczyła 40 miliardówzłoty:eh.
POZla tym koła robotnicze domagają.' się l
zastOlSO'W8Iuia gOlSil}oda~ych;sanikcyj I
przeciwko J,alpo:nii, co ,mog}.o.by mieć i
oLbrzymie znaczen,ie, ,gdyż 60 ;pr«ent II
surowców przemYlsł japoński sprowadza z Ang:liii St. Zjedn«zoltych.
SZWAJCARIA. Liga Na,rooówa wojna
japońsko .. chi~a.
' ,
Rada Ligi Narodów IPOtępiła napaść!
,J.ajpO!nii na Chi'nw oraz ataJki kO'J.1sar.skie I
na mOlrz-u ś,roo'ziemnym.
H ISZP ANIA.
Bombardowanie
BarcelOO1Y.
Spakój, jaki Ipanował ,od dłużsIZego
c,z,asu ,na fJrontach w IHs2iparnii, został j
1)rz.erw.am;y. Okręty na,rodowe rozpoczę- 'po:nii z,astamawiają się podo,bno nad litr wódki. Zakład wygrał, lecz wkrótce
ły bombrurdowanie !StoHcy Ka~alo~ii
mOiŻ.l,iwością nawiąz,81nia rokowań z Chi zmad.
- W czasie rozprawy sądowej banBa~c-elony.
Według. p~edm, ma I namI.
..
,
byc to wstępem do wIelkiego ataku gen.' Najdama Ich do tego mysI, że długą dytów: Rumaka, Rybaka i Byczka w
Fr8lnlro \I1Ja Walencję i Madm. ,aby ,zdo wojnę lni,e będą mogli pTowa;d'zić, gdyż Zamościu - policji udało się pochwy
być je ,przed zimą. N a pomoc gen. Fran nie Wfistarc'Zy im ipieniędzy, a wobec cić na sali sądowej czwartego bandytę
ka wYrll'szyło 20 tYls. ochOltniik'ów ~ło~ oburzenia całego ŚWiata, 'w Iszczegó,lnoś od dawna poszukiwanego, który przySi~ich, wS1?,amyc:h przez ,sUną flotę po- ci Stanów Zjednoclzol!liYeh nie mogą szedł na rozprawę swycb towarzyszy.
'wletl"'Z!llą l mw.siką.
mieć pewności 11a otrzyma:nie iPoh"'z.eb- Jest to K. Błaszak. Brał on udział w
Hisl2ipańsiki Lenin, La1rgo Ga1balIero, nych po.życz,ek.
zbrojnym napadzie w pow. hrubieszow
przybył do Walencji, wby ,na, z:ewa;niu
skim.
Kortezów (osej~ hi8lZlPań;ski) wYistąd>ić I
Walki chińsko - japońskie.
- 27.1letnia :M. J adownicka wybiła
IZ ,()srł;rą opozyCJą. Wobec tegozrożono I Mimo oL'br:zymiejprz.ewagi technicz- w sklepie Bat'a. w Jarosławiu duże
go .'z urzędu g~a;lill~go Isekretarza, mej po stronie Japończyków, Chińc'zycy dwie szyby wystawowe. Przytrzymana
ZWIązków robotn1ezyeh l aresztowano. t walczą dzielnie i aOOutecznie od,piera;ją oświadczyła, że wybiła SzYby po to, bv
dostać się do więzienia i w ten sposób
p ALESTYN A. Wystąpienia Arabów. ataki.
Arabowie !Są barom rniezadowoleni z
W ostatnich walkach pod Szan,g:ha- uchronić się przed swym mężem, z któ
powodu podziału Palestyny na części jem żołmierz.e chińscy wyik'az,ali wiel,e rym żyje w niezgodzie.
- W Tarnopolu
rozpocznie
się
- larabską i żydowską. Na oC'zel-e Ara- bohaterstwa, zwł8lSlZ,c'za że walczyli oni
bów ,stanął Mahomet Amin el Hll'ssein,. w o~ach cahlrowicie 'zalanych wodą· wkrótce prcoe.es 51 komunistów z 12-tu
głowa muzułrman6w w Jerozolimie, bę- J8!POń,c~ycy skiel"()fWlali 'SIWe 'Blt8lki na le- miejscowości woj. tarnopolskiegoł odący r6WlnoczetŚlnie prZewtoldni.c'z,ą,cym we 'skl'lz-Y'dło ch i ń\sikie. IP'l'ZY c,zym armię skarronych o działalność wywrotową.
najwyż,s,z,ej rady muzl1lłtnańJSIkiej. Schro lądową wspierała .a:rlYlleria z oikJrętów Na rozprawę powołano 40 świadków.
- W Mołodecznie i okolicy (woj. wi
nil Isię OIn do świętego miej'sca muruł- wojerunych. Pod Isamym SzanghaJem
mańs:kiego w obaJWie przed ,aresztorwa-- zn1adldluje Isię juź pmeSlZło 130 ItYlS:. Ja- leńskie) w kilku sadach po raz drugi
, niem i sta.n;ttąd kiel'łuje'C'ałym ruchem poń,~zyków. Straty po obu stronach są m:kwitły wiśnie, a ViI niektórych ogrodach owocowały Jlowtórnie maliny. Są
p rzec i wangl elsko - żyidOiWiskim.
wielkie.
W ostatnichcz,aSlaiCh iz,gi:nęło kilku
W ;pół.ooooych Chmac'h 'z [p'owoiclu one jedn@;k' w smaku nieco kwaśniejs~.
- W miejscowości Syriam (Indie)
wy.sokich urzęd.nilk6w angielski,ch. Włar- d,esZle~ów ,dzi.ał8lll.i,a wQjenJne 'Ulstały, -'
dz,e angielSlkiezaaresZltowały' niektó- Wojska chińskie prz'el"'Wały Kanał Ce- od uderzenia pioruna zapalił się olbrzy
: ryc.h przywód.ców arabskich i wywi()lZły saI'lski.by ulbruldnić pochód J.ajpońozy- mi rezerwuar ropy naftowej o pojemi j,ch z PalestYiIllY.
ków. PorwódiZ Z8łgl'laź,acałemu obStZIWro- ności miliona galonów, należący do to!AMERYK'A
A
wi m.ięd!zy
ikolej,orwymi Tsien - warzystwa angielskiego Burman on
,
. StanY Z'ed
J n&ezone m. T'
P :1.- liniami
• p.;,:t.'
Company.
Póło.. przeciwko Japonii.
. !sm - IU~U .1. ~11Il1 -.Han!ka;u.
-' W pobliżu kanału Filipoju (RuStany Zj ednocrone Aihleryki Północ- . ~ P'!O!W'1nCiJl" Sz,an-81 J,aponc;y~y mu
munia)
statek "Czarnowooa" najechał
lnej .z,głoaiły lS'Wój udział w konferencji sLeh ISlę ,oofną~ w ohawt.~. ()d,~Ię.CI~. .
na
parowiec
.,Lydial ', który zatonął w
ldziewięciu mocarstw, kJtó.re podIPisały
W daIlszym C:ląlglU ~?lo~y Jap,~~\SI~le
~k~ad chińsiki w r. 1922.
. '~ba<rdiUJą. mI~sita Ic~mSl~I.e, ZabIJ3..!ą c przęcia~u 3-ch minut. Utoneły 4 osoby.
- W porcie AntweroU (Belgia) zol Komj,tet Ligi N od "
. ta, 'ł tyislące ludnOŚCI cywIlIll,eJ I powo,diU.Jąc
,
,
a! o~ pos now! .. ,straszne p'OlZaJrY.
.
stał
dekretem królewskim wprowadzoprzekazac
WlSipOilllJUl8lll,e'J kom.fe~cJl·
.
ny
40-2'odzinny
tydzień pracy.
rozpatrz,enie skargi chińlSlkiej przeciw
,,--xSzef
niemieckiej
policji rozwiązał
ą,~onii. Włochy i Niemcy, które poOJPie,
młooone przez organizację "Bekenntis
,~Ją Japonię, w Konferencji udziału lIlie
•
kirche"
wyższe szkoły zwiazków 1"0w,ezmą,a udział i.ch miałby dlUże z,na_ W WarsZawie parnuje epidemia
botniczvch
'Ora~ kursy teolorticzne .
~enie.
;zk l t
W
ki
Nad
lotniskiem w Northweald
.
;~,: Ostatnio prezyd'enlt Sta,nów ZJ'edlIlo", s ar a: yny.
szyst 'e oddziaIy szpi...
Ił..
.
talne, ,normalnie czynne i Zapasowe, (A~2'Ua) zderzyły się dwa samc;Ioty
Qf,Otn\yc,H, p. Roosewelt, potępił państwa
tlł.,,".~kta.to. rsJ6.e, dążące do wOIJ'ny, a B~cz,e pmeznaczone dla chorych na szkarłaty WOJskowe. Trzy osoby ozstały zabite.
". I
nę, są przepełnione.
W kołach lekar- Statek francuski .• Breseis" nat~f '~lE~J ~OISt:O. 'WIY1srtąpił pxzeciwko n8lP8IŚ skich rozważana jest sprawa czasowekmtł
się na skałę podwodną i zatonął.
łJ Ja'p'OnskIeJ !Ilia Chiny.
0'0 zamknięcia szkół.
Za~oge
wyratowano.
~J
A. J ann.ma
rozwaz·"a. m~.t.ll·w,-.l:"i
Si>
•
i~
i"'~.
• \YLo
Vl:i""
_
W domu noclegowym w JabłonnIe
-- Bvłv czeski minister, Ka1fuss, któ
!'il~
z~warcla .poko~u.
Izmarł robotnik W. Lubiński. Założył TV opuścił swe smnowisko w lillcu, obi,Kołapohtyczne l wOJskowe. w Ja-: się 00. z innym robotnikiem, że wypije jął ponownie teJkę ministra skarbu.
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~A~·:·:-:-:-.·..:;,L(trłie~-;~i~p'~~r~?I~~;i;v
:

?"T;.....A_···_r.;;.;I'-:-,Y·.·....,°7°:-1"')-:iN_I_O_W_·"

$eJtddBril,m .• pod . . Jer;(); batUJll I.)(i~ ·.l1atl~.r~!t.
iacyell sł~uroczystościach, blldz~ce 1..a",s.ze
I Do ~akram.en!uBierztn()wania pr~ystąpiło og6tu~ uznanie i podziW'~ . I . ' .. '. ..•.. "
,I pr.zed 1 pO Su~..e ptze6.zło 1,.•5().OoSQb. R~ P.' I<s'Jpr~f.Jarzę~sk.tlest p(t~adt.otW(łI·C;h
.

KIELCE.
'. Boskl'ei Ro' z' aJ'teowe.;
Odpust Matk
~
~
d
h organiizat9remł.k.erownłldeul: Biskupieł
w katedrze.
I JubUeusz25~łecia kupłanstwa wOC Szkoły Mu'zyczneJw KieJcach; kt6taksżt~łPrzy przepięknej pogodzie jesiennej od- księży profe~orów Seminarium Du.. ci dla!diecez)ikiclecldelorgal.isMW~ .
'.'
był się w kościele kat.edralnr~ w, .Ki~lcac~ i
ęhownegow I(ielcach.
Obyldwuksiężom Pl'ofesorotnżyczyrny dhl
r

doroczny odpust Matki Boskiej RozancoweJ I W dniach 25 126 wrześQla b. r. ks. kano.nik giego. 'jeszcze i l()wOCitle)to.ż~fcia dla dobra
w dniu 3 b .• m.
•
. , . l Kazimierz Dworak i ks. ,kanonik TeofH Ja.. Kościoła J Ojczyzny, (I~. P.) " .
.'
Już na kUka dm. przed ty~ zauwazye tnę rzębski, profesorowie Seminarium DuchlOw~ Nabożeństwo żałobne w Seminarium
dawał wzmożony ruch na uhcach przylega~ nego W Kielcach, obchodzili uroczystość 25.
.
jących do katedry: to kramarze rozsławiali lecia święceń kapłańskich.. .
Duchownym za ~uszę Ś-.'p.• ks. reklo ..
swoje kramy. Policja tym r~z~ wydała, Ks. kan. Kazimierz Dworak ukończył wy i~
ra Niemlerowsklego~
bardzo rozumny zakaz .ustaWt~~kramów, sze studia we Fryburgu Szwaicąrskhn i Inil:;
Ks. kan. J. Pawłowski, r.ektor Seminarium
na Placu Panny Maryi 1 w nałbhzszy~ s,-! bruku. Od 19 lat Już jest profesorem wspom- nuchownec:o w Kielcach odpra wił w dnhl .zs
siedztwie Katedry, a to cele~ odsumęcta, nianego S. eminarium. kształcąc i WYChOWU'\ września w kaplicy Sernl.mnium Ducho.wfl~.
możliwie i!lk najdalej <!wego Jarmarc'l.nego I iąc liczne poko.lenia młodych ~,a,płan6w, a g(i) uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę
gwaru, k.tory zazwyczaJ tak oszpeca OdPU- wykładany przez ni~go prze~mlo. t jest ni~L- ś. p. ks. W aC.ława Niem!e~owskiego,. byłego
sty katobckH~.
. 1miernie W31)ny, gdyz sta:nOlwl podstawę .stu.· rektura Seminarium. DZlen 2S wrzesnJa był
W wigilię odpustu wieczorem, aż do póź-, dłów teologicznych - fiłolzo.fła chrześcJjań- dniem imienin ś.P. Zma,rłego.
.
Po połUdniu alumni Seminarium złozyll hołd
nej nocy lic~i kapłan} s~ucha!i .spowiedziw ska, której Jest wybitnym znawcą.
katecir~e: orkIestry z~ B1&k.upteJ S~kołJ; Mu- Ks. prof. Dworak oddaJe się leszcze pracy pamięci Zmarłego przy ~roble fegoź na miej.
zyczneJ l OchotnIczej strazy ~gruoweJ wy: ściśle naukowej i piśmienniczej. Niedawno " scowym cmentarzu grzebalnym. (R. P.)
grywały piękne pieśni przed figurą Matki ukazało się jego dzieło P.t. "Psychofogiaeks..
Bożej na cmentarzu kościelnym.
perymentalna", które zostało zatwierdzone I Nabozenstwo załobne w Semmarhu1J
W dzień odpustu od wczesnego już ranka przez p.aństwowe władze oświatowe larw
Duchownym.
odprawiały się w katedrze niem~l bez przer podręcznik w zakładach naukowych. Jak si~
W 'dniu 4 b. m., jako w i-szą rocznicę
wy Msze sw., a ponad 20 kapłanow słuchało dowiadujemy, ks. kan. Dworak opracowuje śmierci ś. p. Marii Saskiej byłej obywatelki
spowiedzi.
obecnie następne działy filozofii. Spodziewa~ m Kielc sodaliski i fund~torki stypendium
Napływ ludzi był nadzwyczajny. OkOłO,' my się. że czcigOdny ksiądz profesor doprn- n~ukowe'go dla alumnów Seminarium Dugodz. u-tej nadeszły z wielką paradą liczne wadzi. swe dzieło. do końca, d,ając społeczeJl chownego w Kielcach -ks rektor J. Pawkompanie z'parafij kieleckich, św, Wojciecha, stwu polskiemu całość filozofii chrześciJań-. łowski odprawił nabożeństw«)' żałobne w
i św. Krzyża, oraz z parafij ?kolicznych] Su- sklej w .ię~yku ojCZy~ty~.
. I kościele św. Trójcy. R. P.
kowa i Leszczyn, W czasIe sumy lIczba
Nadmlemć też naJezy, ze ks. Dworak pw- I
•
~
wiernych wynosiła około 20 tys. Zapełnili stuje obecnie urząd prezesa Towarzystwa I Remont Domu Księzy Emerytow.
oni szczelnie świątynię i cmentarz oraz przy- Szkoły Katolickiej w Kielcach. około które-, Dowiadujemy się, że Zarząd Schroniska
legły plac Panny Maryi, ~ sąsiednie ulice. go powstania i r.ozwoju poło~ył duże zasłU!,cl. , Księży Emeryt6w w Kielcach przeprowadzH
Wprowadzony urOCZySCle do katedry J. E.
Ks. kan. Teofil Jarzębski odbył studia w miesiącach letnich gruntowtty remont wcKs. Biskup Franciszek Sonik udzielał Sakra- muzyczne. śpiewu gregoriańskiego i pra.wni-) wtJątrz Domu Księży Emerytów.
mentu Bierzmowania, a po tym odprawił I cze w Rzymie. PO których ukończeniu naNa specjalną wzmiankę zasługuje odnowie
Sumę pontyfikalną, w cz~ie ~tórej kazanie t~chmi~st zost~ł "!ianowany profeso.rem yl nie kalplicy, gdzie polichromię, utrzymaną 11'1
wygłosił ks. R. Błaszczakiewlcz, proboszcz KIeleckIm Semmanum Duchownym. gdzH.: bardzo wysokim poziomie artystycznym,
z Leszczyn. Równocześnie na cmentarzu ~ objął katedrę liturgii i śpiewu kościelnego.. , wyko.nał artysta _ malarz Z. Sieprawski, zakościelnym Sumę odprawił ks. infułat B., W wyniku Jego kilkunastoletniej pracy i mieSZkały w Kielcach (ul. Karczówkowska
Czerkiewi~z, kazanie zaś wygłosił ks. pre-, śp!ew kościełn~ w S~~inariul~ Duchownym. nr. 21). (R. P.)
lekt B. KIełb.
I oSiągnął wysokI stoPlcn rozkwILII, cze~o doZorganizowanie Okręgowego Komi-

.#..

!
I
I

..

I

tetu ChrześciJańskich Kas Bezprocen
(owego Kredytu.
W lokalu Izby Rzemieślniczej w Kielcach
w dniu 28 września zebranie on.ta
nizacy)ne, w czasie którego utworz'\'. sl.~
Kl()mitet Okręgowy Chrześcijańskich Kas
Bezprocentowego Kredytu. W skład Komitetu weszli: przewodniczący -,- P. Grzegorz
Axentowlcz, wice-przeWOdniczący - PP. inż.
Kolasiński i Michałowski, sekretarz - p. Or
łębiowski i skarbnik - p. Krupski. (R. P.)
odbyło się

Projekt gazowni w Kielcach.

w związku z budową gazociągu z Mało
polski Wschodniej do Radomia. SkalfŻyska i
Pionek, Zarząd m. Kielc proJektuJe podobno
budowę gazowni w Kielcach. ażeby prze)~ć
na gazowy systęm oświetlenia ulic w mieś
cie, który, jak wiadomo jest 'o wiele tańszy
od oświetlenia elektrycznego. (R. P.)
Tydzień Lotniczy L. O. P. P.
z obcbodzonym w dniacfI
2'5.łX do 2.X b. r. na terenie całego państwa .
•,XIV TygOdniem Lotniczym L. O. P. P.",
Obwód Powiatowy L.O.P.P. w Kielcach ZOf"
ga'nizował w tymże czasie bardzo
piękne
obchody i imprezy. z których wymieniamy
nai WlaŹlllieisze:
Dn. Z5JX o godz. 19- ca.pstrzyk orkiestry wojskoweJ i strażackiej ulicami miasta.
Dn. 216.IX !-niedziela) o godz. 10 - uro.
czyste nabo·żeńsłwo odorawił w kościele katedraf,nym .J. E. Ks. Biskup Administrator
fra.nciszek Sonjk. Płomienne kazanie wygło
sił ks. dr. S. Sobalkowski; o g. H - loteria
w parku mieJskim; Q g. 15 - bardzo ciek:.awe pokazy drużyn odkażaJących, ratowni.,;twa s3nita·rne2:0 i Straży PożarneJ: o g.l 9
- "Wieczór XIV Tygodnia L. O. P. P:' w

XIV
W

25-1ecie

kapłaństwa księży

diecezji kieleckiej.

W dJmgieG poło.wie \\\rześil1ia odchodzili 25-le.cie kap·taństwa .następują,CY. k~ięża, wycho~w;alni w Semilnarillm Dlld1Jolwnym '11łaszei die,cez'ji, IkltólTych da!jemy
zdJęcIe:
(stoj~l
od leIWled stmny): ks. dr. T. JaJrzębs.ki, IklaJI1IolllLk i szamb ell alJ'} , PTtOfeSOif S ell11 iTIla.J1irum Dud1l0Wl!1JeigO w KielcadI; ks. 1. Mazurek, p,rob. w Ska.le; ks. kam. M. Bo'ndwrel'11m reiktoll" ko!Ści.oila Dobre·go Paste.rza w ta dzi: ks. M. BOI&'aJcki, prob. w Salllcyg:niolwie
(si~dzi od lelW1e'j StrOIllY); ks. kan P. Woło·:;zYln, plrDib. i d~.ieiJc '?' Wiś;Jj~y; ~'s. K. C~~IPJ11s'ki, prob. w Porębie Mrzygł,otdzkiej; ks. ka,n. dr. S. WiSlnIelWS'kI, pralb. l dZJek. w Pmczowie; Iks. S. GaJlczyński, pll"oh. w Pontnolwie: ks. Ii. qrolchultski, J:~I'i~ •• w Cza~1!cy (na f.otOIg'ra.fii nieobecny). Jubilad odbvli wspól'l1e re'Jwlekc1e w Domu KS1ęZY Je'zLutow w Cz\;',tol;;JlOwie a w dmiu 22 w:r:ześnia odprarwi:i dZl;QtkczYJllne Msreśw. prz;e1d OudowmYIn
v .
Obrazem M. B. OzęstoclIo1ws!kiei.
I

związku

y "I,)::!
Str.·,SlL '•.
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.,GAZłtl\A'.jrYU!ODNI'()WA~·.·
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dział Jubilat; dziękując' serdecznie za ok:ft.., OLK
zac mUr serce i prostąc o modlitwę i wlp6ł~ .

świetlicy Kolejowego Pr:zysposobhmła WoJslcowego.
'
W dn. 26.1X i I.X - pObierano podatek lli.ł
rogatkach od pojazdów na cele "L. O. P. P.
W dniu 26.IX ł 2.X odbywała się n3 uli..
c;lclt miasta kwesta. uliCZna.
'v (
b ) I
ż
J>
U
Dn. 2.A 50 ota - ot Y P<lS<I .ers \H~ W masłowie od. godz. N do 17.

prMę·

<

' Również l{.ęr.ia kondekanalni, którzy ce·
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oQferencJa katechelty~zną.

W~

,

nią wIelkie zasługi i pracę ks. D.t.iekana, wy:'
~u 30 ,!rz~ lIłarantem ks. ~. P.
1
razili ·f~. najlepsze życzenia wręczając pięk. T.oc~ .~~, Diecezjalnego W;tZy~atora lumI

'

,

•

•

"W"
k
• ł t'
k
d j ki religii, 1 pOd, Jego przewddluctwem Od . .
n}' u?o~e W»OstMI z o ego, zegar a t o - j bYła~'ę konferencja katechdyezu wOliu..
porwlednun adresem.
szu.
kÓń1eren.cji wzięli uaW księż z de..
Przychodnia PrzeciwgrJlilic~a" . KAZIMIERZA. WIE~KA (pow. phi.. k~at w:' ~u!*iego, pileckieJo i suioazowIstniejąca 'od kilku Jat w Kięlcach przy"
'czowskt)..
skleg w liczbie 35.
~hodnia przeciwgruźlicza ~«)J~wódzkłegf), . Konłeren.'ikatećhetyozna·
l<ouii.,~~ąję, która trwała Qltoło S·ciu .go.r-wa Przeciwgruźliczego, g!owme u!r~·vmł!"
.
. ~ ... '. .... .' '"
.• • . \ dzin,~gaił .dziekaa ,olkuski,ks.kaa~dt~P.
Je się .k. osztem UbezpieczalmKielecJueJ, kto' (.DUla. 22. wrze.S1l.1. a.. Q~b. y. ta.. $.lę
K
. ~z.u.n, le-. Frel.e~..· .w.·. i t. a;ąc kś.WizytatOra:luczes.·tnUtÓw
r~ wnDsl co miesiąc S\vój udział w sumie ty.. rzy .WlelkleJ kon.~(enCla k~tec~et~~n~ P!Z)' podk~lającdoniosłą rolę k.iędzapr.n.~
sląca zł. (R. P.)
' .. ' .' ,ooZlale,~,k.ap!anow,~~kauatow. .. ĄazIPUer: l ta ·w!urahianiu serc dziecięcych na wzór
Pawilon gruitic?'y nrzy sznitału " ~ki~~.,fr,()szo~s~e,go! Skalll1Ulersklego, \\ ł ., Chrystusa.
. '
··K-< ,I".
..'"
.'
. , sliokiego iPinc,Q)V$k.ego. Konieręncia od:- \
sw. Aleksandra,
. . . .: 'łiyl.J~ie7Pó.d."~W~t:QIW'Pi~.wem)'.dięce2;ialnego . Na ~st,p~e ks. WiZytator wygłosiłd~u~sze
Ubezpieczalnia (Społeczna' w ~ Kielcach' W~l'~rot.alJ!łuki religii.k,s. kan. Pawła To· ~r~~~wlen~eo metod}'czuy'm łlauCZanlU .. r~.
chce udzielić ha budującysłęprzyszpitalłJ: ChOW1CZa.. '.
. . .\'
..
I hgll. Z kolei k~ dr. Pqcłltopałz .~Od~~~.
św. A/el{Sandr.a IHllwłlon dla.. grU:i:li.kóWOZ~,.:~.i. "ero.gtam. ko~f~re..łl~il UJę.to w t.r.z.~ch.Pu. . . nk. !It!rrisro:wa~_pokazową
!eł«,:Ję r eli gl.l w
1e
lJio ,
we S'~~y pow.~zecuneJ w··o1knszu
tatorlum) nową zapomogę wwy-sekoscltac.h:.1) LekCJa !j)()kaz~.wa na temat "Siwo"
20 tysięcy zł., stawia za warunek jeoo.,··zc" r~enie pierWiZy<;b,l..d{i·~.pr()w.ulzona ł>fzeZ; na temat: "K~ 1.. A~el.! %!,,~ l'~iera~~ p.~:
w pawilonie tym urządone będzie ;kąpieHs- ks. J. l(ubraka, w •.karmsza z Gorzko\\fa; 2) "~ak,, uczyć h~torll blbli)łle, lhistom~os
ko dostępue w określanych dniacB ': diW Relerat: ,,0 .r/OiZlnait,ych nletod~ch nąuczania Cl()ła 'WJgłOSlł ks. prefekt W. Pedrycz z
ubezpiecZlolTlych i l1ajbiedniejs~:vch miast!!, ł(at~h~żmu:'~ wygłosi! ks. St. Podsiedlik z Wol?t0x,rua.
.
. •
R.P.jMicchowa; 3) ()yskusJa nad lekc!~ i telera"l OZywlOl1a dyskUSJa .nad lekCją 1 referatem
I{ielc.
Wielkie zamówienie dla szewców I tem. (R. P.)
t zakodczyła konferenCJę· R. P.
.
<W.
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Województwa Kieleckiego.

}I

T 11'0.

Warszawska Centrala Handlowa Rzemh~· , :
_
~Inik()w zaiłn(jiwiła ostatnio u szewców wo-,
Ż
iew6dztwa kieleckiego 211 łysiecy par o b u " ,
JESIENNE NAWO ENIE OBORNIKIEM •.
. .wia przezn,aCZlU,nego. na rYI1~k w~wnętrzny
Odpowiednie nawiezienie gleby to I większe korzyści.
I na wywoz zagr.ailUcę. Plomewaz zarobek . d
k"
d' 'r o'
'.1'
Z' bl' -- r o ' ,
k' d t· b r
' "
lIa łedneJ palrze wYI1'iesie 2 zł., przeto sze,v- JC en z warun ow u anta Się ros m ,,__ )Za SIę ~zas, IC y ~ ze a, opr~z
cy - chałupnicy ,w kielecczyźnie zarobL:t uprawnych. W lepszych czasach, mc przed zImą obory I gnoJowme
I}OWażną sumę 42.000 zł.. CD będzie ogronl- gdy zamożność na wsi była większa, I z obornika. Należy się więc przy
nym, do.brod~iejstwm dla tej rzesz~ c~a~ stosowano dość duże ilości nawo-I tym zastanowić jak i pod co go stołupmczeJ. ktora dotychcz.as była menllłD" , '
, "
'h'l:zy l'I szr tUl:Znyl:
'
,}1. SOW,lC.
r ~
Ot','
k' ro I'
siernie wyzyskiwana przez żydów.
zow pomocmczyc
OZ pra kt y.l
ntl:Zą mo.
'
R. P.' Obec::1ie stosowanie nawozów sztucz wi nam, że najlepiej :c"wykorzystują
nODZENTYN {pow. kieleckO.
nych znacznic zmalało. Rolnicy sta- obornik okopowe. Z 110śród okopoBodzentyn odżydza się..
rają się obywać bez tych kupnych wych zicm:liaki mog,1 być bardzo
. W starym, o pięknych tradyciachhisto a drogich nawozów pomocniczych, I dobre i na oborniku, danym na wiosrycznych, mia,steczku Bodzentynie akcja a potrzeby tIawozowe gleby muszą nę, choć przyznać trzcba, że na jepolszczenia rzemiosła i handlu posuwa si..,: Z tego powodu zaspakajać tymi na- I siennym będą jeszcze lcpsze. Natost~~:"i~~~!~~'taj niedawno spółdzi~lnia szew wozami, jakie mogą i zdołają Wytwo: miast buraki na oborniku wiOSCJców chrześcijańskich z 62 udziałowcami, rzyć we własnym gospodarstwie. nym nic zawsze się udadzą, a zawktóra bardzo dobrze się rozwija. Spółdzi~l- Duże usługi oddają rolnikom nawo- sze będą znacznie gorsze, aniżcli na
nia ta, Ittóra oprócz sklepu posiada także . zy zielone. Niektórzy, choć przyz- oborniku jesiennym. A więc wynika
stragany z 'Obuw~em w Bo~zen~yni7'. Słu?i nać trzeba, że jeszcze bardzo nie- z tego, ż,e obornik w jesieni dajemy
Nowej I Wlerzbmku. handlUje rowmcz sko- l'
,'
I'" 'b"
d'
rami sprowadza.nymi z garbarni chrześcij:.lń- I lczm, przysporzy I so le
uzo ::Ia-prze d e wszys tk'1,m po d bura k"I, d naskich w Radomiu.
•
wozu, zakładając kupy kompostowe I stępnie pod marchew. Nadmie:1ić tu
W najbliższym czasie ma powstać w Bo- ,i skrzętnie zbierając na te kupy to jeszcze wypada, że buraki znios<l,
dzeł!tvnie .także ~lde~ chrześcijański z· towa-I wszystko, co do wytworzenia jak-! (a i potrzebują) bardzo obfitc gnojeramI łokCIOWymi, ktorego brak oddawna da
., k
. 'l ' , k
t
d '
'd'
d'
d
je się odczuw,ać. (R. P.)
i n~Jwlę . szeJ 1 OSCI om'~os U przy. ac I me I a.1ą~ po. me na~et .wa. razy
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I

>r
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I
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MALOOOSZCZ (pow. jędrzejowskii, Się I?~ze. DI~ .w:s~y~tklC.h
Poświęcenie mostu na Wierne'
..
Rzece"."
)

I'
~ato~tast I ~yle ob?rm~a, Jak p"o~ z~emmakl, mo-

Irolm,ko~.nalwazmeJszym, I na~od- z~my SIę m~ obawIa,C, ~e przenawoIpowle~meJszY'm, a. dla' :WIelu Je~y~, ZIU: Y , albo z~ buraki me . w;ykorzy-

Proboszcz z Małogoszcza, ks. kan. Król, nym ,l wyłąc~nym nawozem, Jaki f stają ta~ obfItego ,~a:vo~enta, pod
w obecności starosty jędrzejowskiego, p. i stOSUJą ·w SWOIch gospodarstwach' warunkiem oczywrs.cle, ze wszyst~o!niak!" i wielkiej rzeszy ludzi dokonał
jest i pozostanie zapewne jeszcze ::ta kie inne zabiegi uprawowe wyko:1asWlę.cem,a now:e*o mostu .na rzece Łosi~vie. długo gnój stajenny czyli tak zwa-II my prawidłowo' i w swoim czasie.
("Wu~rna Rzeka Żeromskiego) w Bochencu. 1
h
'k ."._ Ob orm"k"lem zaspa k'
J'
.,"
Przyczółki mostowe są z betonu, dźwigaouorm
ala
eze l'I po .n,aWlezIemu
pod b ura k'I
ry żelazne i pomost drewniany. Ogólny kosżt I Się wszystkIe potrzeby nawozowe I ewentualme marchew pastewną
bUd?wy wyniósł 52 tys. zł. R. P.'
! gleby. A nictylko potrzeby nawozo-j zostanie nam jeszcze obornika, to

po-I

I

ny

I.

we. Obornik ma tę wyższość nad i najrozsądniej zrobimy, 'gdy tę poinnymi naw oz(ltmi ,
stosowa:lymi; zostałą resztę wywieziemy na pole,
Parafia tutejsza uroczyście obchodziła w w rolnictwie, że oprócz składników i przeznaczone pod ziemniaki. Zdatych dniach 25-lecie s,wego kapłaństwa pro- ~ pokaflmowych (i to wszystkich - I rzyć się jed:mk niekiedy może że
~~:~~kie~o~ziekana, ks. kan. dr. Stan. Wiś· iazot~, potasu! !os}o,ru) dostarcża wy~adni.e n al? . i inaczej .~ost,ą'PiĆ.
N~ urządzoną z tej ~jti uroczystą aka- I ~}eble 9grQ~neJ Ilos~I drobno~stro- Moze mJanowl~le z~~hodzłc mer~z
demtę przybyły wszystkie katolickie orga- JOW, ktore, Jak stWIerdza zarowno w gospodarstWIe takI wypadek. ze
niza~j,,: p!"ra~ne. Po przemów}eniach pr~d- : nauka jak i, praktyka rolnicza, mają: zmuszeni jesteś'my siać zboża j'are,
słaWICieli t~teJszego. społ~czensl~w~ sławlą- ogromne i niczem niezastąpione zna zwłaszcza owies w bardzo lichym'
eych zasług!l. ks. Jubilata 1 wyrataJących mu,
.
, "l
' !
. :'
.> ,
serdeczne życzenia na dalsze lata wręcza- l:zeme dla s'Praw:toscl l ku tur.y roh' l stanOWIsku. Moznaby Je wprawdZIe
no ks. kan. Wiśniewskiemu żywe' kwiecie, I To też obornik stanowi' prawdZiwy I poprawiĆ znacznie przez dawkę na
~ ~ardz.o licznie z~.r0madzeni .parafianie od- l skarb dla rolni'ka i trzeba go umie- ~ wozów sztucznych, ale na te nie
splewah "Sto lał! Po owaCJach .0dpowie. jętnie stosować, by osiągnąć jaknaj- zawsze rolnik może się zdobyć,

PINCZÓW.

Obchód 25-łecia kapłaństwa.

I
I

I

1

I';'"

u(lAZeTA<irVÓQPNIOWA··:······;·
.' KALE~DARZYK~
.' . '

~~~~~~~~~~~

,~

a i. nic zawsze hędq O:lC działać na- ; .
leżycie, mianowicie gdy rola jest; 17 'paździeril1i;ka - :niedz,i@a. $w.Małgo~ '.
zbyt opuszczona. Otóż \v takich Wy_r~at~..
. . . . ,'- .'
'.; '. .
padkach korzystniej może się oka- 18 pazdZ,lelJ1ika --- jPQmed;narłek. Sw. Luka·
, dl"
"
.d"
sza, Ewangelisty.
.
zac o lozellle gnoJema po zIemma- 19 paździenntkta ::.. . . wlDolrelk-Św. Piotra z Al~
ki do wiosny, a pozostały po nawie- i
lk<1!ntaIrY.
zieniu pod buraki obornik przezi1a- i 20paździenn1«a - środa, Św. Janal(anteg(l,
czyć
reN'na. bah rd.dzo. Ii- ~"I '"vWaz/,
~~!.,~.Y'"~,,
t.l. ć>
U
"
h hpodt te zboża
. 1 ja
ł
' \U..h.." ..El\ar ","",wa,r eil\. ;:,w. rSZUl ,
C yc
S ano WIS wc~. , Je c.o. ~l ,tu;
P~runy i MęcZlelll11i,eziki.
.
nawet o bardzo obfite aa\VlCZlcme.· 22, pa,zdz;ienn:i!k;a - ~iątek. Sw, l(orduli
Wystarczy tak zwany półgnój, arbo l . p~Y i .MęczemfnlClzlkL
nawet i mnicj - . . kilka wozów na 23 PB~~lemi!ka' - soibota. Św. Seweryna,
morgę, a skutek'; bedzie widocznv.
1S upa l ~w. Roman3_,_ _ _ _ _ _'
l<zecz oczywista, że przy obfitszYlll I :!
Słó6ce
~ ..
Klllię.Je
daniu obornika można się już całko- l Q Wech6dllach6d lł
"ód LcWd
wicie obejść bez nawozów pomoc-. 17 N. IS OSI r. ! Hi". 10311 .l.2e/pp. t.58 n.
niczych, natomiast jeśli obornika da- t8 ł!', 011 ,.' Ht.I VI '03S 344 pp. ..16 n
my mało lub bardzo mało. musimy 19 'h. 6.13 t. Uf~, 10.31 . Ul VP. 5.3,·n.
wówczas brak nawozo\vy gleby uzu 208. 615r. 4ł21't. 1027 442 pp. 6.68r.
4UOr~
pełnić odpowied:lią dawkq nawozów 21 Gl.. o.Ur. 4.40 w. 10.2ł 521 W.
22 r.
61a r. ..3& tli. 10.20
li 11 w.
1130 r.
pomocniczych. Jednak nawet ta rna- 23
6:/01. .. 3ó... 10.16
7.10 w.
10.44 r.
la dawka obornika będzie tu miała Jd ~6 czerwca ubyło dnia 6 gvdz. 15 mlnut.ł
ogromne znaczenie, wprowadzimy
RADIO
bowiem przez ni<, do roli dużo maod
dn.
1'7.X do dn. 23.X 1931.
terii organicznej i owego fermentu. NIEDZIELA, godz.
8.00 Audycja rpO rrun,na ,
jaki w roli powoduj'l bakterie, a któ- 9.00 RegioatatlJJ1Ja traJThSmisja z WeihefO'W~l,
re właśnie przez obornik wprowa- 12.03 POIramek symi.olniczny, 13.10 "Salon i u··
dzamy do roli, wskutek czego nawet lica" -- flfagmetllt satY<fYCZlIIy, 13.30 Muzy:ka
olbi<łiOOWla. 14.4'5 AUidY'cia
dla wsi, 15.45
takie oszcz<;dlłl' :w \,\'iezicnic oborni- "Wszystkieglo
po trochu'< - audYCja <UD.
kiem poprawi znacznie strukturę dzieci, 16.05 RiolZ'strzY&lnięcie Wie·lkiego Leti kulturę roli, a przez to i działanie niego KOIlllkufSIU P.K, 16.25 P.o.lska Krupela
-)%1-danych później I1(lV':ozów sztucz- wdowa, 16.45 "Alniekia i życie" -- porwieść
mówioma,
17.30
Aludy'cja
w
88-m'l
.rocZ'Ilicę
HUMOR.
nych będzie lepsze.
ZlgOOU f'1f. Cholptna. 1'8.30 Koocwt s,o.listów.
Trudny
wybór.
Tyle na temat pod co dawać w je- 19.35 laudycia lZ cyt1du "Slynmi wi-rtuo.zi'·
W .jakimś mialsteczdru oobywtadą się wv·
sieni obornik. Teraz należy si<; za- (p;l'yty), 22.00 Arie .z iJ)olLskich oper.
bO\1"Y. SWe dwóch !kalndydatów. W cz,a<;ie
PONIEDZIAlEK,glo,dz.
11.40
.,Od
Wlall'SZstanawiać,
tatu do waJrsztatu: Co mówi bJ.a·chall'z o wtosolWJalnia jeden lZ WY'bolr,ców pyta difillgiejak dawać obornik.
swoim zarwoldzie", 15.ł5 ,.Z pieśnią po kraju" go:
- Co myślisz JOl tych dwóch kandyda taclt?
16.15 Orkiestra IWlZ'rywko:wJaJ (z Łodzi), 17.00
d.
Hol n ik -1'1'<1 ktyk.
- Ni,C, rule dzięikJu:ję Bogu. że tyiko jeden
.. GaJiJoosz i Newton" - .odczyt, 18.35 Audy1
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Q.

l'.

II.

z ni,ch wstamie po.Śllei]J1.
Szofer i kołnierzYk.
Slwfer wchodzi ,do skJ.epu. ICIlby 'kupić kot .

.l1Iierzyk.
- Który IJllUJlller? - 23J867.

pyta subiekt.

Domyślny.

Nan.!Jcz yd ell wyk/taJda:
- Za 25.000 Jrat 7'..deania talk bardzo .oddali
się od 'SIllolńca. że ibędzielmy mieli z.nowu {)
~re.s lodoWloowy.
Uczeń: - TIO już wiem dLa'cze,go żydy ucielkwią lf1a ~tudlnie do PaJestyny.
'.
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Dziennikarz Uf) po"tiera w Lidze Namd0w:
-- Ci pa ll1fJwil: d (;,]eg3 ci będą pewnriie zastalnruwiać
Po-rtier: - A ~!\:i ie'it gdzieś na świc.::ie wlodl11la?
--

Ceny f)jdoszeń: l
RękopisóW
Zakłady

się,

jralk usunąć WIOl]lJ1ę?

tekście

nie zwracamy. Za

Graficzne

r.

figu"G

poziomo odpo-

wledlllle wy-ralZy. o pn
dainym lł1iżej znaczeniu

Rząd ZlaJkreŚlOO1Y

,~fc~ami

da

krzy

roZiwiąza-

Znaczenie wY1raz6\\o:
1) spółgłoska. 2) rDl1'ak'
ża,łoooy, 3) naTzędzie
mlnklZe. 4) Gemy me-

tail, 5) silna niepogoda,

1

--------- ---wiersz milimetrowy. w
25 girolSzy, 1 wiersz

-----

podaną

6) rTośliin'a, 7) silny
_
wiatr, 8) .kraj, 9) okry
de pioidró7me" 10) dowódca oddziałlu \\-1ojsk
turr,e,c.kj'ch, 11) saanlQg1ł1oiska.

Wydawca: Ks. Inf. B. Czerkiewicz.

Re,daktor: Ks. St. Borowiecki.
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treść ogłOlzeń

m~lim.

-----_ _----,-----

..
..
OJa ostatniej s,trOlnicy 20 g1roszy.

Redakcja nie odpowiada.

D. WiJlkoszeWlsikler.o w OzestochoiWle, III Aleja 52, ter!. 22-4S.

