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Niedziela Misyjna ma :lam co ro-' Znajomość spraw misyjnych wsk a
ku przypominać nasz misyjny obo- żc nam, ile to jeszcze dusz pogań
wiązek. Co roku też w październiku skich pozostaje
poza Chrystusową
w miesięcznej intencJi Apostolstwa owczarnią, ile to jeszcze wysiłków
Modlitwy rzuca papież jakieś hasło,
skierowane do katolików całego
świata.
Dzisiejsze hasło wyraża
pragnienie Stolicy św., by katolicy
zazna10miIi się l.e sprawami misyjnymi i by przez to wzrósł ich zapał
dla tak \vielkiego dzieła, jakim jest
szerzenie. Królestwa Chrystusowego
na ziemi.
. Znajomość... i zapał, umiłowanie.
Jedno od drugiego nie da się odłą
czyć Każdy z nas wie, że nie moż;la
pokochać czegoś, czego się nie widzialo, o czym się nie słyszało lub
nic nie czytało. To przecież jasne. Podobnie też musi być z pracą dla
misyj. Nie na darmo się słyszy i czyta: "Poznaj misie a pokochasz je!"
I<zeczywistość to potwierdza. Gdyby tak zbadać tych wszystkich kato
lików, którzy są dla sprawy misyjnej obojętni i gdyby chcieli szczerze
odpC{wiadać, to okazałoby się, że ludzie ci albo nie słyszeli nic o misiach,
albo też nie chcieli słuchać. I właś
nie ci ludzie ruszają ramionami, gdy
im wspom:lieć o obowiązkach wobec naszych dalekich "kolorowych"
bliźnich, albo wprost twierdzą, że na
cele misyjne, szkoda pieniędzy i fatyg-i. Na złą wolę trudno znaleźć lekarstwo.
Przeciwnie, kto z nas sprawie misyjnej jest szczerze oddany, ten przy
zna, że pierwszy wyłom w jego daw'
nej obojętności zrobiło jakieś słowo,
jakieś przeczytane czasopismo
misyjne czy 'broszurka, że w miarę jak
zaczęliśmy chęt:1iej
skłaniać ucho
na rozmaite przemówienia na tematy misyjne i rozczytywać się w misyj,nych drukach, nabieraliśmy coraz więcej ochoty do' wspierania
'przedsięwzięć misyjnych modlitwą i Sie,W1cy 'naIUlki BOIŻe'j wśród pplgall1: ka.p'Jan
groszem.
i j€!'go P01ffiOIOOik, brat z ruaol!1ny.
'
r
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trzeba, żeby przeszło. miliardowi ludzi dać poznać naukę Chrystusową.
Czytając 'książki i czasopisma misyjne, dowiadujemy się o rozlicznych trudnościach, :la jakie napotykają misjonarze w głoszeniu słowa
Bożego, o niebezpieczeństwach, na
jakie są narażeni tak ze strony warunków przyrodzonych, jak i ze
strony ludzi, o niedostatku, jaki muszą ponosić... Czyż się trzeba dziwić, że w człowieku, który ma ludz
kie serce, budzi się pragnienie przyjś
cia im z pomocą? Bolejemy z misjo:larzem, gdy praca nawróceniowa
idzie mu z oporem, a cieszymy się,
gdy zbiera obfite "żniwo Boże", gdy
nawróceni Murzyni, Chińczycy, czy
Japończycy przypominają chrześci

jan z pierwszych wieków, gdy budują nas swoją pobożnością i gorą
cym zapałem. Chęć ofiary wciąż
w nas wzrasta.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że
praca dla misji jest naszą powinnoś
cią, to też winniśmy się starać, by
zapal misyjny w nas stale się zwięk
szał i by ogar:lął wszystkich obojętnych. A na to jest jedyny sposób:
czytać. Jeżeli możemy, przeczytajmy książkę misyjną, jeżeli nie, to
zaprenumerujmy sobie misyjne czasopismo, a przynajmniej te skromne
"Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania \Viary", które co mie-'
siąc trafiają do naszych rąk, przeczytajmy od początku do końca i
podsuwajmy je do czytania innym,
by i w :lich .zapał misyjny rozbudzi6.
Dla misyj nigdy się nie robi za dużo. Potrzeby są bardzo wielkie i coraz pilniejsze. W niektórych krajach
pozaeuropejskich daje się odczuć sil
ny i nagły zwrot ku katolicyzmowi.
Ludzie tam łakną prawdy, szukają
jej wszędzie, cóż z· tego kiedy nie
ma i'm kto wskazać Prawdy Cpry-,
stusowej; misjonarz" dręczony r6żnymi kłopotami i niedo~tatk~~m~ nie
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NIEDZIELA .23·cia
odpowIedmeJ hczby katecłllstów 11
L E K C. .J A.'. ·cz. .yU.· C.·: '
nauczycieli, którzy by się rozeszli na
wszyst!<ie strony i głosili Ewangeli<;~ wyjęte z.listu św. P,lwła do Pilipiao t w i
e 3-cim, od w,iersza 17~gf:'
Tam, gdzie misjonarze znajdują się
. do 21-go irozdział 4-ty, od wiersza l-go do 3·go.: '. . .
Y
\V 'lepszych ~arunka. ch~ W ;li.ki l!ra-!
Brrac.ia! Bą~tcle naśladpwca,.<tld mO.iml iZ~.l.- ił.(Ido ".I.Ci. aJ., a. i~S..n. OŚ.Ci. J.fił.S1).~ w. . e. ;d.l. .e. dz. leln. ()g.~C.•. .;l.• J
cy są impoIlllJące. \V srodkoweJ A- patrulciesię ł!a tych, ktorzy t~k chodzą, ja"j przez :kM:rą wszystko. tetmo~enOn POOijli;!'
fryce tłumy garu'\ się do Kościoła I ko ,w Da.S wzor macie. Boć wleh! i~st. ktl).. sobie. At~~. braciam()inaJm~I~1 iUk(lą~all!,.
.,
.:' . " ' ,
. l' . rzy chodzą, jakom wam często mowIł ( a te- wesele mQJe i koronam()jaltąkstóicle nl!),~,
katohekiego. Są Jednak I tanI oko 1- raz i ze, łzami mówię) jako nieprzyjaciele no w iPa11.u, naJmnsl!fw~ie] proszę I '
CC, gdzie misjonarz nie może podo- Krzyża~hrystusowego, których bogiem jest .łychę ;proszę, abyJedn~m,śłtiebyływ
łać pracy, ogląda siG za potnocnika- brzuch 'l któryc~ chwała. ": sro"!ocie: któ- nu. Ciebie tez, wiemy ."!ól towatzyszu,Ullt,l
mi żeby mocny przypływ łaski 130- rzy z~ rze:czamJ ziemskmu ~omą. Ale C? szam, pomaga) im: gdyz, razem ze mną pra· .
. . i
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do nas, mysmy obywatelami meba,

.

skąd

cowałf około

tez

Ewangelii, z I(lemensem

ił

zeJ me poszedJ na marne: .
Zbawiciela oczekujemy, Pan.a naszego Je-, innym pomocn.łkami, ktMych Imiona są
WszystkO' O'd nas zalezy, wszyst-I zusa Chrystusa, który przemieni ciało ziem .. księga,ch żywota.
' .
.
ko zależy od naszego zapału misyj- skiej niskości łtl31sżei, iżby podobnem się sta~
-:)l{nego. Bóg daje łaskę, reszta należy
E W A N fi E L l A Ś W I Ę T A
do nas. My musiI~y zrozUł!l!eĆ, że na zariisana u św. Mateusza w rozdziale 9-vm od wiersza lB-go do 26,.gcf ;
:ws spada O'dpO'Włedzialnosc za stra. '.~
....• • ,
tl; tysi,\ców, a może i rniliolHhv dusz
.W O'n czas: Gdy J~us prz~ma .. IWą" będę. Ale .Jezus O'dwróclł Się}
pog~lłlskich. Vv'idocznie nie jesteśmy Wlał ~O' rzes~y! OttO' nadszedł Jeden I sJ?o:Jfzaw~zy na n!ą9 rzekł:. "U.h~!!
dość gorliwi. nie umiemy stworzyć ze z":H~rzch~lkO'w, .oddał, Mu. P4?" I cO'rko, w!ara tWO'l~ uzdrO~lła CI~.'
jednolitej misyjnej armii, złożonej ze klon, I. rzekł. "Pame, co~k~ mo}~ I O'zdrowlała nieWIasta teJze godZI'
wszystkich katolików całego świata. I wlas~le dO'gO'rywa; al.e ~rzyid~, :~vłO'Z I ny. A gdyJe~us p'rzybył d~ ~O'n~ł!
Pami<;tajmy, że pozyskanie dla f na mą rękę ,Swą, a .zYC będzIe .. A, zwierzchnika I UJrzał Uetmsto,,:
sprawy misyjnej jednego człowieka, I.Jezus po.d!liO'słs~y. Się, szed! z~ 111m ,! tłu~ z~wO'dzą~ych,. O'dezw~ł Slf~~
podsunięcie mu książki czy czaso- z 1!czmamJ SWOImI., A O'to. me~lasta, . "U~tąJ)c!e!"bo me. umarła dz~ewec~,
pisma misyjnego może' więcej zna- ktO'rą O'd lat dwud~łestu cle~łała na ka, ale Spl • wysmłewan!1 Się z Nw
czyć, niż jednorazowa większa ofia- krw?tO'k, prz~stąplła z tyłu I dotknę- gO'.
G~y • jednak • ~~umętO'. tłu~n
ra pieniężna, bo \\' tca sposób orszak la. Sł~ strzę~ow JegO' płaszcz~. BO' wszedł I Ujął rękę. ~J. a dZlewcz(:
przyjaciół misyj wciąż się będzie mowlła, sable W duszy: DO'SĆ mi w~tałO' •• I ~szła wlesć Q tern po ca~
zwi<;kszał, ogarnia całe masy kato- dotknąc tylkO' płaszcza Jego, a zdrO' .. leI O'ne, kramie.
lików, a wtedy na\vet drobna składka micsil;czna będzie urastała w Sll- sobów wspierania naszych apGsto- : misie, tO' tym samym zdobywam wi(:
mie do tysil;CY i milionćnv, Ziarnko łów "dobrej nowiny", bo miłość jest cej, niż wydałe~ bo hartuję sw~,
do ziarnka...
pr-zemyślna.
i WO'lę i drO'bnymi tymi uczynkam;.
:\asz zapal misyjny ma stale wzra
Pomyślmy nad tym wszystkim dzi wykuwam w sobie męski i praw}
f,tać. Nie \vicle by było pociechy z ta siaj. Jeżeli nasz zapal misyjny stra- charakter.
k ic.~'() zapału, który by buchnął od cif na sile, jeżeliśmy trochę zobo- I Młodzież pracująca dla misyj, rzy
razu jasnym płomieniem, jak wiązka jętnieli, to dzisiejsza Niedziela Misyj. to przez zbieranie zużytych znacz·
słomy, a potem równie nagle zagasł'::1a powinna nam przywróćić dawną ków pocztowych, staniolu itp., czy
i pozostawił za sobą jeszcze gorszą' żarliwość, jeżeli jesteśmy wytrwali,· to przez rozpowszechnianie czaso·
obojętność. Nasz zapał musi być to zapał nasz powirnen się jeszcze I pism misyjnych, czy wreszcie prZCJ
za wsze silny, raczej coraz silniejszy, I wzmocnić i ogarniać powoli wszyst i modlitwę za misje - odrywa sir; od
jeieli ukochamy naprawdę sprawę kich naszyeh znajomych. Na apel i prZYZiemnych
brudów,
nastawia
misyjną, to nie może być inaczej. Stolicy świętej odpowiedzmy misyj- swe myśli .górnie i dają gwarancjt;,
Znajdziemy \vtedy dużo różnych spo nym czynem i ofiarą!
J, R-,wlcz,
I że wyrośnie na dzielnych, szlachet~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~=-~~~~~~~~
nych sy~ów ~jczyzny i Kościoł:l.
dUJ,-ą
IodzieŻIIIIII?/
Jeżeli w przyszłości młodzież ta zdo
'7
będzie powszechny szacunek w żvNied~iela misyjna odbije się zno- młodzież z natury 19nie do wszyst- ciu publicznym oraz szczęście rov.·;u szerokim echem w prasie całego kiego, co szlachetne, wzniosłe i bez-: dzinne w życiu prywatnym--to mie;_·
świata. Oszołomieni wieściami, za- interesowne.
Wykarmiona czy ta- : dzy innymi zawdzięczać to będzie
j)owiad,ającymi n,ową zawi~ruchę I niem Sienkiew~c~owskich powieści, ~ Wyc~~w,awczym, wpływom m,isyj.
europejską, a z mą nowe zmszcze- odkrywa w misjonarzach te same I MISJe Jednak nie tylko hartUją wonia, be;dziemy mogli odetchnąć świe- wartości poświęcenia i cichego bo- Ilę i uszlachetniają serca, misje kształ
żym, ożywczym powietrzem, płyną- haterstwa, którymi odznaczyli się cą umysł młodzieży, rozszerzają jej
cym z Chrystusowych misyjnych la Skrzetuski i Podbipięta. A wartościa horyzonty oraz zaspakajają jej szla.
nów, Uzmysłowimy sobie jeszcze mi tymi młodzież żywi się, jak chle-: chetly głód wiedzy.
raz te; znaną prawdę, że
bem powsze~nim. To, też o iI,e star- i Ileż to jest cichych pragnief1 po-o
!edynym apostołem pokO'ju jesrt
szesp:ołecze.nst~o. mezbyt Jes~c,zc. znania dalekich lądów i mórz, ludów
misjO'narz z krzyżem w ręku
~~:~mle ak~)ę .r1!lsYJ,ną, dl~ ~ło~zle-. ~ i~h obycz~jów, P!z'ygód i awa.ntu:!
,',
, z Język mISYJ Jest Jasny l blIski!
I Z Jaką to cIekawosclą rozczytUje SIę
se~cem otwartym dla b!IZI1łC!1. NIC
Moment to niezmiernie ważny, bo młodzież w powieściach o nieznaw, b',HC1CCIC" lecz \\.' krzyzu lezy po- misje nietylko prowadzone są gdzieś nych krajach napisanych przez luk,o.l ,I s:cz:scI~!ud(~w! Na t~m ,tle. na czatnym lądzie Afryki czy w pu- dzi, którzy c~ęstokro( jednego kro-·
ł~~t\\, ,0, Z~;)ZU~I,~C, J,ak głęb~kIe z~- \ stynnych okolicach Ziemi Ognistej, ku nie zrobili poza granicę rodzinnej
CI~)Vv ~ \\. ar~()SCl, krYje w sobie akcJa, ale głęboki ich wpływ ogarnia swojej ziemi.
ml~YJIl,a. ~IC :V](;C dZl,wne,Ro, że spra \ wszystkich, którzy w jakikolwiek· Otóż cżasopisma misyjne, takie
~: y ~1~,~J~~ coraz Wl<;ceJ zd~bywa-' sposób z nimi się stykają. Nie trze-: jak "MłO'dzież Misyjna'\ "Misie KaJet p,r~y ~a~l,~ł., ,
"i'Q~ prze~ie~ d~~?dzić, ~e Et!Jśl! ?drnó- i t~lickie", "Nasz M!s~onarz" i t., p., s,~
, . Na~w}ęceJ Jed~a~ entuzJastow ma-, Wlę sO'ble JakleJs przYJemnOSCI, by, meprzebranym zrodłem prawdzl~
J~l wsrod młodzlezy. Dlaczego? Oto oszczędzone pie'uiądze przeSłać na wych opowieści o nieznanych dale-
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Si()lSvryzalkome .na mi<:;ja-ch p\roi\vrlldzą' szlkoty, sZipita!e i t. p. Z'\1J\,-

cie prz.edstrui.via sź<kól,kę misyiTlądla '\1:z.ielWCzynek h iil1duS!kich , kt6re
. wypllratalją krupelus:ze ze słomy,

,

Misjonarz wśród rpOlga:n nie tylko głosi nauk!;
Chrysbusa P aol'a, {Ile cz~st(1 m!l<;j hyć Jeikai

__

rZe\IT1 cialtiil. Na zdjęciu wid.zH11Y misjona.rza,
_.
.__ . ___~~~\r~~j_ąc~~ ra'nę·

mięć ') w serce tego odIa

I A te

Kościołem Bożym są

nie ty ...

mu młodzieży naszej.
ko księża, ale także wszyscy wierni,
która dotąd jeszcze zdała a że.za losy tego Kościoła i za wY"
stoi od organizacyj misyjnych lub pełnianie jego ziemskiego posłannic
: mało się misjami interesuje. Zaś dla twa: prowadzenia dusz nieśmierłeł
młodzieży zorgani.zowanej, przejęt~j nych do Boga, nie tylko arcypasfe ..
głęboko ideą misYJTIą, słowa powyz-. rze nasi, ale w wielkiej mierze i kaszc niech będą zachętą do wy trwa- . tolicy świeccy są odpowiedzialni i
nia pod misyj'llymi sztandarami do wypełniania tego obowiązku po..
Chrystusa.
Iwołani, Namiestnik Chrysltusa i na-

kich ziemiach i zamiesz·)wjąqtch te
ziemie ludach. Piszą w nich misj'onarze, znający dokładnie stosunki
byczajowe i polityczne oraz przyrodę i zwierzostan krajów, w których
pracują', a piszą tak barwnie, że czytając ich artykuły i listy, czujemy
wprost gorący oddech rozpalonych
Jan szymkiewi,ez.
stęPCY Apostoł6w wzywają nas do
pustyń i upojną _woń podzwrotniko-'
czynu katolickiego, dopuszczaJa do
wych lasów. Opisy te :lie tylko ba-: W t
• d P -eskOego Dzieła I pracy w duszpasterstwie w charakwią, ale co ważniejsza'- uczą!
I
s ąPCI.e . o .aPI t I
[ terze hduszpasterzy bez święceń" Tak... Misje wychowują i uczą. Rozkrzewtama Wiary.
: apostołów świeckich i na front akcji
Dobrze to powinno wbić się w pa- 'Wspomagajcie misie!
misyJnej nas mobiUzuią.
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PodajelmV do Hlladolmo.ic' c.zv~e.nlkóUl I 'H'spólpraCOUlnlkóHl ~
. ",Gazetv TV90dnloę'er'" że redakcja 'lIGazetv TvqodnloHlej-' bę
dzlę przeniesiona' Ul bleżącVIm Imle..lącu do .'ele. Od 25-90
paźdZiernika adres redakcji I adlmlnlltracjl będzie następują
cq: H.lelce 9 ul. H.s. Biskupa Bandurskle90 2. PrqUlatnv za~ adres
redaktora, ks.StanlslaHla Bo".oHlleclkle90~ bez zlm'anq (Honlecpol}.

wyszedł i po jakimś czasie do I niósł się na inną, ale po roku tam
S"MIERC' MISJONARZA , /KSiądz
chodzi nas i kuchni
lament
Wówczas
(Zdarzenie prawdziwe).
' l! z~us~ony ,krzyk. Wybi~g;amy tam: węd,r~w~ć od p~rafi.i do p~rafi.i, a
I WIdZImy, ze proboszcz sCIska W ob
od WIoskI do WIoskI, od
jakiś jęk,

kościół zamknięto.
włascIwle

i

zaczął

Niedawno warszawski tygodnik li jęciach starego łachmaniarza i pła-' stodoły do stodoły, bo W stodołach
ten:lcko :. artystycZ:lY "Prosto z Mo' cze. "To ksiądz, mój kolega semina- I przeważnie odbywają się tam nabostu" (Warszawa, ul. Książęca 6) za-' ryjny, proboszcz z Rosji, gość z tam żeństwa. Bez ornatu, rzadko w kom
mieścił wzruszającą kore'Spode~cję tej stro~lY" woła ze łzami w 0- ży, przeważnie ot tak, .. po cywilnepod tytułem "Gość z tamtej strony". ! czach nasz kanonik. Tamten drży ca' mu" odprawia się Msze św. W roku
Opis ten dajemy za "Dzwonem Nie-. Iy. jest wystraszony, podejrzliwie 0-, 1932 osiedlil się w miasteczku jako'
dzielnym" (Kraków, ul. Straszew-' gląda się dookola. Dajemy mu szklan stolarz. Przy stolarce uczył dwu
skiego 18) .. Zdarzenie miało miejsce kę mocnej~ gorącej herbaty,- wypija "kleryków", dwu swoich uczniów
w jednym z powiatów, sąsiadują- ,ją z kawałkiem butki. Uśmiecha się stolarskich przysposabiał do stanu
cych z I~osją bolszewicką. Nazwy lu przez łzy, ale na razie nie może slo- duchownego. Pamiętam, pewnegQ
dzi i. miast opuszczono ze zrozumia-' wa przemówić, Po chwili z trudem I dnia - mówił - heblując deski, wy
tych względów:
: zaczyna opowiadać swojlą historię. I kładalem uc~niom teologię dogma"Na większym ,zebraniu gospo-' Od roku 1917 jesf proboszczem na tyczną, oczywiście z pamięci, bo żad
darz, ziemianin kresowy, opowie- Ukrainie sowieCkiej. W roku 1921 :łych podręczników nie mfalem.
dział nam historię. Trzy lata temu był ciężko postrzelony. i przez pół Wtem wchodzi -jakiś zmęczony, zall1ialem u siebie większy zjazd, roku walczył ze śmiercią w chacie kurzony chłop brodaty. Stanął w pro
w którym uczestniczył też i pro- wiernego chlopa. W roku 1923 aresz' gu i patrzy na nas łagodnie. Przyboszcz kanonik. Był już PÓŹ:łY wie- towa'l1O go i uwięzio'llo w Kijowie, glądam się i poznaję - toż to nasz
czór, gdy pokojówka zameldowała, I gdzie przesiedział do roku 1927. Po-, biskup oq::lynariusz. pJ;z·yszedł do
że przyszedł do kuchni jakiś wynędz tern chory wrócił na swoją parafię, nas na wizytację. Kilkoro dzieci
. niafy starzec i pyta _ o kanonika. ałe tam już kościoła :łie było. Przc- bierzmował, moich "kleryków" wyI
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Często czytamy w prasieskargiidyrli otaczają swoją opieką tak,pc)d; .
na brak propagandY względnieo~pol\\,zglę<t~nr~eligijnym! .ł,\k. ~ narpdowiednio ujętej propagąndy PolskIza I wym, llczmena- Sach~tlłrl~ przeby,,· lł ...."".,..ńH"
granicą. Są jednak cżyu;JJki, które· wają~rch pola:k6w. ~Ię.kne °Wo0c~I . ' "
.' .•
bezinteresownie w imię mUości. ~j-l rokuJąc~plac6~ką mISYJną - l to"
. "'" . ,.
Jąko ,", •. o~onYm
czyzny tę pr?pagaudę, upraWIają, samodzIelną '-.'. Jest
.
Ina .• .... ........ •..... . '.,.:> ..
~rop~gandę, kt.o~a wydaje. owo~ ob..
. w Cbinacb Wencbo~:
t Wlpfc>wincJl Sec~anw.PQbUŹl.
hty l przez OpInIę polską Jest medo- w ręku polskich Ks. Ks. MISJOnarzy.
Tybetu,
ceniama a nie.r~z nawet zwal~zana: Na specjalnąwz~iankę zasługuje
!2 tys ~ 500 klm.na'zacbód od SZartK- '
J\1.amy na mł'sh naszych pol~klch mI Japoński .Niepokalanów 00. Pran.. haju, mają krakowscyq().J)omini..
sJo;Jar~y, ktorz~ szerząc ws!ód po'ciszkanów w Nagasaki.
kanie wiarę św. szerzyć;wśródChiń
gan ~Ia.rę katoh.cką propaguJą zara- P I'
f:' k'
d '.
, _ czyk6w. Pomijamy narazi e m.isjona-:z~n; l!lllę PolskI. W arto Pk~zypom- G scy ranCISZ ame wy alą po Ja rzy, którzy w polskich szkołach wy
mec, ze. od szeregu 1at, po l~ 1e zg.ro...
cho WaIIl i i z Polski wysłani, pracują
madzema . za~onne ~osladaJą własne
~la całym globie Zie'lTlSkim.
tereny l!11sYl'lle. Najstarszą placówAczkolwiek wyłącznym zadaniem
ką mISYJną to prefektura apostolska
misjonarzy jest szerzenie wiary św.
Broken .. Hill w Rodezji Północneł
wśród pogan, to jednak sama obec(Afryka Południowa),
ność naszych polskich misjonarzy
którą zarządzają Księża Jezuici. Pla,,~ś~ód Obcych.. lud?w~r~t<:rczy, ~lcówka obchodziła w bież. -roku pqby Je zapoznac z P,olską l Jej ~~lturą.
dwójmy jubileusz: 25-Iecie założenia
SIłą rzeczy Jap~)llczy'k, Chm~zy.!(,
i lO-lecie wyniesieniil do god:lOŚci
Murzyn. czy Es:klmos .lub In~lam.n
prefektury aposL Pierwszym prefek
~Zgl. mleszkamec Ind y] py!as1ę. mItem aposL czyli biskupem misyjnym I
sJ.onarza, sk~d przyszedł~ Ja~~ Jego
jest ks. Bruno Wolnik T. J. Drugą·
OJczyZ:1a. Chocby polski mISjOnarz
prefekturą aposL to
tylk? ~rzyznaw~ł się do Pols,ki ja~o
polska misia w Szunłehiu w Chinach
swej Ojczyzny, Jak.o,tego kraJU, kto.
. . . . ~!
ry go przysłał, to JUZ to byłoby propagandą dla Polski. Wiadnmo jedna 1?oł~dllle. od Pekmu, na czele JeJ!
znajduje SIę ks .. I~acy Krause z~
nak, że polski misjGnarz więcej niż
Zgron:. Ks. Ks. Mls]on.a~zy .. Tam t,e~
tO' czymi. Wspomnimy tylko to. że
pracuJe. zpany ze SWOJ~J d~JałalnoscI
na polskich plac6wkach misyjnych
nasze narodGwe sztandary powiewa
lekarskIej .ks, dr. SZU:1IeWICZ, były I
doce~t Umw. S!efana B.at~rego. S~ją, że tam daleko nd ojczy?:ny polscy
mo~zIelną placGwkę mISYJną, obe]misjonarze nasze narodowe święta
mUlącą cały
uroczyście obchodzą, w których upołudniowy Sachalin,
dział biGrą tubylcy od:1ośnych kra, po japońsku Karafuto,. posiadają
j6w.
lwowscy 00. Bernardyni. Stolicą W Nioowietżu .odbyło, się pnświęce,nie ,i pifzeCzyż propaganda, jaką polscy mitej placówki mającej być niebawem ka'Z:a!nie ,aJlilldi 3-ch saJmoil:<>tó:,,', '\.lfwn:d()"Yan~,c~\ ! sjonarze' dla dobra oj-czyzny naszej
.'
f k
.
p,rzez Sipu:f.eczeństwo ZIemi <J1JOWlog:rodzkle'j,
~rzemI.anowaną w pre e turę apost., PoświQcił Wlspomnialn.e s,amoll'Olty J. 1:. K", upra~f1aJą, me Z~SłUgUJ~ na nc:.szc po
IBj'SlkUlP Nielmira, sufragail1 rz Pińs.ka,; . I parCIe moralne l matenalne? rą poJest mIasto Toyohara. 00. Bernar-,
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święcił na księży, nO' i mnie też - I ka. Da:lO mu czystą bieliznę i lepszą \ mszały, nowiutki brewiarz i kijka
konsekrował na biskupa. Nominację odzież, choć się wzbraniał, bo "jak kalendarzy. Odprowadzali go dwaj
miał z Rzymu.
złapią, to od razu poznają, że wra- moi gajowi, znający dobrze teren.
W tym miejscu wszyscy wstaliś- cam z Polski". Na trzeci dzień rano Po dwu dniach powrócili, przynoEkscele:1cji i u- - był to dzień, powszedni - po- sząc nam wiadomnść, że biskup z()my, pode'szliśmy
całowaliśmy jego ręce. A biskup mó wieźliśmy go do kościoła, ubraliśmy stal aresztowany przez bo!szewiwił dalej: W stodole odbyło się bierz go w szaty liturgiczne, jak gdyby na ków .. - Jakże to było? - pytam. --

90

mowanie i konsekracJa. A potem to: prymicje. Gdy ,wkładał czyściutką Szczęśliwie przebyli granicę i byli
już chodziłem z wizytacją i tajnie albę i nGwy ornat, miał prnmienną już na siódmym kilometrze rosyjwyświęcałem takich "kleryków" na I twarz świętego. Zapowiedział Mszę skim, a tu patrol czerwony - stój!
,księży. Miesiąc temu przybyłem św. śpiewaną ... "Bracia moi, ja już Wszyscy w nogi. -- Biskup biegł,
w nadgraniczne oknlice, więc posta-: tyle lat Mszy św. nie śpiewałem". jak młodzie:1iaszek, trzymając na
nowiłem jakoś zawadzić o Polskę.! Służyliśmy do Mszy św. j:a i kanG- piersi swoje mszały, swoje skarby ..
Wiedziałem, że przyjaciel mój jest' nik, panie śpiewały na chórze. Trze- Strażnicy bolszewiccy zaczęli strzetu probnszczem. A tak potrzebuję ba było słyszeć jegO' Gloria! Tak. lać i widocznie ranili biskupa Piomszałów i paru kalendarzy, bo bez! zaiste, tO' była chwała na wysokoś- tra, bo zachwiał się i odrazu zwolnił
calendarium m<:;ki tam przeżywamy.: ciach Bogu. I to Credó! Czuliśmy, bieg. Wtedy dopadli go' i zaczęli bić
- Czy chcesz iść z pnwrotem, bis- wszyscy, jak te:1 kapłan wierzył i ,co kolbami. Klęczał na śniegu i trzykupie? - zapytał z trwogą w g-łosie! dla tej wiary robił. Po Mszy św. po- maI swoje mszały. I cóż dalcjl? Pojekanonik. - Oczywiście ---, mówił deszliśmy wszyscy, jak na prymi- chałem do Warsza wy" zacząłem obibiskup -- jutro z pomocą Bożą Wy-: cjach, tylko całowaliśmy mu nie rę_1 jać progi urzęd"ów, konsulatów, poruszę z powrotem. Nie chcieli5my, ce, tylko szaty. Po tym organista I selstw. Nic nie wskórałem. W pół
się na to zgGdzić, ale zamiaru swego I zaśpiewał: ecce sacerdos magnus. I roku po tym dopiero otrzymałem
biskup nie zmienił. ,N.~zajutrz wYką-\ Tegoż dnia wieczorem poszedł! wiadomość o śmierci męczeńskiej,
pano i odwszono sWlętegO smrusz- z powrotem. Wziął ze sobą dwa. biskupa Piotra".
1
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mo(,: materialml i mon~l,n~ zapc,wni,a
naszym placówkom mISyjnym I I11J. . " .••.. ".' ...... , ..... ' ......... .......... .........•'•..•...... ·•·
.
1 .. ",.' ".. ' .
sjonarzom rozrzuconym po całym! §tela.nO",'C;z,arb,ęc~,ę. .ąUJ~Z:"r-:n(;9
świecie Papieskie Dzieło l(ozkrzc- '1 W dlniu 15-ym i 16~ym b.m.naród. POl,"n ą ł)]i,~sku jako zmtk be,tgranicz,nej i'
wiania Wiary. ,
ski wraz ze swoją Armią oo:d'ał hołd 'bezin:~eresownej miłości Qjc'zyzny.
Hetmanowi Czarnieckiemu. UJroczy'sipś
Ród Czarnieckich osiadł w Czarney
I cC w Oza.rncy wskrzesHy na nowo pa- w 14..ym wieku. Hetman urodził 9ię
mięć o tym wielkim wodzu, które~ po- roku1599-ym .. We wczeeloej młO-dości
stać na tle naszych cza,sów staje Sięl peł 'zaciągnął się pod chorągiew hetmana
,
..
.
wielk:iego.koronlnegoStanisława
.,
11.
'
.
.
..
'
niecpoLsikiego i całe swo;je życiepo§w'ię
ŚwiątqbUwy . , misjonarz Chev~rus, w i
cH
dla Ojczyzny. Służył jej w na:jcięż- .
pewną:niedzielę przedzierają~ SIę przez
s,zych
jej chwHac.h~ gdy ,ze wszystkich
dzieWicze lasy Ameryki, usłys7..ał z da
stron
uderzył
na mą V\llrog. On to
l~ku: wielogłosowy śpiew.
Podążył w
niósł
ducha
w
narodzie, gdy kraj naF>Z
tym kierunku. ,Zbliżywszy si'ę stanął
zaiał
potop
szwedzki.
Od,nJósł '\viele
.i~k wryty ze zdziwienia, bo usłyszał
ran,
które
przyniosły
mu
nieśmiel"telną .
katolicką pieśń religijną.
sławę. "Jam nie z soli a,ni 'z roli - maZbli*ył się. Wśród drzew ujrzał ą-ro:
wiał -- ale z tego co mnje boli. uromadę Indian. śpiewali oni pieśń, kt.0r.eJ
,słem". UŚ!l1ierzając buntko;zacki w poich przed . 50-ciu laty nauczył mISJOdef;złym już wieku został ciężko ranny
narz. Przez długi ten okres żadnego .
pod Stawiszcza,mi. Doręczono mu nadekapłana nie widzieJi. Mimo to ~ac'~o-.
słaną pl'zez ktróla hetmanJliką buła,wę
wali wtarę katolicką. W każdą medz~e- .
polną. Wkrótce skonał
05-go lutego
tę zbierali się około wielkiego krzyza, ,
1665-g.oroku). Z wielkim pl"zepychem
aby śpiewem pieśni wiRlbić Boga.
· E"prowa,d.zono zwlo,ki jego ąo \Va:'szalv.t·
i dziś duio jest takich, co przyjąw- .
I a po \vspaniałym pogrzebIe złozono Je
szv chrzest i wiarę świętą, chcieliby.
I w podziemiach świątyni przez niego
<--hętnie służyć Bogu i zbawi.ć duszę, a
zbudowanej w Czarncy (pow. wło:?z
trudno im, bo nie mają am kapłana,'
c·zowski) na pamiątk'ę 40-ej rocznic:v" je
ktbrvby ich pouczał. ani kościoła, w
go bojów.
'
któr~""; mogliby odprawiać służbę BoObecnie dzieki nieshudzonym starażą. Niejeden nawet ~miera, nie uj~z~w
niom i zabiegoin probolszcza par, Czrurn
HZV iuż po raz drUgI kapłana - mlsJoca, ks. Hipolta Grochuiskiego. obchom;rz'u, a WięCRj jest takich~ któ:zy. ni- '
dz·ono uroczystość przełożenia ~miertel
gdy nie widzieli kapłana katohekIego.
nych szczątków wielkiego .hetmana ze
Ko,śció/ w CZa,rIlCY, w stylu barolkowYIll, dj nie znają Boga.
fLlilldoWJlIv
przez Hetł11ana Czarnieckieg;,) starej trumny, ufundowane] w czasach
Pamiętajmy () nich ws~ie~ając mod- mi<;dzy rokiem 1640 a 16.57 na pamiątkę ie){c niew(~li (1907-ym roku') przez naród
lit wą i ofiarą misje katolIckIe!
z\vyci<;skic,h 40-letnich bajl)w za· Ojczyzn<: polski, do nowej trumny i g.arkofagu.
1

-""--.--

.•....

, . ., . . . . . . . .

'.,

• • .'

•...•......

I

W dziewiczych lasach
I
Ameryki.
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A któż jest wielkim Budowni- ni prze:1ikliwym ,głosem. ... 'l Lik
czym Wszechświata, jeśli nie sam wdzięczną istotą, jak ty, nie nald:\'
4&
Bóg-:> --doktór.
szorstko
Powiedz
p o w I II S O.
i
l"\yli si~ pan, lecz dopiero, gdy mi szczerze: czyż nie podoba ci sie
·n " "Ul rllle iii I .. _II włOllrdł!'(ro Marjl l"oIlJilliłfJlllrh,J.
i zostanie pan wprowadzony w tajem ta sala:> Nie krępuj się i zaponinij ()
flora jedllak nie p()dni~)st~l oczu;, nice sekty, która zdobyła już zwy- tym, co zaszło przed chwilą... Czy
'vierna SWelTlll j)ostallowlelllu um ar- . cięsko cały świat, zrozumie pan może ci!.;: onieśmielam? Mam natwiania siG, trzymała je cjć\g-Ie utkwio swój błąd.
dzieję, że nie. Zrcszt<.\ moja, życz1i
liC \\' J)()Jło,~G,
Na te słowa, które zawierały alu- wo:;ć rozproszy twe obawy. Usiądź
~kroTl1:1e ich zachowanie dotknęło zję do przyszłego odstępstwa od re- na tej kanapie, bo chcę popatrze'~ na
widocznie durn~ą yani~" któr~, pol~~; ligii, flora zadrżała. Ale doktór nic ciebie ...
ciwszy przewoznlkowl I AdZIe h~I-· stracił odwagi i, podnosząc z gedNa te przesadne pochlebstwa flochard. by czekali na jej rozkazy: nością czoło, odparł:
ra zaczerwieniła się, lecz nic nic ml;.\ przedpokoju, zwróciła się aro-I - Jestem wierzącym i praktyku- powiedziała. J tylko, b)' jej nic pos(~
gancko do więźniów:
i jącym katolikiem i żadna groźba nie dzo:1o () nieg-rzeczność, usiadła na
. -- Przysłał mi was kal?itan "Czar- : skłoni mnie do wyrzeczenia się wia- kanapie, nie ośmielając się podnieść
ne! n:ki" - rzekła.
Czym zasłu-' ry moich przodków.
. oczu na panią, która zawiesiła jej !1;}
żyliście na straszne
więzienie
-. Nędzni~ku! - zawołała kaszte- szyi piękną zfotą kolię.
\v moim zamku:>
"
łaJka, zrywając się na równe nogi.
- Oto nowa królewna zaczaru-- Dzięki Bogu, żadna wma me - Przyjmuję twoje wyzwanie!
waneg-o zamku - za\vołała pochleb
obciąża naszeg-o sumienia! -~ odparł
Na okrzyk kasztelanki wpadł do czyni, składając niski ukłon przed
doktór (}emmo:1.
sali "Przewoźnik śmierci", gotów na florą, która patrzyła na nią, jak \\-e'
- Bóg, .. Bóg... zawsze Bóg!:- rozkazy swej pani.
'
śnie. -- Czy po tym dowodzie mojei
zawołała kasztelanka, zaczerWle- Zamknij natychmiast tego czło- hojności jeszcze się m:1ie boisz?
niwszy się z gniewu. - Starczy wy- wieka w podZiemnym lochu! - roz-' florapochylita w milczeniu g-łol.)():vicdzieć tutaj ,to i~ię, by zasł~- kazała mu' z władczym gestem.
iwę.
zyc na tortury. NJCchaJ to słowo me
Przewoźnik, nie wypowiedzia\v-' - Mówźe wreszcie - nalegała
wyjdzie więcej z waszych ust, jeśli szy ani jednego słowa, wyprowadził pani zamku. - Czy twój glos tak
wam życic miłe! Wiedzcie raz na doktora z sali.'
jest cenny, że nie będzie mi danem
zawsze, że tu jest królestwo ant yFlora gotowała się, aby iść za nim, usłyszeć jegO dźwięktf?
chrysta i że wszyscy ci, którzy tu- I'ecz ręka kasztelanki powstrzymała
Wówczas dziewczynka zaczęb
taj żyją, chylą głowę tylko przed i ją.
i mówić, zrazu nie śmiało i półsłów
wielkim Budowniczym Wszec~świa-I - Podnieś oczy, niech ci się do-, kami, lecz potem z taką swobodą, że
ta...
.
I brze przyjrzę! --- powiedziała jej pa- wzbudziła podziw w kusicielce"
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Czarn<;;a jak i piOhli8kie miasto pOlWia.-j cieli wład'z i potomk6w 'roduCzavn,i~~ ,dar0'Ye I, d,~()gą 'Wł(llSzc~ar9Zflrpca
towe WłO!$zewwa pr'Zy~dzaały g~~we, kich .(Krzyszoof,J an i A~j~lB: .CzarnI.ac !llknąlauta. ,1 autobusy, Q~ stron:r:t{lele
szaty: tonęły w POWOdZI flag, wZll110!Sły! cy, pochodzący wpr'O,S'lbeJ hnH od PIO- l GZęlstoohowy od ~ymc~.przy
wiele bram triumf,a,lnych. świą.tynięw ~ tta Ozarniecki.ego, jedneg'lo z ,obrońców stBJ~:ku. Czamc~;pr:zybYW8pą .' ,',.', ',',
Gzarncy,' pięJ<;nie odrestaurowaną, w I Częstoehowy,. rodrzonego brata he'bma.. poclą.g1.popul~r.ne.O godZtąll~e !p:rzjI'
której przygotowan() ·skromny lec.z gu- na; pułkowmk Breza, potomek po ką- były~hwy.IlJOSl ·ok~ ~O. t:rslę:y~ .. Mlmo
stQwny sarkofag, WiB!paniale udekorowa l d'zieli) J.E. Ks. BiskulP Fran.ciszek 80- tak hc!ztiego .zgr~M8ld'ze~,l1a~ dZlęln,!$prę..
no i rzęsi ś.c i e oświetlono refleilftiO,rami :niM, Administr,ator diec. kieleckiej, u- ży,stej org:al}lzaeJi K~l~tU~, '~ kwreelektrycznymi.
. .
dał się dopoQ'ziemi kościoła, gdzie do- go czel~ st;()1 p. K~rskl~zl;e~lUalU:n ,z
W d,niu 15-ym rpaź:dlziernika przybył konano przełożen~.a pt'iochów hetlmań- znanOWIC, wszędzIe panuJe ład l P()rzą~
szwadvon strzelc6w im. hetmana Czar- ·skich do nowej trumny. Po podpi $łlln.i u
nieckiego (IZ Wołkowy1sk), 'hooorOlwa I}Jrotokułu ofieerowie wynieśli trumnę I
kompania 27 pułku pieehoty z Często- do kościoła i ust3!wili ją na katafalku,.
chowy i ,przed,stawiciele wie,lu o'l,gani-! W imieniu urzędu wojewód'zkiego delezacyj. O lS:"ej w otoczeniu duchoWlień-, gacja 'Złożyła na trumnie buławę het,;:
: mańską, korvor.acja akademicka im.
1 Cz amiecJd ego ,z PtOznani.a---- c·zapkę kor
l poratno1eą, przedstawiciele W1s!pomniaI nych Strzele6w, potomkowie rodu i
i przedstawiciele wielu organi'zacyj zło
j

:

'żyli wieńce.

I

Oficerowie zaciągnęli wrurtę. Ks. Hi:s.kup odprawił nies,Z1p'ory żałobne, po
czym ks. Szczepan Sob alkow Siki , profesor i wicerektor Sem. Duchownego w
Kielcach, wygłosił przepiękne w treści
i f,or.mie porywające, kazanie, które wywarło na shlchac'z::t.ch p,otężne wraźej nie. Nabozeństwo zakończono hymnem
I narooowym "Bo.że coś Polskę".
Obok trumny przeciągają rzesze
w}o.ścian, odmawiających
paci'orki za
! riuS'ZfJ Hetma,na, co u'wolnił od pań.
szczyzny na swoich włościach wSlzystNa zdjęciu dwi.e trumny: od ,l~weJ stroIl1Y;- kich, kt6rzyz ,bronią w ręl(u poslZli
trllJmna dreWlTIlama, w której SP~I~ywa.y przeciwko wro gDłW i .ojczyz,ny. N azaproohy Ji.e'tnnama odr. ~OO7, o~ok me] tml1;-1 jutl'Z od wczesnego r~nk~ zdaż,a;ją do
na metalIowa, do której w dmu 15-ym paz- .
. '
dzierni!ka b. T. 1J'fzełożorno szczątki Hetmana I Cz~r:ncy 'zcał~g? pOWIatu tł~my mło- Salfkof.agz IPOmnikięTIl' Hetma1ua
i którą przeniesiono do grobowca.
dZIezy szkolneJ l pOIzas'zkolneJ, grom aCzamnj'eckiego W Cz.amcy.
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Stefa:na'

- Za co, o pani, te klejnoty? Ni-: g-dybym ci opowiedziała. Odkryję' sto wąż kryje się w trawę, nim jado
i ci więc tajemnice tego zamku, któ- witymi zębami ukąsi ofiarę. Dlatego
czem na nie nie zasłużyłam.
-- A jednak chcę cię nimi .0bda- ry zbudowano w owych czasach, właśnie lęk ją przejmował.
rzyć! Czy odmawiasz mi?
kiedy ludzie przy\vdziewali jeszcze
Na środku niezmiernej sali, pebej
~-- \Ndzięcz:la pani jestem, lecz nie zbroje. Wtedy będziesz mogła po- luster i fresków, stał bronzowy porozumiem powodu...
, ważnie zastanowić się nad odpowie- sąg olbrzyma o wyniosłej postawie
- Zrozumiesz w przyszłości, mo-' dzią, jaką dasz mi na moje dalsze py i chmurnym obliczu; w prawej ręce,
ja dro).(i:l..
i tania, A więc chodź!
wyciągniętej ku niebu, dzierżył po- Jestem doprawdy zakłopotana' I położywszy jej n:kę na główce, chodnię; na piedestale były wyryte
pani szlachetnością, i widząc ją tak wyprowadziła z pokoju. Serce flory słowa Lucyfera: "NQn scrviam",
łaskawą, mam nadzieję, że pani da- i drżało na myśl o strasz:lych wido-, Chociaż spojrzenie flory przelotnie
ruje życie memu opiekunowi, dokto-: kach, jakie miała zobaczyć.
I tylko na posągu spoczęło, pojęła jcdrowi (Jemmonowi.
,
: l y w C e m p o g r z e b a n y. 'nak alegoryczne znaczenie tej rzeźWasze życie zależy wyłącznie
Przed zejściem do podZiemi pani by, która miała symbolizować "Bu:1t
od ciebie -'. zapewniła ją kasztelan-. zamku kazała Adzie Richard pr~y- przeciwko Bogu".
ka. -- Jeśli przyjmiesz, jak przy-' gotować pochodnię, a sama zapro-, Na przeciwległej ścianie widniał
puszczam, moje propozycje, które I wadziła florę do. sali nocnych ze- fresk, przedstawiający "Mojżesza,
tylko wielka życzliwość dla ciebie brań i rzekła.
I rozbijającego tablicę praw", a obie
mi dyktUje, niczego ci do szczęścia
- Wkrótce odbędzie się tu seans ściany boczne pokryte były mozajnie zabraknie. Ho z tego błogosła- spirytystyczny, w którym, być mo- ką. Na jednej z nich flora ujrzała ze
wionego przybytku wygnana jest że, i ty weźmiesz udziaL. Będzie to wstrętem tajemnicze zakapturzone'
wszelka troska, lecz tylko _dla tych, I widowisko niesłychanie ciekawe, postacie, przeszywające świętokrad
którzy posłusznie poddają się mojej które cię z pew:lością podziwem ezo sztyletami świętą Hostię, a na
woli. Zapamiętaj to sobie dobrze, i przejmie. Zaczekaj tu chwilę na mnie drugiej świętokradców, depczących
drogie dziecko ... Udy ujrzysz 'skar-' i obejrzyj sobie tymczasem dzieła nogami krzyż.
by, które posiadam, i gdy zasią- sztuki, nagromadzone w tej sali ... Po; Na, mozajkowych ramach ty'ch
dziesz przy moim stole, zrozumiesz,' dziwiaj je i ciesz oczy ich widokiem! strasznych malowideł widniał bluź
jak szczęśliwa przyszłość cię czeka., flora nic nie odpowiedziała, lecz I nierczy napis: "Nie chcemy, by On
Lecz biały kolor :lajwyraźniej się od pozostała na uboczu z oczami skrom' nami władat'.
czarnego tła odcina, pokażę ci więc nie spuszczonymi i duszą pełną tro-I Gdy flora, oburzona tym widoi miejsca kaźni, w których odpoku- ski. Przesadna uprzejmość kaszte-" kiem, zamierzała wyjść z tego przed
to~ałabyś z~ nicposłuszeńst;V0,. U-I' lanki, tak su:owe~ i okru.tnej dla dok l' sio~k~ piękła, natknęła się na ubrawazam za mezbędne pokazac CI to" tora, przerazała ,Ją, zamJast uspaka- ną JUz w wytworny płaszcz gr-onow co'zapewne nie uwierzyłabyś, I jać. Pamiętała słowa matki, że czę- stajowy panią zamku, która rzekła:
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wielkiego hetmslna, pierwszy plrZ"edśta;w;. wH~lklego ołtarea.:roohylf1~ą . .sIę -tain"'ł1y:m.IWląźe&•.,jh.to rÓWl1lez sęls1e'
dei Armii PolsikIieJ, n~l,ny w6d,z, tna.r dan:y, :po'Za kościołemmzle;ga Się~'lS&l~.a ,;kwestjąkoloniitych'lpaństw na
szałek Edward śmigły - Rydz, aby zło- ho,oorowa. nadCzar:ncą. ,~z,uJe,s,lę\vsch(~dz:ie iz liniatni kojtumiikacyj;żyć hołd .należny IProchom Stef-alna ,Czar kluCiZ sa~lot6:VW?J,~wy~h.Uroc'Zy- nyrnild(). tych kolonii. ... ! . .
' .
.nieckieg{}.Przybywa o g'odiZ. 9, wltany stoś~ konooy {~lę .~plewamem hymnu . Po40bnież Anglia i Ftal~cja nie .ży;"
entuzjaJstyc'Z'nymi okrzykami lu,rlności.
Boże coś POlH3kę •
. b' ..
.
.. ,.. .'
ł· ."
Odbiera raporly,dokonywa przeglądu H Nabożeństwo bylo nadanie przez Ra.- czą S$ .le. }lmocmelyaSl~'!VP;..Y"'t,W
woj,sk i ol'\ganizacyj, Po czym kieruje dio polskie. Dzięk,i zainstalowa,nym ,me mosklewsklc~ .~. tel CZę~Cl. Europy.
swe knoki ku świątyni. U wejśc!.a~a gaf>Oloom zar6wnopierwsz.ego jaJk i dm - krótko rnOWląC, nie, cbcąonedo
('m®tar.z kQścielny spotyka gohCz.nl,e giego d:nia oIb1'lZymia rzesz.a, pozo.stają puści~ do usadowienia się w HIsz ...
t:ebrane ,duchowieństwo 'z J.E. KiSi. BI- ca pozakościołem,m~taWYlsluchać OCl,a panliinnych potęg. .
.
..
'i'kupem Fr. SOInikiem.n.a ~zele; 9d bra boUństwa i pmem6wien.
Jak WIadomo, HIszpama zajmUje
my wejściowej d{) drZWI ,koścleln~ch
Pienia religijne wykonał chór "Po- bardzo ważne strategicz:t.e stanostoi gęsty sZlpaler sztandarow .org.a.!ll~ chodnia" z Częstochowy. Nastrój w czaWisk() na morzu Sr6dziemnym. Dla('yj woj Sik10rwych, 'S!P{)łe~z~ych l reh!pJ- sie IWlszys:tkich naboźeństw był nad wy- tego też jest w interesie Anglii
nO"'s/połecz'nych. Po weJ:SCJiU do kOŚCIOła I~-az po~mo~ły; o ' .
.•
._ i Francji, aby ten kraj był naprawdę
~T .E. Ks. BiskulP Polowy Gawlina cele- _Po ni3;bozen,st~le p. marSi~łek ~ml niepodległym i niezależnym od żadbruje uroczystą Mszę św. z·a d:UISlZę Stegły-RydlZ .udał SIę na plebarruę, gdzle w 'r . ."
t·, B'
. k'
W
.
bożeń
'l' tm ferze SiplO2ył Ślniadanie pO' nego mnego mocars w. ,l. () W przefarrUl Czarnblee l~g().
cczas~l~c::WYo do. ~lymeJ
!.va~ISYJ·nie
~eg~an;
odj~c.hai do ciwnym razie,'ł zostałaby, zachwiana
F.twa przY ywaJą z .J'zęu
' •
'
.
~.
6 .1:..1 • o, _
~~.wiąty,n 2 Slztafety: Towarzystwa "Po-, KIelc.
.
.
.'
rownowaga. Sił. :ta mor~u ,~r~zle1!ł.
"'hodnia" z ogniem, pobr,anym z przed I DOjpełmł SIę akt hołd,u dla; WIelkIego I n"m. a tym samym w całej europie.
'Cudownego
Obrazu
M. B. Często ch orw- hetmana z Czar.ncy, .m ech aJ nad,a>l w,
Co O tym są,t-ą
e f
,"1)
. n:a .J asne]. Gorze,
"
k
. ,
_..J"
"
• }l"': d "'h
. UL. w . ranCli •
Jaoz
mle]ISca
, narU'UZle
zY.le
.lego wl.e
,"-lU", '
.
skiej
7wiąza.nego z Hetmanem, i szta.f~t~
Ze tak jest, doskonale zdają sobie
'l'zę.stochowskiej dru:ży,n~ harcerskIe·1:
• ,
"
' . z tego sprawę przede wszystkinl td.k
im. Czwmiecikiegoz ZIemIą .Z ~,~,d po~m; Wsród nowo nawroconych ludów i we Francji jak i w Anglii. Tak np.
ka ks, K{)rdeClkiego; N~dmlemc nalez~, liczne są powołan!a .do s!anu dn.. gen. Weygand w "Revue des Deux
klalsztor .J asnogorsikl na ur,<?czys.tos- I chownego (kapłansklego I zakon-. Mondes" tak o tym pisze:
". Czarncy• rt>l'n'rez,entoiWah
O. Nor
o) .
I - Z' a d en F rancuz me' moze
. .Jgno('laClh
•
,.,
'"'1-'
• O ,neg
bert MotylewskI, przeor kI a sziboru, l "
, .
kO d b k
al h' .
•.
'.
. .
p'ogumił NaA:Jeań,sJd. Po Ms!zy święt~j lo .Cłokz ~ teg~, ł~ Y, ra m yc II rowa~tb nICbezPblleckze~st~a, kna Jałkle
\ ..-ygłosił podniosłe ka.zanie J. E. ks. Bl-' WJe cUsemłn~ow.
,
,
n~ra~h yaas
o me~lCc o-w o~.
skulp Fr, SonLk, sł.awiąc hetmana Cz,alt"-! Cóż Z tego, kIedy brak srodkow na kI, Zjednoczony przeciwko FranCJI.
11ie~kiego, j.ako obro~cę wia.ry i . .oj,czyz:; utrzymanie młodzieży seminaryjnej! W razi"e ~onmktu euro~!Skiego ~o ..
ny, pOClZym Ks. BIS'kup. Gawlma o'~:' Wspomagajcie misje modlitwą jał rze Środzłenme stanowI Jedyny sro..
lwawił modły pmy tr~mn.Ie ·z.a sporko,] mużną i przez wstąpienie do Pap. dek komunikacyjny, łączący nas
,lusz;v: Stefa~a C~,a;I1leCklego, ,~a;nslZ~t Dzieła św. Piotra Ap. dla ducho- z nas~ymi sprn:mierzeńcami w środKa PIłsudskIego l mnych wodzow p
i ' t . k;"'"
koweJ i w °srodkowo-wschodniei
:;:.kich. Oficerowie przenoszą trumnę do w ens wa ra,uwego.
Europie.
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P~rtinax ~ "echo de.~aris", bo mómI: nadt.o
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WprawdZie JllZ dawno zYJemy s~ble ,sprawę ~.tego, z~ an,l we Fran- I faktem Jest to, ze Hitler i Mussoli\'." obawie niebezpieczeństwa wybu- C~l ~m w.An?lll, z WYJ.ą tkICm k~ml!- ni posługują się wygod:1ym argudw nowej powszechnej wojny świa- n.lstow,· ~,le zyc~ą s?b,le llm?Cmen~~ mentem walki przeciwko "bolszetowej, ale w ostatnich tygodniach to SIę ROSJI SOWIeCkIeJ w· Hlszpanl1, ! wizmowi", aby zagrozić bezpieniebezpieczeństwo jeszcze bardziej
~ czeirstwu francuskich i angielskich
przybrało na sile. Największe chmu: linii komunikacyjnych na morzu.
rv zbierają się teraz w t. zw, baseaie
',Śródziemnym ... Hitler dąży do na,~ródziemnomorskim -- w związku
I straszenia dwóch
państw zachod..
z awanturą hiszpańską,
: nich, aby mieć wolne ręce w Euro-,
Gdy chodzi o Hiszpanię, to wchd' pie środkowej i wschodniej. Co dla
dzą tu w· grę z jednej strony Francja
. niego jest tylko środkiem, dla Mussoi Anglia, a z drugiej-Włochy i Niem~ iiniego jest celem. Jego ambicje pocy, a niejako klinem między nimi
: siadają "charakter śródziemnomorjest Rosja sowiecka. Należy przy
: ski", Hiszpa:1ia podległa jego wpłytym zaznaczyć, że cała tragedia
wom, pozwolilaby zwiększyć presję
Hiszpanii, tak bardzo teraz zagrażawłoską w kierunku Afryki Północ-·
jąca
pokojowi europy, powstała
nej i to zarówno)rancus:kiej jak
wskutek mieszania się do spraw
i również egiptu, który dzieli dwie
wewnętrz:1ych Hiszpanii
państw,
kolonie włoskie: Abisynię i Trypo-'
które w basenie morza Śródziemnelitanię".
go nie mają nic do szukania i mieć!
Przez to samo zostałyby zagrożollie powinny. A tymi państwami są f
ne interesy kolonialne Anglii.
Rosja i Niemcy, które nie należą do
Dlatego też te dwa państwa z ca ...
państw
śródziemnomorskich.
Do
łych sił dążą do możliwie szybkie~
państw natomiast najwięcej bezpogo zlikwidowania zapalnego punktu
średnio zainteresowanych sprawą
w Hiszpa;tiL .W tym celu chcą wej3ć
hiszpańską aależą Francj'a, Anglia
w bliższe porozumienie z Włochai Włochy.
mi, jako państwem śródziemnomorO co im chodzi?
skim, i dlatego zwróciły się ostatnio
Kir61 BOtry:s w OtloopaJch Inil pumlkde o,bseil"'wa'Chcąc odpowiedzieć na to pyta- CyrjlllYlł11 J)'Ofdrc.ztal~ dOlfocZlnych lJ11aJl1IerwIl'ÓW ar- do rządu włoskiego z propozycja
nic, trzeba przede wszystkim zdać I
mU oołł'garslki,ei,
zwołania konferencji trzech państw:
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ś'~ódzi;';'~:~~rskICh:--'~~;;;:~;d~-iO lwisko zajll1ą Ang~ai Fral1cja W sto-I miejsJe
lvśródńaro,dJlw.~p~zymięt*
ch
zainteresowanych tltJe.,sprawie hisz- sunku do odmownej. odpowied7,ij nr , : pr~z ,co.umozh\VJł~!>prJjipvrQee..
JallskieJ. Przedmiotem tej konieren- \Vłoch co do wspólnej k'onferenCJL in)e w,ulbe~! ~lepQdlegl:J iPol~~.i>!Jd
I

)
·,:t 'l'~
kI ,'. .' .' " . t . '" l hasłeą. tej Idei zgodynal':'ędowS'J.o!JJIJ"
N· ~ J~,S
cji miała być głównie sprawa Wyco-"le
. ~e~ ':".~ U~zo~y~n, ~e; ,0 W?_ iłem r!rJJdy w odrodzone,j~~lscel>~ą;. .'
fania "ochotników" z Hiszpanii.
1,Z~ SH~.• ~r(j\mC,l ,h a,l1cu~,~{) hls~pa~1 siałetrl walczyć o nl!s1.-e I!r~wa"maJąc .
Nic bez Niemi.ec.
Sk.l \,! celul,.;h pomol,.;Y. I ząd,ow.I w~- I za s~,bącały naród zJclInoczony.w
,
łen~klem~, a wte~y I \,yto~! ;lle l wsp()lnym dążeniu do odlmdowyPbł~
Na to zaproszenie Mussoliai po omIeszkają wysłac dla armII gen. ski Niepodległej z własnym dostępem
dłuższym ociąganiu się odpowie- Franco. już na wszelki wypadek do morza".
dział,
rząd faszystowski nie może przygotowanych, olbrzymich trun~ ·w dtth:r.z.ym Cif),g-U listu p. L, P<l,clerew
przyjąć zaproszenia do rozmów, sportów z bronią ,j amunicją włoska. ski kl':v~y~uje IlfZą,dy,.poffi.aJowe., llo
w których nie brałyby udziału Niem .. A wtedy mogą się rapteln spotka-2 I c'zym m:,\vladeza: ,,~dną.J .sprę~~rsta
cy. A więc rząd włoski odrzucił pro- oko w oko dywizje włoskie z dv-' władza wykonawcza Jest . me~będnym
pozycję ,irar!cus){<! - bry!.yjską odby- Wizjami francuskimi.
- 'warun.kiem istnie,nia. n~a~zego pan~twn.
cia wspolneJ kO~lt~rencJ! !ra~1cu~koMiejmy jednak nadzieje.;, że może Rząd. Jedna~ musI ~lec zawsz; n~J.uw~
. k o-Vv'ł os')"1
1111"n() Jeszcze
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b l·y t Y1S
\ C'J , na l',t()}"c>1
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J
znajdzie
Się Ja les kompro".'ze Naród
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. sprawowanIe
" ' , ' \,, ..,tdz\
o'
, ., k ' 't' , " , fan', wszyst· ,
., "
powIerzYł ze NarodOWI z Je] uZy\\ianla
omowlc WCS,I<; \\y co la , , - i mISOwe WYjSCIC z tej naprawdę kryk "d""h 'l' • i
zdać raehlułek:
k' 'h
'udzozlemcow
walcz'\cych I
.
.
~ k"
.
w az el c WI l WIn en
~I,.;H' " c, .J.
t'
':h
tycznej sytuacJi, w JflleJ ~łę teraz i 'że tak, iak każdy obywatel i on podle
\\ . , IS~par1lI po ,0 JU s ronac .
, ~ znalazła europa.
Dr. A, Martonł.
raw"u i tylko w granicach pl'awa
I akH~ st<,U1o\vlsko \IVłoch OCZYWIS.
,ga,. P " l
.'
"
"
't, 1"
do z l
;
dZIałac mu wo no.
fi!.
k
cle llIy ~lOz_e Się, przycz.,Y; IC' ,J' - :
W Polsce nie trzeba dY1datury. ta
pewlllcllla !-:.uroplc pokOJU. Prze\.ii,w':'l' Organizują się ludzie poli tyc.z; nie, samo jak nie ma obaw, aby wpadła w
nie, stW<ł rza bardzo l1iebezpieczn<:\ kulturalnie, sportowo, zawodowo; anarchię, gdyż Polska hołduje ideolo:
sytuacjG. AIl~lia i francja, nie 1110,' organizu!ą się rolnicy, kupcy, rze- gH chrześcijańskiej, ideologii, ~i.łoścl
~<.tC dojść do porozumienia w spo~ mieślnicy, nawet drobni hodowcy, bliźniego, równości obywatelskIej 1 pra
s6b pokojowy, bGdą siG starały zbroj gdyż' każdy rozumie, że organizacja worządności.
,
.
nic osłabi~ wpływy włosko - nic, - to siła, a bez siły nie ma zwycięD
Naród nasz swego prawa SIe nl~ ~'Y
Illieckie \1' Hiszpanii przez danie j)O- stwa. Bojowaniem Chrystusowym rzeka i chce być gosp?dar7.em u SIebIe.
mocy rządowi madryckiemu w foj'- jest akcja misyjna. Do boju trzeba chce być w ~olne.J Polsce - woImie broni. amunicji i "ochot:1ików". I wojska, siły!
n y; ob~wateJ~mł . ,
becnośei liczA wtedy naprawd<; zacznie siG mie- I Rozumie to Kościół nasz katolicki
hon]gn}e,s Ot' Y sc1aełe:'o 'k)'l'a'j'U 'a sZC'le,I
,I
.
'I"
. dl
t.
nyc c e ega ow z
u~yn~tr.oU~)wa ~()J~a na. po WYSPIC I
atego s worzy.
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6lniei Polski Zachodniej, przedRtaw~Plre~leJskml. NIe Jest, tez :"y~IUCZ()-1 .P•• D. R. W. dla ogolnych celow ~ie1i duchowień,stwa, działaczy pohlIC, ze j)owstan<1, takzc AblsYl1czycy. miSYJnych,
tyczlnych, pJ:1ofeso,ró\v wyż.Rzych llczeJM()I!<\ "w.ybuchliJ,l: awantury \\' P:IP: I?z. św. Piot~a Ap. dla. k~ztał .. \ ni. pi'!Ral'zy or.~z dział,acz:v emig-r~c~.i-'
IcstYl1lc Itd,
cema J WycłlOwama duchowlenstwa nych z FranCJI. Zakonczono go ()d~pleJak z te~() \vszystkie~() widać, krajowego.
Iwaniem "Boże cOR PoJRkę".
Europa w obecnej ch,":i~i przeż~w~
Kat.oł!cy!. P?myśłmy tY!ko, ile pra l
Pomoc zimowa.
bardzo krytyczne dm I w kazdeJ cowmkow ł SIł apostolskIch potrze~
R' 1 . ' kt'
'b l)()moc zimowa
'j'"
ł '
b
. b
k'
... • d
zą.c P l o J€I Lll e, a y .
,
h
C \\'1 I pozo~a \\Ojenna z terenu 11S2
a, aze y s ruszyc w sercaclI I 11- 11 b r.ohotnych pj,zeJ'ęły na siehie
sa,
k'
.
'
,
,
,I
... I d k'...
Ib
.
ł
(a ez
. .
pans "I~~() moze SIG przerzuclc n,1 IJ1- szacu .u Z. ł~łI. O rzyn~He ~ azy za: morządy, Okazało się bowiem, że obecne kraje,
twardzmłoscl l grzechow I usunąc nie wielu nie opłaca uchwalonych skła _
\V chwili. gdy pi-.;zt; te stO\va, jcsz- z nich aż na zbyt liczne i wielkie błę- dek. Tyczy się to w pierwszym " zędzi(~
cze !lic jest wiadoJ1lvm, jakie stan()- dy pogańs,kie!
iydów, którzy sami mało dajq. a dużo
.

te

(!'.

't
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r

F> .

omości Z

raJU.
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k'rzvcza i dużo dostają, mimo. że maj:!
,poz'a tym olbrzymją pomoc z zagraniey,

I Projektuje się utworzenie niewielkiF...........................- - -.................................- - - - -.................................-.....-;:;--. go, lecz p\zymusowego podatku ,::;amilWARSZAWA. Powstanie "Partii
,Wcho,dz~c,ego na ~alę. byłe,go prezy- rządowego na cele pomocy zimowe.i,
Pracy:'.
'. den~a, WOjCIechowskIego powIt,~no uro- i
.
c,
•
•
.
\V \VarszaWIe odbył SIę kongres stron- czyscle "Hymnem ='l' al~ odowym. Prez.
So,koh u marsz. Smlgłego - Rydza.
nictwa Chrześcijańskiej Demokracji ,i Wojciechowski \\' swym przemówieniu: MaIls,z. Śmigły-Rydz przyjął delegaNwrodowej Partii Robot~iczej, .na k~ó-I p~dkreślił, że "obo,wi~:ki, . k~óre .cz~o: 'cję Sokolstwa P.ol'skiego w kraju i zau'm uchwalono połączeme obu .wymle- WIek nakłada na, SIebIe w ImIę m1łoscl wanicą, Delegacja wTęczyła mu Wykll
nionych stronnictw i utworzenie no'we- I Boga i Ojczyzny, są nieskończenie wyż ,ty w węglu zmaezek zlotu w Katowigo pod nazwą "Parba Pracy",
I sze i trwalsze, niż wszelkie inne obo- cac:h, zaś p. Maria Korpanta, wice,preObydwa wspomnianestronnn.ict\va I wiązki prawne czy wyrozumowane.
' zeska Sokolstwa w Ameryce Póln .. czek
.rozwijały swą, działalność wśród robotPrezesem nowego stronnictwa obra- na 1000 d,olarów, jako pierwszą ratę.
ników i mieszczaństwa, miały program no ge,n. J, Hallera, h'córy w Siwym prz,e- daru Sokolstwa na F.O,~. Pan MaI'sza
c,zęśeicwo radykalny, ale stały ogólnie mówi€,niu między innym.i podkreślił:
łek okaz.ałduże zainteresowanie ~pl'a-,
na stanowisku katolickim i naro,dow:vm. "z wiarą w Boga i orędownictwo Bo- wami Sokolstwa w kraju i :zagranicą.
XO\VOoPO\vsta.ła "Partia Pwacy" zdąża garodz1cy idziemy pracować i walczyć
J k
. . d .
do utworzenia centrum czyli środka o nową Polskę".
a pracują zy ZI,
między lewiCą (głównie P,P.S.) a pra- Ignaey Pa·derewski Y1adeslał list, IV któ i
Delegat żyd owisk i ego '!'ow, ,,Ionh~'"
wicą
(Stronnic:twf) .'\:trodowe), zbliża ,i rym pi"ze: "Całe moje życie w służbie z Ameryki ogłosił, że w CIągU O'statme
się zaŚ hardzo do Strrmnictwa Ludowe- Ojczyzny pfrświęciłem i~ei wy tworze- r gO' roku j,ego Towarz,ysiJwo z fundugo i Witosa, Należć.! doń działacze Orpo- 'nhl harmonii, osiągnięcia współpracy' szów ameryka~kich dożywiło 100 tys.
zycyjni wzlędem obecnego kierunku· I jak naj szerszych warstw społeczeń' dzieci, a ipoza tym udzieliło olbrzymiej
rządó'wego. Kierune,k' "Partii Plracy" stwa dla' wspólnego celu. Dzięki trium- pomocy finarusowej kaSiom be~procento
ma być dość radykalny, demokra;tyc'z.ny fowi tej idei prawie całe wychodźtwo w wym, w :których prac'uje 10 tysięcy dzia
naro,dowy i katolicki,
Stanach Zjednoczonyclh zgrupowało się łac,zy żydl()ws,kich i jest zrzeszonych
Do "Partii Pracy" przystąpili mię-I koło sztandaru: Bóg i Ojczyzna. Nie- 150 tysięcy cz.łolnków. Kasy te mają na
dzy innymi Ignacy Paderewski,. były I zmierzone jego ofiary z mienia i krwi celu udzielanie pomocy, a,byżyd,zi opaprezydent R. P. Stan1sław Wojciechow I stworzyły Armię Polską, która zapew- nowali całe życie gOISlpod,arcze ,w "kraju
"s.~i i gen, J. Haller,
nBa nam na konferencji pokojowej i niedopuścili do Orp3J1lIowania handlu i

I

I

,i;;~a" Przez l~'~nQi{ .'..•... '. ' .eiili".ką:

Obrot1cyZ.N.P.U. mhtl$tra "światy. tUQ."'CJl"~nast;ępJLtJ
:Minister Oświaty .p,prQf.W. ,Ś,wię,to,. du gm',H
.• llnego,
RłaWski przyjął delegację nied'Zielnegol.· wirun;a·
~ebrani~ IW.'al'.sz.aw.PJk.ich HObl'.ońc.ó. W... H /b. g.trii:nn y.,.
Zl1I1ządu Zwi~ZA1!u N auczycielstwa P'oI~ gminny~
sJdeglO. Mitl1ii;ster oŚwiad.czył, że ni~ ;zgo,
.
dzi tsię, alby właM..e ZWIązku Uiprl1W~a~y I
jaką,kolwiek: politykę, a r~wnoczesnI~j
nie będ:ziestawiał pr'Ze8'zkod. wwykłeł
pracy Związku. Kuratelr Z.~!P.pell1i1
,swój urząd c'Z'aSQWO, dl{) ChWIli wybOTU
nowego 'Z,arz.adu. Do jegO pomocy zoi.-J
st.anie ,po>woł~na Im~,a~'ZłJo~n:a.z. 3 ~u"l
c'zycieli i.3 urzędn
.. lkO.W , MlD. OŚwIaty.
PalU Mi,nister oświaJd:ciZY}, ze OO;ł~ nauc'zycieltStwo pomoże mu w pi:'Ia!Cy upo-: I.
rz~lk:orwalni.a stosunków w ZwiąlZiku.
,

'I' .

I. '

13 rocznica K. O.P.
W r.b. od,będ'Zie Isię obchÓd l3-ej :rocz
nicy objęcia ,służby 'na Kresach 'WSlcho
nich pf\zez, Kovp:u,s OchrOiny POIgranlCiz'a który po:łożył 01h1'lzy.miez'asług;i
w pracy społecznej dla tamtejlszej ludności. Wszędzie, g1dzie istnieją placówki K.O.P.· od!będą .się urolC~iY1stości zorganizowane przez ludno,ść cYwill~ą, a
"Hołd prochom Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarne)',
. IróW1fliocześni,e K.O.P. ')}1"z'y:gotolwuJe ze
swej .strony Hc;zn.e imjprezy. UrolCzystość tazacieś'ni jef9ZCiZe bardziej serdeC'Zlne więzy, łąc:zące 'SlPołecz,eństwQ ,z
wojskiem. Os1Jatni.o Nuncjusz,': AlPo.stol~ ROSJA.
Nędza robotnika w. Rosji.
nie .Sipełniło., a Wilno jest i będzie pol-,
Obecnie w Rosji 98 procent ro,bo:tni- I skie.
.
ski, J.E. KJs. ArCylbiskujp'Co.l:'t;eizi, odWie
dziłs'zereg 8tI'a~nic K.O.P. w pow. mo .. ków pracuje na. akord .. ~oibo,t~ik, p?,~i~- ; ŁOTWA. Wizyta min; Romana.
..'
lOldeezańskim.
r.a wynagrodz6111e zalez.me od IlO'SCI I .la. M"
P
·ł· H' dl
'Ro '
kości wy.kdinanej pracy. Mimo to place I
1'Ul,ster. rz,eItrly,s pI.:::? u 'P: .-,
Przybycie ambasadora japońskiego.
są, tam tak ni,skie,' że żadem z robotni- l.man, wrac.aJąc z ~1il1}:łIn.dl1, odWiled~ił
Po:selstwa polskie w Tokio i jap'oń kórw inil1ych p.ań.stw lIlie zgodziłby ,Slię za I Łotwę celem. ,naWlaz:a'!lila stoSlutlkow
~kie w Wars1zawiezoSlta.ły podniesioo.e nie praeOiWać. Nic więc dziwnelgo, że \ hamtdl,owych mlęd,zy Pols4,a Ł'Otwą.
do go QlnOlŚC i amb:łls,ad. Pierwszym arnha rohortniil( "w raju sowieckiim H ciel'lPi i
H. Sienkiewicz wbibliotekaeb
sadto.rem jajpońlskim w Pol,sce został nęd!Zę.
I
szkolnych.
S'ziui-Cz,i-Sako, dotychc,za,s'owy pOlseł w CZECHOSŁOWACJA.
Uprowadzenie
Łotewlskie mini18tersUwooświ<i:tywłąFinlandii.
twórcy partii narodowo-socjalistycznej. czyło do 'Proig-rarnus!ZIkół powszechnych
Z OzechOtsł<owacji ,zOls,tał podist~pnie. kisią~ H. Sienkiewicza w tłomacrzen~u
t,óDŻ.
Żydowskie nadużycia.
.
N"
O t Sł....
łotewsikim i w os,tafniclh dniach If'oo,esła
wytwlezio.ny
do
lemlec,
t
O<
LllaSiSer,
no
]. e ,do WJsz~ns1Jki,ch hiblio.tŁeik sŻiko1Łó~ cała żyje .pod wr.alżeniem wiel- który Pl'!zytgOltawal w Niemc:ze,ch grunt
J
.
k'ich 'SiPrz,eniewierzeń., dok!on:anych na, dla powstania 'Partii hitl€1f'orw.sikiej (m.a nych.na terenie cał,ej ŁotwY.
'
olbrzymie ,sumy przez wybitnych dzia- rodiow:ychsoc.jalitStów). Kaedy jedlu,ak NIEMCY. Zjazd PoIski~h _~ch()wawców
łaczy
żydowskich.
Ci,eikawym jest Hitler objął lWIł,:łIdz·ę, Stras:ser wyjecihał
W.Bytomiu odlbył Slię'zJazd: nauczycie.:"
jednak
znajd,ująca
.
, że pr:łlsa brukowa,
.,
. z Niemiec do OZiechOlsłorwaoji"gd'zieli pryw,atn;v:c.h . l8IZkółpo.l8lkieh w Niem,się w rękach żyd!owSkICh, ~tora O! n8J- zorg,anioowM talk zw. "c!Zarny irolnt". CizeclQ" wyc.howaJWczyń pr:zedszkoIi i-pra
mniejs'zy;chnawet nadużyc.iachpolskich gl'!!llPującystar;voh narodowych sQcjali- cowników oświatowych, którzy omawia
pis'ze olbrz.ymie .artykuły,o tych, led- stów, pnzeciWlIlycłi HitleiliOlWi.
.'
. li w.a.ruinJ.d wyc,howamJa młodego poko,Ie
wo, Ź'e umiesZicz,a maleńkie wzmia,.nki.
Po!dc'z.a.s tak 'zwanej krwa'wej !nQcy w nlia poJsIdego w Niemczech.
NiemCiZ'8'ch (30 '~ll'iWca1934 r.)" kiedy FRANCJA. Groźba wojny europejskięj.
PiOZNAN.
Dar dla wdowy
wymordowano wielu pr'z,eICiw.ników poNac!zelne dowództwo floty. francupo ś.p. Drzymale.
litycznych Hitlera, ,,1Il,aJZ'istów" . .zIginął skiej. odwołało z urlopów oficerów ma
Wojewoda po'znański, płk. Mal"ltl'Szew również i hrat Strasisera, obecnie zaiŚ ryn,ar:ki i Wipr:owadZiHo stall woj,enny
,ski.zlWrócił ,się .do samorz,ą,dów o utwo został ujp:t:'lO/Wadzony i Oln !sarn.
we iiranc'uskich poItaeh- ~ad mO'flZęm
rz!ell1ie daru dla wdowy po ś.p. Michale LITWA~ tydostwo przeciw PoIsee. .
śródz.iemnYiJll. J.est to: w .~Wiązi!ru~e .
Drzymale, nieugiętym bojowniku w wal, W iZlWiąz:kiuz "dniem żałl{)iby", jaki Z'O'r SlPrwwą hi SlZiPań,sika. WłplSi 'ż~Jęąh~s~,..,
ce 'z rządem pf\Ulskim oZliemię polską.,' giaJnl'Ziował na Litwie Zw.iąz,ek WY;1Jwole pańskie WYSjPY. Baleąli~klę, 'Z Wyjątklerni .
Z daru tego Dl~z,y!małowa mia.ł3Jby doży. ,l1ia Wilinla żydzi w Kownie (stolica. jedy!niie Majorki.' ZagJ;"a,~a':td b~~i~ez~ń ".
wo,cie, a p~ź'niej wzniesiooUQby pomnik Litwy)'l"o~oezęli sHną,agitację: iprz,e.:. ,gtwu Fr$łlncji .na III,loi,t'JziU $,r9:d'żiemily'ń1;:'
• lub grOlbOwlec',ciWlpollską ,i brali ClzYlnitly ,ud\zi,ał w'Zlbiór tot.eż ·'zrunJerz,a· <m~"W!rp:Qr~;z,u~ie;1'l5ult ;
WILNO. Program gen. zeliO'owskiego :c,e lPie~:ięż.n~j 'na IrlZec~ ,,:rundu~z1!~d.; AngIiązająć~3JSJ~W:O'l\tl~Ui9't:~ę. M~e ti&;,_:
. dl
'.
e>
'z:ylsik':łIma WIllina", W radIO> kowlensklm ;jednak wyW'Oiłać 'tY0,j-nę'-.' ęUlro!p~jsK~~.':
a WSI.
"OIdlbył ,się odc'zyt po żydoWIsku >O z.nac·ze g1dyż poo:clza9' wiiyj;y'l\f~spUni€ig-o. \v' "
Gen€lr'ał ŻeligofWIsild prowadlz.i od dłuż Iniu Wilna dla żY'do:stWa. Trz,ebazaziua-' NiemCll~·eeh ,miano:~ jax,(joy" .cJu.staUć koslz,ego cz'asiU .na terenie pOlwłatu wileń"'C'zyć, że tak ·.gorąco ni~ 'WYlstęp,orw.ali u nieClZJIliośćener:grcmego f :pd!prur:cill'- ~gen~'
.sko - tl"O cki ego., ·gd1z,ie z,ami e!s'Zikuje, sze"'illas źYidlZli, ',gdy c,hodziło o ohronę gra-FramOOo; )ehoooY··mi.ało,.,'':tó:,>d.Q!pl'J()W~;ić
roką d!ziałalność' spOiłec:zlną.WYlstępuje lnic i ,pokoju pańsiJw:a, p,l'Izedwnie - diO /Z,brojnego ~am11gU; /.,Niem;cy' bOlWi'elrrr: .....
on przeciwko wls~elkim organizacjom pTzed1stawtieiel ich pOI uohwaleniu ustar uWaJŻają" Źle ;obecni~,:Sią.' więrosZie,s'ZaROO .:r'
spo,łec'zno - zaJWodowym; IPralcę 'roil'lllc!zą IWY' o OIdlPoC!Zy:nikw !niedzie,lnym ·lolŚwiad-",zwyeięś.twa; .1D1iź zaro~' I,ubdiwa,.·;gtL'Y; .
pragnie OIPrzeć Ina !&:łImorządz,ie . g:min~'j c1zył: ",W tej ,cohwili . :atr.acHiście: Wi.l- I'A~lhti :Ft"~amle.ja "u~ońc,zą SIWe,ól(brz.y:-, ~nyrm.
_
no!" Jednak to ży:c'z,elllle' żyd oW/s:ln e, 'SIę ł mIe ,ZlhroJęnla.
.... ..' : ~
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- W ro.ku przyszłym przypadł!. 330
rocznica wylądoW\a.nia pierwszych kolo.
nistów polskich na wybrz&aeh Ameryki półno.cnej. W ro.ku bowiem 1608 niejaki Michał Łowiecki zwerbo.wałkiłku
Polaków i wyemigrował tam na BtaitKU
pod nazwą"Szezęść Booe".
-' Z więzienia w Rzeszowie wypusz..
zono na wolno.ść przeszło 200 gospodarzy, więzionych w związku ze strajkłem
rolnym. Pozostało w więzieniu j~ze
50 rolników.
'
- Ostatnio nastąpiła znaczna zwyż
ka cen Wyrobów trykotowych. Ponieważ
W g.r ook im pmcief'(ł!leroD1 'Wpadł Sl3..mo,lot do mOtr2:a., przy czym J pa'Saif'lr6w POIl1i"o":
włóczki nie podrożały, ani robocizna,
slti() śmielrć. Na zdjęciu - chwila wydohywalni,a s,rumollotu z morna.
zwyżka jest przeto objawem spekulacji.
------------.-------- - W r.b. do dnia 6 października ~
Wybory do samorządów.
! WŁOCHY.
Wysyłka wojsk do Tryzyskano ze składek na Fundusz Obrony
W całej Francji odbyły się wybory I
politanii.
do~~mOlr:zą,d6w;. dały .one .zwycięstw?
WłOdhy cią.wle wysyłają !swe wod'SIk'a Morskiej przeszło 5 milionów 800 typartll ra:dYkalneJ ~'zyh uml~r~OWaneJ. I d,o TrypO'litan.ii. Wcią,gu Ors,tatmich 3-ch sięcy złotyc!h.
- Na targ w Jarosławiu (Małopol
P~,Z~gral.l z,a~ praWIe ca~kowIcle komu- I tygodni przewiezi,olIlo przesz.ło 24 tys.
ska)
przyniosła pewna kobieta kilka ko
mS~I, mImO' z~ wys~wah n.awet bardz,o ,żołnierzy. W.łochy w ten ,spo:sób zmuszJa,
malin i poziomek, zebranych po
szyków
u?,I1larkiO'Wan~ 1 patrIO'tycz'ne has!o .. Z,,,;,y ia Anglię d'O wzmo·cni.enia je,j sił W
raz drugi w tym roku.
CIęstwO tO' Jest dowod,em otr.ZlezwIema Kanale Suezkim
. .
- W miasteczku Zuprany na Wileń
mas IUdowych'"które prze~olnały s~ę, że AZJA. Tragicz~a godzina Chin.
szczyznie
GO·letni młynarz Abdewicz.
"front ludorwy
proW,~d,Zl FranCję dO! WO'j,ska jaiPoiisikie l"OIZIP'oczęły ol.brzyzmieniając
pas transmisyjny. został
upadku.
'
mie natarcia na przestrzeni 90 mil
wciągmęty
w
tryby i doszczętnie zmiaż
Bogadwa "obrońców ludu".
I wZldłuż Hnii kolejowei Pekin - Hankou
dzony.
Wiadomo, że wielcy dziala,c:z,e Bocj:ali , nad rz,eką, Huto. Chińczycy Wra,lczą.
- Na morzu Śródziemnym został za
stY'c~ni "O'brońcy ludu" to w Zluacz- 'd'zielnie, a pomaga im tr'Udny terellli i
atakowany
przeż nieznaną łódź podlltej części bog~C'ze. Blum - to wielki doskonale wykonane wzmoclIlienia 0wodną
angiellski
przeciwtorpedowc,
pmemj11słO'wiec włókiienniczy, mie8'zikają, bronne.
cy W WlSłpamiałych apartamentach, z.aś
Mars,z. Cz-ang~Kai-Szek W Z1Wią,zIIru z który po wYrzuceniu kilku granatów
Iouhaux - kiel"ownik z-arwodO'wej orga'?hińskim świętem ,narodowym. wyglo,sU głębinowych. nauastnika zatopił.
- W Mołdawii (Rumunia) chłołl" V
niz:acii robotniezej P.S.T., jest dyrekto 1)rzemówienie iprzez Irad'lo: podkreślił
rem Ba,nku Francji z pensją 300 tY'się- ')n między i,llinymi, że Chiny ohe,c!nie znaleźli po manewrach wojskowych nie
cy fr. rOC'Zlnie, 'Gzłonkiem licznych sp6- 1)rzeżywa ia najtralgic~ll'i'e.iszą, godzinę wYstrzelony granat. W czasie rozbieratek akcyjnych, a międ'zy nimi i firmy W SIWej hi'srboriL Walka będzie długa .j nia granat wybuchł i rozerwał chłop
"Firance NavigatiO'll". Sp6łka ta nie wymruga wielkiclh ofiar, tym bardziej. ców na kawałki.
- W stanie Indiana (St. Zjedn.) na
dawno zakupiła 'za 15 mil. fr. kilik'a oikrę 7:e nie należYSlpod'ziewać się pomocy z
1)rze1eździe
kolejowym w c h w i l i
tów, które odnowiono, prz,emalowanO' 7,agraJnicy.
i oddlwnO' CJze:rrwO'nemu rz:pdowi W Hiszllrzejśda 'Pociągu zderzyły się dwa sa:panii do 'pr:z.ewOiZU amunicji, grubo na ~T ANY ZJEDNOCZONE. Uroczystości mochody. Obie maszyny porwane przez
tym zarabiają.c.
polskie.
llociąg żostały doszczętnie rozbite, a 7
HISZPANIA.
Walka powietrzna.,
W zw:iązku z obchodem "Dnia Pula- osób pnniosło śmierć.
- Miedzynarodowy eks n r.es , StamHi'szpania narodowa obchodzi j'ako skiego" odbyła .się w Nowym J'or1{IU
buł
- Paryż skutkiem fałszvweJJ'o naswe 'l1ajwięks'ze święto uroc1zYIsrrość Mat olbrzymia defilada polskich ol"ga.nizaki Boskiej deI Pilar, oŚirodłdem tego cyj, w których wzięłould,z.iał 40 ty,sięcy ~tawienia zwrotnicy zderzvł sie we
kultu j,est Sal"agossa. Wiedzą.~ Q tym, Pola:ków. PlfiZema.rs:z trwał c Zl"bery godzi Francji z pociagiem osobowym. 9 os~b
że w Saragossie odbędą się wielkie pro ny. Na ehodni~ach 'Z,grom~dz:iło s,ie kil odniosło ciężkie obrażenia.
- Sąd wojskowY w Nancy skazał 70l
celsje, które zgromadzą wiele lud'zi, kaset ty8lięcy public,z,noś,ci, witajace>i
niena
na 20 lat wiezienia za kradzież.
CiZleI"Woni wysłali .swe samolO'ty dla owacyjnie 'OO'ch6d. Defiladę p,r-zyjęli
i
wydanie
za cenę 7 tys. franków ob(wZlbombar-dO'wania te>go mi3ista. Wywiąr !lmbasador R. P. Jerz,v Potocki, ,Q"uher:zała ,się wielka bitwa p{)IWie>trma, w nator Lehman. humni,SJtrz Laguid,ja 0- mu 'Państwu nhum ufortyfikowań częś
ciągu której narodowcy strą.cili dwa- raz prz,ed'Sltawiciel 'Oo'l's.kic·h O'rg-aln.i.z,a- d twierib:v W' IJallter.
- Lotnik amerykański, którv pełnił
d~ieścia ,samolot6w prz,eciwnika.
cy.i, Szymczyk, 'do którego, pr,ez. Roos.e~łużbę
ochotnicza w 'czerwone] armii
velt wv.stosowaJ p'ięiMny Ust. W piśmie
ANGLIA. Rokowania w sprawie
hiszpańskiej.
q.w:vm. P.rez~d<;nt ,sk~~dla. hOlM N~rodowi M~n~ńskiej. został. schwytany nrzez
.
.
.
,
ł
Polsklemu l Jego wIelklm bohater.om. iołnierzv Q"p.nerała Franko i odifanv
W "Dniu PułruskiegO''' odby~O'się 'Orze nod sad woj,enny. - Groo.i mu kara
, Angl.Ia, oczekUiJe na O'dpOWIedz. SJanow . ~Je~\noC'~on~ch, by o'sbateczme. ~a- niesienie prO'chówgen. Kl"zyżanoWiskie śmierri.
l~twIC.sprawę hLs~ańsk~. Rząd Z?Iera go na ,cmentarz n-aT'OIdOłWy iW AUngton
- Wskutek dłm!otrwałvch d~7jc7..ów
!SIę CIlą.~~e na n.aTady l '8t~ra s~ę u- I i)'od WaszYngtonem. Ge'n. Krzyż,aloow wVAhmiła z brze!!'ów rmka U f:ld Tuil w
wZlględtnlc .s.yre poglą.d! z Wło,cha:~m, ?y i ~ki był bO'j;orwni:kiem >O wolność Amery- AIQ"ieJ''7-p., zalewajac S17...e1"oko okoJjl'E" Rpi
d?iProwad:zIc dO' po;k~Ji()Iwego . załat~Ie- ! ki, ,c'zc'zony p~~ez cały nar6d. W 'ZlWią,z, hel. Rozlane woilv unooiły no drodze
m.a sprawy OChO'''bUIkO'W w H1.s,z,panl1. . kuz tym ,prezydelnt RoO'sevelt wygłosił dobytek ludzki. Wiele osób' utonęło.
---.---~-
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tomlasl'l
,stytucJe, J
ie,;stauOwioł
r Odezwy były z ciekawOśCią czytane przez państ o W państ
łądą .. 40• • Mit • d'"
d·
:. I robotnik6w.
Ił, P.. cmeg Dc:klzielenła nas od ty_ów.
tei
"Tydzlen
?sler !ł!, w tecezs! R~dzłce dzieci kieleckich przeciwlw p~bl ~zei 0. pomO(l:, zwróconel do Pa..
kieleckieJ.
now adnych. mech Bam w<JI~ będzie po- Z rozpC;Uą-dZen" J, E. Ks. Biskupa Admi. przymusowej pren~meracie "Pło... wołać się 'IIa mlarodainy głOSi z góry. ·Zda..
nlstratora tegoroczny "Tydzień Miłosierdzia"
myka •
~ąc s() }e sprawę z grozy J1Oł~tenła w: kra"
był obchodzony w diecezji kieleckiej od 11 Odbyło się w Kielcach liczne zebranie rO" lO, m z stanu tej miary, jak p. ·Premier
do 24 b. m., przy czym specjalny nacisk zo- dzicielskie ,.koły' powszechnej Nr. 7. Pod Skład o\Vski, uznał bolkot gosp()darzy Ja..
stał położony na niedzielę 11 ·b. m., jako na koniec obrad, w wol1}ych wnioskach, zebra- II k!() je yml przyslog~iącą nam formę obrony
ffDzień Miłosierdzia",
ni rodzice wypowiedzieli się zdecydo.wanie prze~ wszech ogarUlaiącą zachłaooołcią tyW ciągu c~łego tJTygodnia" po paratiach t przeciwko przymuso:wi prenumeraty pisem.. l dów •
R. P.
diecezji urządzano zbiórki ofiar oraz fOZ-\ ka dla dzieci "Płomyk", wydawanego przez Kolonia .. Ogród doźywotnim ~don ..
sprzedaż znaczka na biednych.
ł osławiony już w Polsce Związek Nauczycie- \
kłem L O P P
W dniu 17 b. m. kCl,znodzieje głosili po li ~kół Powszechnych. Pr6cz tego żądali ro."
• •
.,... •
wszystkich kościołach diecezji kazania o I duce, ażeby dzieci w szkole wychowywane, W ·mleslącu wrzesnio dzie!n~~a miasta
praktycznym stosowaniu przykazania miłoś-I były w duehu katolickim i czysto polskim. \ Kielc zwana "Kolonia - Ogrod zapisała
ci bliźniego i zalecali wiernym pełnienie u ...
Dziwnym jest, że przewodniczący zebrania' się na członka dożywotniego ł:. f!. P. P.~
czynk6w miłosierdzia w myśl nakazów mi.. słuszne te żądania irodzl.ców Itrozumia,ł La- ł wplac:iw~z,yiednorarowo przeWidZIane s1ałosiernego Zbawiciela. Po Suwe lub po nie.. ko II dem.onstrację polityczną".' Również o. totem lI~ł ISO zl.
R•. P.
szporach tegoż dnia odbyły się zebtaniapa- stro przeciwstawić się należy poglądowi ki3- ChłOpcy z Polesia w BłifSieRICraiialne na salach Domów Parafialnych, gdzie rownika wspomnianei szkoły, który t,wiermieślniczei
mówcy również uświa~~miali zebranych w duł, .że z chwilą oddania. dziecka do sz~oły,
MinisterstwQ Przemysłu i 'Haudlu nmieś~
sprawach .dobrocz~nnoscl..
. . . rodZice tr8C4 wpływ na .,ego wychowa.ue.
cito w Bursie Rzemieślniczej w I(ielcach
Nastę~nte ~ddzlały Para,hal?e "Cantas
R. P.
kilku chłopców z Polesia celem oddania ich
wra~ z wny~ stowarzyszeOla!ID dobroczyn .. Popłoch w ogniskach Związku Nau .. na naukę u kieleckich mistrzów rumieśł ..
nyml zor~a~owały po parahac~ uroczyste'
• ł S kó. P
niczych.Po ukończeniu nauki - chłopcy.
rozdawaOle bIednym zebranych ohar. W proczycle i z i owszechnych.
Jako wyzwoleni ioż rł1:cmieślnicy 'WTÓC'l
gramie tych uroczystości urządzono: naboW dniu 10 b. m. odbył się w Kielcach do stron rodzinnych·
4
R
żeństwa dla biednych, wspólny obiad bied- zjazd ,Oddział6w Z. N. P. Okręgu Kieleckie-j
O
.
•
. .
nyc~ zabawy dla ubogiej dziatwy, odwiedza- go. N'a z;azdprzybyło kilkudziesięciu przenową fabrykę w Klelcacb.
nie chorych i niedołężnych i t. p. R. P.
wódców Z. N. p" którzy .w nastroju bardzo I Niedawno zwróciła się da Zarządu MiejZmiany wśród duchowiedstwa
przygnębi~ym obradowali nad spr~wanu z~· : skiego firma "Krzyszto! Brun i ~yn"
• .. wodowyma, przy czym krytykowah ostatOle w Warszawie o wskazanIe zabudowan odKs. E~mun~ Skowera, prob~zcz paratu zarządzenie władz w stosunku do Z. N. p.l powiednich na uruchomienie w Kielcach
Prandocw, maan~w~y. został dZIekanem deZ zachowania się delegatów widać wyraź~ I działo fabryki metalurgicznej.
kanału ~randoc!ńs:We:go.
.
•.
nie, że w ogniskach Z. N. P. ,panuje popłoch I labu(lowań takich znajdzie się wiele
w Kielcach, nale,zy więc mieć nadzielę, że
Zostali ~rzeOleslem następuJący, 'Ylkanu- i przerażenie. R. P.
sz~: .Fr~Clszek Szarek -: IL 01es~!~y do T d
"
" ' . miasto, mając na owadze własny interes,
WIS!l~y, 1 Steian CzarneckI - IL Wlslicy do " y złen Propagandy .socJalistycz., nie zlekceważy propozycji wymienionei lir
R. P.
nei nie udał SIę.
my tak, jak t() kiedyś miało miejsce w stoOlesn1cy.
Delegacja Kieleckiej Izby Rzemieśł. Pols~a Parti~ Socjalistyczna w Kielc~? sUDku do fabrYk "Cegielski", lub "StomU".
l1iczej w Ministerstwie Przemysłu urządZiła w OO18ch 4 do 10. b. m. "Tydzlen,
••
R. P .
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propa~andy
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kl~o,!ych z~u~zków ~awodo-

W ybudowame w Kielcach najnówo-

prasy SOCJalIStyczne"'. "Tydzleń" ten I
• ••
•
P ł
I.
.Przedstawiciele Kieleckiej
Izby Rze- zupełnie się socjalistom nie udał. W wielu czesmeJszeJ
O ~ce oczyszcza na
mleślniczej w osobach pp. prezesa Edwarda punktach miasta ukazały się na murach i
sciekow.
Balcera i dyrektora Grzegorza Axentowi- parkanach wrogie napisy przeciwko sacja'Budo~ia od dwóch lat na Pakoszu (przedcza złożyli w Ministerstwie Przemysłu i Han- I lizmowi; nie doszedł. do skutku pochód pro- mieście 'Kielc) oczyszczalnia ścieków jest
dlu kilka życzeń na piśmie od rzemlosła kie- 1 pagandowy zapowiedziany na dzień 10 b. m., I juz na wykończeniu.
leckiego okręgu. Ponadto delegaci przepro-' ponieważ władze cofnęły zezwolenie na u-I Dotychczas ścieki z kanałów miejskiCh by
~adzili rozmowy w sprawach związanych z· rządzenie lego pochodu 'Z obawy o spokój ły wyposzczane w sta'llie nieoczyszczooym
hnansowaniem dostaw i robót uzyskanych i bezpieczeństwo publwzne wobec wrogich do rzeki Silnicy, co wywoływało nie tylko
przez rzemiosło kieleckie. R. P.,
.
i nBstrójów ludności w stosunku do socjałiz- z~meczyszczen~e rzeki, a!e i z~trzYm~waDelegacja kupców chrześciJańskich ' mu. R. P.
me ruch!! turbmy w~nel w Błałogo~le.
~
W
I
d'
.
.
WYkonczana obecme oczyszczalnia klelecU p. Starosty.
wa cegospo arczeJ przeCiwko zy ka, projektowana przez p. inż. NowodworDnia 9 b. m. p. Starosta Kielecki przyjął. dom. - Prośba ,kieleckich stragania-I sk~ego. została zbudowana systemem angiel
delegację Związku Detalicznego Kupiectwa rzy chrześcijańskich do Rady Miej- I skim i jest najno.wocześniej urządzoną oczyChrz~cijańskieg~ ~ Kielc= Delegacja przed-II
sklei,
/
szcz~łnią w Polsce. Koszty budowy wyno.
s~awlła J?' ~tar~scle trudne warunki, w ja..
'..
' szą 2'50 tys. 1..1•
OCzyszczalnIa składa Się z kilku budynkich znaJdUje Slę kupiectwo chrześcijańskie I W ~Ierpmu br. straganiarze kieleccy prospotykające si~ na. każdym kroku IL nieu~ci bo:wah oddz~eUć się od straganiarzy ŻYd.o~-1 ków: z osadnika ws.tępnego. osadnika .wtórwą konkurenCją zydowską. Kupcy żydow- ~kIC~ na. rynko. Wł'wolało t~ ferment ws~od n ego, dwóch ~sadUłkow, fermentacYJnych,
scy np. systematycznie naruszają s.poczy- zydo.w I policja ~Ie pozwoliła na ro.zd~lat. basenu napoWletrZ'3jącego. kotłowni, pomnek niedzielny; wiele sklepów żydowskich Staro~two 'kiel~ckłe przyrzekło jednak ~.I pO'wni i wreszcie 'zbiornik.3 na gaz.
Oczyszczanie ŚC,iękÓW je~t bardzo pomynawet w centrum miasta, handluje w nie~ l legach ~tr, agam:darzy zał.at,wić podział t;yW
dzielę już jawnie; piekarze żydowscy pro- ku. w Ciągli 3. - ~ tygo~ni przez orga~y słowe i celowo. skonstru,OWane. gdyz w ko~i
wadzą wypiek chleba w niedziele. mimo że I P!lhcYine. POnIewaz do teJ. pory staro~two I cowej fazie oczyszczania UZYSkuje się dwa
to jest ustaJWowo zakazane.
i me ,!~kooało, .,prz~zeczen.a, ,stra~.amarzc· b,!rdzo cenne. prodqkty: o-sąd ze zbiorni~e~~gaci prosili p. Starostę, ażeby po.h~cił I ,!nieslt memoriał do ~ady .Mle~s~..ei, pod·· I kow fermentacyjnYCh. b~4ący wartościo·
pohcJI ukrócić opisane nadużycia żydDw- 1 Pls~,"y przez wszystkich chrzescłJaII han- wym nawozem o.r.az gaz metano.wy mogą~
skle.
R p
dłuJący.ch na rynku w Kielcach. Podajemy cy służyć do ogrzewania i o.ś~ietlania
. p
d
d
' ,"
na,jwamieisze !wyjątki z męmoriało.
wszystkich bodynków oczyszczalni.
R. P.
ropagan a na~o, owa wsrod
"M~y zaszczyt prosić Radę Mieiską o PIŃCZÓW
robotmkow
poparCie, swym auto.rytetem naszego po•
,
.
stanowienia oddzielenia si~ od 'handlarzy Zapomoga dla rzemiesJników po ..
W ostatnich dnl'ach czł.onk' . St
OWle·wśród
ronnICb
t d
'
d
i
i'
..:II~'
twa Narodowego rozdali .masowo
ro-' Zy dó. Y'" t o. J~S
opo~oc nam o os ągn ęCla.
WOUL.łan.
botników fabryk kieleckich bardzo i kn i podzl.ał~ rynko w .Klelcach .na. s~ron~ pulKielecka hba Rzemieślnicza sumę 11 tys.
gorąco zredagowaną odezwę, w któr~·ę r:!d' ską I zydo~·ską, lak. to mai lUZ miejsce zł., uzyskaną z Fundusz~ Pracy, przeznaczystawiali robotnikom obł d f I . ' J P
w szeregu miast .polsklch.
la na pomoc dla rzemIeślników-powodzian
dla .państwa d"';ałaln~' uBę'l a Sl~ kl. ~gupbną l' Skłaniają ,",as do wyra·to.nego żądania li- w powiecie pińczowskim. Rzemieślnicy otrzy
.,.. Na"",c
o szewlc
leJ ar- czn'" nr i"J''linn
•
. CZęSClOWO.
', .
b ezzwrotne zapomogi na
Hi Socjalistycznej.
niedawno
zaszł ch w I
:- 'v zy·..... ,y~.l' ..na t ury e t yczneJ.
gospOd~,r- maJą
Kielcach wypadkach jasno b to w kaz~e w cze],. osobj's.teJ I spolecz~ej.: Po.dstawą fjU- I od~udowę SWOich warsztatów, częściowo
odezwie że socjali'c' b ,Y. tY ,
,
stępowania zydów jest dązeme do be,zwzględ zas - kredyt bezprocentowy: który z,wra,cać
dowskich przy cz s l ,ro01 ą ~ er~Sow zY-nego wyzysku ~r.ajowców, ich zubożenia, . będą w raiach tygodniowych w wysokości
przed gw~łtem . k y~ nIe co aJą Się :nawet zdemoralizowania i uzależnienia. Żydzi 'po- odpowiadających . ich możnościom zarobkol, rWl rozlewem.
siadają dla siebie swoje wyłączne prawa. Wym. Re P.
.
R
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Dożynki., '

,

Katolickie Stowarzyszenie Młodzidy,Ż eńskiej, Oddział w BobiJlle, urządzUopod go,.
łymniebem, przed swoim "Ogntsktem" u..
rocze 4,Dożynki".Rozpoczęciem dożynek by
to nabożeństwo dziękczynn~, na które wsz~ ..
stkie drubny w stroJacb ludowyj;!b z wicm..
cem dożynkowym podążyły do kQścioła. Po
południu o godz. 3-eJ przedefilowali przez
wieś żeńcy na koniach. a reszta -- żeńcy I:
żniwiarki - na wozie drabiniastym ze śpi ewami ludowy,mi. Gdy 'wrócili, rozpoczęła sit:
ceremonia dożynkowa. Drubny odegrah'
sztuczkę p. t. "Doży1ttki" - w dwócb częściach. Pierwsza część przedstawiała żniwo
w polu, a druga po zebraniu plonu u gospoda
'rza z wieńcem. Nadto na program złożył}
się leszcze wiersze i tańce ludowe: krakowiak, trojak, taniec huculski. Jak równleż
Inscenizacje: lipeńka i pszeooe kosy.
Po "Dożynkach" druhny zaprosiły wszy"t·
kicb gości do "Ogniska" na herbatkę.

OLKUSZ.

Możliwość

w

Tydzień

! "J<\JkiKf,ról,JegtOOOOŚć
dziecitiOiJan*.u p()ps<)mstt~!rJ)utY'\17.(I{J
.pO(iróź;OIWtilił wPltiszClY

43;'cl.

24 tpaździe.mrka Archanioła.

niedziela:, Św. Rafał... źnie i :ZIwiedmuf Ktal1laltOgi~Slkiego'·~od·
,'
Icz,Yit. )la.3S Aildycja dla wsI; ~9.00 AUdY'C;n
25 pafbdzie,mika - puniedlzi3lłek: Św. I(rys" dla lPoil~lików Z<tlg.rall1lCą, 21045 ,:,P,o'ame,ry,kaJi
pma.
'
Siku" --,··skecz.
',. '" "
26 ,palździerillj,k!a - wtolre!k:Św. Ewarysta,
-.~
PaJPie.ta i Męcze11n1ika..
'
CENY PtODÓWROLNYCH.
'Zl ,paździemilk'<\J środa: Św. Sabiny,
Męcz eIl:1l11 i'cy,
.
według giełdy warszawskieJ
28 ,października -- cZ\W)ł'rtek: Sw. Szymoz dnia 1'6 października 1937 r.
na i Judy Tadeusza, Apostołów.
I Psze:rrJica 3025-~:31.0(;j żyto 22.,50--·23.,25.'
29 .J)laiź,dzienn'ilkia - \piąteik: Św. Narcyza i jęczmicrl 22.50,·-122,75, owies 22.50- ,~23.25, o
Zenobiusza.
I tręby,piszlerune 16,75---17.50,
otręl,y żytnie
30 paŹldzic<nuilka s'obo,ta: Św. Alfonsa i 1'5.50--,-,16.00.
Rodrycjlusz&
•
Rekolekcje dla kapłanów
11
Sło6ce
.; tli
K.łęiyc
~ W'oollcW LeI!6d ~ -i y ..h6d lGch6d w tym roku odbędą. si.ę jeszcze w Domu

I
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j

uruchomienia kopalni
Bolesławiu.

24/1{.
25 P.
211 W.
27 Ś.
28 Ct.
29

P.

30 8.

022 r.
0.231.
625 r.
626 r.
6.28 r.

U4 w.
432 W
430 w
428 W.
Ul6 W.

1012
1009
10.0'
1002,
9.55

(\ 30 r.

820
934
10.050
12 es

4,24

w,
4,22 w.

9,5t

1.17

9,50

2.28

632

r.

w.
w.
n.
n

n.
n.

11.40

r

12,Ot

pp.
pp.
pp.
pp.
pp.

1259
1.27
1.50
211
2.32

pP

rekolekcyjnym 00. Jezuitów w Często
chowie dnia 15 listopada (początek wie
czo~e:m) i 13 grudnia
(początek wieczorem,).

a..dniowe

rekolekcje

zamknięte

w Domu rekolekcyjnym 00. Jezuitów

W Olkuszu i na terenach łropalni rud cyn- I
kowych i ołowianych •.BoIesław" i "Ulisses"! Od 26 czerwca uby~~nła.6 godz. 4l minut. w Częstochowie dla Panów z inteligencji od 80.X. wieczorem do 8;XI rano.
przebywał naczelnik wydziału górniczo .. hut
Moźe szukasz ukojenia duchowego,niczego przy Ministerstwie Przemysłu i Han '
R A D l O.
dlu. mi. Pieniążek.
I NIEDZIELA, go<dz. 8.00 Audycja poranna. może stałego gruntu w ogólnym chaoDelegat ministerialny badał sta'lł masiyn, 9.00 Trall1smisiaJ z l}1rlJemyśla, 12.03 Pora11th sie zasad, zapatrywań - spróbuj, a nle
pomp. kotłów i urządzeń obydwu kopalni, tnu Z YCZiJ1 y, 13.10 "Co się dzieje w SulkolWie". pożałujesz. Zgłoś się do Domu Rekoktóre, według zdania fachowców, są w do- 13.30 Kaneeflt, 14.45 Audy'cia dla wsi, 1'5.45 lekcyjnego.
brym stanie. Odwodnienie i uruchomienie Audycia dla dzie:ci, 16.05 "A'nielcia i życic"
kopalni mogłoby nastąpić w ciągu 2-3 mie- - plOlwie,ść mó'Wiona" 16..20 Po·dwieczolfek
HUMOR.
slęcy. Wobec tego zaś, że w niedalekiej odłe przy mi.krofonie, 17.00 Światowy kOalcelft z
glości od kopalni została przeprowadzona ta- Indyj
HIOIl'ooderskich, 19,00 Sl'uchowi'iJko
,Zabawny malec.
.
worznicka linia eJektryczna o wysokim na- "SzlklatUltka bmb UJn,i " , 19.35 Słynm WIrtUOZI,
pięciu ełektryczno~ci, użycie prl!łdu do oby-, 21.15 "WeslO«y rwieczór w P:rzemyślu".
I. JędJrulS w~szel~ł ala p,rzedladz~ę z. wUJaszdwu koPalni połamłoby bardzo wydobywa-, PONIEDZIAŁEK. 'glQldz;. 1'5.45 "Z pieśnią pll Iklem, a POll11ClW1<\JZ !l)aChIOIWY'Wlał SIę llIesforme,
• . I k,rariu. 16.15 Koncert, 17.00 ZWYCięzca OSpy' dostlal ~)Uirę.
.
".
'.
nie minerałów (R. P.)
Komitet pomocy bezrobotnym lUZ -odczyt, 18.35 Audy,oja dla wsi, 20.00 KOll- I -,I IJa bYltem .kIedyś t<;ukl maty, JaJk ty ,
przy pracy.
: cert.
'zalkonczył pr~emowę. WlUJlalSzek.
• d '
, . p""..~"'towy Ko ..... ;!""t
WTOREK O'odz 1545 Przy kominku--I - Co, takI malły Nuk Ja.. No, to zabawny
DOWla uJemy Się, ze
ł b'
"
l' ł
I
Funduszu Pracy w Olkuszu już obecnie przy- I aJudy'oJa dla dZIeCI ,st<\Jrszy.ch, 16.15 KOlJlrcert mu'sHII yc z \\iU!Ja mai e·c. ysy w rogorwyc I
stąpił do zbierania zboża i ziemiopłodów dla mrundOllilnistów ,~KaJskaJda", .17-.50 Hip,?potam okurlia,rach.
Abstynent.
bezrobotnych w powiecie na nadchodzącą - 1P(~gJadaiJ1lka, 18.35 AudY'cj1a dla WSI, 20.00
- Jelstem ,albstYlJlientean.
zimę. Liozbę rodzin bezrobotnych na fere:' I KOI.ncer't.
. . .
- D:l,a'ozego?
nie powiału oblicza się na 3 tys. 500, co ,SRODA?!f0dz. 17.00 "Legl,clmŚcl na wł,os- Z przelkomamia.
wynosi około 12 tys. osób, R. P,
kum flr'?Il1!Cle - .odczyt, 17.1'~ KOiJlcell"~. )8.~
:K tlO Pal11la p rz,erkJom/aJ! ?
CHMIELNIK
Audy,oJ,a dla WISI, 19.00 "WYJ<\Jzd Agme-szk"
Mo,j a ŻiolThaJ.
•
.,'
••
- iUJr~wek Z IpolWietści, 19.20 Chór rnęsk;
Obary zydowsklego medbalstwa. .,Bcho' , 20.00 KOluce'rt roz'ryw!kowy.
!mlWWIllllllll:!ll"iIIlIIIIIa!+i!lll!*_ _
fil!lll&*!!!li!lIIIl!Ii#iSlEl"""!!ii!IIIIIImIlllll
......
IIIEIAll.lllillll'Jla_ _IIIIIIIIIIIiI_
W. Su~howoli P?d Chmielnikiel!l P!zy bu- I ~~W A~!E~ •. ,godz. 18.35 Au~ycja dla' mt~J
Sumienie każe ci poprzeć sprawę
dOWIe pIeca 'WapIennego, zawabi Się mur, dZlelZy WIeJskIeJ. 19.00 Słu.cho<wl,S:ko "Bosmarll
misyj
wśród pogan Złóż ofiarę
przewracaj~ rusztowanie, z którego spadli Kilem", 19.35 Śpiew, 20.00 "Clivia" - ovelretw
Niedzielę
Misyjną
na
tacę
w koś u
dwaj murarze, doznając poważnych obra.żeń kal.
ciała. - Właścicielem budowanego pieca wa : PIĄTEK. godz. 17.00 ",l(tp0J}era tystykaan .. ciele, lub u swego Ks. 'Proboszcza.
pieooego jest żyd, Rubin Blank. Jak słwier- giels1kla:" - pogatd:anlka, 17.15 Skrzypce, 118. to Zapisz się na członka Papieskiego
dzono, prowadził on roboty budowlane bez Piosenllki, 18.35 A1l11dy:cj'a dla 'WISi, 19.00 Stuzezwolenia władz. Za spowodowany wypa .. aholWisk,o ,INa:pOlleon", 20.00 "DOlll Juam" - DzieJa Rozkrzewiania Wiary. . I,,....
dek grozi mu odpowiedzialność karna. (RP.) opera MrolzaJf'ta.
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KACIK ROZRY'\VKOWY.

szalne
ina
aranto
ane·····
we:: g i ers k i e, a Ig i ers k i e, h i s zpa s k i e
ń

POLECA

przysięgły

dostawca win mszalnych

/lUCJAN KOTO S I
Kielce, ul. SIenkiewicza 7.

z Nr. 3'5-go.
rRada jeS't i'aik: mometa WiszysVko je,dno
{Id kOlgo p.o/chodzi, bylle ,lJyfa z dobreg'p
kJruszQu.
z Nr. 3'6-go.
Temu, ktl() maser'ce cTIlol1:ami olzdobne.
trzeba Iplrzecie. wybaJczyĆ jego wady drobme.
!Dohre m~wiąZlalnie nadelsłaai: ToJuś Kaleta z WodziSllra/wia" GraihOrwski Bmnisla w
z Kieik i WlalIazaik: TeoM z Bra.cieiówki.
W drrcidze .Iolslo,walrlia otrzymal i!1Jagrojt;
GmhOlwslki WIł.aJdysł'aJw, któremu wYSlłlaliś
my w dni'u 13 paMziernika Ik'sitlŻkę "W' pod
ziemi,a,ch WrarSZlalwy".

Wydawca: Ks. Inf. B. Czerkiewicz.

Redaktor: Ks. St. Borowiecki. '
Ceny

Telefon 10·92.

ROZWIĄZANIE ŁAMIGŁÓWEK

ogłoszeń:

l wiersz milimetrowy w tekście 25 grorszy, 1 wiersz mi1im. na ostatniej stmnicy 20 groszy.
Rękopisów' nie zwracamy. Za treść oiłłoneń Redakcja nie odpowiada.

Za:klady Gra1icz,ne

r.

D.

wnikosu~kleg;o

w Częsro,cholwie, III Ale,Ja 52. tel. 22-45.

