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Karawana, czyli gromada

po dr óżn ik ów

z

wielbłądami, powracająca nocą

z pustyni w Afryce. Na lewo

widać

przewodnika.

Wielbłądy ą zwierzętami
wieI - I wytrzymać' żołądek ich bowiem po ' ra się przy spoczynku. Je t to istny
kiemi o niezgrabn ych k ztaHach; dłu , siada na stronie środkowej wielką "okręt pustyni", dźwiga od 700 do
gość ich ciała wynosi około 3 m~- lic~b~ komóre~, w których grom a- 1000 funtów, a poprze taje na sutrów, wysokość zaś - przeszło 2 dZl Się wo~a l. przez zn~ zny cza~ chych ziołach pustynnych. Dobre
metry, ogon liczy około 70 centymc- ?rz.e~h~\\~Je ~lę.W tan~e zupełnej \'/ ielbłądy przechodzą w ciągu 4 dni
tr6w długości z kitą na końcu.
s~I:~azno.~cl, oSkłuaZąCo' Im do ciągłego od- O mil czyli przeszło 560 kilometrów
ł
d
'. I'
.
\VI Z
la p
rm w.
.
b
b' d kł
Są one ła~o
ne, cierp lW~ I .wya obrazku widzimy wielbłądy je- l mogą ez p.rzer~y le ~
u ~m
trzymałe. ŻYJą tylko w stanie oswo- dnogarbowe tak zwane dromadery. przez 16 godzIn. Mię o z wlelbłądo\\'
jonym w północnej Afryce i południo Mają one pdkrycie ciała miękkie,
służy do jedzenia, mleko ich przera·
wej Azji. W jedzeniu są bardzo umiar piersiach i stawach znajdują się na- biają na masło i ser, skóra i szerść
kowane, a bez napoju mogą długo brzmienia, na których zwierzę opie - znajdują się w sprzedaży.
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Niedziela
Zapustna.
•
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wyjęt e

z l -go. listu
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Następnie kapłan

JA

czyli C.Z y T A N I E
do Korynt jan, rozdział 13-ty, od wiersza
l -go do 13-go.

św . Pawła

Bracia! Ch oć bym mówił językami ludzi i
aniołów, a miłościbym nie
miał,
b yłbym '
miedzią brzęczącą, albo cymbałem brzęczą
cym. I choćb ym posiadał - dar proroctwa i
znał wszy tkie tajemnice i posiadał wszelką
wiedzę; 'i choćbym miał wszystką
wiarę,
tak, iżbym góry przenosił, a miłościbvm
nie miał, byłb ym niczem. I choćbym rozdał
na pożywienie ubogim całe mienie moie I
choćbym wyda ł ciało moje na spalenie, :l
miłościbym nie miał, nicby to nie pomogło.
Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa; miłość
nie zazdrości ; złości nie wyrzą d za, nie nadyma się, nie pożąda .sławy, nie szuka swe·
gQ, nie unosi się gniewem, nie pamięta uraz, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale
się weseli z prawdy, na wszystko jest wyrozumiała, wszystkiemu wierzy, wszystkie-

a

__ o

rozwija

Nr. 6.
tę proś

bę-w modlitwie "Libera nos":
"Uwolnij nas, prosimy Cię Panie, ud
wszelkich nieszcz~ść przeszłych, obecnyc!:t
i przyszłych, a przez przyczynę błogosła.
wionej i chwalebnej zawsze Dziewicy, BGgarodzicy Maryi i blog()slawionych Aposto
łów Two ich Piotra i Pawła oraz Andrzeja i
wszystkich świętych udziel nam za dni na·
szych miłościwie pokoju, abyśmy pomoq
TWOjego miłosierdzia wsparci i od grzechu
zawsze byli wolni i od wszelkiego niepoko.
ju bezpieczni. Przez tegoż Pana naszeg')
Jezusa Chrystusa Syna TWOjego, który z
Tobą żyje i króluje w j edności Ducha Swi~ 
tego, Bóg pm:ez wszystki e wieki wiekó\".
Amen".

go się spodziewa, wszystko cierpi. Miłość
nigdy nie IłStaje, choć i proroctwa się skoń~
czą, choć i języki ustaną, cboć i wiedza
przeminie. Albowiem wiedza nasza jest
cząstko wa
i przepowiadanie cząstkowe.
Lecz gdy przyjdzie to, co jest doskonałe,
'Przeminie to, co jest cząstkowe. Gdy byłem
dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumia
łem jak dziecko, myślałem jak dziecko; lecz
gdy stałem się mężem, pozbyłem się tego,
co było dziecinne. Teraz widzimy przez
zwierciadło, niejasno; lecz w on czas twaModlitwa ta jest jakby dodatkiem
rzą w 'twarz. Teraz poznaję cząstkowo, lecz
i objaśnieniem Modlitwy Pańskiej,
w on czas poznam, jako i jestem poznany.
Teraz tedy poznają: wiara, nadzieja, mi- weszła z nią jednocześnie do Mszy
łość, to troje, a z tych największa jest mi- św. i już wkrótce po czasach apow

łoŚć.

stolskich była odmawianą . . Najdawniejsze kSięgi mszalne i najS-tarsi pisarze kościelni wspominają o niej jako o nieodłącznej części Modlitwy

EWANfiELJA ŚWIĘTA
zapisana u św . Łukasza w rozdziale 18-ym, od wie rsza 31-go do 43-go. Pańskiej.
W on czas: Zebrawszy Dwunastu, dzi. Zawołał tedy, mówiąc: "jezusie,
Prosi w niej kapłan Boga o zwolmówił jezus do nich: "Oto idziemy Synu- Dawidów, zmiłuj się nade nienie nas "od wszelkich nieszczęść ".
do jerozolimy, a na Synu człowle- mną". A ci, co szli na przedzie, gro- Nieszczęściem nazywa się to, co z
czym spełni się 'wszystko, co napi .. zili mu, by zamilkł; ale on jeszcze natury swojej przynosi szkodę dusali prorocy. Będzie bowiem wyda- natarczywiej wołał: "Synu Dawi- szy, a więc wszelki grzech, jego skut
ny w ręce pogan; będzie zelżony i dów, zmiłuj się nade mną!" jezus ki i to, co do grzechu prowadzi.
ubiczowany i oplwany, a po ubiczo- więc przystanął' kazał go do Siebie
Aby wyjednać uwolnienie na od
waniu zabiją Go; ale .trzeciego dnia przyprowadzić; a gdy się przybliżył, n i e s z c z ę Ś Ć p r z e s. z l y c h.
zmartwychwstanie". Oni jednak nic zapytał go, mówiąc: "Co chcesz, to jest ciężkich, popelnionych gf?;ez tego nie zrozumieli, i rzecz ta była bym ci uczynił?" On zaś powiedział: chów, od n i e s z c z ę Ś Ć o b e cprzed nimi zakryta; nie pojęli też te- "Panie, abym przeirzał!" A jezus n y c h, to jest pokus, chorób i zmar
go, o czem mówiono.
rzekł do niego: "Przejrzyj, wiara twień, które nas trapią, od n i e s z
A gdy się zbliżał do Jerycha, ja- twoJ~. uz~rowiła cię!': I na~yc~miast c z ę Ś Ć p r z y s z l y c h, to je;;t
kiś ślepy siedział przy drodze oj że- przejrzał I szedł ~a Nłm, .wlelbIą c Bo kar za grzechy, kapłan wzywa najbrał. A słysząc przechodzącą rzesZl:, ga. Wszystek zas lud,. Widząc to, od- potężniejszego pośrednictwa Najśw.
zapytał, coby to było. .I odpowiedzia dał chwałę Bogu.
l Maryi Panny, która jest zawsze ucie
no mu, że Jezus z Nazaretu przechoczką Kościoła, pomocy świętych •
N A U K A Z E W A N fi E L J I S W.
Apostołów Piotra i Pawła, którzy
krwią swoją utwierdzili Kościół
Z pośród wszystkich kalectw naj- czyni pycha, zmyslawość
nienor- Rzymski, i świętego Andrzeja, któ ..
gorszą jest ślepota. Człowiek 'ślepy
mal.~le życie. ..
.
~ . re go Rzym zawsze czcił w szczegól
- jest naprawdę bardzo biedny i nie.BIedm s~ O~I I ba~dzo. TII~szc~ęsl.l - niejszy sposób, jako brata św. Pio- szczęśliwy, nie widzi słońca, ani nie- ~I, te:n wIęceJ. ~~dOl polIt?wa,01a, ze tra. Po świętym Andrzeju dodawano
ba, usianego gwiazdami, nie cieszy 01~ ~1~Zą swoJeJ sl.epoty , z,e me chcą. niegdyś imiona S Więtych, których
ię widokiem ziemi, ani pięknościct wIdzlec. ogromu. zła, .do ~tor.ego pro- pamięć była w danym kościele zCZt:!
natury, która go otacza, nie zna lu .. ~a<l.zą Ich .zamIa!"y I· dązema:, Ody gólniej szanowaną.
dzi, z którymi rozmawia, nie może sl.epy będ~le . c~clał prowadz!c .dr~Przy słowach "udziel nam za dni
chodzić bez "-przewodnika,
by nie gleg?, ?baJ w doł wpadn~ m~wl PI~ naszyćh miłościwie pokoju" kapłan
wpaść do dołu i nie zginąć marnie, mo SWlęt~ . To samo. TI?oze su~- ~tac żegn.a się pateną i całuje z uszanonie widzi ża dnego stworzenia Boże z _nasz<\. OJczy~nc!. Jezeh be::?~ZOlCY, waniem jej brzeg jako symbol pokogo.
medowlarko~!e I wolnor~1Yshcl~le bę ju, gdyż na patenie ma spocząć CiaTaki nieszczęśliwy siedział przy dą przewod~lc narodo\~1 polskIemu, lo Jezusa Chry tusa, które ma być
drodze do Jervcha. Kiedy usłyszał, podepczą om P!aw~ Boze, zaprowa- łamane na znak pokoju.
D.
że przechodzi Jezus,
który uzdra- dzą sluby CYWIlne I rozwody, zgnę·
wia chorych i kaleki, począł wołać: bią naród i stoczą go w przepaść zgu
"Jezusie, ynu Dawidów, zmiłuj się by. Zachowaj nas Boże, od takich
nademną!" A gdy Jezus spytał go: przewodników!
W poważnym nastroju ducha groKs. t. M.
"Co chcesz, abym ci uczynił?", odmadzą się katolicy w pierwszy dziefJ
rzekł: "Panie ,abym przejrzał!'" Zba- )x (Wielkiego Postu do kOŚCiołów; przed
wiciel ulitował się nad nieszczęśliWYKŁAD MSZY SW.
nab~żeństwem . kapłan poświęca powym i przywrócił mu wzrok.
Po Modlitwie Pańskiej.
piół i posypuje nim głowy wiernych,
~ traszną jest ślepota ciała, ale stu
Kiedy lud połączył się z kapłanem mówiąc: "Pamiętaj człowiecze, że
kroć gorszą - ślepota duszy. Sle- w odmawianiu Modlitwy Pańskiej i jesteś prochem i w proch się obrópym zaś na duszy jest ten, który nie sam wypowiedział ostatnią pro'bę: cisz!" Ceremonja ta je t bardzo stazna Boga ani zasad świętej wiary "ale nas zbaw ode złego", która do- rą, sięga czasów przedchrześcijań 
katolickiej. Niestety, iluż takich śle- myślItie zawiera w obie wszystkie skich. Popiół to symbol śmierci. Kopych można znaleźć między nami! inne prośby, kapłan mówi: "amen" 'ciół przypomina nam o śmierci \V
Należą do nich niedowiarkowie, obo I na potwierd2enie modlitwy obec- Srodę Popielcową dlatego ,aby ·na
jętni i wolnomyśliciele . Slepymi ich nych.
zachęcić do zczerej pokuty. Smier~

POPIELEC. -
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bowiem ogałaca nas ze wszystkiego, wytrąca z naszy ch rąk wszystkie ' dobra, rozkosze i przyjemności
świata, a każe nam iść przed sprawiedliwy Sąd Boży ! Nic pewniejszego nad śmierć. Są ludzie, którzy
mówią, że niema Boga, duszy , pickła , ale nikt nie ośmie li się powiedzieć, ż e niema śmierci!
Codzienne d oś w iadczenie ' stwierdza, ż e musimy .umrzeć, a nie wiemy, kiedy. T ys i ą ce ludzi umiera nagIe, niespodz ianie! W pewnej paraw sam dzień B oże go . Narodzenia
przy był do kościoła gospoda rz, któ'ry mial nawet zamiar przys t ąpić do
Komunji śW:, bo b ył człowiekiem rc' !igijnym, po b ożnym.
Gdy zna l azł się w drzwiach ś wią
ty ni, nagle zasłab.f i usiadł na ł aw ce
w przedsionku. Zanim przyby ł kapłan, czł ow iek ten już nie żył.
Nie

m

zdążył s ię wyspowi adać, cho ć by ł
już prawie w kościele, w którym znaj
dawało się czterech kSięż y . Nie wiemy dnia ani godziny ! Kościół jakJ

najlepsza matka wzywa nas usilnie I Styczniowa powódź, ·Z powodu tegorocznej odwilży w Bawarii, Saksonii i na Sląsku
i strumienie. Widzimy tu most na niewielkiej. rzeczce w Saksonji.
do pokuty. W Lekcji na dzie!l. P opiel i wylał y li®ne rzeki
Z pod wody sterczy tylko środek mostu, reszta zalana.
covvy woł a do nas sło w a mi proroka
J oela : "Naw róćcie się do mnie z ca- urządza się ' przeważn i e w nocy z so- wał Pan Jezus i spełnił wiele cudó w.
płynąc
w łodzi Piotrowej.
ł ego serca waszego W poście i w pł a boty na n ie dzi elę . A dlaczego? Oto Tutaj,
cz u i w ża lu ... n awró ćcie się do P a- że by ci, którzy tańcz ą całą noc mO· uśmierzył wzburzone morze; tu chona, Boga wcrszego : bo On jest łask a gli przez c ał ą niedzie l ę spać i wy- dził po wodzie, jak po ziemi i to sawy i m iłos ie rny, nierychły do gnie- poczywać po tak "poważnem zmę- : mo czynić kazał Piotrowi; tu z towu a hojny w miłosie rdziu i ł a twy czeniu" . R.zecz prosta, że o obowiąz. dzi nauczał rzesze, cisnące się na
do u b łaga n ia ... "
P.
ku wysłu chania Mszy św. i Słowa brzegu i spragnione łowa B ożego;
B oż e go po takiej zabawie niema na- tu na rozkaz Pailski Piotr ułowił rywet mowy.
bę, w ktÓrej 'znalazł pieniążek na zan
A czy to nie kpiny z rozsądku, że II płacenie podatku; tutaj na słowo MiŻyjemy w czasach smutny ch. W w tym czasie gdy jedni padają n;t strza tenże Piotr zapuścił sieci i u ł o 
całym św i ecie jest o k oło stu miljo- ulicy z wycie ń czen i a,
drudzy ba- wił tak wielkie mnóstwo ry b, że sienó w bezrobotny ch , a w P olsce licz- wią się przez cale noce? gdy jedni ci się rwały . 0, jakże doprawdy
ba ich dochodz i dą pó ł miljona.
ch o dzą na wpół nago i drżą od zim- święte to jezioro,
jak umiłowane
Codziennie szeregi wynę dzn iał ych na, drudzy ubie rają się w najmodniej przez samego Zbawcę!
biedaków pukają do drzwi naszych sze balowe kostjumy? Niektórzy ttuOgólny widok.
domów , p ros z ąc o wsparcie, coraz maczą się, że czł owiek musi przeJezioro Genezaret, zwane często
cz ęś ciej zda rz aj ą się w dużych mia- cież trochę rozerwać się i zabawić . w Ewangelji morzem Galilejskiem
stach wypadki za łabni ęć n.a ulicy Owszem, rozrywka jest potrzebna, albo Tyberjadzkiem, ma kształt serz głod u , nie brak też nę dzy i po ale niechże nie będzie za częstą i w ca, liczy 3 mile długości, półtorej miwioskach, gdzie wielu nie może pój ~ć nieodpowiednim czasie. Inni znowu li szerokości i do 165 stóp głęboko 
do kościoła z powodu braku odzie - za łąniają się, że urządzają 'Zabawy ści. Wodę zawiera czystą, smaczną
nia .
"na dob roczynność", "na głodnych' . do picia, zwłaszcza gdy się ją oziębi .
Ze wzglę du na ciężkie położenic Znamy dobrze "tańcującą dobroczyn
Dawniej jezioro Genezaret otocz Qgospodarcze. kraju i n ędzę zerokich ność ". jest to tylko pozór, bo wiado- ne było ruchliwemi miastami i pi\;wa rstw ludno'ci księża Bi kupi wie- mo powszechnie, że komitety, urzą - knemi wioskami, pełnemi ogrodów i
lu diecezji zwrócili się do spoleczell- I dzające zabawy, wykazują zwykle zieleni.
amych miast wymienia
twa polskiego z gorącą proś b ą 0 niedobór, i tern się kończy owa "dO- \ Ewange!ja św. około dzie ięciu. Gópowstrzymanie s ię w bieżącym ro- broczynność" . Je t to tylko obraza , ry, okalające to jezioro, pokryte byku od hucznych zabaw i tak zwa- Boska, zaniedbanie najważniejszych I ły la ami i gajami, to też miejsconych "balów" ka rn awałowych. Choć obowiązków katolickich i urągania wość ta należała bodaj do najpię
by nawet nie było tych odezw, to biedakom, którzy nie mogą zboleć, : kniejszych zakątków Ziemi więtej.
czyż wypada bawić się i tańczyć w że drudzy się bawią, gdy oni cier- IObecnie nie widać tu prawie żadnej
czasach, gdy mi1jony cierpią, głód, i pią głód! Zastanó~my~. ię dobrz~ l' ~iel~ni, góIY: ~ustynne i gołe, z mia-t
nędzę? Jak to przykro czy tac w roz nad ' naszą lekkomyslnosclą: P rawdzie. I I WIosek am sIadu.
nych Kurjerkach, że w Wa r zawie
.
Miasto Tyberiada.
urządza ię ba!e kost.jumowe, na któ
Jedy,nem miast.em, ~tóre tu I?ozorych wystęPUją pa me w bogatych,
. . .
stało, Jest Tybenada l mała WIO ka
najmodniej zych sukniach, za co 0 - _
Wspommema hIstoryczne.
Magdala. Obie te miejscowości leżą
trzymują nag-rody. .
Rzadko któ re miejsce w Ziemi i na zachodnim brzegu jeziora. TyberTo amo dzieje się w innych mia- I ~więtej na uwa na myśl tyle uro- , jada jest mia tern, założonem za cza
stach, a nawet miasteczkach. Nadto Iczy ch obrazów, jak jezioro Geneza- ' sów Pana Jezusa przez lieroda Anw pomniane zabawy karnawa łowe ret. Tu bowiem najchętniej przeby- typasa ,owego okrutnika, który ka-

. s'}nos'c.,
Lellkomy

I

Nad jeziorem Genezaret.

I

I
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zał ściąć św. Jana Chrzciciela. V";
tern mieście- założył on swoją letnią
siedzibę i ozdobił ją wspaniałemi
gmachami i pałacami . Ewangelia
św. nie wspomina nam ani słowem,
aby P an J ezus przebywał kiedyko:wiek w tern mieście; według wszelkiego prawdopodobieństwa Boski

znańskim , ż e ślubów

nasz Mistrz nie byt tam ani razu, uni
kał tego miasta, jako miejsca pychy
i wyniosłości, a najchętniej zostawał
między ubogimi.
W drugim wieku
po Chrystusie, .kiedy zburzona zostala Jerozolima, żydzi przenieśli do
Tyberjady swoją najwyższą radę i
odtąd tO'miasto stało się jakoby stolicą żydów . Później założyli tu swoje najwyższe szkoły nauczycieli zakonu. Tutaj uczeni żydowscy zesta- W s ądzi e okr ę gowy m w ' Varszawie. Od wili wszystkie stare przepisy i tra- czytanie ·roku na byłych więźn.iów brze,>
dycje żydowskie w dwie księgi; je- kich. Pośrodku sędzia Hermanowski czyta,
dna z nich nazywa się Miszna, druga na prawo sędzia Leszczyński, na lewo sę dzia Rykaczewski.
Gemara; z nich powstał talmud, z
którego żydzi czerpią swoją wiarę,
ale także i swoje zabobony.
Zatrzymaliśmy się w Tyberjadzie,
aby zwiedzić jezioro Genezaret.
Dziś Tyberjada jest małą, marną i
bardzo brudną mieściną; uliczki ma
ciasne i kręte, domy przeważnie par
terowe; tu i owdzie widać resztki mu
rów, okalających niegdyś miasto, od
jednej strony mury dochodzą do samego morza.
Kościół św. Piotra; ostatnie nabożeństwo.
Najpiękniejszym

budynkiem w
tern mieście jest kościót św. Piotra
Ojców franciszkanów i· ich klasztorek.
Kościół jest niewielki, ubogi, ale
miły; \V wielkim ołtarzu znajduje się
rzeźba, przedstawiająca św. Piotra,.
kiedy mu Pan Jezus wręcza klucze;
po bokach widać kilka malych ołta 
rzy. Tu ks. bisk. Okoniewski odprawił ostatnią Mszę św. dla całej pielgrzymki. W pięknem kazaniu po nabożeństwie
przypomniał dostojny
mówca, co działo się w okolicy jeziora Tyberjadzkiego za czasów, kiedy
tu sam Zbawiciel chodził i nauczał:
"Wsłuchajmy się w szmer tego morza, - mówił, - a ono nam powie,
jakie widziało cuda i jak wielkich
. wydarzeń było świadkiem! ... " Mówit dalej o Kafarnaum, gdzie Pan Je-

W są d z ie o kr ęgo wy m
Warszawie. Sę
dzia Stanisław Leszczyński po odczytaniu
wy roku na byłych wię~niów brzeskich.

zus najczęściej przebywał, nauczał
i najwięcej cudów czynił, gdzie prze
powiedział ustanowienie Najśw. Sakramentu po cudownem rozmnoże 
niu chleba. Wspomniał i ostra znej
kaąe, jaka spotkała Kafarnaum i inne miasta za to, że nie skorzystały z
nawiedzenia Pańskiego; zachęcał go
rąco do czytania Pisma św . , co bę
dzie podtrzymywało w nas wraże
nia nabyte. na miejscach świętych.
Łzy stanęły nam w oczach, gdy
wspomniał, że już za chwilę mUSimy
pożegnać Ziemię świętą .
c. d . n.

Ks.

t. Marehewka.

Zachwalanie w polskiem radjo
bo lsze w ic k i e g o

p ro je ktu

Treść odczytu.
W dniu 23-im stycznia b. r. po południu zebraliśmy się w ' urzędzie
gminnym, aby posłuchać odczytów
rolniczych, nadawanych przez warszawskie radjo. Ponieważ teraz zima i roboty wielkiej w domu niema,
słuchaliśmy radja jeszcze do późna
w wieczór. Wtem koło godziny -e.:
jakiś pan z Warszawy zaczyna mó-

cywilnych dodzisiejsza konstytucja, a
w i ę c kto s ię wprowadzeniu ich ~p rze
ciwia, ten ch cę ł amać k ons tyt u cję;
w reszcie na za ko ń cz e n ie, aby sobie
zapewne p ozysk ać nas chł opów , ogłosił, że ślub cywilny będzie kos,z tował tylko 10 złotych,.
Nie jestem ·taki uczony , jak ten
warszawski pan, co gł osił odczyt,
ale mI dziecka bilo we mnie polskie
se rce i wszystko co do ty czył o ojczyzny bardzo mnie int eresowało.
Czy ta ł e m i znam h is torję P olski; sł u
chając więc wspomnianego o dczy h ~,
odniosłem w raże nie, że ten pan uważa nas w szystkich chłop ów polskich
za skO'ń cz on ych głupców, którzy nic
nie wied z ą i stowa jego przyj mą jako prawdę . Tymczasem rzecz przed
stawia s i ę inaczej. Nie jest całkowitą
p rawdą, że sejm polski przed utratą
niepo d ległości P olski uchwalił śluby
cywilne, gdyż wspomniany sejm ksi ·~
stwa Warszawskiego w roku l 10
miał akurat taką swobodę, jak teraź 
niejszy i musiał to uch walać , co mu
z góry kazano.
Śluby cy wilne narzucone przez
zaborców.
. Prawda, . że w .P oznaniu istniej.,
śluby ·cywilne ,ale kto je wp rowadził? Wrogowie katolickiej P olski,
niemieccy protestańci. P rzez zaprowadzenie . ślubów,. cywilnych chcieli
onI" zfiiszczyć w tych prowincjach
wiarę katolicką i pol skość . A jaka
tam o to była walka, ilu księży poniewierało się w niemieckich Wię 
zieniach, ilu katolików s t raciło w tej
walce zdrowie i życie, o tern radjowy mówca z Warszawy widocznie
nic nie wie.
_
Nie mam tyle nauki, abym mógł
rozpra wiać, czy do tego, aby dać katolikom worność wyznania swej wia
ry, trzeba aż łamac konstytucję. Wy
daje mi się to bardzo wątpliwem, ale
gdyby i to było potrzebne, to czyż
w tern jest zbrodnia? Przecież umiezczenie byłych p'osłów w więzieni n
wojskowem w Brześciu też było zła
maniem konstytucji, a jednak ten pan
z Warszawy wcale nad tern nie ubo-

maga

pr a w a

m a ł że ń s ki ego .

wić o nowym projekcie
żeńsk i ego, przeciwko

prawa małktóremu nie
tak dawno podpisywaliśmy protesty.
erwowo i napastliwie broni ' lubów
cywilnych i rozwodów; powiada, że
już przed.. utratą niepoclległ o' ci sejm
polski uchwalił, śluby cywilne i rozwody, tylko rząd rosyj ki nie pozwo
!ił je wprowadzic, że podobne praI wa istnieją już na Pomorzu i w Po-

się

lewał.

NaHrafniejszy jego argument za
wprowadzeniem ślubów cywilnych
i rozwodów był chyba ten, że za małą cenę, bo tylko za 10 zł. obiecywał
dawać śluby cywilne. Ale na tę przy
nętę może złapać tylko głupiego. My
katolicy wiemy, że wzią' ć 'lub cywilny, a żyć na wiarę to jest jedno
i to amo. Nikt z nas ślubem cywilnym nie zadowolni się i będzie brat
drugi w kościele, a więc zamia t jednego, jak dotąd, musi opłacać dwa
'luby. Czy za malo jeszcze płaci
my podatków? Czy panowie z War
szawy nie wiedzą o tern, że cblop
polski już po u zy jest zatopiony w
długach i w zy go jedzą?
Pocóż
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szkodzie państwa? Czyż my katolicy, dla któryc h małżeń two jest
sprawą 'wię tą, bo sakram en tem, ma
my milczeć, jeżeli grupka wolnomyię
ślicieli i niedow iarków o'miel a
te prawa Boże gwałcić? Przyk re to
~ niezmiernie, że p. minister WyznalI
II ~~ór!~ n~~~i~i ~~o jeg~~~tue%~cn~
li Y
~ li
dotąd
Religijnych, który pierws zy powio nowym projek cie prawa małżeń- dlaczego rząd tego projek pozwolił nien stanąć w obronie religji katolii
rywał
jeszcze nie rozpat
skiego w Polsce .
oraz podać do ogól- ckiej, wyzna wanej przez bezwz glę
Ciekawą mowę wygłosił minist er go wydrukować
obywa teli państwa,
mości? A gdyby w tych dną więk zo'ć
Wyzn ań Religijnych p. Jędrzejewi cz nej wiado
katolic y broPolacy
że
się,
zy
gor
,koe
różn
ją
na komisji budżetowej w Warsz a- projektach, które układa
iami nie
napaśc
przed
religji
dla pań nią wej
wie. Ze względu na ważno sć tego misje, był o coś szkodl iwego podobne dowia rków.
.
rzą d pozwoliłby
oświadczenia warto przytoczyć nie- stwa, czy
Nie rozum iemy też wcale, jak p.
wać i ogłaszać pub Iiczdruko
rzeczy
~
które zdania.
nie t~i minist er działalność katolik ów w oPrzed ewszy stkiem p. minist er za nie? Jeżeli prz ecież nie wolnoprzeci w bronie 'więto ' ci akram entu małżeń
ale nawet mówić
znaczył, że "stosu nek rzą du polski e- ko pisać,
em
dlacze go wolno w kato- twa może nazywać nadużywani
to
i,
rządow
rejest
kiego
Katolic
ła
go do Kościo
palle
zkodzi
ku
ych
religijn
projekt~· haseł
gulow any postan owien iami konko r- lickiem państwie ogłaszać
minist er bardzo ię myli,
Pan
stwa.
Bo
m
prawo
cznym
odwie
wnie
przeci
e
wierni
uje
dat u, który rząd wykon
bowiem nierozerwalno ści
obrona
nie
mał
prawa
t
projek
i z dobrą wolą" . Ubolew a następnie żym! J eżeli nowy
wprow adzeni e noweg o
lecz
to dla- rodziny,
p. minister, że "dążenia rządu nie za- żeńskiego nie jest rządowy,
kiego ze 'lubam i cymałżeń
prawa
jezać w
wsze i nie przez wszys tkich są na- czego pozwa la się wygłasradjo,
dami byłoby nie ły
rozwo
i
nemi
wil
któprzez
ty
go obronie odczy
leżycie doceni ane. Zbyt często pań twa, jak to wy
dla
śc isłą kon- chaną szkodą
mów i dalej p. minist er - są nadu- re przecież zostaje pod pozwa
tych narodó w,
a
historj
już
kazała
się
la
dlaczego
żywane mome nty i hasła religijne kil trolą rządu?
małżet1skie zo
prawa
e
podobn
gdzie
wskiej
Bujano
Bujakszkodz ie państw a i jego zgodnego niejakiej pani
. Trzeb a więc
e
adzon
wprow
kraj i wygłaszać wśród tał y już
współży c ia z Koś cioł em. Chara kte- objeżdżać
er nie ma odminist
p.
że
zić,
stwierd
nowy
e
rystyc znym tego przykf adem jest wojska odczy ty, zachwalając
pań twa,
dobra
o
ziweg
prawd
czucia
kiego?
małżeń
niesłychan a w swej gwałtownoś~l projek t prawa
ń rewyzna
trem
mini
jest
P . minist er ubolew a nad tern, że a chociaż
krytyk a prawa małżeńskiego, oprasobie
bardzo
nie
jednak
to
ch,
ligijny
momen
cowan ego przez Komisję Kodyfika- "zbyt często są nadużywane
ści i zasad
'więto
ze
prawę
zdaje
paitie
szkodz
ku
e
religijn
cyjną, a zwróc ona nie przeci w auto- ty i hasła
ycia z katolickiej religji, słowem brak mu
rowi projek tu, lecz bezpośrednio stwa i jego zgodnego współż
jest religijnego u <wiadomienia.
przeci w rządowi. Miarodajne czyn- Kościołem".
Je t jeszcz e jedno, co nas niepominip.
cza
przyta
ad
niki kościelne były powiadomione o Jako przykł
małżeńskiego, koi w w pomni anem oświadczeniu.
tern, że rząd nie uważa projek tu ko- ter "krytykę prawa Komisj
mówi p. minist er -ę Kody- "Łatwo jest misji za swój i że go wcale nie roz- opraco waneg o przez
ności na tle re
namięt
ać
uchiw
ra
rozdm
minist
p.
zarzut
Ten
patryw al. Łatwo jest rozdmuchiwać fikacyjną".
u na dobre
nikom
nigdy
lecz
szny i gł ęboko obraża ka- ligijnem,
namiętności na tle religijnem, lecz p-i jest niesłu
szło!"
wy
e
nie
to
owani
gdy nikomu na dobre to nie wy- tolików. Więc jak to? Krytyk
Według więc p. minist ra działal
projek tów, które gwałcą prawa Boszło ... "
ne za ność bi kupów pol kich i wszys tkich
Takie jest oświadczenie p. rnim- że i ko'ciel ne, ma być uważa
to ku katolików, którzy stają w obronie
i
ych
.stra Wyzn ań Religijnych w Polsce o nadużywanie haseł religijn

mał
jeszcze nowyc h urzędników i ' bolsze wickim projekcie prawaKomiprzez
onym
ogłosz
ego,
żeński
I
n owe ciężary wkładać na barki ucie
sję Kody fikacyjną.
K . Nochal.
miężonego ludu?
Bardz o nas cieszy, że według p.
ministra Jędrzejewicza, "rząd pol"DIwięc

MI

flnr WJInan' Rnll" n)'J-ny[h

że
przypisywał czarom ,
"kto' mu poradził·'. A jednak i z tego rzemio ta wiele ludzi żyło. Do
ubóstw a garnca rzy przyczyniało się

JAN SŁOMKA byJy wójt w Inikow ie.25) garnca rz

Pamletnikl
od

pańszczyzny

włościanina

do dni dzisiej szych. nah\ ię ej to;

PRZED RUI ZASTRZ EtONY.

że - podob nie jak bedswoich wyrob ów w
sami
narze mia tach nie przeda wali, ale od tę 
powali je hurtow nie na kopy żydom,
którzy czę to towar naprzó d zadatkowali, nim jeszcze był wyrob iony
i wypal ony. W Tarno brzegu trudmlo ię tym handlem kilka rodzin ży
dowskich, mających sklepy w ratuzu i na boku, i powodziło się im bez
porów nania lępiej niż samym garncarzom .
Cegielnie, prowa dzone przez stry
charzy , były tylko po dwora ch, w
każdym dworz e była przyna jmniej
jedna. Były to cegielnie ręczne, dopiero po r. 1900 pow tały w po~ iecie pierws ze dwie cegielnie parow e:
w Dzierd ziówce i Chmielowie.

Towa r był brany na targ odrazu
z pieca, gdyż wiele czasu zabierało
na
wykładanie z pieca i układanie
furze.
Były to naczyn ia nie powle czone
glazu rą, albo powle czone tylko po
brzega ch. Dostaw iane były do Majdanu, Tarno brzega i najbliż zych
miast, - najwięk zy targ na nie b y ł
w Majdanie. Lep ze i droż ze, powleczo ne szkliw em, przychodziły z
Krako wa Wisłą galara mi i nazyw ały się "krako wiaka mi".
Garnc arstwo dawało zarobe k lepszy niż bedna rstwo. Garnek , który trza było ulepić, wysuszyć, wypalić, kosztował zaledw ie od iednE* *
'I<
go do kilku centów . Wiele się psui wiatra ki. aj
wodne
były
lo, nawet już w drodze na targ, gdy . Młyny
Żupawie hi.
w
był
wodny
zy
więk
zystko
np. fura się wywaliła, co w

Tarno w kiego i w Jamni cy Dolań
skiego. Wiatra ki były tylko dworskie w każdej w i jeden i więcej; innych pró z dwors kich nie byto i nie
wolno było budować.
Okoliczne wiatra ki pu zczane były w dzierżawę, wraz z domem i ka
wałkiem grunt u dla młynarza. Ten
mial mleć zboże dla folwar ku, do
któreg o należał, a nadto przyjmował
do mielenia - podobnie jak młyny
wodne - zboże chłop kie i od kupców-żydów i brał zapłatę w pienią
dzach lub też w zbożu, w t. zw.
"miark ach", od ćwierci.
MłYnarze byli najczę ciej posądza
ni,. że nie oddają rzeteln ie wszy tkiej
mąki i otrąb właścicielowi, lecz czę' ć
i przywłaszcżają sobie.
ubierają
Więc go podarz , który zawiózł zbo
że do młyna, iedział tam i zabawiał
niby młynarza rozmową, a uważał,
żeby mu tenże zboża czy mąki nie
ukradł. Ale i tak nie upilnował, bo
gdy był np. na górze, gdzie zboże
szło pod kamieli., młynarz mógł kraść
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m.ałżeńs~w,a. ,

' ~jest ' ' rózdtńu~p'i\va,hj~ni'
ńami~triości ną , tle ', re1ign-',

nemr"
ie, ., panie , Jhińl - '. : ·
trze, obro'na zasad' ']j'eTi:'"
~ijnych to nie r,oz,dml\dIi-:'
,w.anie namiętności ną ' tlę ,
religijnem, Kościół to, nie
part ja polityczna, obrona
Ko' cioła to nie walka par'
ty jna, to spełnienie naj- ,
swięt zego obowiązk u ,k a-,
.t.DUka, który zawsze , i
wszędzie ' winien stam\'ć' ',,; ,
obronie , wiary, choćby na ,
wet minister groził, ' że
katolikom to na dobre nie
\vyjdzie.
. Kościół nic lęka ię prze
: ladowań, ,wychodzi! z
nich zawsz zwy(;jęsko.,
' 1\1,

s,

Wielka uroczystość
Papieska.

Z wojny japońsko - chińskiej. Oficerowie japońscy w Mandżurii, ubrani w cieple czapki i
kożuchy . badaią stallowiska nieprzyiacielskich wojsk z dac /IU pociągu koleiowego,
Jeden
wskazuje palcem na co wśród zaśnIeżonych pól, a drugi przygląda się bacznie przez przy

w przy złą niedzielQ
14-go lutego b. r. cały
'wiat katolicki, w szczególno' ci zaś
Polska obcho dzić będzie dziesięciok 
cie rządów Ojca św. Piju a lI-go.
Z rozporządzenia księży Biskupów
~ e w zystkich ko' ciołach odprawio
ne zos taną uroczyste nabożeństwa
ze pecjalnemi kazaniami, po nabożeń twie zaś odśpiewane będzie._dziQ
kczynne "Te Deum" z modłami za
Papieża.
.
Obecny Ojciec św . jest nietylko
jednym z największych papieży, ale
i wielkim dobroczyńcą ludzkości oraz
przyjacielem Pol ki.
Dolóżmy starań, by uroczystość
dziesięciolecia Jego koronacji i rzą-

bliżaiące szkła..

dów nad Ko' ciołem wypadła wspaniale.
Przedewszy tkiem módlmy się gu
rąco za Ojca św., przyjmijmy w tym
dniu Komunję św. w Jego intencji.
Podczas uroczystej sumy niech wystąpią bractwa, sodalicje, stowarzyszenia katolickie i młodzież szkolna

ze swemi sztandarami. Pożądaną
jest również rzeczą, aby w niedzielę
14-go lutego odbyły się wszędzie uro
czyste akademje ku cżci Ojca sw.
Damy tern dowód, że Polska jest kra
jem katolickim, przywiązanym moc
1}.0 do ,KGścioł a śW . r i Namiestnika
Chrystusa na ziemi.

Wladomości Z

kraju.

POZNAŃ.

leczeństwa Wielkopolski, jak proWielkopolska w obronie małżeń- jekt p rawa ma łżeń sk iego, op racowa
stwa.
ny przez Komisję Kodyfikacyjną.
Dawno już żadna sprawa nie poOngiś, gdy w Rzeszy niemieckiej
ruszyła w tym stopniu umysłów SPD wprowadz ono ust awę o tak zwa-

I

mąka leciała . 'Więc ły po
często do młyna tak każdy

I

przedawane. Dziś też może przysposobione wieźli do olejarzy
za pozwoleniem starostwa najwięcej w adwent lub w wielkim
że chłopaka, (tłumacząc ię przed wiatrak budować i prowadzić. Po poście, t. j . w czasie, gdy potrawy
młynarzem, że chłopak ciekawy, wojnie światowej powstaje w okali': maścili olejem, gdyż świeży był ma
chce widzieć, jak ię mąka miele), cy coraz więcej młynów parowych czniejszy.
że by pilnować zboża na górze i na i elektrycznych.
'
Olejarze mieli stępy olejarskie, w
* * *
których bili, czyli wyciskali olej itą
dole. Naturalnie i to nie pomoglo, bo
niłynarz, jak chciał zboża czy mąki
Wytłaczaniem oleju trudnili się przez pobijanie klinów, w ten po ób
ukraść, to znalazł sobie na to spo- ' olejarze. W naszych stronach robio- z siemienia otrzymywało ię olej i
ób i ukradł. Zresztą byli też młyna no olej z siemienia konopnego, lnia- wytłoczyny,
zwane
maku hami.
rze religijni i umienni, a od nie uczci nego i w małej ilości z rzepakowego. Kwaterkę (14 1., oleju płacili po 10-wych rychło odbijali ię ludzie.
W każdem gospodarstwie wyrabiali 15 cnt.). aj maczniej zy był konoGospodarze dawali do młynów nie rokrocznie kilka kwart oleju na wła- pny. Makuchy były ubite, twarde,
więcej, niż po 2 lub 3 korce w roku sną potrzebę, a gdy mieli więcej, to miały kształt krążków. Z makuchów
i to dawali tylko zamożniejsi, chcąc częst.o ~ę to o?sprzedaw~Ii.. Prz~- konopnych utarty h i rozpu zczomieć lep zą mąkę na placki i kluSkL \ czynta~lem oleJU,. podo~nte lak pło~ nych w wodzie robili mleko i używa
Pozatem wSJ:ystko mielone było w tna, zajmowały SIę kob!ety, o~e tez li do ka zy jaglanej. Robili też z nich
żarnach domowych.
go sprzedaw~ły w cza~le targow na rodzaj twarogu i' następnie pierogi,
W później zych czasach powstał kw~ter~i i połkwaterkI.
.
które omaszczone olejem u hodziły
młyn parowy w Mokrzy zowie. któ
l~ml7 przeznac~one na ole,J u- za pecjał. Kto miał dobre zęby, jadł
ry lep zą mąkę wydawał, więc szylI naJPI~rw w. piecu, n~stę~nte, tt~ je też wpro t, bo były łodkie . Mamłyny wodne w okolicy zostały ska kh w stępIe, az stało lę mIałkie ! kuchy lniane i rzepakowe moczyli w
owane, (bo nadto przyczyniały Się wilgotne. Nadto konopne przed tłu - wodzie, tłukli i ma' cHi niemi w zido zatapiania przez wodę okolicz- czeniem omielali lekko w żarnach z mie sieczkę dla krów do dojenia.
nych łąk), i wiatraki dwor kie zosta- łup i puli nieckami ku wiatro'V,rj. Tak
. d. n.
na dole, gdzie
o podarz brał

I
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nych . ,,.ślubach cy-wiln ych''-;- -spolcz racji zmniej zonych wpł y wów z
czeń two pólskie· by łego zaboru prumonopoli i· ce l", b ęd z i e jednak zmukiego uzna ł o ją jako jeden ze ś rod zony zwi~kszyć ob ciąże ni e podat'ków w alki, wymierzony przeciw po]
kowe w tych dziedzinach, gdzie to
sk ości i Kościołowi katoli kiemu.
je t je zcze możliwe: a by w ten poOb cnie, gdy istnieje zamiar "obdaób zrównoważyć budżet.
rzenia" katolików w Pol ce ustaw<\,
P 6 p. mini trze i prawozdawcy
które j treścią mogłyby się pochwapośle liołyń kim, przema\ ia ł po et
li ć tylko państwa, toczące woj nę z
Rybar ki ze tronnictwa arodowe
reli gją katolicką, zdumienie i obUIzcgo; wykazywał on, że obli zenia min ie ogarn ęło całe społeczeństwo .
nist ra nie ą zgodne z rzeczywistym
Wyrazem stanowi ka \ ielkopo! tanem kraju. Mini ter w wyłiczeki wobej:.: projektu prawa ą niezl ;niach wych obniża budżet o 20 proc zone wiece pr otestacyjne, odby te
cent, gdy tym za em dochód polew mias tach, mia teczkach, wsiach,
czny w porównaniu z dochodami ht
:parafj ach, oświadczenia sk ł ad ane
ubiegłych padł o 60 procent.
])rzez n aj poważniej ze organizacje
Wobec tego wpływy do karbu
poł e czn e i zawodowe, oraz tysiące
muszą si~ zmniej zyć w znacznie wię
osobis tych protestów. To też rzec
k zym stopniu .
można, że ca łe s połeczeń two wielRuch kolejowy z ma l ał do połowy .
kOP9~sk i e tanęło jednomyś lnie w c- .
Przewóz towarów na pol kich kcibronfe· katolickiego charakferu mał- !
lejach w grudniu 1931 roku w poróżeńs't\~ą .
.
%;"~..-..-,,,,,, ~...,,,
wnaniu z grudniem roku 1930-go wy
" Nie chcemy prawa małżeńskiego, ~J.i1hV';{'" .
nosił zaledwie 4 procent czyli mniej
niezgoifriego z prawem Bożem ! " - - KłY
niż połowę.
io naczelny głos 6406-iu organizac;i {, .
Z tego powodu 75 ty ięcy wagoz olb rzymią liczb ą czł onków, sięga- Oci emniał y inwalida prowadzony przez spe- nów toi obecnie bezczynnie, przyjącą 900 tysięcy osób.
cialnie tresowanego psa berna rda na Kra. czem zajmują przeszło 700 kilomeWAR SZA W A.
kowskiem Przedmieściu w Warszawie.
trów toru.
adużycia polskiego radia do celó,..
Tcn ogromny za tój w ruchu towa
przeciwreligijnych.
do głosu zagadkowych po taci w ro rowy m na zych koleji je t wynikiem
Dnia 23-go stycżnia b. r. o godzi- j dzaju p. aczyńskiego.
oRólneRo prze ilenia g-o podarczego
nie -ej wieczorem niejaki p. aczyń
Z Sejmu.
\V kraju i złej polityki go podarczej
ki wygł osjł przez radjo odczyt, w
W ubiegłych tygodniach nic było oraz podatkowej obecnego rządu, co
którym bron i ł nowego projektu pra- ogólnych po iedzeń ejmu, zbierała powoduje niebywałe zubożenie ludwa małżeńskiego, opracowane 'o się tylko korni ja budżetowa. I
no' ci.
przez Korni j ę Kodyfikacyjną .
I Jednem z bardziej zajmującycn by W P olsce coraz mniej pa lą ty toniu.
Liczni katoliCCY sł,u~hacze, obur~e lo posiedz~nie, .n~ którem rozpatry\ w~ęk zoś i fabryk monopolu ty
ni taką bezczelno Clą, prote tUj~ wano budzet mll1lster t\: a karbu.
toniowego w początkach bieżące o
przeciw nadużywaniu radja do szc- I Pierwszy zabrał gło minist~r Jan roku zo tanie krócony cza pracy.
.:rzenia haseł przeciwnych podstawom Pił ud ki, który oświadczył, że roz- Okazało się to koniecznem z teg-o
wiary katolickiej. Jak wiadomo, pol patrywany budżet będzie w rozch - powodu, że wielu ludzi zarzuca pakie radjo jest uzależnione od władz i dach mniej zy o 20 procent od bud- lenie kosztownego i szkodliwego dla
-państwowych . Istnieje tam specjaln,l , żetu ze złorocznego . W ciągu ubie- zdrowia tytoniu.
Komisja, która ' ciśle kontroluje w y - głego roku - mówił mini ter - do- ŁÓD Ź .
la zane przemówienia. Komisja ta, konano
liczny ch
o zczędno'ci:
trajk tra mw ajarzy trwa dalej.
nic tety, zatwierdziła odczyt, w któ zmniej zono ilo'ci urzędników ()
Pomimo po'rednictwa przed fawi
rym p. aCZyński nie tylko za hW3- 15 o ób, przygotowano nowy zbiór cicła Mini ter twa Pracy nie do zło
-łał 'luby cywilne i rozwody, ale nad - praw mini ter twa, który przewidu do porozumicnia między zarządem
io w niesma zny spo ób napadał na je znie ienie dwó h departamentów tramwajów a pracownikami, i trajk
Ko' ciół Katolicki .
oraz zmniej zenie liczby wydziałów trwa dalej.
Trzeba zaznaczyć, że pol kie ra- odzie ięć. Przewidywan je t ró\VW dniu 2 -y m tycznia b. r. tramjo je t utrzymywane przez społc - nież uporządkowanie u taw poda t- waje miały b ć uruchomione przez
zcństwo w olbrzymiej swej wię - kowych, co ułatwi płatnikom rozpa- nowo przyjęty 11 pracowników, lecz
kszo' i katolickie. Żadna też ze ta- trzenie ię w rodzaju podatków.
z powodu niedo tatecznego ich wy. ji europej kich, z \ yjątkiem boi zeZaznaczył też p. minister, że mi- zkolenia, ruchu je zcze nie wzno~· i kich, nie o ' m1elira
ię dotąd w mo obniżenia dochodów o 20 procent wiono.
taki ja krawy po ób wy tępować
-przeciw Koś 'iołowi i tak wyzyWJ.'Wiadomości
świata.
ją o dtażnić uczucia religijne woi h
łucbaczy .
RO JA.
dzenie w paniałego prawo ławnego
- Przed kilku dniami Dyrek ja PolWalka boI zewizmu z religją.
oboru Zbawiciela w Mo. kw~ ; (pokiego Radia prze łała do KatoliGazeta niemiecka "Germanja" po- dobiznę tcj 'wiątyni poda\i'my w na
diej Ag·encji Prasowej wyja'nienł-.; daje, że ubiegły 1931 - zy rok był w zej gazecie, w numerze 4-tym, na
w którem tłumaczy ię, że odczyt o Ro ji okre em ciężkiej walki i prze- tronie 43-ej).
'
projekcie prawa małżeńskiego przez 'ladowania religijnego.
Wzmogła ię rówl1lez
ogromnie
Zamknięto w tym cza ie 6 O świą działaIno: ć prowadzona przez zwią
n Iedopatrzenie, nie zo tał poddany
przed jego ogłoszeniem zwykłej kon- tyń różnych wyznań, a l O ducho\\' zek tak zwanych "bezbożników" .
troli dyrek ii. Katoli ka Agencja Pn ny h wypędzono na ybir lub uwię Pozakładano pecjalne zkoły dla
owa \vyraża nadzieję, że na przy- ziono.
agitatorów,
zerzących bezreligi]zło" Dyrekcja Pol kieg-o Radja bę
Jednym z największych wystą no'ć, by w ten spo ób objąć wpły
dzie o trożniej za w dopu zczaniu ' pień przeciw religijnych było wysa- wami całą ludność i dotrzeć w zę +

/.'
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I
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I
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Biblioteka watykańska w paiacu papieskim w Rzymie. Pisaliśmy
nie j w jednym z poprzedn ich numerów Gazety. Jak !u!.
wiadomo naszym OzytelnikOirl, r unęło sklep ien ie . p ię knej sali
Sy ks tusa Pi ą tego, zbudowanej przed 340 laty. Rumowiska 'pr:l ~
bił y podłog ę i w ten sposób zn iszczył y k ilka sal.
W krótkt:n
jednak czasie usuni ę to rumov ·iska. Obecnie sala biblioteczna
dopro wadzona została do zUPclnegó porz ądku .

°

dzie.

Nr. 6.

Pożar statego zamku w Sztutgardzie, stolicy niemieckiej pmwincii W irtembergji. Tłumy ludzi p rz y patruj ą s ię bezradnie 1>0żaro w i. którego niepodobna ug a sić.
W trzecie ' święto Bożeg ~
Na rodzenia nocą zawali1y się ~ esźtki baszt. Po pożarze sterCZ ą ze wnętrzne mury zamku. \-Vraz z pała c em spaliła się biblioteka z cennemi ksi ą żkami i obrazami.

MANDŻURjA.

Wykłady bezbożności odbywać głych

się będą

we wszystkich językach,
któremi mówi ludność w państwie.
HISZPANJA.
Rozwiązanie zakonu Ojców
jezuitów.
Dnia 24-go s tycznia b. r. ogłosz o 
ne zostało w Madrycie rozporządze
nie rządu o rozwiązaniu w Hiszpanjl
Zakonu Ojców Jezuitów.
Rozporządzenie postanawia, ż e do
dnia 3-go lutego b. r. mają być zamknięte w Hiszpanji wszy stkie klasztory księ ży Jezuitów, którym zabro
niony zostaje poby t w kraju, a maj ą tki ich prze chodz ą
na własność
parlstw a.
Rz ą d hi s zpa ńsk i , skł adają cy się z
ludzi krań cowy ch, prowadzi dziwn ą

naradach rządu francuskiego
z angielskim w sprawie porozumie .
nia się i jednolitego działania co do
niemieckiej zapowiedzi nieplacenia
ra t odszkodowa6 wojennych.
Początkowo miał przyjechać
na
na rady do Paryża angielski minister
spraw zag ranicznych, następnie projekt został zmieniony i p. Lawal miał
pojec ać do Londynu.
Obecnie dochodzą wie ' ci, że ukł a 
dy utknęły, gdy między francją i
Ang]ją wy tworzyła si ę duta różnica
zapatrywań
co do postępowani a
względem Niemiec.
Narazie więc myśl spotkania si y
obu przedstawicieli pa ń stw został a
zaniechana i odroczona na czas nieograniczony .

Zajęcie Charbina.
środę dnia 27-go stycznia b. r_
o ddziały japońskie
wkroczyły
do.

W

Charbina.
Dotychczas Japonja starała się niedopuścić do zatargu z Rosją Sowiecką . Obecnie widocznIe zmieniła swezapatry wania. Charbin jest jednym
z najwi ę kszych i najbogatszy.;a
miast Mandżurji, zostających poi
wpływami rosyjskiemi. Leży on na..
w ielkim szlaku koleji wschodniochińskiej, która łączy Rosj ę z jej por
tern Włady wostokiem.
W Charbinie mieści się zarząd koleH i stamtąd głó wnie rozchodzi si ę::
agitacja komunistyczna na cale Chiny .

~~!i~ki~:r~~1~~ije~r~fadzb;on~rzs~i Przeciwnapastnicza umowa Polski z Sowiecką Rosją
Długie

a narchistów i komunis tów, z drugiej
zaś wy st ępuj e przeciw
katolickiej
lu dności, popiera ucisk religijny i zamyka kla ztory. Tego rodzaju postG
powanie d op rowad zić musi do zaburzeń religijnych, które wraz z obecnemi wystąpie n iami komunistów mo

rokowania i zawarcie

ż ności do pracy nad umocnieniem
organizacją ustroju świata.

układu .

i-

P olsko-sowiecki ukła d przeciwna- Co kłania Sowiecką Rosję do zapastniczy, jak do n os z ą wie'ci z Mos- warcia układów przeciwnapastnikwy, z ost a ł w dniu 25-ym stycznia
czych?
b. r. już pisany i uzgodniony . Z ramienia P ol ki po d pi sał go tymczasoJakie wyrachowania kiero wał y
gą zn is z czyć państ'Y0 h iszpańs k ie . wo poseł Patek, ze trony Sowie- rząde m moskiewskiP1, trudno odgadJest rzeczą wątpliwą , czy rzą d ckiej Rosji - komisarz spr aw zagra- nąć napewno. Czy robi to on dJ ateAzany, two rząc sobie w tak cięż - nicznych Litwinow.
go, że ze względów go podarczycll.
ki~h c~wilach w rogów !flię.dzy ka- I Rokowania w tej sprawie toczyły dąży do uf!1ó~ .z f.rancją i szuka ta~
tolIkaml, zdo ł a utrzymac Się długo się d ł ugo, bo od pięciu lat, przecho- pomocy pleI}lęzneJ dla w~k.onan ~a
przy ~ladzy:
dząc przytem różne koleje.
wy ~h ~Ianow, c~y, obawIa]~c SIęY" Wielu mIastac~ pows ta ł rewol.u: l Jakby wstępem do obecnej umowy I powl.kłan n ~ Dalekim WSshodzle, zaCYlllY ruch komulllstyczny o takIej było podpisanie w roku 1929-ym bezpIecza SIę w ten sposób w furos ile, iż rząd zmuszony był wysłać przez Polskę i owiety tak zwanego pie, czy ma jakie' zamiary na nara-liczn~ ~ddziały wojska a nawet ar- "protokulu Litwinowa", Potem obie , dach r~)ZbrojeI}iowych .w g enewie..
tylenę ~ . samoloty. .
, strony niejednokrotnie powracały do czy tez w koncu ?bawIa Się po~tęSpokoJ z~stał chwilowo p rzyw~o- pierwotnej myśli układu, wyobraża- I pUJącego szybko hltleryzf!1,u w Nle~
eony, czy Jednak na długo meWIa- jąc sobie jednak w różny spo ób je- czech, mogącego zagrozlc umowIe
domo.
Igo wykonanie. Jeśli obecnie po tylu niemiecko-sowi~cki~j zawartej w
fR ANCJA.
rokowaniach, układ ten staje się do- Rapallo, tego me wiemy.
Rokowania fr ancusko-angielskie.
konanym, Polska dala jeszcze raz do
W każdym razie znamiennem jest.
Kilkakrotnie wspomnieJj'my o cią wód wej niezmiennej i szczerej dą- że podpisanie pol ko- owieckiego u-

I

I

I

I

I
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kładu nastąpiło
tym czasie, gdy możliwe, że wbrew swej woli mogą
wojska jap ońskie wk roczyły do b yć dor wciągn i ęte. Ta możliw05ć
Charbina. Zaj ęc i e tego mias ta stano- istnieje taje i z nią Sowiety muszą

kie usta brzmiały powiialnem słowem: " Witajże nam, witaj ! miry ho
podynie!"
wi już bezpośre dnie nieb e zpiecz eń - sję liczyć . To je t więc zapewne ·.V
Kazimierz, zająwszy jeden z grostwo dla wpływów sowieckich w obecnej chwili jednym z głównych dów pogranicznych, po uw a ł
it:
Mandżu rji i m oże w najbliższej przy powodów, który skłania rząd sow ie- zwolna dalej i obejmował coraz noszłości siać się powodem zatargu mi ę cki do przyspieszenia zawierania 1I- we czę: ci kraju. Buntowników opiedzy Sowiecką Rosją i Japo ·ą . Sowie kładów przeciwnapa tniczych z są- rających siG karał; żałującym za wo
ty starają się tego zatargu uniknąć. iedn iemi państwami.
.
je winy przebaczał. Ustaliw zy siG
nawet kosztem powagi Rosji, ale jest
.
P. Kamockl .
na tronie począł prężyście przywra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cać lad. Odbudowywał miasta i ko-

l

Dzl-eJ-e Polsk-l

I

obra zkach.

W

śCioły; wywłaszczonym przywracał

ich mienie, surowo karząc nieprawnych po iadaczy.
Bunt Masława.
Lep i i uczynniejsi iudzie poddaI wali mu
ię chętnie, ale nie brako; wało i wichrźycieli, pragnących hI wić ryby w mętnej wodzie albo żąd
I nych władzy i wywyższenia .
,
a czele takich tal Masław, dawny podcza zy dworski, który w czaie bezkrólewia sam zamarzył o ko! ronie pol kiei.
I
_. Taki dobry syn mieczysławów,
jak i ja! - mówiL - Ten lepszy, kto
dzielniejszy, a kto najdzielniej zy, to
ię dopiero pokaże!
Był istotnie waleczn y m i zdolnym
wodzem, to też potrafił pociągnąć za
sobą nietylko część narodu i PomoI rzan, ale nadto Prusaków i LitwiI nów pozostających je zcze w poIgall twie.
ietrudno będzie wojownikom
pokonać hufce,
prowadzone przez
mnicha! - mówił drwiąco . - Kiedy
zostanę królem Polski,
przywrÓCI;
cze'ć dawnych bożków, a w zy tWjazd do Polski Kazimierza Pierwszego. zwanego Odnowlcielem.
kich moich przymierzeńców w paPowrót do PO.l~ki i przy wrócenie cie, sp~dkobie~cy .tr ~mu ! aprzeciw niale wynagrodzę!
w mej ładu.
krolewIcza, wJezdzaJącego w orszaZ wycięstwo Kazimierza.
Kazimierz również szukał sprzyWielka była radość w Pol ce, kie- \ ku pos!Ó\~ i. rycerzy, wychodzili dudy gruchnęła w niej wieść o powro- ChOWOl, blezał lud rado ny. W zy t- mierzeńców. Kniaź Kijowa Jaro ła w

D Kaz im ierzu

D dn o wićielu.

I
l

I

'n
dola Ja iek
Jas
- Roztropna odpowiedź... na'ci dła:
ho~a

•

głową

kędziorów

piesku kija, udław się nim - mruknął stary szlachcic i patrząc by tra
w Jaśka dorzucił - pytałem asana
czy z daleka jedzie ... hołoty różnej
pelno się po drogach w ł óczy i trudno czasem odróżnić porządnego czlo
wieka od ostatniego gałgana ... asan
na ten przykład gębę masz dziwnie
uczciwą, a ciemne kąty wy zukuje z
i jak cię zagadywać, to się sianem

kinąl, aż czarnych jeno z daleka widywał, żeby mnie

fala na lica

złotawe

opa- nie

I -

urzekły ...

a licho ię k iążkowa mądrość

Jużci ... czy to tak bardzo znać? zda ... na klechę chciał a ana wyhodo
o, w kontu zu, toby się dwóch wać ... u zlacbcica zabla to grunt...
waściwej miary zmie'cito ... ale oj- I po bialoglow ku waszmo'ć wyglą·

-

ciec zamożny mu i być bo sajet da z z temi wIo ami, a ręce to ma z
grzeczny. a i zabla dobrej zda ię takie, jakby' żadnej roboty nic wiroboty ... pozwólno wa' Ć.
dział.
Jął ię przyglądać uwa żn4e rękoje- 1 - Bom i nić widziat. .. śmiali I~
'ci i biegnącemu po o trzu nap i O\vi: ludzie ... bolał ten śmiech ... bolało, iż
- Zdobyczna...
w opresji kraj, a ja cza marnuję i
- Turecka...
iły ... tak jednego ranka wziąłem Ojwykręcasz.
- Oyć widzę ... arab kic litery. Do cu szatki a rokacza z pastwi ka i
Jasiek wahał ię chwilę, obca em bra tal... z taką na wroga i'ć roz- hajda w świat...
barwnego buta rysował koła na brud ko z... w ręce się nie zwinie i ni~
A papiery' wziął?
nej podłodze, a wre zcie rzekł, nie odmówi ciosu... zkoda jeno, że' z . - Jakie? - z akcentem tak szczc
podno ząc oczu:
nią blogo ławień twa ojcow kiego I rego zdziwienia i lęku rzucił Ja iek,
_ Prawdę rzekłszy ... panu ojcu na drogę nie wziął.. byłaby droż z że aż ię stary roze'miał.
wyrwałem się cichaczem i do zbroj- i 'więt za.
- Ano, jużci ro<!owe papiery ...
nych regimentów zaciągnąć się
- Pewno ... ale widzi jegomość, GJ
- Te pan ojciec pod kluczem ma.
chcę ... Ojczyźnie milej na pożytek . .. ciec trzech ynów w wojnie z koza- Więc takeś e. bez niczego ructwem tracił, a mnie to już na dziew zyt w świat?
zlacb ic za 'miał się zeroko:
- Tęey cię wiedli..: ha! ha! i oi- czy~ę przero?ić chci~ł,. gra nia i .'J?ie
--:; ~ dobr~ j~no i ilną ~ol.ą, by OJ:
cow kie hajdawerki Się na ~ ypra- I w~ma ~~zyl l mądros.cl .w zelakleJ z c~yzOle tuzyc. Ale, m~le Jcgomosc
wę wzięło ... co?
k ląg roznych, a koma l szablę tom Ole wyda?.. Cały wiat furda, ale

I

l -

l

I
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----------------------------~-------żebym miał przyna jwojował nieraz z Polską. B y ł to jed- wiada: "Ach,
Ten zaś, C0 ma pięć
pięć".
z
mniej
Mó.
ny
rozum
nak władca dzielny i
darzow i
wiono również o cnotac h jego sio- morgó w zazdrości gospo asem
tymcz
A
u.
rgowem
ęciomo
dziesi
stry Marji Dobro gniew y.
nywał
Kazim ierz wyprawił posłów, pro- b yłoby inacze j, gdy by' porów mają,
mniej
e
jeszcz
,co
sząc o rękę Marji. Zy kał dobrą żo - siebie z tymi
nicy naprzykład gospo
nę i przyjaźń jej brata. Jarosław u- niż on. Ogrod
na jednym morgu i nie
często
darują
biw
ierz
dzieW mu pomoc y i Kazim

wprowadziłby rolnik w swą gleb\,!
świeże cząsteczki, które stanowiły
by pewne go rodzaj u nowinę. Mróz
działa qobroc zynnie przez to, że
zmarznięta wilgoć, zawar ta w bryłach, rozsad za je, a powie trze udzieIla tlenu do należytego okwas zenia

.
' dalszy ch warstw .
w mach
wy
okopo
a
upraw
a
Ręczn
\
ale
,
rodzinę
twie pokonał całkowicie Masława. I tylko wyżywiają swoją
e.
arstwi
gospod
lem
dności.
Zdrajc a uciekł do Pru , ale już nic je zcze robią niekied y oszczę ogrocl
ecznie małorolny musi oiekoni
dzie
wpraw
t
je
nie
lny
Małoro
I
i
gniewn
tam nie wskórał. Pru acy,
się tylko do ziemni aków.
czać
ograni
od
się
ć
nauczy
z powod u ponies ionej klę ki, pojmali nikiem, ale mógłby
zwla zcza, Mógłby obrać sobie inną roślinę, jak
go i powies ili, mówiąc: "Wysok o~ niego niejedn ej rzeczy , a ywać ręcz - buraki ćwikłowe, jeżeli mieszk a nieżeby wiele robót wykon
wy oko wisisz ".
mierzył daleko większego miasta , march ew
nie.
wn:przeci
tatnich
o
Pokon awszy
karote , którą można całe lato przeUlędne gospod arowa nie.
'< ów, Kazim ierz O d n o w i c i e I e m
pietruszkę
Zwy kle małorolny g spodar uje rywać i spieniężać albo
przezw any, oddał ię calRow icie poze wszy
ższą
najdro
i
ą
pokupn
bardzo
duże gospokojow ej pracy około , dobra państw a, tak, jakgdy by po iadał
takż e
stne
Korzy
.
wych
okopo
stkich
używa
tkiego
a Bóg błogosławił zacnym jego sta- darstw o, do wszys
dzie i tnieJ'e pe
Wpraw
ory.
pomid
są
'
Ebrem.
raniom .
sprzężaju. Ponieważ o sprzężaj na
wyhod owani em
zawołanie jest najczę ' ci ej trudno , wna . trudność z
jeżeli nauczy
lny,
małoro
ale
flanc,
dlateg o robotę zupełnie zanied bywa.
i tę trudność
ta,
inspek
ać
zakład
się
ywać
wykon
y
• Cóż małQrolny mógłb
. A za trudy swoje ę
ręcznie? Oczywiście pod żyto, pod przezwycięży
ł
y sowici e. Pisząrodzon
wynag
dzie
hojęczmień musi zaorać, ale jeżeli
nyc.
roku sprzedał z
1930
w
słowa
te
cy
h
któryc
dzi naprzykład o ziemni aki,
Przyc zyna biedy.
grun
eby zrobił, gdy O prętów (około ćwierć morga
• Dlacze go mówi ię o niedoli tylko sadzi niedużo, mądrz
fo
przesz
za
orów
pomid
owocu
tu)
ł
by _zaml'a torac' zl'eml'ę skopał J'ą glę
'k
ało
ma roro Inyc h?. - zapy ta czy t e I nI .- otrzym
morga
z
że
czyli
zł.,
600
to koniePrzecież wszys cy gospod arze nic boko na półtora sztych a, ,i który
się by się blisko -2,400 zł. A dodać naNawóz
zimą.
przed
cznie
ają
narzek
,
ników
wyłączając obszar
ć mi~- leży, że były one wcale nieoso bliwe
na biedę. W odpow iedzi na to zazna- daje płytko, mu iałby położy
a jeżeli nie, i na grunci e ubogim , piascz ystym ,
czam, że mam na myśli nie przem i- dzy jeden sztych a drugi, się wstrzy- cena też była niewy soka, bo przecię
y
jający kryzys , lecz stałą nędzę ma- to z nawożeniem mógłb ręcznej u- tnie tylko 20 gr. za kilogra m.
łych kilkum orgow ych gospod arzy. mać do wiosny . Z takiej
Taki mórg lub chociażby pół morkorzyść .
Biedują oni nie dlatego , że mu zą prawy miałby olbrzymiąniego dotąd ga, upraw ione ręcznie czy nawet z
sprzedawać woje zboże niżej kosz- Zbiór, wahający się u do 20 korca- pomocą pogłębiacza byłyby podsta tów obróbk i i obsiew u, ale że wogó- z pół morga między 15
daleko wię- wą jego dochod u.
le nic nie przedają; wszys tko bo- mi, wyniós łb y napew no
na 12 do 15 Zasiewy w małem gospod arstwi e.
wiem, co im ziemia daje, zjadają a- cej. Ziemia spulch niona
Resztę obszar u mógłby obsiać, jak
przez zimi. Są to ludzie tale Iliezad owolen i, cali głębokości nabrałabywać w cią- zwykl e pszenicą czy żytem, konicz y
zacho
ją
aby
po iadani e ziemi nie u zczęśliwia mę wilgoc i,
kom prze ną lub seradelą i t. d. Dobrz eby byich. Czują się niedob rze, bo patrzą Igu lata i umożliwić korzon w. ad~o ło, gdyby u tanowił sobie jakiś pło - .
zaw ze na tych, co mają więcej od I nikanie do głęb~z ych 'Y~rst
podgle bIa dozmi an i co rok pokole i uprawił jenich . Gospo darz dwum orgow y po- przez wydobYCIe czę CI

OSdPlODARSlTWhO
6N"
le Oa ma oro

czy
~a zmo' ć 'pan~ to się w nim animu sz wcześniej
przed ojcow ką ręką re pekt nalc- I .- D~ kompa nji
chazawdy
cham,
a
...
obudzi
j
I
a
późnie
,
przedm
bIgo
,
grzecz me proszę
żyty mam...
mem śmierdzi.
- Juści, że' nie ... ale pomóc by m wino niezgo r ze ię zda. ię miej cc
W Jaśku zawrzało ... Hej, gdybyż
zlachc ic u'miechnął
ci, młodzieńczyku, mógł, boś mi si ę
w szereg ach być, na wroga j' ć, •
już
cho
za
z
łyżkę
c
zajął i wydobywają
udaI. Jakże godno'ć a ana?
pokaza lby, że w chłop kiej du zy mo
Jasiek pierw ze lep ze nazwi ko, lewy mówił:
anie,
- Jestem Wętor ki Mateu z, her- że być takież Ojczyz ny umiłow
które mu na my'l przy zło, wymie zlaw
i
jako
a,
odwag
i
ć
o'
my
dzieln
nkowa
za'cia
lepow ron,
bu
nił:
wago
ła
ogarnę
wpraw dzie zlachta , ale dobra, sta- checki ej. A potem
- Za ław ki Jan.
iwiejący, czwor o- wolna chęć ubawi enia ię ko ztem
ra krew ... 'ot: uzna-o
z
Jegomość głową pokiwał
gruby m pa i- py zalkow atego szlach etki i zacz ął
niem, a w Ja'ku wzbierał 'miech i grania ty łeb pochylił i
kciu na cią- mu opowiadać ze swadą i przejt: równo cze'ni e jakiś bolesn y wstyd ... cem o ogryzi onym pazno kazał: _.- ciem o stosun kach w domu, o dwo- Dobra. .. dobra krew.. . zaraz gnące ię po nim blizny w
taro'ci ny,
ię zable na skórze pod- rze k . kanon ika i pani
znać... czy to stryj waszmości pan ·ot, różne
bywał.
ami
rodzic
gdzie niby też to z
Za ław ki tani ław, co w tani ła- pisały.
pomyki
Wętor
tary
końcu
lie ziemia zlach ica robi, jeno I przy
wow kiem dobra ma...
ma ...
córki
dwie
doma
iż
obie,
ł
'la
się
jąc
duch! - rzucH Ja iek, wpatru
- Nie .. my się...
h
latkac
w
nieco
dzie
wpraw
ia
Do
zarwemi
za
Mateu
Nie dokończył, bo żydówka wnio- w imci pana

nuż
a
...
k
kwiate
tny
i
Julka
już, ale
noc, oczym a.
sła misę woniejącego py znie bigo- nemi, jak
pieni,(i
a
chwał,
na
k
Chłopa
...
by
popra- Nie duch, jeno krew su i wina gą . rek i Jasiek zapchał
dze kiedyś będą ... jedyna k. .. pań kie
z nacisk iem Wętor ki.
wił
kachleba
i
u
bigo
łyżką
obie usta
po kil- A ja jegomości mówię, że duch ... dzieck o z dobrej krwi... \l ięc i dziwałem a równocześnie odczuł dziJa'kow
gdy
wina,
ach
lampk
ku
starej krwi po hodzi
wną ulgę w duszy, bo jedząc, nic cza em ze
a mu w piętach sic- wnie dobrze i we oło zaczyn alo być
odwag
,a
człek
mógł łgać.
na 'wieci e, tary Wętor ki zaprop ookazji zmyka .
Przełknąw zy, jegom o'ci ręką na1dzi i przy lada
. d. n.
t,
nował:
- Jak człowiek z dobrej krwi je
zydlu miej ce w kazał:
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dn o pole głębiej' po kilku latach mial i
Utrzymanie gleby w s tanie
stawie tymcza owego tatutu.
by cały grunt o dświe żony. Słab ą
czynnym.
4. Zorganizowana zo ta ł a Diecezjalna Ra stroną małorolnego gospodarstwu, I Wogóle je żeli m ałoroln y chce pou da Akcji Ka tolickiej, której pierw ze uro,
.
czyste posiedzenie odbyło ię dnia 17 -go
op rocz niemo ż n ości utrzy mania kO- 1nieść wart ość wego grun tu i uzy - grudnia 1931-go roku.
nia, jest brak nawozu. Poga rsza zł o skać z niego do chód, mu i okazywać 5. Zorganizowano i przeprować!zono akfatalny zwy czaj sprzedawania slo- , jak największą dbałość o utrzyma- cję protestacyjną w prawie małżeń kiej w
my. Jeżeli jest mary inwentarz, na- , nie ziemi w stanie czynnym. Scierni- ca łej zdiecezji.
"
..
6. es ta WIO no o bl ICZel1le
I d . d
I b d . k k '
b
d
społecznej dz!aprzy k a Je na u, ., w~e re wy, 3.1 a, zaraz po sprzę~le trze a po ory łalności Kościoła katolickiego w diecezj i
przytem . brak . po~sclOłkl, to zw~kle wac al bo w~ru zac drapaczem, o~ ·! I kieleckiej do użytku w ł a nego i dł a 1. E.
nawozu Jest llIewlele, a przytem Jest powe po kazdym de zczu chrome ks. Biskupa Kubickiego.
on zazwyczaj małowartościowy , I przed za klepieniem i racować lub 7. UtrzYf!1 ui e. się ~cisłą współpracG In.3tygdyż kolki leśne używane na POd- ! obredlać, łowem w zelkiemi po 0 - tutu .ze ZW.ląz~.lem 1 owarz~stw. Dobroczj:n~
, . 'Ik . h t
. h
lb b ' .
k'
, '1
f
noścl "Kanta oraz ze ZWIązkIem Pol~kleJ
S~1O ę, suc a ~awa ~.z~z~c a! a o ! aml wyzy
IW ~C s~ y ~tmos erycz- Intelige~cji Katolickiej, w łonie którego zor .
ZIelsko płynne me wpIjają I dają na- I ne dla utrzymania ZIemI w możliw ~J ganizowane zo tało Koło odczytowców dla
wóz bardzo lichy. Gospodarz zrQbił- żyzno' ci bez ' ztucznych ' rodków, użytku Instytutu.
by dobrze, gdyby zwró cił baczną I na które małorolny fun du zów nie P,)
'. Zor~anizowano zbiorowe złoż.ellie żY'~
,
d h d'
I d I· d
. h
'.
czen śWiątecznych J. E. Ks. BISkupOWI
u~agę ~a naw?z. z ~ ~ O o":'. u z- I I~ ~ .
. le C c~my pr.zez to powle~ przez delegató\v w zystkich organizacji spo
kIch, ktore gdzIemdzIeJ przesclelane I dZlec, azeby me nalezało to owac łecznych i religijnych, współpracujących lub
i przesypywane odgrywają ważną , sztucznych nawozów; prze ciwnie do bGdący"h w łączności z In tytutem.
rolę; u na niestety prz epa dają naj- brze b y łoby, gdyby małorolny zro9. ~apoczątkowano organi.zację ru::!tu
częściej bezużytecznie.
zumial
pot
rzebę
nawozów
ztuczpr~ecl\valkoholo~~g.o
w. peCJalnym Wy.
.
,
.
dZIale W trzemlęzhwo CI przy Instytucie
Gospodarz, mający dWIe krowy , nych I mógł to ować, a le to me d'l Ak-c ji Katolickiej,
nie może wynawozić wi ęcej, niż pół ł ię osiągnąć od razu. Gł ówna rzecz, W związku z powyższem biuro In tytutu
morga; wszelk.ie więc zboża musi
ażeby nigdy nie traci' wia ry w ku- r<.)Z~ łało d? W~zy tk ich paraf,ii ~ięć ok~l 
konieczności zasiewać bez nawozu, teczność swych zabiegów i nie mó- mkow, zaw~eraJących po~czel1le I matenał
.
., d
'
I kk' . 1 .,
k .d .
b ' '.
ły w sprawie uroczy tpŚCI Chrystu a Króla,
POSłUgUjąC Się Je yme n ~
e. lc n WIC p~,zy az ej. po o no .cJ. .. ie zamachu na sakrament małżeństwa, org:iII igruntach seradelą lub lubmem Jako warto . Kto robI JakąkolwIek rzec z zacji Akcji Katolickiej, ruchu w trzemięźll 
zielonemi nawozami, a na mocny ch źle i bez przekonania, ten zgóry pra wości i t. p. W okre ie sprawozdawczym
_ koniczyną. Koniczy nę powinien wę przegrał i nigdy ię nie dorobi . ekretarjat I~sh:,tutu otr;:~~ ł 293 pisma,
zostawi~ć na dwa lata, ,ażeby drugi I .ie ilość z}emi" t~~~wi .z~zę c}~ ro~ wy łał 17~~k~~~al~zi~ż~k~~n~~~'1 zew ki.
rok od lIpca przeznaczyc na uprawę mka, lecz Jakosc Jej I u.mleJętnosc naj
Kolęily na cześć Bo kiej Dzieciny.
pod pszenicę.
lep zego wy korzy tama.
J . K.
Już czwarty rok z rzędu zbierają się (I

z,'

I

Kronika
BRZEZINY.

Z

"yela naszych paraf)-I.
'-

Ibom na

sum ę 14 zl. 50 gr.
Urzą dzo no cho inkę dla 479 dzieci na suprał. mę 214 złotych. Przyjęto interesantów ob ia

Świetny rozwój czytelnictwa.
Dz ię ki staraniom 'i zabiegom
ks,
Mączki czytanie katolicki-ch gazet w Brze- do wych 4500 osób, innych 3629 osób, p:>z ~n ach
doszłO
do wysokiego poziomu dr óżnych 369 osób, r azem 49 osób.
wiadczy o tem liczba 2 O egzemplarzy
Z arząd odby ł 7 po iedzeń . J, E. ks. Bi." Gazety Ty godnKlwej" nabywanej i chętnie skup op ł a c a nadal siły biurowe i 100 obia czytahei przez paraf jan. Można powiedzieć, d6w dziennie, pozatem lwią cz ęść wyda tże niemal w każdej katoli c ki ej rodzinie w ków na urządzenie
choinki Arcypa~terz

Brzezina h znajduje się "Gazeta Tygodn;o- wziął na siebie.
wa".
tosownie do uchwały walnego zebrama
KIELCE.
członków z dn ia 3O-go sierpnia 1931 roku
Sprawozdanie z działalności Związku
zarząd przejął od Parafjalnego Zw i ązku Ka
,,I(aritas" za grudzień ubiegłego roku.
tolickiego na w łasność Karitasu posiad ł ość,
Do Towarzystwa " Karitas" należą obe- zapi aną w hipotece pod numerem 2 , na
cnie 704 osoby, przybyto 2 czł onków.
placu Panny Marii nr. 2. Akt rejentalny 7.0 Udzielono zapomóg tygodniowych 17 o· sta ł spisany w kancelarii notariusza p. W.
sobom na umę 123 zl. 32 gr., Wydano 1) - Janiszowskiego któremu za bezinteresowbiadów 4500 za, kwotę 119 zl. 96 gr. i za po- ność wy rażam y w imieniu Związku najsermóg pierńężnych l osobom na sumę 377 zl. deczniej ze podziękowanie.
60 gr. Ogó łem udzielono zapomóg 5034 raW dn i świąteczne w poczekalni "Kar itazy na sumę 3007 zl.
gr.
su" otwarta jest czytelnia bezpłatna popuWymieniono bon od ubogich po 2 gr. 1721 larnych cza opi m i dzienników od godziny
sztuk, po 5 gr. 1414 ztuk po 10 gr. 237 11 rano do - po południu.
sztuk razem na sumę 12 zl. 2 gr.
dyrektor k. • Cie liń ki.
Udzielono zapomóg odzieŻOwYch 215 ososekreta rz • Budzejko,
bom na umę ]490 złotych w postaci na'itę- prawozdanie z działalno 'ci Diecezjalnego
pujących przedmiotów: l palt męskich, 23 In tytutu Akcji Katolickiej od cza u załoi'emarynarki, J ~ spodni, 14 par śniegow~6w, lIia In tytutu w dniu 19-ym września 1931-go
22 pary pantofli damskich. par trzewików
do końca ubiegłego roku.
da mskich, 16 par butów męskich, 32 sukienW okre ie sprawozdawczym zostały doki, 47 koszul damskich, 11 koszul mę ki c h, konane, względnie zapoczątkowane na [.;swetrów, 14 bluzek, 10 par kalesonów m,,:, pujące sprawy:
kich, 6 par bucików damskich, 10 par kaloI. Zorganizowano pod opieką Instytutu
szy, 7 par podenek, 19 ko zulek, 11 sukie- uroczy ty obchód 'więta
hry tu a Króla
neczek, 4 bluzeczki 7 par bielizny damskiej w niedzielę dnia r -go października w caspodniej, 41 para pończoch, 7 par trz~wi- łei diecezji.
ków dziecinnych, 9 palt dziecinny h, 17 hr2. Zapoczątkowano organizację ParafJalfuszków, ]0 par skarpet,
par bucików nych Akcji Katolickich na pod tawie statudziecinnych, 4 pary spodni dziecinnych, 2] tu i regulaminu, zatwierdzonego przez J. E.
czapka, zelówek i [leków 10 par, 10 żakie- I ks. Biskupa. Zorgan izowano Parafjalną Ak·
cików, l kaftan, marynareczek, 3 kamizelki. cję Katolic~ą \\' Kielcach.
3. ZOrga~lZ0Wano pierw ze Katolickie St'),
l zlafrok, 3 szaliki, l kołdra, l podu z'<a.
l c hustka. 3 serdaki.
\~arzy.szel1le Polek w Kielcach oraz KatoEc
Udzielono zapomóg kSiążkowych 6 oso, ki Z\\ lązek Polek diecezji Kieleckiej na pod

I

żłobka

betlejemskiego w katedrze kielec-

mi łośnicy śpie\vu z mia ta i okolic, by
uczcić Boska Dziecinę bukietem pięk!1ych
kiej

staropolskich kolęd. Katedra tonie w powo
dzi świate ł, nieprzeli zone tłumy zalegaJ:j
wl1ętrze, zakrystię, przedsionki, głowa
przy głowie. W programie 36 kolęd w wykonaniu 16 ze połów śpiewaczych,
Pieśń
przebiega od .chóru, gdzie śpiewają alumn :
eminarjum Duchownego, do wielkiego ołtarza, stamtąd pod boczne na,,\'y, i znów na
chór katedralny, krąży wciąż nieprzerwan.l
\V coraz innem ujęciu, w coraz innem wykonaniu, raz na tle organów, to znowu w
towarzystwie orkiestry myczkowej, Cl y
przy grzmotach trąb, które porywają za S0
bą w zy tkie chóry. Jedna kolęda od dru giej piękniej za, bardziej swojska, choć ~ka
la zeroka i spo ób wykonania niejednako wy.
Przodują chóry alumnów
eminarJum
Duchownego, Towarzystwa
Miło ników
ztuki, eminarjum auczycielskiego l eńskiego i chór katedralny.
Przedziwnie woj ko brzmiały kolędy
Gimnazjum św . tanisława Kostki z towarzy zeniem własnej orkie try. ZnakomicIe
wypadły utwory chórów gimnaziaLnych m<:s
kich i żeńskich, Szkoły Handlowej, emi·
narjum auczycielskiego Mę kiego, zkoly
Zawodowej.
Zadziwiały kolędy chóró\\' wiej kich z
Leszczyn i Białogona, oraz dziatwy
ze
zk6ł pow zechnych.
ało ć pozo tawiła w łuch aeza ch niczapolTUliane wrażenie i żywą wdzięczno ć dla
twórców i początkodawców tego dzieła .
L. R..
Dy rektor Związku Bractw W trzemlęźliwości. K . prefekt Bogdan Kiełb zo ta! mianowany przez J. E. ks. Biskupa dyrektorem
Diecezjalnego Związku Bractw W trzerui!;źliwo'ci, które ma na celu zerzenie trze ź
wości.w diecezji w ści łem porozumien iu
z KomISją i Instytutem Akcii Katolickiej,
KONIECPOL (powiat radom kow kl).
prawozdanJe z działalności Towarzy twa
"Kańta" za tyczeń b. r.
To\\'arzy two "Karita .. w Koniecpolu za

I
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"GAZET A TYGODNIOWA".

Nr. 6.

gotówką ze składek i ofiar 91 zl. 75 gr., VI
f. K. Łopuszno. Wiersz za słaby.
CENY PŁODÓW ROLNYCH
naturze: zierrmiaków 5 metrów, żyta pól me
Ks. B. Cbrząst ó w , Stosownie do życze 
wedł ug giełdy warszawskiej
nia wysyłać będziemy o 20 egzemplarzy
tra. kaszy 3 i pół kilo, mąki żytniej pół me- I
z dnia 26 stycznia 1932 r.
tra, chleba 2 kilo, słoniny l kilo, słomy 5
Ceny za 100 kg., wagon Warszawa: Zyto Gazety wi ę cej.
snopków, s-w'etrów wełnianych 4, ciepłych od 23.00 do 24.50. Pszenica dworska 25.00Ks. Prob. 1\\. Brzeziny. Stosownie do ży 
szali 2, czapek 1. Wydano 4 osobom 64 Q - 25.50 Pszenica zbierana 2450 - 25,00. Owies czenia wysyłamy o 30 egz. Gazety więcPj,
biady. udzielono zapomóg w bonach 7 0:;0· jednolity 23.00-24.00. Owies zbierany 20.00 czyli razem 2 O egz.
bom na kwotę 28 zt 90 gr., ziemniaków I 2 1.00 . Jęczm i eń na kaszę 20.50- 21.00. Jęc z
metr, kasz y 2 kilo, wąld żytniej 13 kilo, mle mień browarny 23.00-24.00. Groch Victoria EDWARD fAROSIŃSKI, zamieszkały w Poka l osobie 5 litrów, swetrów 4, szalikó w l, 30.00-34.00. Groch polny jadalny 27.00-30.00 toku W ieIltim , gminy Prząsław, powiat !
poczta J ędrzejów , poszukuie praktyki rolczapek 1.
Łubin niebieski 15.00 - 17.00. Łubin źółty
niczo-hodowlanej w majątku; ' objąć moż",
Razem udzielono zapomóg 22 osobom.
18.00-20.00. Wyka 24.00 - 26.00. P eluszka Iposadę w każdej chwil i. Posiada przygoto sekretarz Dębowski,
26.00-28.00. Seradela podwój na czyszczona
skarbnik Bogobowicz.
27.00 - 29.00. Rzepak zimowy 33.00 - 34.00. wanie 7 -iu klasowej szkoły powszechnej,
Siemie lniane 35.00 - 37.00. Koniczyna czerw. skończ y ł sz.ko łę Rolnic~; i odbył praktyk~
SZCZEKOCINY. (powiat w-łoszczows!,n.
nie czyszcz. bez grubej kaluanki 175.00 ~200 .00. na własnerTI gospodalfstwie. Li<"Zy hit 19-ic.
Uroczystość łamania się opłatkiem.
Koniczyna czerwona bez kanianki o czys!. do Za wynagrodzeniem skronmem. Łaska we
zgłoszenia kierować pod. wyżej w'spomniataraniem Patrona Stowarzyszenia Mło  970/0 220.00-260.00. Koniczyna bia ła 250.00 ny adres. O opinję można się zwracać do
biała
bez
kan
ianki
o
!:zyst.
350.00
Koniczyna
dzieży Polskiej ks. P. Noszczyka w dnJU
Okręgowego :Towarzystwa Kółek Rolni3-im stycznia b. r. odbyło s i ę tradycy jne ze do 970/0 360.00-420.00. Otręby pszenne sza- czych w Jęd(zejowie.
15.50
16.00
Ot ręby pszenne średnie 14.50
le
branie opłatkowe Stowarzy szenia Młodz i e
15,00, Otręby tylnie 12,50-13,00, Kuchy lnia- S IOSTRY NORBERT ANKI (Imbramowice
ży Męskiej i Żeńskiej w własnej świetli;!y
Po wstępnych przemówieniach odbyło się ne 23,00 - 24,00, Kuchy rzepakowe 19,00 - poczta Wolbrom) przy swej szkole rolniczej
20,00, Kuchy słonecznikowe 19.50 - 20,50 będą prowadzić dodatkowy kurs od 1 kWIełamanie opłatkiem i składanie sobie wzajem
nych żyozeń, poczem przy śpiewie kolęd Obroty cokolwiek zWiększone.
tnia do 15 w.rześnia b. r. Nauka obejm<>wa';
Gie ł da pieniężna.
spożywalfśmy c iastka i słodycze . O godzibędzie teorję i pra,ktykę wszystl<ich dz ia3
/ 4 gr., rubel złoty 5 zl., marDolar
zl.
9
nie 6-ej zarz ą dzona była przerwa, po któłów gospodarczyc h, a mianowicie: kuchni~,
1
rej bawiliśmy się przy dźwiękach smycz- ka niemiecka 2 zl. ]0 / . gr., 100 franków wypiek, przetwory, hodowlę, ogrodnictwo
kowej muzyki do godziny lO-ej wieczór po d 35 zl. 12 gr.
i pszczelnictwo, pranie, prasowaillie, porząd
op i eką patronatu. W miłym nastr<liu i
z
ki domowe, mleozarstwo oraz szycie i kró,i.
wielkiem zadowoleniem po zabawie wracaNauka bezpłatna. Utrzymanie w internacie
DZIAŁ ROZRYW E K.
liśmy do swych domó\\".
T. L.
'Ipodczas całego kursu 120 zl., płatnyciJ \Ii
KWADRAT MAGICZNY
ra tach miesięczny c h.
nadesłany przez 1\\arlę Siclarzównę
K A L E N D A R Z Y K.
ZGROMADZE IE TERCJARZY 1\\fSKICH
z Brzeska Nowego.
W CHEŁ1\\IE (województwo lubelskie), ma 7 lutego - niedziela. Św. Romualda Opata
2
3
4
5
jące na celI! rozpowszechnianie katolickich
Założył we Włoszech zakon Kamed1lłów .
pism, przy jn.uje młodzieńców dobrego proI
I
lutego - poniedziałek. Św. Jana z 1\\alty
l
I
ł wadzenia się ze 'wiadectwami. Wiadomo ci
Wyznawcy. Założył zakon więtej Trój - '
I
I
I
I
2
udziela: brat S tanisław Szalast w Chełmie .
cy, który miał za zadanie wykupyw ać
I
I
I
I
3
skrzyn~(l ') · "ztł)','.' a 1.
jeńców z niew<>li pog a ńskiej. Umarł \\.
- -I
I
I
I
4roku ]213-ym.
ZGUBIŁE1\\ wyrok S ądu Grodzkiego w Bu [)
I
l
I
I
9 lutego - wtorek. Św. ApolonIi Pann y i
sku z dnia 26-go stycznia 1928-go roku,
Męczenniczki. -Za wiarę poniosła śmier':
Nr. C. 16/2 na imię Kazimlerza Krakowmęczeńską. Łamano ją, wyrywano jej
skiego o l z!. 69 gr. i 5 złotych kosztów
z ęby, poczem spalono na stosie. W ierni
sądowy c h, wydany mi przez tenże Sąd VI
wzywaj ą jej pomocy przy
bólach z ędniu 14 lutego 1928 roku.
bó,v.
.
.
10 lutego - środa. Popielec. - Św. SchoSTANISŁ AW lALCZYK Z KOBIEL WIELlastykt Panny. ~yła siostrą ~w. Benc- we.
SZARADA.
KICH pov.~iatu radomskowskiego zaginą od
. k
l"czb 'e mnogiej
chwili, gdy poszed. jako ochotnik w roku
dykta I wraz z 111m w 5-ym wIeku zato- p'
ży ła zakon Benedyktynów.
lerwsze - ~a.Ime ..w I
I.
.
.
1920-ym na wojnę z bolszewikami; W tym
J I lutego - czwartek. 1\\atki Boskiej z LUld Drug!e - kra! W Az!~ połudl1loweJ,
samym czasie Helena Malczyk wyjechała
W tym dniu roku l 5 -go ajśw. Mari:l Cał?sć to kWiat w roznych kolorach,
na służbę do Warszawy i od tej pory wie Panna objawiła się pierwszy raz Berna- KWitnący w ogrodach.
ści o niej zaginęły. Za wszelkie wiadomoRozwiązanie logoryiu z Nr. 50.
ci o wspomnianych osobach będzie bardzo
decie ubiru, potem W ciągu 6 miesię c y
ukazywała się jej je zcze
i edmnaśc i e Porucznik
Pan Tadeusz.
w.dzięczna siostra Władysława z MalczyRozwiązanie szarady:
k6w Rydzyk, zamieszkała w Chrząstowie,
razy. Odtąd Lurd słynie niezliczonemi Atrament
cudam i. .
Natalja
Ry cerz iepokalanej.
powiatu wloszczowskiego, poczta Koniec12 lutego - piątek. Założenie zakonu Ser- Trawa
Dobre r<>związanie nade łali: pol.
Ameryka
Antoni Karez z Bogdanowa. Sta ,- - - -- - - - - - - - - - -.
• witów.
1.3 lutego - sobota. Św. Grzegorza 2-2;0 Danja
ni ław owak z Woli Libertow
Papieża.
E tonja
skiej , Teofil Toporowski ze
-)X(Urugwaj
zklanowa, Jan Głady sińsk i z
Kon iecpola, Józef Michno z Dru
Sobota
się
KALENDARZYK SŁONECZNY Zy to.
gni, Bronia Lubow ka z P<>dlaod 7 do 14 lulego 1932 r.
sia, Adolf Zernelka z Ziembocina, tan~sław
tytoniu,
zutywa !ąc zalecany przez leGardeła z Wolbromia, Mieczysław Prokop
karzy .Papmentol·. Jednorazowy wyDzień
Słońce
Długość
Księtyc
z Rudk i, Józef owi ński ze taromiescia,
datek! Cena zł. 3.45. Zamiejscowym
dnia
St a n i sła w Chm iel z Dobranowic, Bole ł a w
za zaliczeniem (porto zalIczeniowe zł.
1---+----,---+---;-----;-.- - 1 U leci a ł z Borzy]{owy, Jan Muszyński z
Wschód Zach6d
W.cb ó< Zachb d
\V ł os zc z o wy . Jerz y tlazler z Częstoch o wy.
1.50 nadesłać przy zamówieniu!) lub za
7N .
7.11 1'. H4w.
9.30
; .54r.5.42 w .
-)xlpoprzedniem przekazaniem ceny bez
8 P.
7.[2 r. 446 w. 9.34 8.08 r. 655 w.
ODPOWIEDZI REDAKCJI.
porta, zgóry. Wysyła wyłącznie w P_Ol9 W.
7.10 r.
8.06 w .
Br. S. Sz. Cbełm. w lube\. tosownie da
sce R. Schulc, Poznań, Rybak! 7-8.
10 Ś .
7.08 r,
9.1 6 w.
życzen ia wysyła m y Gazety o 10 egzemp!aJ1 Cz.
706 r.
10.26 w·
rzy wię c ej . Dł u g z roku ub i egłego wyno <;i
12 P.
7 05 r.
11.37 w .
14 z l. 80 gr., które prosimy w płacić na P. PSY BERNARDY, czystej krwi i rasy \\"
13 S.
7.03 1'. 4.55 w . 9.52 9.02 r.
12 n.
K. O. 66.1 66.
w ieku 6 m i es ię cy , do sprzedania. WiadoOd 1 sty cznia prz yb y ło drua 1 godz. 52 m.
C. 1\\. Kielce. Wolnej posa.dy nie mam ,. . mość w Redakcji "Gazety Tygodniowe j".
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