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aczelnik T~deusz Kośc iuszko. występując w obronie praw Konstytucji I zagrofunei Ojczyzny. złożył ~rzed fro~
tern bataJJ01lu pułku Wodzickiego, wśród głębokiej ciszy, orzysirure na wjerność narodowi.
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~vyjęte z listu św. Jakóba, rozdział l-szy" od wiersza 2i-go do Ż7-go.
Najmilsi! Bądźcie wykonawcami słowa, a1 naWC ą uczynków, ten znajdzie szczęście w
nie słuchaczami tylko, którzy oszukują sa- swem działaniu_ ~
~
..
mych siebie. Albowiem kto słucha, a nic
Lecz jeśli. kto mniema, że jest bogobojwykonuje slowa, ten podobny jest do męża, nym, al1ęzy.ia swego nie trzyma na wodzy,
co w zwierciadle ogląda twarz swą, którą ten samego siebie oszukuje, a jego bogohojma od urodzenia.
ność jest próżna.
Taki, obejrzawszy samego siebie, odchoBogobojność-czysta i niepokalana u B,oga
dzi i natychmiast zapomina, jak wyglądał. Ojca polega na tern, ł;>y mieć troskę o s1<lroLecz kto z uwagą wglądnął w doskonaly ty i wdowy w ucisku ich, a siebie samego
zakon wolności i trwa w nim, kto nie stale , zachować- nleskalanym od niecnycb spraw
się słuchaczem zapominającym, lecz wyko- świata. ' ,-

1

Ispieszmy wszyscy do Maryi:
"Idźmy,

tulmy się jak dziatki.
do Serca Maryi Matki!"
Na~e!niajmy podczas majowych
nabozenstw nasze świątynie; kto
zaś musi pózostawać w domu niech
przy~ierze sobie ołtarzyk Maryi~
zapalI przed nim lampkę i codziennie wspólnie z rodziną odśpiewa Iitanję i pleśń ku czci Maryi.
Wskrześmy
piękny
staropolski
zwyczaj śpiewania Godzinek ku czci
Matki Boskiej; zwłaszcza w miesią
cu maju śpiewajmy je nie tylko w
kościołach, ·ale j- w domu i na polu
przy pracy, a zjednamy sobie pomoc i opiekę Bogarodzicy. •

EWANOELJA SWIĘTA
zapisana u św. Jana: w rozdziale 16-ym, 'Od wiersza '23-go do ' 30-go.
W on czas: Mówił Jezus do ucz- wami. .Sam' bowiem Ojciec miłuje
niów Swoicb: "Zaprawdę, zaprawdą was, gdyż wy-ście -Mnie umiłowali i
Ks, Sto K.
' powiadam wam: o cokolwiek prosi- uwierzyliście, żem Ja od Ojca wycie Ojca w linię Moje, da wam. Do- szedł. Wyszedłem od Ojca i przy- l
tycbczas o nic nie prosiliście w Imię szedłem na świat; opuszczam znoMoje. Proście, a otrzymacie, aby ra- wu świat i wracam do Ojca". Módość wasza była pełna. To mówiłem I wią doń uczniowie Jego: "Oto teraz z pieśnią skowronków lecą w niebiosy
wam w przypowieściach. Nadchod?:i I otwarcie mówisz i nie opowiadasz majowych pieśni i modlitw głosy godzina, kiedy już nie będę do was żadnej przypowieści. Teraz mamy o l\\arjo! niech im Twa łaska raczy
przemawiał w przypowieściach, ale pewność, że wiesz wszystko i nie razem otworzyć błękitów stropy:
otwarcie o Ojcu opowiadać wam potrzebujesz, aby Cię pytano. Dla. Ziemia skowronków, ziemia oraczy
z prośbą się. ściele pod Twoje stopy:
będę. W owym dniu prosić będziecie tego wierzymy, żeś od Boga wy- Niech Jak szeroka i jako długa
W Imię Moje; nie mówię wam wsze- szedł'"
zaszumi chlebnym kłosem w ślad pługa.
lako, że to Ja prosić będę Ojca za
8łogosław rosę i słońca blaski,
Pod opiekę Maryi.
~
o Matko laski!

r,Jajowa modlitwa.

Nie ulega wątpliwości, że bieda,
obecnie przeżywamy, jest karą za nasze grzechy. Oziębłość i obi)
jętność religijna, lekceważenie przy
kazań Bóżych, życie nad stan, brak
' , bl"' ,
mI'l OSCI
Izmego, samoIubs tWO l" lDne ,występki musiały sprowadzić na
ludzi gniew Boży. Słusznie- śpiewamy w pieśni do Matki Najświętszej:
.,Zasłużyliśmy co prawda przez
jaką

złości,

Rodzicielko: Matko Chrystusowa, Il<rólowó nieba! Ty, której ~nan.a
Ucieczko grzesznych,- Pocieszyciel- gorycz
tułactwa na obcej ZIemI,
coś w llył przydrożny szła po kolana.
ko strapionych .... módl się za nami! pojąc Dzieciątko Izami własnemi _
A potem wznosi się ku niebu po- Ty, coś dźwigała przeczucie Męki tężna i błagalna prośba: Pod Twoją wobec spełnionej, czuja jak boli:
Ś
Policz łzy ci.che i głośne jęki
Obronę uciekamy s ię
więta Bo~a twardych dróg naszych tułaczej doli
Rodzicielko, naszemi prośbami me i pociesz echem lepszej już wieści,.
racz gardzić. Panno chwalebna i bło l
Matko boleścI!
gosławiona!..." A Marya spogląda I
łaskawie z nieba na swoje dzieci, Nie wybujało nam owo kwiecie,
zbiera wszystkie łzy, które wyJe- cośmy przed wiekiem zasiali w maju;
wają przed ,Thj ołtarzami dusze stra- o Częstochowska! wspomnij Ty przecie.
jest I(rólową naszego kraj n.
pione, uciśnione i zanosi l'e przed Iżeśniech
przyczyna Twoja gorąca
Tron Boży:
wskrzesi nam p()siew tego miesiąca. _
Ileż łask wyprasza nam Najświę- Niech wśród ucisków wszystkie Twe syny
ts za Dziewica podczas nabożeństw b~aćmi się od tej czują godziny!
majowych' Ilu grzeszników nawra- NIeChaj przepadną te zła ~ąkole,
"
.,
'
co nam chcą zgłuszyć majowe pole.
ca SIę przez to nabozenstwo, Ilu smu Spraw, niech się ockniem zgodni i prości
tnych i strapionych otrzymuje po-I
Matko'l 'c.,
•
ciechę i wsparcie!
•
m! os l.
W ciężkich dzisiejszych czasach!
ZOFJA MROZOWICKA.
'

by nas Bóg karał rózgą surowości!"
z zemst"J '
Karz e nas Bo'g, ale n'e
' I dz' I l
ty
j ak to cZYll1ą Ule, ecz W
m ceJu, aby przez kary pobudzić nas do
pokuty i pociągnąć ku Sobie. Szcz~
śliwy kto potrafi zrozumieć, czem
.
. , 'k
. O
'
Są CIerplema 1 rzyze,
n me szemrze przeciw Opatrzności Bożej, lecz
postępuje, jak dziecko, które, gdy za
służyło na karę ojca, tuli się pod opie
kę matki.
Wśród dzisiejszych kar nie zapo- Swięto
minajmy, że mamy w niebie Matkę,
Pośredniczkę, która może złagodziĆ
Każde państwo ma swoje święto
gniew Boży; śpiewamy przecież- w narodowe. Takie uroczystości posiapieśni:
da również nasza Ojczyzna, a naj,,Lecz kiedy Ojciec rozgniewany
większą z nich j e s t r o c z n i c a
siecze, k o n s t y t u c j i T r z e c i e g o
szczęliwy, kto się do Matki uciecze!'" M a j a, z którą łączy się obecnie
Zbliżył się miesiąc maj, poświęco święto Matki Boskiej, Królowej Polny w szczególniejszy sposób czd ski.
Maryi. Wierni gromadzą się u stóp
Rocznica Trzeciego Maja jest świę
Jej ołtarzy, aby odprawiać majowe tern radości, wesela i dumy narodonabożeństwo. Ołtarze BogarodziCY wej, jest świętem mądrej milości ojprzybrane w zieleń i kwiaty, a ze- czyzny.
brany lud śpiewa litanję loretańską.
Aby jednak zrozumieć donioste
Jak rzewnie płyną błagalne wez- znaczenie owej wiekopomnej chwili,
.wania: Swięta Maryo, Święta Boża musimy uprzytomnić sobie lata, po-

Narodu polskie,go.
Iprzedzające

dzień Trzeciego Maja
1791-go roku.
Były to czasy smutne i bolesne.
Z dawnej świetności i potęgi Polski
pozostały tylko strzępy.
Złoty okres w dziejach Polski.
Polska Piastowska i Jagiellońsk: .,
a także w okresie pierwszych królów obieralnych, była państwem pod
względem
ustawodawczym
na
wskroś postępowem i wzorowem.
We wszystkich innych krajach Europy, z wyjątkiem Anglji, panowało
wówczas srogie samowładztwo i samowola, naród uważany był za bez
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wolne bydło, wola królewska była
'Aby osłabić Polskę, Moskale i Niem
wszystkiem. Król rozstrzygał o ży - '
cy namawiali i przekupywali złych
ciu i mieniu swych poddanych, o loludzi do zrywania sejmów i nie dopuszczali do ustanowienia jakichkol
sach swego państwa. "Państwo t,
wiek praw, które by mogły kraj
ja" -- mówił francuski Ludwik 12-ty .
W Polsce tymczasem król był tył
wzmocnić i utrwalić w nim la i po ..
rządek. '
:
ko wykonawcą zbiorowej woli swego narodu,.a ta wola narodu skupia, To też Polska zaczęła się chyli5
ła się w sejmie. Sejm ustanawiał pra
ku upadkowi. W roku 1772-im na~
stąpił pierwszy rozbiór.
wa, rozstrzygał o wojnie i pokoju'
kontroli. sejmu podlegało nie tylkc '
. Czteroletni Sejm.
Nie zabrakło jednalr ludzi dobreJ
całę państwo, ale sam król. Swo. woli, prawdziwych miło śników oj~
boda 'osobistą i beżpieczeństwo jeczyzny, którzy widząc upadek kra-i
dnostki były zagwarantowane liczin, postanowili za wszelką cenę ra-i
nemi prawami przeciw wszelkiej sa
'tować go od ostatecznej zagłady.
mowoli ze strony państwa. Gdy w;
W roku 178 -yrn zwołano do War~
innych krajach Europy srożyły się
szawy ejm, który obradował beZ1
prześladowania wyznaniowe, w jed
przerwy blisko cztery lata, dlateg'l
nej Polsce święte było prawo ponazywa się Sejmem Czteroletnim.
szanowania wszelkich wyznań reliNa Sejmie tym posłowie, miłującyj
gijnych.
Ten złoty okres ustawodawstwa
ojczyznę, układali prawa, które mia
polskiego trwał dotąd, dopóki wolą
ty podnieść naród z upadku i zape..
jednostek rządzila uczciwość i mY5i obiecywał. Koroną polską zaczęto wnić Polsce potęgę i siłę. Ale ni~
mało te'l hvl" ,,, "< ~A rl ",..."'"" .
ludzi
o dobru Rzeczypospolitej. Polska hy frvm a rczyc, niby towarem.
l a wtedy silna i potężna.
Polska przed upadkiem.
W końcu 17-go wieku Z ;1
częto wypacżać prawo obie ,
ralności królów i nadużyw ać
w sejmie wolności osobistej
przez tak zwane "liberum
weto", co znaczy po polsku
"nie pozwalam". Przeciwnj
głos jednego posła obalał CZ l
sto naj zbawienniejsze uchwa
ły. Bliscy i dalsi sąsiedzi po,
częli znienacka wtrąc'ać SIę
W nasze sprawy i wichrzyć
przy każdorazowym obiorze
króla. Wybierano ' królem
nie tego, kto był najgodn.iejszy, ale tego, kto najwięcej
schlebiał szlachcie, najwię 
Gromada Slązaczek we wsi Czarny Las na wystawie swych prac, wykonanych podczas
cej sypał złotem i najwięcej
nauki ręcznych robót kroiu i szycia.
'JAN SŁOMKA były wójt VI Dzikowie. (37

Pamietnlkl
włoś[lanlna
od
do doi dzisieiszych.
pańszczyzoy
PRZEDRUK ZASTRZEWNY.

Dawid Engelberg mial sklep korzenny i lepsze trunki, a przytem tak
że zwyczajny szynk dla chłopów.
,Trzymał też pocztę prywatną. jeszcze wtedy, gdy posłaniec chodził z
Tarnobrzega do Rze zowa, a potem
do Majdanu. Mosiek Hauser zaś miał
pierwszy handel żelazny w Tarnobrzegu i handlował głównie z dworami. Następnie do spółki z Wahlem
i Engelbergiem dzierżawił propinację i prowadził
handel drzewem.
Hak Engelberg jak Hauser zgromadzili nie mniejsze majątki, niż WahI.
Hauser kupił dwie wsie nadwiślań
skie: Kajmów i Machów. Dzieci i
.wnuki swoje hojnie wywianowali.
Ci 'bogacze stanowili też za życia
kasę dla żydów uboż zych, bo innych kas podówczas nie bylo. Pożyczali biedniejszym żydkom na ró~

I

ne interesa i handle, ale na tern nie
wychodzili już tak dobrze, bo ci ich
najczęściej zarywali.
Wsżyscy trzej, a szczególniej Engelberg, mieli opinję żydów porząd
nych; dbali o powagę, w intere ach
nie zarywali i dłużników nie wqdzili po sądach. Zbogacili się - można
powiedzieć -- dlatego, że byli zapobiegliwi, a ludzie byli głupi, kwjtlo
pijań two, j nie było handlów chrześcijańskich.

O ile mi wiadomo, to te wielkie
majątki po nich rozpłynęły się. Dzieci i wńuki prowadziły dalej intere-

sa i handle, jak oni, ale kiepsko, i
traciły na tern. O ile są w Tarnobrze
gu i znam ich, to są niebogaci, ale
owszem niezamożni, zrównali się z
chudobniejszymi i w znacznej czę
ści wymarli. Jeden tylko Lam, zięć
Hausera, posiadał gruby majątek, a
to dzięki temu, że dzierżawił propinację i rafinerję u hrabiego.
Wogóle teraz trudniej żydom tak
siębogacić~ Mogą się w.. handlu miee.

-

lepiej i żyć lepiej, niż np. chłop na!
roli lub niższy urzędnik, -- ale w taki
krótkim czasie tak ogromnych ma~
jątków nie zbierają, a zaczęło się:;
to od tego czasu, gdy zkoły nasta...;
ty i ludzie zmądrzeli, gdy zaczęła.
upadać pijaństwo i ludzie 'mniej się:
bawili i..gdy zaczęły powstawać Kół
ka rolnicze i klepy chrześcijańskieoj
Obecnie do najbogatszych, prócz
Lama, należą je zcze alomon Korn_
który początkowo miał tylko skle ..
pik i był niebogatym, dopiero gd}j
się wziął do handlu ziemią, do ku-:
pna gruntów chłopskich ~ parcelacji
folwarków i dworów, doszedł do
wielkiego majątku. Mniej bogatym
od niego jest Benjamin federbusch.
którego ojciec robił ukmany chło~
pom i który początkowo był zwy..
czajnym żydkiem, z którym nikt się:
nie liczył, -- ale gdy zaczął handlo..
wać gruntami, kupować, przeda41
wać, wymieniać, przyczem bywal
na śledztwie sądowem, doszedł dO.
takiego majątku, że go stać było n~
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samolubnych, którzy nie chcieli słu- nych panów Branickiego i Szczęsne: sprawy ojczyzny. W Konstytucji
o jakichkolwiek zmianach. Nago Potockiego uknu1i zdradziecką Trzeciego Maja religja katolicka, jak
czele ich stali przepłaceni przez Mo- Konfederację targowicką, mającą na już wspominaliśmy, została uznaną
skali py zni magnaci: Szczęsny Po- celu obalenie Konstytucji.
.
jako panująca, i tak być powinno.
tocki i hetman Branicki. Zwyciężyli
Nastąpił drugi i trzeci rozbiór; za- bo na 32 miljony obywateli polskich,
jednak miłośnicy ojczyzny. Sejm borcy rozdrapali pomiędzy siebie 22 miljony wyznają religję kato iiuchwalił zmiany, wiodące ku napra- naszą ojczystą ziemię. Polska prze- cką; dziś niestety ta religja została
wie i wzmocnieniu Polski i ogłosił stała istnieć jako państwo, ale nie zrównana z innemi wyznaniami. Daje w osobnej ustawie, zwanej "Kon- przestał w niej żyć duch Konstytu- wniej w Polsce na p i e r w s z e m
stytucją Trzeciego Maja", gdyż zo- cji Trzeciego Maja. Duch ten stanął m i e j s c u s t a w i a n o B o g a,
stała ona ogłoszona i zaprzysiężona na straży rozbitego narodu, kazał jako najwyższego Króla i Pana, dziś
w tym pamiętnym dniu 1791-go ro- nam jednoczyć się. pracować i wa!- n a p i e r w s z e m m i e j s c u
ku. Wspomniana konstytucja uzna- czyć w obronie ojczyzny; duch ten s t a w i a s i ę o j c z y z n ę, a
wała religję katolicką jako panującą przyczynił się do wskrzeszenia nu- Bogiem pomiata się, wypowiada się
w Polsce, nadto postanawiała, że na szej Ojczyzny.
walkę Kościołowi przez dążenie do
przyszłość tron polski ma być dzieZ ducha Konstytucji Trzeciego Ma :w prowadzania praw, przeciwnych
dziczny, uchwały zaś Sejmu mają ja wyrośli Kościuszko, Bartosz Gło- prawom Bożym, jak nowy projekt
zapadać odtąd większością głosów. wacki, Jan Kiliński, legjoniści Dą- prawa małżeńskiego i t. p.
Ogół szlachty polskiej. idąc za gro browskiego, nfezliczone zastępy poDawniej w kraju naszym czczono
sem rozbudzonego sumienia, które wstańców i tych, którzy pracowali Matkę Najśw. jako Królowę Polski.
nakazywało ratować ginącą ojczy- przez 150 lat nad odbudową ojczy- Dziś pomija się Boga i Najświętszą
znę od upadku, zrzekł się dobrowol zny.
Matkę, usuwa się ze · szkół obrazy
nie swych praw i przywilejów na
Słusznie więc rocznica Konstytu- $więtych, staropolskie pozdrowierzecz mieszczan i ludu wiejskiego. cji uznaną została przez całą PoI- nie "Niech będzie pochwalony ... "
Ustanowiono też 100-tysięczną ar- skę za największe święto narodo- i t. d.
mję naroGową na obronę
całości we, które winniśmy o b c h o d z i ć
Nic dziwnego, że Bóg nie błogo .
granic.
z a w s z e n a jur o c z y Ś c i e j. sławi nam i że coraz gorzej nam się
Duch Konstytucji Tr:zeciego Maja.
Polska dzisiejsza,
dzieje! Ale nie traćmy nadziej i! Prze
Wielka radość zapanowała w ser
Konstytucja Trzeciego Maja uczy niknijmy się duchem Konstytucji
cach prawych Polaków, a było się nas i dziś, jak kochać Ojczyznę i Trzeciego Maja; Bóg niech będz ie
z czego cieszyć; wszakże nastąpiło jak dJa jej dobra pracować. Choć naszym najwyższym Królem i Pazrównanie stanów, 'nadanie praw mamy już Polskę wolną i niepodle- nem; oddajmy się pod opiekę Bogakmiotkom, poddanym i mieszczań- głą, jednak jakoś nam w niej ciężko; rodzicy, którą P olska uroczyście uzstwu. Wszystko to dokonało się bez powstają w nas dawne narodowe I' naJa za swoją Królowa.. a doczekarozlewu krwi. Wiekopomną Konsty- wady; nie brak ludzi, którzy swoje my lepszych czasów,
tucją Trzeciego Maja Polska wyprze osobiste interesy stawiają wyżej nad
Prawdzie.
dziła inne państwa w Europie, gdzie
N d
. IW
.l ązk
'
dd· k'I( h.
lud, z wyjątkiem jedynej AngIji, VI
dalszym ciągu jęczał jeszcze w nie- Z~danja związku naddunajskiego sprawach, dotyczących naprawy p6
woli poddaństwa.
,
i jego przeciwnicy,
łożenia politycznego i gospodarczeNiestety, naprawa ta przyszła z<1-I ' Obecny rok rozpoczął się dużą go narodów, doprowadzenia do lep~
-późno. Kraj był już zbyt osłabiony ilością ' międzynarodowych narad. szego _ między niemi współŻYCia.
domową niezgodą, nadto znaleźli się Przed tawiciele większych państw
Plan "Europy środkowej",
zdrajcy, którzy pod wodzą samolub I europejskich obradują · w różnych
W ostatnich tygodniach uwagę
chać

ara Y w sprawie

u panstw na unaJs

I

dziesiąt~i tysięcy
nicę w rynku.

koron i ma kamie mi, które przyjść mogły; daJej opo·.
wiadali o cholerach, jakie grasowaCo do stosunków towarzyskich ty, o czarach i strachach. Nadto luchłopi żyli dawniej w oddzielnej gro bili różne opowieści, żarty, zagad- madzie, prawie wyłącznie sami mię ki i przepowiednie, nowiny i wypad
dzy sobą, co zreszta. z pewnemi ki, jakie wydarzyły się we wsi i oko
zmianami dotychczas przetrwało.
licy. To wszystko znaczyło dawniej
Dzikowscy chłopi i z innych WSI tyfe, co. dziś czytanie książek lub ga
okolicznych przyjaźnili się tylko czę zet, a kto umiał opowiadać, tego ob
sto z mieszczanami tarnobrzeskimi~ siadaJi dookoła i słuchali, jak żydzi
zapraszali ich w kumy, na wesela i rabina, i wierzyli każdęmu opowia- inne zabawy i wzajemnie przez nich daniu, jak dziś wielu daje wiarę każ
byli zapraszani. Sami między sobą demu drukowanemu słowu.
schodzili się chłopi jużto na zwyCo do przepowiedni mówili naczajnych schadzkach sąsiedzkich, przykład, że nastaną takie czasy, iż
jużto na zabawach. Odbywało się t,) drogi będą kamienne, a niejeden nie
częściej, niż obecnie, bo teraz żyje mógł wyjść ze zdziwienia. jakby to
każdy sam dla siebie.
być moglo, żeby droga była kamien.
Schadzki odbywaly się w zimie na, bo wszędzie widzialo się tylko
wieczorami po domach, latem za~ w drogi zwyczajne, podobne do dziniedziele i święta siadywali gromad- siejszych polnych. Albo przepowianie na murawie w miejscu dogodnem daj i, źe będzie wisieć k1ódka u lasu.
przy .d~odze i rozgadywali się na]- to jest, że lasy będą zamknięte, pod
chętmeJ o pańszczyźnie, która nie- czas ~gdy dawniej lasy były dla lud~wno u tala, o wojnach, które star-' dzi wolne i każdy mógł dowolnie ko
SJ zapamiętali _i straszyli się wojna- rzystać z drzewa i wszystkiego, ' co

las daje, jak dziś korzysta z powie.
trza i wody.
A przecież te dziwne przepowie-dnie spelnily się, bo dziś powiat tar
nobrzeski, jak i inne, poprzecinany
jest pięknerni drogami kamiennemi,
t. j. szutrowanemi i pamięć o dawnych kiepskich drogach ginie. I
wstęp do lasu dziś nie dozwolony,
podobnie jak do ogrodu, a drzewa
nieraz nawet za drogie pieniądze nie
można dostać bo co lepsze, wysyła się za granicę.
Mówili też, że przyjdzie na świe'"
cie do wielkiej wojny i ludzie tak
wyginą,
że człowiek człowieka o
siedem mil będzie szukać i będzie się
cieszył, jak się jeden z drugim spotka. A zacznie się ta wojna od małe
go państwa i mały dużego pobije, co
tak pewnie trzeba rozumieć, że mDlej
liczne narody, ciemiężone przez wbi
'kie mocarstwa, w tej wojnie' głowę
podniosą, uwolnią się z przemocy i
przyjdą do znaczena. To też zdaje
się sprawdzać.
. d . c. no
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<--~~--~----------------~----------------------------------~-------swiata pochlaniala najWIęcej spra- Narady londyńskie naczelnych mj-/ zwolenników, że od zacieśnienia w4
lWa
francuskiego planu ' "Europy
njstrów francii i AngljL
złów przyjaźni między Paryżem l

środkowej" czyli tak zwanego Związ
Zdawało się, że największe znacz e Londynem zależy również usunięci~
ku' państw naddunajskich, do które- nie dla urzeczywistnienia tych pla- przeszkód do porozumienia Franc~
go mają wejść państwa "Małej An- nów będzie mieć narada naczelnych z Niemcami i Włochami.
tanty", to jest Czechosłowacja, Ju- ministrów Francji i AngIji p. Tardie
Pozatem rozmowy obu naczelnych
goslawja i Rumunja, a także AfistIja i Mak Donalda odbyta dnia 4-go ministrów miały poruszyć sprawf!
, i Węgry.
kwietnia b. r.,' i że będzie ona mia- porozumienia między AngIją i Fran.
Projektowany przez Francję zwią la rozstrzygający wpływ na przy- cją co do zbrojeń morskich. sprawę
zek gospodarczy tych ' państw, tą- szły rozwój stosunków europej- niemieckich odszkodowań i długów
czą~ je węz.ł~m ce!nym, ma za. za- , skich.
w~jennych. w .myśl zab~zpieczeni a
dame. ułatwIc wzajemną wymianę I Choć bezpośrednim powodem głownych ządan francuskIch, aby w
,w ytwarzanych towarów i pł odów wspomnianego spotkania był pro- ten sposób zapewnić . powodzenie
:ol~ych, bierze bo,,:~em pod uwag~, jekt gospodarczego
porozumienia przyszł~ch n~rad lozflńskich.
.
ze Jedne z tych krajow są przewaz- państw naddunajskich, podstawow:\
FranCja posIada duze zasoby plenie rolnicze, inne zaś przemysłowe . jednak 'sprawą, którą p. Tardie miał nię~ne,. potrzebne do wprowadzen!a
Poza te m przewidywana jest bez- poruszyć w stanowczy sposób z mi- yv ZYCIe swego projektu, nie będzie
pośrednia pomoc pieniężna w posta- nistrem . angielskim, był stosunek jed~ak mogła go uskutecznić bez
ci- pożyczek dla naj bardziej zagro- AngIji do zagadnienia współpracy pohtycznego poparcia Anglji i inżonych przesileniem gospodarczem między Ang!ją a Francją, jako pod- nych większych państw.
z pośród wspomnianych państw nad- stawy 'gospodarczej odbudowy cuOstatnie wiadomości donoszą, że
; dunajskich.
lej Europy. Zbliżenie bowiem fran- w wyniku rozmów p. Tardie z Mak
Taki związek miałby dla Francji cusko-angielskie uważane jest w Donaldem nastąpiło pewne porozuwielkie znaczenie; dźwigając bo- Paryżu za nieodzowny warunek us- mienie co do sposobów dalszego pol wiem te państwa pod względem gus pokojenia i odrodzenia gośpodarcze - stępowania w sprawie gospodarczej
i podarczym, złączyłby je z sobą i go Europy, a cały naród francuski pomocy dla państw naddunajskich •
jednomyślnie pragnie trwałego i ser- natomiast nie załatwiono ważnej
.: politycznie.
Nadto dojście do skutku francu- decznego zbliżenia obu narodów.
sprawy udz iału Anglji w pomoc}~
I skiego planu związku naddunajskieInaczej wszakże ma się sprawa z pieniężnej, pod posta.cią pożyczki..
, go. spowodowałoby zupełne odosob- Anglją która nadzwyczajnie boi się dla wsp?mmany.~h ~anstw.
: ~ieni~ Niemiec, Fra~cja zaś mogła~y przew~gi wpływów francuskich na . Co ~as do zbh~em.a francus~o-an..,
! hczy.c w swych poh~cznych z~mIe- lądzie europejskim i stale wysuwa gI~łskle&:o, to. zd~je SIę, z~~ełme roz..,
rzemach na pomoc silnego zWIązku przeciwko Francji niemieckiego stra wl.ały SIę WIelkIe ~adzIeje francui państw środkowo-europejskich.
szaka.
skle na wskrzesze~Ie. da.wneg~ serDziś zdaje się już wątpliwem, czy
Sżczególniej sam na~zelny mini-I decznego porozu.mIe~Ia. l wsp.ołpraplan francuski da się urzeczy;wistnić ster p. Mak Donal jest wrogo uspo cy z .czasow WOjny sWIatoweJ; w~
w caJości; niewiadomo, czy Niem- sbbiony .do porozumienia francusko- wołuJe t? ogrom~~ rozg?ryczen)c
cy, najwięksi wrogowie tego planu. angielskiego, oglądają się natomia'it we FranCJI, a radosc w NIemczecn.
I nie zdołają sprowadzić go do rzędu
stale na Niemców. Ten stan rzeczy d. c. n.
P. Ka.•
~ nic nieznaczącego układu g{)spodar- stoi właśnie najwięcej na przeszko- mffillllllllllUlIlIIlIlIlIlIlllIIlIlIIUmll!D1UIIIUUnUamnmlllll!mllWllllllmlh
I czego, lub też całkowicie go unie- dzie pokojowemu urządzeniu Euroi możliwić, ostatnie bowiem wYPad- py.
CZYTAJCIE
. ki nie rokują rychłego i pomyślnegl)
Zadaniem p. Tardie w Londynie
i załatwienia tej sprawy.
było przekonać Mak Donalda i jego
"GAZETĘ TYGODNIOWĄ"!
I

I

i Marla

C_ka-H~ezy6.&k..

Jaśkowa

18) niebo głębokie w tonie, wiatr koły- kiewscy, Bracia Kazanowscy, Mik:>-

dola
nie bez pewnej nie-

I

sał bujną zielenią traw, lśniły w niej łaj P otocki, Irlłłaban, Tyszkiewicz.
białe rumianki i osty liljowe; z rado- Chmielecki, Szembek, Odrzywolski,
ścią i dumą spoglądali żołnierze na Herman Denhoff, Wolmar Farens-

I teraz jedząc,
'chęci myślał o jutrzejszym podjeź świetny orszak hetmański. Lśniły
dzie; każda walka zanadto jeszcze jedwabie i złotogłowie, sobolami bra
,wstrząsała całym jego organizmem, mowane szuby, mieniły się tęczą klej
za wiele kosztowała go przezwycię  noty u pasów, guzów i czap, czwaniżania._

Chyba ja nigdy do tego nie aojdę,
bym się jako inni ilością głów ścię
tych chełpił... - myślał z goryczą ._i chyba nigdy do tego rycerskiego
rzemiosła nie nawyknę... Może i
prawda, iż ludzie rodzą się do szabli
i do pługa, do ksiąg i do pieśnL.. a są
i tacy, którzy błazeńskich dzwonków wyzbyć się nie mogą, chociaż
strój zmienią i nazwę.
Stanęły

*"

*

*

wreszcie wojska po ctlugich. forsownych marszach na Cecorskich polach, pan hetman Żółkiew
ski konia dosiadł i w otoczeniu starszyzny objechał dawnego obozu okopy ... Dzień był piękny, słoneczny

bach, a wreszcie sławny wódz Lisowszczyków, Walenty Rogowski.
W miarę oglądania owych szań ..
ców, szumiących trawą stepową, roły konie rasowe pewną . kierowane wów zarosłych, pochmurniała twarz
ręką ... Hetman jechał przodem; ry- hetmana troską wielką, jakieś dzi-.
cerska to była jeszcze postać, duma wne, żałosne przeczucie wstrząsnę 
była w spojrzeniu i siła, potęga lo duszą starca... zdało mu się, że
woli w linji ust, jeno włos śnieżno - słyszy szept: tu ci kres, rycerzu ... i
biały i zmarszczek sieć mówiły o śmierć mial w duszy. Miał w sobie
wieku powadze ... Tuż za wodzem je to przeczucie zgonu, gdy list do kró.
chał hetman polny Koniecpolski, męż la wyprawiał i na Wołosze ruszal.. ,
czyzna urodny, w sile wieku, a obok mial je, gdy przy przejściu granicy
niego -na przepięknym "arabie" du- . rozpętała się burza straszna, gdy k-l
mny kniaź Korecki lśnił zbroją zło- nie jego karety ruszyć nie chciał y,
cistą, a dalej barwnym orszakiem . gdy mu grom buławę roztrzaskał i
zbroic, delji, kontuszów, jechali wo- miał je teraz znowu, patrząc na te
dzowie poszczególnych pulków: szańce mOgiłom podobne ... I bezwie ..
kwiat polskiej młodzieży i polskich dnym ruchem przycisnął ręką ryn. .
~worów chwała, a więc: Mikołaj graf z Matką Boską i oczy pełne bó ..
Struś, sławny z wojen moskiewskich lu i poddawczej pokory ku błękitne
starosta . halicki, Jan i Łukasz Zót- I mu, cichemu niebu wzniósł w. bez,-
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istac.zać się w nieporozumiesowi ecko-japo ńskie i cho
ciaż obie strony, więc i Japo ..
nja i Sowiety, starają s ię uniknąć wzajemnego wypowie~
. dzenia wojny, może sie zda-

nie

rzyć, iż armaty, jak to się
mówi, zaczną grać same.
Stan rzeczy jest bowiem bar
dzo naprężony.
Japonja, która po wojnie z
Rosją (rok 1904 i 1905) stała się wielkiem mocarstwem,
mającem olbrzymie znaczenie na azjatyckim Wschodzie, jest krajem nadmiernie
przeludnionym. Na wyspach
japońskich dosłownie
du~i
się w ciasnocie przeszło 60
miljonów ludzi. Ciasno też
jest bardzo w Korei zagarnię
tej przez Japończyków przed

38 laty, nielepiej i w innyc'1
kolonjach japońskich. Mają.:;
u siebie w domu przeludnienie, związane z brakiem pracy, oraz doznając trudności
w wyszukiwaniu rynków.
zbytu dla swego bujnie rozwiniętego przemysłu, Japo nja obawia się wewnętrz 
nych zaburzeń społeczny ch
i gorączkowo szuka wyjścia
w załatwieniu rachunków z
Bolszewiccy szpiedzy. Policjanci przeprowadzają z ka"i-etki.d-o więzienia Antoniego
- d
- M I"
Staniszewskiego i Michalinę Grotową, bolszewickich ' sz.piegów. Staniszewski zakrywa
s~sJab adml. uSlk~ndal ezc owe
twarz cza'PJ<ą, a Grorowa ręką, żeby ich nie sfotografowano.
mez ę ne ryn I a s~ve ()'o
"
- handlu, oraz przestrzeme na
.tła
trwały pokó~ .wszystkim. naro~0!D~ I dające się dla :vlasnej kolonizacji.
coraz bardZIej mepokoJące ~leSCl ZdobS cze .japon)i po bolszewickim
Niepokojące wieści.
przychodzą z Dalekiego Wschodu.
przewrocie w Rosji.
Wprawdzie po bolszewickim prze
W chwili, gdy w Genewie przed-I Zatarg zbrojny Japonji z Chinami,
stawiciele mocarstw radzą nad spra który tylko dzięki obłudzie ludzkiej wrocie w Rosji zdawało się, że JaiWą rozbrojenia, mającego zapewnić nie nazywa się wojną, zaczyna prze ponja cżęść swych zamierzeń usku-

Dalekim Wschodzie.

słownej

modlitwie.
A książę Korecki, dziewierz hospodara Mohiły, który niedawno z
niewoli tureckiej powrócił i rwał się
do_ boju i Dom ty, spojrzał Rogardli,w ie na owe szańce cza em zni zcza
ne i glo'no rzekł:
-:- A gdyby, mia to na wroga czekać ..-. Bóg jeden wie, jak długo ... napq;eciw wyruszyć ... pragnie tego ca
te wojsko ...
Hetman drgnął, chwilę patrzył w
ciemną, rasową twarz kniazia, jak
człowiek ze snu zbudzony, a potem
rzekI wolno ,ale· tonem nie znoszą
,;;ym sprzeciwu:
- Szańce się poprawi i rowy się
pogłębi, dziś jeszcze zabiorą się do
tego wszyscy, by nas wróg nieprzygótowanymi nie za tal... Z siedmiu
tysiącami żołnierza nie można iść
na.przeciw nieznanej bliżej siły ...
- Hospodar zapewnia, iż Turkó\garść jest tylko ...
.- A ja swojE! wieści mam, iż Iska!1
.der-basza z poważnemi siłami ią-

gnie ... Zważ wasza książęca mość, iź j
krwią ludzką nigdy nie należy zafować lekkomyślnie, tembardziej, gdy
się wie, iż sukursu znikąd czekać nie
można, bo te siedm ty ięcy, to chwilowo cała Ha, na jaką R,zeczpospolitą stać ... Tu się można okopać i jak
z fortecy bronić.
Po ustach l<:niazia Koreckiego prze
sunął się 'uśmiech:
arkać będą towarzy ze ... boć
rycer ki tan nie do łopaty Bóg

nie tylko ową śmiałą prywatną wyTurków przeciw R.zeczypo, politej wzburzył, bo dziewierzowi
swemu Mohile, hosudar kiego nie
przywrócił tronu ... Po słowach hetmana zapanowała cisza, łycbać w
niej było przyspieszony oddech Koreckiego; silna ręka głowicę szabli
chwyciła kurczowo i ciemne oczy
rozbłysły ; ale wraz hetman Końier.pol ki rzekł spokojnie:
- Mnie się zdaje, że żadna praca
stworzył.
ujmy nie przyno i, a cóż dopiero,
- \ ierz mi, książę, że często lo - gdy o obronę ojczyzny chodzi. ..
p,,:ta lepiej ojf.zyźnie służy, niżeli Wzmac~iaj.~c oko~y., żołnier~ saI?
mlecz ... źle uzyty...
zrozumIe, IZ gwolI Jego bezpleczenKniaź amuel przybladł na mgnie twu zarządzenie to uczyniono ... a
nie, bo wszakże niezbyt dawno ! panowie pułkownicy starań dołożą,
wiódł wyprawę na Woło ze wbrew by rozkaz został wykonany szybko
po tanowien iom sejmowym Rzeczy i prawnie ... i by nie zrozumiano go
pospolitej, w piętnastu bitwach gro- blędnie ...
A kniaź Korecki zdążyl już opamil Turków, aż wreszcie opuszczony
od woj ka, któremu żołdu wypłacić nować gniew i zwracając się do hetnie miał z czego, z pięciuset rycerza- mana polnego, mówił z przymu zomi uderzył na Iskander-ba zę i wów- nym u'miechem na drżących je zcze
das do niewoli się dos taL I darem- ustach:
d . c. n .
prawą '

I
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teczniła. Udało się

two, bez większe go wysiłku opano;wać POI:t rosy jski Władywostok na
Oceanie Spokojnym, z ająć Błago
,wieszczeńsk i nietylko rosy jski Kraj
Nadmorski ,ale c ałą Ws cho dn ią Syb erję aż po jezioro B ajkał. Li czą c
się z warunkami mię dzynarodowe- "
mi, Japonja utworzyła na z aj ętych
ziemiach syberyjskich nowe pań
stwo, nazwane R epubliką Dalekiego Wschodu. Państwo to rzą dzone
było wprawdzie przez Rosjan, prze
ciwnych bolszewikom, ale ' całkowi
cie pozostawało pod rozkazami lapończyków .
.
Nie udało się jednak Japonji utrzy
mać tej zdobyczy. Stany Zjednoczone Północnej Ameryki, chociaż są Katastrofa powodzi w Rumunii podczas obecnej wiosny .szczególniej cięż.ko do tknę ła
oddzielone od Japonji ·bezmiernym miasto Arad, w którem przeszło sto domów uniosła woda. Tysiące mieszkańców znalazłQ się bez dachu nad głow ą.
Oceanem Spokojnym, obawiają się
rozrostu japońskiej potęgi i współ na ludność mandżurską i licząc się z mówić, kto jest właŚCiwym panem
zawodnictwa właśnie na wodach te- dość luźnemi w ostatnich czasach tego nowoutworzonego kraju, zajgoż oceanu. Stany Zjednoczone 'Pcrzy związaniem tego kraju z Chinami,' mującego wielką przestrze ń , bogateszly więc wówczas z pomocą SD- utworzyli z Mandżurji osobne, nie- go we wszelkie skarby ziemi, jak
wietom, (zresztą dotąd przez Ame- zależne rzekomo państwo, nazwane zboże, ruda, nafta, węgiel, lecz sła··
rykanów urzędownie nie uznanynJ) Republiką Mandżurską, której pierw bo zaludnionego.
i doprowadziły do narady w Wa- szym prezydentem został były ceLeon Radzl ej ews kl.
szyngtonie (1923 r.), która skończyła sarz chiński Puji. Nie trzeba długo d. c. n.
si ę zmuszeniem Japonji do oczyszczenia północnego Sachalin u, Wła
WiadoD'lości Z
dywo toku i Wschodniej Syberji . .
. dać tylko 4-y wyższe klasy.
Wojna japońsko - chińska.
W ARSZA W A.
Uczniowie, jak również i nauczyJaponja nie czuła się widocznie I Powrót marszałka Piłsudskiego.
wówcza na silach do walki z Rosją I Narady u Pana Prezydenta Rze- ciele zwiniętych klas zostaną umiei tanami Zjednoczonemi i musiała czypospolitej byłych naczelnych mi szczeni przy szkołach powszech·
ustąpić. Zwróc iła natomia t baczmej nistrów, zapowiedziane na dzień 25 nych 7-io oddziałowych.
szą uwagę na Chiny, trapione od wie kwietnia Q. r. nie odbyły się z poZarządzeni e wspomniany ~h zmian
lu już lat domową wojną, niemają c i~ wodu dłl!ższego pobytu p. marszał  przez mini tra oświaty wywołało onawet wspólnego dla całego kraju ka Pitsudskiego w Rumunji; odłoża- gromne poruszenie wśród rodziców;
rządu.
no je na koniec kwietnia . .
wprowadza ono bowiem liczne utru
Z Chinami zawarła Japonja su- I Dnia 22-go ubiegłego miesiąca ra- dnienia i naraża rodziców na wię .
reg umów, dogodnych dla siebie, ale, no powrócit do War zawy p. Mar- ksze koszta.
Możliwość zniesienia 151 miast.
jak to często bywa na Wschodzie, szalek w towarzystwie dr. WOYCZY (l
umowy te rychło Chińczycy po- I skiego i kapitana Lepeckiego.
W swoim czasie została wniesiogwałcili . Okoliczność ta, połączona
Urzędowe
oglo zenie rumuński e na pod obrady sejmu ustawa samoz panującą w Chinach anarchją czyli donosi, że p. mar załek .Pił ud ki '\v rządowa, przewidująca zniesienie ubezrządem,
popchnęła Japonję do powrotnej drodze z Egiptu do Pol- rzędów magi trackich w miastach.
wys ł ania swych zbrojnych sił
do ski zatrzymał się kilka dni w Rumu- posiadających mniej, niż 3 tysiąc~
Chin, celem, jak oświadczono, przy nji, gdzie byt przyjęty dwukrotnie mieszkańców . Zniesione w ten spowrócenia porządku i zmuszenn przez króla Karola.
sób miasta zostałyby przemianowaChińczyków do poszanowania mi ą ·
Marszałek odwiedził nadto miej- ne na odrębne gminy wiejskie
lub
dzynarodowych umów.
cowość Falticen,
celem objęcia też weszł yby w kład zbiorowych
Głosząc tak piękne zasady, Japo- zwierzchnictwa 16-go pułku piecho- gmin.
.
nja w ostatnich miesiącach zdołała ty, spotkał się równiez z nac.:czelnYłn
Według o tatniego pi u ludności
dość szybko zająć
zbrojnie całą ministrem J o rgą oraz mini tra~ni takich miast w Polsce jest 151, z tej
Mandżurję, która byla już w 1904 i
praw zagranicznych i skarbu, przy liczby na województwo kieleckie
1905 r. polem krwawej wojny japori 'czem rozważano ogół spraw poliły przypadają trzy.
sko-rosyjskiej. Japończycy zbom- cznych obu państ~ i osiągnięto cał:
Strajk robotników rolnych.
bardowali pozatern wielkie miasto kowite porozumienie we w zy tkich
Jednodniowy
trajk robotników
Szanghaj i upokorzyli Chińczyków dziedzinach .
rolnych, zapowiedziany na l -go
Zmiany w szkolnictwie.
w szeregu innych miejscowości pork\vietnia b. r. nie udał się.
towych. Pomimo powodzenia, Japo-fi
to ownie do uchwalonego przez
Na całym obszarze państwa str .d
cz.ycy w walce. z Chinami musieli ejm nowego u troju zkolnictwa poi kowano tylko w 627-u folwarkach,
ponieść znaczne ofiary, gdyż Ch iń - skiego, od nowego roku .szkolneQ;o co s.łanowi bardzo ma1y procent w
czycy nauczyli się już VI wojnie do- zo taną znie ione we wszy tkicb gim stosunku do ogólnej ilo ci więk zych
trajkowano głó\vni~
mowej władać w półczesną broni~ nazjach pien ze kla y, za wyjąt gospodarstw .
i mało przypominają swych roda- kiem zkół prywatnycb.
w folwarkach, w których od dłuż
ków z 1 94-go roku. Mandżurję JaW następnym roku, to je t 1933-hu szego czasu zalegano w wypłacie
pończycy nie zagarnęli jako swój no na 1934-ty ten sam lo spotka klasy pracownikom należno ci.
W województwie kieleckiem miał
wy, podbity kraj, lecz utartym zwy- drugie, a następnie i trzecie.
Gimnazja więc odtąd będą posia- mięjsce tylko jeden wypadek strajczajem, oddziaływując odpowiednio

I

kraju.
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-------------------gdzie odmówiło pracy 25-u ro-I nałożył areszt na dom akademików GRODZISK.

w Warszawie, z powodu nie uiszczc
Zaburzenia.
botników.
Widocznie wśród robotników roI nia w oznaczonym czasie pewnych
W Grodzisku pod Warszawą ze·
brali się pod ratuszem bezrobotni, do
nych -nastąpiło pewne otrzeźwien:e. należności.
Nie dali się oni nakłonić do strajku
Sekwestrator, zarządzający do- magając się zasiłków. Podburzony
licznym agitatorom, nawet nakazom, mem, nałożył na zamieszkujących tłum chciał wedrzeć się do magi.
idącym od Zarządu Związku robotni tam studentóy.r nowe opIaty, których stratu i zniszczyć wewnętrzne urz<\
dzenia.
,
ków rolnych. Robotnicy zrozumieli, młodzież nie chce wnosić.
Policję, broniącą dostępu, obrzuże nie można niszczyć do reszty i ' Nowy zarząd zamknął wobec tepodrywać warsztatów rolnych.i t~k go dopływ światła elektrycznego i cono kamieniami, raniąc kilka osób;
już zubożałych skutkiem przesilenia gazu do mieszkań studentów; wstrzy wówczas policja dała salwę z karagospodarczego.
.
mat nadto wydawanie im bielizny binów w powietrze, a gdy to nie poskutkowało, drugą w tłum.
Jedna
Wykazy spadku hczby bezrobo- pościelowej.
tnych.
Studenci, zebrani w liczbie około osoba została zabita, a kilka ranW pismach pojawi~ą ~ię często tysiąca osób, urządzili wieczorem nych.
wykazy urzędu obhczemowego o przed gmachem banku i mieszkaniem GDAŃSK.
Hitleryzm,
spadku .li~zby be~rob?tt;Iych. N.ie~tc- nadzorcy sądowego wielki pochód
Po wydaniu przez łIindenbur~a
ty, zmm~Jszenie s~ę teJ lIczby me.lest protestujący, przyczem każdy z nkh
rzeczywIste, gdyz wykazy obeJTr~u- trzymał w ręku zapaloną świeczkę. rozporządzenia o zniesieniu oddziałów 'bojowych Hitlera, wszystkie ich
ją tylko bezrobotnych, otrzymulą- WILNO
zarządy przenoszą się do Gdańska,
•
cych zasiłki; z chwilą zaś, gdy określony czas otrzymania zasiłku końProces o zabójstwo studenta
który nie czyni im żadnych ograniWacławskiego.
czy się, zostają oni wykreśleni z li·
czeń.
-Dnia 16-go kwietnia b. r. rozpoWobec nagromadzenia się w ten
s ty:
Zmniejsza się więc szybko jedy- czął się w Wilnie proces o zabój- sposób w Gdańsku większej ilości
nie' ilość bezrobotnych, oirzymują- stwo ś. p. studenta Wacławskiego, osobników, wrogo usposobionych d~
cych zasiłki, lecz przeciwnie, ogól- popełnione w czasie zaburzeń prze- Polski, stosunki polsko - gdańskie, i
na liczba niezajętych pracą gwałto- ciwko żydom na uniwersytecie.
tak już zadrażnione, mogą się obecPrzed sądem stanęło 3-ch cskarżo nie jeszcze bardziej pogorszyć, na- .wnie wzrasta.
Utrudnienia w dochodzeniu swych nych studentów: Wulfin, Załkind i wet może dojść do poważnego zapraw.
Oguza. W przebiegu przewodu pro- targu, gdyż hftlerowcy dążą jawnie
Nowo wprowadzona ustawa o 0- kurator zrzekł się oskarżenia prze- do oderwania Gdańska od Polski i
płatach w sądach, podwyższają~a ciwko dwum z powodu braku do- przyłączenia go do Niemiec.
Wysoki komisarz Gdańska Grawpisy do 3 procent od dochodzema wodów. Wulfin zaś został skazany
praw majątkowych czy innych na- wyrokiem sądu na dwa lata więzi e- wina patrzy na sprawy obojętnie i
leżności, jest bardzo uciążliwa. Utru nia z zamianą kary na dom poprawy. niczem im nie przeciwdziała. Rząd
dnia ona, a nawet uniemożliwia mniej
Przypomnieć należy, że ,ś. p. Wa- polski postanowił z tego powodu
zamożnym korzystanie z sądów i clawski, ranny kamieniem w gło zwrócić się do urzędu spraw zagraszukanie swych krzywd czy należ- wę, wieziony dorożką przez swy ~i1 nicznych Rzeszy Niemieckiej o wy
ności.
. kolegów do szpitala, został napadnię jaśnienie. Związek Narodów w Genc
Niewielu dziś stać na to, aby z gó- ty i obrzucony gradem kul i kamie- wie ze swej strony ma się zająć roz
'r y wnieśli do sądu większą kwotę ni, co spowodowało natychmiastową patrzeniem niepokojącego Dołoże
jako należność za opłaty sądowe, a jego śmierć.
nia.
liczne rzesze, n~mogące uzyskać ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zaświadczenia ubóstwa, będą w ten
ś·
ś· t
sposób pozbawione prawnej opieki.
la oma CI ze Wla
Nowa ustawa utrudnia również i sa- ROSJA.
go ministra f-rancji p. Tardie z UaZJa: '
mo wnoszenie opłat w kancelarjaca Umowa przeciwnapastoicza z Ru- lem ministra Zaleskiego, komisarza
. sądowych. Tworzą się tam wielkie
munią.
'
Litwinowa oraz przedstawiciela Ru
kolejki, w których zebrana publiczPolski minister spraw zagranicz- munji p. Titulescu.
ność, wymęczona i wygnieciona mu nych p. Zaleski naradzał się w GeO podpisaniu sowiecko - rumuf1""
si niejednokrotnie wystawać po kil- newie z p. Litwinowem, przedstawi skiej umowy uzależnione jest zaka godzin.
cielem Sowieckiej Rosji. Jednocze- twierdzenie zawartych przed kilku
Fundusz zasiłkowy maleje.
śnie wiceminister Beck przyjął w miesiącami podobnych umów mięZarządy zakładów ubezpieczenio- Warszawie posła sowieckiego przy dzy Francją a Sowietami, Polską aj
.w ych obradowały nad sprawą wy- rządzie polskim, Owsiejenkę.
Sowietami, oraz Łotwą.
czerpywania się kwot, przeznaczoObie te narady mają związek z
Wielkanoc w Bolszewjj.
Ponieważ Wielkanoc prawosła .. '
nych na zasiłki dla bezrobotnych pra rozpoczęciem pon'Ownych rokowali
cowników umystowych. Postano- o zawarcie umowy przeciwnapastni- wna przypada w bieżącym roku dma
wiono nie zmniejszać wypłacania za czej między Rosją i Rumunją. W tej l-go maja, który jednocześnie jest
siłków z 9-u na 6 miesięcy, lecz pod- sprawie p: Zaleski występuje jako dniem święta rewolucji, bezbożnicy,
nieść o pół procent wysokosć skła- pośredni l( dla złagodzenia nieporo- rosyjscy rozwinęli wielką działal
dek, wpłacanych przez zatrudnio· zumień istniejących między wspom- ność, aby dzień ten najbardziej uśw:e
nych pracowników i w ten sposób nianemi państwami. Jak wiadomo, tnić i jednocześnie ograniczyć ur[lpokryć kasowe niedobory. Okres 9 poprzednie układy rozbiły się z po- czystości religijne. Wydana zostala
miesięcy otrzymywania zasiłków wodu Besarabji, która jest w posia- odezwa do wszystkich sowieckich
ma dotyczyć ubezpieczonych, opla- daniu Rumunii, a Rosja chciałaby ją bezbożników, aby czynnie zaznacających składki w ciągu 30 miesię- z powrotem odzyskać.
czyli różnicę pomiędzy obu świętacy, innym zaś będą wypłacane z-aW obecnych rokowaniach sprawa mi i to w ten sposób, żeby odczuto
Besarabji będzie zupełnie pominię- wyraźnie "dobroczynne' wpływy re
sitki tylko przez 6 miesięcy.
I ta. W najbliższych dniach ma odbyć wo)ucji. Z Moskwy od władz central
.
Ciekawy protest.
Bank Gospodarstwa Krajowego się zebranie w. Genewie u naczelne- nych rozsyłane są okólniki zawiera
I

'W. d
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miejscowych zresztą jednakowo wrogo usposobio się, że przyjazn ta mogłaby trwać

władz, jak mają się zachowywać \v ne do P olski ,ale ciekawem też jest, tylko kosztem jej powolnego wyna-

tym dniu i jak ludność ma oddziały- jak zachowali się nr'nr wyborach Po rodowienia i poddania swych goswać na rozkazy rządu. "Dobroczyn lacy,
znajdujący się pod zaborem'l podarczych interesów. Nie znaczv
na" rewolucja będzie po swojemu ka niemieckim. Od kilku bowiem Jat nie to, by już teraz rząd litewski odrazu
rać opornych i tych wszystkich, co mają oni swych przedstawicieli w zmienił kierunek swej polityki i uczy
nie będą potrafili dość wyraźnie oka krajowym sejmie pruskim. Jest to nił zwrot do zbliźenia się z Polsk q .
zać swojej "żywiołowej" radości.
stan bardzo smutny, gdyż w pierw- Pomału jednak daje się odczuwać pe
.\Vzmożenie sojuszu rosy jsko - nie- szych latach po wojnie mieli nasi TO wne zmiany w postępowaniu rzą du
mieckiego.
dacy tam dwóch przedstawicieli. Po litewskiego i dążenia do nawiązania
. Położenie na Dalekim Wschodzie woli jednak liczba głosów polskich lepszych stosunków z wspomnianej niezakończona dotąd sprawa umów -poczęła spadać, a w końcu doszł o mi państwami, z któremi w rzeczyprzeciwnapastniczych z sąsiedniemi do tego, że nie starczyło ich na jed- wistoś ci powinnyby łączyć Litwę
państwami wywołuje w sowieckkj nego posła.
żywotne jej interesy, zwłaszcza zaś
polityce ponowny zwrot w kieru'lObrona mniejszości polskiej w sej z Polską, jako najbliższą sąsiadką,
ku zacieśnienia przyjaźni z Niem- mie pruskim została zul'etnie przez związaną z nią gospodarczo.
cami.
to uniemożliwiona.
J UGOSLA W J A.
Z okazji lO-lecia podpisania sojuSpadek głosów polskich jest dla
Niebywała p owódź.
szu rosyjsko-niemieckiego \V Rapol- stanu naszego pOSiadania bardzo
lo, naczelny minister niemiecki Bry- przykry i niebezpieczny, zwłaszcza, 'Z Białogrodu, stolicy JugoslawJT;
ning i sowiecki komisarz spraw za- że jeszcze w czasie, gdy Korfanty donoszą, że skutkiem gwałtownych
granicznych Litwinow, urządzili w prowadził agitację plebiscytową, za deszczów, które nawiedziły Bośnję,
Genewie podczas bytności na nara- Polską opowiedziało się 200 tysięcy Slawonję i Wojewodzin, poziom wód
dach rozbrojeniowych Związku Na- ludności.
w rzekach podniósł się bardzo gwar
rodów wielkie i szumne przyjęcie z
W ostainich czasach na listy pol- townie. Większa część Macwy, najmowami politycznemi. w których skie pada zaledwie od 30 do 40 tysil; urodzajniejszej okolicy Jugosławji;
zaznaczali i potwierdzali dalsze Za- cy głosów. Spadek ten tłomaczy się znajduje się pod wodą.
.
cieśnienie przyjaźni.
częściowo małym uświadomieniem
W Białogrodzie skutkiem powodzi
PrzyjęCie to wywołało w kołach narodowem, gdyż zdarzały się wy- wytworzyło się położenie bardzo
polityków Związku Narodów wielkie padki, że Polacy oddawali swe głn- ciężkie, gdyż miasto przedstawia się
. zdziwienie i niezadowolenie, gdyż sy na zawziętych swych wrogó\v obecnie jak wyspa na olbrzymiem je
umowa niemiecko _ rosyjska w Ra- hitlerowców. Również jednak w du- ziorze, odcięte zupełnie od świata,.
polIo jest przeCiwieństwem do obec- żej mierze wpływa tu prześladowa- rzeka bowiem Sawa wylała na prze~
nie prowadzonych narad rozbroje- nie i ucisk, jaki wywierają Niemcy strzeni przeszło 200 kilometrów.
W dolinie tej rzeki 6 tysięcy doniowych. Nie prowadzi .o na do uspo-I na wyborców Polaków, grożą c im
kojenia i unieszkodliwienia wojny, utratą pracy, zwiększeniem podat- mów stoi pod wodą, a 15 tysięcy lu
lecz jest zawarta w celach zaczep-j ków, a nawet często pobiciem.
dzi pozostaje bez dachu nad głową.
nych i zwrócona szczególniej przeWynik wyborów.
Poziom wody w Dunaju podniósł
ciw Polsce.
Według
dokonanych
obliczeń się o 8 metrów ponad stan zwykły,
Wskrzeszony carewicz.
przez Biuro Wolffa do , przyszłego zalewając szerokim pasem okolicę •
. N.a ~iałorus~ sowie~kiej . pojawił sejm~ prus~iego na ogólną ilość 422 Z olbrzymich przestrzeni wodnych
SIę JakIS osobnik, podaJący Slę za rze postow wejdzie: 93 socjal-demokra- sterczą tylko dachy domów, z chro·
komo ocalonego od zamordowania tów, 31 niemiecko-narodowych, 67 niącyrni się na nich nieszczęsnymi
przez bolszewików carewicza Ale- posłów centrum, 57 komunistów, 7 mieszkańcami, którzy wzywają na..
ksego, syna cara Mikołaja 2-go. Pro- partji ludowej, 2 partji państwowej, próżno ratunku.
Wieś Syrmska Raca skutkiem
,w adzi on wśród miejscowej ludno- 162 hitlerowców, 1 hannowerczyk i
ści białoruskiej
przeciwsowiecką 2 chrześcijańsko-socjalnych.
przerwania tamy rzecznej, zostala
działalność w szerokich rozmjarach.
W kolach rządowych wynik wy_ zalana z taką gwałtownością, że
W odezwach, rozrzucanych przez borów wywołała duże zakłopotanie. wszystkie domy zostały zniesione. .
swych przyjaciół, nawołuje do oba- Stronnictwo hitlerowców w połącze Katastrofa zaskoczyła część miesz'"
lenia ustr-oju sowieckiego i ogłosze- niu z komunistami będzie rozporzą- kańców we śnie. Duża ilość ludzi zgi
nia Białorusi państwem niepodle- dzało większością głosów. Panuje nęła w nurtach rzeki, a. wiele osób
gtem.
powszechne przekonanie, że nowy jest rannych.
'
Sowieckie władze czynią usilne sejm nie będzie w stanie stworzyć GENEWA.
Narady rozbrojeniowe.
poszukiwania, by schwytać rzeko- rządu opartego na stałej większavV Genewie w dalszym ciągu trwa
mego carewicza. wyznaczają nawet .ści sejmowej"wobec czego przewidużą nagrodę za wskazanie samo - dywane jest pozostanie w dalszym spór o sposoby rozbrojenia i uniezwańca.
ciaiu obecnego -rządu urzędniczego : możliwienia przyszłych wojen. Spór;
~Jł:MCY.
LITWA.
dotyczy głównie dwóch kierunków;
Wybory do krajowego sejmu
Zmiana zapatiywan.
jeden przedstawia Francje, żądającą
pruskiego.
Litwa dotychczas nieprzychylnie oddania najcięższych środków woPrusy jako największe państwo w była usposobiona do państw, strz~- jennych w rę.ce Z w iązku Narodów;
Rzeszy Niemieckiej odgrywają \V gących nienaruszalności umowy w~r drugi popierany przez Amerykę i
rządach całego państwa rozstrzyga salskiej, a w szczególności do swej Niemcy, dąży do częściowego tylko
jącą rolę.
sąsiadki P olski. obecnie stopniowo zniesienia pewnych gatunków zbro
Dnia 24-go kwietnia b. r. podczas zmienia swe zapatrywania.
jeń wojennych, co w gruncie rzeczy;
wyborów do sejmu pruskiego rozeDotychczas zarówno społecze'lf- zmierza do równouprawnienia Niegrała się więc walka o rzeczywistą stwo jak i rząd litewski pokł adali na miec pod względem uzbrojeń, które
władzę nietylko Prus ale i całej Rze dzieję na ścisły związek z Niemca- umową wersalską zostały mocno 0 szy. Dla Polaków ważnem jest nie mi i Sowiecką Rosją.
graniczone.
tylko, kto- zwycięży, hitleryzm, czy
~odczas ostatniego zatargu z Niem
Wobec znacznej różnicy zdań mię,
stronnictwa bardziej umiarkowane, cami o Klajpedę, Litwa przekonała dzy przedstawiCielami pańs w, tru~
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Nr. 18.
kol wiek - po chwili dodał ponuro
- Kraków z prawa powinien do
mnie należeć!
Mieczysław dotrzymał słowa i do
śmierci brata pozostawał w spokoju. Kazimierz mężny i stanowczy,
jednał sobie w dalszym ciągu serca
•

chrześcijańskiem postępowaniem.
Co n.
Ebrem.

d.

&OSPOOARSTWÓ.
Nasze
Traw na

łąki.

łące niewolno długo
trżymać.
..

Wiadomo, że żyto czy pszenica do
póki młode, przed wykłoszeniem jest
miękkie, słodkie i chętnie przez instawie późniejszego ukladu byłyby wentarż jedzone; a w miarę jak dojdno było dojść do porozumienia.
Aby nie dopuścić do zupełnego one zniesione lub też umiędzynaro rzewa, twardnieje, traci słodycz i
rozbicia narad, Anglja narazie za- dowione.
bydlę jeść go nie będzie, cuyba z
Głosowania nad tym
wnioskiem musu, gdy jest bardzo głodn e. Jest
projektowała
uchwalę
pojednawczą, w której państwa wyraziłyby poprzedziły jeszcze dość długie na- to wielka dla nas nauka, że traw na
swą zgodę na rozbrojenia, dotyczą rady; w końcu projekt angielski zo- łące nie wolno zbytnio przetrzym~.; 
ce pewnych gatunków broni; na pod stal uchwalony jednogłośnie.
wać, bo wtedy siano traci na wari o
ści. Dlatego je zcze potrzeba na ł4ce więcej wody, niż na polu omem,
że życie na łące rozpoczyna się bar
dzo
wczesną wiosną przy 2 do 3 stó "O szlachetnym monarsze Kazimierzu .Sprawiedliwym.
pniach ciepła i kończy się bardz,)
Niewdzięczność Mieczysława
Wspaniałomyślność Kazimierza. 'I późną jesienią, kiedy pola orne Śpi~l.
Starego.
- No teraz, - mówili rycerze, - I Na pomyślny zbiór z łąk sldada sle
Kazimierz przezwany został Spra- nasz wielki książę jest panem po- jeszcze d~żo innych przyczyn, jak
wied1iwym. Był on niezwykle mą- łożenia! Syn Mieczysława, zatrzy- uregulowanie ilości wody, bronowa
drym, dobrym i szlachetnym. Wy- many w 'więzieniu, będzie jego z~ - nie, pod iewanie, dobór odpowiedgnany Mieszko z pomocą swojego kladnikiem.
nich roślin i takie przyczyny, nieza- Powinien mu oczy wyłupić, jak leżne w większej części od człowie 
pomorskiego zięcia wrócił z wygnania do dziedzicznej swojej Wielko- Bolesław 3-ci Zbig'niewowi - odcz- ka, jak pogoda lub deszcze i t. p.; b ę 
polski:
wał się surowo jederi ze starsżych.' dzlemy nad tern wszystkiem się za- Co na to król powie? - zapy- - Mialby ojciec' kare za swoje wich stanawjać .
.
tywali siebie dworzanie.
rzycielstwo!
'
Wartość siana.
- Nic nie powie ~ odparł jeden ' Mieczysław również sły zał po Dodam jeszcze tylko to, że parnię
z nich. - Wiem z pewnego źródła, dobne odezwania i drżał o los ulubio dzy sianem a sianem jest taka różni
że sam mu ten powrót ułatwił. Czyż nego syna. Zda wał sobie sprawę, że ca,. ja~ nie przymierz~jąc międ~y
nie wiecie, jak dobrym bratem byl przebrał miarę w stosunku do brata, dmem l nocą. Składa Się na to mezaw ze nasz Sprawiedliwy?
który istotnie ułatwił mu powrót do tylko cza sprzętu, ale i jakość ro- Obyż Mieczysław okazał się wla nego dziedzictwa. Sam srogi i ślin. Łąka zachwaszczona, niepielę
tego wart i nie sięgał przynajmniej mściwy. nie wątpił, że i Kazimierz gnowana ~dpowiednio, n~gdy nie da
dobrego SIana. Przed kilkoma laty
po wielkie księstwo - rzekł inny. - takim się okaże.
tary cesarz .fryderyk, który nie- Bo nawet jeśli nie on sam to robiono we .francji próby z sianem.
gdyś popierał jego brata, gotów i je- znajdą się tacy, którzy go do t~gO Dano IT.Ilecz.nej krowi~ tyle si<l!1a do
mu pomocy udzielić. Ład i spokój w nakłonią ... - myślał, wspominając, b!eg?, Ile ZJadła, bo az do 50-ClU fun
Polsce jest zaw ze Niemcom solą w ilu magnatów on sam oburzył na sie- to~} dawała po 19 kwart ~eka ~a
oku!
bie bezwzględnością i urowością.
dZłen. Tę s.amą kr?wę .kar~mono ~ Ia
Przewidywania dworzan, niesteNagle uchyliły ię drzwi komnaty, nem z zame,dbaneJ łąkI; Zjadła me:
ty, ziściły się w zupełności. Podbu- w której siedział; jeden z jego po" c~le 40 funtow! a. If.11ek~ dawała 2 l
t'zony Barbarossa wysłał znów na ple zników w zedł wzburzony.
pał kwa!iY. ,~l.dzlcle WIęC, co t? .za
Polskę wojsko pod dowództwem
- Miłościwy książę! - zawołaJ. o~brzymJa rozmca. A nasze łąkI Jaswego syna. Kazimierz zapobiegł woj - Przybyli rycerze od króla Kaz~- kle?
nie, poddając się chwilowo pod mierza, a z nimi wasz yn, którego
Skutki zaniedbania łąk.
zwierzchność cesarza. Ale Mieczy- wam brat od yla.
Jestem stary człowiek, a nie wi- •
fa.\' nie 11 pokoiI się, a znalazł po- ł Mieczysław porwał się z krze ta. działem jeszcze, żeby mały rolnik
parcie u przeciwników: wojewody
ie może być! - zawołali
coś koło łąki robil. Nie przyjdzie mu
krakowskiego Mikołaja i biskupa Pel
- Widziałem i ty zatem! - od- nawet na " myśl, żeby choć raz na
ki, zaufanych doradców Kazimierza. parł stolnik.
rok broną ją poczesać; dlatego też
Mieszko tary zajął Kraków, ale Ka- Jeśli tak! - zawołał Mieczy- . na naszych łąkach pełno mchu,
_ zimierz, uzyskawszy posiłki od swe- staw - je'li istotnie postąpił tak- chwastów i różnych trucizn; robi
go siostrzeńca Romana, księcia ha- wspaniałomyślnie, to przy ięgam-Bo się na łące, jak w twoich włosach,
lickiego, odebrał stolicę, a nawet gu; że póki żyje mój brat, już nigdy kiedy długo nie używasz grzebienia)
;wziął W niewolę syna Mieszkowego. nie targnę się na jego władzę! Jak- d. c.. n,
Jrs. Izydor Kowalsld.
J"ardie, naczelny minister Francji..

1\\ak Donald naczelny minister Anglii.

Dzieje Polski w obrazkach.
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spółki łowieckie1 albo w kasie oszczędu o ścio-

wej, by mogły procentować. Zarządu spółki łowieckiej od półtora roku nie zwołu je; słowem
GlEBLO (powiat olkuski).
ł 1932/1933, a wynoszącego 50 tysięcy, 361 zl. rozporządza się i gospodaruje groszem pubIiWielkopostne rekolekcJe.
40 gr., tak maleńkie osiedle musi płacić ro- cznym samowolnie, bez kontroli, jak swoim
Rekolekcje w naszej parafii w bieżącym I cznie C;Ua samych urzędnik6w magi~trackich osobistym majątkiem.
roku zostały odpraw,ione przez miejscowe- I 20 tysięcy ~65 zl. ?O g r . ,
Do uszu miejscowej ludności dochodzą echa
'la! ", ćwiczeniach! Warto przYjrzeć Się poszczegolnym wydał- działalności tego wielkorządcy, który za 5 lat
go ks. P ro boszcza. Udz
',v
'<
kom: ,
. I d k
ł dl
ta
t
t
t
duchownych brała cala parafJa. Doznahsmy
B
. '-'b '
2937 l 36
. n eWIe e o ona
a mias , na omias wszyswiele wewlJ1ętrznej radości przez oczysz~rnnl~u~ po. lera .
z . _ gr. rOCZl1le kich do siebie zraził.
.
h d sz W ubl·eałym roku 0 - czyli mleslęczme blisko 245 zl.. nadto na
Ludność dziś Widzi, t.e magistrat i miasto
czellle
naszyc
u
.
,
..
.
.
d'
.
kl·
2
kI
t
' d
. t rza S. l·
asą o rz~uJe
0- 'Jes t pot.yteczne, aIe t ylk o dl a bumllS
siem osób zaniedbało spowiedź wielkanoc- tez zeme o eJą . -g ą
.
ś
'e
było
nikog
n
ktohy
nie
da.tkowo
600
zl.
I
na
koszta
przYJęc
100
zt
jego
llrzędników,
dla
ludności
zaś
Jest cięt.IDą, o b ecme za , 111
.
""
•
~
•
•
k' i . ' ł ~
h
spełniJ tego ważnego obow:iązku l nakazu
Sekretar~a maglstr~tu. pob.lera 3764 zl.
Im mezas u... onym araczem.
40 g-r,' czyli 314 zl. mleslęcz.me.
Gdyby przy tern wszystkiem burmistrz S.
(laszej' religj i.
Parafianin.
przyna jmniej nie zaczepiał uczuć religi jnych
Pomocn.k sekretarki 2334 zl. czyli prze- miejscowej ludności, która głęboko jest przyTARNAWA (powiat jędrzejowskI).
szlo .194 zł. miesięcznie.
wiązana do Kościoła i wiary OlCÓW!
Rekolekcje.
Potem następuje litania drobnieiszych
Niestety, wszedł do małej kliki, która poOd 6-go do 9-go marca b. r. staraniem uTzpdnrków:
stawiła sobie za cel przeci wd~ia lać wszystkieIks. kan. Chwistka zostały urządzone w naWiceburmistrz - 200 zł. rocznie.
mu co katolickie, zwalczać i hiszczyć dziaszej parafii rekolekcje które prowadzi.ł tuZ-ch ławników - 400 zl. rocznie.
ła1ność duszpasterską naszych kapłanów; szajłeiszy ródak ks. Ignacy Kaczmarski. Z ćwiSekwestrator - 1440 zł. rocznie.
ka ta (nazwiska podamy przy innej sposoczeń duchowych korzystało b ardzo wielu
Woźny 1440 zl. rocz nie.
bnoścl) opanowała równ iet. nauczyciela p. St
2-ch nocnych stróży - 1920 zł. rocznie. z Radoszewnicy, który przez jeden rok praludzi, a jak trafiły .m słowa Boże do serc,
świadczył liczny udział w spowiedzi i Ko3-ch poborców opłat placowego - 468 cował spokojnie w szkole i wśród miejscowej
ludności. Z poduszczenia wspomnianych lu'm unii św. Pomimo zawieruchy śnieżnej w zl.
nie~ielkiej naszej parafji, liczącej zaled\\ ie
Wyna~rodzenie dla praktykanta 240 zł. dzl nauC7yciel St. bez na imniejszych PO\\ 0kładka od urzędników
magistrackich dów zaczął rozbijać w Radoszewnicy katolic1600' dusz przystąpiło do Komunji św. okolo 960 osób.
do Kasy Chorych - 545 zl. 52 gr.
kie Stowarzyszenia Młodziet.y, wprowaozać
Parafianin.
Składka od urzędników magistrackich wbrew zakazowi duszpas terza wspólne zebraOLKUSZ.
w Z;łkł;łct-zie Pracowników Umyslowych nia chlopców i dziewcząt oraz muzyki i bunPożar.
54!i zł. 60 gr.
tować przeciw kapłanom wieś, któlą podzieWreszcie idzie caly szereg innych wy- lił na dwa wrogie obozy. Dzięki Bogu, mieDnia 17-go kwietnia b. r. we wsi OzwoIlowi{;e powiatu olkuskiego wybuchł pożar dat.l<ów:
szkańcy Radoszewnicy dość szybko przejrzeli
Burmistrzowi dzierżawa za 2 pokoje na oczy.
w zabud<>walliach Antoniego i Adama 'Kowalczyków. Ogień przenió ł się na sąsiednie por! maltisłrat _ 4.';0 zl.
Burmistrz S. nie poprzestał jednak na
budy,nki, niszcząc og6łem 5 zagród. An-toni
Na ona ł i światl<> 250 zł.
wspomnianej działaln ości.
Powodu jąc się
Kowalczyk z powodu silnych poparzeń
Na stalówki. atrament. panier tysiąc zl.
swoim tupetem, owładnął miejscową trat
zmarł. Polatem 4 osoby zostały c iężko poNa nisma i k ia~ki '100 zl.
Po'.arną, którą doprowad ził do zupelnego nieTelefon 250 zł.
maI. zaniku, ale to go nie m~rt~i, działalność
parzone. Straty WYnoszą 24 tysiące ztołych. Poż-ar powstał z powodu nieostrożne tJzupe1nie-nie mebli w magistracie 100 zł. swo :ą uwydatn.la prz.edewszystklem w ten sp~
go obchodzenia się z ogniem.
Ryczałt gospodarczy 100 zl.
\ sób, te zabranIa o!k.l.estrze straży ~ystępowac
. ,..
. ! na obchod~ch religiJnych, proces 'ach I akaKONIECPOL.. •
T~le (lla. urzedJllko\y d magIstratu musI demiach, słowem na tern wS7ystkiem, co noplaclć. zubozała Judnośc.
.
SI charakter katolicki. Naogół udaje mu się
MIeJska . gospodarka.
Przed wojną ludność Koniecpola t>yła I A t~ra"l rozpatrzmy wydatki na potrze-I to bo jest bezczelny i zuchwały, a zespół
dość zamożna, a przy lem bardzo ofiarna, I by ml;ł<:ta:
.
,
st;aty pożarne j czy rady miejskiej czy og6- .
zwłaszcza na potrzeby swej pięknej śW ią- , SI<ładka ~bezPleczemowa 25 zt.
1\ łll miasta jest spoko ny i lęka się szarwad,ów
N31')raW~ J~tek Joo ~r.
lub innych podobnych kar ze strony • wlatyui, która właściwie jest jedyną ozdobą
i chlubą tego starego osiedla. Spadek war() d~7>dmenl e ti"lrfO\V1Sk 600 zł.
dcy' miasta. Ta potulność mieszkańców jes z'łOści pieniądza, a ostatnio zastój gospoPozor t~rfu 1," 0 zl.
I cze bardziei go rozzuchwala, a przedewszystl Ji~nsz~m~ t~rJ.!owicy . 15~ zr.
.
n:.::m ośmiela do prowadzenia walki z miejscod arczy i kryzys zuboży ły tutejszych
OdnOWIenie I pr 7pr nh,pme domu; kUPiO- wyroi księżmi i ich duszpasterską p.racą. .
m ieszkaiJców.
Do roku 1927-go KonieopoI rządzi! się ne\T() na sl/korę - 31 O zł.
Nie liczy się wcale z tem, że Konlecpollest
na prawach osady, choci aż przez okoliczną
l Jloo ..z~nie rzeini .150 zr.
miastem polskiem i katolickiem; ~syłając ku1hh
ludność zawsze był nazywany "miastem"
nro ~1 I place Pt l"7.ne 3860 zf.
'rendy czyli zapros~enia na zebra ma, pozwala
2::~or S7kołny ił7~0 zł.
sobi~ n~ uwłacz~me. ~aołanc:'m, któ.rzy są ~o:
Amb.icja iednak kilku jednostek dążyła
2a wszelką cenę do przekształcenia osady
• ata dluJ.!u 1196_ zł
sobmemem polsk?śCI I katohcyzm~, czym as
.na miasto. Ludność nie zdawała sobie
Warto soecjaJnie zastanowić się nad 0- to dlatego, 1.e me m,a ,:,ychowa~la, elemeu:
sprawy z następstw, jakie na nią spadną statnią cyfrą. Jest to dług za wykonanie tarnego wy~ształcema I poczucia godnOŚCI
l dlatego z cho ala s·
b ' tn·
I
cz p~c i bruku na rynku.
Pol~ka - katoltka.
lę o Ol~ le wzg ~WynOsił on w rokll Hl~9-vm zaledwie 6 tvZwalniaiac od podatku szyld z napisem:
"
.a . w
ll~ m wspommanych poczyn~n. W. roku siecv złntvch. od których n~rosło iui t)r~wie fvdowski bank ludowy', o co zresztą nie ma19!7:-ym zapr0'Yl3dzono maglstTa~ I. radę r'lrllirie R tysiecv, aovi t)ł~ci się procenf T od ~ - 00 niego p,etensji, równocześnie nakłada
mIeJską..O~ ,teJ. pory posYP~Y SIę lak z nrocentów, a to dzipki madrei gosDod;łrce bllr- p~atek od szyldu z napisem: Redakc 'a i Adrogu
liczne Jl()datln.
. t rZ:J S
. k sam mowi
• o so h ie. rzą- mlnlS
.. t racla
.
G ne ty Tyaodnl'ome]"
P obfItoscl
d
tk·
bd
. t m,,,
'., kt·Ory, 'l!
...
" , która J'ak
<l ~ze~~y.s~yS I~!D Ko arz~rr
~Ias ~ ozi sn ryte 'T1; nie liczv ~ie z rada mipi"ką, a wi?domo iest placówką katolicką, kulturalno~.2. :oh !eJsdw bl1llł
~Sy
O{yc.' o tpm mniei z mieiscowa Indnościa. Prawo, orze- oświatową. nieohliczollą na tadną dochodod <> :t.~pc OS;łipa k y ~ wo na, a n~t ępme ~o- '!lisy cl1a nieąo nie istnieia: rzarlzi s~m hez wość czy przedsiębiorczość. Dzięki .t;mu! tylrn
sz amo WYITl,' ~ze em n~e- r?dn\"ch, ch oć . jest czJowiekiem do tegO nie- ko oierwc:zy szyld przyozdabia dZls ml?sto,
o.ry. muszą p aClc nawe t posla- .przygotowanym. .Teźeli uś n'dni wymuc;zą na drugi za·ś ze względów oszczędnościowych
znanym:
. Ja~z~ , Jednej lZ~Y.'.
ł ś .. I
Ś . nim zpbrallie r~d.v mieiskiei, nrzemlłwia 00 muc:iał być przez redakcię zdjęty·
. . o.c wspomn!ec, ze. wacIcle sze CI?- nich iak oawnv gubern:Jt'lT do podclanych.
W zllchwl'lstwie swojem p. S. posu nął się
pc>"oJoweJ.!o . mieszkama 0I?I~ca i>ra~le Samowolnie też rozporządza się ~oszem tak ol'leko, 1.e od 10 miesię!=y nie wypla<:a
~oo zl. rocz.nle p~atku .czylI Jakby dzu:r- l11iei!'kim; na ~je potrzeby czerpie z po- zarządowi parafii nalet.ności na stró2a koszawę : d~ .te~o dolicza Się ppdatek od me- daŁl(ów od sekwestratora któremu zostawia cielnep'o. które od 5 lat, na podstaw!e prarucbomoscl 1 cały s~ereg tnnyc.h. Ter~z kwttki na świ~tku pal)ierll bez daty, jak to womocnei II chwały, wpłaca ią paraf ja nIe, przy
(..:
>J o[~orzyl~ ~Ię oczy IU~lOm,
kto- wYkazała komisja rewizyjna.
p()d~tkach gwntowych. Pieniędzmi t~ml. rozr", y po.częh pytac Je~en .d:uglegu : po co
W swoim C7asie cze rpał t~k ~amowolnie dla porzarl7a się samowolnie, bezprawDle, I to
siebie p07yczki z kasy spółki łowieckie i.
lIiewi?domo na i?kie cele.
.
nam mIasto, na ':0 takie. clęzary ? .
Pieniądze wspomni?nej spółki w kwocie
M?my nadzieię te p. Starosta Woycle. Według ostatmego SpiSU ludnoŚCI z grud
n~a 193.1-go r;>ku ~'Oniecpol I}czy zaledwie blisko 2 tysięcy złotych wycofał w ~rudniu chowski w Radoms'ku, znany ze swojei ~n~r2544 mleszkanców I t~ z częscią wsi M.ag- ub. r. z P oc7.towei Kl!sV Oszczędności, a na gii, a zarazem troski o spokój w pOWIE'Cle,
da~z, ~!órą rozmyślme przyłączono do zapytanie iednego z radnych i zarazem człon na !:klltek skargi, która wpłynęła od zll~ządu
_..mlasta:..
.'. .
. ka wspomni~nei spółki, gdzie pieniądze znaj- parafji, przyprowadzi oryginalnego burmIstrza
W te] I~czble chrz~clJ.ańskiel ludnOŚCI duią się i dlaczego nie procentu ją, odpowie- do porządku i ukróci iego karygodne nadul'~em ~ n~emawlę~a1?I w kołys~ach iest dzi~ł, t.~ to iego rzecz. Jpst to I<arygodne t.ycie sZ?fow~nia grMzem parafi~lnrm: .
-ł"OS osob, zyd'!Wsklel zaś 1036 osobo
nadutY~le, wsnomniane bowiem pieniądze winBurmistrz S. iest tak pewny sleb.le 1 llIekaWedług budzetu uchwalonego n
rok ny byc złot.one albo u skarbnika zarządu rainlJści swoich nadu1.yć i bezprawI, te nawet

I

hl'

I
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Nr. Hs.

,;OAZETA TYGODNIOWA".

...

PRZYSŁOWIA.
mąż
Jeś li żona

pijak, pół domu się pali.
pij e, cały dom się wali.
Pijaństwo nie jednego pozbawiło chaty,
A nawet wsadz ił o do więz i eni a za kraty,
P ijak podobny do zwierza - oJ
Ni robo ty, ni .pacierza.
Gdy

CENY PŁODÓW ROLNYCH
według giełdy warszawskiej
z dnia 23 kwietnia 1932 r.
Ceny za 100 kg., wagon Warszawa: Zyto
ód 28.00 do 29.-. Pszenica dworska 31.0031.50 Pszenica zbierana 30,50 - 31,00. Owies
jednolity 26.00-27.00. Owies zbierany 25.00
25.50 Jęczmień na kaszę 24.00-24.50. Jęczmi e ń
browarny bez obr. 25.00-26.00. Groch Victoria
28.00-34.00. Groch polny jadalny 29.00-32.00
Lubin niebieski 15.00 -16.00. Łubin źół!:y
20.00-22.00. Wyka 26.50 - 28.00. Peluszka
27.50-29.00. Seradela podwójnie czyszczona
34.00 - 36.00. Rzepak zimowy 37.00 - 39.00.
Siemie lniane 38.50-40.00. Koniczyna czerw.
surowa bez grubej kanianki 175.00- 200.00.
Koniczyna czerwona bez kanianki '0 czyst. do
, 97°/0.240.00-270.00. Koniczyna ·biała ,surowa
275.00-375.00 Koniczyna biała bez kanianki o
Ulica 'w' mieście Tokio, stolicy Japonii. Wśród małych domk6w, zb~do~anych z drz.e wa
c zys t. do 970/0 400.00-550.00. Otręby pszenne
i pa pieru, ,uwij a się pełno ludzi .w .TQżnobarwnem. odzieniu, . grze.c znych, . ,uśmiechnię
szale18.00-18.50 Otręby pszenn'e średnie 17.50
_tych i bardzo czystych, Pomiędzy dom;tmi, ' nad ulicą, ?=wieszają się jakby długie cho18",25, Otręby tytnie 18,00-18,50, Kuchy ln!a.
ne 23,50-24,50, Kuchy rzepakowe 17,00 .rą gwi e, S ą to znaki skleoowe z napisami. Na prawo ' wi dać wielką wisz ą cą kulę z dasz. ·15,50, . Kuchy. ~ło~ecznikowe lltOO· - 18,50
kiem, Jest , to barwna latarnia. Po obu st~onac ~ wiszą . rzęd y mniej~z~ch l atarek,
,
,
,
.
,
Giełda pienięż na.
' chciał narzucić się na rządcę parafji i w tym
Atanazego. Walczył , z h erezją Arianów;
Dolar 8 zl. 88 3 /. gr, rubel zloty 4 zl. 86 gr.
za 'to pięĆ ·razy był ska'zany na wygnani.e, rubel.srebrny 1 zl. 50 gr:, marka 2 zl. 11 gr;
,celu posta wił swego stróta na cmentarzu ko. ścietnyrn wbrew woli probos'zcza. Tu . jednak
nigdy jednak, nie ugi ął się' pod cierpieniem, 100 franków 35' zl. 09 zl.
, został uięty za , wy b ttjałe cugle przt!z p. Staro.Iec:.z . niewzruszenie br.onil wiary: Umarł ! . ')XI-

~~~~~j~~r~ó~~tr~~,p~mn~eał~~e :r~!~ r~~~\~r~~

:ar~ku ~;~;e7:: D~i l(~zYż~we. Naiś~ięt>l

3'
D'i I A L R 6 Z R Y W f K.
.'
s:(:ęi Marji , Paqny, Króowej Korony Pol- ł
LOGOGRYf.
Za te wszystkie nIldutycia p. S. z osta ł
skiej.
.
.
. . ł'
11 1 I ' .
:przez naszego ks, Proboszcza naletycie skar- 4 maja - środa. Dni I<rzyżowe . .~nalezięnje
21-1-1-1-'
.cony jako krnąbrny i ro~luźniony , parafia nin
Krźyża Świętego: Sw. Helena matka cesa •
rza K{)nstantyna przyby:"vszy do Jero;w li3
I 1 l i n
•- P odohną gospodarkę p. S, prowagzi w 00zorze ' Szkolnym. Na ' zebraniu dnia 18-go
my, rozkazała oczyścić grób Zbawiciela;
4n
I I I I l i n
..kwietnia b. r. członkowie zapytali go, na jana którym była zbudowana. śWiątynia ' po-:11 I 1 1 1 I
,kiej podstawie nie zwoływał przez 8 miesięcy
gańska. pizy uprząt!lni'u gru~ów znalezio5~
J)ozoru, rozporządzając się w tym czasie sano trzy krzyże i tablicę . z I)apisem : Jezus
6 1 · 1 l, I l, j
JTIowolnie majątki em i groszem szkolnym z
Nazareński, Król Zydowski. Przez liczne
.pomin ięci em Do?=oru, choć prawo przewiduje
cuda poz[lano, który był krzyż Zbawicienadesłany przez :" Irenę Juzoniównę .
.wręcz odmienne p ostę powanie : przypomniano
la
'
'
.
z Małogoszcza,
mu przvte
m, t e zwo łuJ'e zebrania dopiero na 5' maja
', . - czwar
. t'e.
kW rue
' b' ows t ąpleOle
' · · P an•
J
Do ,pustych kratek . wpisać wyrazy o na, p iśmienne kilkakrotne żądania członków, choć
skie.
,
. .
"
stępuJ' ącem znaczeniu.:
,
'
, t k Ś
J ana .w. Ol'
..
,prawo nakazuje obrady Dozoru co miesiąc 6 maja
-:I1lą e,
w.
.e].u
Lwanl
.
Na,rząd głowy, 2. Imię święteL' 3, In,Wi elkorządca od p OWiedZiał, że niema takiej
r ty ' B ł b' k
El ' Z
'
ge I " y I~ upem w
eZle. a wIarę , stI:U1:nent muzyczny, 4. Mistrzyni P olsJ.<:i w
-potrzeby, bo on tu ' rządzi sprytem .. i za to
b'
,
d
.
,
okuty
w
ka
jdan'y,
przewiezion-y
został
'
"
'cz ł on k oWle pOWIOUI mu yc Jeszcze w ZlęCZnt
R
d "
d
k tł ' do rzucan'l'u dyskl'em,' 5. Bron' paln~u.. 6, Zdrob' b urrnls
't rza . S, mlas
' to d 0 zymu," g 'zle
domowego, 7 Zwie. a YI1l sprycIe
'
1' wrzucono
B' ·' ·dgo k o
do 'ta . z. nl'ałe I'ml'ę z"'l'erzątka
.,statecznie się poznajo:. ju ż niezadługo skoń wrz~crr" ońe!err' bg Je na ztzą Zl, ze rzę górskie,
c.zą się dla niego '. dobre cza~y· .
'.'
wysze ze ca o.
.
Litery śródkowe, czytane z góry na dół,
u '
.. , d o waz
ł d rzą- 7 ytIaia .- , sobota, Sw., flawjj Domiceli, dzie dadzą nam nazwę go'r polskl'ch. .
: !'lle
zk'
ancy pragną \vy tąl'lC
·dowych z orośbą o zńiesienie magistratu i tych
wicy. Za stałość w wierze poniosła śmierć
SZARADA •
• dobrodziejstw· . które p, S. narzucił ,miastu
męczeńską przez spalenie w zamkniętym
P ierwsze - trzecie to trucizna,
, swoją zuchwałościjł, tupęŁt'm i sprytem'~
domu,
.
W liczbie mnogiej każdy przyzna.
B. R.
-)I(Drugie, trzecie to są święta,
Słońc,e· - Księżyo
O których ludzkość pamięta.
-. . ODP
' O' W}'
'
'DZI
DEDAKCJI
.
"
Bo w nich prżyszło odkupienie,
. L
.' "
. •'
Wsoh6d - Zaoh6d .
' .
r
Z nieba na ziemię żb'a wi.enie
Ks. Ban. - LibiIrów. ależność otrżY.tnali - .
od l do 8 maja 1932 roku. ,
,
Całość owo,će utworzy,
'
'śmy. Gazetę wy ylamy stale, Widocznie P0"
,
. ł
Róślin leśnych przestwor.zy;
'cz ta nie doręcza, Prosimy reklamow,ać. W Dzień
. Słońce , l)/ugoU
Kslętyc .
jak i sadów naszych ' miłych
.razie n iedoręczenia przez , 'po'cztę zaległych
, Wsch6d I 'Zed\l5d: dDla W.~Md I "'och";d
na Krzewach rosn,ą za\yi!ych.
numerów wyślemy brakujące, ,
..
. .
. ' SZARADA. .
•
'
.' Eb. Wa rszatVa. Otrzymaliśmy, pójdzie ko1 N. .
U2 pp ~ier:wsza, dryga da nazwę konika 'czarne~o._
. lejno,
' ,
,,
~ ,p,
3.61 Pl?
TrzeCIa, piąta za złe czyny ~p<?tyJ{a k~ażde~c
5.0\ prl -czwarta, druga - to zwierzęta, co dawno
KALENO'ARZ\'K. '
I
'
6.U pr
",'
.'
,,'
'u nas ' żyły,
1 maja ' ....:... niedziela: Św. Filipa' i' Jakóba a - I ' :.c
,p,z.
7.2i'pp ~~liIą 'l ogromem kńieje nam zdob-iły.
postołó~ Chryst,usa' Pa'na;' obydwaj po' ~.a7 I> , Cało·ć .w sztuce często znajdziemY,
' .
7 S.
9.49 r.
Ody ~kog9Ś uwień.czyć, albo , wyśmiae "
nieGIi ś mierć męczeńską.
-l milia":"'" ponieaziaJek: Dni krzyżowe. -Sw/od l stycznia' przybyln dnia 7 -godz.' 06 niili.
•
chcemy;
s ię do zarządu parafji.
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Redaktor:

I.

Cena

S. Dembczyk.

"

Wydawca: Ks.

foł.

ogłos zeń:

B.

Czerldewłcz.

l wiersz milimetrowy w tekśc:e 25 groszy, l wiersz milim. na ostatniej stronicy 20 grosry.
Wszelkie artykuły są wlasno ~cią ~e dakcłl. przedruk bez upoważnienia wzbroniony.

---------------------Zakłady Grafi czne F. D. Wilkoszewskiego

w Cz ęstochowie,

m

AleJa 52, tel 2-45.
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