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Chrystus zmartwychwstał!
„Ojcze, jeśli można, niechaj odejdzie
odemnie ten kielich. Duch wprawdzie jest
ochotny, ale ciało mdłe.“
Ileż ludzkiej prawdy w tych słowach,
które wypowiedział Chrystus, gotując się
na spełnienie największej ofiary — ofiary
własnego życia dla zbawienia ludzkości!
W przeczuciu mąk. jakie go czekają,
Człowiek zawahał się na chwilkę. Z głę
bi ludzkiego serca wydarł się okrzyk do
Boga - Ojca, błagający o zmiłowanie.
Bo ciało — chociaż nawet Bóg w niem
zamieszkał -r~ jest tylko ciałem, które
wzdraga się przed krzywdą, jaka mu nie
winnie ma być wyrządzona.
Ale Chrystus nie poddał się słabościom
ciała: Duch zwyciężył, w poczuciu wiel
kiej misji, jaką miał do spełnienia i Syn
Boży dobrowolnie poszedł na śmierć, by
świat odkupić.
Ludzkość jest jeszcze daleko — bar
dzo daleko, by ocenić zdołała doniosłość
ofiary Zbawiciela, by z życia Jego na zie
mi czerpała wskazówki dla swego po
stępowania. Nie jest też w stanie zrozu
mieć jednej z najgłębszych prawd, jakie
zawierają się w podporządkowaniu sła
bostek ciała potędze ducha. Jeśli duch po
wziął jakieś postanowienie, to nie powinno być żadnej siły, która sprowadziłaby
go z wytkniętej drogi. Słabości ciała
zwyciężyć, choćby śmierć za to czekała
— oto nakaz, któremu wszyscy ludzie
poddać się powinni.
I nietylko w tern leży doniosłość męki
Zbawiciela, że daje On nam przykład, jak
zwyciężać należy ułomności ciała. Pozatem wskazuje nam, że dla szczęścia
bliźnich wszystko, nawet własne życie
należy poświęcić. A na tym zwłaszcza
punkcie świat oddala się coraz bardziej
od tych zasad, jakie nam przykazuje do
browolne poddanie się woli Boga - Ojca.
Ody bliżej przyjrzymy się narodom,
ich życiu wewnętrznemu, stosunkowi ich
lo innych narodów, wszędzie spotykamy
coraz większy zanik poświęcenia dla bliź
nich. Czy to w życiu jednostek, czy w
życiu państw i narodów,* rozsiadło się
samolubstwo, które widzi przed sobą tyl
ko zaspokojenie własnych potrzeb, bez
względu na to, czy wyrządzi tern krzy
wdę innym, czy nie. Zamiast poświęcać
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siebie i swoje zachcenia dla dobra innych",
ludzie depczą szczęście i życie innych
dla swej własnej korzyści. Poświęcenie
— to towar, który teraz nie popłaca. Czło
wiek. dla którego szczęście innych jest
przykazaniem — to człowiek, walczący,
z wiatrakami. Wyśmiewają go, wykpią,
nierzadko oplwają — a najczęściej wyzy
skają. I brną ludzie dalej w samolubstwie,
we wzajemnych walkach i nienawiści, co
raz bardziej zapominając o tern, co Chry
stus życiem swem i swą dobrowolną
śmiercią dla szczęścia innych, w testa
mencie nam zostawił.
Naród nasz jest też na równi z innymi
niewolny od zapomnienia o jedej z naj
szczytniejszych zasad Chrystusa. Odzie
okiem sięgnąć i u nas, niestety, szerzy sie
prywata, wzajemna nieufność, chęć zysku
cudzym kosztem oraz dowód niezbity sła
bości charakteru — zaprzaństwo. Czy
przyswoiliśmy sobie także inne cechy
Chrystusa — prócz męki, jaką znosił na
krzyżu cierpienia?
Niestety, na to pytanie nie moglibyś
my odpowiedzieć twierdząco. Walki i roz
terki wewnętrzne, a przedewszystkiem
pogoń tylko za własnem szczęściem zapomocą najprzewrotniejszych nawet środ
ków, łatwe uleganie w walce o czystość
duszy narodowej — wszystko to jest w
nas jeszcze. Nie potrafiliśmy bowiem
wyrobić w sobie tej Chrystusowej siły
ducha, która zapanowała nad słabością
ciała.
Czy zdołamy otrząsnąć ze siebie to
zło, które nas obsiadło? Nie łudźmy się,
aby stało się to z dnia na dzień. Ale
zwolna dążyć musimy do tego celu do
skonaląc się i umacniać dusze nasze w
myśl wskazań Chrystusowych.
Droga jest tylko jedna: wielka, głę
boka wiara i stosowanie w życiu faktycz
ne tych prawd, jakie Chrystus i Kościół
nam podaje. Uszlachetniając nasze dusze,
wzmacniając charaktery, zapominając o
własnem szczęściu dla szczęścia rozwoju
całej naszej społeczności zdołamy zbliżyć
się do tego ideału, jaki widzimy w Chry
stusie, który niepomny na czekające Go
męki, poszedł na hańbę i śmierć, by ludz
kości dać szczęście — przez Zmartwych
wstanie!

Piekne wskazówki ministra Grzesińskiego.
Berlin. (WTB.) We wtorek odbyła się pod
przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych Grze
sińskiego konferencja pruskich nadprezydentów. Mini
ster zobrazował obecne położenie polityczne w Prusach
w związku z nadchodzącymi wyborami, które nakła
dają na władze zwiększoną odpowiedzialność. Zdaniem
ministra każdy obywatel ma prawo z całą swobodą od
dawać się walce wyborczej. Rząd ma obowiązek za
bezpieczy^ wyborcom tę swobodę. Dlatego minister
polecił nadprezydentom znieść ograniczenia odnoszące

Wiadomości polityczne
listy wyborcze.
Berlin. (WTB.) Minister spraw wewnętrz
nych wydał rozporządzenie, aby listy wyborcze do
parlamentu wyłożone były od 29 kwietnia do 6
maja. W tych gminach Prus, w których za zgodą
rządu pruskiego, odbędą się równocześnie z wybo
rami do parlamentu także wybory gminne, listy
wyborców mają być wyłożone od 15 kwietnia do 28*
kwietnia.

Dodatkowe badania inwalidów wojennych.
Berlin. (WTB.) Stosownie do uchwały par
lamentu rząd wydał rozporządzenie, wstrzymujące
dodatkowe badania z urzędu inwalidów wojennych
aż do 31 grudnia.

Hermes pozostaje przewodniczącym delegacji
niemieckiej.
Berlin. (PAT.) Według doniesień prasy tutej
szej b. minister finansów i przewodniczący delegacji
niemieckiej do rokowań handlowych z Polską dr. Her
mes z powodu wybrania go na stanowisko prezesa nie
mieckiego związku chłopskiego złożył gabinetowi Rze
szy swą dymisję ze stanowiska przewodniczącego de
legacji niemieckiej do rokowań z Polską. Gabinet Rze
szy jednak na wniosek ministra Stresemanna uchwalił
dymisji tej nie przyjąć i nadal powierzyć ministrowi
Hermesowi stanowisko przewodniczącego delegacji nie
mieckiej do rokowań z Polską.

Porozumienie duńsko-niemieckie.
K i 1 o n j a. (WTB.) Odbyła się tutaj pierwsza kon
ferencja duńsko-niemiecka przyjaciół pokoju. Były mi
nister duński Zahle wygłosił referat. Demokraci duń
scy dążą do tego, by obce narodowości w Danii posia
dały te same prawa, co Duńczycy, i mogły swobodnie
posługiwać się swą mową i pielęgnować swoją kulturę.
W odpowiedzi na to były starosta Kilonji, Adler, wska
zał na to, że porozumienie między obydwoma narodami
stanowi nietylko fundament pokoju niemiecko-duńskiego, ale jest częścią wielkiego dzieła, prowadzącego do
trwałego pokoju między wszystkimi narodami Europy.
ALEKSANDRA RUDZIANKA

Tajemnica Wawrzyńca
(Powieść obyczajowo-Iudowa.)
—o—
(Ciąg dalszy).
Tej niedzieli, chociaż słonko mocno przygrzewało,
pani Durel czuła się zmęczoną; ale nie powiedziała te
go nikomu. Nie chciała Marynię pozbawić żadnej przy
jemności.
Po południu wybrano się w odwiedziny. Droga
była śliczna, ale nikt nie powiedział ani słówka o tern,
coby był chciał powiedzieć.
Benedyktowa przyjęła swoich gości z otwartemi
ra-miony. Obie matki porozumiały się półsłówkami a na
wet bez słów, bo obie miały tę samą myśl i tylko się
dziwiły w skrytości, że taka mądra i dobra myśl nie
zrodziła się jeszcze w głowie Wawrzyńca. Dziwny
zaiste chłopiec.
Jego trzy siostry nie mogły się nacieszyć Marynią.
Bardzo im się podobała i nie była nic a nic zarozumiałą,
chociaż pochodziła z Paryża.
Opowiadano o hrabinie i jej dobroci. Potem urzą
dzono na trawie prawdziwie bretoński podwieczorek.
Trzy dziewczyny trzęsły wiśnię ozdobę całego ogrodu.
— Dlaczego to Wawrzyniec nam nie pomaga? —
pytała. — Ma bardzo smutną minę; co mu jest? — Wawrzyńcze, chodź tu!
Przyszedł i pomógł im wiśni trząść; ale bez żar
tów, bez śmiechu. A jednak rzucał najpiękniejsze owo
ce Maryni. Józinka zrobiła jej zausznice i nie odstępo
wała jej na krok.
— Maryniu, bardzo ci w tern ładnie; wogóle mi się
bardzo podobasz i bardzo cię lubię; szkoda, że nie je
steś moją siostryczką!
Na te słowa Marynia zaczerwieniła się jak jej zaT4)

się do prasy i związków. Zarazem wskazał na to, że
w walce wyborczej urzędy zachować powinny spokój
i nerwy. Nie chodzi o to, aby ścigać najmniejsze wy
kroczenie przeciwko ustawie, lecz o to, by nie dopuścić
do większych występków i takie ścigać bezwzględnie.
(Byłoby ciekawem stwierdzić, czy minister Grzesióski poruszył także sprawę swobody agitacji wybor
czej wśród mniejszości polskiej i czy wydał odpowie
dnie polecenie, aby władze nietylko pociągały do suro
wej odpowiedzialności tych, którzy tę agitację uniemo
żliwiają, ale zapobiegały aktom teroru? — Red.)

Mussolini a Wałyfoan.
Warszawa. (PAT.) Wobec tego, że w
ostatnich dniach ukazało się w niektórych pismach
polskich szereg wiadomości o Włoszech nieścisłych
a nawet alarmujących, poselstwo włoskie stwier
dza, że pogłoski o konflikcie między rządem wło
skim a Stolica Apostolska, są nieprawdziwe. Rząd
faszystowski stale wykazywał największy szacu
nek dla Kościoła katolickiego i oceniał w zupełności
dobre wpływy, jakie nauczanie religji może wy
wrzeć na wychowaniu młodzieży.

Wrzenie w Tyrolu.
Innsbruck. (WTB.) Wśród ludności połud
niowego Tyrolu panuje od kilku tygodni silne wzbu
rzenie z powodu aresztowania właściciela hotelu,
Kaslattera. Władze włoskie zarzucają mu, że roz
powszechniał wśród znajomych ulotki antypaństwo
we. Kasslattera przewieziono do Rzymu. Jako
oskarżony o zdradę stanu, zostanie postawiony
przed specjalnym sądem dla ochrony państwa. Pro
ces odbędzie się 11 kwietnia.

Agent reearatjjn* w Rzymie.
Rzym. (WTB.) Agent reparacyjny Parker
Gilbert przybywa we czwartek do Rzymu. Zamie
rza on odbyć naradę z włoskim ministrem skarbu,
Volpim. Prasa tutejsza przypisuje naradom t>m
wielkie znaczenie, ze względu na to, że Gilbert do
piero naradzał się z Poincarem w sprawie rewizji
planu Dawesa.

Minister Zaleski fedzie do Rzymu.
Rzym. (Tel. wł.) W miarodajnych kołach
włoskich potwierdzają wiadomość, że minister Za
leski wyraził chęć odwiedzenia osobiście Mussoliniego. Przybędzie on do Rzymu zaraz po Wielkiejnocy. W tychże kołach zapewniają, że wizyta mi
nistra. który był bardzo ceniony podczas swego po
bytu w Rzymie jako poseł Polski, będzie napewuo
bardzo pożądana dla narodu włoskiego.

Zamach na Trockiego.
Paryż. (WTB.) Tutejsze dzienniki zamie
szczają sensacyjną wiadomość, że na Trockiego,
przebywającego na wygnaniu w Syberji, dokonano
zamachu. Pewien Armeńczyk, zwolennik Stalina,
miał strzelić do niego i trafić go w plecy śmiertelnie.
Rząd rosyjski usiłuje- przeszkodzić rozszerzaniu
wieści o zamachu i ogłosił, że ta pogłoska jest zu
pełnie zmyślona.
usznice; Wawrzyniec, który też słyszał, nie odezwał
się zupełnie, tylko jeszcze więcej posmutniał.
— To dziwne, że taki smutny, kiedy słonko tak ła
dnie świeci, — wołała co chwilę Józinka sama bardzo
zawsze wesoła.
W ten sposób przeszły dwie mile i przyjemne go
dziny. Na pożegnanie ucałowano się serdecznie, bo
przyjaźń była zawarta.
We troje wracali znowu do zamku; ale matka była
zmęczona. Jadła o niezwykłej porze i ten lekki i do
bry posiłek jednak jej trochę ciężył.
— Wawrzyńcze, — rzekła po kwadransie drogi,
czy niema jakiej krótszej drogi? Jestem mocno zmę
czona.
— Tak; jest tutaj leszczyna. Przejdziemy ja i bę
dziemy wcześniej w domu.
— Czy będę mogła tam trochę usiąść i spocząć?
— Naturalnie. Znajdziemy jaki wywrócony pień,
na którym się wygodnie siedzi, a leszczyna daje miły
cień.
— Dobrze, chodźmy więc.
Kiedy byli w lasku, w chłodnym cieniu, matka
usiadła na pniu i rzekła:
— Moje dzieci, sądźcie tu na chwilę i porozma
wiamy.
Zaczęto więc opowiadać o chacie Benedyktowej, o
jej córkach, o ogrodzie, o krówce, a przedewszystkiem
o wesołej Józince. Pani Du rei odpowiadała coraz rza
dziej aż wreszcie pochyliła głowę i usnęła. Wtedy wiel
ka cisza ogarnęła te dwie dusze, z których jedna pełna
była wesela i nadziei a druga pełna smutku.
W tern pięknym lesie tylko jaskółki fruwały.
— Mamusia śpi, — rzekła Marynia, mówmy po
cichu, by jej nie zbudzić.
— Wawrzyniec czuł, że chwila sic zbliża, w której
miał zacząć mówić.

Groźne Dołożenie w Arabii.
Londyn. (WTB.) Według nadeszłych tu wiado
mości, nowa arm ja Wahabi tó w, złożona z 4000 ludzi
maszeruje w kierunku Iraku i zbliżyła się już ku gra
nicy. Wobec tego angielskie oddziały lotnicze i eska
dra pancerników stoją w pogotowiu do walki.
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Ostatnie telegramy.
Fala strajkowa w Niemczech.
Berlin. (WTB.) W ministerstwie pracy roz
poczęty się narady w sprawie zażegnania strajku
w saskim przemyśle metalowym, w którym bierze
udział przeszło 20 tysięcy robotników. Jeśli roko
wania te nie doprowadzą do zakończenia strajku,
w takim razie oczekiwać należy, że ruch ten roz
szerzy się na cały przemysł metalowy.
Hamburg. (WTB.) Robotnicy portowi wy
powiedzieli układ zarobkowy. Pomiędzy przed
stawicielami robotników a pracodawcami toczą się
rokowania, które jednak dotychczas nie dały rezul
tatów. Wobec tego sąd rozjemczy ma rozpatrzyć
zatarg po świętach. Wobec znacznych różnic, ta
kie panują między żądaniami pracowników, a ustęp
stwami pracodawców, panuje wśród robotników sil
ne wzburzenie.
Berlin. (WTB.) Pomimo załagodzenia za
targu robotników transportowych, pracownicy
transportu mebli nie podjęli pracy. Pertraktacje nie
doprowadziły do rezultatu. Strajk trwa w dalszym
ciągu.

Usiłowane zamachy kolejowe.
Berlin. (WTB.) Ubiegłej nocy na linji kole
jowej koło Brunszwiku nieznani sprawcy poprze
cinali druty do aparatów sygnałowych i prowadzą
cych do zwrotnic. Na szczęście zdołano dość wcze
śnie spostrzec szkodę i zapobiec nieszczęściu. Po
dobnych czynów dopuszczono się już dwukrotnie
w ubiegłym tygodniu. Władze poszukują energicz
nie sprawców.

Straszny wybuch.
Warszawa. (Tel. wł.) W Działoszynie w
pobliżu granicy niemieckiej organa bezpieczeństwa
wykryły w mieszkaniu niejkiego Joska Klep era
wielki skład przemyconych narkotyków, jak eter,
kokainę, sacharynę oraz dynamit. Gdy policja uda
ła się na miejsce, zastała drzwi zamknięte. Po wy
łamaniu drzwi z największą ostrożnością funkcjona
riusze wkroczyli do domu. Właściciel mieszkania
zajęty był właśnie rozlewaniem eteru i na widok
policjantów większą ilość eteru wylał im pod nogi.
Eter wybuchnął płomieniem. Zaledwie urzędnicy
cofnęli się, nastąpił wybuch, zabijając Klepera oraz
zamieszkującą z nim rodzinę, t. j. żonę i troje dzieci
i dwóch krewnych. Policjanci odnieśli częściowo
lżejsze, częściowo poważniejsze poparzenia.

Rozpowszechniajcie naszą gazetę
zawsze i wszędzie pomiędzy znajomymi
i przyjaciółmi.
— Tak Maryniu, niechaj śpi, a ja chciałbym ci coś
powiedzieć, tobie samej.
— Co mi chcesz powiedzieć, Wawrzyńcze?
— Nic, właściwie, nic . , ,
— Jakto nic?
— Nie mam odwagi.
— Dlaczego. Nie masz się czego obawiać.
— O tak, boję się; bardzo się obawiam!
— Cóż to takiego? Zaraz mi powiedz!
— Czy słyszałaś, co Józinka powiedziała?
— lak,, słyszałam. Przecież nic złego. Dlaczego
boisz się mówić o tein przy mamie?
— Jest to tajemnica, straszna tajemnica.
— Nikt na świecie jej nie zna?
— Nikt, z wyjątkiem hrabiny, która Ją wiernie za
chowała.
— Nie bój się, ja ci jej też dochowam.
— Więc muszę ci ją powiedzieć?
— Tak!
\
— Maryniu wiesz dobrze czego pragnę, bo od dłu
giego czasu już czytasz w mojej duszy. Ale na nie
szczęście, jest to niemożliwe, bo jak poznasz moją ta
jemnicę, to już nie zechcesz
Wawrzyniec nie mógł dalej mówić. Marynia pa
trzyła na niego z niepokojem, a tylko jaskółki były
świadkami tej dziwnej sceny.
Wreszcie wyjął z kieszeni stary portfel, otworzył
go i Wyciągnął zeń kopertę, w której znajdował się
pierwszy liścik Maryni.
Dziewczyna była coraz bardziej zdumiona i pytała
się go, skąd ma jej list.,
_ Ten list jest mój, — odpowiedział Wawrzyniec.
— Jakto twój?
— Tak, hrabina mi go podarowała.
— Podarowała? Naoo, dlaczego? Nic nie rozu
miem.
(Dokończenie nastąpi.)

Chwała Ci Christ®!
Ze snu zimowego budzi się przyroda, rzeki i
wody zrzuciwszy lodowe pęta, sznmiąc płyną znowu spokojnie w swych łożyskach, drzewa, pola i
łąki pokrywają się zielenią i kwiatem, lasy i bory
wypełniała się świegotem ptactwa, — a cała natura,
powracając do życia wiosennego, raduje się i
śpiewa na cześć zmartwychwstałego Boga-Cz.owieka — chwała Ci Chryste!
Jak świat długi i szeroki, dokąd tylko do tai ły
słowa Ewangelii, w świątyniach Pańskich, pałacacii
bogaczów i chatach ubogich z milionów piersi ludz
kich zabrzmi w niedzielę wielkanocną w spania
pieśń zmartwychwstania — chwała Ci Chryste.
1 jakże się nie radować, kiedy to dzień cucak^go wesela, a jutrzenka naszego zbawienia,
wszakże i za nas umarł Chrystus Pan na ki y^,
a zmartwychwstając dnia trzeciego, dał dowod
go Bóstwa, śmierć pokonał i nam to z\ y: - »'
nad śmiercią przyobiecał, za co Ci
n
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Chryste!
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WSZYSTKIM
KOCHANYM. CZYTELNIKOM I CZYTELNICZKOM
wiernvni i stałym abonentom, nie ustającym w pra
cy narodowej współpracownikom i koresponden
tom, życzv Redakcja z całego szczerego serca jaknaiszcześliwszych świat wielkanocnych słowami
hymnu anielskiego: Alleluia! Alleluia1 AIMnia!

Piątek

s

8?wlefnla

Sw. Ksysłusa, papieża, męcz.
Sw. Wilhelma, opala, około
roku 1200.
Sw. Prudencjusza, bisk. f 861.

SŁÓW.: SWIĘTOBOR.
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I ukrzyżowali Go, (Marek XV. 24).
O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę,
obaczcic a przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako
boleść moja. (Jerem, lament, i. 12).
Wielki piątek. Kapłani żydowscy chcieli się
pozbyć Pana Jezusa i skazać Go na śmierć, ale
uczynić tego nie mieli prawa i nie mogli nic Panu
Jezusowi zarzucić. Otóż kapłani zaprowadzili Je
zusa do rządcy rzymskiego Piłata i oskarżyli przed
nim, że Jezus chce być królem żydowskim. Na ich
nalegania Pan Jezus został po wielu mękach i urąganiach przez żołnierzy rzymskich zaprowadzony
na górę Kalwarię — i tam, wraz z dwoma złoczyńsnnp1 .!)?wieszony na krzyżu, w męczarniach, ale
Ciał/?11]16’ m°l(^4c się za swych oprawców, skonał,
y robn ' Cm° ,zdjęt.° dnia tegoż z krzyża i złożono do
szorrn tnhHnkrzyżu nad Panem Jezusem była zawie-

IlBIg
Wiadomości potoczne.
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA DLA DROBNYCH
RENCISTÓW.
1 YVn
W Ministerstwie Pracy wstawiono do budżetu
na rok 1928 znowu 25 milionów marek, które maja
Przeznaczone na bezpośrednie zapomogi dla
drobnych rencistów (Kleinrentner). Według współ’5° orzeczenia Ministra Pracy
i Ministra Spraw
3ętrznych z dnia 29 stycznia otrzymają z tych
™W,drob»i renciści, którzy w czasie wypłaty
"ISJ1'»aitiuia się w Opiece Drobnych Rend-

i» "”Äre.3‘Ä"ris:

dym wypadku najmniej należy wypłacić: małżon
kom 90 marek, osobie samotnej 50 marek, a dzieciom
uprawnionym do dopłaty — 20 marek na dziecko!
Zapomogę mają wypłacić Urzędy Opiekuńcze (Für
sorgeverbände) jak najrychlej, możliwie przed
świętami wielkanocnemu
Rada załogowa przeciw kopalni.
Epilog do masowego wydalenia robotników. — Skarga człon
ków rady załogowej. — Różnica pomiędzy unieruchomieniem
a ograniczeniem zakładu przemysłowego

Na kopalni „Życzenie Jadwigi“ zwolniono przed
kilku tygodniami wielu robotników. Los wydalo
nych z pracy dzieliło także 3 członków rady zało
gowej, ponieważ pracowali na filarach, które unie
ruchomiono. Sprawą ich ponownego przyjęcia,
względnie pieniężnego odprawienia (Abfindung) zaj
mował się Sąd Pracy w Zabrzu.
Jako oskarżyciel wystąpiła rada załogowa, za
stąpiona przez urzędnika organizacji zawodowej.
Oskrżyciel oświadczył, że wydalenie z pracy skar
żących było niedozwolone, ponieważ masową re
dukcję robotników przeprowadzono na podstawie
ograniczenia zakładu (Betriebseinschränkung) a nie
unieruchomienia przedsiębiorstwa. Wydalenia na
stąpiły w czasie, gdy na innych kopalniach robotni
cy pracowali w szychtach dodatkowych, co więcej,
inne kopalnie przyjmowały nawet nowych robotni
ków. Zdaje się, że całą akcję przeprowadzono tylko
celem oczyszczenia załogi. Ponowne przyjęcie wy
dalonych robotników — gdy kopalnia przegrała pro
ces — potwierdza to przypuszczenie. Wydalenia
byłyby dozwolone tylko w wypadku potrzebnego i
uzasadnionego zastawienia kopalni. Lecz w tej
sprawie chodzi* tylko o ograniczenie przedsiębior
stwa. Wydalonych z pracy członków rady załogo
wej można było zatrudnić na innych filarach. We
dług ustawy o radach załogowych do unierucho
mienia należy zastawienie osobnych, zamkniętych
oddziałów przedsiębiorstwa. Lecz na kopalni „Ży
czenie Jadwigi“ unieruchomiono tylko dwa filary,
aby zmniejszyć produkcje zaś na sąsiednich filarach
pracowano bez przerwy.
Zastępca zarządu kopalni p. Daniel żądał odrzu
cenia skargi. Jeden z skarżących został znów przy
jęty do pracy, ponieważ nic należał do załogi, którą,
redukcja dotknęła. Zastawione dwa filary stano
wiły osobny oddział sztygarowy. Komisarz demobilizacyjny został uwiadomiony o zastawieniu pracy
na filarach. Przy obradach byli obecni oprócz za
stępców zarządu kopalni także członkowie rady za
łogowej, którzy przeciw unieruchomieniu pracy na
tych dwóch filarach ani jednego słowa nie powie
dzieli. Chociaż później większa część wydalonej
załogi znowu do pracy przyjęto, to stało się to dla
tego, ponieważ popyt na węgle się powiększył wsku
tek zerwania polsko-niemieckich rokowań handlo
wych (?). Nie można wiec mówić o ograniczeniu
przedsiębiorstwa, tylko o częściowem unieruchomie
niu zakładu.
Sad orzekł, że z wywodów obu stron trudno
wywnioskować, czy zaszło unieruchomienie, czy
ograniczenie przedsiębiorstwa, poczerni udał się na
naradę, która trwała przeszło godzinę. Po naradzie
sąd skargę odrzucił, lecz skarżącym przyznał pra
wo apelacji.

Śląsk WeW.
Agentury bytomskiego urzędu nocztowego.
Bytom. Urzędy pocztowe w Bobrku i Karbie
zostały przemienione na agentury urzędu pocztowe
go w Bytomiu. Wszystkie zapytania i zażalenia w
służbowych sprawach pocztowych w przyszłości
należy kierować do urzędu pocztowego w Bytomiu.
Stare koszary.
Bytom. Swego czasu magistrat miasta Bytomia
kupił od fiskusa koszary Moltkicgo za 800 tysię
cy marek, które przyrzeczone spłacić ratami. Na
nowy rok wstawiono do etatu pierwszą ratę w wy
sokości 80 tysięcy marek, tak że cenę kupna roz
dzielono na 10 lat. Obecnie pracuje w koszarach
Urząd Finansowy. Ponieważ Urząd Finansowy
otrzyma własny dom, przeto nic wiadomo, co się
stanie z koszarami.
Wlezień z trzema nazwiskami.
Bytom. Przed tutejszym sądem odpowiadał
urodzony w Siemianowicach robotnik Paweł Głąb,
nazywający siebie także Piotrem Kokoszką lub
Pawłem Kaiserem. Przed kilku tygodniami Paweł
Głąb został skazany na jeden rok i 3 miesiące więzienia za kradzież i podanie fałszywego nazwiska.
W tych dniach Głąb zasiadł znowu na ławie oskar
żonych. Akt oskarżenia zarzucił mu nieprawne
przekroczenie granicy oraz znów podanie fałszy
wego nazwiska. Tym razem Paweł Głąb został ska
zany na 2 miesiące więzienia.
Wielka gmina przemysłowa Bobrek-Karb.
Bobrek-Karb. W domie gminnym w Bobrku
odbyło się uroczyste zebranie, na którem p. landrat
powiatu bytomskiego, p. dr. Urbanek proklamował
pouczenie Bobrku z Karbem w jedną samodzielną
gminę. Na posiedzeniu byli obecni obal burmistrze

pp. Trzeciok z Bobrku i dr. Urbańczyk z Karbu,
wszyscy ławnicy, naczelnicy obu gmin i zastępca
obwodu dworskiego. Landrat p. dr. Urbanek oświad
czył, że przez połączenie zjednoczone gminy łatwiej
pokonają wszelkie trudności. Przedewszystkiem
Karbowi należało pomóc, ponieważ nie miał moż
ności się rozszerzyć, a finansowo znajdował się w
trudnem położeniu. Obecnie Karb-Bobrek i obwód
dworski tworzą jedną wielką gminę przemysłową.
Próżne tereny pomiędzy obiema gminami zostaną
zabudowane. Nowa gmina Bobrek-Karb posiada
23 000 mieszkańców i sąsiaduje z wielkim, potężnym
sąsiadem — Bytomiem. Z tego powodu musi się sta
rać o piękny wygląd, musi postępować naprzód pod
każdym względni. Następnie p. dr. Urbanek wrę
czył czterem komisarycznym ławnikom urzędowe
mianowania, mianowicie nauczycielowi Bytomskie
mu, kupcowi Pawlede, dr. Urbańczykowi i budow
niczemu Ciaewie. — Naczelnik wielkiej gmmy pan
p. Trzeciok, zapewniał, że wszelkiemi siłami 'bę
dzie się starał o dobro gminy Bobrek-Karb, poczem
uroczyste posiedzenie zamknięto.
Nowy lekarz.
Miechowice. W tutejszej gminie osiedlił sie
nowy lekarz, mianowicie dr. med. H. Śliwka, syn
nauczyciela Śliwki z Miechowie. Nowy lekarz mie
szka przy ulicy Braustrasse 1.
Demonstracja bezrobotnych.
Zabrze. Tutejsi bezrobotni urządzili pochód
demonstracyjny. Pochód przeszedł głównemi ulica
mi, poezem stanął przed domem administracyjnym
zarządu miasta. Bezrobotni demonstrowali, aby
uzyskać zapomogę na święta wielkanocne.
Samobójstwo robotnika.
Zabrze. Zamieszkały przy ulicy Henryka 88
robotnik Wilhelm Kurpanik, lat 25, odebrał sobie ży
cie przez powieszenie na moście pomiędzy ulicą
Gaidy, a ulicą Henryka. Przyczyny samobójstwa
nie stwierdzono.
Zmarła na targowisku.
Zabrze. Staruszka Johanna Najdera w wieku
75 lat, przybyła na targowisko, aby kupić jarzyny.
Naraz z ust starej kobiety buchnął strumień krwi,
a chwilę później utracia przytomność. Najderowa
zmarła podczas transportu do lecznicy.
Nieszczęśliwe wypadki na kopalniach.
Zabrze. Zatrudniony na kopalni „Abwehr“ cis
kacz Paweł Golawski z Wieszowy złamał sobie
rękę. — Ten sam los spotkał robotnika fedrunkowego Fr. Yoita z Smolnicy. — Robotnik fedrunkowy
M. Haika z Zabrza został przysypany przez spada
jące węgle na kopalni „Konkordia“, przyczem do
znał pęknięcia czaszki. Ten sam los spotkał ręba
cza Józefa Henn.
Pożar.
W Gliwicach przy Fabrikstr. wybuchł pożar w bu
dynku zakładów biurowych Oberschi. Eisenindustrie,
krótko przed 10 do południa. Syreny wezwały pomocy:
straż pożarna była w migu na miejscu, i udało ej się po
żar zlokalizować w przeciągu jednej godziny. Pożar
wybuchł na strychu, na którym złożone były zapasy
ksiąg biurowych i różne inne Przybory administracyjne
tegoż werku. Niecoś akt udało się uratować przez
urzędników i straż pożarną. Dach budynku spłonął w
większej połowie; szkody wynoszą kilka tysięcy marek.
„Premie" dla służących.
Strzelce. Za długoletnią wierną służbę wydział
powiatu uchwalił promie w wysokości 20 marek na
stępującym pracowniczkom domowym: Józefinie
Adamczok w Kolonowskiej, Annie Farbiarskiej w
Leśnicy, Brygido Donat w Jesionie, Marji Protzel
w Zawadzkiem i Andrzejowi Rehlitz w Staniszczacb
Małych. — Uznać należy dobrą wolę wydziału po
wiatowego, że uchwalił premje dla starych służą
cych, aby im sprawić radość. Lecz wątpliwe, czy
takie „premje“ wywołają uczucie radości u tych
starych, spracowanych służebnych osób. Bo cóż
maja sobie kupić za marne 20 marek, chyba parę
trzewików W tym wypadku wydział powiatowy
byłby dobrze zrobił, gdyby był trochę głębiej sięgnął
do kasy powiatowej!
Dwa pożary w powiecie.
Strzelce, Z nieznanej przyczyny wybuchł po
żar w obejściu chałupnika Weissa w Kadłubie
Chata spaHa się doszczelnić. — Drugi Pożar wybuclił w chacie chałupnika Szlapy w Rozmiervc.
Ogień zamienił chałupę w kupę rumowisk i popiołu.
W obu wypadkach aresztowano rzekomych podpa
laczy.
Aresztowany za włamanie do mieszkania starszego
burmistrza.
Opole. Przed kilku dniami włamał się złodziej
do mieszkania starszego burmistrza dr. Neugebauera. , Policja wykryła sprawcę, jest nim stolarz
Józef Boritzka z Bytomia. Boritzka odsiedział U
lat w zakładzie karnym w Brzegu. W poprzednim
tygodniu zwolniono Boritzke do Bytomia.

Usiłowano samobójstwo w wiezieniu.
Opole. Pewien więzień usiłował odebrać sobie
tycie. Po wieczerzy usiłował przeciąć sobie żyły
ti rąk, lecz zamiar popełnienia samobójstwa został
udaremniony przez dozorcę, który wszedł do celi w
czasie gdy więzień przecinał żyły u przegubu ręki.
Niedoszłego samobójcę odstawiono do lecznicy,
gdyż okaleczył się dość poważnie.
Okropny wypadek na szosie.
Krasiejów, po w. opolski. Wielkie nieszczęście
zdarzyło się na skręcie szosy u wejścia do tutejsze!
gminy. Współwłaściciel firmy Skupina i Juniec w
Kolonowskiej p. Juniec jechał na kole motorowem
do Krasiejowa. Na bocznem siedzeniu siedział urzęd
nik pocztowy Ozimek z Kolonowskiej. Na skręcie
przed wsią koło motorowe zadrasnęło o dwa kamie
nie szosowe i wjechało potem całym pędem na
trzeci kamień szosowy. Ozimek został wyrzucony,
uderzony o kamień i przerzucony przez 2-metrcwą
wysoką poręcz mostu do potoku, 10 metrów niżej.
Mieszkańcy Krasiejowa wydobyli Ozimka nieży-

wego z wody. Juniec utraci? przytomność, ho zo
stał ciężko okaleczony. Koło motorowe zamieniło
się w kupę pogiętego żelaziwa.
Podpalenie chlewa.
Fludry, pow. opolski. W chlewie rolnika Kozy
wybuchł pożar. Ogień rozszerzał się z przerażająca
szybkością. Bydło uratowano, natomiast chlew
spalił się doszczętnie. Są poszlaki, że ogień został
podłożony. Pod zarzutem podpalenia żandarm Worcli
aresztował niejakiego Fischera z Lublińca, który
kilka minut przed wybuchem ognia wychodził z po
dwórza rolnika Kozy. W zeszłej zimie Fischer pra
cował u karczmarza Broiła w sąsiedniej gminie i
został wydalony za kradzież pieniędzy.

Z życia towarzystw.
Baczność!
Baczność!
Rozbark. W niedzielę (1-sze święto wielkanoc
ne odbędzie się w kościele św. Jacka na Rozbarku

o godz. 11 uroczysta msza św. na intencję Zjedn. Za<
wodowego Polskiego, filji rozbarskiej. Uprasza się
wszystkich druhów oraz rodaków i rodaczek na-%
szych o wzięcie jak najliczniejszego udziału w
operze.
Zarząd.

nadesłane.
Bytom-Rozbark. Czytelnikom naszym zwracamy
uwagę na ogłoszenie homeopaty, biochemika i przyro
doleczniczego p. Fredricha, który się osiedlił przy ulicy
W. Dąbrowskiej (Gr. Dombrowkastr. 1). Leczy on
gruntownie i skutecznie za pomocą masażu i oświetle
nia wszelkie cierpienia także i zastarzałe chroniczne
choroby.
Okularnik Pickart, optyk-fachowiec w B y t o m i tJ,
ul. Tarnogórska, naróżnik ul. Browarowej, dostarcza
okulary dla członków knapszaftu górnośląskiego, ogól
nych kas chorych, jako też i wszelkich kas przemysło
wych i związkowych, na co zwracamy uwagę naszych
Szan. Czytelników.

NOWO OTWARCIE
Za spokój duszy

śp. Seweryny Weberowej
odbędzie się w drugą rocznicę śmierci drogiej
Zmarłej

Msza święta

we wtorek, dnia 10-go kwietnia 1928 r. rano
o godz. 7 w kościele św. Trójcy.
O udział i pobożna modlitwę prosi

W środę, dnia 4 kwietnia otworzony został w Bytomiu, przy ulicy
Tarnog6rskfe| (Tarnowitzerstr. 13) skład specjalny

Wyrobów mleczarskich Delikatesów
Towarów rybnych
Owoców
Konserwów
Owoców południowych

Stanisław Weber.

Wielki wybór
Usługa rzetelna
Najniższe ceny

„HANSA“ Dcm ircrików spożywczych

Bytom, w kwietniu 1928 r.

Bytom G.-SL, ul. Tarnogórska (Tarnowitzerstr.) 13
!
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Baczność!
Na

Rolnicy! Baczność!

czas wiosenny

polecamy wagonowo i detalicznie:

Azotniak, saletrę sodową (Natronsalpeter,)
saletrę wapienną (Kalksalpeter), amoniak,
kall 42 procent, kalnlt, tomasynę i t. d.
Zarazem polecamy po korzystnych cenach:
Wszelkie nasiona, oraz artykuły do paszy, jako to:

Makuch lniany, mąkę rybią, ospę, kukurydzę
i t. d.

R! O 1— N 1 K e. O. m. b. H.
Strzelce - Gross-Strehlitz
TELEFON 153.
. ;
TELEFON 153.

Siflieźe ryb?!
Łosoś
soś reński, pstrągi łososiowe, łosoś srebr.
sądacze, szczupaki rzeczne, okunie, liniki
mrożone, łinacze, Cabeljau, tlądry zielone,
wielkie czerw, języki, płaszczyki morskie.
Dorsze bez głowy tylko 28 fen. za
funt. Karpie żywe 1.30 d. 1.40 Mk.
Liny żywe za funt 1.60 Mk.
Zamówienia proszę natychmiast. =====
Nowa potrawa rybna nadeszła.

Ernst Pieroh, Bytom
Tel. 4995

Dyngosstr. 48.

MpRI p

1 if HL jHLadf M. JsP HI,

Tel. 4995

wszelkiego rodzaju drzewa i stylu, 1 po

każdej cenie
znajdziecie w olbrzymim

wyborze

tylko w najlepsze! jakości
po dogodnych warunkach odpłaty
«—5

Własne warsztaty stolarskie 1 taplcerslde *#'

C Zawadzki

Rok zał. 1890

DOM

MEBLI

Rok zał. 1890

WiaśćTKARL. MÖLLER
aaaaa/saaaaaaaaa

Moje godzino upzuief

odbywają się od dzisiaj
przed poł. od 9—11% godz.
po poł. od 3—6
„

W niedzielę od 10—11% „
Gruntowne i skuteczne leczenie wszelkich
cierpień, także i chroń, i zastarzał. chorób.

Praktyka lecznicza

Alwin Erich Fredrich
Homeooata — Biochemik
Bytom-Rozbark, Gr Dombrowkastr. 1.

WWWWWWWV
^Leczenie

zębów^

W. LUNGWITZ
Bytom G.-SI., Rynek Nr. 11
Plombowanie. Wyrywanie zębów. Plombowame zębów. Korony. Mostki,
j

BANK LUDOWY
(Volksbank)

BYTOM

o. s.

ulica Tarnogórska 4

przyjmuje

depozyta

za korzystnem oprocentowaniem

i udziela pożyczek
na dogodnych warunkach.

pN.*Bną.Wielkanoct°

na dslnd I. Komunii Sin. I dnia szumnego

Kupujcie
u naszych
inserenfów!

Bytom G Sfi.t Bahnhofsir. 27 Tel. 2916

jest i po ostanie pięknie wykonany obrazek
w nowo otwartym

Foto-BildKunst-Atellsr
„Atlantic"
__________ BYTOM------------- -

Szczególnie korzystne ceny 1 j*.
kośd we wszelkich

ul. Tarnogórska (Tarnowitzerstr. 15/16)
Przystępujący do pierwszej Komunji św.,
nowożeńcy i dzieci szkolne maja osobne
-------------— zniżone ceny. ---------------Karty pocztowe czarne od 3 mk. pocz.

instrumentach
muzycznych.
Telefon
-4142 -

Gliwice

Na fortepiany i gramofony
żądajcie osobnych ofert S.

Telefon
- 4142 Najstarszy dom specialirr
Górnego Śląsk*

ul. Wilhelmowska 53
Kt j kupujetowar jakościowy
Kupuie najtaniej!
1 Gbr, Zimmermaniwortepian Mk, 980
prawdziwy Seiler-(Lignica) „ 1400
Quandt
„ 1620
loach
u 1800
Blölhner „ 1950
Becnsteifl „ 2200
Steinway&Sons 2300

depozyty

Księgarnia nakładowa „Katolika" B

i udziela

pożyczek
Y TT

w Bytomiu
►

JanSporys
Bytom O "S.

ulica Tarnogóraka43
w domu mistrza piekars
kiego Kuballa, — poleca

BUDZIKI

jedyny zastępca:

14 dni chodzące.

Regulatory

Th. Cieplik, S-8

srebrne zegarki remont

Największy dom muzyczny na Śląsku.

obrączki ślubne

Dla pewnych kupujących udziela się
długoterminową odpłatę ratami.

korzystnie i rzetelnie

Aparaty mówi4ceł
■loctrcla Odeon . gramolony I
== na odpłatę ratam . ==
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Bronislaw Koraszewski.
(Dwie rocznice z Jego tycia).

40-ta rocznica przybycia na Górny Śląsk, stanął 22-zo marca
1888 na ziemi śląskiej.
30-ta rocznica jego pierwszego procesu jako redaktora i wy
dawcy „Gazety Opolskiej, zakończonym skazaniem jego
na 6-cio miesięczną kaźń więzienną.
Bronisław Kraszewski zmarł 4 kwietnia 1924 roku,
a więc
4-ta rocznica pośmiertna tego prawdziwego bohatera w walce
o wyzwolenie polskiego ludu górnośląskiego.

„... I dumny jestem z tego, że nie tylko praco
wać,, ale i cierpieć mogę dla mojego kochanego ludu.“
— To są słowa jego, twarde jak spiż, proste i szla
chetne, jak prostem i szlachetnem było życie jego.
Temi słowami żegnał on jako redaktor i wydawca
„Gazety Opolskiej' w Opolu swoich czytelników, kie
dy 28 czerwca 1898 r. musiał przerwać na pewien czas
swą działalność społeczną, gdyż skazany został na
osiem miesięcy więzienia za wydrukowanie powieści
alegorycznej p. t. „Kopciuszek śląski“, przedstawiają
cej niedole ludu śląskiego pod panowaniem pruskiern.
Śp. Bronisław Koraszewski, późniejszy redaktor
i wydawca „Gazety Opolskiej“ w Opolu, przybył na
Górny Śląsk licząc lat 24. „Kochana Mamo“, pisze
on z Królewskiej Huty do swej matki w liście z datą
23 marca 1888 r„ „do Ziemi Obiecanej, gdzie centnar
węgli 25 fenygów kosztuje a sarny jak owce groma
dami chodzą, przybyłem wczoraj (w piątek) o godz.
4-tej po południu.“ List ten, pisany pod bezpośredniem
wrażeniem, notuje kilka luźnych a charakterystycznych
spostrzeżeń o naszym ludzie i naszej ziemi. M. i. czy
tamy: „Ludzie tu bardzo pobożni; każdy chłop, który
koło księgarni przechodzi, zdejmuje czapkę, bo na
szyldzie Matka Boska.“ — „Wjeżdżając do Król. Huty
spostrzegłem najprzód same kominy ogromnej wyso
kości i całe miasto jakby w płomieniach, gdyż tu jest
masa fabryk." „Już jadąc ku Górnemu Śląskowi nie
mogłem się dosyć nadziwić nad niezliczonemu wago
nami węgla“... Dalej uderza przyszłego orędownika
ludu śląskiego wielka nierówność materialna: „Tu są
przeważnie ludzie roboczy, mało zamożnych, ale ucz
ciwi za to w całem znaczeniu tego wyrazu.“ W prze
ciwieństwie do niezamożnego, prawie wyłącznie pol
skiego robotnika, są urzędnicy, przeważnie Niemcy,
..którzy pobierają po 8 do 12 tysięcy talarów rocznie.“
W bieżącym roku upływa od przybycia Bronisła
wa Koraszewskiego na Śląsk 40 lat! 30 lat zaś od ska
zania go na 8-miesięczne więzienie za sprawę naro
dową. Jesteśmy to dłużni temu bojownikowi o polskość
Śląska, który był także współparacownikiem naszego
pisma, żeby w rocznicę tych wydarzeń poświęcić kilka
wspomnień jego życiu.
Bronisław Koraszewski jest synem Wielkopolski;
urodził sie w roku 1864. Jako uczeń gimnazjum Marji
Magdaleny w Poznaniu, należał on do tajnego kółka
literackiego, na którego czele stał Jan Kasprowicz, nie
dawno zmarły sławny poeta.
Do pracy oświatowej uczuwał Koraszewski pociąg
już od najmłodszych lat i uznawał jej potrzebę.
Dlatego też jeszcze jako gimnazjasta podczas pobytu
wakacyjnego u rodziców na wsi gromadził w dni wol
ne od pracy i w wieczory dzieci wiejskie i miał poga
wędki o historii i literaturze polskiej. Działalność spo
łeczną rozpoczął Koraszewski z chwilą przybycia na
Śląsk. Obejmuje on w roku 1888 naczelne stanowisko
w „Gónoślązaku", który wówczas wychodził w Kró
lewskiej Hucie. Praca redaktora nie kończy się na
prowadzeniu pisma, lecz niemniej usilną jest w bezpo
średniem zetknięciu się z ludem. W Królewskiej Hucie
rozwiiało wówczas żywą działalność Kółko Towa
rzyskie. Br. Koraszewski skreślił w 50-letni Jubileusz
tego Kółka „Wspomnienia“, z których podajemy na
stępujący ustęp:
„Jako młody jeszcze nie znający stosunków redak
tor wychodzącego wówczas w Król. Hucie, a wyda
wanego przez księgarza p. Twardowskiego z Poznania
. Górnoślązaka“ szukałem styczności z mężami mogą
cymi mnie pod niejednym względem pouczyć i obja
śnić. Pierwszymi takimi mężami byli śp. Juliusz Ligoń.
znany górnośląski poeta, oraz śp. Juljusz Szaflik, ge
neralny przedstawiciel na G. Śląsk poznańskiej „Vesty“,
towarzystwa ubezpieczeń na życie. Juljusz Szaflik,
chodził regularnie co niedzielę na posiedzenia Kółka,
i mnie też tam wprowadził. Był też bardzo rad z tego,
że mu od początku aż do końca mojego pobytu w Król.
Hucie towarzyszyłem na każde posiedzenie. (1 rwało
to mniejwięcej rok, gdyż potem wstąpiłem do redakcji
■Katolika“ w Bytomiu). Obydwaj z p. Szaflikiem mie
waliśmy na posiedzeniach wykłady lub odczyty o spra
wach narodowych, politycznych i ekonomicznych. Te
ostatnie były ulubionym tematem Szaflika, a członko
wie z cennych jego nauk i wskazówek wielkie odnosili
korzyści.
Prezesem Kółka był za moich czasów śp. Ferdy
nand Kotuła, mistrz krawiecki, zamieszkały przy Ce
sarskiej ulicy. Kotuła był wzrostu tęgiego i wysokie
go, samą już postawą swoją wzbudzał respekt, ale naj
ważniejsze. że był gorliwym Polakiem, nie tylko na

zewnątrz w życiu publicznem, ale także na wewnątrz,
„Opole nie posiada dotąd pisma polskiego. Mimo
jako ojciec i głowa rodziny, gdyż wychował swe dzie że jest stolicą Śląska Górnego, że leży w powiecie
ci, których była sporą gromadka, bardzo patriotycznie. prawie czysto polskim, że otoczone jest od południa
Trzeba to z uznaniem podnieść, gdyż wiadomo, że mie i wschodu powiatami polskimi, zadowalać ono musi
liśmy i mamy niestety jeszcze na Q. Śląsku działaczy, duchowe potrzeby swoich mieszkańców gazetami, wy
którzy umieją głośno, a nawet skutecznie pracować dla chodzącemu bądź w Bytomiu, Piekarach, Królewskiej
sprawy społecznej i narodowej na arenie publicznej, a Hucie i Gliwicach, bądź też w zaodrzańskim Racibo
jednak brak im siły i energii do wychowania dzieci po rzu.“
polsku. Składały się dotąd na to wyjątkowe okolicz
Przytaczamy również charakterystyczny głos je
ności; brak polskiej inteligencji, a więc skutecznego dnego z wybitniejszych działaczy górnośląskich (na
wpływu na matki lgniące do niemczyzny, niemczone zwiska niewiadomego), który m. i. pisze tak w liście
przez szkołę, urzędy i t. d.
do Stan. Bełzy: „Kiedy przed 30 laty sięgały granice
Kotuła, Ligoń i wielu podobnych z prostego stand szczepu polskiego jeszcze pod Wrocław, dziś kończą
umieli z takiemi przeciwnościami walczyć, nie zrażały się niedaleko za Opolem. Potrzeba więc obrony gra
ich dotkliwe niejednokrotnie straty materialne. Świe nic. Dawniej broniono kresów za pomocą murów,
cili oni przykładem bojaźliwym rodakom z wyższych dziś takowych bronić wypada za pomocą papieru i słów
stanów i zawstydzali ich pod tym względem.
na nim drukowanych, a natchnionych tym samym du
Z innych członków zarządu lub też z wybitniej chem, jaki ożywiał rycerzy poza murami twierdz. Ka
szych działaczy przypomniało mi się dwóch sędziwych żda reakcja jest jakoby źródłem ożywczem, naokoło
mężów, których niedawno w Król. Hucie na ulicy którego bujniejsza powstaje wegetacja“...
spotkałem; jeden z nich Jan Muszkiet, drugi Karol
Powiat opolski i sąsiedni nie miały tego źródła
Okoński. Obydwaj rozrzewnili się do głębi spotkaw- ożywczego, swego pisma, choć słusznie pisze Bełza,
szy się zernną po trzydziestu latach niewidzenia się. że tamtejsze miejscowe potrzeby wymagają odbicia
Przypominaliśmy sobie, jaki to żywy duch panował w organie, wychodzącym na miejscu.
w Kółku za naszych czasów, jak to rządowi oddany
Potrzeby te zaspokoić uważał sobie za zaszczytną,
ks. biskup Kopp, przybywszy do Król. Huty na bierzmo acż ciężką misję Bronisław Koraszewski. Rusza więc
wanie, ganił Kółko za jego działalność narodową, po pełen otuchy i wiary w zwycięstwo słusznej sprawy
nieważ rzekomo splamione było jakimiś trzema czar polskiej do Opola, i 10 września 1890 r. wychodzi na
nymi punktami, i jak takie i podobne przeciwności okaz pierwszy numer założonej przez niego „Gazety
tern żywej dodawały Kółku otuchy do walki z germa Opolskiej.“
nizacją. System germanizacyjny wydawał też nieraz,
Tam w powitaniu czytamy: „Gazeta Opolska“
jak wiadomo, humorystyczne kwiatki, świadczące o będzie broniła praw ludu polsko-katolickiego w spra
przesadnej gorliwości organów wykonawczych. W wach Kościoła i szkoły, w urzędzie i w życiu publicz
Kółku opowiadano sobie często o takich faktach. Tak nem; będzie się starała prowadzić lud do poczciwego
n. p. pewnego razu było Kółko zaproszone na zabawę moralnego życia, do oświaty, do dobrobytu przez upolskiego stowarzyszenia w Szopienicach, która to za dzielanie rad w wypełnianiu obowiązków, a przez to
bawa odbywała się w ogrodzie żyda Hamburgera. wszystko do Boga.“ Temu hasłu pozostała „Gazeta“
Żyd, aby się gościom swym z Królewskiej Huty przy | aż do końca wierną; nigdy na krok nawet nie odstąpodobać, kazał nad wejściem do ogrodu umieścić na i piła od niego. I ciekawy to szczegół, że dom Drży
pis wykonany ogromnemi literami:
ulicy Portowej w Opolu, w którym założoną została
„Gazeta Opolska“, jeszcze dziś jest w polskich rękach,
Witaj polski narodzie
albowiem mieści się tam Bank Ludowy.
U Hamburgera w ogrodzie!
*
Napis ten pobudzający do wesołości, a zupełnie
przecież nieszkodliwy, oburzył żandarma, który z po
Jak już na wstępie wspomniano przypada na bie
lecenia władzy przybył dozorować zabawę. Gorliwy żący rok również 30-ta rocznica uwięzienia Bronisława
stróż bezpieczeństwa dobył z pochwy pałasza i prze Kora szewskiego na osiem miesięcy za umieszczenie w
ciął nalepiony na papę napis na połowę, następnie de- kalendarzu „Gazety Opolskiej“ z roku 1898 powiastki
nuncjował żyda, który za popełnione „przestępstwo“ alegorycznej „Kopciuszek śląski“, przedstawiającej nie
czyli według litery prawa za „grober Unfug“ został dolę ludu śląskiego pod panowaniem pruskiem — i za
skazany na 5 mk. kary. Oczywiście nie przyczyniło artykuł w „Gazecie Op.‘\ w którym dopatrzono się
się to do stłumienia ruchu polskiego, lecz przeciwnie obrazy ministrów. — Sprawa ta, nie każdemu znana,
wiadomość o tern zdarzeniu rozszerzyła się tern więcej wymaga szerszego objaśnienia.
pomiędzy ludem i dała powód do wyszydzania germa
Autorem wspomnianej powiastki był Górnoślązak,
nizacji w pikelhaubie.
ks. Euzebjusz Stateczny, wówczas przeor zakonu 00.
W roku następnym więc, t. zn. w roku 1889, wstę Franciszkanów w Alwernji, który ją napisał pod pseu
puje Koraszewski do redakcji „Katolika“ w Bytomiu, donimem „Staropolanin.“ Sprawie, wynikłej z umiesz
gdzie wspólnie z Adamem Napieralskim szerzą oświatę czenia tego opowiadania, przypisano, jak czytamy w
i zakładają polskie towarzystwa.
odnośnym numerze „Gazety Opolskiej“, nader doniosłe
W tym właśnie czasie przyjechał na Śląsk Stani znaczenie, gdyż wbrew zwyczajowi sam pierwszy pro
sław Bełza, adwokat i publicysta, brat poety, Włady kurator był obecny jako oskarżyciel w imieniu władzy
sława, który się bardzo interesował sprawami Śląska. państwowej, zaś prócz kolegium sędziów był jeszcze
Swoje wrażenie i spostrzeżenia z podróży po Śląsku obecny prezydent sądu ziemiańskiego, który siedział
spisał Bełza w bardzo ciekawej i zajmującej broszurce tuż za prokuratorem i zdawał się z niemałem zacieka
P. t. „Na Śląsku polskim“, w której poświęca też dużo wieniem i niecierpliwością oczekiwać końca rozpraw
miejsca Koraszewskiemu. Wówczas zakładano zwią i wyroku, co łatwo wyrozumieć (pisze „Gaz. Op.“),
zek Wzajemnej Pomocy robotników Górno-Śląskich, jeżeli się zważy, że jak się dowiedzieliśmy, kalendarz
który miał na celu podniesienie dóbrobytu pracujących nasz w celu rozpatrzenia inkryminowanej sprawy prze
w kopalniach i hutach. O zabiegach nad założeniem słano do prezesa rejencji w Opolu wprost z minister
związku tak pisze m. i. St. Bełza: „Związek ten, po stwa spraw wewnętrznych.
wstały z początkowania Redakcji „Katolika“ i polskie
Oskarżenie dotyczyło zakłócenia spokoju publicz
go posła w Berlinie, czcigodnego obrońcy ludu Górno nego i podburzania do gwałtów, oraz znieważenia
śląskiego. Majora Szmali, niedawno wydał swoje sta urządzeń państwowych. Tutaj wypada nadmienić, że
tuty; właśnie kiedym bawił w Bytomiu, stanowił on oskarżenie opierało się na nieścisłem tłumaczeniu tej
„kwestię dnia“, znajdował się na ustach wszystkich. powiastki na język niemiecki, jak to sam przyznał rze
Do Redakcji też „Katolika“ nadchodziły ciągle listowne czoznawca dr. Abicht, lektor języków słowiańskich
żądania objaśnień, co niedziela współredaktorzy tego z Wrocławia. Tak np. tłumaczono zwrot „zaparcie się“
pisma, panowie Koraszewski i Napieralski. jeździli w (Selbstverleugnung) na „Widerstand“, co oddaje zupeł
rozmaite strony okręgu górniczego, aby żywem sło nie coś innego.
wem wyjaśniać humanitarne znaczenia Związku i ko
Prokurator domaga się koniecznie podania nazwi
rzyści, jakie z zapisywania się na jego członków na ska autora, gdyż jest to rzeczą ważną i „von Interesse“;
każdego robotnika spływają.“
Koraszewski odmawia kategorycznie. Ponieważ rów
Tak oto krzewił się ruch narodowy w obwodzie nież nie chciał wymienić żądanego nazwiska świadek
przemysłowym. Cały Górny Śląsk zamieszkują Po p. Melcer, współpracownik gazety, skazuje się osta
lacy, tu jednak uświadomienie polityczne najwcześniej tniego na 50 mk. kary. O przemówieniu prokuratora
się obudziło, albowiem tutaj wychodziły gazety jak podaje „Gazeta Opolska“ co następuje:
„Zabiera w końcu głos prokurator i w długiej,
„Katolik4, do których garnął się lud, i które skupiały
całe życie polskie. Gorzej było z okolicami rolniczemi, stopniowo do coraz ostrzejszego tonu podnoszącej się
a przcdewszystkiem z wysuniętem na północ Opol- mowie oskarża pana Koraszewskiego o podburzanie
skiem, które nie miało własnego organu, choć jemu naj do gwałtów i oporu przeciw władzy (Widerstand ge
gen die Staatsgewalt), dalej o zakłócenie spokoju pu
więcej groziła germanizacja.
„Opole jest stolicą Śląska Górnego, pisze Stani blicznego i podburzanie jednych klas społeczeństwa
sław Bełza, w Opolu zatem jest siedlisko administra przeciw drugim. W ciągu swej mowy zaznaczył kilka
cyjnych władz prowincji, tu się znajduje główna ma krotnie prokurator, że Polacy nigdzie, w źadnem pań
szyneria jej politycznego i autonomicznego zarządu. stwie i pod żadnym rządem nie mają lepiej jak w Pru
Opole nadto, choć leży na północnym skraju Śląska sach, nie mogli mieć nawet lepiej, gdy państwo polskie
Górnego, leży przecież w okolicy przeważnie pol istniało (!), i w końcu wniósł o karę na 6 miesięcy
więzienia.“
skiej“ ....

Po wygłoszeniu obrony 1 po przemówieniu same
go oskarżonego udali się sędziowie na naradę, trwa
jącą blisko godzinę, poczem zapada wyrok, skazujący
Koraszewskiego na 6 miesięcy więzienia i pokrycie
wszystkich kosztów. Płyty drukarskie z tej powieści
zostają zniszczone, iakoteż cały nakład kalendarza.
Rewizja, założona do najwyższego sądu w Lipsku,
iak można było przewidzieć, nie odniosła skutku.
Wkrótce potem spotyka Koraszewskiego drugi cios.
Wytoczono mu bowiem nowy proces o „obrazę mini
strów“ z powodu artykułu wstępnego w numerze 2
„Gazety Opolskiej“ z dnia 7 stycznia 1898 r., gdzie
m. i. powiedziano o roku ubiegłym, 'ż będzie on ro
kiem historycznym dla wszystkich trzech zaborów.
„Wielki ruch ludowy obudzony ... Pomimo ger
manizacji, uprawianej pod wpływem pruskich mini
strów, cała Polska na drodze wytrwałej pracy i we
wnętrznej poprawy posuwa się stale do dalszego roz
woju kulturalnego i dąży do narodowego odrodzenia.
Zakuta w trumnę, ale dumna
Bo jej nie może objąć trumna.
zostawia za sobą gasnące uroki XIX wieku i z nie
zachwianą wiarą w przyszłość idzie zwycięska, liczeb
nie zdwojona, duchowo pokrzepiona i odmłodzona ku
przeznaczeniom dziejowym XX wieku.“
W pewnym zwrocie dopatrzono się obrazy ministerjum. Wniosek o wytoczenie procesu stawili: pre
zes ministrów ks. Hohenlohe, minister spraw wewn.
baron v. der Recke i minister oświaty dr. Bosse. Przed
sąd karny w Opolu zawezwano całą redakcje i dru
karnię „Gaz. Opolskiej.“ Jako redaktor odpowiedzial
ny figurował p. W. Melcer. Koraszewski zaś jedynie
jako wydawca, mimo to skazał jednak sąd ostatniego
na 2 miesiące wiezienia i ponoszenie kosztów, p. Mel
cera zaś na 6 tygodni więzienia. Pytano si ębowiem
uczniów z drukarni, wskazując na p. Melcera: „Jak
wy mówicie do tego pana?“ Na co oni odpowiedzieli:
„Panie Melcer.“
s — A do tego pana? przyczem mowa była o Koraszewskim.
— Panie redaktorze...
Na tej podstawie orzekł sąd, że duchowym kierow
nikiem „Gazety Opolskiej“ jest Koraszewski.
Razem więc z poprzednim wyrokiem został on
na 8 miesięcy więzienia skazany, które odsiedział w
wiezieniu w Opolu.
Przed odsiedzeniem nałożonej kary napisał on
bardzo piękne pożegnanie do czytelników, które poni
żej przytaczamy w całości.
Pożegnanie.
W uroczystej chwili wypada mi rozstawać się z
Wami, moi kochani Czytelnicy i przyjaciele polityczni.
Rok 1898, to rok setnej rocznicy urodzin najsławniej
szego poety polskiego, Adama Mickiewicza — a więc
jestto rok radości i triumfu. Naród polski prawem siły
fizycznej zgnębiony, duchem wielkiego pieśniarza oży
wił się i zmartwychwstał. Ten duch silny i niewy
czerpany przelewa się z pokolenia na pokolenie i nie
dopuści do tego, aby upadł i znikczemniał naród wielki
i wsławiony przez same boje za świętą sprawę chrze
ścijaństwa i Kościoła katolickiego, za świętą ideę tych
pieśni ojczystych, które matki polskie dzieciom nad
kołyskami nucą.
Tym duchem i ja jestem ożywiony i dumny jestem
z tego, że nie tylko pracować, ale i cierpieć mogę dla
mojego ukochanego ludu, dla społeczeństwa i narodu,
gdy tak wypadło.
Idę więc do więzienia smutny, ale z podniesione»!
czołem, bo sumienie nie czyni mi żadnych wyrzutów.
Przeciwnie, mój ludu kochany, w duszy mojej błyska
nadzieja lepszej szczęśliwszej doli w przyszłości, bo
czuję, że ty mnie nie opuścisz, że będziesz dzielił mój
smutek, aby po upływie czasu próby i niedoli dzielić
także moją radość.
Pamiętam jeszcze, jak przed kilku laty, gdym za
kładał „Gazetę Opolską“, witała mnie w progach mie
szkania mojego deputacja gospodarzy i ludu wiejskie
go. Była to chwila dla mnie uroczysta, a tern więcej
byłem rozrzewniony, że mało byłem wam znany, a je
dnak z staropolską serdecznością ofiarowaliście mi
swoje zaufanie. Więc gdybym nie zawiódł tego zau
fania. lecz dał dowody, że pragnę wiernie służyć wspól
nej naszej sprawie, to wiem napewno, że mnie nie opu
ścicie i teraz, kiedy po trudach i znojach jeszcze wię
kszy mozół stał się moim udziałem.
Ja Wam pozostanę wierny aż do końca. Żal mi
tylko, że nie wszyscy, którzy w pierwszych szeregach
naszych stanęli, pozostali wiernymi. Odwieczna to
prawda Pisma świętego, że „wielu wezwanych, ale
mało wybranych.“ Dla czego? Bo nie ma ducha po
święcenia, nie ma wytrwałości, nie ma odwagi służyć
sprawie, która wydaje się bezzyskowną, a wymaga
ofiary i zaparcia się. Dlatego też tak łatwo przychodzi
nam zaprzedać sumienie i zdradzić sprawę; dlatego
7 fok lekklem sercem znajdujemy wymówki i uspra
wiedliwienie dla postępków, które zasługują na pogar
dę i miano zdrady. Iluż to z nas dla zysku, dla namo
wy zaprzedaje język ojczysty i zapiera się wiary, jak
tego dowodem n. p. wybory, w których wielu zaprzań
ców polskiego pochodzenia łączy się z przeciwnikami
ludu polskiego i wrogami katolickiego Kościoła.
Nie bądźmyż tak słabego ducha; niechaj nas żadne
prześladowania nie prowadzą do upadku moralnego!

' Krzyż niech będzie zawsze naszem godłem, a ledni
drugim przypominajmy, że w tym znaku jest zwycię
stwo. Idźmy za wzorem takich kapłanów, jak śp. ks.
Damroth, syn ludu śląskiego, który w serdecznych sło
wach przemawia do duszy, iż
„Naszem hasłem: Bóg i wiara!
Naszem godłem: miłość, zgoda!
Naszą siłą: to ofiara!
A wygraną to swoboda!
Wszystko przeminie, ale miłość Boga i bliźnich,
zgoda, ofiarność i poświęcenie nie przeminą bez poży
tecznego skutku.“
I lud ocenił, jakiego ma orędownika w tym działa
czu, który nie tylko pracował, ale i cierpiał za jego
sprawę. Najpiękniejsze!» tego świadectwem serdecz
ne powitanie, jakiem uczczono opuszczającego po ośmiu
miesiącach więzienie Br. Koraszewskiego. O tern po
witaniu pisze „Gazeta Opolska“ w nr. 20 z dnia 10-go
marca 1899 r„ a więc już z następnego rocznika, co
następuje:
„W ubiegły poniedziałek o godzinie 6 wieczorem
dobiegło nareszcie kresu ośm długich miesięcy kary
więziennej, którą sąd nałożył na redaktora naszej „Ga
zety“ p. Br. Koraszewskiego za kalendarz opolski i za
artykuł noworoczny „Gazety“ z roku 1898.
Ta chwila radosna nastręczyła wiernemu i wdzię
cznemu ludowi polsko-katolickiemu sposobność do oka
zania panu Koraszewskiemu swego przywiązania,
swej wdzięczności i wierności: bez żadnej zachęty,
z własnej woli, i ochoty, zebrał się zastęp złożony
z około 300 obywateli wszystkich stanów i zawodów,
z Opola i okolicy, z Gónego Śląska, z Wrocławia, Księ
stwa Pozn. i Prus Zach. i zgotował redaktorowi na
szemu przyjęcie gorące i wspaniałe.
Już od godz. 4 po południu poczęły krążyć po uli
cy, do której przylega ponury gmach więzienia opol
skiego gromadki włościan, akademików i obywateli
miejskich. Im bardziej słońce, które w ten piękny,
mroźny dzień zimowy zdawało się brać udział w na
szej radości — chyliło się ku zachodowi, tern bardziej
czerniła się ulica od przyjaciół naszego Redaktora, wy
czekujących z upragnieniem jego ukazania się w furcie
więziennej ... W oknach zaś przeciwległych domów
zaroiło się od głów zaciekawionych obywateli nie
mieckiej narodowości.
Zarząd więzienia pragnął atoli widocznie ostudzić
nieco gorączkowy zapał wyczekującej drużyny polskiej,
bo oto, gdyśmy wszyscy skupili się około godziny ó-tej
w pobliżu furty więzienia* wypuszczono pana K. po
przeciwnej stronie przez główne drzwi sądu ziemiań
skiego. Zaledwie jednak rozpoznano położenie, już za
drgał w powietrzu gromki, trzykrotny okrzyk „niech
żyje!“ poczem p. K. dla zapobieżenia dalszym owacjom
wsiadł szybko do dorożki i odjechał.“
Swojska nuta tak rozrzewniła Redaktora, że po li
cach potoczyły mu się łzy — na całej sali nie było też
wtedy nikogo z suchem okiem. Gdy zajęto miejsca, wy
stąpił prezes tutejszego polsko-katol. Towarzystwa p.
Lukas i po odpowiedniej, drżącym od radosnego wzru
szenia głosem wygłoszonej przemowie wręczył Redak
torowi w imieniu Towarzystwa na pamiątkę odzyskania
wolności po 8-miesięcznem więzieniu — drogocenny
złoty zegarek z rzeźbionemi kunsztownie herbami Pol
ski, Litwy i Rusi i podobizną Mickiewicza, którego cały
niemal rok jubileuszowy Obdarzony rozpamiętywał —
za kratą więzienną! Pomiędzy wie^u innymi jeszcze
bardzo pięknymi podarkami wymienić należy wspaniałe
biurko redakcyjne, ofiarowane p. K. przez Wielkopolan,
zamieszkałych w Opolu, do którego dołączono wielki
obraz z fotografiami ofiarodawców.
Następnie zabrał głos jeden z akademików górno
śląskich i w imieniu kolegów swoich złożył w gorących
słowach hołd zasługom Redaktora, sławiąc głównie Je
go poświęcenie i ofiarność. Nawięzując do tego prze
mówienia, powitał i uczcił Redaktora w imieniu mło
dzieży Wielkopolskiej p. Władysław M„ akademik z
Poznańskiego i to w mowie, wygłoszonej z wielką wer
wą i zapałem. Po krótkiej, ale serdecznej przemowie
przedstawiciela robotników zabrał głos redaktor - za
stępca W. Raszewski a zaznaczywszy, że o ile poprze
dni mówcy odzywali się w imieniu poszczególnych sta
nów i zawodów, o tyle on pragnie dać wyraz uczuciom
ogółu — zwrócił się do p. Br. K. z słowy mniej więcej
następująco».
Kiedy furtę więzienia zatrzaśnięto za Tobą i w nas
coś się zawarło i w duszy naszej zburzonym kościele
straszna rozsiadła pustka i samotność: naówczas schro
niliśmy się do świątyni Pańskiej .tam zanieśliśmy żało
bę naszą przed ołtarze 1 ego. który żelazne berła władzców świata kruszy; gdy tak błagaliśmy o siłę wytrwa
nia dla Ciebie i dla nas, usłyszeliśmy te boskie wyrazy:
Chodźcie tu do mnie wy, którzy cierpicie.
Chodcie tu do innie leczyć ziemskie zmazy,
We mnie spokój i we mnie jest życie.
Nie płaczcie próżno na świeżej ruinie,
Wszystko przemija — prawda nie przeminie!
Przeminął i ten czas smutku i osierocenia, a prawda
tyje i działa. Z tą świadomością nieśmiertelności praw
dy, ufni w opiekę Boską nad Tobą i nad nami rozciąg
niętą, podnieśliśmy pochylone czoła, a w uszach za
dźwięczało nam harde hasło wieszcza naszego:
Niechaj uczucie dumy będzie pociechą sieroctwa!

Mieliśmy z czego być dumni, — dumni najprzód z
Ciebie, Wyznawcy Prawdy i dumni z tego, że nam wy
padło apostołować tę prawdę dalej wbrew osieroceniu.
Dziś cieszymy się, że łaska Boża pozwoliła Ci prze
trwać zwycięsko czas kaźni, a mniemamy, że niemałem oparciem była dla serca Twego duma narodowa,
a wrodzone Ci męstwo triumfowało nad upokorzeniem
katorgi. — Asnyk powiedział: Szkoda męstwa, gdy nie
przyjdzie do starcia i serc szkoda, co nie mają oparcia!
Starć nam zaiste nie brakło, ale zagrzewało nas męstwo
Twoje, sercem oparliśmy się o Ciebie i przetrwaliśmy!
Kończę prośbę: drogi panie Bronisławie, broń sławy
tej prośby będzie dowodem, jak silnie wierzymy w siły
ludu polskiego na Śląsku i nadal. Niechże wy łuszczenie
i chęci Twoje, pragnienie zaś nasze, aby sił tych Ci nie
zbrakło niechaj zadrga nutę serdeczną w okrzyku
nasz p. Bronisław Koraszewski, obrońca ludu
polskiego na Śląsku — niech żyje!
Gdy ucichły okrzyki powstał wzruszony p. Broni
sław i w słowach prostych, zrozumiałych dla każdego a
rzewnych i dziwnie do serca przemawiających dzięko
wał za wszystkie hołdy i dowody uznania, a w szczegól
ności określił dobitnie tak jak to on umie, wrażenie, ja
kie na niego wywarł rodzimy śpiew dzieci. „Piękniej
szego powitania nad tę pieśń swojską wymarzyć sobie
nie mogłem“, wywodził nasz Redaktor, a przechodząc
do określenia piękności i mocy mowy ojczystej, wspom
niał na pierwsze kazanie, którego wysłuchał na nabo
żeństwie więziennem. Kaznodzieja mówił wtedy o lu
dziach małej wiary i o ludziach wielkiej wiary, przed
stawił biednym więźniom potrzebę tej ostatniej i płomiennem słowem rozpalał tę wielką wiarę w znękanych
lub zepsutych albo wyziębionych sercach więźniów. Z
głębokiem wzruszeniem opowiedział p. Bron. zgroma
dzonym, ile właśnie pociech duchownych i współczucia
doznał w więzieniu ze strony duchowieństwa, to też
dziś pragnie dać wyraz swej wdzięczności, wznosząc
z pełnej piersi na cześć Przewielebnego Duchowieństwa
okrzyk: „Kapłani nasi niech żyją!“ Oczywiście okrzyk
ten znalazł na sali silne echo.
W imieniu włościaństwa wystąpił z ciepłem powi
taniem p. Kuśnierz z Doniecka, p, Spyra z Opola witał
w jowialnych, pełnych rodzimego humoru z wrotach
„Ojca“ „Opolanki“, p. Liguda z Winowa toastował na
cześć akademików śląskich, życząc im wytrwania na
drodze prawej i uczciwie narodowej. P. Nowicki pił
dwa pojedyńcze zdrowia dwóch zasłużonych obywa
teli. P. Raszewski podniósł zasługi nauczycieli su
miennych i pił na ich cześć zdrowie w ręce p. Biernac
kiego. Pan redaktor Koraszewski dziękował swoim za
stępcom w redakcji i drukarni i wzniósł okrzyk na ich
cześć, na co p. Raszewski odpowiedział toastem na
cześć ludu polsko-katolickiego na Śląsku, który umożli
wił zwycięskie przetrwanie czasu osierocenia. Wreszcie
p. Wilczek z Mał. Dobrynia zadeklamował piękny
wiersz swego układu.
*

Na tern kończymy wspomnienia o Bronisławie Koraszewskim. Dziś zmartwychwastała Polska, o którą
on tak gorąco i niestrudzenie walczył mimo prześlado
wań i kar. Sam niedługo cieszył się wolnością zmar
twychwstałej Ojczyzny, gdyż zmarł krótko po prze
prowadzeniu się do Katowic, dnia 4 kwietnia 1924 r„ li
cząc lat 60.
Nie zamarł jednak wraz z nim owoc jego trudów i
prawdziwa wdzięczność za jego poświęcenie, która w
sercach ludu żyć będzie wiecznie! . . .

CZYTELNIE LUDOWE.
w Bytomiu w Katoliku jest otwarta codziennie od go
dziny 9 rano do godziny 4 po południu.
Polsko-Kat. Tow. Szkolne na Śl. Opolski T. z.
Związek „Zjednoczenie Zawodowe Polskie" se
kretariatów Gliwicach uwiadamia wszystkich człon
ków Ż. Z. P.. że mogą wypożyczać książki z czy
telni gliwickiej bezpłatnie.
Wypożyczanie książek odbywa się od godz. 8
do 12; od 15 do 17 każdego dnia z wyjątkiem soboty.
W Szombierkach pod Bytomiem została założona Czy
telnia Ludowa. Czytelnia znajduie się u n. Maksa
Ungerstr. 6. Książki można wypożyczać w nie
dziele od godziny 2—4 po południu,
w Mieehowicach u p. Norberta F r e i e r a, przy ul*
Feldstr, 19. — Otwarta w niedziele po południu od
godziny 12—2-giei.
w Mikulezycach, up. Dzi wiszą przy ul. Mittelstr. 4.
Otwarta w środy od godz. 5—7 P° Południu i w
niedziele od godz. 3—4 po południu,
w Górnikach, u p. Augustyna P o 1 o c z k a. — Otwarta
w niedziele od godz. 2—4 po południu,
w Wieszowie, u p. Franciszka Breji. — Otwarta w
poniedziałki od godz. 2—4 po południu,
w Grzybowicach u p. Antoniego B r y 1 o k a. — Otwar
ta w niedziele po południu do godziny 4-tej.
w Zabrzu, Stadthaus 1. Kronprinzenstr. 123, 11. piętro. —
Czytelnia otwarta jest codziennie rano od godziny
10—2-giej po południu. Po południu od godz. 4—8
I
wieczorem-

Wielki Czwartek w Watykanie,
Jedna z licznych przepięknych sal Papieskiego Pa
łacu Watykańskiego, Sala Konsystorjalna, w której od
bywają się narady Ojca św. z kardynałami i biskupami
w różnych ważniejszych sprawach Kościoła, została w
Wielki Czwartek bieżącego roku zamienioną na kaplicę.
Sala ta jest bogato i artystycznie ozdobiona złotemi
rzeźbiami i pięknem! malowidłami, ściany są obite pur
purowym adamaszkiem. W miejscu Tronu Papieskiego
stanął prowizoryczny ołtarz. Przed tym ołtarzem Oj
ciec św. rokrocznie w Wielki Czwartek odprawia Mszę
św. i rozdziela Komunię św. swoim przybocznym pra
łatom i szambelanom, którzy stanowią tak zwaną „Ro
dzinę Papieską“ (Famiglia Pontificia). Ale Rodzina Oj
ca św. w szerszeni znaczenia, — to wszyscy wierni ca
łego świata, a już w szczególniejszy sposób kapłani,
którym przypada w udziale dzielić trudy i znoje w niełatwiej pracy nad zbawieniem dusz nieśmiertelnych. To
też każdy z kapłanów w Rzymie w czasie wielkanoc
nym przebywających, pragnąłby dostąpić tego szczę
ścia i przyjąć w Wielki Czwartek, to jest w dniu „Wie
czerzy Pańskiej“ Komunie św. z rąk Najwyższego na
ziemi Pasterza, widzialnego Zastęp Chrystusa Pana.
Szczęścia tego dostępuje rokrocznie poza właści
wymi przybocznymi prałatami papieskimi, niezbyt
wielka rzesza księży pozawatykańskich, uzyskując spe
cjalne na to bilety; jak po inne lata, tak i tego roku roz
dano pomiędzy księży w Rzymie przebywających,
Mdźto miejscowych bądźto zamiejscowych, nikłą w pomwnaniu liczbę biletów; bo na kilka tysięcy kapłanów
w Wiecznem Mieście przebywających, rozesłano tylko
coś 165 biletów na tę wyjątkową uroczystość; więc jak
szczęśliwi byli ci, którzy mieli to szczęście, że należeli
do tej skromnej liczby wybranych! Między szczęśliw
cami znalazło się także kilku kapłanów polskich z ró
żnych stron naszej kochanej Ojczyzny: z Wołynia, z
Małopolski, z Kresów Wschodnich, z Wielkopolski i
i nawet kilku widziano księży z Pomorza.
Około godziny 7.30 rano Wielkiego Czwartku ze
brała się rzesza zaproszonych kapłanów, reprezentu
jących cały nieomal Świat Katolicki, w jednej z obszer
nych sal watykańskich, oszekując otwarcia kaplicy.
Niebawem służba papieska otwiera podwoje do kapli
cy, kontroluje po raz wtóry bilety, *i każdy wchodzi w
ciszy do sali kaplicznej i zajmuje przygotowane tam
miejsce.
Punktualnie o godz. 8-mej otwierają się boczne
drzwi kaplicy, wszyscy wstają na dany znak; bo wcho
dzi właśnie Ojciec św. Postępuje przed Nim świta przy
boczna, złożona z biskupów i prałatów watykańskich,
a za nimi ukazuje się łagodna postać Papieża Piusa XIgo w białej sutannie, w rokiecie (rodzaj komży), białym
obszytym futerkiem (moceta, to rodzaj pelerynki, jak to
noszą biskupi), i w czerwonej złotem haftowanej stule.
Oblicze Ojca świętego słodkie, pełne powagi i maje
statu.
Nie widać przemęczenia u Ojca św., chociaż po
wszechnie wiadomo, zwłaszcza z ubiegłego roku ju
bileuszowego, że Papież obecny w pracy swej nie usta
je. Obok innych najrozmaitszych spraw, od wczesne
go poranka do późnego wieczora przyjmuje ,audiencje
książąt Kościoła i pielgrzymów, którym codziennie nie
ma końca. Z najdalszych bowiem stron i krańców świa
ta przybywają biskupi, kapłani i świeccy, bądź poje
dynczo, bądź w pielgrzymkach zbiorowych do stóp Na
miestnika Chrystusowego; a On wszystkich przyjmuje,
słowem pociesza, po ojcowsku upomina, oraz wzmacnia
błogosławieństwem i łaskami Bożemi. Dzięki więc Pa
nu Bogu, że darzy Zastępcę Chrystusowego na ziemi
zdrowiem, i że dodaje mu sił do trudnej pracy.
Przy wejściu do sali w kaplicę zamienionej, podaje
jeden z towarzyszących Papieżowi biskupów kropidło;
Papież żegna się i kropi wodą święconą obecnych. Po
krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu udaje się
na przygotowany z boku klęcznrk i odmawia przepisane
przede Mszą św. modlitwy w otoczeniu swej świty; po
skończeniu modłów idzie przed ołtarz, ubiera się w
szaty liturgiczne i rozpoczyna Niekrwawą Ofiarę.
Do Mszy św. służą Ojcu świętemu dwaj biskupi.
Głos Papieża donośny i dźwięczny; a chociaż mówi
głosem przyciszonym, jednak dosłyszeć na sali można
słowa ministrantury i modlitw mszalnych. Powaga i
głębokie skupienie cechuje każdy ruch i każde słowo
Ojca wszystkich wiernych. Co tam mu-si się dziać w
ojcowskiem Jego sercu, gdy składa Najświętszą Ofia
rę? .. . Wszak On skupia w sobie wszelką władzę, ja
ka jest w Kościele naszym rzymsko-katolickim; a z nią
wszelkie cierpienia, smutki, radości i szczęście, które
przeżywa Kościół, są jego cierpieniem i smutkiem, ra
dością i szczęściem. Jak On musi gorąco Bogu pole
cać cały Kościół, wszystkich wiernych, nad którymi
pieczę otrzymał od Chrystusa Pana!
Zbliża się chwila Komunji świętej. Papież przy
lawszy do serca swego Pana Jezusa, chce zalisić Nim
i serca wiernych obecnych- Odwraca się, odmawia
przepisane modlitwy, i trzymając puszkę z Przenaj
świętszym Sakramentem, zbliża się do balustrady, za
słanej białym obrusem. Każdy z obecnych na sali pra
łatów i kapłanów przystępuje do Komunji św. w komży
i w stuli. Rozdawanie Komunji św. trwa około pół go
dziny. W tych błogich i jedynych może w życiu u

wielu w obecnych chwilach, jakże żywo stanęła przed
oczyma duszy chwila Ostatniej Wieczerzy Pańskiej, w
której sam Chrystus Pana, ustanowiwszy Najświętszy
Sakrament, zasilał Nim dusze swych najbliższych i
umiłowanych Apostołów! — Cała myśl, cale serce po
Komunji św. zatopione było w modlitwie, w błagalnej
prośbie o wierność i miłość ku Stolicy Apostolskiej. A
Polak nie mógł pamiętać w tej chwili o swoich i o
swym Narodzie; to też prosił Boga, żeby Naród Polski
dochował zawsze miłość i jedność z Opoką Piotrową,
tę jedność, o którą tak gorąco błagał Chrystus Pan
Ojca Niebieskiego, ażeby wszyscy jedno byli, — ażeby
więc i Naród Polski stanowił jedną bożą rodzinę, której
ojcem i głową jest Papież; bo gdzie Papież, tam praw
dziwy Kościół Chrystusowy; a gdzie Kościół, tam
szczęście, tam zbawienie wieczne.
P Mszy św. udzielił Papież błogosławieństwa, po
czerń wszyscy uczestnicy, tej rzadkiej uroczystości
udali się do pobocznych sal Watykanu na skromne
śniadanie, wspaniałomyślnie przez Ojca św. uczestni
kom ofiarowane.
Rzym. w Wielkanoc roku Pańskiego 1926.
Przyjaciel Rodaków na Śląsku Opolskim.

Poeta u grobu Chrystusa.
I tam, gdzie Chrystus zapłakał sam w sobie,
Z oliwy bladej gałązki rwać będę...
Liściami płaczu posypie tę grzędę,
Pod którą będzie cichy sen grobowy —
Kości bez czaszek i trupy bez głowy.
Jak wystawiony na niebieskie rosy
Pielgrzym, gdy ze snu głębokiego wstanie,
Listek u więdły, co mu spadł na włosy,
Odrzucą z czoła: takoś Ty skaliste
Nakrycie grobu precz odrzucił, Chryste!
Juljusz Słowacki odbył w roku 1836 podróż do
Ziemi świętej. Zwiedzenie tych najdroższych dla
każdego chrześcijanina miejsc uczyniło na poetę
nadzwyczaj wielkie wrażenie, które dla szerszego
ogółu współczesnych i potomnych opisał w prze
ślicznym wierszu „Podróż na Wschód“, z którego
przytaczamy powyższe wiersze. Rzewniej jeszcze
i serdeczniej atoli opisał swój pobyt w Ziemi świę
tej w listach do matki.
Zwiedziwszy Oazę i Jałtę, stanął poeta nasz w
Jerozolimie 13 stycznia o g. 9 wieczorem. Bramy
miasta zamknięte, cisza grobowa, księżyc, szczeka
nie psów, odpowiadające na stukanie do bramy, nie
pewność, czy mimo posiadania firmami (paszportu)
pozwolą wejść do miasta, czy też trzeba będzie no
cować na polu: wszystko to pamiętną uczyniło poe
cie chwilę przyjazdu. Dopiero po dwóch godzinach
podróżni dostali się do miasta i zajechali do klasz
toru.
Noc następną miał przepędzić poeta u grobu
Chrystusa.
„Noc ta, — pisał poeta do matki w liście, — zo
stawiła mi mocne wrażenie na zawsze. O godzinie
7-mej wieczorem zamknięto kościół, zostałem sam
i rzuciłem się z wielkim płaczem na kamień grobu.
Nademną płonęły 43 lampy. Miałem biblję, którą
czytałem do 11 w nocy. O północy dzwon drewnia
ny obudził w kościele księży greckich. Różne wia
ry, każda mająca swoją większą lub mniejszą za
grodę w tym gmachu, budzić się zaczęły na głos te
go dzwonu. Katolicy w dalekiej kaplicy zaczęli śpie
wać Jutrznię. Słowem, o północy ludzie obudzili się,
jak ptaki w gzemsach jednej budowy budzą się,
świegocąc o wschodzie słońca. Grecy na grobie od
prawiali Mszę św., potem Ormianie, o 2 w nocy
ksiądz ,rodak wyszedł ze Mszą w imieniu mojej oj
czyzny, a ja klęcząc na tern miejscu, gdzie Anioł
biały powiedział Magdalenie: Nie ma go tu, zmar
twychwstał — słuchałem całej Mszy z głębokicm
uczuciem. O 3 w nocy znużony poszedłem do klasz
toru i spałem snem dziecka, które się zmęczy łzami.
Jeździłem do morza Martwego do Betlejem,
gdzie na Żłóbku Chrystusa słuchałem także odpra
wionej Mszy świętej.
Wszystkie te okolice Jerozolimy napełniają ser
ce jakąś prostotą i świętością. Miło być w prostej
grocie, gdzie Anieli zwiastowali pasterzom narodze
nie Pana. Miło widzieć wioseczkę Jerycha, niegdyś
zrujnowaną głosem trąby wodza Boskiego, ale żeby
opisać wszystkie te wrażenia, jakich się doznało,
depcąc ziemię Palestyny, trzebaby na to dzieła . . .
A ziemia tu jaka piękna! .lakierni kwiatami ogni
stego koloru i błękitnej farby okryta, jakie narcyzy,
jak podobne do pięknego kobierca! Góry tylko, na
których stoi Jerozolima, dzikie, niepłodne, nadają
temu miastu straszny wygląd. Okropńą jest dolina
Józefata! Z pod oliw Chrystusa wziąłem ziemi na
moje martwe oczy. Byłem w Nazarecie, w Naplusie, nareszcie przyjechałem do martwej a świeżo
umarłej Tyberjady. W mieście ledwie trochę ży
wych ludzi a wszyscy kogoś płaczą . . . Jezioro,
gdzie Chrystus siadał do łodzi, nauczając lud, błę
kitne i spokojne, otoczone górami: na jednej z* tych
stał się cud rozmnożenia ryb i chlebów. W mieście,

nie znalazłszy między ruinami miejsca na łóżku, no
cowałem na murawie pod golem niebem. A kiedym
się obudził i odkrył głowę, widziałem księżyc pó
źno wschodzący nad jeziorem Genezaretańskim.“
Zwiedzał następnie nasz poeta miasto Dama
szek, które go nie zajęło. Przebył śnieżne szczyty
gór Antilibanu, widział ruiny Balbeku, przejechał
konno Liban i znalazł się w kraju, gdzie najpiękniej
sza kwitła wiosna. Jedne drzewa nie straciły zie
loności, drugie się w nią ubierały. „Migdały prószą
kwiatem, słońce pyszne, słowem — jest to prawdzi
wie ziemia obiecana", — pisał poeta. Silne wraże
nie, malownicze krajobrazy nic mogło w poecie ani
na chwilę zatrzeć uczuć synowskich. Bo oto znaj
dując się wśród tylu piękności, pisze do matki:
„Cz mnie kochasz i nie masz mi za złe tej po
dróży? Powiedz, Droga, co ja mam robić na tym
świecie? Trzeba lecieć, gdzie wiatr mnie zawieje i
modlić się u Chrystusa, aby mi dal kiedyś ciszę i
spokojność, a mam ufność, że ta podróż zupełnie
bezużyteczną nie będzie, choćby tylko promień
wspomnień takich pięknych miał upaść na starość
moją, jeżeli dożyję starości . . . Kiedyś usiadłszy z
Tobą na cmentarzyku krzemienieckim, będę Ci opo
wiadał o grobach dawnych i wielkich ludziach i opomnikach starych wieków. A słuchając moich
wspomnień, będziesz się uśmiechała jak niegdyś,
słuchając marzeń moich o przyszłości.“
Ostatnie dni pobytu w Ziemi świętej spędził
Słowacki w klasztorze na górze Libanu, zwanym
Belchesz - Ban (Spoczynek śmierci). Miejscowość
bezludna, klasztor na skale, dobrzy księża ormiańs
cy, piękne kwiaty rozwijające się z wiosną w gó
rach, rozległy widok na morze — wszystko to miłe
pozostawiło mu wspomnienie. Dni całe przepędzał
na dumaniu a wieczorem szedł do małego źródła,
gdzie dziewczęta wiejskie przychodziły czerpać wo
dę. Rozmawiał z niemi w ich języku, choć cały za
sób jego arabczyzny składał się z 200 wyrazów za
ledwie. Stare kobiety podawały mu rękę, myśląc,
że je uzdrowi, gdyż na Wschodzie każdy Europej
czyk uważany jest za lekarza.
Po 45-dniowym pobycie w klasztorze odjechał,
lecz z tęsknotą w sercu. Jeszcze z daleka obejrzał
się; widać było klasztor a na dachu płaskim księży,
którzy gościa oczyma odprowadzali.
Pamięć Ziemi świętej nie zatarła się w sercu
poety. W jednym z późniejszych listów do matki
powtórnie wrażenie swoje opisuje a równie serdecz
nie jak dawniej:
„Przepędziłem całą jedne noc sam jeden w gro
bie Chrystusa, modląc się za Ciebie i za naszych.
Ale cóż to jest moja modlitwa!
Byłem w Betlejem, w Jerycho, w Nazaret, nad
jeziorem Genezaretańskiem, gdzie Chrystus mi był
Przed oczyma. Zdawało się, że postać Jego stoi
jeszcze na błękicie fali, z głową otoczoną promie
niami.
Nad tern jeziorem spałem pod golem niebem, bo
się wszystkie domy przez trzęsienie ziemi były za:
padły, i choć byłem z głową nakryty od rosy, obu
dził mnie wschód księżyca. Jaka to była chwila,
ile pamiątek oświecał mi ten księżyc nad cichem
Genezaretańskiem jeziorem, tego wypowiedzieć nie
inogę. Przeczytaj Ty, Droga, biblję, pomyśl, że ja
widziałem Kanę Galilejską; te liije czyli raczej ane
mony czerwone, do których Chrystus równał Salo
mona, mówiąc, że nie był ubrany tak pięknie jak
jedna z nich: że te kwiatki, na które On patrzył,
piękniejsze są od naszych purpurowych maków
polnych.“
Cccylja Kropiwnicka.

Odblask Krzyża.
Legenda Wielkopostna
z czasów ukrzyżowania Chrystusa Pana.
Wiosna rozbujała się nad lechicką ziemicą.
Bujny wiatr przeganiał białe, zwichrzone obło
ki na błękitnem sklepieniu nieba, a na ziemi hulał
niepowstrzymany po szerokich rozłogach, lub wpa
dał w ciemną prastarą puszczę, wyśpiewując w jej
nagich konarach triumfalną, szumną pieśń wiosenną.
Przebłyskiwały w słońcu wody po śniegach,
tylko co roztajałych, sączyły się z cichym bulgotem
strumyki, spiesząc niezliczonemi pasemkami do sze
roko rozlanej rzeki, co jak struga roztopionego sre
bra lśniła w oddali, a na łąkach, napojonych szczodrą
wilgocią, złociły się kępy żółtych kaczeńców.
Górą, pod błękitami, przelatywał raz po raz
sznur ptactwa, wracającego z krain dalekich, na
swoiskie siedziby. Witały ptaki swą ziemię prze
ciągiem, rozgłośnem graniem, które wiatr znosił na
swych skrzydłach w niziny.
Radość młodego życia dyszała w naturze w ten
dzień pogodny, słoneczny.
Z puszczy ciemnej wypadła gromada młodych
junaków.
Na rumakach siedzieli rozhukanych. RozwiałY
się od pędu grzywy i ogony końskie, rozwiały sic
jasne, długie włosy młodzieńców i puszyste sKóry
Hłie, któremu plecy mieli okryte.

Zdarli konie przed szeroko rozlaną’ rzeką.
— Ale ja pana serdecznie o to proszę!
— Stanąć trza, Mieszku, spoczypek dać koniom
—
Kto pani jesteś, jakie masz papiery dla wylegi
— rzeki Dobrogniew i ściągnął konia Mieszkowego,
tymowania
się? Jak się pani nazywasz?
którego już jeździec chciał weprzeć w mętne wody.
— M°je imię jest . . . Klementyna.
Zwyczaj to starodawny, sięgający średnich wie
— Dobrze mówi Dobrogniew, toćby na nic
Nieznane mi. Czy masz pani jakieś upoważni ezdrętwiały. Woda zimna, a z onych pot ciurka — ków chrześcijaństwa, że na Wielkanoc święci się
potrawy. Dokonuje tego kapłan już w wielką sobotę. nre na piśmie?
przytaknął Wojmir.
Nie było odpowiedzi.
Święcenie to ma oznaczać.
— Na pioruna! — krzyknął Mieszko — pilno mi
1. Radość chrześcijan z powodu ukończenia po
T 7? ra^zę °dejść, albo panią zaaresztuję za to,
tam lecieć! Wyszomirowe dziedziny podeptać,
ze więźniowi Darboy nadałaś fałszywy tytuł.
stu czterdziestodniowego.
czerwonym mu oźogiem zaświecić! Niech gore!
7™ Zanim odejdę, — rzekła nieznajoma, —« m-oże
W pierwszych wiekach poszczono od niedzieli
Czerwoną posoką ślepie mu zalać!
pan będzie łaskaw wręczyć to więźniowi.
Starozapustnej.
Jeszcze
nasi
dziadowie
suszyli
ina
— Taż ci on ojciec twojej umiłowanej, twojej
— Cóż to jest?
czej, niż my dzisiaj, bo przez cały wielki post nie
Dobrochny!
używali
ani
mięsa
ani
nabiału.
Na
podziękowanie
—
Coś zupełnie nieszkodliwego . . . Tylko jajko
— Kłaniał się mu ja, jako occu, taj czołem bił,
wielkanocne!
więc
Panu
Bogu,
który
post
ustanowił
i
od
Wielkiejo Dóbr ocknę prosił, a onże co? Bojankowi — po
Wielkanocne! . . . My tu nie mamy Wielkanocy!
wiada dam dziewkę, niech w plemieniu pozostanie, nocy znowu potraw mięsnych pozwolił pożywać, za
czął
Kościół
św.
święcić
pieczywa
we
wielką
so
Ale
ostatecznie,
pioszę mi to zostawić. A teraz pro
w naszem, Cześkiem, co jej ta w Lechity chodzić.
botę.
szę odejść!
— Tak że to jemu Lechity nie po spodobaniu?
2. Święcenie potraw ma także duchowe znacze
Biedna kobieta poszła. Dozórca położył jajko na
— A no widno. Jeno, że ja nie czekał, a że ją
nie.
Przypomina
bowiem
chrześcijanom,
że
tak
jak
stole,
a w tej chwili wszedł do poczekalni oficer w bo
Bojanko do chaty zawiedzie swojej. Zajechał, przy
pieczywa
się
poświęca,
tak
i
oni
powinni
być
po
gatym,
lśniącym od złotych haftów mundurze.
strumieniu wodę jako brała, ucapił, na konie rzucił,
święceni na duszy, zwłaszcza, że w tym czasie mają
— Cóż nowego? — zapytał szorstkim tonem.
taj moja była.
— Nic nadzwyczajnego, panie pułkowniku. Tylko
— Ha, ha, ha! — śmiali się towarzysze Mie obowiązek odprawić spowiedź wielkanocną, aby
mogli wespół z Chrystusem zmartwychwstać.
jakaś kobieta zostawiła to tutaj dla więźnia Darboy.
szkowi.
3. Poświęcone pieczywa mają nam służyć ku
— Daj mi to!
— No, toż ci podziękę dał powinną Wyszomir.
uświęceniu
naszemu.
Kościół
św.
poucza
nas
w
ten
Wieczorem zebrali się oficerowie komunistyczni,
kiej i grodziszcze płomieniem spalił!
— Zbójnik! Po nocy czarnej mnie gonił, nie ja sposób, że mamy ich miernie używać, a nie grze jak zwykle, na bankiet. Pułkownik był tam również.’
ko mąż na męża najechał, aleć komorę, kiedy nie szyć obżarstwem lub opilstwem, jak to się często po W ciągu rozmowy, w której przeważnie szydzono
z religji wydobył z kieszeni jajko i pokazał je towa
wiasty moje spać chodzą, podpalił. Od niej wszyst skończonym długim poście zdarza.
Pomiędzy potrawami i pieczywami wielkanoc- rzyszom hulanki. Jeden z oficerów zawołał:
ko pogorzało. Po tylachniej drodze spał ja, niezem
— Słyszałem już o różnych intrygach, jakie prze
pień, aż mnie skrzaty, boźęta*) ze snu trzęsły, com nemi cztery mają głębsze znaczenie.
1. Na każdym stole powinien być baranek z cho prowadzano przy pomocy jaj. Zaręczam, że we wnę
się w czas porwał, to wszystkich z ognia wywlókł.
rągiewką, zrobiony z masła lub sera. Przypomina trzu tego jaja znajdziemy coś ważnego.
Na Dobrochnie giezła**) juże gorzały!
on Baranka wielkanocnego Jezusa Chrystusa. Ma
Inni zaczęli się śmiać.
— Widzicie, jaki kwardy! Wolejby córkę wła lują zazwyczaj Zbawiciela zmartwychwstałego,
— Otwórz je tylko, — wołano, — a przekonasz się!
sną ogniowi na strawienie dał, niźliby lechickie na trzymającego chorągiewkę w ręku na znak jego
Wziął jajko i rzeczywiście znajdowała się kartka.
sienie rodzić miała.
zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem.
—
Czy wierzycie mi teraz? — zawołał triumfująco.
— Teraz ci ja dopiero pojął, czego ty nam tak Baranek ma nam przypominać, co Odkupicielowi
— Czytaj! Czytaj — domagano się z wszystkich,
lecieć kazał, Mieszku! Ani dechu złapać nie dał.
naszemu zawdzięczamy.
stron.
— Jeno dalszej braci nie widno jeszcze za nami.
2. .Taje wielkanocne również jest obrazem
„Najdostojnieszy X. Arcypasterzu!
— To sami, nic czekając, pójdziem — zakończył zmartwychwstania. Jak bowiem pisklę przełamuje
Mieszko i rwał się już z koniem w graniczną rzekę, skorupę jaja i żywe z niego wychodzi, tak Chrystus
Ponieważ mi nie wolno wodzieć najprzewielebniejaż tu Wojsław zakrzyknął:
Pan przełamał pokrywę grobu i powstał o własnej szego X. Arcy paster za, przeto wybrałam ten środek,
— Dziwujcie! Czechy jadom!
mocy zmartwych. Jednam jajem wielkanocnem aby Mu wyrazić najgłębszą wdzięczność i podzięko
Zakotłowało się w gromadzie.
dzielą się przy pierwszej uczcie wielkanocnej wszy wanie za dobrodziejstwa, jakiem! otoczył mnie i moje
Pioruny strzeliły z oczu Mieszkowych.
scy członkowie rodziny i goście zaproszeni na znak dzieci. Gdyby nie pomoc Najprzewielebniejszego
Wskok pognali o staję brzegiem rzeki naprze wzajemnej zgody i miłości.
X. Arcypasterza, nie żyłyby moje dzieci teraz, bo nie
ciw miejsca, gdzie na drugiej stronie czereda jeźdź
3. Potrawy mięsne, szynki, kiełbasy, cielęcina, byłyby zdołały przetrwać oblężenia. A oto są zdrowe
ców, w kudłate, jak i oni, skóry odzianych, z boru skopowina itd. przypominają nam, że Żydzi według i proszą o arcy pasterskie błogosławieństwo.
się wynurzyła. Tam wparli konie w wodę.
Codziennie o godzinie 2 przyprowadzać je będę do
przykazania Bożego, danego im przy wyjściu z nie
Tamci, że ich słońce olśniło, przysłonili oczy woli egipskiej, iadali na święta wielkanocne baranka Mazas, aby znowu otrzymały drogocenne błogosła
dłońmi, wypatrując oczekiwanego wroga.
bez zmazy. Te potrawy powinny nam więc wy wieństwo ssowego dobrodzieja wraz z nieszczęśliwą
Ujrzawszy, zakrzykli dziko i za chwilę już i ich obrażać Baranka Wielkanocnego, zabitego za grze matką — . .
W tern miejscu przerwał wybuch śmiechu czy
chy nasze.
rumaki spienione fale rwały.
tanie.
4.
Jako
przyprawę
do
tego
baranka
jadali
Żydzi
Pośrodku fali wysepka była sucha, wodą megorzką sałatę i przaśny chleb. U nas zamiast sałaty
— Doprawdy, bardzo ciekawy spisek! — rzekł czy
zalana.
Tam to stanęli sobie oko w oko. Mieszko z Wy- gorzkie] używa się chrzanu. Gorycz jego i cierp- tający.
kość ma nam służyć ku upomnieniu, abyśmy w żalu
— Ale nie niebezpieczny, — zauważył inny. — Ale
szomirem.
Podniosły się ciężkie maczugi. Zacharkotał w za grzechy nasze nigdy nie ustawali, lecz bezustan kto podpisany?
nie sobie pokutę i umartwienie zadawali.
— Jest podpis, ale trudno go odczytać. Zdaje ml
gardłach wściekły gniew.
Zamiast przaśnego chleb a używa sie u nas Ma się, że Klemencja Arpentini.
Lecz nagle opadły ramiona. Głowy zapaśników
Na te słowa nastała głucha cisza i oczy wszystkich
wtuliły się w kudłate skóry, przerażeniem rozsze cki, babki, kołacze i różne ciasta. Te pieczywa, któ
re maja nam służyć za pokarm cielesny, są wy zwróciły się na pułkownika, który siedział jak trup
rzone oczy spojrzały w górę.
Konie z przestrachu trzęść się zaczęły i na za obrażeniem owego chleba żywego, który z nieba blady.
zstąpił, t. j. Komunii świętej. Właśnie w czasie wiel
— Klemencja Arpentini, — jęknął, — toż to . . ,
dach przysiadły.
kanocnym
wzmocniliśmy
się.
słuchając
nrzykazania
moja
matka, którą pozbawiłem chleba. Jakiż ze mnie
A pod niebem przeleciał grzmot straszliwy. Od
wschodu na zachód przetoczył się, aż powietrze kościelnego, tym chlebem amelskim. Moc jego po nędznik!
winna nas częściej pokrzeniać na duchu i zaszcze
Wypadł z pokoju i wkrótce towarzystwo całe ro
odeń drżało.
piać w sercu naszem wszelakie cnoty i dążność do zeszło się.
Zgasło słońce jaskrawe i czarne wtargnęły obło ostatecznego celu naszego, do nieba.
Co się stało z pułkownikiem, o tern nigdy nie do
ki, rozciągnąwszy się jako zasłona żałobna, z krań
Piękny i wzniosły jest obrzęd święcenia pieczy wiedziano się z całą pewnością. Może poległ w jednej
ca na kraniec.
wa we wielka sobotę. Niestety! dziś prawe tylko z licznych walk ulicznych i trupa jego usunięto niepoPoderwała się i zatrzęsła pierś ziemi i jękła wyłącznie w Polsce jest w zwyczaju. Podniosłą lest znanego. To tylko pewna, że jego nazwiska nikt już
jękiem przerażenia.
chwila, gdy kapłan w imieniu Kościoła świętego bło nie usłyszał.
Wzniosła się i bluznęła fala wzburzona.
Opowiadają, że w chwili, kiedy arcybiskupa przy
gosławi obfito zastawione stoły, a równocześnie
A wszystko stworzenie przypadło w strachu przynosi do chat naszych osobliwsze błogosławień wiązano wraz z Innem! ofiarami do muru i miała roz
twarzą do ziemi i trwało tak skulone. Serca bić prze stwo i łaski Bockie. W każdym chr^^śrHańskim począć się rzeź, jakiś człowiek w podartym mundurze
stawały, jakby śmierć na nie przychodziła.
polskim domu powinno być „świecone" ('„święcon rzucił się przed nim na kolana i zawołał:
Potem się po czarnem niebie smuga przeciąg ka"), aby nam żywo przynommał-o znaczenie uro
— Pobłogosław mnie, arcypasterzu, jak błogosła
nęła krzyżowa, świetlista, gdzieś zdrodzona ze czystości Zmartwychwstania Pańskiego. Pożywa ?- wiłeś moją matkę i moich braci! I ja muszę śmierć po
światła, — hen, — gdzieś na Wschodzie...
mv le nie wyłącznie dla dogodzenia swoiemu pod nieść!
Na Wschodzie ... Nad Golgotą ... Nad krzyżem niebieniu. ale w myśli i intend! Kościoła świętego.
Rozstrzelano go razem z więźniami!
Chrystusowym ... Nad Głową świętą, co spadła abvśmy tern wesele! tu na ziemi, a no śmierci i w
teraz na piersi w chwili skonania ...
niebie mogli śpiewać radosne Alleluia!
Bój toczył się w sam dzień ukrzyżowania Chry
stusa Pana na Golgocie.
feresa Neumann z Konnersreuth o obecnych prze
A gdy świat na nowo się rozjaśnił, gdy groza
śladowaniach Kościoła.
znikła 1 kamień lęku zsunął się z piersi ludzkich, coś
,
Rozmawiając z biskupem Schrembsem z Clewe(Zdarzenie prawdziwe.)
się odmieniło w sercach pogańskich. Nie palą się
.and, w Stanach Zjednoczonych (niektóre szczegóły tej
już gniewem, nie dyszą zemstą. Ani śladu wście
Gdy się zwiedza piękną katedrę Najśw. Panny w lozmowy podaliśmy przed paru dniami), Teresa Neu
kłości, co niemi miotała.
Paryżu, nic tak wielkiego nie sprawia wrażenia, jak mann mówiła między inne mi o wielkich trudnościach,
Wionęło tchnienie miłości i przebaczenia.
szklana szafa w zakrystii, w której zawieszony jest jakie biskup ma w swej diecezji. Określiła przeszkody,
Dziwnie cicho i słodko.
szereg rewere-nd znoszonych, podartych i przestrzelo wskazała na te, które przedewszystkiem należy usu
Wyszomirze, ja winien! Poniechaj gniewu! nych. Są to szaty arcybiskupów paryskich .których
nąć, oraz nazwała jawnych i ukrytych wrogów bisku
dnwim! eSZlC11’ Synu*
mo^ej w0^ Dobrochnę ci pomordował dziki tłum rewolucyjny. Ostatnia sutanna pa, zalecając ostrożność w stosunku do nich. W całej
należała do arcybiskupa Darhoy, którego komuniści w tej sprawie najdziwniejszem było to, że Teresa umiała
Mijały wieki!
1871 r. rozstrzelali w 'więzieniu.
powiedzieć angielskie nazwiska owych wrogów KoNa Jedlickiej ziemi Mieszkowie się rodzili, na
Do więzienia. Mazas zwanem, przybyła jakaś pani, cioła. Wspomniała wreszcie o ciężkich prześladowa
czeskiej Dobrochny.
prosząc dozórcę, aby jej wolno było zobaczyć X. arcy
Aż przyszła taka chwila, że przez Mieszka i Do biskupa. Dozórca zdziwił się temu śmiałemu żądaniu, niach katolików. Biskup sądził, że Teresa mówi o
Meksyku, ale ona odpowiedziała: „Nie, wcale nie! Prze
brochnę krzyż się ukazał na lackiej krainie, na pa które uważał wprost za bezczelne,
śladowanie
meksykańskie ma charakter przejściowy i
miątkę owego Leszka i owej Dobrochny, których rzekł szorstko, — o tern powinna była pani wiedzieć
poślubił odblask krzyża w przenajświętszą dla ziemi rzeki szrostko, — o tem powinna była pani wiedzieć wkrótce się zakończy. Inaczej natomiast ma się rzecz
w Rosji, gdzie prześladowanie jest zjawiskiem długogodzinę.
najprzód.
t rwałem.“

O znaczeniu wielkanocnego
świecenia potraw.

Ze świata katolickiego.

laik«» wielkanocne.

