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Wychodzi dwa razy na tydzień w Niedzielę i Czwartek.
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W wielkim kościele odprapątnikó.w' przybyło .po:
nocn,'ml porannymI I wiona została suma z wystawieniem; tłok był ogrorr.ny. Jak
specjalnym z Sosnowca.
Na wałach i pod walami przed zwykle, przez cały dzień odpustu
zachodzi. Rozgłośny hymn dzwo· ołtarzem szczyt0\vym na zew - tłumy pątników z pieśnią i monów,
nątrz kaplicy Matki Boskiej Czę dlitwą przebywały na walach i
'ewa w koło po całej dolinie,
stoch:>wskiej z-.: brało się okolo -N świątyni jasnogórskiej. Przy

'''llr'n,,,,,~~. głosem

rozśpiewanych

nów

CIągamI

to- 40,000

konfesjonałach

pobożnych.

O godz. u-ej rozpoczęla się
suma. Celebrował pontyfikalnie
co w niebo się O. Generał Paulinów ks. Euzuewzbija
bjusz Rejman przy aElyście licz·
nego duchowieństwa zakonnego
chłodem poruszone kłosy, i ś\\' ieckiego.
'-~"~VLm W krasne maki i bławaty,
Podczas sumy przepiękne kaWśród zbóż, kwiatów szemrzą ciche zanie z umyślnie ustawionej amgłosy
bony na wałach wygłosił ks. kasi~ kwiaty;
nonik Rembieliński, z \Varszałzach srebJ;ilej rosy fiołek lilij a,
wy.
Ave Marya!
Spiewy mszalne wykonał chór
hymnem natury, co Ci cześć swą jasnogórski.
Po Mszy św. O. Bazyli ogłosił
głosi
Qkam w pokorze z modlitwą dziąk- wiernym, że przewielebny O.
generał udzieli błogosławieństwa
czynną,
Apostolskifgo
z odpustem dziesię
duch mój ku niebu siQ wznosi
cioletnim, udzielonym przez Ojca
. dziecinną
Jasna, czysta ku Tobie się wzbija, św. Piusa X.
Ceremonji błogoslawieństwll
Ave Marya!
Dzialoszanin. papieskiego dope~fJił w szatach
- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pontyfikalnych celebrans, O. gene.rał h.s. Rejman.
Po zakoliczeniu sumy chór jasnngórsld pod kitrunkicm d)Teodpust 'VnkiJowzięcia dora p. Łęgosza wyk~nał ~y~D
,
sw. M. P3nny, zgromadziło napisany na uroczysto8? pOS~lę ·
na Jasną Górę około 60,000 cenia wieży jasnngórsl< lej w roych.
ku zeszłym.
#

asnej

órze.

Rodzice uczcle dzi.ec1 waS7ce
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panował

tłok

wielki. Do późnego wieczora na
wałach f.rzygrywaly orkiestry pą
tnicze. Ołtarz na szczycie był
rzęsiście oświetlony; na walach
palono ognie sztuczne i puszczano rakiety. Zwiedzanie wieży
odbywało się tłumnie, dzięki pię

knej pogodzie ze szczytów wiewidok
okolice Częstochowy.
W piątek kompanje poczęły
powracać do domu.

ży roztaczał się wspaniały
na miasto, bliższe i dalsze

Ozdoba

chrześcijańskiego

domu.
. W żadnym chrześciańskim d omu nie powinno nigdy brakowa0
wizerunków Jezusa, Matki Boż('j
i różnych obrazów SwięLych, je··
dnak uajpierwsle miejsce mię·
dzy ozdoh::: mi ścian naszego
mieszkania, ma zajmować I<:l'zyż. Krzyż, to godło
naszej
·wiary, znamię świętości, zwycię
stwa i tryumflJ, sztandar praw-

czytać i

,
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i postępu, drze- ' na wyobrażenie konającego z wszelka wolność, nie kierująca się
i drogowskaz na miłości dla nas Chrystusa.. Wte- zasadami religji, zamieniając się w
ścieżce zbawienia. Krzyżl to źró- dy On, z wysokości nieba spoj- życiu prywatnem i publicznem na
ulo wszelkich łask i blogosła- rzy na nas i zawsze nową was bezprawie i swawolę, wyradza rację
wieństwa, krynica rzeczywiste- łaską· udaruje. Jeśli wspomnie- mocniejszego, Jedno więc z dwojga
go dobra i szczęścia; to tarcza nie grzechów napelni was trwo- albo wojna wszystkich przeciwko
bezpieczna, której żadna zgubna gą lub przera~eniem, spojrzyjcie wszystkim, albo milości\\y pokój dla
sila przełamać nie zdoła.
na krzy~, a dusza wasza wnet u- ludów, oparty na Chrystusowej miWszędzie gdzie niewiara się słyszy tajemny głos Je7.usa: Us łości i sprawiedliwości, która jest
nie wcisnęła: widzimy slodkie pokój się córko i synu; zanu.rzcie po~~tawą ~rawd~wej miłości,. wolo
i święte wyobrażenie Chrystusa, ~ystępne s~e serca w ~rwI mo· ~OsCl człowIeka l narodów. Ze tak
wystawione ku czci i uwielbie- Jej, a tam SIę one obmYJą"·
Jest, dowodzą następne słowa papieniu wszystkich . wiernY0h. Jest
Jeśli czujecie w sobie oboję- ża, Grzegorza Wielkiego: "Ponieon tam, jako Opiekun domowe- tność na grzech, spojrzyjcie na waż Odkupiciel dlatego się tylko
go ogniska, jako wzór dla całej krzyż, a z ni~go od~z~ie się d~ przez przyjęcie ludzkiego ciała unirodziny, modlącej się u stóp Zba- duszy waszej ZbaWICIel slowam l żył, ~by mocą bóstwa swego złam ał
wiciela swego, codziennie rano napomnienia i wyrzutu, które więzy, któremi nas jako niewolników
i wieczorem. Małe dziatki, na- serca upokorzą i wzrusz~, -m?- okuto i wrócił nam wolnDść pierwo·
wykle od pierwszych chwil ży- WląC: "Za grzechy tW?Je. - J~ t~ą, przeto ,poczytujemy za sprawę
cia patrzeć na ten Boży wizeru- krew przelałem, a ty am Jednej WIelce zbaWIenną: żeby ludzi, któnek zawieszony nad ich glowa- lzy nie uronisz? Krew moja rych natura w początkach darzyła
mi, z rana witają go z miłością, skruszyła bramy piekieł, a twe- swobodą, a których prawo narodów
a przed zaśnięciem zwracają ku go serca skruszyć nie mQżel".
zaprzęgło do jarzma służalstwa, wyniemu niewinne spojrzenia; krzyż
W godzinę pok~sy Zb~w.ici~l zwolić na ,nowo. Takiem pOjęciem'
dla nich staje się zaraz z począt- z krzyża prze~?wJ do dZIeCIęCIa I o wolnOŚCI spowod0'Yani, przywracaku wzorem życia, księgą chrześ- swego: "WeJdz W ranę boku my wam: Montano l Tomaszu, naciańskiej mądrości. On uczy ich mego, uk:yj się w. mojem sercu, lezące wam się swobody Cogłasza
pokory. miłości ku bliźnim i po- tam będZIesz bE::Zpleczny".
.
my was od dnia dzisiejszogo wolny·
kuty. Pod jego skrzydłami wyW, k~zyżu szukajm.y si~y, do mi obywatela.mi Rzymu itd."
rasta boża dziatwa na pociechę spełmama s,wych .powmnoscI, raPiękny jest dzień majowy w peł
rodziców i pożytE::k spoleczeń- dy w. w~tphwośc.lach, osłody w ni bogactwa swego i blasku promie·
stwa.
utraplemach, pOCIechy w ~I!lut- ni słonecznych, gdy wszelkie stwoSzczęśliwe rodziny, które ze kach, otuchy w ~rzykrosClach, l ~enie, począwszy od trawki, właś·
czcią przechowują ten klejnot o?hlod~ w .tru,dach l praca~h, .ul- ciwem sobie tchnie życiem. Piękną
pobożności, ale biada też domom gI w Clerplemach, wsparcl~ l o· jest i noc księżycowa, gdy niebo
z których obraz ukrzyżowanego brony W pok~sach. K~zyz na- drga tysiącami światłami gwiazd
Zbawiciela usuniętol Tam wróg sZYlI?- n~uczYCIelelI?-, ~p~ekunem, i planet swoich. Lecz nierównie
nasz· cieszy się swym tryum- przYJaCIele~ll, P?wlermkI~m.
piękniejsze jest życie ludzkości, n~
fE' .. , tam religijna obojętność i
,Przed ~l1m mech rodZIce s~ła- które składają się wszystkie j ęzy~1
dowiarstwo krzewić się za- d~Ją swoJ~ nowonar.odzo~e dZH~t- i narody z różnolitością ich skarbnIC
czynają, tam przychodzi wresz- kI, .W obhczu krzyz~ mech oJ - duchowych i właściwościami przy'
cie swawola, rozpasanie i osta- COWle u~zą sy~ów, Jak. kochać rody.
teczne zepsucie. Czy wiecie co Boga, WIarę, OJc~yznę,. jak szaDziedzictwo Polski, niegdyś pię·
jest przyczyną upadku cnoty i no.wa~ dom rodzmny l rolę 0- !me i- świetne, płodne w cnotę bo·
bogobojności w niektórych naro- dz~edzICz0.ną po przo~kach. U haterskiego męstwa i poświęceń, łe
dach, znikczemnienia tylu poko- ~top kr~yza. n~ech m~t~u n~l!cza~ ży teraz zubożone i pełne frasunkÓW
leń i tylu rodzin? oto brak mi- Ją córkI s'Y0Jp; .naj~IękDleJsz~~ jako osierocona wdowa beli opieku,
łości dla krzyż ~ . Nie ujrzysz go cnoty, poboznosCl, ~tora zdob~c na, bez statecznych dzieci J. szc~e
tam na ścianac domu, bo niema ~a przedewszystklem P?IS~I~ rych przyjaciół, Jej sieroctwo Jest
tam Chrystus o w domowem 0- mewlasty,' ~ oraz pracC!":'ItosCl, tak wielkie i tak każdą· szlachetną
t!.ni sku, jak ni .na Go w sercach skrom~osCl, oszczędnoścI l prze- duszę przejmujące żałością, iż przy'
-,50 mieszkańców.
sta:a~Ia na ~a!e~.
.
stosować do niego można wyrzeka·
Niewiasty chrześciańskie, . kIedy, pr~YJdzle ta powazna nia proruka z przed lat tysięcy:
~lbaJ·.cie o cze~ć i poszanowanie chWIla śmlerCl, Jezus z wysokoL d
.
t szony,
ści krzyża spojrzy na miłośni"u r?zprosz0.n~ l spus o to w
tego świętego godła! Zawieszaj- ków swoich przynoszących Mu k~płanów. l młodZle.nC?W pokrYł'enie
cie je na ścianach mieszkań wa- w r~k~ch pl~ny uc z 'iwego żywo- cleI?noścIach, Stall SIę n~ zł~~ si~
szych i klękajcie codziennie przed ta l Jako Jedyny Pocieszyciel, a me masz, kt~by wy~wał, stall obY
tern wyobrażeniem męki Chry- p~zostanie z nimi na wieki
na rozchwyceme, a me masz, kt
stusowej, uby przed niem odbie'
rzekł: "wróć" (Izajasz 42, 22-:-25). ż
rać św i ęte natchnienia,
Niech
W tak ciężkiem położeDlu, cZY .
krzyż będzie dla was przedmio- 0
t
o
k synom miłującym s wą Ojczyzn~ wo\
tern hołdu i rozpamiętywania, bu Jczyzna ze s anOWIS a no poprzestać na westchnieniach
je"'t on, zdaniem jednego świą- h
' oo , t
o
lO
jękach?
tG ~iwego pisarza, "postrachem C rZeSCIJanS wa l re lro l.
Nie wolno!
dla szatanów, lekarstwem prze·
-Naród, który się rozpadł na wy~
ciw pokusom, śmiercią dla zły ch
W I!rawdziwej religji zawiera się zące się wzajemnie i obrzucaJą~.
skłonności i prostą drogą do pr~wdzlwa wolność, a w prawdzi- błotem stronnictwa i partje, po~~
nieba".
~eJ
wolności błogosławieństwo i nien złączyć w-szystkie siły ns po .
Pracując i modląc się,-:--zwr,a- l chwała .I}8rod?,!. ~szelki, despo- su~i enD('j nauk i i rozległej , WJ,trWfe
, lJde często pobotne spoJrzema tyzm po.Olza religJę J kapłanstw(l, a łc:~J pracy . Mód, nie uczący lIi, n
dziwej

oświaty

Wf) wolności
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myŚlący poważnie o swoich potrze- katolickiemu. Zwykła
bach i nie pracujący wytrwale !la żydów i socjalistów

to metoda W kilku miastach usiłowano nawalczyć wet podpalić kościoły.
swój chleb powszedni, zawadza przy kłamstwem i oszczerstwem. Tern
Ruch ten rewolucyjny ogranipowszechnym rozwoju dziejowym i,n- łatwiej im to przychodzi, że 0- cza się tylko do kilku większych
nym narodom na ziemi. Swięty Ba- we wypadkj wydarzyły się dale - miast, gdzie propaganda socjalizyli uczy, że: "próżniactwo jest szko- ko, że u nas nikt ich nie spraw- styczna poczyniła większe spułą głupoty, ociemnieniem
ducha, dzi i że nadają sobie pozory 0- stoszenia wśród robotników famorową zarazą woli, burzycielem kar- brońców moralności i przyzwoi- brycznych; natomiast olbrzymia
n ości i obyczajów, gościńcem Złych tości.
'
większość ludności wiejskiej jest
n ałogów i grobem żywych". Słowa
Prawda natomiast jest zupeł- gorąco przywiązana do Kości r la
te św. Bazylego chyba w dziejach nie inna.
katolickiego i nie da się uw. ~ ć
zadnego narodu i w żadnej dobie
W Medyolanie wykryto kilka bredniom i kłamstwom żydow
nie miały tak doniosłego znaczenia i kobiet, które przywdziewały su- sko--masońskich agitatorow; ale
zastosowania, jak d~isiaj u nas, gdy knie zakonne , nie tylko bez ża wypadki te rzuciły silne światlo
bezust:lllne powtarzanie strajków 0- dnego upoważnienia ze strony na prawdziwe dążenia i cele rebałamuciło tak dalece i opanowało władz duchownych, ale nawet wolucjonistów, kt6rz udel'z"jąC
głowy nierożważnych agitator6w; iż brew ich zak~zowi, a czyniły to na Kościół, chcą ugodzić w sponietylko postawili p.)lskich robotni- dla tego, ab:y .ljednać sobie zau- łeczeństwo. To tez obrona przeków fabrycznych. nad przepaścią gło- fanie ludności i pozyskać popar- ciwko tym napaściom należy do
du i nędzy, zamieniając całe rzesze cie dla swoich ochronek i szkó- całego społeczeństwa, do wszystludzi młodych, trzeźwych i pracowi· łek. W tych zakładach, nad któ- kich ludzi, którzy rozumieją
~ycłi na że~rak6w i nałogowc6w, ale I'ymi duchowieństwo nie miało czują, że tryumf socjalizmu me
Jesż~źe podif\gając młodzież robotni- żadnego nadzoru, o których wła- że być tylko zwyc1ęztwem br ~ czą wiejską do porźucenia pra€ly w dze kościelne nawet nie wiedzia- barzyństwa i poe
okiem najstrapolu, t. j. do zaniechania naiświęt. ly, popełniono nadużycie prze- szniejszej tyram. udu.
szego obowiązku uprawy chleba dla ciwko obyczajności. Kto był wiNasza prasa so "alistyczna, pinarodu na ziemi pcJIskiej.
nien i czy wogóle jakaś wina by- sze "Głos Narodu ', całkiem odPolikrates, władca greckiej wy- ła, to wykaże śledztwo sądowe dana na usługi żydów, zajmu~e
spy Sam )s, w starożytności r~ucił w prowadzone energiczniej w każ- się naturalnie Lardzo żywo wlosmorze, dla przeiednania złego losu, dym razie nadużycia nie były kiemi "skandalami" opatrując je
najkosztowniejszy sw6j pierścień. tak straszne, kiedy dotąd nikogo opisami przępojonemi nienawiś
~Y rzućmy pomiędzy siebie pierś- nie aresztowano.
cią do katolicyzmu. Z temi falcI.eń jeszcze kosztowniejszy, rzućmy
To zaś jest pewnem, że sam szami i obelgami walczyć. trupIerścień Chrystusowej miłości. Czy arcybiskup medyolański zażądał d?o, wystarczy podkreślić 1 n~to ma jeden m6rg ziemi, czy dzie- od policji, jeszcze przed wykry- plętnO\yać t~n. ~owy d.owód. p~ "
Sl~Ć lub tysiąc morgów, zjednoczmy ciem owych skandali"
aby za- wdomownosCl I UCZCIWOŚCI zynawzajem nasze s<>rca i dusze w u kazała kobiet~m zatrud~ionym w dowsko rewolucyjnego obo.zu.
CZciwej pracy dh dobra na'3zej uko- ych zakładach noszenia szat zaWychodząca w KatOWIcach
chartej ziemi rodzinnej i szczęścia konnych.
,,<!a~eta Robotn,icza", organ sonarodu, a wygrana po naszej będzie
Ale s ocjalistom i masonom cJahst?w p~lskIC~ p~d zaborem
strOnie.
nie chod zi o prawdę, ani:o obro- pru.skIm,takze z WleIkIem zadowo"Zorza Wileńska". nę moralności; skorzystali oni z le~l1tlm zamieszcza oszczer~twB:
tego wypadku, aby obłudnie i mlOt~ne na klaszt~ry włoskIe I
przewrotnie rzucić się na Koś- 'Y0~ole na duchowIeństwo katociół
i obrzucić duchowieństwo hckIe.
uch~ masońskie
katolickie brudnemi obelgami. - - - - - - - - - - - - - we Włoszech. Ta agitacja prowadzona we
Włoszech z wielką gwaltownośOd niejakiego czasu cała pra- cią, a nieposkromniona W porę
sa żydowska i socjalistyczna przez rząd, wywolała te skutki,
Wielkie m a n e w r a okrę
przepełniona jest opisami rzeko- których odrazu należało oczeki- tów wojennych odbyły się w
mych nadużyć popełnionych w wać. Oto rozpoczął się po mia- przeszłą sobotę na wodach anrOzmaitych zakładach klasztor- stach włoskich silny ruch rewo- gielskich w Solencie. 200 statków
nych włos!Iich. Z wielkim zado- lucyjny, zwrócony już nietylko zgromadziło się tam pod okiem
wyciągają te dzienni- przeciwko Kościolowi, ale prze- króla z załogą, wynoszącą 35 tyk\~ł o!eniem
Ja~ieś ohydne skandale, któ. ciwko całemu porządkowi spo- sięcy chłopa. Ta flota jest wię
reI ~lały się przytrafiać w Medy- łecznemu i przeciwko monar- kszą i silniejszą, aniżeli japoń
o <;lllle, Rzymie, Pizie i innych chii. Dopiero gdy bandy anar- ska i rosyjska z ostatniej wojny
mIastach włoskich i szeroko i chistyczne zaczęły napadać i ra- razem.
d~ugo opisują wypadki nadające bować nietylko kościoły, ale i
Ale nie koniec na tern. Flotę
j1ę wyłą?znie do badań lekarza budynki publiczne, spostrzegł się tę nazywają flotą krajową, bo
.u b SędZIego śledczego. Jeżeli rząd włoski, że działał zbyt opie- jest przeznaczona przedewszy.
k~st skandal, to przedewszyst- szale i zarządził poważniejsze stkiem do obrony kraju ojczyt lem wywol~je go ta przewro- środki ostrożności.
stego, brzegów AnglH. Stanowi
n~a pr~s~~ WIdocznie spekulująca
Wsakże już doszło do tego, ona jednakże tylko część ogólnej
naJlllzsze instynkty swoich że na ulicach Rzymu znieważa floty angielskiej. Albowiem op?7.ytelnik.ów. Oprócz tego, usiłu- no w bialy dzień kapłanów kato- rócz niej istnieją jeszcze flota ka~e 0ha z tych zajść niesprawdzo- licliich, że anarchiści wdzierali nałoyva, flota atlantycka, flota mo~c. ala? wpr<?st zmyślonych, się do kościołów, aby' przeszko- rza Sródziemnego i wreszcie floUc bron pl'zecIwko Kościołowi dzić odprawianiu slużby Bożej! ta Oceanu Spokojnego.
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Nic d~iwnego, że .inne p~ń- wielu wie także, jak. się go ,robi ~okładnie l ć~ęstó p.oiewa~a
stwa, n.p. Niemcy z mepokoJem mało jednak jest takich, k.torzy- Jówką, ni~zdlltr'le~l 'poml
i pewną zazdrością na tę olbrzy- by .starali się przez. odpcwIedme Itp., aby WIlgotno, jedlak ui
mią flotę spoglądają. Wiedzą 0- przerobienie różnych odpadków kro" utrz:ymyw8:n~.by a,
'
ne, że jakbądź wiel~ie ofiary ~la gospodarczych na pozór z,upel - i5tam.e wIłgot~OSCI l o.dpo:v
pomno~enia włas,neJ floty P?mo- nie nieużytecznych, uzyskac ten go Ciepła, naJ prędzeJ \\ szystk!
są, Ar:glikom me sprostają .a bardzo cenny i bogaty nawóz: m ~.~erJały
składowe
przegm
flota angielska zawsze będZIe Szczególniej jest on do_brym 1 waJp<.
.
największą i najsilniejsz!ł'
odpowiednim na łąki, a. to tak na
Dohry Jest bardzo doda
Bogactwo Anglii ułatwIa p.om- ląki kwaśne, co tylko osuszone wap~~ gr.yz~ceg<? proszk~! sz ,
nażanie liczby okrętów. WCIągU jak również i na łąki suche.
gólmej Jezeh dajemy m';l'terJ
dwuch ostatnich lat wydal rząd
Próby przeprowadzone z na- ~warde ~ trudno rozkład~Jąc~
wj>rost olbrzymie sumy na flotę· wożeniem kompostowe m wydały J~k padl~~a drobna, (oczyv.I
Nie tylko na budowę nowych znakomite wyniki. Łąltę -prawie me zarazhwa), łodygI bulw
statków, lecz także na lepsze u- bezużyteczną zamieniono przez kukurudzane, . kaczany,
zbrojenie ich w armaty i inne osuszenie, wyrównanie i ~aw?- stare chwas ty Itp.
mordercze przyrządy.
żenie kompostem przy podsIewIe
Anglikom n}e mozna się dzi- traw na łąkę bardzo doł?rą, dawić że tak Wielką uwagę na jącą do 30 metr. cent. SIana.
WSI"
flo~ę. zwracają· T.o ich cała.naDlatego każdy gospodarz poOSpO
dZleJa w raZIe WOlny, bo wOJs~o winien się starać o to by co rok
-0lądowe :ie~t s.tosunkowo meh- mieć zapas kompostu do nawoJeżeli zatem mamy upiec 5
czne. Jezeh NIemcy bez ust~nku żenia łąki.
chenków chleba, bierzemy 20
pomnażaja. i ulepszają vyoJsko
Kompost przyrządza się w mąki razowej, już . przesia
lądowe, rzecz naturalna, lŻ , An- ten sposób: na miejscu wywyż - mniejszą połowę z tego, to
gliaczyni to samo codo floty.NleI?· szonem, suchem, gdzie nie ma około 8 kw., zarabiamy l
cy mają forty ,moc.ne na lą~zle, obawy o zalanie, lub podmaka- wodą na tak zwany_rozczyn,
a A.nglicy posIadaJą. pły~aJą?e nie, skopuje się ziemię na 30 ctm. ry nie P?wi~ien być .gęstym
na wodach fortece, me mmeJ SIl- grubo, rozsiekuje, równa, a po też zaWIerac w soble
ne od lądowych. .
zabezpieczeniu odpływu dla zby- mąki nierozbitej. Taki ro,
. ~szyst,ko to Jednak wskazu- tecznej gnojówki czy wody de~z- pozostawiony samemu sobIe,
Je) ze pomImo postępu ogólnego czowej wykopawszy dołek me- cząlby fermentowa~ c~yli kisn
jeszcze- na~ .daleko. od t,ego ~ta- przepu~zszający jej. lu~ wkopa- dopiero po upływIe kl~ku
nu ludzkosCl, gdzIe me pl~ŚĆ wszy jakie stare naczyme -przy- to sprawiloby bardzo \, lelką
mocniejszego, lecz {?rawo mIlo- stępuje się do wytworzenia kom- dogodność, bo przygotow
ści bliźniego ~apanuJ~
naro- postu. Przestrzeń SKopana po- ciasta i pieczenie chleba
dach na ziemI I st~me SIę ppd~ winna być szersza i dłuższa od by zadlugo. Aby więc
~tawą sto~unków mIędzy ludzmI mającej się z~lożyć kupy o pól szyć fermentacją czyli
I narodamI.
metra.
rozczynu, dodaje się do n ,
- Miasto Casablanca w MaWszystkie śmiecie z podwó - zara ~ przy zarabianiu mąkI
rokko, leży. w rl!inaeh. Jen~~ał rza i stodoły, podskropki ze sta· wodą tak zwanego rozk
D~ude rozbą oboz w pobhzu jen, odpadłe tynki z . budynków, czyli kwaśnego ciasta, które
mlas.ta, w ~torym. pr.zeszlo ,5000 pomiot drobiu, popIOły, sadze, ostatniego pieczywa w
żołlll~rzy SIę z~ajduje. Ata~{l kra- trociny, odchody ludzkie, padły rriyślnie na to pozostało.,
jowco~ zostały s~uteczme <?d- drób, chwasty wy~o~zone }?O za to moczy się kilka godzm
parte. ~ ter.az panuje tam mby plotami, budynkamI ltd. mezda- ro.!czyuieniem w letniej ,
spokoJ. Moze panował wtedy, gdy tne na karmę dla bydła czy trzo- aby miało czas ~obrze .zmlęk
wiad.omość tę telegra!owano do dy, gnój trzody chlewnej, szla~ poezem Jytką SIę rozc,lera,
Paryza. Tymczasem Jednak no- z sadzawek czy też dołów gdZIe wa do rozczynu . ~ mm
wsze depes~e głoszą o nowych moczą konopie, ziemia z podczy· cie w dzieży przerabia. Na~tę
atakach. krajOWCów. .
szczenia rowów, łęciny z kart/) - potrząsa się rozczyn po Wler
- ~l~wa na gram?y pe~sko- tli (ziemniaków), łu dygi hulwy, mąką, nakrywa dzieżę ~e
ture~~IeJ stoczył~ SIę ~I~dzy pnie kukur udzane, kac zany ha- \viecz kiem i ustawia koło CI
perSKIem a tureckleD? wOJskIem. pusty, liście z, drzew. ?ło~o. go pie'ca. Nakrycie rozczynU
Jak zawsze w. takI.ch. ~azacb, zgarnięte z drog, szczegoln lej powinno być szcze~ne, abY
kaid!! strona .twlerdzI, ze Jest ~ szutrowaaych, i wiele innych: to wietrze miało do mego w
swoJe~ p~awle. Tur~y, głoszą, IŻ materjal na kompost.
przystęp, bo właśnie kw
P~rsow.Ie .lch.- zaczepIlI, a P~rsoZ li)' yć trzeba kupę nie sz~- który się W powietrzu z
wIe mowlą, ze Turcy zaczęlI. Poa z.
,
, przyczynia się bnrdz? d.o l
sel perski WKonstantynopolu do- rOTt{~ am ~łu~ą,.lecz słtarbacĆ s~ę~ fermentacJ' i ciasta. Jezeh ro
maoa się od sułtana tureckiego b~ Jak naJw~zeJ mog a y plO
dsozkodowania.
~adzoną, na 2 cio 3 metrów, bo jes t dobry, a rozczyn
o
lm wy~sza, tern lepsza. Dlatego zostal wyrobiony i usta
materjaly, jakie są, powinny być ciepłem miejscu, wysta:r0zY
odrazu warstwami na kupę skła· godlin, aby się w mm
łąkach.
dane i to jak najcieńszemi, aby fermentacja. Działaniem kd li
-0się dobrze wymieszały; dobrze go ciasta, które~o~~y do ': '
jest przełożyć kilku wars~wami ly roz~~yn lnyasmeJe,. s~aJ
Ciąg dalszy.
końskiego nawozu, a na wIerzch plynme]szym l podnOSI o
Każdy przeciętny gospodarz okryć ziemią, torfem lub szla- nazywamy to
wie, co się nazywa kompostem, mem. Kupa taka powinna być jego.
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~ .{arb strapionej Ojczyzny-zwłoki błogosławionego Męczennika,
skromny wreSZCIe grób błogosławionego, pczekuje zapewne
lepszych czasów.Pamięta Połock
piękne
katolickie świątynie i
słynne kologium Jezuitów, tak
że całe miasto jeszcze dzisiaj
wygląda odrębnie jakby sztucznie
urządzone-żywioł katolicki, który się jak w k4cik ukrył do li·
chej budowli po dominikańskiego klasztoru przemawia wymownie do serca i budzi Wl:;pomnienie lepszej doli.
. ' ,
Bo? na tym SWIeCle,. .
WIatr wszystko ZmIeCie.

zawolał

raz w uniesieserca:
B·)bolo! kiedy się
J)~iś, Ś;W. Jacka Wyznawcy.
skończy na~ze nie-,zc7.ęście, naPoniedziałek, Sw. Marjana i Runsza nieciolał" W tem staje przecl
na Wyza,
nim bl. Jędł'zej i rzecze do nieWtorek. Sw. Bernarda Op.
gD: Jam je~t Jędrzej Bobola, i
Broda, Św. Joanny Fremict. Wd.
staje na twoje wezwanie. Otwórz
G;;wartek, Św. Symforjana i Tymoteokno, a zobaczysz przyszłe dzieje
usza Męcz.
Polski."
Piątek, Ś>v. Filipa Bonicjusza Wyzn.
Ten posłuszny rozkazowi 0c.:'ll}ota, Sw. Bartłomieja Apost.
kuo otwiera i \\ iJzi zamiast Klasztornego ogródka rozległe pola,_
Wiadomości historyczne.
a na nich tOi~ZąCą się bitwę w
której udział biorą liczne narody
19 sierpnia. Zgon Króla Aleksandra
Europy .. "Oto pola ~ińskie-I'ze.Jagiellończyka w r. 1506.
cze d~leJ. b~ogosł:1\":lOny-na .ktoWjazdposelstwaPolskiego do Pa·
ryc h Ja smIerć pODlosłem: KIedy
- ryża w r. 1573.
. . .
na tych p~lach rozegra się woj20 sierpnia. Narodziny Bolesława Dl, I mlmowol,I wyrywa SIę z ust na Eu:opeJs~a, wtedy Polska poKrzywoustego w r. 1088.
l ~erca
modhtwa do błogosła wstanIe .. : a Ja będę, ~tedy ogIoSzwedzi zajmują \\ arszawe w roku wlOnego:
szonym Jednym z Jej głównych
1655.·
Patronów.
21 sierpnia. Poselstwo Krzystufa Go- I my krew twoja i k<:>ś? z ~~oNa znak że ci prawdę mówię,
siewskiego wojewody Smoleńskie
.
, . ,JeJ kO~~I,
zostawiam ci ślad mojej Tę i na
go do Pcrryża celem układów o WZnO SHTI do CIebIe I serca I dlo- stole". To mówiąc rękę na stole
uwolnienie Jana Kazimierza z pod
nie,
położył i ślad jej wycisnął: Jezui·
- straży francuzów w r. 1639.
Patrz z twych odwiecznych przy- ci podówczas w Połocku się znaj22 sierpnia. Koronacja Władysława 8ybytków światłości,
dUjąCY z ust O. Korzenieckiego
na Kazimierza Jagiellończyka na Nam serce w bolu we łzach oko i wyciśniętej ręki ślad podziwiaKróla Czeskiego w r. 1471.
tonie,
li. Jeden z nich O. Grzegorz FalZwycięztwo Jana Tarnowskiego W naszym ucisku, niedoli, po · kierzamb, naoczny świadek zdapod Obertynem w r. 1531.
trzebie,
rźenie to w "Przeglądzie Poznań·
23 sierpnia. Ogłoszenie powstania w Bądź nam Robolo opiekunem w skim" opisał.
Wielkopolsce w roku 1794.
niebiel
W myślowej przepowiedzi
24 sierpnia. Zwycięstwo Bolesława Krzy- A chociaż wszystko co na tym ulubiony nasz poeta Wincenty
woustego nad Henrykiem V w r.
padole,
Pol, uczeń 00. Jezuitów bialorus1190.
Nikle odmienne-los zniszczy o· kich, tak wzniośle opiewa chwaJan III Sobieski bije turków pad
bali:
lę Błogosławionego.
Lwowem w roku 1675.
O męczenniku, o nasz Apo - 03tatni męczennik. w tej polskiej
Wsc h o• d si onca
'
dz 4
50
stole!
koronie
o go. m.
Niech Twa opieka wiar~ nam 0- Gd y W asz KaZlmlerz,
"
. dł 'na
rano.
zaSla
Zachód słońca o godz. 7 m. 15
k'
t
C:li~
tronie,
I przez twe mę l, przez we Wlę- I w pańskiej winnicy jest Jędrzej
po południu.
te blizny,
Bobol",
Długość dnia o g. 14 m. 25
B ron.wIary
,
d rogI'eJ' po Tobl' e s:"\us'
...
ł"'
- Tym mężem, co wyszedł ostatnI'
Ubyło dnia g. 2 m. 20
'
cI'zny
.
na pola.
Wschód księżyca o godz. 5 m. 33
po poł.
Choć cześć bl. Andrzeja 'Pry- A Chrystus mu przecie użyczył
Zachód o g. 7 m. 37 pJ pał.
watna, wśród ludu nieustannie
tej płacy,
Pełnia księżyca d. 23 sierpnia o g'odz. 1
ł '
l . d Choć wyszedł ostatni ze wszył
~
się utrzymywa a 1 wzmaga a Je .
' . . stk.ic~ do pracy.
m. 39 po po.
nak przez Kościół błogosławiony Stąd Jak Stamslaw Jest w sztuki
uznany zostal tak niewypowie.
"
pocięty,
dziany męczennik dopiero w r. A CIało SIę Jego znów zrosło mi.
M-ęczeńskiej 1853 przez wiekopomnego papie·
Zośnie.
ża
Piusa
IX
szczególnego
miłoś
Tak
kiedy
Rzym
powie
źe
Jędrzej
śmierci
nika naszego narodu.
jest święty,
Opisując w krótkości żywot I Polska napowrót jak cudem się
błogosławionego trudno pominąć
zrośnie.
Krótki żywot Błogosławionego jedno objawienie się i przepo- A naród szczęśliwy i wierny w
wiednie tego Patrona naszego
Ojczyzni~,
opracował dla ludu
narodu tyczące się przyszłości J~drzeja Bobolę, podejmie Kocha.nasLej Polskiej Ojczyzny. W r.
niem,
~iq.ft. ~tt.~' ~t.owu~fti..
1819 kiedy jeszcze Jezuici byli w I w miejscu męczeństwa pod jeRosji był w Polocku wielki czcj·
go wezwaniem,
(Ciąg dalszy).
ciel bł. Jędrzeja O. Korzeniecki I miasto i kOŚCIół podniesie w
Pińszczyźnie.
. S~romna świątynia po Domi- dominikanin.
Ten ubolewając nad niedolą..
d: c. n.
nlkanska zawierająca w sobie

K~lelldarzy K.

l

Ojczy.my

5

zhDla.łego
"Jędrzeju

niu

-I

250 rocznica
blogoslawjonego
Andrzeja Roboli.

Dzień

jeden wart trzy dla tego, kto robi k~żdą rzecz w swoim czasie.
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2-gi obraz upamiętnia wprowadzenie 00. Reformatów i oddanie im klasztoru 1086 r. w d.
.19 marca.. Portrety są wzięte z
natury. Biskup in flanc. Mikołaj
Poolawski zasiada na tronie, na
boku- stoją fundatorowie Grudziń
scy, ojcowie zaś postępują w
pocesji, 3 ci wyobraża cud z 1801
roku: wyaobycie z wody utopionego w rzece Blurze, pod Łowi
czem, dziesięcioletntego Ignacego Antoniego, syna Rynda, sekretarza Jego Królewskiej Mości
-radnego miasta Łowicza. Chłop-ca, w pól godziny po utopieniu
wydobytego z wody, ojciec .oftaruje do obrazu cudownego Swię
tej Rodziny w Miedniewicach, a
Bóg pociesza go, wracając życie
synowi. Na obrazie widzimy w
oddaleniu knściól Miedniewicki,
kolegiatę ŁOWICką, a wsamym
środku wydobytego z wody mło
dzieńca.
Obraz ten potrzebuje
koniecznie odnowienia.
Kościół zaopatrzony jest w
czternaście stacji Drogi Krzyżo
wej, szczególnie uprzywilejo~va
nej w zakonie św. FranClszka,
zaprowadzonej, prawdopodobnie
po wybudowaniu drewnianego
kościólkC1, około roku 1690. Wre·
szcie widzimy obra~y dwunastu
Apostołów i wielu Swiętych. W
księdze erekcyjnej czytamy, że
dzisiejszy kościół murowany z
oltarzclmi, malowidłami i innymi
niezbędnymi przedmiotami kosz
to wał naówcZds około 100)000
florenów polskich.
VI.

Konsekracji tej świątyni dopelnił w d. 28 września 1755 roku książe prymas Komorowski
Adam Ignacy, arcybiskup gnieź ·
nieński, co szczegółowo objaś
nia kamień wmurowilny wprost

śció'r ten i ołtarz wielki na cześć
Nawiedzepia Najświętszej Marji
Panny i Sw. Józefa Oblubieńca.
łł"a patronów kościoła wy,hratpm
Św. Michata archanio,fa i Sw. Autoniego Padewskiego. W wielkim ołtarzu zamknięte relikwie
ŚWiętych męczenników: Klemensa, Wojciecha Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Simplicji i Generozy
Wyznaczono, ażeby pamiątkę poświęcenia kościoła obchodzono
w niedzielę trzecią września".
Ow dostojnik kościola, niegdyś
smiertp.lnie chory, doznał szczególniejszej pocie~hy w chorobie
swojej, kiedy udał się pod opiekę Świętej
Rodziny w obrazie
Miedniewickim. Po wyzdrowieniu postanowił sam poświęcić
kościół, więc w trzy lata póżniej
według tego ślubu, uroczystej
konsekracji dokonał.

lVII.
Cuda i łaski nie ustawały.
Wiele osób wybitnych w kraju
zeznawało
protokólarnie przy
świadkach, o skuteczności mo dłów,
zanoszonych go Boga,
przed oUarzem Św. Rodziny w
Miedniewicach. Między innemi
następujące osoby zeznawały o
cudach i laskach tu doznanych:
l) Ksiądz Komorowski Adam
arcybiskup gnieźnieński,
2) Ksiądz Lipski Konstanty
na Lipie, mianowany arcybiskup
lwowski,
3) Grudzińska LukreCja Katarzyna z książąt Radziwiłłów,
czcigodna fundatorka,
4) Ogiński Andrzej, kasztelan
trocki, starosta guzowski,
5) Gietko, pulirownik wojsk
Jegl) Królewskiej Mości z Rusi,
6) Ogińska Paulina z Szembeków, miecznikowa W, K. Litewskiego,
7)
Miklaszewska Katarzyna
wojska sochaczewska,
8) Nalepcowa, rotmistrzowa
księda prymasa,
9) Księżna Ogińska Kunegunda
z Plateró w ,
10) Lasocki Franciszek, podczaszy socbaczewski, .
11) ł:..uszczewski Maciej, sę
dzia sochaczewski,
12) Młocki, cześnik różań
ski,
13) Skarzyński, lowczy brze-

l~U',

r.

16) Jasińska, lowczyna rawska,
17) Dzierzbicki Stanisław, administrator dóbr w Miedniewicach,
18) Jan Barszcz, obywatel 10wickl,
19) Jakób Maruszewski, podstarości zakroczymski,
20) Zawisza Feliks, miecznik
inowrocławski,

2i.)
Franciszka Koźbiałowa ,
ze wsi Woli Makowskiej,
22) Borkowi3ki, kupiec z zie ·
mi p;ostyńskiej,
23) Malionl!:owie Rogowscy z
Łuszczewa,
_
24) Skarboszewski Jakób z
ziemi ciechanowskiej,
25) Kunicki,
mieszczanin
skierniewski,
26) Kowalska Zuzanna z Umiastowa,
27) Spaliń.,ki Sebastjan, mu·
larz,
28) Małżonkowie Borowscy z
Białynina.,

29) Zwoliński Antoni. ze ws i
Ziomek, parafii bolimowskiej,
30) RułJinowicz Jan z Łow i
cza,
31) Domagaiski Szymon z
wolicy, z parafii służewskiej,
32) Bujaiski Antuni z PodIasia,
33) Pruski Bartłomiej z pod
Rawy,
34) Moszczyńska Marjanna z
Łaźniewa,

35) Podczaska z Kozłowic,
36) Skulski Bonawentura, cześ'
nik warszawski,
37) _. Guldymer Wojciech, mIeszczanin łowicki,
38) Jastrzębska Zofia z Bl o~
nia,
39) Milkiewicz Mikołaj z mai'
żonką z Vlardzawy,
40) Kramarz Szymon z matżonką swoją z Pragi,
41) Ładecki Jakób z Niepo r'ę·
ta pod Warszawą,
42) SOKołowski Jan z powia·
tu Czerskiego,
43) Mikolajewski piotr z
Skronic,
44) Kucharska Anna z Zlbo'
rowa,
45) Kostro Franciszek z po-

ambony.
Nad tablicą widzimy herb i
popiersie prymasa na blasze ma·
lowane. Napi~ W języku łaciń
skim po polsku tak się czyta:
wązek,
.Roku Pańskiego 1755 dnia 28
46) Kowalski Jan z PawIo września, ja Adam Ignacy na Liwic.
powie i Orawie Komorowski, z
47) Krzeczkowska Urszula z
laski Bożej i stolicy Apostolskiej ziński,
ziemi Krakowskiej,
arcybiskup gnieinieński, urodzo14) Okęcka Wiktorja stolni48) Wróblewski Aleksander z
.
ny legat Króle~twa P?lskiego i kowa warszawska,
Chełma,
W. K. LitewskIego, PIerwszy z
15) LasockaAgnieszka na Bro49) Okuń . Benedykt, mIesZksi~ąt prymas, poświęciłem ko- chowie, starościna wyszogrodzka, czanin z Łowicza,

Kto sieje

nieprawość, będzie żąl ni~8zczęście
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O trzy i pól mili na północ
Wilna, przy gościńcu Malac, przysiadła od wieków mieś
,na Podbrzezie. I Jiteralme: przyiadła, g{iyż nie można ir.aczej
iedzieć o tej osadzie, tak wy"t,,,,.'UG skupionej przy gościńcu,
niewgrążonej w pejzaż nieco
eglejszy, tak s.łabo związanej
tr eścią - najbliższej okolicy pod

z

z
n
J.

u-

lędem ~ewnętrznym.

ta to jakby przewiąz.
na kiju olbrzymim: zda się i
. ją mozna i posunąć nad lub w tył. Siadła przy goś
ncu, z ubu strun jego, i tylko
maJemi przecznicami, jakby
równowagi, rozszerzyła się
strony.
I siedzi. Ma cerkiew, ma sklep
. nopolowy, ma szkółkę para·
alną. ma ur7.ąd gminny. MieszMi eścina
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dorodni,

i dobrzy

względnie

rolaićy.

Jana ITI, o czem Fr.
Niedługo bawił Sobieski w
w "Odzie do wąsów" Wiedniu gdyż zaraz po spożyciu
głosi:
śr!iadania u komendanta Stahremberga, wrócił do obozu, gdzie go
Jana trzeciegu, gdy Wiedeń wie~e czekało pracy. Trzeba było
sławił,
WOjsko porządkować, odbierać
Glos był powszechny między sprawozdania, przeglądać zdoNiemkami:
Ot bohater, który nas zba- bycz, pisać listy. Do Ojca Św. na(Ciąg dalszy).
" o
wił!..
pisał Jan III, posyłając chorąNazajutrz po zwycięztwe, t. j. Jakie mu pięknie z temi wą- giew turecką: "Veni, vidi, Deus
Pon iedziałek 13 września, udał
samU"
vicit," to znaczy "Przyszedłem,
Jan III do Wiednia, głównie
zobaczyłem, Bóg zwycię~ył."
tego, aby podziękować Bogu
Okrzyków radości ela tego
W nocy, gdy inni spali, król
dOznane zwycięztwo. Przed niewiele wznoszono, ponieważ ~ głó"Ynym namiocie wezyrskim
m niesiono wielką chorą- starszyzna krzywo na to patrza- p!sał lIst do ukochanej Marysień turecką 1 dwa buńczuki; za ła. Wogóle wyżsi urzędnicy nie kI, który ta~ ;zaczyna: "Bóg i Pan
prowadzono konia i niesio· I bardzo mile naszego króla przyj- nasz .na wle~ł blogoslawiohY, dał
~locistą szablę wezyra. Naj- mowali, a arcybislm'p wiedeński, ZWyClęztWO l sławę narodowi naod wstąpił Sobieski do - naj- którego archidyecezJą nasz So- szemu, o jakiej wieki przeszłe
.
kościoła XX Jezuitów, bieski z . rąk. turków oswobodził, nigdy ni~ słyszały." A przy końle
o zmówił modlitwę, a wcale SIę Ule pokazał. Dotknęło cu tak SIę odzywa: "Niech się
w kościele XX Augustya- to Jana ~1I. dla t~go odchod~ąc w~zys,~Y .cieszą, ~ Panu Bogu
wysłuchal Mszy Sw. i sam do \Vę6 łer , napIsał do arcybls- dZIękUJą, ze poganstwu nie pozntoIlował: "Te Deum lauda- kupa w tej myśli, że poniewaź wolil pytać się: "A gdzie wasz
.
już do insej przejeMża dyecezji, BÓf!?"
LUd wiedenski witał serdecz- a od niego nie miał żadnego po\V tych s10wach odbija się,
Swego wybawcę, ręce doń winszowania,,, więc ja Tobie win- niby w zwierciedle, szlachetna
ząc i całując ręce, nogi, szuję", pisał krój. "że tenze Pan dusza Sobieskiego, który nie dla
r et konia, wołając: "Ach,niech Bóg przywrócił C i ę pasterza do zysków, nie dla sławy, ale dla
ękę takjwaleczną ucałujemy!" zgubionych już prawie owieczek czci Boga i dla obrony wiary kawiedeńskie podziwiały twoich."
,
. tolickiej wyruszył na wojnę. W
piękne wąsy

16)

Kniaźnin

Król Jan III

,e-

'1n)a 15 Sierpnia

za· nia pewnego charakteru tym ob·
jazdom.
Był a to praca misyjna. ChoMożnaby wprawdzi~ zapisać
!1li dobro wyjątkowe podbrzezian, dziło o ostateczne umocnienie w
iż znane "Dziesięciodniowe kur- religj i prawoslawnej tych, co się
sa o~rudnictwa i pszczelnictwa" ważyli, być chwiejnymi lub - o
W Warszawie liczą na swej liś zgrozo! nawet opornymi. Ciągnąl
cie już kilku z nich. To też - w tedy dobrodusznie uśmiechnięty
Potlbrzeziu znać kulturalną pra- i nader przystępny, a prawie zacę \v obu tych gałęziach pomoc- wsze wesoly kniaź; z nim razem
toczyły się beczki gorzałki i mi niczych drobnego przemysłu.
Lecz ~o wszystko jeszcze nie gotały w słońcu kozackie piki, u
stanowi Cf:'rhy wyłącznej Pod- siodeł kołysały się nahaje. Te
brzezia, bo l \kich mieścin spot- nahaje to były niby nici białe, okać można VII iela na Litwie i Bia- wo "b3.bie lato" zduszonego polejrusi, i takich mieszkańców li- wstania i wszędy już ustalonej
pogody-pokoju na Litwie i Biaczą one niemało.
łejrusi.
Trzeba otworzyć jedną z kart
Ciągnl\ł tedy kniaź i znaczył
niedawnych j e s z:c z e dziejów, drogę swej wędrówki jękiem i
trzeba na chwilę choćby posłu płaczem, krzykiem . rozpaczy i
chać gędźby niemal wiekowych
wrzaskiem przekleństw t y c h
starców ...
wszystkich, co się pochwycić nie
Obraz się uwypukli, nabierze dali na jego śmiech pijany, na
wyrazu, stanie się nastrojowym. jego cyniczne dowodzenia, co nie
ulegli wobel.: gróźb, suto rozdzielanych urągowisk i nahajów.
*
*
Huczno a d wornie, jak przyOgólnie przecież skutki misji
stalo na naczelnika wojennego i owej były nader skromne; a jedulubieńca Murawjewa, objeżdżal nak do Wilna trzeba było słać
kniaź Chowańskij bliższe i dal- wieści codzienne o postępach
sze okolice Wilna przed laty. tych usiłowań... kulturalnych i
Huczno a d wornie, bo wiódł ze pokojowych. Więc gorzałka lała
sobą secinę kozaków, calą cze- się strumieniem, jakby wycie jaredę
policyjno-administracyjną, kieś biegło na lasy, błunia i siowreszcie popów kilku dla nada- ła, pod\vajano ilość nahajów.
możni

51) Łopa~iI?-ska J,ó~efa z Ogiń.
h, staroSCllla mscIslaw~ka, '
52) Sado.wska An?-a, plsa rzoŁęczyckIego powla.tu,.
.
. 53) DobFog.o~t RoklCkl z Zle-
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Z kolei rzeczy przyszli do Pod- ącowej dziś już bujną trawą pobrzezia. I tę bylo najgorzej. Pod- rasta, bo nie masz, ktoby w nięj
brze'zianie, zdawna już źle atesto- się modlił, niemasz tych parafjan
wanj,}ako "Iliepewni" i. "oporni", prawóslawl1ych, dla których była
wtedy stali się wprost głusi i przeznaczoną.
Więc cerK.iew bez parafjan, a
niemi, a nieczuli na widok czar
ki, na zapach gorzałki, ba! i na szkółki parafialne bez uczniów
-zaliż to obrazek nie wymowny
ciosy nahaj6w.
...=.. I dallż nam wtedy, nie daj dla stwierdzenia_raz jeszcze, czeBoże! - opowiadają do dziś dnia go ,Lit'\va i Białorus dziś najsilstarcy, mężczyźni i kobiety, z ja- niej i .najpilniej potrzebują?
kiemś niezrozumiale pogodnem
.Z y c i e 11 u s t r o w a n e".
spojrzeniem, a wolnym, przerywanym głosem.
I odtąd już do pod_brzezian na :
lat dziesiątki przyigła bezapelaOD LECHA
cyjna atestacja: "silnie oporni".
Aż doczekali się wreszcie Mani- aż do śmierci Królowej Jadwigi
festu tolerancyjnego.

_zieje POLSKIE

*

opisane

•

Przed paru tygodniami, podczas dorocznej wizytacj i pasterskiej zle~hał do Podbrzezia J. E.
ks. Oiskup Ropp i dokonał poś
więcenia kamienia węgielnego
pod mający się wznieść wspaniały kościół murowany.
Podbrzezie święciło całe dziesiątki lat żelaznej wytrwałości i
ustawicznie doznawanych przesladowań. Zewsząd otaczały ks.
Biskupa Humy pobożne, uroczyste, pelne rozradowania i cichego, zasłużonego trjumfu.
A droga do drzwi cerkwi miej-

Podług

opowiadnia

Bartłomieja.

dalszy.
A jest to tedy zaletą wielką
naszego narodu, że on w takiej
miał zawzdy cześci, co mu pię
knego przekazały praojce; tedy
starzy powinni i teraz starać się
podawać takie stare zwyczaje
młodym. Bo kieby teraz młodzi
nasi wiedzieli, jako one praojce
nasze, choć jeszcze o słowie
Chrystusa pana nie wiedzieli, byli poczciwi: że oto czcili wszystkę ziemię świętą i wszystko, co
Ciąg

tym liście pisze-także Jan III wy_
raźnie, że Niemcy po Panu Bogu
Polakom przyznają zwycięztwo.

Ijelinania u Boga błogosławieństwa dla polskiego oręża.
Dopiero dnia 16 września, czyli na czwarty dzień po bitwie,
doszła do Krakowa wiadomość
o zwycięztwie. Przytaczamy tu
Królowa Marja Kazimira, mał- opis tego wypadku słowami Marżonka Jana III przebywała pod- cina z Błonia:
czas wyprawy wiedeńskiej w
"Po skończonęj bitwie i odKrakowie, ototzoua znakomitym niesionem zwycięztwie, król Jan
dworem.
mocno z n u ż o n y potrzebował
Na dzień 11 i 12 września na.- chwili wytchnienia, rzucił się
kazał Jan Małachowski, biskup więc na posłanie pod namiotem,
krakowski, w celu uproszenia aby się nieco wysapać. Przybylaski i pomocy BGŻej dla Króla i wających książąt i wodzów wiwojska polskiego aby po wszy- tal tylko skinieniem ręki prosząc,
stkieh kościołach djecezji i mia- aby mu dano odpocząć. Wtem
sta Krakowa odprawiono 40-dzin- donoszą. że jakiś turek przybywa
ne nabożeństwo z wystawieniem i pragnie z królem co rychlej się
Przen. Sakramentu, a d. 12 wrześ- rozmó\vić. Nie był to turek, ale
nia odbyła się uroczysta proces- Polak wzięty niegdyś w jasyr
ja z Przen. Sakramentem z koś- podczas bitwy chocimskiej. Wecioła Panny Marli. Królowa, nun- zyr mial tego jellca przy swym
cjusz papiezki, duchpwieństwo, boku podczas bitwy wiedeńs.kiej.
senatorowie i wielka liczba ludu Gdy powstał w ohozie osmańskim
brała udział w procesji, która popłoch i ucieczka, nasz jeniec
zaczęła się w południe i trwała na widok zwycięzkich proporblizko do 7._ wieczorem, a zatem có~ polskich powziął myśl, aby
podczas. najz~ciętszej ~itwy ~od za Jasyr jasyrem się odwdzięWiedniem. Nlezl;lwo~me, że l te czyć i królowi samego wezyra
modły przyczymly SIę do wy- przyprowadzić. Rzucil się więc,

r.

na świętem n iebie się znajduj
tedyby l ich l:;er~a kierowały s i ę
ku poczciwości. A gdyby t~dy
wiedzieli, jako pi'aojcom świ ęte
były drzewa, lasy, gaje!
wodv
ogień, chmllry, te dy i opi by s
wstydzili psuć, ja.k ofo teraz nie
rą.z czynią ze swawoli drze \cv:!
albo plugaw ić wonę, albo Le
zasta:nowienia bądź żadnego
tyle cudów J:3ożych. Boby im si
tedy za wuly przYP0minałd, jako
by patrlaly na nie duchy praoJ
có w,-onyt:h ptaójców, co by
powstawszy z grobu, rzekli
taką swawolę, albo na takie
szanowanie ziemi i nieba, że
wyrodziły się wmfki od ich
czciwoś ci i że już nie razu
cudów Bożych, co ich pe
na ziemi i na niebie. Boć praw
Anu bo juś0i jeno pojrzeć
na drzewo, to juści człek w
że cudem Bożym ul'oslo,
przecie żaden człek tego nie
kazał, żeby coś tak pięk.nego w
prowadził ze ziarna, _albo oto
no spujrzeć na chmury, toć
widZI, żeby ich tam żadna
ludzl{a nie po tl'aflltl. wprowa
j poru szać , jeno Bóg jeden
podoła swoją mocą.
A kto
tedy onym cudom przypatruje
serdeczną myślą, to
mu i
tak szeroko w duszy, jak .
szym praojcom~ a tak mu pobo z
abJ uprowadzić wezyra, ale
ostrogami spiął konia. wy
mu SIę z rąK i tylko w ręku
laka zostalo strzemię wezyra.
tern strzemieniem przybywa
jeniec do namiotu Sobiesk
Strzemię naczelnego wo
god lo zwycięztwa równe zd
ciu sztandaru. Sobieski na
poselstwo uradował się wi~lce,
zerwał się z posłania: ha! n
go do noszej wiktorji !1ie
za wołał i skinął na Francuza
ponta, aby co rychlej s .
wieścią o zwycięztwle do
ko,';a, do królowej. Zażądał
skrawka pargaminu i na ni~ o

noręcznip na.pisał: "strzemlę te~o:

który już więcej nie będ ..de sZi{
dzil chrześclaństwu W. W
ra."
Dypont nie żałował ~um
dwa dni i dwie nocy Jechał
Wiednia do Krakowa l przy
z rana, wprost śpiesząc na
mek.
(D. C. N.)
~(e>(!»/GV
~ ~

~,Dzisinj" jest twoje, "jutro" kto wie czyje, kto o tern pamięta ten poczciwie żyje,
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.
nie, ~e jUŁ każde drzewu uszanu- '

J\i·:by pojął słowa świąte,
zbożem. W jed nym z domów zgije i każdą chmu-rę i każdą iskrę!
l\liałćby szcząście niepojętel
nęło w płomieniach dzIecko roczne.
ognia i wszystko, co c;Jektl. ota
W obawie, że płomie'lie prztniosł\
eza; a człek niewie zkąd się wzię·
ąoby w~żęd~ Jedność bY!8;
się na kościół "szystkle ule'1<:;ylia z
lo, jeno aby tyle wie} że wrs'!.y.
Wolnośby Sl~ rozwinęła,
kościoła wyniesiono. Na szct,t,ście
stko z niczego pan Bóg wszech! braterst'!~ ~ Bwobod~)
do kościoła strat 1\nt l ,akc. Za siar"
mocny stworzył. Toćby do teao
1 byłab-r ~leID1a młoda.
cie pod kOl:l1endą p. Kubickiego o~
poszapomania cudó:v ll? i. y ch #
,
. , , _._ (~:,.~'. ~.L ,"
gnta n~e dOPUAcił~t Og!'ń podobno
s~l~lllała mło~ych l partllf;''Ć ~ra-I
=
~ , p0w.,;~:.ł od. p,?dp~ tlrtla.
• ' .
o~c~nv) _by mys}alby ~edy > kaz~y;
P~tnlkom mającym wolny czas za- . SosnowIec, W J~bliż~ ds~~eJ Oor~
kH~J tak poczc~:ve ł}I aOJce ~a"ze lecamy W Częstochowle zwiadzie:
kI okol} ~? m~ud~l~nC?W n~pac~ło n~
zastanlłwlały SIę n~d cudaoll Bo",
.
'
i
_
jąkiegc' & Jegori:!r;ŚCH\ l sllnw go po.
eemi, choĆ nie znali wiary Chry, Ogrod ~ładysława Z~~,ady, , pr"y Qlło. , Jak mBwll\, był to samosąd
~t\lsa pana tedy my tym bardziej" uL Szkolnej 'łk"
~ 20~, --w ,którym
' . d Ja
l k'
. d \lrząd~one
k'
na
lms~ t . zw. alfonsem . Z ob"'wy
'"
powinni bydi doskonałymi, h oś- w~o~0'!V S~KO . lOw.ocowe rzew, Wle- przed powlór7e'1iem się tegJ ów "almy się oto dowiedzi~li o wie~u ~mkl, specJalme naturalna wystawa ró~ f'ms" wvjt'c,hp.l niez~ło, znie Z Sorzeczach, któr·ycłl nie wiedzieli l warzlwructwo.
..
l>i"ao·ce.
P. Wł. Zawada bezinteresowrue zWle- sno\\ca..
.
, j,
_'. .
dzającym, na skntek naszego poroznmie- . Corzanowloe. W. dnm 9 b.m. wy~
. ~o_ teay" naJm~l~jsJ., są. o p 0- nia sią z nim, udziela objaśnień szcze- rukł po~ar w zlłgroJzte gospodarza WSI
WltlS~le o .ZlemowIcle 10 MleCZ y - \ gółowycb oraz wskazówek, o hodowli Chrzanowice pod Kam1eńskiem w gnb.
~lawle pJerdwsz~rn, ~ Dąbrówce drzew o~ocowych dziczków i warzyw. piotrkowskiej. Ogien rozszerzył się szybl o zaprowa zemu słowa Chry- II
GI t
A'} . ITI
d.
t ko na inne zagrody i żniszczyl prdwi6
s tusa pana do naszej Ojczyzny i . o go ę. w
ebI , g~l~, wJ~ a- całą wieś wraz !9 ~bołEi>m zebi'an~\O do
o wierze naszych praojców, ja- , WłOne
zywe o razy Ił ę l
ry- ~ d'i
'
. l'
d
.
stU80WeJ"
~bQ O.
,
k ą te d y Il'lle
l prze
poznamer:n '
'. .
,
.
Spłonęio 4~ zagród" około 'iO rodzili
Słl)\V~ Chrystl!;:,a pa~a ..Tedy, dZIś ! , Mu~eu~, hyglenlcżne~ przy. ullCY pozosta~o bez dachn. i chleba. Proh~3acź
Ha mch z~konczę, l az na msze ,' WIelunsklej, gd~ie wlele p~z~tecz- par. Kamielisk prosi 6 pomoc dla pa~
razy . odlozę resztę·"
Inych ~zeczy m')zna zobaczyc 1 pOU- g:qrzelc6w) ogiodz~ny~h n~ całJ f<l.k. 0óI,
czyć SIę·
flary można przesyłac przez stacJ Q póGdy tak ukoriczył swoje opo~
cźtową kolei W.W. Gorzkowice do Kawieści Bartlomiej, tedy rozwoItlienska.
dząc się znowu i starzy i młodzi
różnych
Łódż 15. Na szosie pabjani~ldl.l pod
n~d owemi urządzeniami księcia
• • .
• •
Ł')dzią . zabity został z rewolwerlt
ZIemowita i nad owym rozdziaZ ZIS'nI piotrkowskie!.
pr~ez tl~eżnajoih'ego róbolnik roliiy;
~ lem oarodl1,nad poczciwym zwył'
W· ' ł
tr\dź 13 sierpnia. A"cszto'f'an'ł 8
czajem praojców i nade świętą I
Mrz~g od, d. l? b. ill:
czoraJ by ludzi ~ bandy terory~tów, ~t!}rz~' dow iarą Chrześciańską, pytali Bar- i w naszej sta~ożytn~J ~wlątY,ni doroczn~ konywali zabójstw i napadów. :lina~fomieja, czy też nie zna znowu I odpust W~l~bowZlęCla NaJś,:. . Marp leziono brauningi i literatu~ nitidoJakic h pieśni na one czasy. Tedy : Panny, na kt~ry ludu zgromil.dzile SH~ zwolenie;
on na to: jako i na Ziemowito- I z górą 15 tysl~cy.
, '
. .
W PabJanicaei1 yabito właścicida
we, tak i na Mieszkowe czas v ,
Prz,ybyło k~l~a ko~paDli, poml~dz~ cukki'ni.
znam pieśni, i obie wam zaśpi~- kt6re1lll . w yrózmała SIQ , ~omparua ,z
W Zgierzu zabito rvbotriika.
wam. A oto na Ziemowita tak WłodoWlC, _na czele ze swoiIh proboszWe wsi Grabieniec pod L dzi"
śpiewają'
i orklestrł\,
zabito robotnika. '
.
IczemSumę
celebr?wal ks. O~ara proDal za króla Ziemowita,
boszcz z WIodoWlc, Słowo Boze w podZ ziemi Kaliskiej.
P ł
P l
hl b . t l ! niosły ch sło wach wygłosił proboszcz z
e no w o sce c e a, zy a '1 Pińczyc ks. Daniel Piotrowski. W konSieradz 11. Pomiędzy Sieradzem
Ale był i złego zaród,
Z
W l
b'
Bo rozdzielon cały naród!
Ifesjonałach zasiadło 8 kap ł anów.
a duńską
o Ił za Ity został starszy
I
l'odczas procesji z Naj św. Sakra- strażnik.
Wielki naród na dwie strony,
mentem, dziewczatka 4-letllie z miejscoTurek. W. sobotę przywieziono do
O mój ~oże rozdzielony!
, nej ochronki ilypały kwiat.ki i o~kiestra Turkn, 13-letmeg~ chłopca,. areszt?waKlejże, wolał kmieć da wszędZ Ie, l przygrywała. Chór, .pod klernnk,1em or- nego. przy. następuJącyc~ okolJcznośC1~ch.
Naród znowu jeden będziQ!
I ganisty wykonał
pIękną Mszę Sw. Na W )~dn~J z WSI. Ok?~lcznych zamoznJ:
rynkn zgromadziło się runóstwo krama· włosclamn powróClł p'Jany do domu l
A oto na Mieczysława pie r- rzy, z jadłem i dewocj onaljami, oraz n- będąc. w ~ta!lie podnieconym, zaczął bić
Wszego tedy znowu tak śpie- staVl iony był karuzel.
Ż?!lę l dZlecI. Zona <hcąc n.astraszyć
w ają:
Nier rzyjemnie było patrzeć, jak na pIJanego: z~wolu.ła na ~3 letn~eg() sykaruzelu kręcili się d\łrośli Indzie.
na: "wez flm~ I strzelaj do Ojca ~ Ma·
Mieczysław to pierwszy, stary,
Do Związku Katolickiego codziennie lec nie namyślając sią długo, l/ O rwał
Zaszczepiciel świętej wiary!
nowi członkowie zapisują się.
dnbe:tówk.! stojącą w rogu, zmit:rzył i
Chrystusowej ~wiary świ ętej,
Proboszcz nasz ks. Romuald \Vój- położjł ojca trnpem na miejscu.
Aż po d~iś dzień niepojętej!
cik w przyszły Czwartek wyje~dza z
Z ziemi radomskiej.
pobożną pielgrzymką do ziemi Sw. do
Bo kieby ją ludzie znali,
grobu
Chrystusa
Pana,
w Jerozolimie,
Denków. Sześciu nzbrojonych drabów.
Juścićby się ukochali;
zkąd obiecał opisywa ć wszystko w "Gło· napadło na sklep monopolowy w osadzie
Jako istne Boże syny,
sie Ludn."
Denkowie, pod Ostrowcem, i za brało o·
I nie byłoby już winjl
Przyjaciel.
kolo 100 rb. gotówką, oraz za kiłkanaś
Kieby, jak chciał ,Mieszko stary'
\Ve \Vłodawicach, spaliło się 38 cie rubli wódki, poczem oddalili się jak
Jął SIę Naród szczer?e wiary; dQIDÓW n.rieszkalnych i 16 stodół ze naj spokojniej.
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. We Wsi Szewna, w odległości 2-ch
wiorst od Ostrowca, ci~ sami rabusie o·
grabili monopol, zabrali oni ? 1 rb. 41
kop.
W pogoń za rabusiami puścili się
,,'e wBlyst1{~e strony dragoni i ujęli nie·
jakiego F.ranciszka Rurańskiego, przy
którym znaleziono dwa nabite rewol·
wel'y, sztucllną brodę i niebieskie okulary:
We wsi SałtowieJ w pow. iłżeckim
kilku uzbrQjonych bandytów napadło na
sklep monopolowy i grożąc sklepowemu
i jego rodzinie śmiercią, zabrali kilka
butelek wódki i dwo.dniowy docliód w
sum ie -18 . rb. 84 ~op.

I k"
Z ZI8ml'k'
. 18 OC 18J.

Kielce, 11~ Podczas spaceru po~m w alei ku, Karcz6wce doko·
naliO zamachu na naczelnika wię·
zlt--nia, Greckiego.

wo

Z ziemi Warszawskiej

W
W
...
. . u8uwa.. b. pałacu bruhlowaklłłl Jedno z mIeszkan na dole, w są·
8i~,ztyńe ~iur, telegramu. rządowego,
zaJmUje kaSJer głównego bIura telegrafo, p. Weehler.
W d. 14 bm. około go dZ. '±I zrana,
strót nocny, .sto~ący na ~~y Kotz.ebue.
go, usłyszał JakIeś k~ki I wołame o
pomoc. Głos wychodził z otwartego 0kna mieszkania, zajmowanego przez p.
Wechtera. Stróż wpadł do środka gma·
chu, zaalarmował dyżurnych woźnych i
udano się do mieszkania, zkąd słychać
było wołania
.
'. Na włas~em łóżku, w kałuży krwi,
l~iał Wecbter, dając słabe oznaki życia. Na głowie widniała straszliwa rana
od uderzenia jakimś ci~żarem skutkiem
czego Mkła czaszka.
Zawezw:ano Pogotowie, które ranionago odWIozło do szpitala Dzieciątka
Jezus.
. Zawia~omiona policja zaczęła badame. na IDlejscu wypadku. Przedewszy.
stbem warty wojskowe zeznały, że, 0prócz zwykłych interesantów, wchodzący~h do. sali z telegramami, nikt nie
zbhżał SI~ ?O gmachu, ani też nie usiłowa! 'Y'eJśc lub wyjść przez okno, jak
to w. pIerwszej. chwili mniemano, acz·
kol wIek możlIwe jest, że sprawca za·
mach~, skorzyst~ws~y z ~hwili, uniknął
uwagI wartownika I uciekł przez otwarte okno.
. .
Obok ayplalni p. Wecbtera spał woź·
ny telegra~u, Jerzy Kuksow; zeznaje on,
~~ rozbudzIł ~ ~y~, a gdy zerwał
Sl~ z ł?żka, ujrzał Jakiegoś. człowieka
uClek~Jąeego, który lS.0 zranił ~~iem w
ręk~ I WJr~ał mu SIę w ch'W!h, gdy
Kuksow JllZ go trzymał za odZież.
Kuksowa P? tern zeznaniu areszto·
w~no. W SZpItalu zaś .wykazały oględziny, że Wechter mUSIał otrzymać potę1:ny cios w głewę obuchem .siekiery
ln~ młotem, a oprócz tego zramony był
nozem.

)J
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Stan p~ Wechtera jest beznadziejny,
aczkolwiek żyje on jeszcze.
Warszawa. W d. . 13 b. m. o godz.
1 i pól po południu przez ul. Wronią
przechodziło dwuch agentów ochr/)lly;
nagle do agentów podbieglo kilku mlo·
dych męzczyzn i dali do nich szereg
strzałów. . Agenci odpowiedzieli strza-

pomocy, ludność ~ 'popłochU
do ucieczki. Z oddziału
wego napastnicy wyszli na ulicę
udali się w kierunku Dubicy,
rzucając proklamacje i śpiewając
śni rewolucyjne. Nie spieszyli
oni, lecz szli wojno '\Vśród _
ciekawych. Dopiero, gdy zjawiło
trzech strażoikó,,· , zaczęli
łami.
Wymieniono kilkadziesiąt strzałów, zrzuci wszy z wozu s
poczem napastnicy rozbiegli ~ię, pozo- ciauina, popędzili cwałem.
stawiając jednego ze swych towarżyszow CJ ścigali ich wozem paro
Minąwszy wieś Dubicę,
zabitego.
Jeden z agentów 22 ·letni Zenobjusz zeskoczyli z wozu i rzucili
Iwanow otrzymał postrzał uda. Dru· krzaki, a następnie 1'a pola i
gi agent został lekko zraniony w ra- ku wsi Rowaczko. Strażnicy
się na konie, ale te były
mię·Podczas wymiany strzałów zostali siedli
i pościg się nie udał.- Widziano je·
rallieni, przechodzący przez ulicę' B·let· szcze uciekajęćych w lesie komarowo
nia Marja Reichtein (postrzał nogi) i skim i żeleźn.ińskim, w którym atoli
la·letni Jan Dębowski (postrzał no- zniknęli już hez śladu.
gi).
Niezwłocznie na miejsce krWa\Veg'o
Ruś.
zajścia przybyły silne oddziały policji i
wOlska i rozpoczęto reWizje w niektó.
J
.h
Wilno. Sąd wojenny rv zpoznaw~ł
h d
ryc .Ar~:~~~no
dwuch młodzieńców w Wilnie sprawę mieszc-zan m. Wł'
pod zarzutem współudziału w napadzie. dze -- Tewela Gordona- (20 lat) i Ap' te
to
.
kilk
leksandraKraśniakowa (20 lat); oskur·
rocz go aresz wano Jeszcze
a o· żenI' 20 czerwca 1906 roku odbyvo
sób
'Podczas wymiany strzałów podobno próby strzel~nia z rewolweru w
zranionych zostało kilka innych osób.
sach koło "Zelaznej Chatki",
..
policja usiłowała ich ar ;sztować,
Warsz8:w~ 13 sl.e~pn~a .. Na ~ogu uciekają do miasta, czterokrotnie zra;
ul.. Prostej ~ WromeJ m(;l'Ą'l~domII~- nHi z rewol w.eru na Ulicy BobrujsJde)
dZIe str~elalt do patrolu, zramony' stóJ' stójkowego Zukowskiego i na Zbo·
kowy, Jeden z napastników zabIty.
żowym Rynku stójkowego Beki~za.
Z i I S· dla k' j
Sąd wojenny skazał Kraśnia~o\Va
Z 8m
le
c 18 •
na karę śmierci przez powieszeme, 8
Z Włodawy donoszą do "Warsz. Gordona uniewinnił
.
Oniew.: W niedzielę zeszłą w Wisz·
Troki 15. W Landwarowie aresz to·
nicy zebrało się 1,000 ludzi ze wsi wano młodego żyda, przy kt?fyD1
okolicZhych. O g. 11 r. do oddziału znaleziono 13 nabitych b(Jmb l pll'
pocztowo· telegraficznego, znajdują - dełk.o z nabojami dyna.miwwy mi.
cego si~ w punkcie bardzo ożywio·
Kijów 15. W oddziale pocztoWY~
nym, weszło 4 ludzi i grożąc brau- na dworcu kolejowym w Kaziatynl6
nin gam i krzyknęli "Prosimy wstać i ze skarbca pochwycono 14~ pakiet6\VJ
nic ruszać się z miejsca". W biu- zawierających 25,221 rb.
rze podówczas znajdował się naczeł ·
W pow. trockim niedawno zaszedl
nik oddziała, Niedźwiecki, urzędnik wypadek nieprzyjęcia przez j e~nedgo
Dobrjan i interesant kupiec. Na żą z tamtejszych proboszczów kSlę. za
danie napastników 'p. Niedźwiecki G., miejscowego obywatela. za ?J :
d
oddal im klucze od kasy, z które i chrze~tnego. Odmowę swą t,Slą,
zabrali 556 rb. 26 kop. gotó w ką, za popierał tern, że skoro ktoś chc~ ~~
161 rb. marek pocztowych i za 3,308 goś przyprowadzać do wbry, ,,:iD,łe 8
rb. marek stemplowych, oraz rewol- sam przepisy tej wiary wypałnweJ"s
wer Smita i Wessona. Jeden z na· wspomniany ubywatel wciąż ~o~rn!~,
pastników wybiegł do kuchni, przy- się z przykazaniami Boskieml l k
niósł ztamtąd topór i rozbił nim a· ścielnemi.
. _
parat telegraficzny, W tym samym
Obywatel ów czując się zrue~lIsl
czasie u wejścia od ulicy stało 3 żony m taką vpinią kapłana, W!1l~3
wspólników napadu; z nich dwaj przeciw niemu skargę do na.czeln~ .
z mauzerami, a trzeci z brauningiem. ziemskiego, żądając ukaranIa kSlę
i ze sztandarem czerwonym znapi. dza.
. d n1
sem "Polska partja socjalistyczna.
Skarga ta osiągnęła p o~ą a o.
Niech żyje rewolucja".
skatek, gdyż naczelnik 5 r~Wdlru Pnll
Na ulicy było kilkuset żydów i wiatu trockiego, skazał kSlę
dni
włościan, którzy spokojnie przygląda· grzywny w ilości 16 rab. lub
li się zajściu i dopiero, gdy z okna aresztu.
o'
miesz~ania p. Nie~źwickiego wysko·
Od wyroku tego ksiądz G. od~;
czyła Jego córka l zaczęła wzywać łał się dQ ~jazdu, który po rozP
się
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wydał

wyrok u - wskazanego w traktacie portsmuckim z napełniony podróżnymi, wpadły do fzednia 23 sierpnia 1905 r., jak również ki. W wagonie znajdowało się aO
dokonano-jak z treścią specjalnych umów, zawartych osób, z ~tórych ani jednej nie zdołano
si "Dz. Kijowski" - ohydnego pomiędzy Rosją a Japonją.
uratow.ac. .
.
całej rodziny zamoZnł'go wło2) Obie strony uznają niezależn9ść
~rolew~ec 11. Woli. Podczas ĆWI'l'rof. Lagody.
i całość terytorjum cesdrstwa Chińsk~e- Clen batalIon6w ~o~ton?wy?h na rzeSprawa przedstawia się jak nastę- go, zasadę całkowitego rów~ouprawme. c.e Arno pr~ewroclł Sl~ Je.den. ponnia w stosunku do handlu 1 przemysłu ton. UtonęlI: feldfebel I 8 zołmerly.
wszystkich narodowości, wchodzących
w skład tego mocarstwa i obowiązują
się popierać i bronić zachowania stanu
Myśli.
obecnego i wymienionej zasady wszelBogactwo bez nauki _ to potrawa
kiemi środkami pokojowemi, jakie są w
ich mocy.
bez soli.
Perm 15. We wsi Faetena pow.
wierchotewskiego ze sklepu monopoos6b skierowała się do domu lowego pochwycono 400 rb. MieszNie ten ubogi, kto mało ma, lecz
kańcy zaczęli ścigać napastRik6w i ten kto mało umie.
wszy okno, rozbudzili go- jednego ranili. Napastnicy rzucili
zaczęli bić ją wałkiem, bombę, kt6ra wybuchła bez szkody
Zbłądzić każdy może, ale upit-r'ać
pieniędzy.
i w zamieszaniu uciekli.
jej się uciec na podwórze
Batum 15. Wieczorem w pobliżu sią przy swym błędzie - może t) łko
tam zaczęła wołać o pomoc.
bulwaru został raniony członek zarzą- głupi.
Wtedy- rozbójnicy wybiegli i zar- du miejskiego dokt6r Wolski.
ją·
Ryga 14. Na ul. Wielkiej-SoborPrzywilej śmiania się z ludzi dowZa rozbójnikami wyszły z chaty nej w jednym z domów znaleziono cipnych posiadają głupcy.
dzieci: chłopiec 6 letni i dwie dziew- na strychu 10,000 broszur rewolucyjl? i 10 lat. Jedna z dzie~czy- Dych oraz proklamacje.
Raj staje się dla nas d9piero wtedy
niosła na r~ku swoją siostrę, roNowe·Czerkask 14. W pobliżu staniniemowlę.
cy Kagalnickiej czterech jeźdźc6w rajem, gdy zostaliśmy z niego wypę
Skończywszy z matką, rozbójrucy obrabowało duchownego, związawszy dzeni,
dzieciom wejść z powrotem do przedtem jego i furmana.
.
i tam zabili uderzeniem noża
Sarapuł 15. Do mieszkania staroPrawdziwa miłość - słodzi cierpiea. Jedną z dziewczynek poka- sty w Iżowsku rzucono bombę. Po- nia.
nożami, lecz żyje ona jeszcze. szkodawanych niema. Aresztowano 4
-00dziewczynce udało się uciec. podejrzanych.
Jest wielu ludzi, którzy na bogalę zostało pokaleczone w czaSewastopol 15. Wystrzałem z re- tych patrzą jakoby przez dziwne oku.
torturowania matki.
welweru raniony ;został wachmistrz lary: bogacz głupi wydaje im się mą-_
Na krzyk dziewczynki zbiegU się żandarmski i zabity syn uczeń gim- drym, garbaty prostym, stary młodym.
rożbójnicy byli wówczas na nazjum realnego.
- W ich oczach pieniądz wszystko
ztlbaczywszy zbiegających się
Nowoczerkask, 11. Na stacji zde- zmienia, pokrywa i upiększa. Nie bł\dź
oddalili si~ nad Dniepr l rzył się pociąg manewruj.ący z to- z liczby tych nieroznmnych; pamiętaj,
łódką·
warowo-osobowymi. RozbIty wagon że te metalowe blaszki i te płatki paLandwarowie aresztowano pa- towarowy, uszkodzony parowóz ~raz. pierowe, nigdy człowieka lepszym nie
kt6ry jechał do Grodna. ~na · kilka wagon6w. Smiertelnie ramony czynią; owszem, nieraz serce przed <lo.
przy nim 30 funt6w dynami- pomocnik maszynisty, pasażerowie brym czynem zamykają.
l 70 lasek rtęci wybuchowej.
ocaleli.
Ekaterynosław, 11.
W okręgu
Gdy pieniądze- posiadasz, nie zapo.
. przemysłowym 7 -miu napastników doPetersb~g, 14 b:m. W dnm 3? lip- konało napadu na sklep monopolo- minaj, że są one bOSKie, nie twoje-i
używaj ich uczciwie.
r.b. p.odpl~aną została.konwellcJ~ r~: wy. Zabrano 1,865 rubli.
- Japonska ~r~śCI na~tępuJąceJ.
Kostroma 12. Strajk w fabrykach
Jego C~sarskieJ .MOŚCI Cesar:z~ tutejszych zakończony.
Robotnicy
Lepsza chałupa w swoim kraju, niź1_ rz~d. Jego cesarSkIej przystąpili do pracy na warunkaeh li pałac na obczyźnie.
cesarza J.apons~ego, pragnąc u- poprzednich.
ć stosunki pok~Jo:we dobrego sąEkaterynodar, 9 sierpnia. W Arma- - - - - - - . - - - - - - - tak szczęślh~:e przywrócone wirze bandyci napadli w nooy na trzy
Ż .A. :e '::t:' y. .
ą a JaponJą, o~a~ pragnąc domy, w jednym zamordowali dzieoko
powody do porozuIDlen na przy- w kołysce. Wykryto tam trupa robotWET za WET.
w stosunkach obu mocarstw, zgo- 'k
się na następujące warunki:
ID a.
._ Panie, wszak pan Mazur?
1) Każda ze stron podpisanych obo_ Tak jest.
jest uszanować całość terytorPowiedz mi pan, czy to prawda,
wzajemnie i wszelkie prawa, bę
że Mazur Iodzi sią ślepy i dopiero dzie.
t
wynikiem z tej lub drugiej strony
. t
d'
l d
{ aktat6w obowiązującyoh, konwencji i
Straszne nieszczęście kolejow~ wy- Wlą ego ma przeg ą a na O?zy.
a ko~tr~w, zawartych między nimi darzyło się w niedzielę w poludme na
-:- Pra~da,. a1e czy .uWlerl! pan,
Za O~~ kopje, lktórych do akt będą torze kolejowym Angers-Poitiers, we że Jak dziewlfl~go ~I~ przeJl'zy, to
strlUiemane pomiędzy związane umową Francji. Przeohodzący przez rzekę Lo- głupców przez ŚCIanę WIdZI...
~ ony, ~ ile prawa te zgadzają się z arę pociąg zdruzgotał poręcz mostu, a
a~adamI ogólnego równouprawnienia, lokomotywa i następny wagon 3 kl.,
Ul""q~J_Y.
We wsi Tałdykach
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Ks. A. Zarzycki. Za kw.

III

i IV roku 'I

bieżącego lJa,leży się rb. 1.20 k.
"Ę,ATOLlKOWI". Nie wierzymy aże-

Związak katolicki, przecież nie jest
stowarzyszeniem do moqlenia się , a 0wszem do tego, żeby lud zjednoczyć w
milości bliźniego, podawać mu cświatę,
przez zakradanie szkól, CZ) telni. bibljotel{. n~stępnie żeby lud wydrzeć z ty.
dowsluch szponów, przez zakl,\danie
sklepów chrześciańskich spożywczych ,
kólek rolmczych i t. p.
.
O tern przyjaciele nasi żydzi wiedzą.
tego się boją i dla tego takim jadem
nienawiści do duch owie(l.~ twa
ziej ą.
Przeciei; księża nasi, poc hodzą z wśró d
nas. to nasi bracia, a nie z obcych krajów, więc jeżeli występujemy prze ciwk o
duchowieństwu . to wy !' tępuj emy przeciwko sobie.
Dobrze pan robi, że w duchu lmtolic·
kim i narodowym oświatę rozpowszech nia. zO'ltawi pan po sobie nie zatar te
wsp omnienie wśród braci_

Wskutek wi~kszych ~o by w Nr. 41 "Ech kieleckich,'.' artykuł
"Dokąd nas oni zaprowadzą" plsal chloprolnik
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Częstochowa,

Aleja III dom

własny.

Wykonywa: pomniki, figury, f>0rtrety!
roboty kościelne, budowlane ,l
inne w zakres wchodzące, po cen!\G)
umiarkowanych.
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