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TREŚĆ ZESZYTUl
W Mcksy!(u ogromna rado';;c ! _ ,,0, jakaz ufnoś~ w mt'nl Sfę sercu ro~
dzi!" - W sionce odziana (wiersz). - Znów dwa uzdrowienia lLdowre.
D1aucgo nawrócU się prof. WIndle? - Nagroda poety. - Od", a:tne uczuenle MaIki Naj~w. przez Ii",leckle~o dostojnika. - Wymiana dokumen _
tów ratyllkacyjnych Układ u Lalennski'ego. - Ojciec św. do r obotniko\\'.
Cofają się

nika. -

z nad przepaści ... -

Iskierki. -

JeszCJ:e wcl~1: mo!na. -

Podziękowania.

-

Niepokalanej

Na .,Rycerza Niepokalanej"

Idę .•.
dzlękuja". -

-

Kro-

Pl0~Zą,

złożyli zł.:

Blonle S"'erskl 10. Ble.ułl sto. , Kaml~skr S. Bedlno Koloddflnk .. II. Blelsk
Podl. Scllenker 10. 8Is,,"wll!u. FrancJ. Kucha .. k .. 10 h., Duba.O .... "a SIl fr •• B.~I~c
C. r ysI6~ na 2. B"e.I<O Krbl S. Cellny Sonowka l O. Cu:.tochowa W,eno .. k 2. Chle'
wlska Wlat,owska~. Dąb,owka Kobl .... yek. 13. Gr"'d~l .. e kla <;d~lna Z•• ~bskl S.
Cil llllany H.yea J 1,50, Grodno TII/odol"ckIIO, Bohdallowln 5, OOaClyee T".cj.ne 10.
Hotll ble .. K.wleko 2. Hall c: .. N-ado.oina 5. lIowo Bwkow.ka S. IwonIn 1'I1", vchtow ...
2, J.now Lub. I\damanek 5. Koń.kl .. Lao'm.n , O. Krle~le .. SIII.t.kle",!c, 5. Ka to_
wIc .. Llppok S. Kwłłez Łodygowa 5. Kreehow Prosku,n lekl 2. Kralo.6w Gwhdowa S.
LenIn Zamojska 3,5'. Lub !łłn Katmlerskl S. Oudzhbkl S. Lwow KOIłowaka S. Plotrow_
.ka 5. Lute •• Rejowa 2. Linki poręb,.-kł 4. t.flcul S.ylle. 5. Ł~dt ""usl.lowa U. MI·
noga ~ .. amkow .. a 5, Machory S"'''''~_'':erowna 5.50. /o'ehy S.cho .. ow ... l, /I'Iyslynle"
Ks. Oh.nde. S. Ostrowiec: Klei. Chaly"kowa 4. Olplny Prus 5. Odel5k Slymba,skl S.
Po/a ZI"IIII.ka S. Pabjanlee KraJewska od Cli. M. I. 10. P .. "myślany l1ytn.,o",a S.
POln all BIedna 3. Kubl"" 2. Krukowa S. Pawll"ka ID. 1'1 . 1'1 . S. StelatUka S. Paml"tkowo
FUe ge. 3. Podulmue K.Il ...... 2. I'elplln l'Ioeh 1.50. Po.tawy Skibo. 2. RudnIkl·I: ....
dllny Robotnicy 2.65. R)CIOWek Oluabkl 1. Wlnlk 3. Ruda SI. rUnke '. Radom SS.
I'II/o .. te,d.la 1. I'Il1t05 ..' W5kI1. Rybne Rył S. Ró .... ne Woł . Z2tb o"kl 10. ROIr.une
DeuUchner Starochoclce U .. lewl~,owa 9. SuUc!a",Ite KIelIIsk! 5. Slem anow te SI.
8.yi 3, litDra W!"i Dlen 10. Stara /l'llIos ... UsilIsk. S. Stanlsławow kJWa.u. Ks.
p . . . kłe .... l<::~ 10. Sld.ln. Stramtk 5. ZAJą"owa 5. Sambor De c"ow~. 2. liok%w kJR ..,·
uo"'. Tę",a H.4~. St.nls/awow C• .,.wlll~ka 2.5l. Sokolnlkl ,.,o ... leka 16. Swlęclany
Stalln)k 2. Suw,,/kl Zelepulark~ 5. Tarnowskie Gbr) KOh.owa 1.S~. Trleblnla T....
młakowa 5, T.rnobruo Duklet S. Uabu Ib"k 5. Warszawa Pnc,o/ko,"skt SIl, Jawo.sk.
3.50. Zb)s.)tI~kl S,~O, WultatlJkl 1.50. WI ~~o",nlca KrLk l. W'law)' OI"I",,,k S. 5. Gle·
larek K. 5. WęgrOw Cli. /1'1. r. I~. Wolkowysk buj.nowlkI5. ZAlul"e Coęslkowskl 2.
Zawld. Pn)by ..ewska od Cli. /1'1. I. 15.50. Zo/)"I. OalletOwna 5. Zaleszez)kł Oubl5 5.

Skladajqcy ofiary na rozbudewę Niepoko[anowa
olrzynwją każdorazowo noj$wieżJze stąd widoczki: wlakiwą zoA nagTodę u'ydzielić raczy 50mu :J\tJEP()}(ALANA: do :Jr(iej bowiem
IL'UY5tko uy/qcznie fu 1wleży! ..
I'tAOESŁAI'tO

DO REDA KCJI,

Ks. Mateusz Je!: KU CZCI CHRVSTUSł\ KRÓLA PIENJf\ RELIGIJNE. ladna, do~ć sparz" a bardzo pożyteczna k~iązeczka. w\pelniona wit:r6zaml mlłemi dla ucha i milcmi dl" serca. Młodzież nasz<I. która lak lu·
bi p1c:kne I łatwe wiersze, rozkocha sic: VI kSI 2eczce tej niezawodnie
I - odniesie stąd dla duszy pozy tek niema/y. Wewnątrz udatne r~ciny.
Papier Jasny. uc;:ionkl czytdne. flORES: Ks. Maleusz Jeż, Krak6w, ul.
<';100. M/lrka 10.
llOTE L1STKł. Tłum. Anna Fudakowska. Są to w lekkiej formie
podan~ wskazaniII. rady i spostrZeleni" ~,.ciowe. Nadllje sl~ ksląieC7ka ta
nll pod"rek dla mJodych osób. flORES: Ksic:garnla Kroniki RodLlOnej.
War~law8, plac Zamkowy (Podwale .4).
Jan Benlsz: fRflGMENrV Z ZVCIA J. SWlf\T. PflPIEŹf\ PIUSA XI
W POLSCE. Na b. dobrym papierz~, l ilustracjami wyd!lne fragmenty
sldnowlą kopalnl~ cennych szczegol6wz tego czasu. gdy obecQy N!lmie.~
Inik Chrystusa przebywa l na po{skieJ z,eml. Sir. 76. flORES: Jan Bems2,
l\atollo1ce. ul. Sienklewic2a 24 m. l.
Jl1arJIlII PachnIcki: Pł\PIEŻ PIUS XI ~ ZVWOT I RZf\DV. Wytwornie wydane d2ieJo. z treścią doborową I plt:knem! obriPllml. Rok 1929.
Cena 7 z. 50 gr. flORES: I\sl~flarni<'l h. Woicj~chcl, ?olno!ń. pl. Wolno$ci l.
(Takie: WarS2a .... a, WIlno. Lubl·"
:C·)'--_ __
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RYCERZ NIEPOKALANEJ
Sierpieti 1929.

W MEKSYKU" OGROMNA RADOŚĆ!
Radość,
przeżywał

jakiej poc.iobno kraj ten jeszcze nigdy nie

I

Rl bow iem, wbrew wszelkim rachubom lu dzkim i przewidywaniom, zwłaszcza po upadku ostatniego powstania,
przyszło do porozumie nia mh;dzy rz ądem meksykańskim
a katolickim Kościołem. Kapłani wracają z wygnania,
uwiEtzieni kato licy odzyskują wolnosc, świątynie się napowrót otw i erają i wypełniają, chwała Boża rozbrzmiewa!..
Po trzech latach okrutnego prześladowania - celiqij nu wolność - choć jeszcze niezup ełna.
Plany zniszczenia Wiary świętej - zawiodły.
B. prezyr:łent Calles - z życia politycznego sie:; wycofał. Powiada, że z takim ludem poradzić sobie nie
można.
1\ on nie z samym ludem tylko wojował, lecz
z Chrystusem i Jego niezniszczalnym Kościołem I
Odchodzi pohańbiony prześla dowca - a może go
teraz łas ka Boża prześladować' poczn ie ł ... Po tylu przejś
ciach i krwawych a bezskutecznych mozołach ...
Lud katolicki Meksyku spieszy przedewszystkiem
tIumnie do Cudownego Obrazu M.atki Najświętszej w Guadelupe: teraz już pod wodzą swych umiłowanych kapłan ów ... i z dziesiątków tys ię cy serc płynie gorące dzięk
czynienie.
- Na razie tyle. Pogłosek rados nych wiele: które
z nich się urzeczywistnią, odczytają czytelnicy w następ
nych numerach .. Rycerza Niep.okalanej",

Red.

..

•
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,,0 , J AKAL U FN OŚ C
W MEM S I Ę SERCU RODZI l"
Czasy najnowsze są nacechowane wielkiem miłosierdziem
Niepokalanej Dziewicy dla nas' ludzi, a Św i ęci, którzy w nich
działali lub działają
ufnością względem

i

- to jakby pochodnie gorejące miłościa
Tej najlepszej i mjpotężniejszej z matek

W dniu 2 czerwca b. r., jak

donosił w

krótkiej notatce po-

p rzedni . Rycerz", wyniesiony zastal na Pańskie Ołtarze wielki
wychowawca mlodzieży Ks. Jan Bosko. Patrzmy, jak ufalon
M atce N ajświętszej i jak nie doznawał zawodu I
Rozpoczyna sit;: - opowiada jego życiopis - rok 1863.
(Czasy więc nied awne I ) Ksiądz Bosko jest kapłanem od
dwudz iestu dwóch lat. Założył w Turynie trzy O ratorja, do któ·
rych każdej n iedzieli UCzE:szczało przeszło tysiąc dz ieci i mlo·
d ":\lz ieiy. M arja prowadzi/a Swego sługE: jak gdyby za rE:kE: i s ł usz·
nie ks. Bosko powiadał: "Bez pomocy Marji nie mógłbym nic
zdzia łać.·
I istotnie, w jego snach mistycznych NajświE:tsza
Panna zapow i adała mu przyszłość podj(tych prac, zach(cała go
do wytrwałości i zapewnia/a mu Swoją opiekE:. Ks. Bosko w do·
wód wdziE:czności umyślił zbudować piękny kościół pod wezwaniem Najśw i E:tszej Panny Wspomożycie l ki. Pius IX pobłogosła 
wi/ ten zamysł, i w f. 1863 powzięto plan, a w r. 1865 założono
pierwsze fundamenta. Tego dnia ksiądz Bosko nie miał nic
w kasie, a jednak wybudowanie tego kościoła kosztowało, jak
świadczą rachunki, milion sto tysiE:cy franków.
Naj świE;tsz a
Panna, jak to wykażą nastE;pujące fakta, sama zapła ciła koszta
t ej budowy.
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Nie od rze :::zy bt;dzie
ko z

w s p o mni e ć

tu

rozmow~ księdza

Bo: -

matką.

- iv'\oja mamo , - rzeki ks. Bosko, - chciałbym dosŁać
od m"my trochę pieniędzy na nasze zaldady.
- Mój kochany, ty wiesz dobrze, że nie mam ich wcale.
Sprzedaliśmy tę trochę ziemi w Becehi, ale z tych pieniędzy nic
nie zostalo.
f\ gdyby mama miała pieniądz!", czy da/aby mi je 7
-

Co za pytanie l

Chyba nie wątpisz o tern.

Otóż

to, - rzeki syn, - Matka Boska kocha mnie
napewna hlk, jak ty mamo. Ona ma pieniądze i spodziewam
się, że mi je da.
-

Istotnie Matka Niebieska d3!a dużo pieniędzy synowi ziemi , a w ja ki sposób, zaraz lobaqymy. Cytujemy fakta historyczne opowiedziane w książce "Zycie ks. Bosko" przez dokt ora d' Espiney i p. Ville Franche.
Po za ł ożen i u kamienia węgielnego, ks. Bosko kaza l zawo·
lac p rze d si~b i orcę Józefa Buzzetti i rzeki:
- Nastaw ręce, dam ci zaliczkę. - mów i ąc to otworzy I
swą por t monetkę, z któ rej wysypało się osiem soldów·) na r ę ·
ce nieco zawiedzionego przedsiebiorcy, zas ks. Bosko doda ł:
- nie bój si~. podobnie jak i ja. wiem, że masz zaufanie do
Matk i Boskiej.
I istotnie Matka Boska pomog ł a.
Po uplywie pi~tnastu dni trzeba było zaplacić tysiąc fran·
ków robotnikom z aj ~ tym przy budowie, a którzy nie mogli ju ż
d ł użej czeka c.
Ks. Bosko p r zypomnia ł sobie jedną panią, któ·
ra mu pow i edzia ł a, że byłaby gotowa do wszelkich ofiar. byle
odzyskać zdrowie.
Poszedł tedy do oiej i spytał, czy trwa
w s we m pos tanowie ni u.
- Naturalnie. - odpowiedziała, - i czegobym nie dala ,
gdybym mogła wstać z łóżka i przynajmniej przej śc się po moim
pokoju I
- Ufaj pani i odprawmy wspólnie nowennę do N aj św i ę·
tszej Panny Wspomożycielki.
- Odp rawię dwie nowenny, cztery, ile ksiądz chce.
- Zacznijmy od jednej; pani odmówi każdego wieczora:
"Ojcze nasz", "Zdrowaś", "Chwa la Ojcu" i "Witaj Królowo";
a ja to samo z mej strony, i prócz tego pani przyrzeknie w ra·
zie wyzdrowieni~ złożyć: ofiarę na kościół Najświętszej Panny
Wspomożycielki , budujący się w Valdacco.
Ósmego dnia nowenny, ks. Bosko nie bez wewnętrznej
obawy poszedł pytac się o rezultat.
Drzwi otworzyła mu służąca, wołając:
- f\ ksiądz wie, co się stało!? Pan i wyzdrowiała i wy·
. ) OsIem soldów, mnIej wlc;cel 72 grosze.
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chodziła już dwukrotnie.
Nadeszła i pani rozpromieniona

i

potwierdziła

dobr~

wia-

domość:

-

Tak. ojcze,

wyzdrowiałam; już wychodziłam

do

kościo

ła, ażeby podzi~kow2lć Nafśw ięt szej Pannie; a oto mała ofiara

na wasz

Błog .

kościół w

Valdtcco, jest to pierwsza, ale nie ostatni.,

Jan Bosko wobec swej
Obrllz

Wre;:czyła

pr ze możnej Wspomo życi eIJ.d .

nadesłany

IHlm z Turynu.

mu rulon z tysiącem franków, których tak bar-

d zo potrzebował.
W jakiś czas pótni ej

wybrał się

ks. Bosko w odwiedziny

do barona, komandora Cotta, senatora, którego zastal w lóiku.
- f\ch, mój ojcze, - rzeki baron, - koniec sił';: zbliża;

czuję, że

to ostatni mój wieczór.
A coby uczynił pan baron, gdyby Najświęlsza Panna
WspomożycieJka uzdrowiła go?
- Jeśli mię uzdrowi, będę dawał na Jej kośció ł po dwa
tys i ące franków każdego miesiąca przez pó ł roku.
- Dobrze, wracam do Oratorjum i zarządzę modły ogó J ~
ne. Odwagi!
W trzy dni później ks. Bosko był w swoim pokoju , gdy
wszedl gość. Był b baron Cotta, zdrów zupelnie, który przyszedł z ł ożyć pierwsze przyrzeczone dwa tysiące Iranków, a prócz
tego dużo jeszcze łoży! na kośció ł Matki Boskiej Wspomoży
cielki.
Doktór d'Espiney opowiada dwa zdumiewające zdarzenia
odnoszące się do tej samej epoki.
Dnia 16 listopada 1866 r. gdy ks. Bosko kończył przebu ~
dowę internatu, a przy budowie kośc i oła Najświęłszej Panny
Wspomożycielki pracowano też usilnie, potrzebował na wypta ty wiecLOrne cztery tysiące franków, w swej za ś kasie nje po~
siadał ani centyma.
Rano, ks, Rua, prefekt Ora~orjum św. Franciszka Salezego, z kilku kolegami poszli starać się o pieniądze. Przynieśli
okola jedenastej godziny tysiąc franków z tern głębokiem przeświadczeniem, że wszelkie dalsze starania byłyby ty lko stratą
czasu i że niepodobna zebrać więcej pieniędzy.
Gdy zdawali sprawę ze swych shnań i zmartwieni patrzyl i
na księdza Bosko, ten z uśmiechem zwrócił ich uwagę na dzwonek wzywający do obiadu.
- Wpierw obiad, a potem sprawy poważne, - dodaJ wesolo.
Poszli wszyscy za nim.
W godzinę później, wziął swój kapelusz i skierował się
w stronę PorŁa-Nuova. Szedł na los szczęścia a raczej Opatrzności.
Służący jakiś w liberyj, który stał w bramie jednego
z naj piękniejszych domów, zatrzymal go i poprosił, ażeby wszed ł .
Ks. Bosko nie znal tego domu.
W pokoju zastal człowieka w starszym wieku, leżącego
w l óżku i widocznie bardzo cierpiącego.
Ach, mój ojcze, - rzekł chory,
gdyby to ksiądz
zdrowie mi przywrócił.
- Pragnę tego na równi z panem,
odpowiedział ks.
Bosko, - pan dawno jUl chory?
- Od trzech lat nie wstaję z lóżka. Nie moge się wca le
poruszać, a lekarze nie robią mi nadzie i. Gdybyś ojcze sprawił mi ulgę w cierpieniu, twoje fundacje także zyskałyby na tern.
- Czy tak? To byłoby cudownie. właśnie moje fundacje
potrzebują na dziś wieczorem trzech tysięcy franków.
- Co znów t? - obruszył sie chory, - jeszcze gdyby
szło o trzysta franków, ale trzy tysiące ...
-

i

2:JU

Zak!ada nle ś wi ec nI!. kopule św . Piotra w Rzymie dla wie czornej iluminacji
na cześć nowego Błogos ła wion e go k s i ę dz a Jana Bosko.

- Ni e m ówmy o tern , - r zek ł ks. B osk o i po kilku o gól.
nikach chcia ł go po żegnać.
- Ns, Gjcze, a moje wyzdrowienie 7
- Kochany !ła n ie, ja nie m ogę pana u zd row i ć, tylko sam
Pan Bóg, ale kie dy sit: cziewiek t a rguje ...
- f\leż Ojcze, aż t rzy tysiące frank6w I
- Ja nie nale~am, - I ks. Bosko wsta ł .

-

Ost il te cznie

uprBś

mi, ojcze , choc troch E; ulgi. a w c za-

sie od dziś do kenca raku posta ram sic:: dor!;czyc ci trzy tysi ą·
ce franków.
- Do kotka roku 7. . . Czyż nie p ow i edział e m pa nu, ż e
potrzebuje:: ich ~zisiaj, wiecZC3rem .
- D zisiaj? Wieczorem?.. Nie mam u siebie pieniE;dzy,
ł rzebaby posiać do banku, co wymaga forma l ności.
- Wi~c idź pan sam do banku, to u p rości spraw~.
- Lartujesz ojcze, czyż nie powiedziałem ci, że od t rzech
lat nie wstaję z lóżka.
- U Boga wszystko możliwe. Wezwijmy poś r ednic twa
N ajświętsl.ej Panny Marji Wspomożyciel ki.
Ks. Bosko kazal zgromadzić si~ całej służbie, i zeszło si ~
ich ze trzyd z ieści osób, co dowodzi, że ofiara t rzech tysj ~cy
f ranków nie przechodziła możności tego pana. Odmówił mod·
litwę wspólnie ze w.izytkimi obecnymi i nast~pnie rozkaza l,
ażeby chorego ubrano. Służba si~ wzdrygała.
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w najniebezpieczniejszych

miejscach: na stromej
szczytu.

p ochy łości

I u samego

- U brać pana!? f\leż pan nie używa swych ubrań od
. trzech la t, nawet nie wiadomo, gdzie ich szukać.
- Idżcie i kupcie, - wmieszał siE: zniecierpliwiony chory,
- a le słuchajcie ksiE:dza.
Na tE: scen E: przyszedł lekarz; zdawało mu siE:, że chory
stracił rozum i zakIJnał go, ażeby pozostał w łóżku.
Tymczasem znaleziono ubranie; chory je przywdzial i przechadzał siE: po pokoju, ku niewymownemu zdziwieniu lekarza
i

całej służby.

•
Ka za ł zap r zE:gąć konie, a czekając na powóz, zażąda ł jedzenia, które mu doskonale smakowało.
Sam zeszedł po schodach, wsiadł do powozu, ażeby pojechać do banku i podjąć sumę żądaną przez ksiE:dza Bosko,
a później także wspierał materjalnie jego zakłady.
- Jestem zupełnie zdrów, - po wtarzał niejednokrotnie .
- Pan podnoslsz swe talary z banku, a Najświętsza Panna Wspomożycielka podniosła pana z ł oża, - mówi! śmiejąc
się święty kap/ano
Na milion sto tysięcy franków, które zapłaco n o za budoWE: kościoła, osiemset pięćdziesiąt tysiE:cy wpłynęło jako dzięk·
czynienie za ot rzymane laski, jak świadczy 5::>15 datków.
św.

Jednego dnia zgłosił się do ksiE:dza Bosko do Oratorjum
Franciszka Salezego, pewien lekarz.
- Mówią. ojcze, - rzeki, - że leczycie różnego rodza-
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Wynik

mozoł ów:

wieczorna Iluminacja BazylikI

św.

Piotra.

ju choroby.
- Ja l? wcale nie.

-

Zapewniano mnie, nawet cytowano nazwiska i rodzaj

choroby.

- To pomyłka, panie doktorze, jeśli nie co do faktów, to
cO do przyczyny. Wiele osób przychodzi tuŁaj prosić o laski
za pośrednictwem Najświętszej Panny Wspomożycielki , a jeśli
je otrzymuje;, to tylko dzięki Najświętszej Pan ni e: ja nie mam

w tern żadnego udziału. Wiesz pan przecież, ze Matka Boska
wszystko może.
- Co do mnie, - uśmiechnąl się doktór, - nie wierzę
w cuda. Uwierzyłbym, gdyby Matl~a Boska zec h ciała uczynić
go dla mnie, ale ...
- Dlaczego to ale, doktorze 7 Jeśli pan posiada wiart:
i serce po korne, jak inni, może pan doznać ulgi tak jak j oni.
Powiedz mi pan, na co cie rpisz 7
Doktor opowiedział, że ma konwulsje i że od roku by·
wają o~e coraz czt:stsze, tak, że nie może wychodzie: bez to·
warzysza
- \V takim razie trzeba najprzód oczyści e: sumienie: wy·
spowiadem pana.
Ja mam sit: spowiadae: 7 Ja I 7
- Dlaczegoż nie 7 Czyś pan bez grze chu 7
- Ach, co do tego. . . ale nie wierzt: w spowiedż, ani
w mod!. t.vę. ani w MatkE: Boską, ani nawet w Boga, podobn ie
jak i w cud a.
- A iednak uki~kni; pan i wyspowiadaj się, to nie za·
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Ojciec

św.

oparły

o

modli się przed obrazem nowego Blogos .awionego Jana Bosko.

klęczIl i k,

szkodzi panu, a już przez samą pokorną postawę
siebie laski, których tak ba rdzo potrzebujesz.
Doktór uległ, a ks. Bosko zachęcił go, by
(lim

słowa

wymawiane przy

ściągnie sz

na

powlórzył

za

przeżegnaniu się.

Zdziwił się doktór, że odnalaz ł w pamieci te słowa których nie używał od czterdziestu lat. N astępnie wysłuchał spowiednika, był do głębi wzruszony. modlił się z nim, płakał ,
przyrzekł prowadzić nada l życie chrześcijańskie j skończył na
zupelnem pogodzeniu się z Bogiem.

Po skończonej spowiedzi ks. Bosko uśE:iskal go i rzeki:
- Jesteś pan uleczony l najgrożniejszej choroby, o której nie myślałeś; spodziewam się, że ta druga, która pana tu
sprowadziła, znikn~la równ i eż, a jeś l i spełni sit ta nadzieja, podzię:k~jesz pan Najświ~tszej Pannie, a nie ubogiemu ksi~dzu
Bosko, który jest takim samym grzesznikiem jak pan.
Do l<tór od tej chwili nie mial ani razu napadu konwulsji •

•

•

•

Oto okruchy z jednej karty żywatu Blag. Jana Bosko: bud owa kościoła : f\ tych kart jest tak wiele ...
Okruchy - a już ty le ufności i wzamian za t~ ufność tyJe opieki l
Echem odbija sie to w sercach naszych: wzlatają słowa
p:eśni radosne'
.0, jakaż ufność w mem się: sercu rodzi I ... u
WypiJa ł

./l. K.

•
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CELEM " Rycerza" jest: budzenie
' bezbrzeżn ej ufn ości w do broć i potęgę Niepokalanej.
HASŁEM: " Przez Niepokalaną do
Jezusowego S erca!"

W

słońce

odziana.

Słoń cem łask Bożych juld przyodziana.
Jakby królewskim ploucrem drogocennym,
G'iowę korona wieńczy z gwiazd utkana.
A stopy w.spierasz na ksiłŻYCU zmiennym.
Zapal lem sloricem ul sercach ludzkich znicze,
Gwiazdami rodlJJieć nom szlaki życiowe,
?Jaj zdeptać wszystko, co zmienne, zwoJnicZf'1
J z twą pomocą życie zacząć nowe!

ecy,

Pośredniczka nOlZa u:obec :Boga,

Ucieczka grzuznycn, u:iunycn Wspomoieme,
Nadzieja nasza najJroisza. przebłoga I
"Dozwól nam

poznać wznio~/e życia

cele,

Bogu poświęcić każde nasze tchnienie
l ,hę/nie cierpieć i mi/owoc wiele!

X. Mateusz

Jeż.

zn~w OWA UZDROWIEniA [UOOWnE
c zy LI
dwa nowe dla niedowiarków

k ło poty.

W Westfalji, we wsi R6singshausen - jak donosi agencja
telegraficzna Te!union - dwunastoletni synek rolnika Oestereicha
cierpial na zupelny bezwlad dolnej części cia/a. Wszelkie próby uleczenia chłopca okazały się bezskuteczne. Wobec tego
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zabrano go ze szpita la do domu, gdzie prz e l eż al ca le mi e si ą ce,
a lekarze po ostatecznych wysilkach oświadczyli, że cho róba
jes t naprawdę nie ul eczalna.
W ciągu ostatnich dni ch/opiec, będący ba rdzo religijny m,
zapadł kilkakrotnie w omdlenie. Pewn ego wreszcie dnia opowie·
dzial rodzicom, że mial szczególne widzenie: ukaza ł mu się
Pan Jezus i zapowiedział uzdrowienie na dz i eń dzisiejszy, na
godzi nE: 9 w ieczorem ...

Rodzice

sądzili , że

syn ich postradal

zmysły.

f\l e gdy

nadesza 9 godzina , cho ry najspokojniej zarząda ! ub rania, sa m
sit:: przyodział. wst a ł i zaczął chodzić po izbie.
"Zadziwiające to uleczenie pisze ta 501ma agencja tel. jest prawdziwą zagadką dla świata lekarskiego. Zwrócono si ę
do wybitnych lekarzy o wyjaśnien i e. Policja miejscowa potwierd za zupełnie tE: wiadomość".

FI teraz ~zagadka~ druga:
W maju - powtarzamy za Po l ską Katolicką RgencJ" Prasową doznała cudownego uzdrowienia w Lourdes mieszkanka Monachjum, siostra pielęgniarka Marja F\melja Str6bel , od
; 2 lat całkowicie sparaliżowana.
.
W początkach maja na gorące jej żądan i e umoż li w i ono
ch orej p i elgrzymkę do Lourdes, co połączo n e było ze zrozumiałemi t r udnościami . Dnia 9 maja niesiono j'l podczas procesji eucharystycznej. W ciągu trzech następnych dni chora
p rzyjmowała Komunję św. w grocie i była zanurzana w sadzawce .
Podczas zanuf1enia w dniu 12 maja poczuła nagle silny
1*1 w biodrze i rzekła:
- Mogę chod z ić!
Ja k oż wstała i podesz ł a do stojącej naprzeciw figury liiepo ka lanej Dziewicy, uca ł owa ł a figu r ę i sama, bez niczyjej pomocy •• powróclł a do opiekującyc h się nią l itościwyc h osób. Odtąd s ta n jej zdrowia poprawia ł się szybko, a w trzy dni późni ej,
po pow rocie do Mon achj um, porus z a ł a s i ę ju ż zupełnie swobod nie.
W rodzinne m m ieście wita no ją ra d ośn i e, a ty lko jeden
c zł ow iek b ył moc no zag niewany na · to, co się s ł a ł o i ośw i ad 
c z y ł g ł oś n o: że ~wyp ę dzi histeryczne kobiety~.
B ył to naczelny lekarz szpitala, tajny radca medycyny, doktór Si ttmann.
podobno mason.
r N otując te wi a domość, prasa katolicka Bawarji ·zaznacza ,
ż e gniew jego i podobnych mu niedowiarków jest zupełn i e
z rozu m ia ły. W ostatnich czasach zaszło bowiem tyle wypadkó w, któ re wolnomularzom podobać się nie mogą : rozwiązanie
kwestji rzymskiej i przywrócenie swobody Ojcu św., coraz liczniejsze Konkordaty ze Stolicą Rpostotską, oznaczona stygmatam i Teresa N eumć!n z Konnersreuth, a teraz jeszcze owo uzdrowienie w lourdes ...
Jak i eż to napra wd ę kłopoty ~ają ci, którzy bez Boga
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i Jego wpływów na świat wszystko wyjaśniać sobie postar:owlli I Jakie wciąż twarąe orzechy do zgryzienia 1

N.
P.S. O wspomnianej tu Teresie Neuman opowiemy w rash;:pnym numerze .Rycerza". Może uda się zdobyć la\.. e
il ust racje I
Red.

Dlaczego

nawrócił się

prof. Windle?

W F\nglJI zmar ł Sir Bertri!lrn Windle,

nawrócony o ngiś

z angl ik anizmu na wiarę katolicką. Przed 25-ciu laty przeczyh::1 on dzielo d ora U ttledale'a wyliczające powody, dla któr}ch
rzekomo powrócić do jedności z Kośc i o
Ponieważ po pewnym czasie ks. EJyder napisa / odpowiedź na t(; książkę , więc Wiodle przeczyłał takie i tę
o dpowiedż. Studjując obie rozprawy pu n kt po punkcie. zast ana w ia jąc się nad Ikznemi cytatami z Oj ców Kościoła, dos z e d ł
do przekonania, te jede n z autorów pozwala ~obie na daleko
posu n i ę te dowolności i że czyni to z całą świ<l C omością. Ale
k tóry 7 By znaleić odpowiedt na to pytanie, Wind le poszed ł
do domu paraFjalnego przy kościele katedralnym w Birmingham
i pożyczy ł szereg dzieł z pismami Ojców Kościola. Już przy
porówna n iu pierwszych, różniących się tłumaczeń, wykrzyknął:
• Katolik ma s ł uszność I· Zestawien ie n astęp nych punktów
świ a dczy l o o tern samem: Katolik znów mial sł u szność J W ten
sposób zostaly poddane gruntownej analizie te wszystkie cytat y. Zaufanie profesora do r zetelności kleru anglikańskiego
zachwiaJo się mocno. Windle studjował dalej dzie ła ka tolickie
i wkrót<""e potem odnalazł drogę powrotną do j{ościoła macierzystego.
anglikanie nie
ł em rzymskim.

mogą

N.

Nagroda poety.
Znakomity poeta j dramaturg francuski, Pawe ł Claude!,
zarlllzem ambasado r w Waszyngtonie, nadesła ł nledawno list,
k tóry rzucili snop światla na pięknll postać tego żarliwego poe ty ·katolika. List jest podzięką dla młodego kleryka za s ł owa
uz nania. Claude] pisze:
.Gdy dow i ad uję s i ę, że moje wiersze dały powód do
rozmyśl a nia albo do modlitwy, to znacy, te zdolny był e m
d o zdziałania czegoś dl a tego Boga i dla tej Wiary, którzy mnie
samemu dal i tak wiele, wówczas czuję, iż nie całkiem napfożno tworzyłem i żyłem. Co się tyczy poc hwal ludz i religij nie obojętnych, k tórzy cenią we mnie artystę, to odczuwam je
tylko jako upokorzenie ..• •

N.
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Odważne uczczenie M ątk i Najśw.
przez św i eckiego dostojnika.
Niedawno odbyhi~ Kongres Marjański w mieście hiszpC!lń 
sklem Sewilli. Obecny był przedstawiciel Ojca św" biskupi. ka p/ani a le nie brakło również dostojników świeckich , jak syna
królewskiego Karola, minist rów i ' in nych panów.
W Kongresie brai żywy udział hiszpański minister oświa 
ty Ponte. Gdy mu wypadło przemawiać, rozpoczął wyjaśnie
niem. że osobom na takiem jak on stanowisku nie wolno brać
udz i ału w uroczystościach religijnych tylko dla oka lud u, ale
z glębokie g :> przekonania . dla publicz nego wyznania swej wiary .
I opow i ada ł , czem d la niego samego była j jest Matka NaJświę
tsza. Oto, gdy odumarła go jEslcze dzieckiem matka. popro wadził

i

go ojciec,

żołnierz

hiszpariski, przed

ołtarz

Bogarodzicy,

rz ekł:

- Moje dziecko, nie zostałeś sierotą: matką twofą jest
przecie N<ljśwt: t sza Dziewica Marja!
Na wspomnienie tych chwil, minister wzruszyl s iE: mocno
i prz e rwal na chwile swą mowę. Zrozumiała rzecz, że wzruszenie to udzieliło siE: także sluchaczom .,.
W dalszym ciągu zaznaczał, że cześć i mitość d la Marji
zapadla mu w dusze gleboko, przeto we wszystkich tl u :in iej szych sprawach do Niej się zawsze uciekal, prosząc o pomoc
umiłow a nem "Zdrowaś Marjo·.
Ponieważ pr zemawia ł nie tylko w swoim imieniu, ale tak że w imieniu rządu, więc zaznaczył, że rz ąd te n jest szcze rze
katolicki i Matkę Najświętszą k?cha, bez obawy szyderstwa ze
strony ludzi zmaterjalizowanych, którzy wyzbyli się religji . ale
za to pełni są przesądów j we woreczkach noszą różne cza ro dziejskie amulety, przypis u jąc im niezwykłe siły.
Zakończył
prośbą. by wszyscy uczestnicy Kon gresu, zarówno Hiszpanie, jak i Portugal czycy i f\m e rykanie (tam obecni) mod lili się gorąco o podniesienie d uchowe wszystkich przy
tern wielkiem świE:cie narodów.

S. N.

D laczego Kościdl zowie Marję Matką Miłos ierdziu;' fi/bowiem
Ona przepaśc (Bożtgo miłoJ itrdzia dla J.ogo Iy/ko zechct i jak uchce
otwiera lak dalece, że każdy, chocia żby nojwiększy grusznik, skoro
'l'0 pojreJnidwem Swojem lo Najświębzo z e Su;ięlych poprZf', Tlie zginie.
SW. BERNARD,
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Wym iana dokumentów raty fikacyjnych
Układu L at erańsk i ego .
f\ czkolwiek zgoda mi~dzy Stolicą f\postol ską a rząde m
wioski m nasŁala już w dniu 12 lutego ,b. r., jednak urz~dowo
załatwiano tę wielką sprawę dopiero w cztery miesiące póżnie; ,
bo dnia 7 czerwca o Qodzinie 11 rano.

Wtedy to z jednej $tro-

Podpis anie U kła du La teratiSklego: siedzi K ard y n a ł Oas parri. po
Jego prawej ręce s toi Mussolini, a po lewej - JE. Ks. Bisku p
Borgonglnll> uc a, pierwszy Nu ncj usz Ojca św . przy rząd zie wł osk im.

ny

K ardy n a ł

Gaspa rri, a z drugiej Mussolini podpisali odpowie Układ lateran odtąd prawem.

dnie dokumenty i wre;:czyli je sobie wzajem nie:

s ki s tal

się

f\ zdawało s i ę, że już wszystko znów siE: porozrywa ...
Bo w sejmie, zebranym dla glosowania nad tym Uk ł adem, wyg/o sil M ussolin i taką mowę, że Ojciec św. z boleścią mus i ał się
jej sprzeciwie: niezgodn a by ł a z nauką i wiarą Kościoła katolickiego. Bili radośnie w dłonie m asoni i inne wrogie Koscioł owi Chrystuso~emu paŁęgi, sądząc, że cała sprawa pojedna nia
już się znowu odwlecze.
f\systowałi im również nasi po lscy,
domowi sekciarze i wolnomyśliciele. f\le się zawiedli.
Inna rzecz, że p:>życie z wszec h władnym, a nie dość znającym katechizm, Mussolinim, nie zawsze będzie dla Ojca św.
slodkiem. Zapowiadają się najwiE;ksze nieporozumienia na tle
wychowania młodzieży: wódz odrodzonych Wioch pragną ł by
wszystkich wychować na zdobywców I Niechby wciąż nowe te-
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re ny dla ojczyzny podbijali I -

Ojciec

św. zaś

nie godzi sit::

na to, bo jest Ojcem nie tylko wioskiego. ale także wszystkic h

in nych na rodów: a t ym mag taby s ię dziać krzywda.
P r zysz łość w ręku Boge I To jedno pew ne,
Kośció ł ka tolicki i Past erz Jego sit:: nie obawia ...

że

k h::ski

f. ./l.

Ojciec
P rzyjmuj~c

św.

do robotn ików.

z konce rn m aja

b o tnic francuskich,

l iczącą

pielgrzymkę

robo tn ików i ro-

okolo 2,000 osób, Ojciec

Owa tdj a szwajca rska Ojca

św.

św. w

ba r-

Obejmu/e w posiadanie budy nki

I fere ny przydzielone do wolnego M asia Wa ly k ańsklego .

dzo serdecznem, apelnem arcypasterskiego

namaszczenia

przemówieniu wypowiedział między innemi następujące uwagi:
"Ale mamy jeszcze inny powód cieszyć się widokiem tej
wspanialej pielgrzymk i, zebranej przed Naszemi oczyma. O to,
że reprezentujecie tu FrancjE: pracy pracy, jaką wy pojmu jecie i wykonujecie. Widok pracy zawsze nape ł niał Nasze
serce ba rdzo milemi wrażeniami. Odczuwałiśmy te wrażenia,
gdy przed kilku dniami trzy tysiące robotników metalurgicznyc h
z Lezpośredniego sąsiedztwa Rzym u przybyło do Nas w piel-

grzymce, i podobnie, gdy w czesie rol~u święt e go tyle grup
i pielgrzymek robotników, w tysiącach i dziesią t kach tysh:cy,
p rzybywało szukać w Rzymie uświęcenia dusz.
Tak, praca zawsze dostarcza Nam szl achetnego widoku
i za każdym ra zem, gdy ją obserwu jemy, nie możemy nie dawać wyrazu swego szczególnego upodobania do niej i do pra·
cown ików.
Jeżeli jednak zjawia się p rzed nami praca tak'}, jakej wy
rozumiecie i praktykuj e cie, praca rozumiana i prak tykowana
w naj czystszym i najglębszym duchu ch r ześcijaństwa, WÓwczas
z - :ł ra wdę serce Nasze wype łnia obfitość radości. Wówczas
n j~ m o że my powst r zymać się od slów:
Cześć prac v, która

Granice Miasta Wat ykańsk i ego (obwiedzione bialą HnJą).
W ~rodku Bazylika ś w. Piotra, w tyle ogrody. na lewo seminarja duc how ne, a na prawo palace watykanskie z muzeamI,
urzę d ami, blbljoteką i mieszkaniem Ojca .sw. Przode m piac
ś w. PiotrakrCSlony Iinj" przerywan", gdy:! pod pewnymi
względami będzie on pod lega! wladzom włoskim.

u",prawiedliwia życie i k tóra dos tarcza mu środków utrzymania,
pracy, która daje duszy zadowolenie i najszlachetniejsze radościi
Cześć pracy, będejcej r ównocześnie przez Bo~a ustanowioną
e '~spiacją za g rzechy l udzkości oraz zbio r ową i syntetyc zną
praktyką cnót najwyższyc h! C ześć pracy, która uszlachetnia
życie ludzkie i, jeszcze bardziej, życie chrz eścijańskie! Cześć
pracy. uczczonej, wywyższonej i uwielbionej p rzez Boskiego
Zbaw cę , przez Syna Bo żego, który po~więci l pracy prawie ca le swoje życie i który u c z ynił z niej jeden z naj potężn i ejszyc h
środków naszego Odkupienia powszechnego t C ześć p racy t
K ościół, ta wielka Matka wszystkich, ta n ieporównana
Mistrzyni łu dzi, której wspan i alą manifesta cję wobec caleJ ludz-

-

kości sławi sif! dzisiaj, ten Kościół uczy nas oceniać sprawiedliwie praCE; i czynić z nie~ środek podniesienia moralnego
i uświęcenia.
Pracujcie wiE;C, drodzy Synowie i drogie Córki. a bez lad·
nych powątpiewań i bez bojaźni l Ufajcie tej Matce, tej Mis-

trqni. tej Wychowawczyni, iaką jest Kościół. On nie dozwoli
duszom waszym przystawać do tej strasznej filozofji, która
kwest je społeczne, te kwestie tak bardzo ludzkie, chciałaby
rozwiązać w sposób nieJudzki, t. j. zapomocą twardej i ostrej
konkurencji; przez okrutną walkę o życie, przez brutalne popieranie tylko mocnych , przez jeszcze brutalniejsze usuwanie

slabych. Nie, podobne zasady nie znajdą tu nigdy najmn iejszego
pobtażania l F\ni też te, któreby jednostkę chciały unicestwić
w zbiorowo:ki, podczas gdy wszystko winno slufyc podniesieniu każdej duszy, skoro Zbawca, dając za każdą z nich Swą
Krew i ofiarowując, przygotowując im wszelkie skarby życiC!!
duchowego, pragnął zbawi't wszystkie dusze."
Tak przemawiał Ojciec ~w., Namiestnik Chrystusa i najwyższy Pasterz Jego Kościoła, do robotników francuskich - t~k
i do wszystkich przemawia.

CJy Królem je3t ten, kl6ry Jię z :?{ojiwięlnej 'Dziewiry noro'
dzil, M(lfko Jego za Królowę i Paniq koniecznie poczytaną być winna.
Sw. ATANAZY.

Cofają s i ę

z nad

przep aś ci ..•

Departament handlu w Waszyngtonie podaje do wiadomoś·
ci, że równ ież i w ostatn im roku liczba małżer'lstw w Stanl'lch
Zjednoczonych Hm. Półn. zmniejszyła się, a natomiast wzrosła
liczba rozwodów. Nie bezpie cz eństwo z roku na rok staje siE:
coraz powainiejszem ...
Wobec obojętności sekt protestanckich nil to niebezpieczenstwo, odezwa, jaką niedawno ogłos ili "biskupi~ metodystyczni, musiała w sferach katolickich wywrzeć jaknajłepsze wrażenie. Brzmi ona tak: "Z całym naciskiem po tępiam y rozw ód . zwłaszcza ten, mający na ceł u ponowne małżeństwo, ponieważ niszczy on rodzinę, społeczeństwo , oraz moralną i narodową tężyznę narodu. W obliCZU niebezpiecznego wzrostu tego
Zlil ostrzegamy swój lud przed wszeJkiemi prądami, które star ają się osłabić sumienie ludzkie w tym wzglE:dzie i które przy
pomocy przebiegłych argumentów usiłują spaczilć naukę Ch rysŁ a sa w tej sprawie". wed/o .Szc:r.e,bco".
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Jeszcze wciąż można

l

zgła,zać
lU

3/ę Jo Internatu, ergU Malego Seminarjum
Niepoka/anowit, jak również na [Braci, a czern obJze'~

niej

Ul

poprzednim numerze .1UJcerzo" .

Pr ~!J wyborze sianu warto:
I) przeniełć $ię my;[q UJ olfa/nie

iycla i spojrzeć
cznoJć,

2)

chwile ziemskiego

na Jocze.snoJĆ i wie..
zaJ/ęgnqc rady kap/ana na Spowiedzi Jw.
Ul

lem olwietleniu

~'D"'ES' 00. F...,'.....,•. Nt,";'l,,: ,. T" .. ,. S",. IW•.)

WYJASN IEN IE RYCIN:
Rozbudowana kaplica w 'Nłe pokalanowie. Odbywa się leszowanie
zewm:trznych ~clan. Tylko wśród rekreacyj. bo pozatem - praca nad
" Ryce rzem". W leszowan iu. Jak l we wszystklem, wiele pomagają oko.liczni ludzie. Niech im Niepokalana lo naf,{rodzll

Obec ni .. _ obok wykończon,,' lllt prawie kapUcy buduje .h: co. now'"lo,
n a mIU~k.nla wpierw dla Internl s t6w, • po lem (gdy Olobny Internat Itan l.) I.
Braci. Il ustracje _ poml •• clmy dopiero w nutępnym nUmeru' nie dllt,Ujmy
ler.~!
...

Na prawo, w po środku: wnętrze rozbudowanej kaplicy. Jut teraz
sIc;: lud wierny! Msze święte w niedzielę I śwIęta o godz. 7-meJ
9-tej, ta oslatnla ze słowem Botem . \V powszednie: o godz. 6-teJ. Dotychczasowa kaplica Siuty obecnie na chórek dla Braci,
U dolu: plan okazuJ~cy poIotenie NIepokalanowa względem W.rszawy. Stacja zowie się Szymanów, 11 poczta (w tyln umym budynku!)
Teresln Soch.

r

omieścl
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I d ę .. •
M, w nieznane swialy i szukam W/OMY" dróg,
B óg jest mym drogowskazem i prawdą moją B óg.
G/ozy kaleczą slopI/, n a szalach oJiadl pyl.
Pał perli moje czolo i nieraz brak mi sil...
Ciemno'ść mię olocz,II/a na Jwiecie jestem Mm,
Gosciniec lak zdradliwy ... pelen wyhojóUJ , jam .••
Dusza ma czulo rzuca ciolo i wdała wzwyż,
Gdzie w aureoli jwiatla zwycięski 510i KrzIJż.
N ie mam W/OMego progu, ni jamych bitych dróg.
Prawdq mą, drogowskazem i uczękiem mojem Bog!!!

Garbacz A ntoni.
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BEł\TYFIKł\C.JE.

J8k

(l!'Igłą

I tywo!n" Jest

świę t ość

ka -

tolickiego Kościole, ŚWl8dczą wymownie wciąt nowe bea tyfikacje i k anor lzlIc)e, w których heroiczni boh aterowie cnOI na oltllrze Pańskie ku e7el
wiernych wynoszen i bywają I za przykład do na$ladowania 518 .... llIr 1.
W o bec.lym ro ku Jubileuszowym aglaueni zostali błogosł8 wionymi . PO! I'I
s ł ynnym k s iędzem Bosko . jeszcze: Jezuit!! Klaudjusz de la C o lombi~ re .
kllpuc)n O. Fraflciszek de Campo Rossa, kapł8fl i męczennik o brllldku orml8r'1skiego Komidas Keomurasan i k8rmelihmkll bosa Teresa M atgorz/l tl'.

Wiadomo.

że

nim

Mstąpl

beatyfikacja. przeprow8dz8ne Sil wpie rw

drobi8zgowe procesy i bl!ldllne dWII prl.ynaJm niej zdzi8łane za przyctyn"
Sług! 80żego cud!l.
W~RÓD PIELGRZ YMÓW -

1 POL f'lCY . Do sto licy c hne~djllńs t wa
uslllwicznie liczne j u biłe usz o we pielgrzymki. Z k ońcem czer""'ca
pnyjlll Ojciec św . ró wnież 90 pielgrz) m ów z PolskI. k tórzy przyby!l do
Watyk!! nu z PrymlIsem K!!rd,.n!! lem Hlondem I rektorem inst ytutu polskIe go w Rzymie. \V serdecznem przemówieniu wspomni(lł Ojciec św. ze
szczerem wzruszeniem rMne wyduzenia, jllkich świ!!dkl e m był w cz!! sle
pobytu swego w Polsce, Nil po fegn!lnie ud z ielił bło gos ł awieństwa nie t}' Jko o becnym, !Ile I calej Polsce.
nll pl ywaj łl

WSZĘDZIE USLYSZł\ OJCR ~w.r

Słyr.ny w y n~r(lZCi! wl oskl Wilhe lm
Marconl (któr ego prze c' sl awj(l nasza ry cin!!) buduje Ojcu św . w Wa t )'klln ie
sta cję radjowl! o dbiorczą i nlld!!WCz8.
Zas ięg jej m!! być. zdaniem Marconiego.
t!!k potęiny , że glos Ojca św. doldz e
nie tylko do ws zystkich krlljów Europy.
ale nawe t na dru gą pół kulę , do ł'l me 
r yk i.
KON K OR D ł'l T Z PRUSR MI. M ię 
dzy Stolicą Rpos tolską a PruslImi, J!lko
częścią Rzeszy Niemieckiej. zaw!! r! y wsI!!! Konkordat. który m iędzy lnnem\
t worzy s tolicę b iskupią w B"rllnie, !I lITc yblskupi!! we Wrocławiu . Dotychczu
Wroc ław posI a dał
tylko biskupst wo.
8 8er lin pozb!!wiony by ł I tego.
W nowoz!!w!!rtym K'Jnkord !!cle
pomInięto nieste ty szko lnictwo;
st!lło się l o pod napore m wi c:: kszo~ cI
protest!! ncklej. ktOrll nawet tak nletupełnego Konkordatu s t rawić nie mote.
O J CIEC ~W. DLR Nł'l W RÓC E N lł\
ROSJI. Celem pn: ygol olV!lnill misjonarzy do nawrócenh.. RosJI, zaklll da
Ojciec św. przy Wschodnim Instytucie P!lpleskim w Rzymie osobne Sem lnllrJum pod n!lzwlI ~Rosyjskle św. Teresy od ozieclll t lca Jezus· (.Russlcum
s. There siae II Jesu lnf!lnte"). Obecnie ro bo ty okolo wielkiejlo gmechu
~ą Już n!! ukończeniu .
O t wercle spodziewane Jest w patd2lerniku.
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UDZIAŁ POLSKI W URQCZYSTOSW\CH KU CZCI SW. Wf\Clf\WA.

W st~llcy Czech, Pradze. odbywają się \Ił tym roku wsp!!nlale llrOClysto~d
dla upilmiętnienla lOOO-ej rocznicy ŚW. Wllc lawiI, króla czeskiego, który
chneścijllńslwo \Ił tym kraju i ",Hodzie ugruntował.
Z początkiem l ipca
przybyla do Pragi również pielgrzymka polska \Ił l iczbie ok. 1000 osób.
Dnia 4 lipca urządzono polską akademję. 5 i 7, pochody \Ił slroj8ch ludowych. a 9 koncert chóru katedry poznańskiej z udziałem słynnego Ilrt)sty
Nowowiejskiego. Przewodził uroczystościom Ks. Prymas Kard. Hlond.
obecny był równieź Ks. Arcybiskup Teodorowlcl,
MSZR SW. NR HYDROP L ANIE, Hydroplan, to samolot m ogący
równie dobrze p/ywać po morzu. Ot 6ż ti'Jkim hydroplanem urząd zili plel~
grzymkę jubileuszową do Rzymu księia hiszpańscy, a w~ród podróty od prawiali w powIetrzu Msze św. Pierwszy to wypadek Mszy świętej w powietrzu I
NIESPODZIEWF\NE SKUTKI WYBORÓW F\MERYKF\ŃSKICH. Wiadomo, że podczas ostatnich wyborów na Prezydenta Stanów Zjednoczonycho
F\meryki Północnej, kiera II się ze sobą głÓwnie dwaj kandydacI: katolik
Alfred Smith I protestant Herbe rt Hoover. Ka ndydatura katolika - był"
wlelklem ryzykiem. J akoż wyszedl przeciwnik jego Hoover.
Nlktby nIe przypuszcza ~, co z tej pozornej klęski wyniknie; 010 co
uczciwsI protestanci, napatrzywszy się złośliwym sposobom walki ze strony Ich współwyznawców. a szlachetny ze strony ka tolickiej, teraz, po uspokojeniu umyslów. rozważają to wszystko. porównU j ą i ... przechodzą nit
łono KO$cioła katolickiego. Lepiej lo podzia lato. nli licwe kazan ia misyjnel Na florydzie cala rodzina duchownego prezbyterjańskiego zabrala si~
do badania katoli ckiego ka techizmu; podoba im się to i lada dzień plIslor
wnl! z siedmiorgiem dzie ci zmieni wyznanie. Już artykuły wobro nie nauki katolickiej piszel •..
Podobnie dzieje się i gdzieindziej. Pewien katolicki wydawca naliczył wśród najbliiszego swojego otoczenia 25 nawróceń: wszystkld z powodu wyborów l
PO$WIĘCEN1E MIP.'STf\ QUEBEC MF\TCE NF\J$W. W dnIu 16 czerwca odbylo się w mieście Quebec. w Kanadzie, więc w F\mer~ce. uroczyst e
poświęcenIe tego 100,000 mieszkańcPw l iczącego miasta Matce Najświę
tszej. Wspaniałą procesję prowadził Kardynał Roule au. a na końcu wśró d
ogólnego rozrzewnienia odczytał glośno akt oddanlól ea/ego miasta I'\lepokalanej Dziewicy.
U nas podobna uroczyslośe mlala miejsce we Lw owie jeszcze w r oku 1904, gdy to miasto Niepokalanej się oddllwlll0 ..

WLF\DCF\ INDYJSKI O MISJONI\RZI\CH KF\TOŁICKICH l PR OTESTI\NCKICH. Nawet poganie zauważają zasadniczą rótnicę między sposobami pracy misjonarzy katolickich, a protestllnckich. Gdy korespondent
d~iennikll włoskiego MPopoło d·ltlllia" w swej podróży po indyjskim Deka nie złożył wizytę mllharadiy z Dinajpur. zdumiał się zna j om ością spraW
dotyczących chrześcijaństwa u tego poganln ł! .
Ksl ąż e rozmawiał swobodnIe o różnych religjach chr~e$cijańskich. O prote stanckich stlktach wyrobi/ sobie mniemanie niskie. I\nglikanie I metodyści pracują w służblo
ImperJalizmu angielskiego, zaś pfledstawiciele sekt amerykańskleł> to
przewatnie ~przewrotni oszuścl~. Nł!tom!ast o misjonarzach katolickIch
wyrażał się maharadża z nietajonym podziwem. Zdumiewa go Ich boha·
terskie po~więcenle. Najpochlebniej wyrażał si, o misjonarzach fra nciszkańsk ich i benedyktyńskich: tych misjonarzy poznał najbllżej.
Korespondent dziennika po .... ieda. że mial wraienie. Jakby rozmawIał
z jakim~ gorliwym katoUkiem. a nie przedstawICielem azjatyckiego pogań 
siwa.
MISJONI\RZ FRI\NCISZKI\ŃSKI U JF\POŃSK IEGO CESI\RZI\. W dniu
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25 ezerwca b. T. przyjlII cesarz JlIpoński n<'l lIudjencJl franciszkańskiego
misjonarza Q. Rarjan" Langevin. Podczas serdecznej r ozmowy podkreśla ł
.cesarz swoją źyczllwoS~ dla katolic:l<kh misjonl!lTzy j zlożył m:nanle dll!
tch samozapiucill i poSwi~cenl;:l w pracy, jakiej sl~ podejmują. Na po:że ,3 nllnie podarował cesarz O. ł\drjanowl kosztowną willt; malowani!!,
\II chl'yzantemy I motyle.
WZROST REUGUNOSCI W SZKOlł\CH SOWIECKICH. Nt! podstawie dllnych, zebranych pne"l: ofkjlllne czynniki sowieckie. potwierdza si t;
wielki wzrost religijności \lISIkołach parl s twowych. Na iądllnle rodziców
4 przy poparciu nauczycielstw/! \II niektórych s2:kołach zaprowac:wno spowiedt. 3 dzieci do cerkwi udają siC; \II towarzystwie nauczycieli wprost ze
:szkoły. Na Białorusi sowieckiej na Wielkanoc do szkół prawie nikt nie
'Pr~ysledł, fi we wszystkich szko/llch przerwano lekcje. Nie liczymy wypad~ów. nader licznych, że młodzież szkolna, zorganizowana w chóry, śple·
wa w cerkwiach i kościołach. Co wi,=cej, rillZ po raz powstZlją SZlmorzu'tnie religijne organiz<lcje mlod~ieiy o wybitnym charakterze rycerzy rell ·
~Ijnych, jak np. w Saratowie pow:;lal jeden związek pod nazwą "Stalowa
-GwardjZl Chry s tu s a~, Inny ZliŚ związek pod nazwą .Blały Pionier Chrystu:sa~. które ro~w ijają ożywioną działalno~ć.
Nawet w sowieckich przytu ł 
kach (we wsi Onety. pow. noUński) mlodzież. udając slE: na spoczynek,
.c::hóralnie śpiewa modlitwy przed obrazem. Są to przykłady. powtarzając e
.sit: bardzo czesto i licznie. Mimo olbrzymich wysiłków proplIgandy Zlntyn~llgijnej. niewiadomo skąd sit; bierz e tcn potdny p,=d do religji.
Dlatego
1"1<1 porządek dzienny wysuwa się w Rosji kwest ja t. zw. " czystki" szkolni Ctwa z elementów religijnych, zwłaszcza wSród nauczycielstwa.
W Rosj i wi,=c budzi si,= wielki ruch religijny w szkołach, II w zwlą z 
!ku z tern wladze sowieckie przygotowują nowe przeSIadowanie rellgj i, ja1<0 jeden z punktów pań,twowego progr<lmu".
LEKF\RZE ROSYJSCY R RELlGJR. "Wietzerniaja Moskwa" donosI,
:te centralny komitet bezbożników wydał ode7w,= do lek;!lrzy sowieckich,
w której piętnuje wrogi stosunek lekarzy do ateizmu, Odezwa wymienia
"kilka wypadków zwalczania związku bezbożników przez lekarzy . W Zwie·
'fllgorodzle pod Moskwą konferencja lekarzy uchwalilII, że żaden uczciwy
lekarz nie powinien prowadzić propllgllndy anty religijnej. Prllwle we wszy stkich szpitalach w Moskwie l na prOWlnCj'! lekarxe przywołują do umierllii!lcych chorych duchownych celem udzie enia S!lkramentów, co jest nIedopuSzczalne wed!ug ustaw sowieckich. Odezwa zllpowlada stosowanie os·
t rych represji wzgl,=dem l ekarzy naruszających przeciw religijne ustawy sowIeckie.

U

NI\S.

KONGRESY EUCHf\RYSTYCZNE W SIEDLCRCH I SOSNO W CU.
W dniach od 28 do 30 ClerwCII odbywa!y sl,= r ównoczeSnle dwa Kongre sy
Eucharystyczne: jeden w Siedlcach. zwolany przet Pas t erza diecezji Pod ł a1ikiej Ks, Biskupa Przetd~ieckiego (zaprasza ł gorliwy Pasterz również Innowiercówl). !I drugi w Sosnowcu, mie~cie typowo fabrycznem. ze w:szyst·
~lemi p!ynącemi stąd ujemneml stronami zwolany prze z praNdzlwego
.ojca robotników Ks. BiskuplI Kubln,= .
Obydwa były pot,=żną manifes t acją rzesz wiernego polskiego ludu.
W uroczystych procesjllch brlll y udzia ł wlelotys!,=czne tiu my: w SOsnOwcu
.ok, 50,000. a w Siedlcllch po dwakroć tyle! UŚwietn il i również obecnoścl ll
:swoją uroczystości te R r cybiskupl I Biskupi sąsiednich diece~yJ.
Jeno
.kap111nów dla s luchllnia spuwledzi nie dostawllło wobec ogromn y ch zwa·
4isk ludu dsnllcego 151,= do konfesjo n a łów.
Wilkom w owc~ej skórze nie podobało sl,= to blIr dzo: lo też w SoISnowcu poczyniOne by ł y ju ż przygolowanlll do rozbicia Kongres ll pr ze z
.-ozrzucanle podburzają<:ych ulotek I wszczynanie awan tur. Van Jezus
lednak do tego nie dopuścII, Policja zaslIdzk,= wc zas wykryłlI,
O go r liW<Jści Rrcypasterzy urządxających te zbawcze uroczystości
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IZIŚ ..... rlldczy chotby to, te Ks. Biskup Kublnll przemówIeniami III::
glos sobie nadwyrc;iy/ 1 w trzecim dniu ochrypł już lupelnle.
Toczy siC; WlIlkl! o zagrożone . nieśmiertelne dusze!

niech

DZIEŃ DOBREJ PRł\SY W WRRSZF\WJE. Z Inlcj!lt)'wy JE. Ks. Biskupli Szlllgowsklego odb}" się \Ił W!HSUIWle dnia 16 uerwca, \Ił niedzielI; ..
Dzień dobrej Prllsy. majllcy ne eetu popllrcie czasopis m stojących na gruncie klltolłckim. Przed kościo/8mi poustllwlano stoliki, na których porozklad!lno numery różnych pism katolickich WfllZ z objaśnien iamI: lud wy(~_odzllcy z kościołów móg ł się swobodnie % tern %lIpOl:ntJC: I pismo dllntt
I II prenumerować.

Na r ycini e widzimy stolik Dobrej Prasy przed kośclo/em Zbllwldela.

WILNO KU CZCI OJeR SWtĘTEGO. W zwIązku z uroczyslośclllm l.
J8kle odbyły się w Wilnie I n8 prowincji w d". 12 maje r. b. ku Clci Ojca
św. Plusa XI, Ko mitet obchodu pepleskiego zredllgowlI l po polsku l po 1e·
dnie specjalny edres. który został podpisany przez orgenizacje religij nO'
I społeczne . tudzież przez wszystkie parefje n8jrozleg!ejszeJ w Polsc.
erchidlecezjl wileńskieJ. Zebreno kllk8dzie sląt tysięcy podpiSÓW.
ł\dres opatrzony zoster 'fi winiety o wysokim poziomie artystycznym ..
k tóre opracowuje prof. Ferdynllnd Ruszczyc, znany I ceniony powszechni e8rtysta·maler%. Treł~ jest n8stępujące :
- "Ojcu $"'/f/l/I W Jnlu Jd./ejuym, ,Jy caty Jwlal/r.alollclti .pluzy zlHIł/:
CI J,olJ .~Iti. JaJr.a Ojcu CIIle,a cA,.odelJalulrM. S lunl/r.oUII ŁoJ%; Piolto~. ,Jv
",'/jorrll ud zanouq Jr.a",e . _ moJllI Ja Bo,a. abll "a"dulnl/r.a Jf'O n.. %Ieml ..... 11111'
..m/Ut el munlf~r. ,alł ml/olelą .... zb, ..n• •e"a ,,~Ullern;.JUIICA T WllcJ, a.:j.cf uł/lui",
'a JaI, ~Pra wi~ T _ mu . e, cu ojcow.o/r.lem u, Ziemia WlleJ\./r.a % ml... /o", W il"em / J.,~
cataazaml na cu/, ,Otqc.. pt ..,nle Ja le,o ..,Oln.,.. cAótu ,los .U>dJ Jolqul/ł I a%/,fa,
,,% /.I~uy uucU ,,1.11ł1Jr.a z poczucia ohaw;ąz/r.u UlI,rnlłeJ, 'IIn6111 PaI.1ti zaWu /r.alollc/r./ł)..
1«.0 I.t z poI,u611 .e, c.. ludu, p, up,ł"lorre,o ,oaolelą 1 ueztlcl'/II na IIIld~ a I.,
",OCZIł./oJeI, /r.IÓlq oItcAoJzlu. Nąjlll1f/r..um "a",m p,a,nl,,,le/ll jul ta, o6y Bó, "a;_
IIIytUI/. /r.16,y ID T IDI 'feł dotlił rzqay S....'o K .. Jeiola, Jo l CI ./lf I mac Jo p,aUl"dun/o Łodzi Plot,owj UlI,U 6u' '<1/ I f ..1 ao eicltł} przl/.ta,,1 .bo""."I" pt zez j .. /r.naldlut .... {al,,".
NIEZWYKlR PIELGRZYMKR. Dnia 2 czerwClI studenci Uniw ersytetu Stefana BlItorego w Wilnie obchodtill k81weryJskle Drogi Krzytowe..
Przewodniczył pielgrzymce J. E. f\rcyblskup Metropolita W l1eńskl Romuald

248
. Jałbrzyk owskl. Miodzie! poboinie słuchała przemówIeń Rrcyp8sterza l na
2akończenle olrzymale z rąk Jego bldgoslawieńslwo NHI~wi~tliZym Sakra-

menlem w kościele kalwaryjskim. Swą za~ wdzil;czność i radoSć serdeczną Ul opiekę I kierownictwe duchowne wyr,,~aIH VI tłumnem u("alowa~lu
rąk Rrcyblskupa pny potegnaniu się z nim.

W pielgrzymce wzll::lo udzia ł

.przenlo siO osób studentów I studeniek.

UKHRKL ID~
Z. lwia la.

11',,-

r""

I\n91JII I Francja wspólnym wysiłkiem przekopią pod dzi e lącym te
t .-aJe kanałem morskim LII MZlnche (zyt. Lllffi,'lnSZ) olbrzvml lunel kolejowy kosz lem 30 miljonów funtów szterlingów. czyli Jednego miljllrda I dwu stu mIljonów złolych. Kana r jesl sleroki 011. 38 klm. ale by ominąć gh:binę. postanowiono koplIt w uerokości 100 klm. N1'ltomlast inż. Bokkei,
tlOlen <.l erczyk, scldzi, te lepiej wybudowllt nad tym kanale m most dlugo~cl
44 klm, szeroki na 40 metrów, kontem ... 70 miljonów funtów szterlingów.
We wloskiem m\e~cie Genui uwijllji! si~ młodzi ludzie z k awIlIkami
'W~glll drzewnego w rękach I ... ZI1Z1CZi! na pońctOchach krótko ubranych
.dziewcząt czarne linje w miejscach. do których J;ukienkl sięgaC: powinny.
We Włoszech wulkl:!:n Wezuwjusz znowu się odezwał grotnie. Z miejsc;
zll~rożonych przez płynącą. rozżarzoną lawę uprowadzono mic.!'..ł.ańców,
Io;torzy musieli domostwa swoje pozostlIwiC: na pastwę strZlszne!lO tywlo_
Umieszuone tu obrZlzeczkl dZlją o tcm pCllne wyobrllżenie.

'u...

Nil Pomorzu nie1"lleckiem spalilo si~ klIkIl tysl~cy m6rg ra~u.
ZlImieszkllly w Niemczech anglik Willy Neuhofer wzbił się 5aml)lotem do wysokości 12 kilometrów 1739 metrów. Podclas gdy nI:!: lotnisku
miał 25 stopni ciepltl. to na osii!gni~ t cJ prze z sIebie wysokołci byl mróz
ł to nie bylejllkl. bo wynoszący 55 stopnI. Wprost odd y chllC: było prawitI
niemożliwością.
R odd)'chlll Zllbrlln)'m do IIparatu tlenem.
W ulIsie posiedzenia pruskiego sejmu w Berlinie uderzył piorun w
gmach sejmowy; nie potrĄcił jeunak żadnego z obradujących. II tylko oberwał z zewnĄtrz ogromnĄ figurę, która ru nę/a z trIlIskiem nil ulicę.
Intynlerowle niemieccy prllcujll nlld zllstosowllnlem rllkleto·... ych sam olo tów w komunikllcJI pllsażers.kiej i obliczaji!, ie wtedy z Berlinll do
Nowego Jorku podróżo\\'at się będlie ledwie 26 minut.
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Zmarł KlIro! Benz, budowniczy pierwszego scmochodu IV Nl ell.czech.
J "k w\'g/ądal jego samochód z roku 1891, okłtzuje ryci:u. W oWillu podo.
bizna Bema.

kę

W mie~de ameryhńskiem los R.ngelos wystawiono na pokal sikawpoiarnicztl w kszlnlcle armaty: wyrzucI! ona l siebie 13,500 litróW'

wody na minutę. Widzimy ją n1l obrazkl!.
Nad dr<lpaczami chmur w Nowym JorkO ma powstać lotnisko. Qf8r
dzone nil słupach. wyniesionych 30 metrów III górę ponad gmach najw) ższy~
Nie unośmy sic: zbytni o nad Sl,mami Zjednoczonernil Obliczenia>
\\'ykllwją, że IV roku ub:eglym zginę!o tam bez wieści 7COO dziew<::ząt 'II wlekli'
od 16 do 18 lat ...
W f\meryC"e ul'T'ierają ludzie od gorłlca. Dwa miljony mieszkańców
Nowego Jorku wyległo nad morze szukać och/ody. 11 ... ponit:waż lam copiąty jedzie samochodem, wl~c klika o~6b padlo oFiarll katastrof samochodowych,
Przedmieśde lTIiasl a amerykl!lńskiego San Francisko, zamieszkałe
przez najbogatszych, splom;lo, Okolo 100 wspanil!l lych gmachów i will
zmienl:o si~ w zgorzeliska, przyczem 50 osób znaiaz/o Śmierć w plom ieniach,
W osiatniem, wygasłem już powstaniu meksykańskiem, zgln~/o po'
obu stlom,ch ok. 4,CCO żołni erzy, a ponad 10,000 odnif'slo rany. Str<lty'
materj<llne wy nlosly 6O,(),)),OOO dolar6w, mostów zburzonych tO,
Od l stycznia 1930 roku mają być wprowadzone u sowiet6w dwa dni'
odponynkowe w tygodniu: sobota i niedziela, przyczem sobola b~dzje wa żniejs7a. Wszystkie świ~ta będll zniesione, a za to obowiązywać będzie'
12 świąt rewolucyjnych . Jeszcze: sobota b~dzle si~ nazywa/a niedzielą"..
a dotychczasowa niedziela: leninsk.
W/<ldze sowieckie zamien:ają zllladowat setki wal~sających sil; bel:
opieki dzit:c.I n<l trzy wielkie okn;ly i urządzić na nich szkoły dla tych
szkodliwy ch wI6cz~gów. - Owoc to rozdercia rodziny przez rozwody!
Podczas rewizji celnej pociągu, przybylego z Rosji, wladze /otewskleku prZt:raleniu s....·emu natrafiły w jednym wago nie nl:l same ludzkie czaslkjr
"elelollistki urz~dujące w Jerozolimie muszą znać at 11 j~zyk6w:
angiel skI. arłlbski i hebrajski Jako państwowe, a pozatem: w/o~ki, francuski,
hiszpań' ki, niem iecki, grecki, rosyjski, ormlllński. a nawet rumuński.
W pO/lldniowej !\fryce w jednym lesie wszystkie drzewa pochyll1y
się nagle jednej nocy równo o 40 stopni: uczeni wytłumaczyć sobie tego zjawiska nie mogą .
B, król afgańskI 1\menul!i!lch. co jetdzll po Europie, wvp~dzony obecnie ze swej ojczyzny, zamieszka we W!oszech i za pienIlIdze uretowane
wybuduj e fabryk~ samochodów. Mniema, te pokup będ zie silny ze wzgl~du '
ne jego znaną powszechnie osob~,
.
Ostatni" nowości" biurowIt dla handloo.o.'l!ó w Jest o tówek mi!ltemllt y·czny, który podobno automatycznie wykonuje róine działania, wypi~ uJąc:
~otowe jut wyniki.
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Sprawy polskie.
Polskel 'l:akupi/a

l

Rog i]! 4

\tłllgony

srebrtl dla wybljllnli'l monel; prze-

wieziono Je morzem nil polskim okręc i e ~WllrS2aW!l · . k tóry przybIl nie do
'Gdańsk i'! , !Ile do polskiej Gdyni.
Nil cześć p. Prezydenta Rleczypospolitej pro!. Ignacego Mościckiego
4HIlWtmO IworzllclI s\~ osadę pod Tarnowem, z fabryką ntlwoz6w sztucznych
.( mleS1.kllniam\ dla robotników, mIanem .Mościce-,
Wystawa iti Pozl1i1niu trwa: ogromnie pożytecznI! I podnoszllca na
<duchu l Każdy tu dużo slE: n!luczy. ale już najw1e:ceJ wieśniak: wyst3wiono
bowiem WZOrowe gospodarstwo. wIdoczne na końcu ol brzymiego teren u
_E~ . ZwiedzlIJllcym otwierają się oczy. Jak to możnll kddy szczegół ko~zystnle urządzić l (Szkod<:l Iylko, że zmijd ują się nil Wystawie
bezwslydne rzetpy. Po co lo?. Redaktor ~Ryc . Niep.~ wnlós l ustne l pisemne zda lenili I otrzymał juj odpowiedi.. bud 'I!ICI! n-.j lepsze nadzieje , je
.... sunięte to będzie.)

WBoczk, nllsze wyrwlI"e są ze Sr oC! Ostatni okllzuje żyly
.... ~glowe w Jednej z kopalń na pol skim $Iąsku.
Dnia 3 HpC8 wydarz)'I" ~,~ na stl!lc]1 Kraków·P/aszów strllSlnll k8.
ta stroili ko lejowe. która po clą !. n ~l a za sobą 60 olier w lud~illch: szczęściem
'lIrni ranni.
W dniu 4 lIpclI notowano w Katowic8ch 48 siopni 90rl\C8 ..... ed/ug

k l Wy~tllwy.

<cl~jusza.

Pobry miasteczek i wsi powtarz8ją się nu po f 8Z, \VJTzl\dz8jl\c lu.

dn:;lśd olbrzymie straty, lub poz b awi8Jąc ją nawet dachu nlld głową. N8J.
częściej

powodem jest palenie papierosów.
NI!I Wlleńszczytnie zQorzlI/a Cli la wieś Truzlny, gdy t nie byro w po.
bll~u poddoslatkiem wody do g8nenie. Straty wynos~ą jakle 300.1)00 zło
tyd...
We Lwowie nll Zniesieniu spłom:ło 18 wlIgonów benzyny I nllfty
n ależących do towarzys t wa .GlIlicja~. Straty wynOst" ok. 300.000 złotych:
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Rnzpowszechnlają sl~
łlwlone t kami:

II{

Polsce malejednoosobowe samolociki IW,lrU,"

oryw!:Itne osoby

n abywają

je na swój

gdzie wypadnie, ląduj ąc na leda [ąee .
We folwarku II{ Nllrkowcach wylęglo

się k u rcz~

u żytek

l podrói.ują .

o czlerech la pkactl

I t .!lk sobie chodzi jak mysz.

INO WROCU\ W, 20. V. 1929 r.
W rni!lrcu zachorował mi nagle

mąż

na k r wlolok kiszkow y, leh l nie-

myś l ałam że umrze. Sama jestem w domu, wl~c prosi lalTł
sąsiada. by prz y wióz ł księdza . Obieca ł am oglosi~ l as k ę w ~Rycerzu Niepokahmej" I złożyć o fi a rę . J eśli ksiądz jeszcze zdąży go na śmierć zaop;,t r z yć. I ksiąd z zdąiy ł, II po przyjęciu Sakramentów $,wil;t ych mężowi sil;
olIwe! polepszyło l - zwolna do ldrowia powróci!. (of. 5 zł.)

przytomny,

Micha ł i

M arja

B(Jldzińjcy~

KORONOWO, 23. V. 1929 r.
Od rok u blisko byl e m chory na nerwy, skutkiem czego miałem
c iąg ł y niepokój, k tóry mi p rzeszkadzał w doskonaleniu ż y cia.
wewnętrznego, $Iubowalem Niepokalanej, że publłcznie ogłoszę w J eJ
Iniesięcz n lk u , jeżeli mnie uzdrow i. I uzd rOli ila !
Obecnie jestem zdrów i ml!m brogi spokój . Skladam więc najgorętsze dzi ę ki NajŚwh:tszej Matce. (ol. 2 zł.)
'fi dus~y

e dmund Wuolow3Ri.
OSOWY, 1. VI. 1929 r.
Stowarzyszenie teńskle w Mloulch (miasteczko na kresl!ch wschodnich), Istnieje drugi rok i przechodziło różne koleje, dobre I złe,
Otóż w ciężkich dla naszego Stowarz yszenia chwilach. zaproponoYlI!lam zllpr e numerować .Rycerza Niepokalanej~ ufając, li NiepokalanI! naswesprze. Oruchny zgodzily siC;, ale kasa nasza tak była pusla, że nie
mo g liśmy sh: zdobyć nawet na parę złotych. Nareszcie. chocid trzeba
bylo gdzie indziej p/<1CIĆ dług, posłalam na ~Rycerza~ uyniąc intencję, byNiepokalana dopomoglJ wybrnll ć z długów. I oto po otrzymaniu ple·
wszyrh trzech numerów tego pisemka. przyjeidża do nas bardzo dzleln!
Ks. Patron I po paru przedstawieniach przez niego kierowanych op l aciły
śmy dlugl. a nawet trochę nam zostaje.
Składam podziękowanie Niepokalanej za laskę i polecam J ej opiece
losy Stownrzvszenla i młode dU.iize dziewczęce, by je prowadzila drog/ł
cnoty I obowią7ku.

1),uchna M adzia
p rezeska Stowarzyszenia.
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RF\KONIEWrCE, 3. Iv I. 1929 r.
Odkąd nosimy Medalik Cudowny, dOlnl'ljemy szczególnej opieki
Nlepokllll1nej, co Okllllllo si~ r6wnid w chorobIe dwuletniej córeczki nafl I ej FelicJI. ZapadlI! OD paralit. LeklIrze lotwierdzlH stan grotn)' I odebri!lll nam wszelką nadzieJę. Udllllśmy się ZaTaz o pomoc do Niepokala llej I 010 z pośród sze~cloro dzieci. które f lizem z nlil \Ii szpilalu chorobę
te; przetyWIlly. żadne nie moglo się (tpczekllć wyzdrowienia, mimo że wcze~

niej

chorowi!lć z <lcu,: ły.

a naSZli FeliciI!

dzięki

opiece Niepohlllnej, czul a

~ fę

z dnia na dzień lepIej i po siedmiu tygodnia ch z ab rllliśmy ją już do
domu. Chod zie jeszcze nie mog/lI. tylko trochę siedzieć; zawiesiliśmy Jel

"'edalik NiepoklllaneJ

ł'\omu~ji św.

ni!!

szyi,

daliśmy

na

Mszę

św"

przystąpiliSmy

do

I modliliś my Sit; (odzień do M!!tki N!!jSwit;ts1.eJ o zupełne
(ndro wl.mie dzieck!!. JlIkot po trzech tygodnilIch od opuSzczeni!! szpll;,J;,
c6re czk !! z!!cl~h:l chodzit. Lekarze. kt6rzy Jflleczyll. dziwią się temu nie.% wyk lttmu wYPlldkowi. gdyż ttUntym dzieciom pozostlllo po chorobie k!!lectwo,
Polecam klltdemu. kto znajduje si~ w rozp!!czllwem p%żenlu. u dać
:f lę z C<l/ą ufnością do Me.tkj Niepoke.llInej:
One. napewno nie zawiedzie I
of. lU zl.)
S 'ani5łaUl Koza z rodziną,
wtedy w Berlinie. obecnie w Rllkoniewkilch.
ILUE01ZYCA. 3. VI. 1929 r.
WYWląlująC S i ę l długu wdzięczności w1.ględem Mlltkl Nllj~\\'. skła 
.dllm publlcznt: podziękowame Zll uzdr. z choroby kIszek I zakażenia. Doktorzy uzn!! li. że te choroby są nieulecze.lne. Udalem się jednak do Nie.pokalanej b/!!gając JI! o zdrowie. Nie 12wlodlem się' gorącz ka ze.czę ła
1ipłldać. wprawdZie bylem osłllbiony osiem miesięcy .!Ile od tego CZ!!lSU do
dZiś ku zdumieniu lekllrzy - jestem zupetnie Z<1fÓw. Za to uzdrowle (lle I wiele innych łask skład11m Me.tuchnle Nlepoklllllnej I N!!jslodszemu
~ercu Jezusowemu najgorętsze dziękI.
M!!rjo Niepokale.lla. nie opuszczaj mnie ze Swej opieki. (of. 3 z/, )

:BoleJ/aUl

BoJek.
l

WILNO. 5. VI. 1929 r.

Będąc 1lbonentką ~Rycerza Niepókalllner ore.z po wpisaniu się do
...,mcj ' szczer ze I gorliwie oddawszy się Nlepokal!!neJ. doznalam od Niej
~ask. kt6re lU pOdajf;.
Prosi/illl . thepol<e.lll11ą prze~ wsh!wlenlc1lVo Św. Teresy od Odecllltke.
..Jetus o nawrOu:nle ciężko chorego gr~esznjk;,. kt6ry od młodości nie
!był u spowiedzi I pfow.:ld~1I tycIe gorsz'lce.
Wiedząc . że tlldne moje pro~b) nie nI'\klom'l go do nawr6cenlll się, a Jako siutąc!! me.jllc sposobność
by~ bUtko chorego. z willrą , otuch~ w pomoc Matki Nl:IJśwlętszej ~!!szy '
ł;!llf, cudowny medalik '/0 p Odus1.kę chorego l przyrzeczeniem, że o Ile na-wrOcł się. ogłoszę te. w .Rycerzu Nlepokalanej-.
Miltka N:lIj$wlętslll wy.~łuchała mej prośby. Nll pewien cz"s" pr ze d
!Śmlercll! chory spowl"dal się trzy fiUy ł przyjął S!!kr"menta Swięte przy~:ednie.
Zm!!rl spokojne po c hrześcIJ"ńsku. przeiywszy tllt 60. (01. 2 zl.)

[ft{. [ft{.
MICHRlOWO N1EZRBUDKR. 5. VI. 19'29 r.
W pllldzlernlku ~b. r. zaplldłem IV tak ciętkl! chorobę. te n"we t
I'Ie.Jlepsl lekarze, u których szukałem re.t unku. zwątpili w me wyzdrowienie.
bo operacja. Ich 7d anl em, była nieodzowne..lIlbyt powazn!!. wię c nie pewna.
SlIy mnie cor"z bardziej opuszcz"ły: gdy wtem pewnego szczęśliwego
dnia Sios tra Miłosierdzi!;! poloivłll mi nll ł6żku .Rycerza Nlepokalan e! -,
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którego odczylawny,

poczułem

ufność

I

wlllr~, że

skoro Marja trh::

la~k

r oz dziela, to i ja wysłuchanym b«:d~. ro~odliłe:Tl się gorą c o I wyzdrowiałem bez operacji.
Ter az czytam sam ~RycerZll Niepokalanej~ l daje Innym. by poznawe!! moc Boią i korzystali z łask, jakiem i Maria obdllrza ucieklljąC)'ch si«:
co Niej grleszników, (or. 10 zł.)

Felicja

Alfom CCWÓ ,kOUJ3CY·

GNIEZNO, 6. VI. 1929 r,
W sierpnIu ub. roku zachorowałam nn róże:. która sIę wyrzuci/a n!l
IWllrz, głowę i ple<:y: gorączka w jednym z dni przechodziła czterdzieści
stopni. Równocześnie zl!Ichorow!lllIrn nil krwiotok płucny, li tak był silny,
i~ spodziewałam się rychlej śmierci, tembardziej że wrócił już ósmy n'lz.
Wszystkie zabiegi nad zatrzymaniem go ok,lZlIly się bezskuteczne, więc
biegnę w duchu do Naj.-lwiętszej Marjl Panny: mam przecież jui: to szczę~
cie należee do Milicji Niepokalanej i nosie Cudowny Medalik. Z wielką
<li no~dą zanurzam go w szklance wody któr ą...mia lllm wypić, z temi słowy
.0 Niepokalana. zatamuj mi krwiotok, Ty możesz to uczynić Matuchno,
li j~ dam tą łaskę ogłosie w ~Rycerzu" i za~lę do Niepokalanowa mllłą
ofi~rkę 1- I dziwna rzecz: wybuchy krwi ustały, już dziesiĄty miesiĄC mija,
jak jestem od nich uwolnioną.
Niezaclługo dołączyła się jeszcze trzecia choroba. bardzo niebezpie·
czn". ktOra nie pozwalała wychodzić mi z lOżka. ZnOw udałam się do Ma·
rjl Niepokalanej, by mi u Wszechmocnego Boga wyjednała tę laskę, bym
jeszcze choć raz mogła I~e na Mszę św. ! lą pro~bę Przemożna Pani na·
sza wysłuchała . Już ósmego mllja byłam pierwszy ru na Mszy ~w. Za
tę 1 za wiele odebranych łask składam najgorętsze podziękowanie Naj·
świętszemu Sercu Jezusowemu, Naj~więtslej Marji Pannie Niepokalanej
ł ~.II. Tereni od Dziecilltka Jezus, prosząc o dalszą opiekę, (of.7 z!.)

StaniJlawa Kwiatkowska.
LCD1:, 8 VI. 1929 r.
W roku bieżącym miałem zdawae egzamin dojrzałości. Przygola·
wujlIc się do tej ważnej sprawy Spowiedzią I KomunJą św. uczyniłem ślub.
że na cze~ć MaIki NaJśwlęlszej nie ulegnę pokusom grzechowym.
Do
egzaminu nie zostałem jednak dopuszczony. Nie zachwiałem się jednak
Ile ",rerze i ślub mój ponowilem, co widocznie Malce Boiej mi/em b)ło.
lo Oto na drugi dzień Rada I'edagogiczna cofnęła swe poprzednie posta·
nowi enie. Nie zdarza się lo prawie nigdy. Same egzamina poszły mi już
~;:o:: ::> jnie I łalwo. a dziś posledam świedectwo dojrzillości.
Wobec krytyC"znych wZlrunkOw proszę przyJąe cl>oe 5 złotych. które
rrzcsyłam.
W przyszłości, gdy będę pracował, obiecuję nie zapomniee
o ~f<ycerzu Niepokalanej".

Alfons Lewicki.
A. ... 8. VI. 1929

r.

W maju b. r. !dałam malurr.:; semlnarjalną. Od tello czasu starałam
~Ię o posadę nauczycielską, ale podania moje zaWSle odrzucano.
Zaczę·
łam tracie nadzieję. czy ..... ogóle w tym roku otrzymam posadę. lem bardziej
.że dowiedziałam sir.:;, ii konieczna jest prolekcja.
Często czytałam w .Rycerzu Niepokalanej" podziękowania za do·
znZlne laski i dobr odziejstw!!. Zachr.:;cona tem uczynl/am ślub. że ogłoszę
podzlr.:;kowanie ..... "Rycerzu" I z/oię drobnq ofiarę. gdy prośba m oja zO)sta·
nie wysłuchana. Zaczęłam więc szukac protekcj i w niebie u N!!jśw. Matuchny i św. Teresy, gdyż tylko stamtąd spodziewa/a m się pomocy.
I dziwnym zbiegiem okoliczności otrzymałam bardzo dobrą po)!!dę
Iii miZlSteczku. mimo ie poparcia w Kuratorjum nie mia,łam.
Zaznaczam
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Jeszcze. fe z lego samego Kuratorjum
odmowną

odpowiedt. -

Prośb a wi~c

olrz~maly

dwIe moje

koleżanki

moja lOst!lla wysłuchllna i dziś Pril-

cuJE: na posadzie.
Z głębi serc!! dZiękujE: Najśw. Make, której wierność przysil::gam
do śmierci czcić bE:dco:. Zgodnie z przyrzeczeniem przesyłam 10 zl.

ł którą

f. 'P.
RYBNł\,

9. VI. 1929.

Niech

będzie

pochwIIlony Jezus Chrystus-Kroi i Marji'! NiepokahmZ!1

Proszono mnie o napis8nie lislu następującej treści: Ciotka moja
Anna Ryś cierpiał" od dłużueg o czasu na aslmco;. a gdy nastąpiło pogorszenie i

zdawało sIę. że już śmierć

nadchodzi, ufna w pomoc M!lTji

2<n~

dala Cudownego Medalika. W braku legat wlożono jej poświęcony meJ"lik św. Teresy od Dz. Jezus. a po modlitwie gorączka opuści/a ją
i w

parę
~W

dni Już prząść mog!<:I.~
lutym b. r, wybuchł pożar w sllsiednim domu, oddalonym ledwie
o 3 metry. Niepodobna było myśleć o ocaleniu domu krytego slomą!
Jednak moc Bota ~a wstawIennictwem Matki Bożej sprawiła, że dom oca·
lal.
.JeŚIl wola I łaska proszę to ogłosić w ~r.:ycerZ\lM, na którego roz·
powszechnienie składam niewielką. ale z serca ofiarę, 5 zł.~
W imiemu Anny
M

Jadwiga Cukróu.:n a.
Blf\l YSTOł<, 12. VI. 1929 r.
Prenumeratorem .Rycerza NIepokalaner jestem od stycznia 1929 r.
lecz j uż dawniej czytałem to pismo, a ~włas"cza podziękowania Marjl Nie·
pokalanej ZI'I wysłuchanie próśb.
W rok u ubiegłym zachorował bardzo powllinie mój ojciec. choroba
p rzedllgnę/a się do trzech miesięcy ; nlld~iel wyzdrowienhl nie by/o. bo
t rzech znllnych lekarzy białostockich przepowiadato śmIerć za p Ol rę {lodl:ln.
Mając ufność w Bogu. odm6wrtem różaniec , do kt6rego wpiSIlny Jestem od tllt dziecinnych, z prośbą do MarJI Niepokalanej o uzdrowienie
ojca. I MarJa Najświętsl:a wysłuchała mnie. Ojciec zaczął stopniowo
przychoddć do zdrowia. Za co składam najserdeczniejsze pod~iękowOlnle
Marjl Niepokalanej. składając przyrzeczoną ofiarę 011 konto "Rycerza·'
w kwocle 10 zł.

Ja n Barcz ewski.
GRĘBÓW 13. VI. 1929 r.
mając

Będąc w bard~o krytycznym położeniu moralnem i finansowem, nie
i nie widząc w niczem IIni w nikim ratunku, miałam szczere posiano-

popełnić samob6jswo. Jednak w chwilach strasznej depresjI duchowej siadłam I czytałam
"Rycerza", w którym Iy[u ludzi dziękuje lawsze ZD doznane laski od Marjl
Nlepokall!lnej, Jeśli Ją proszą szczerze o pomoc.
Widziałam wówczas i Ja w Niej ostatni ratunek i z prośbą naplsa/am
do wielebnych Ojców w N!epokelanowie o przysIenie mi nowenny i cudow nego medalika. Zaraz po olrzymaniu t e goż , zacz ~ lam go nosić dnIem
l nocą. modląc sle: gorąco o laskI. które pragne:łam WÓWCZlIS dla siebie.
Od tego CZllSU wszystkich próśb Matka Niepokalana, wraz z św. Teresą
l śW.l\ntonim wysluchali. a Ja publicznie lm dziękuje:, przesyłając ofiarę 5 lI.
Wszystkim zaś wiernym polecllm. by sle: w swych troskach do Marji
Niebieskiej garnę l i, a napewno ich wysłucha - tak, JlIk mnie nieszczęśliwą,"
Proszę jeszcze Matke: Niepokalaną o dobrą posade: i o zdrowie dla
n;:ljdroższych rodzic6w i rodzeństwa 1 opleke: nad nami.

wlenie

K. S
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GOYN!f\, dn. 23. VI. 1929 r.
W kwietniu zllchorowat nam synek Henio. choroba przybierała corlll
grotniejsze rozmiary. wobec ćzego ud a hśmy su: do lekarza i uynih~my
wnelkie zabiegi, na jakie l1i11m pozwalały przykre wl.lrunkl mllterjalne.
Wszystko jednillk bez skutku: Henio nasz jut pri'lwie kan"t... Wtedy
o północy zwróciłiśmy się z prośbą do Matki Niepokalllnej i Pocieszycielki slrllpionych. li gdyśmy powstali z modlitwy - byli'! to godzil1l~ I min. 20
VI nocy - dllta sil': :t(IUWIIŹyĆ wyratna poprawa u chorego dziecka, li fa·
no prócz oslabienill nic z choroby nie pozostIllo.
Za powyższą łaskE: jak i za wiele Innych sktlld/lmy publiczne podzl~kowonie

tej najlepszej Lekarce,

prosząc

o

dalszą opiekę.

(ar. 5 zl.)

G. i j. Lipińscy.
WRRSZAWA, 24. VI. 1929 r.
W tllmtym roku szkolnym pomogłll mi Matko!! No!!jśw. do zdanlll do
klllsy, za co przyrzekłem złożyć no!! ~Rycerza Niepokalanej" 10
zl., czego jednak z nledbl!llslwa nie uczyniłem . ., I w tym roku szkolnym
prze1ywlllem bardzo ci~żkie okresy w nauce, bo oto pomimo precy i wysiłków dostalem tak~ Ilość dwójek, te już byłem pewny pozostenii'l na
drugi rok. Rle Marj~ błllga1em jeszcze o pomoc .... zdaniu do nast~pnej
klo!!sy - i Ta, które nikogo nie opUSZCZII, sprllwile. że zdllłem, IIle tylko
za wstawiennictwem Mar]i. Niech Jej będą dzięki za tę łask~ I za wiele
innych!
•
1\ z tamtyrh 10 złotych, co plsa/em, sklado!!m terl!lz tylko 5 zł.,
resztę zo!!,ś uiszczę po wakacjach. Prosz~ Mo!!rję o dalSZI!t pomoc w ni'luee, o dobrą pamięć, o rozumienie I chęć do nauki I prl!lCy.
no!!st~pnej

6.

,

w.

6·

n/egodny, ale wy,luchany.

Doznel wielkiej Illski od Nlepoklllanej równid
J. O. Jan Ksląże Druckl Lubecki, KTÓRY PRZED DWOMR
LRTY OFIf\ROWł\L TEREN POD NIEPOKRLRNÓW. Treściwy
opis wydarzenia mieści list ni'lstępujący:

Do 7?,edakcji
"Rycl!fza Niepokalanej"
ul Niepohalanowle.
Celem
l dla
puje.

!~lnienia

przy!porzenia chwaty :J!(ajswiębztj Marji Pannie
ohietnicy uprzejmie pro.5Zę o wydrukowanie co na$tę-

W pierw$zych dniach m. moja h. r. zostałem nagle zawedo ciężko chorej Matki.
Zmł(dem Ma tkę mają w ciężkim bard:r:o ,fonie, gdyi: zapalenie ogniskowe pluc, no które zaniemogło, ohjęło cole lewe płuco
i więk.5Zą częU prawego pluco.
<'f?ano następnego, po moim przyjeździe, dnia lekarze dali nam
do >!rozumienia, że nie mają już żadnej nadziei zachowania Chorej
przy życiu I zgodnie orzekli, że Chora dnia nie przl!trzyma, gdyi: ,erce mimo wszelkich srodkdw IIQ podtrzymanie jego działalnoki ,losowanych, gwallownil! ,lablo a ognisko w prawem plucu dalej sit roz:r:wany

:r:agranicę

~zerzalo.
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Po przyję ciu przez Chorą !v'ojiw. C Jlalnic;) Sa!uamen!jllJ
01.,z po wspdlMj do MaIki :JI(iepokalanej i Serca JrzuJowego mo'
dli!wie Jalismy M alce naszej wody 3więcoMj z Lourdes do wypicia.
Fa "up/y wie akalo pól godziny pielęgniarka stwierdzi/a z ulfn ,
że stan Ch orej przesial s ię pogar:szac. a gdy WP dwi" go d::iry p olt"m
zaszedł/eka,z, s/IQ /eraz jl z raJasnem zdll m ie n ie71 naglą i niroczeki·
waną poprawę. Od lej cnaifj mimo ropnego zopa!enia, operacji i d/u·
giej męczącej choroby .serce wciąż aziolalo do brze.
Po dwóch mieJiqcach Małha na.sza mogla powró cić Ja kra; u.
Na wyjezJrrem. na moje zapy lanie, cz em sobie lekarze u'ylla moczyli tę n ieo czek iwaną tJoprawę otrzymałem wgrażną oJpowieJt. , ~e
f nkt ten pozostał dla nich niewy/łumaczalnym i że ocalenie Chorei
mogą przypijać li tylko interwencji. jak ~ie wyrazili, li/y llOdprzy1adzone}.

WAR SZA WA. 6 Up," /929.
N ' E P O K A L A N E I D Z

Jan t])rucki L ubecH
lĘK

U I

Ą.

W.J . ~a ";y"UC h .. pr . O op. 2.50. H.M. za I.. pr. O da'Sle 10. Z.K . la L. pr. O d .rne
~. K.J . la l .. pr. O dal$, ~ op . i unęłłl ..... e wygr.lo,,, 4. W.W. za I.. pr. o da /ne ldr. dr ..
IO~<! .. y ~. K.T . • a posadę 2, N. N.... wielką I. 5, T.J. 1ft pos .. dę I mieuka.lie 2 M. H. ,a
uldr. r~~I. p'. O d a l~a ldr. ~, M. S. te prac ę. pr. O zdr. 5, 0.5. za odd .. Le .lle złych m yjtl
l, R.N . za wy,luch. ~,5O. B. S. 1ft ł. ~. W,L, za 1.5. L.S .... u.d r. "oslry I spełnl~nl~ tycl e~
7. G.J . • a uzdr. l ch:lklej cho.oby~. L. l. U I. l, Ch.W. za Uldr .• pou d ~ I OP lO, S •. T.
U
wynik spr~ ..·y I op. 5, B.8. la I.. pr. O dalnq 1.2 P':W. n I.. pr . o d"IS'/I op. 2. W, 'I ,
u ł. 2. F.sI . u wystuc h . p r óśb. pr. o dalsz~ op. nad ,od . lnq 1. O.W. za n«dllwy pr,~,
b l 'g cho.oby. pr. o da l"q o p. 5. S.S . za I.. Jomoc I błogo ,. S,G, .. pOlepszenie Idr. p c.
o lupdn~ 20. 1<.1'\. za I. 5. H. M. u ".dr, 5. B,J , za I. 10. J,J. u I.. pr. o now~ 5, G./'\. , a
o~ . 1. W.l . u .p"edftt I kupno 6. B. H. ",dr .. pr. O daJue 10. K,W. lO I. 2, W. za " . d r,
o~. 6, K. N. za I. I dobrodziejs' ..... . 5. K.J. za u,dr. ma no u51 I wy./ud" 3, Ch . W. U I. 5, itD.
za spełnienie tyczeń 5. M.J .•a I. 7, <J.II . ... /. 7. S.E . ~. uzdr. seru lO, T,R. ta u.dr. 2,
I(,J . U I. 10."I<,M. za 5lClęłllwy przebieg choroby 10. K p, za r. 5. S.7 , la wysluch,2, 1".1',
za I. l, D.M. za I. I po moc 4. M.M. a t. pr. O da·$I· 4. P. W. la uld,. ~. p.A .•a I. 10. G,J,
a I. 5 1',10',. za I. ~. K.J . u uzdr. I wy.luch , 5. p, la u'dr.5, S Z•• a I, 5. M.K, u I. 2. p.
W. ,a I. 5 O. K. za I.. pr, O d .. ISle 3. 0,5. la pol~~lIenle .dr. l, W.J . l .. l. ~. K. O. za U'J'.
5. ,'\.H. la / . 5. KM. za u.d •. 2, T, /'\ . ," wyslucb. 3. f.F .... l l ir. syr. 5. K.L U , '0,
tenie n,atury 5. Z, F. ID I, 5. B. K, la 1.5, G,l. .•a u. d,. 5. J,W,UI.I. j p ~mo( 30. Z.S. 1ft ,'0hnl e eg ... m. 5, 1\ B.•a ul dr. có rkI 10. G.F .... /. 5, L.p. I ' I, I.dr .. pr. o dals<e 10. .s.r,
•• wyleCI. 5. J .S. la dobr~ wyni k .prawy 5. 0.10', . la dob,od.I.,J~twa 5. 1'.101 . l a poler""·
nie tdr. 5. W.M , la u.dr •• 0 gr. M, p n uzdr. 2. 11 ,1\. za I. 10- K.S, ID ł. 2. S.Z. Ja I. , W,
B, za wy.tuch. 20. M. la UZdf. I I. 5. H. S, lIII. 10. K.S. n . mlanę u.posoblenla 2. 10', .5. ,a
uldf. I 1.2, 51,S. la /. S. Po .W . za uldr. 2, R.P. la wy5luch, p,ołby 2, N.M . za ł. 1. J,5. ,a
I. 3. W.R. l a uldr. 5. K. R, la o p . ~. M.S. za pa lepueni., 1dr. m~h. 2), J.P. za wys/uch. p'.
S. J.p. ' a I. 5, M-S. la /, _ , M,S . za I. 5, K.S. la Slczęłllwe ro,wlqlan\e 5. M.S. ,. Sf<'~'
śłi .. ~ operecJe I In n e I. 8, Z.P. za uldr. oka 5. N.N . Lucyn- Lotw .. za I. S. M.J la / . Il
m. nIem Z.R. za powr/ll do .dr. 21 fr. J.S, lIS wylecI . fOny 5. Z.S .•• wyldr. sios try 5. J.
p . za l. 5, W.H. za " "fe nIe e g .. m, 2>. J.J, ... spe lnlenle jlfołby 10. 1'.1'. U u.d r. 5, /'\ .K.
llt uldr. syna 5. J.K. ID .d, n le eg,am. 5. S . . . I, 3. A.W. la u.dr. • yne 5. W, W. ta 1. ' ,
H,W . .. dobr~ 'po w;ed l 5 ..... 1', u "sJnlęcle ci e rpień _ . K.J, la uzdr , d,lec ka 4, S, K. ...
1.5. FI.S. za I. 6. Ił . R . • a ulec>. "'ęfa 20, M.F! , za opIekę 15. Z.B. l a /, H•. J,G. za ul dr. t ę", 1
5. H,S. ,a /. t. J,W. u wysluch, pro tby 5. K,W . I~ I. 5. C.M . ID I. 2. W.S. U /. 5. J . .s. la
I. 3.!>.J. H.S. za I, 3, D. B. U uleCI. z ęba 10. J.I'! . la uzdr, 5. fI.B. la 1., p" o posadę dl'
m~l. 2 J. p, u u.d,. 5. O, L. l a uzdr. I"ny 5. J. za u.dr, córki 5. J.J. la dan ie ell l am . ~.
H.B.... I. la, H.B. la u. dr. syn .. 5, S. W .~" I. 10. E,l. za u.dr. ręki 5. 1\.5 •• a uzdr, f pO' ad :
5 W.C, I~ u,dr. 10. G.J. za Uld r, 10. J .J. za ln~ICllenle 19uby 10. S.T. ,a .nalel lerle m le,
nk. n l~ 3,5). Z,T .• & ulec • . 2, W. O. l a pOmoc 3, J .8, za I. 5, J. II ... wy.:ucb . 1, I'I . P.• a
I. la, W.l. za I. ~. Z.W. za I. 5, l .K .... I. 10. M, M. Ja / . 15, O,,.. . n po""ró' do . drowl. 5,
W.R. za I. 5, W.!i. za u. dr. 5. ,'\,0 . za polepszenIe . dr. I.!>O. M.B, .a poleps.enle . d • có ,k l
2. K. W. za I, 5. P,2 . la /. 5. M.J .•a I. 3, M. S . .. u.dr. ICI. M. W. za za I. 3. I'I. S. za I. 10.
S."' . • i w~sluch . p rotby 5. N. K, S. l a uC I :11i wy p'u,bl e g cbo.oby S. C.S. 1d l. _, B.L.a
I. II, E. K, za /. 8. M. N. • a p rzejśC ie syna do d,uglej k a sy 10. W.S . . . Idanle ~gum. I .!>O,
Z.W . za l. I.!>O. U.W•• a I. I,!>O. J,2 . Ul I. 5. J. B. U oomoc IW choro~le2. K. C.. tD wy. '"ch.
syna _. W,P, U 0 1'.2.. J ,P. la ~dr. 2, F! N. U prul<:;cle do glmnuJum 5, W.J. la I. 5,
, •• W. u I. 1. J .2, la u.d r. nóg I ,placenIe d lugów S. F.S. l a ".dr.7; P.J. u "U ld,. m a Iki
5, E. W. ze " . d r. ma Ik i 10. s .a . za , da n Ie egum. 20, M.O. Ja / . ~,K . W , l a ul~ r . r. 7, P.S •
.". 1,4, K.S. la u. dr. có rki 5. F.K, ra I. 5. Z,D, l a I. 5, J.W . .. u.dr. 10. R,p, la op. 20, J,
B, U , d', 5, Z.J, za o~alenl e córki 2.50, H,S . za Idanle m a lury 5, K.M, za ,dr. 2. M,II, l a

I. 5. 0.7 za I. 5. D. ". ~.' "c.~(llw~ "P ... , I ... de. ~. "/ol 18 ,'01 .. ,,1,. ","'Uf Y I'UU SV n l'S. 5.5. ,. "'y!i"_. n~<I
lu, ~_ ',1~,,~. 1\.(. ld "L
l,W. 7~ I.~. J.J. <a pol~pstl!nl ..
zd •. ~. J.I.. a ,dan'e "g.,,,... 5yna 5. J..I. u .d.n,~ ,n.tUIY 10. J.J. za -"d_nie m_tu,! 3. p~
S. u unlewlnnlMle .IQs.y ,f.I • • y... ~o pOI~,hl!nl. 2. B.B. Ul wy~ludl. prołb aJ. .T • ...,
I. 5 ..... ~ . . . ",vJ(cl~ • l"yly<1I1"90 po;>lolenla 5. A.K . . . polep,nnle bytu J. S.T. u /. 5.
t\.<,I. za 1>1'. 5. S.B. Ja r. 11). !'I.l>. za wysil/ch. prolby J. II.J ....... od., I r.0my"ne ulal .. ;e.
n .•
2.~. J(,W. u .dan,,. "G,om. pr. o błog. 25. J . ..: .... łpraC."" dlulIu. pr. o , d r,
3,)0, F,W. la ",].:"clI. pro'by !O. I'I.K. u ł. 1. J R. U /, 5. rt.l'i. u wy.tuch. p.O!b I I. 5.
II.L. U ... d •. Inny _, H.<:." 5Iu~ł!o ... y po ..... ,,' Iy". 1. W.s. la I 5. H.B. Ul lin k~lę~l.,
choroby. ur~to .... a"l., tltl. P~"'. otoby I In"e I. 10. K.t!.'. s",~ę,ll .. e o.bycle ope'acll <!O.
O ....... U I. !I. H.A, la I. I op. 10. 1'1.1'1. za I. 4, W.B. la ,. 2. 11.1'1. U ł.~, R .......... I. lO, K.
J. n I. 3. P.I'\. OD pom<>1: w budowle l. O.K. u 1. 1\l. 1'1.8.• a po$adę lO, O.l. la poWtÓ~
do ,dtowla ~. !I •• J. za '. 10. M.H. za ł . 10, J.J. u I. _, K.C .... ,dr. d.lecka l, G.W. U '.
10. CZ.,. w)'lec2, <ludl. ~ . M.C. U ,. 2. 1'1.1'1. n tk'ne t,~. O.K.S. u "" p. I po",oc ,O. J.
1'\. za polep'" ldr. ~. L.I'\. za dolenie ell,a",. prł~' syna, pr. o }ego 1d,. 10. M.K. za po .
mOC w ~ol.n,ble 2. S.I\. n wy.luch. p.o.~bV', K,I'\. la I.. pr. O tJt. 5. T ......... I. 6, S K_
U 1dr. • a.S •• a ł. 8. K.B. . . u.dr. < .eu",aly""u 3. 8.1'1. la .dr. 4. W.SI. •• I. S. N.W.
ID ł. 2. S.K. n u"low .. "lt .)'cl .. I, W.S .... op. S. S.W. II u.dr. S. S .I'I. za .... yll' prOCts ..
10. O.W za od.,nle matury p"el .yn.. 5. R.II. za pO$adę ~. C.J •• a ,. pr. o blo~. ~. 1\.1<:.
ze uzdr. 5. "l.J, u I. 5. 11.0. la uld, .•1".~' c.w. l i 1.5. T.II la ł .. p'. o op. I ,d•. 3. L.
J. oB u.dr. có.kI- 5, H.M. u I. P" O d_ ~ •• op. 4. S.E.... Wyl~Cl. slul~cell Inne I. 2. P.......
U uzdr. sl051r, I In"e 1.7, ,0,.1'1 ••• ł .. pr. oblo'!. 2. N.N . . . I. 5. 11.8. :te I. 3. LC .11 /..
p'.
d.lsz~ op 2. E.rI. za t .• p •. o daln'll op. 2. Z.O. la ł. HI. H.Z. u <dr. I Innt I. 5. T.
K. . . utdr. -, S ........ a pomoc w o.lI .. nl.o .... niu Zywego Rótańu -. J.I' .... ww,dt. 5, p.
O. U W1.dr. ~. M.D. za op. ~. J.C. Ja op_ 5. M.L .... d~'"e ",.tu,y~. L.O .•• wyleCI. 5.
S.O ••• 09 .. pr. o u. Jr. matki !>. J.P, Ja uldr. 2jO, K.S, u p.~cę. pr, n I.~. S.S ... p"yw,.
zdr. 5. J ••• matu'ę .toton4 lor.U Iy"a. pr. O i~"e l. 30. Ci.J. l. wylecl. 2. K.S •• a ,,,dr.
slo,lrI" "lcy~. N.M.•a op. _. J.L Ja wy.ł~cł,.l>rołby 5, G.O. la u.dr. mamy l!. L.O ... ~
01'.10. /\.S. la pomoc W e,,:iklm slraplenlu 5.1'\./\. l .. uzd •. 2, J.K ••• wy<tu.". p,,,,b ••
pr.
>.dr. dl. d".ckll 5, T.K. za ,",vlec •• nÓIl· pt. O np. I wytr"."'e ,.. powol4nlu -. St.C.
U t. I 1'0<l'OC '" Iyclu 5. II.S •• a ... yzdr, SY"d 10. S.M. UlI "'yldt. - , /\.P .... wytdr. sY"" 5.
1'1.8•• a uld •. 5. M.O. I. uI."le elIlII"'. 6. M.P. C.dg. 0, Rafalowl Chyllń,klemu ,a "O,noc
.. ot,~y",.",u iwled. uk. 2, W.H. UlI u.dr. _, II.B ... u.dt. n.uuyc,~lkl prleL f't,epvkal ••
n~ .. pn)'c<ynq O. Hono.at. t<otm'ńs~;ego Kap"eyna 5, J.S •.• 0 uldr. -Ideek. 15. l. I W
Ko •. _Oco ... po"'y-lln.... IdIw e ,le ,ptawy 11), fI.l'\ .•• I. 5. 8.J . . . "I' 2. W.Z. la t., pr. O
In"e _. M.f......d, .Or~t I ""lu głOWy II, W.io!. U ,otne !. _. J.K. la op. I I. _ ....... L
U uzd •• 2. l.K. U ... Jr. l b<'>lu glowy _. I.Z. za uul •. ""iiI 5. Br. 1'1.1. u '''t~$hw",
ł",:~rt b."t .. _, S.R .... pOS~d~ Iv.

'1"""

°

°

PROSZĄ:

°

°

"'.M. o dr. I bl",!!, ~. 1'\. D. po .. d~ I "'Ygr. losu 2, S a. O "dr. 2. S. O.
po,dp,'
I blo~. J S. f .... ~r. l. M. M. w otw. Int 5. $. M." ul,l~ w cl",ple"'",,"~. S.I'I. o do_
br. wychow"n,,, d.lecl I bl<><J. 2. O. N. u .md,l.cIl l.~.l. D. J.
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