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POWIĘKSZANIU

BUDŻETU.
Komisja

budżetowa

Sejmu obraduje nad
na rok 1925. Już plerwszy
rozpraw wzbudzić musiał w wielu po·
obawy, a to z racji znamieńnego, go dzapamiętania stanowiska przedstawicieli
. Następne posiedzenia obawy te potwierOkuało się bowiem, że posłowie lewia n"łaszcza Wyzwolenia, jakby nie liczl\c
wcale z możnoś~iami podatkowemi kraju
najważniejs zym dziś nakazem utrzymania
budżetowej, dążą do nadmiernego
kSlenia budżetu, zgłaszając coraz t~ nowe,
ane demllgogją wnioski o wstawienie
etu wYliokich sum nowych wydatków,
które jednakże nie podają żadnego sposobu
Jest to objaw bardzo niepokojący, na
społeczeństwo nasze, wycieńczone (inani gOipodarczo, powinno zwróLić baczną

""0 '.0 lU państwn

gę·

Licytacja. jaka rozpoczęła si, f)omiędzy
lewicy, z których wielu sądzi, że najsobie na wdzięczność wyborców
·>aUl<:JW nowych dl'Żych wydatków na różne
lub więcej potrzebne cele, jest bardzo
eczna, gdyż w rezultacie doprowadzić
do zachwiania równowa~i bulłżeto·
j i katastrofy złotego, albo do większego
iatkowania ludności, co dziś pociągnęłoby
podrożeaie produkcji, wywołało dro·
a może nawet ruinę gospodarczą. O tem
ie z lewicy, którzy mają tak hojn, rtk~
datkowaniu ze skarbu państwa, a wite
-~~'''ll'''''' z kieazeni zubożonero dziś podat~"J~Vlllu.laJ'q. lub też w dal.zym cią,u łu
oolec~~eń:itwo nie pozna się na ich
i
icb uważało za .prawdziwych
ńczów".
Nie zważają także na to, że
wnioski o podwyższesie wydatków państwa
w rażącej sprzeczności z Konstyą, która wart. 10-ym wyraźnie mówi, że
pociągające za sobą wydatki ze skarbu
muszą podawać spo.ób ich pokrycia,

Za cdy rok 7 złotych 20 er. Za
1 złoty 80 grollzy. l&
miesil\c 60 grolZy. PojedyńeZ'J
numer 15 gr. Ogłolzenia: 20 er.
za wierlz milimetrowy.
kwąrtal

tych sposobów wnioskodl1wcy nie podaj~
wcale. 2e w tym kierunku id" po.łowie Wyzwolenia - w tem nic dziwnego: wszak dotąi
nie grze!!lzy1i zbytnio poczuciem odpowiedzialności za to, co czynią; ale że na tą drogę we·
szli niektórzy posłowie "Piasta" - to to je.t
już conajmniej ninrozumiałe.
Tak zwany preliminarz budżetowy na rok
1925 pnewiduje 1 miljard 981 miljonów złotych
wydatków i tyleż dochodów (je8t nawet przewidziana mała nadwyżka tych ostatnich). Majllc
jednakże na wzgłędzi,,: 1) że nie wszystkie wydatki zwyczaj ne są pakryte takiemiż dochodami,
2) że już doświadczenie z zeazłorocznym budżetem wykazało, że niektóre podatki i opłaty
zawodzą, bo są wadliwe, 3) że budżet na
rok bieżący jest układany dOIĆ optymistycznie
i \ueszGie 4) że wyczerpanie społeczeństwa
w kutek dużych podatków i ciątkiej sytuacji
gospodarczej kraju, jest rzeczywiś cie znaczne,przypuszczać należy, że b\łdiet tegoroczny da
w wykonaniu większy lut> mniejszy niedobór.
Gdyby nadto Sejm ponedł po łatwej irodze,
jaką mu wskazują demagodzy partyjni, i powięk s zył jeszcze wydatki państwa, to niedobór
ten mcigłby uróść do takich rozmiarów, że okazałoby się koniecznem otwarcie maszyny drukankiej i drukowanie złotych, c o m u s i a ł o b y
pociągnąć za sobą znowu katastrof t
p i e n i ą d 18. InneiO .posobu na łatanię dziury
w budżecie nie byłoby, gdyi nikt już chyba
nie łudzi sit, aby podatnik, który dziś i tak
z wlelkim trudem płaci to, co na niego nało
żono, mó,ł jeszcze ponieść nowe ciężary.
Oczywiście, że każdy lewicowy demagog
zaraz ZIIajdzie łat 1Iy Iposób i powie, że należy
w takim razie przyci snąć mocno bogatych, czyli,
mówillC żargonem lewicowym, .burżujów&. Ale
to jest bard w głupiutki a szkodliwy pomysł,
który rodzi nienawiić. Doświadczenie bowiem
uczy, że jeżeli obci,ża się nadmiernie podatkami
producenta, wtedy ten, chronillc si, przed upadkiem, przerzuca najczęściej nadmiar ci,żaru po, datkowego na ubogiego konsumenta (spożywcę),
albo wcale ni. płaci, bo nie ma z czego. Ju:;
dziś motnaby przytoczyć całylZereg wypadków,
8
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clow_odzących ~)~ktyc~nej

~ięmożnoscl

z!łpła

ć-enia podatku - majątkowego przez niektórych
właścicieli ziemskich, przemysłowców, kupców.
Niedawno słychać było nawet, że z tego powoda

nałożono sekwestr na sprzęty Gomowe zamożnego,
i wielce zasłużonego diakraju br. M. Zamoyskiego,
który setki tysięcy wyłożył na sprawę polską
wówczas, gdy ci,którzy go dziś szarpią na wiecach i w s wych pismach, prosili różnych bolsz€wików Leszczyńskich o pieniądze ... na rewolucję
w Polsce• .
Jeżeli ktoś kieruje się w tych sprawach
dziką nienawiścią, to powie: zabrać im ziemię,
sprzęty i t. d. Ale zapytać należy: k t o t o
d ziś kupi, ch- łop, robotnik? Chyba, że
nasi domorośli bolszewicy rozdadzą d armo, ale
jak a ż z t e g o kor z y ś ć d l a s kar b u, a zysk
dla tych, co to dostaną? Czy to ulży w czemkolwiek drobnemu rolnikowi i robotnikowi ?
Któż będzie wówczas płacił podatki za
z r u j n o w a n Ił w i ę k s z ą w ł a s n ość r o l n ą,
p r z e m y s ł, b a n d e l? - c h Yb a t e n s a m
d r o b n y r o l n i k i r o b o t n i k, jak t o s i ę
d z i ś d z i e j e w B o l s z e w ji.
Więc też jasnem jest chyba dla każdego
uczciwego i rozsądnego, ze w t y c h s p r a wa ch
demagogją i nienawiścią do niczego
do brego się nie doprowadzi. Demagogja już
w sprawach czysto politycznoych wyrządza pań
stwu wielkie szkody, a w sprawach gospodarczych, podatkowyeh pr.owadzi już wręcz do ruiny kraju. I tego doświadczaliśmy na sobie
w ciągu pięciu lat ubiegłych.
Wszystkie wnioski lewicy, zmierzające dziś do podniesienia wydatków
państwa, są głupi. i szkodliwe, gdyż godzą w interes słabego jeszcze skarbu, a pośrednio w interesy podatnika, a zwłaszcza uboż
szego. D o b r z e p o • t ą P ił Z w i ą z e k L u d owo·Narodowy, że przeciwstewił się energicz nie tym usiłowaniom lewicy i b r o n ił r' w n owagi budżetu i oszczędności. Związek
Lud.·Nar. zdaje lohie sprawę, że w naszym budżecie niektóre pozycje powinnyby być znacznie większe, zwłaszcza wydatki na rolnictwo
i oświatę (zresztą na oświatę wydajemy i tak
dużo, bo aż 311 miljonów, czyli przeszło potowę
tego co na wojsko). Ale też dziś, kiedy nas
na to nie stać, m u s i m y s i ę j e s z c z e j li kiś
czas ograniczać i żyć oszczędnie.
Wnioski lewicy, a zwłaszcza Wyzwolenia,
zmierzające do podwyższenia budżetu, zmierzają ostateczni. do większego obciążenia podatnika i do pogorszenia sytuacji gospodarczej
w kraju, albo też - do katastrofy złote~o i ruiny skarbu państwa.
I tu nic nie pomogą różne wykręty i agitacyjne sztuczki, których niewątpliwie używać
będzie lewica.
Kto dziś pragnie polepszenia gospodarczego w kraju, ulżenia ciężaru podatkowego ten niech o tem pamięta dobrze.

H. Przybylski.

-

Czy nam pomoże narzekanie
Płlrę dni temu miatem dłuż su( roz
z prezesem Rady ministrów i ministrem
p. Władysławem Grabskim. PoszEd ł em do
aby omó\\ić budżet oświaty na rok 1925,
żądać pieniędzy na budowę · szkóL Trud
nie był daremny - otrzymarem podwyżk ę
miljon6w zło tych na bLdowę szkół. Ale
sposobności tej rozmowa zeszła i na inne spra
Pan premjer mówił mi, iż to narzekanie
stkiC'h na wszystko psuje i rządowi i Polsce op
w świecie. Ot i obt cnie w Anglji podniosły
głosy, aby Polskę wziąć pod finansową ku
telę, a bankierom amerykaoskim, którzy
byli do Warszawy z dolara mi, trzeba było
wyjaśniać, źe mogą spokojnie dolary te i o
watelom i rządowi pożyczyć. "Nas ze wyw
mówią Amerykanie i Anglicy - były takie,
w Polsce panuje coraz większy porządek,
Polska się zagospodarowuje, więc nabrali
otuchy i mieliśmy ochotę nasze pieniądze
ścić w Polsce, ale gdyśmy tu przyjechali, t o
wszystkich stron słyszymy jeden witlki
"Źle, źle, żle I Obywatele nie wytrzymają, ·
dzh. krach, będzie katastrdcl, niema rat
I trzeba dużo czasu, ahy taki obcy
talista wyrobił sobie własne zdanie o stosunk
w Polsce. I wtedy taki obcy przybysz w
że Polak gdy cieszy się bardzo, toa mówi,
"cieszy się strasznie", gdy Polak cbce nn ·. u",..I'7 'P!
że chłopczyk urósł, to ILó",i: "ależ ty u
okro,mie", gdy się zmęczył, to "się zmę
rozpaczliwie" i t. cl., a słowa: strasznie, okro
rozpaczliwie robią wrażeriie nieszczęścia,
gedji, beznadziejnośti. Polak narzeka
wtedy, gdy niema powodu do tego, albo ma
wód do zadowolenIa. Ot dziś na zapytanie
nego z wybitnych działaczy w organizacji
zawodowych: czego mogą oczekiwać po dy
sji w S ajmie w sprawie ich szkolnictw?,
wiedziałem: dostaniecie 5 miljonów złotych
cej, jak teraz macie (a mają 14 miljonów,
razem będzie 19 miljonów). Oczekiwałem
razu zadowolenia, radości! Gdzie tam: "Pa
pośle - powiada mi - tylko tyle? B
wprost niepocieszeni". I poszedł dalej
A gdyby n ie dosta.i nic, to takie tak-by

z.asmucił.

Wie lka to nasza narodowa wada:
niezadowoleni(", narzekanie, smutek i
mina.
Ot, wieś. Pewno, że bieda, że brak
że trudno się okupić, że ceny w mieś ~ie
a na wsi t801e. Mógłb)m wyliczy:ć całą lita
długą, jak litanja do Wszystkich Sw i ętych,
niedostatków I A jednak wiecie, jakich
kań ja na wsi najwięcej słyszę? Na rzekań
podatki - a te narzekania nie są słuszne! p
datki płaci wieś, ale mniejszy rolnik płaci n
mniejsze w Polsce podatki. IUDa to rzecz,
wymiar często jest niesprawiedliwy, ale to
jest wina ustawy podatkowej, tylko wina
wykonania ustawy i to trzeba zmienić I
glądnijcie się podatkom, jakie płacą
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kupcy, fabrykanci, obszarnicy, a choćby
dniey i nauczyciele. Ot, mam w ręce otrzydziś z Ministeratwa skarbu wykaz pczapłaconych w 11 miesiącacb (bez gru) 1924 roku. Zapłacono razem 1,032 miljozłotych, z tego podatek gruntowy dał 41
w, spirytus 117 miljonów, tytoń 121 mi, stemple 70 miljonów, cło 200 miljonów,
r 51 miljonów, obrotowy 140 miljonów,
ątkowy 172 miljonów, dochodowy 33 miljo, i t. d. - Jak ciężko jest dziś w Polsce,
adczy jeden przykład: w Łodzi co miesiąc
w r. 1924 weksli na czas niezapłaconych
rągło 18,000 sztuk I - A Łódź, to miasto
gaczy.
Więc poco narzekać na wsi na wielkie po? Niech narzeka Józef, gdy mu niesprawymierzyli podatek gruntowy, albo
gdy niesłusznie dostał nakaz zapłaty
majątkowego, albo Ignacy, gdy ś ciągaj ą
niego za wysoką klasę patentu przemysło
- niech ci narzekają i bronią się, ile
ale poco wraz z nimi płakać i narzekać
wszyscy?
Płacz i narzekanie tak wielu ludziom
życie. że ogół niemal w Polsce podojest raczej do wisielców, szukających już
odpowiednie.i g ałęzi i mocnego powroza I
przeklina Polskę~ świat i ludzi I Wielu
śli, że w świe cie jest lepiej! Ci się gruntomylą I A jeśli mi na słowo nie wierzą,
spr ó buj ą raju bolszewickiego, niemieco, austrjackiego, albo choćby angielskiego.
Anglji w tej chwili 1,200.000 roboema pracy. A meryka zamknęła dla
wających swe granice, bo niema dla nich
w Rosji bolszewickiej robotnik zarabia
tego, co zarabiał przed wojną, a nauczyna Nowy Rok dostał pensji na nasze pie.:
aż ... całe 25 złotYCH.
Powodów do narzekań słusznych mamy
atkiem Słuszne żale starajmy się usunąć,
wytępić, byŁ poprawić, ala na tem zakońNie patrzmy na św i at czarno: żal. rozpacz,
ceme to źli doradcy człowieka. Nam pc sił do życia energji do pracy, rozumu do
cia tego. czego potrzebujemy. Wszystko
dl.ie, gdy będ~iemy pracować z wiarą
lepsze jutro, z uśmiechem w oczach, z picna ustach, a choćby z okrzykiem: hej,
to będzie I
Głowa do góry, prLyjaciele, choćby n8"Maciek z głodu burc:l.ał". Pozostawmy
i narzekanie dzieciom, słabym niewiastom
com, my zaś z głową, hardo w górę wZHieidźmy w lepsza jutro: Przyszłość lepsza
nas należeć będzie.

St. Rymar,

poseł.

"Ojczyznę" chętnie?

ją sąsiadowi do przeczytania!

3

POLSKA PIELGRZYMKA DO RZYMU.
Dnia lO grudnia ub. roku byłem przyjęty
na prywatnej audjencji u Ojca św. Zapytał mię
ilu na jubileusz d:> Rzymu wybiera się pielgrzym_w z Polski, gdym powiedział że przeszło 5000
rzekł: Miło nam będzie zobaczyć kochanych
Pelaków tutaj, lecz nie wszyscy będą mogli
przybyć

jednocześnie,

gdyż różne . trudności,

kolejowe, na to nie pozwolą , a w dal ·
szym ciągu mówił: Ogłoś tym w8:l.ystkim, którzy tu przyjadą, aby w pierwszym rzędzie prosili Boga o łaski dla siebie ł1 następnie o bło 
gosławieństwo dla Polski.
Z tych słów Ojca św. , tchnących wielkll
miłością do naszego narodu, jasDo wynika, że
główny cel pielgrzymek jubileuszowych ma być
reli~ijny t. j. nzyskanie jubileuszowego odpustu
i pokrzepienia ducha w głównem ognisku Swię
tej ąaszej wiary.
Z taką też intencją winniśmy dążyć do
Wiecznego Miasta, a nie wyklucza ona także
korzyści naukowych i estetycznych z ogllldania
wielkich pomników przeszłości tak chrześcijań
skiego jak i starożytnego Rzymu.
Pierwsza grupa pielgrzymów wyjedzie
z kraju w 3 pociągach, jeden z Warszawy, drugi
z Poznania, trzeci z Krakc':'la daia 28 kwietnia
1925 i obejmuje 1500 osób z całej Polski.
W Wiedniu i Padwie zatrzymamy się po
6-8 godzin. Do Rzymu przybędziemy 1 maja.
Wyjazd z Rzymu nastąpi 10 maja wieczorem.
We Florencji i Wenecji przerwa przez cały
dzień. Powrót do Pol.ski 15 maja.
Dalsze grupy będą wyjeżdżały w IJdstę
pach 10 dniowych z tym samym programem.
Wyżywienie w drodze i Rzymie zapewnione.
Ogólne koszta wyniosą: Dla klasy I·ej
około 730 zł., dla klasy II-ej 600 zł., dla klasy
III·ej 420 zł.
Każdy z uczestników ma wp~acić do końca
stycznia b. r. I-S Łą ratę a te: klasa 1-500 zł.,
kI. II-350 zł., kI. 1II-200 zł.
Ze względu na wielki wzrost drożyzny
we Włoszech ceny musiały się podwyższyć.
Druga rata, którą się ultali szczegółowo
po konferencji kolejowej w Bernie Szwajcarskiem, będzie musiała być wpłacona do 15 lutego.
Pieniądze nalE~.iy przesyłać wprost na adres
"Bank Gos podar .itwa Krajowego" - Oddział
w Przemyślu, a nie do Komitetu WyKonawczego.
Przy przesyłce należy wyraźnie napisać: nazwisko, imię i miejscowość oraz zaznaczyć "na
pielgrzymkę" .
Najlepiej przesyłać przekazem pocztowym.
Po wpłaceniu drugiej raty otrzyma każdy
z uczestników legitymację pielgrzymi~ na podstawie której ma się starać w Starostwie swego
powiatu o paszport ulgowy za 20 zł. Do podania
o paszport należy dołą~zyć miękką fotografję,
małego formatu.
Starania o paszport czas będzie robić
w marcu. Następny komunikat poda, dokąd należy przesyłać paszporty celem otrzymania wiz.
zwłasi/;cza

http://sbc.wbp.kielce.pl

OJl,;ZYZ.l~A

40wodząCI~h ,

o. , t~ktyc~nej ~i,ę,możn~scl z~pła
cenia podatku · majątkowego przez niektórych
właścicieli ziemskich, przemysłowców, kupców.
Niedawno słychać było nawet, ż~ z tego powoda
nałożono sekwestr na sprzęty domowe zamożnego,
i wielce zasłużonego diakraju hr. M. Zamoyskiego,
który setki tysięcy wyłożył na sprawę polską
wówczas, gdy ci,którzy go dziś 3zarpią na wiecaCH i w swych pismach, prosili różnych bolsz€wików Leszczyńskich o pieniądze ... na rewolucję
w Polsce.
Jeżeli ktoś kieruje się w tych sprawach
dziką nieoawiścią, to powie: zabrać im ziemię,
sprzęty i t. d. Ale zapytać należy: k t o t o
d ziś kupi, chłop, robotnik? Cłryba, że
nasi domorośli bolszewicy rozdadzą darmo, ale
jakaż z tego korzyść dla skarbu, a zysk
dla tych, co to dostaną? Czy to uliy w czemkol wiek drobnemu rolnikowi i robotnikowi?
Któż będzie wówczas płacił podatki za
zrujnowaną większą

własność

rolną,

p r z e m y s ł, h a n d e l? - c h Y b a t e n s a m
d r o b n y r o l n i k i r o b o t n i k, jak t o s i ę
d z i ś d z i e j e w B o ls z e w ji.
Więc też jasnem jest chyba dla każdego
uczciwego i rozsądnego, ze w t y c h s p r a wach
demagogją i nienawiścią do niczego
d o bre go się n ie do prowa d zi. Demagogja już
w sprawach czysto politycznnych wyrządza pań
stwu wielkie szkody, a w sprawach gospodarezych, podatkowyt!h pr,owadzi j'łlż wręcz do ruiny kraju. I tego doświadczaliśmy na sobie
w ciągu pięciu lat ubiegłych.
Wszy stkh w nio s ki le wi cy, z m i erzające dziś do podniesienia wydatków
p a ń s t w a, s ą g ł u p i e i s z k o d li w e, gdyż godzą w interes słabego jeszcze ska,r bu, a pośrednio w interesy podatnika, a zwłaszcza uboż
szego. Dobrze pOltąpił Związek Ludowo-Narodowy, że przeciwstawił się energicz ,
nie tym usiłowaniom lewicy i bronił rewnowagi budżetu i oszczędności. Związek
Lud.· Nar. zdaje lobie sprawf, że w naszym budżecie niektóre pozycje powinnyby być znacznie większe, zwłaszcza wydatki na rolnictwo
i oświatę (tr6sztą na oświatę wydajemy i tak
dużo, bo aż 311 miljonów, czyli przeszło połowę
tego co na wojsko). Ale też dziś, kiedy nas
na to nie stać, m u s i m y s i ę j e s z c z e j li kiś
c z a s o g r a n i c z a ć i żyć o sz c z ę d n i e.
Wnioski lewicy, a zwłaszcza Wyzwolenia,
zmiErzające do podwyższenia budżetu, zmierzają ostatecznie do większego obciążenia podatnika i do pogorszenia sytuacji gospodarczej
w kraju, albo też - do katastrofy złote2'o i ruiny sk:arbu pań8twa.
I tu nic nie pomogą różne wykręty i agitacyjne sztuczki, których niewątpliwie używać,
będzie lewica.
Kto dziś pragnie polepszenia gospodarczego w kraju, ulżenia ' ciężaru podatkowegoten niech o tem pamięta dobrze.
Ho Przybylski.

-

Czy nam pomoże narzekanie
Pllrę dni temu miałem dłużsu( rozmo
z prezesem Rady ministrów i ministrem sk
p. Władysławem Grabskim. PoszEdłem do Nie
aby omó\\ić budżet oświaty na rok 1925,
żądać pieniędzy na budowę szkół. Trud
nie był daremny - otrzymałem podwyżkę
miljonów złotych na bLdowę szkół. Ale
sposobności tej rozmowa zeszła i na inne spra
Pan premjer mówił mi, iż to narzekanie ws
stkirh na wszystko psuje i rządowi i Polsce opi
w świecie. Ot i ob ~ cnie w Anglji podniosły
głosy, aby Polskę wziąć pod finansową
telę, a bankierom amerykańskim, którzy
byli do Warszawy z dolarami, trzeba było
wyjaśniać, że mogą spokojnie dolary te i
watelom i rządowi pożyczyć. "Nasle wywia
mówią Amerykanie i Anglicy - były takie,
w Polsce panuje coraz większy porządek,
Polska się zagospodarowuje, więc na
otuchy i mieliśmy ocbotę nasze pieniądze
ścić w Polsce, ale gdyśmy tu przyjechali, to .
wszystkich stron słyszymy jeden wit lki
"Źle, źle, żle! Obywatele nie wytrzymają,
dzh krach, będzie kalas trdd, niema ratu
I trzeba dużo czasu, aby taki obcy
talista wyrobił sobie własne zdanie o stosun
w Polsce. I wtedy taki obcy przybysz
że Polak gdy cieszy się bardzo, to& mówi,
"cieszy się strasznie'" gdy Polak chce po
że chłopczyk urósł, to mó;vi: "ależ ty
okro,mie", gdy się zmęczył, to "się zm
rozpaczliwie" i t. d., a słowa: strasznie, o
rozpaczliwie robią wrażeBie nieszczęścia,
gedji, beznadziejnośd. Polak narzeka
wtedy, gdy niema powodu do tego, albo ma
wód do zadowolenIa. Ot dziś na zapytanie
nego z wybitnych działaczy w organizacji
za wodowych: czego mogą oczeki wać po dy
sji w S jmie w sprawie ich szkolnictw,.,
wiedziałem: dostaniecie 5 miljonów złotych
cej, jak teraz macie (a mają 14 miljonów,
razem będzie 19 miljonów). Oczekiwałem
razu zadowolenia, radości! Gdzie tam: "P
pośle - powiada mi - tylko tyle? Będzie
wprost niepocieszeni". I poszedł dalej sm
A gdyby nie dosta.i nic, to także tak-by
~asmucił.

Wif'lka to nasza narodowa wada:
niezadowolenie, narzekanie, smutek i
mina.
Ot, wieś. Pewno, że bieda, że brak
że trudno się okupić. że ceny w mieś.!ie
a na wsi tan Ie. Mógłbjm wyliczy:ć całą lita
długą, jak litanja do Wszystkich Swiętych,
niedostatkó w I A jednak wiecie, jakich
kań ja na wsi najwięcej słyszę? Narzekań
podatki - a te narzekania nie są słuszne!
datki płaci wieś, ale mniejszy rolnik płaci
mniejsze w Polsce podatki. luna to rzecZ,
wymiar często jest niesprawiedliwy, ale to
jest wina ustawy podatkowej, tylko wina
wykonania ustawy i to trzeba zmienić I
glądnijcie się podatkom, jakie płacą
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kupcy, fabrykanci, obszarnicy, a choćby
i nauczyciele. Ot, mam w ręce otrzydziś z Ministerstwa skarbu wykaz pczapłaconych w 11 miesi ącach (bez grua) 1924 roku. Zapłacono razem 1,032 miljozłotych, z tego podatek gruntowy dał 41
w, spirytus 117 miljonów, tytoń 121 mi, stemple 70 miljonów, cło 200 miljonów,
51 miljonów, obrotowy 140 miljonów,
172 miljonów, dochodowy 33 mUjow, i t. d. - Jak ciężko jest dziś w Polsce,
iadczy jeden przykład: w Ł')dzi co miesiąc
w r. 1924 weksli na czas niezapłaconych
18,000 sztuk! - A Łódź, to miasto

3

POLSKA PIELGRZYMKA DO RZYMU.
Dnia 10 grudnia ub. roku byłem przyjęty
na prywatnej audjencji u Ojca św. Zapytał mię
ilu na jubileusz do Rzymu wybiera się pielgrzym'w z Polski, gdym powiedział że przeszło 5000
rzekł: Miło nam będzie zobaczyć kochanych
P.laków tut aj, lecz nie wszyscy będą mogli
przybyć jednocześnie, gdyż różne. trudności,
zwłas'itcza kolejowe, na to nie pozwolą. a w dal szym ciągu mówił: Ogłoś tym wszystkim, którzy tu przyjadą, aby w pierwszym rzędzie prosili Boga o łaski dla siebie ł1 następnie o bło
gosławieństwo dla Polski.

Z tych stów Ojca św., tchnących wielk21
poco narzekać na wsi na wielkie po- miłością do naszego narodu, jaRno wynika, że
? Niech narzeka Józef, gdy mu niespra- główny cel pielgrzymek jubileuszowych ma być
wymierzyli podatek gruntowy, albo relie-ijny t. j. uzyskanie jubileuszowego odpustu
gdy niesłusznie dostał nakaz zapłaty i pokrzepienia ducha w głównem ognisku Swię·
tej ąaszej wiary.
majątkowego, albo Ignacy, gdy ściągają
niego za wysoką klasę patentu przemysło
Z taką też intencją winniśmy dążyć do
- niech ci narzekają i bronią się, ile Wiecznego Miasta, a nie wyklucza ona także
ale poco wraz z nimi płakać i narzekać korzyści naukowych i estetycznych z ogllldania
ją wszyscy?
wielkich pomników przeszłości tak chrześcijań
skiego jak i starożytnego Rzymu.
Płacz i narzekanie tak wielu ludziom
ło życie. że ogół niemal w Polsce podoPierwsza grupa pielgrzymów wyjedzie
jest raczej do wisielców, szukających już z kraju w 3 pociągach, jeden z Warszawy, drugi
odpowiednie.i gałęzi i mocnego powroza I z Poznania, trzeci z Krakowa dnia 28 kwietnia
przeklina Polskę~ świat i ludzi! Wielu 1925 i obejmuje 1500 osób z całej Polski.
że w świecie jest lepieJ! CI się gruntoW Wiedniu i Padwie zatrzymamy się po
mylą ! A jeśli mi na słowo nie wierzą,
6-8 godzin. Do Rzymu przybędŁiemy 1 maja.
spróbują raju bolszewickiego, niemiec- Wyja7.d z Rzymu nastą pi 10 maja wieczorem.
austrjackiego, albo choćby angielskiego. We Florencji i WeneCji przerwa przez cały
bogatej Anglji w tej chwili 1,200.000 robo- dzień. Powrót do Pol.ski 15 mIlja.
ków niema pracy. Ameryka zamknęła dla
Dalsze grupy będą wyjeżdżały w odstę
bywających swe granice, bo niema dla nich
pach 10 dniowych z tym samym programem.
w Rosji bolszewickiej robotnik zarabia Wyżywienie w drodze i Rzymie zapewnione.
tego, co zarabiał przed wojną, a nauczyOgólne koszta wyniosą: Dla klasy I-ej
na Nowy Rok dostał pensji na nasze pie,; około 730 zł., dla klasy II-ej 600 zł., dla klasy
aż ... całe 25 złotYCH.
III·ej 420 zł.
Powodów do narzekań słusznych mamy
Każdy z uczestników ma wp~acić do końca
atkiem . Słuszne żale starajmy się usunąć, stycznia b. r. l-s1:ą ratę a te: klasa 1-500 zł.,
wytępi ć, byŁ poprawić, ala na tem za końkI. 11-350 zł., kI. 1II-200 zł.
Nie patrzmy na świat czarno: żal. rozpacz,
Ze względu na wielki wzrost drożyzny
ceme to źli doradcy człowieka. Nam pc - we Włoszech ceny musiały się podwyższyć.
sił do życia energji do pracy, rozumu do
Drtlga r ata, którą się uatali szczegółowo
cia tego, czego potrzebujemy. Wszystko po konferencji kolejowej w Bernie Szwajcardtie, gdy będ~iemy pracować z wiarą skiem, będzie musiała być wpłacona do 15 lutego.
lepsze jutro, z uśmiechem w oczach, z picPieniądze naląży przesyłać wproat na adres
na ustach, a choćby z okrzykiem: hej, "Bank Gospodar3twa Krajowego" - Oddział
to będzie!
w Przemyślu, a nie do Komitetu Wykonawczego.
Głowa do góry, prLyjaciele, choćby na- Przy przesyłce należy wyraźnie napisać: na"Maciek z głodu burczał". Pozostawmy zwisko, imię i miejscowość oraz zaznaczyć "na
i narzekanie dzieciom, słabym niewiastom pielgrzymkę" .
, my zaś z głową, hardo w górę wZHieNajlepiej przesyłać przekazem pocztowym.
idźmy w lepsza jutro: Przyszłość lep3za
Po wpłaceniu drugiej raty otrzyma każdy
nas należeć będzie.
z uczestników legitymację pielgrzymiłl na podstawie której ma się starać w Starostwie swego
St. Rymar, poseł.
powiatu o paszport ulgowy za 20 zł. Do podania
o paszport należy dołąf!zyć miękką fotografję,
małego formatu.
Starania o paszport czas będzie robić
"Ojczyznę" chętnie?
w marcu. Następny komunikat poda, dokąd należy przesyłać paszporty celem otrzymania wiz.
ją sąsiadowi do przeczytania!
Więc
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Ito złoży pieni,dze,
wycofać, byle donióał o
lI1iesił\c przed wyjazdem,
lety kolej.we. Pieniądze
po potrąceniu niewielkiej

wolno mu li~ jelzcze
tem Komitetowi na
zanim się zakupi biotrzyma z powrotem
kwoty na pokrycie

wydatków.
Komitet wniesł prośby do władz centralaych o ułatwi.nie urlopów dla funkcjonarjuszów
pańltwowych.
O urlop musi się każdy stara ć
indywidualnie u swojej bezpośredniej władzy
przełożon.j~

Ks. Tomaka
przewodnicz,cy Komitetu.

Jak

adresować-

do

Gdańska.

Pod adresem społeczeństwa należy zwróuwagę, w jaki sposób moźe ono wydatnie
pUJjść z pomecll poczcie polskiej w Gdańsku,
co jest rzeczą bardzo wskazaną, a w obecnej
chwili w szczególności.
Przedewizystkiem należy wszystkie listy
adresować, umieszczajllc Da korespondencji po
polsku "Gd ańsk ". Dla uniknięcia wątpli w oś ci
adresujący przy słowie "Gdańsk" powinien do·
A
dać: , Polnisches Postamt , plac Heweljusza.
elc

Iorespondencja, na której przy adresie po niemiecku adresuj ący umie ści słowo "Gdańsk" b~
dzie kierow& ną ró wnie ż na polsk, pocztę.
Korespondencja adresewana "Danzig" bę ·
dzie kierowaną na niemieckll pocztę gda ńską.
Należy pamiętać, że poza spełnieniem obowiązkn patrjotycznego, uciekający się do poczty
polskiej działa w swym wła snym interesie, gdyż
listy, wysyłane- przez pocztę polską, można frankować według tary fy obowiązującaj wewnątrz
Polski, tj. za Iiit do 20 gramów wagi 15 grosz-,",
za kartkę pocztową - 10 groszy. Przesyłając
natomiast listy z Polski przez pocztę gdeńską,
płaci się za list 18 groszy, tj. tyle, ile wymaga
t aryfa obrotu pocztowego z Gdańskiem.
Poczta polska doręcza listy jedynie wobrę
bie właściwego portu gdańskieio oraz w o brębie
samego miasta Gdańska, Inne zaś miejscowości
jak Wrzeszcz, Sopot y, nie są objęte zakresem
działa In .. ści poczty polskiej.
Mo żna r ównież adresować listy poste reatante na pocztę polską, pisząc w adresie "Poste
rest bnte polski urząd pocztowy" albo "Post1ager
Polnisches Postamt" . Nakoniec jedynie przy po· _
mocy polskiej poczty mcżna przesyłać do Gdań
ska pieniądze bądź przekazem pocztolOym~ bądź
przekazem czekowym. Tą samą drogą można
odbierać rachunk\ P. K. O. Od 1·~0 lutego
poczta polska wprowadza udogodnienie, miano·
wicie za jej pośrednictwem mo'ina u Hstono za
zamawiać pisma, wychodzące. w Gdań,ku. Tyczy
się to również b. dzielnicy pruskiej,

Nie bij

żyda~

ale go omijaj!

L I S T Y.
Sosnowiec.
Zjazd Powiatowy Związku Lud.-Nar.
Dnia 18 stycznia cdbył się to Zjazd
wistowy Zw. Lud.-N/l.r_ Zjazd rozpoczął się
czystem nabożeństwem w kościele parafj
za duszę Ś. p. ks. Lutosławskiego, odprawio
przez ks. szambelana Plenkiewicza. W
naboieńlt. a podniosłe kazanie wygłosił ks. p
fekt Lugowski.
Po nabożeństwie 881a "Troeadero"
teatrze w.ypełoiła się po brzegi delegatami
Zw. Lud.-Nar. z całego pow. Bęazińskiego.
Zjazd zagaił pan St. Płodowski, pocze
w imieniu zebranych zuprosił na przewodni
cego posła dora Falkowlkieio. Jako W,,,,,," n,",
wodn i cz~c1 zasiedli przy stole prezydj
p. Kuchta z Zawiercia i p. Merta. Poza tern
prezydjum zostali zaproszeni: inż. Stad
prez. inż. Artur Michael, jako delegatki
dowej Org. Kobiet panie: Wasilewska i c!-ro
Chomentowska, wreszcie pp.: Laniewski z
kowie, S~wabski z Groeź Cll, Bukowiński z
montowa, ini. Ludomir Rainiewski z N
Misioraki z Będzin a , Kuzior z Siewierza, z
snOWC8: inż. Szrajber, dr. Budzyński,
ski i Goe bel, oraz z D4browy p. Zych i J.
z Boroweio Pola.
Pierwszy zabrał głos pOlel dr. Falkowsk'
proponując między innemi zebranym wysłani
depesz ho łdowni czych do ks. biskupa Łosi'
ski ego, prezesa Romana Dmowskieio i posł
prof. St.-Gł~bińskieg•. Wniolek przyjęto jedn
głośnie.

Zgodnie z zapowiedtianym program&
zjazdu pierwszy rt'ferat p. t. "W 8 pomnie ni
o Bolesła wi e Ch rob rym" WY2łosił p. N
wakowski, dyr. iimoazjum im. Stasziea, wsk
zujllc na ł, czno~ć du~bow~ między Polską z prz
900 laty, 8 chwilą obecn4.
W n astę pny m referacie poseł dr. F alko~
ski po zdaniu krótkiego sprawozdania z ost
t oiego koniresu Zw. Lud.-Nar. w Warszaw i
przedloż)ł zebranym projekt techniczne j stron
organizowania kół miejikich i gminnych Zwi
zku na t€r nie naszego powiatu.
Niezwykle intere8uj~co i rzeczowo porusz
w swem przen:;ó wieniu inż. Józtf Raźniew s
kwestję tarć społecznych na tle kryzysu g
spodarczego. OdrzLcaj4c wlzelk4 demagogj
mówca zalecał wzajemne porozumienie się wsz
stkich warstw społecznych we wspólnym in!
resie i w imię dobra całe&,o narodu. Po cze
zgłosił j€doo~łośnie uchwalon, rezolucję treś
nAstępującej:

"Wobec kryzysu gospodarczego zjazd w Z
wa naszych pOllłów, oraz czynniki miarodajoe
1) do zarządzeń ustawodawczycb i go P
darczycn w kierunku utrzymania pełnej prod
cji, wszy tkicb dni pracy w tygodniu, oraz po
nieiienia wywozu zagranicę towarów i ogra W
czenia przywozu z za2ranicy tylko d o artyuklÓ
niezbędnych do naazego życia gOlpodarczeg
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2) do stopniowego zrefQrmowania ustawcwstwa socjalnego, aby przy zabezpieczeniu
w i skali zarobków szerokich war3tw pracuch była możliwa konkurenc.ja z przy~ysłem
l·alJl\"~U'y m;
3) zjazd uważa, że organizacje gospodarposzczególnych gałęzi produkcji i szerokich
oraz związki zawodowe winne w myśl
ższycb postulatów czuwać nad naszem ży ..
gospodar.czem, mając na względzie interes
i państwa".
Pan Karcz w imieniu rolników naszego powyłuszczył i omówił w swym referacie
"""~'Dł
bolączki wsi, poczem wniósł rezolucję,
wymienione są następujące postulaty:
podatll.ów tylko gruntowych bez zbyt
. specyfikacji; przeprowadzenie kla-", ł'ilro"ii gruntów przy wymiarze podatku; zanie kas gminnych; uzgodnienie cen prorolniczych z przemysłowemi · i koniecz J
budowy szkół rolniczycb.
Z kolei wygłosili referaty pp.: Jagiełłowicz
imieniu Stow. Kupców Polskich w Sosnowcu,
ński w imieniu rzemieślników i Witkowz ramienia Związku Drobnych Kupców.
alono także rezolucje.
.
O stanie i potrzebach samorządowych móił burmistrz m. Czeladzi, pRączaszek. wska·
na potrzebę uchwalenia przez Sejm w jak
szybszem tempie ustaw sam1)rządowycb, pozaznajomił zebranych z trudnościami, na_ft"_I.
przez władze samorządowe na te
przy intencjach, mających nosić,
instytucji, służących do użytku punego.
Wśród zgłoszonych rezolucji należy wyrezolucję w sprawie Gdańska, pot~pia
stanowisko senatu w. miasta, oraz w spraułatwień przy wynajmie pomieszczeń na
powszechne.
Następnie zjazd przystąpił do wyborów
powiatowego Zw. Lud."Ntlr. i PrezyRady ~ow. Przewodnictwo tego prezy, jako jednocześnie przewodniczącemu Zapowierzono posłowi d·rowi FaJkowskiemu,
do prezydjum weszli pp.: St. Płodow
Piotr Gałęziowski, Antoni Karcz i Kuzior.
Szereg referatów zakończyło przemówieIZ
p.
Wielocba, studenta UaiwersytE:tu Warsz.
NS
reformie
ordynacji wyborczej.
g
W
końcu
obrad zjazdu krótkie przemóIgj
wygłosił ks. prefekt Ługowski, nawołu
do organizowania się, poczem odśpiewano
tę".

Uczestników zjazdu pożegnał p. dr. Falżyczeniem: "Szczęść Boże l"
Zjazd odbył się w nastroju bardzo pod~
,.......,...... rderatów wysłuchano w skupieniu,
pocieszające z wielu względów były
znacznego zainteresowania się zebraporuszanemi na zjeździe.
Uczestnik.

do swego i po swoje I

Pińczów.

Zjazd

rolniczo-współdzielczy.

W dniu 14 slycznia r. b. odbył się zjazd
rolniczo-współdzielczy w Pińczowie. Zjazd ten
zwołany przez Okręgowe Towarzystwo Rolnicze
Pińczowskie, korzystając z poparcia sejmik.
z p. starostą Lamot- Wroną na czele, był impo·
nujący pod względem ilości członkó w oraz
treści obrad.
Witając przybyłych i otwierając zjazd pre-

'

zes Okr. Tow. Rola. p. G. Osuchowski nawią
zał do hasła "Rolnicy swoje sprawy bierzcie
w swoje ręce" i wskazując główne momenty
życia rolniczo-współdzielczego we wszystkich
zaborach Polski. Przed wojną a obecnie w Polsce odrodzonej rolnik polski musi żyć zbiorowo i sŁara'Ć się na zasadach współdzielczo
ści produkty pracy swojej · zbywać jako przerobione. Po otworzeniu zjazdu przewódnictwo
oddano p. staroście, który posunął dalej jeszcze
potrzebę współdzielczości wobec tego, że rolnik powinien, nietylko wyprodukować produ kt
ale go i zbyć wprost konsumentowi, unikając
pośrednika, tak duio zabierającego dla siebie
z wartości produktu. Wobec budującej się linji
kolei w powiecie Pińczowskim, która ma ten
tak zaniedbany i dziki pod względem komunio
kacji zakątek kraju, a tak bogaty w naturalne
bogactwo ziemi, połączyć z rynkami odbioru
wytworów rolnictwa tj. Krakowem i Zagłębiem
Śląskiem, ta przyszła organizacja handlowa bę
dzie miała pierwszorzędne znaczenie.
Pierwszym referatem był refdrat ks. R. Zełka
proboszcza z Dzierążni wice-prezesa Okr. Tow.
Roln. i twórcy wielu instytucyj współdzielczych
w Dzierążni, - o mleczarstwie, ks. Zelek wykaz8ł
co daje gospodarzowi mleczarnia na zasadach
współdzielczyc.h urządzona, dał wiele cyfr popie·rających jego stowa oraz zapraszał chętnych
do sprawdzenia jak słowa jego wyglądają w czynie, do DLierl\żni. Ta żywotna sprawa wywołała ożywioną dyskusję, wiele zapytań, jak się
organizować i dowiodła, że zainteresowanie na
wsi przyszłemi instytucjami jest wielkie.
Następny referat wygłosił p. Szcz. Mę
drzecki o kółku rolniczem, w którym to przemówieniu wykazywał konieczność tej organizacji i widząc w niej początek wszelkiego organizowania się na wsi. Tu tei wywiązała się
dyskU3ja, dość nieprzyjemny mająca początek
obecny na zebraniu pos. Blljak z Wyzwolenia
widząc w referencie stronnika starej i znanej
z pracy instytucji rolniczej, mianowicie Centralnego Tow. Roln. chciał skierować dyskusję
w kierunku politycznym i wskazując na inną orga ·
nizację rolniczą mianowicie założony w czasie
walk polityczno· partyjnych Centralny Związek
Kółek rolniczych, do niej chciał, aby szedł
drobny rolnik.
Tu jednak pos. Bujak źle trafił, bo zjazd,
obradujący pod hasłem pracy rolniczej a nie
partyjnict Na, ostro wypowiedział się przeciwko
wszelkim nawracaniom ku politycznemu konikowi, a jeden z wielu mówców w tym samym
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. kierunku · ostrzl3gł zebranych, że widział takich gijny· w sali poklasztornej, na który
proroków rozdzwięku, nie wzajemnego porozu- odczyt o kolendzie polskiej, śpiewy
mienia, od Murmanu do Czarnego morza, i od zjednoctonych szkół miechowskich, gra
Czarnego morza · do twierdzy W Magdeburgu skrzypcach, produkcje orkiestry smy
i Halli, - ale wszystko to prowadziło do rewo
i obrazy świetlne. Prelegentem będzie
lucyjnych zmagań i do niewoli żydowskiej. Prze· i kompozytor Jerzy Soplica, który temat o
mówienie to, przyjęte burzliwemi oklaskami, len dach polskich opracowuje .od lat czte
ochłodziło p. posła i dowiodło, że źle trafił.
i przystąpi później do wydania łlO w
J. SDp.
Trzecim referatem był referat dyr. . spół książkowej.
dzielni . rolniczej p. Pomijaiskiego, o spółdziel
Z Księżnie Wielkich (pow. Pińezowskl).
niach handlowyeh i spożywczych, bardzo chętnie
przez słuchaczów przyjęty.
Wojna wytworzyła zastój w pracy
Zebranie rozchodziło si~ z mocnem posta- łecznei, wieś 'zaczęła pogrt}iać się w
nowieniem, że życie spółdzielcze w pow. Pió- większą ciemnotę i rozwydrzC!!inie - zwy
czowskim musi wejść do konieczności co- ni. tak bywa po wojennych bezprawiach.
dziennych, że każda wieś swoją organizację poKultura, którą wprowadzać zaczął ks.
prowadzić musi przy współudziale wlzelkich
kiewicz, prawie że zanika, żyło to i owo z ty
etanów, wieś naszą zamieszkujących, do jednego resztek w pamięci tutejszego ludu ale " ... n nn.
celu zmierzających zgodrwj współpracy, a z pracy trzymywane i te resztki prawie że się roz
tej wypłynie wielkość Ojczyzny.
Przyszła niewiara w poczynania
Na zakończenie zjazdu, na wnió_ek p. Osu- or~anizator8kie, bo ludzie tutejsi widzieli prawi
Clhowskiego, w ten sposób zjazd zamykającego, że zorganizowaną wieś, - lecz organizacje z8
postanowiono wy_łać depeszę hołdowniczą do marłe z większą trudnością daje się do ży ci
p. Prezydenta Rzeczypospolitej, jako jednego powołać, niż organizowane nowe. Ale, że ta
z filarów życia współdzielczego w Polsce jeszcze się wyrażę, ks'. ~nick8 partfja ma szczęście, b
za czasów niewoli, chcąc w ten sposób uczcić oto w pBździerniku 1923 roku przychodzi d
pierwszego dodojnika Państwa. zasłużonego n88 znany ze swej pracy i poświ~cenia z Biur
w tej dziedzinie pracy, w jakiej zjazd prac~ za- kowic i Wiślicy ks. Duda-Dziewiarz i rozpoczyn
powiada, chcąc w ten sposób uczcić pamięć powoli pracę kulturalną.
.
tych, którzy p. Prezyde~towi w czasie niewoli
Zaczyna od tego, że w niedziele i świę
pomagali, a którym niesądzone było doczekać po nabożeństwie ziromadza chętnych lud
rezultatów swej pracy w odrodzonej OjczyźnIe . . i uczy ich, pracę swą rozszerza, tworząc Un~
. Zjazd wypadł okazale i dał już bardzo wersytet Ludowy, w którym są wykłada ne
.obre wyniki w postaci wielkiego zaintereso- nauka o moralności, nauka o Polsce, historj
wania się włościaB sprawami na zjeździe poru- Polski, geograf ja, nauki przyrodnicze. Świąt jn
zamało na taki program, wykłady są prowaBzonemi.
dzone
w dnie powszednie, jednocześnie prowa'
Podnieść tu tei należy z calem uznaniem
dzi kuraa dla aoalf_betów. Do Uniwersytetu g!ll'
rozpoczętą energiczną pracę przez Pióczowskie
Okr. Tow. Rolnicze na czele z prezesem p. G. nie się młod~ież, i starsi zaczynają nabier8
Osuchowskim. Więcej takiej prłicy wszędzie chęci do czytania książek, gazet i do wspólnyc
zebrań, gdzie coś pouczając~go wpadnie d
• iść hędziemy . stale ku lepszemu jutru.
głowy.
Uczestnik.
Powoli z Uniwersytetu Ludowego wylani
się Kółko Rolnicze, prezesem Kółka zostaje ks
Z Miechowa.
Duda - i na tej niwie praca rozwija się.
Starsi gospodarze przypominają sobie dawn
"Jasełka" - Koncert religijny.
zebrania i garną si ę do nauki z rolnictwa. Ksiąd
Staraniem Młodzieży Szkół powszechnych wpływem swoim za chęca sąsiadów do wygła s za
nia pogadanek w Kółku rolniczem, urządza 3-c
odbyły się w ssli poklasztornej tradycyjne "Jadniowe kursa rolnicze, to też na zakończe ni
sełka", odegrane według pięknego tekstu ks.
kursów przemawia gospodarz Kudełka, którY
Łukaszewicza. Samo przypomnienie się mło 
podnosi zasługi księdza proboszcza na tej ni wi
dzie ży "Jasełk,ami" zasługuje już na szczery
poklask. Bezpretensjonalne te bowiem sceny, . rolnej, dz iękuje poruszony, a mowa jego z serc
płynie, mówi o chwastach, które role głus zą
związa ne z Narodzeniem Chrystusowem, rozkaże kochać Polskę nie połową ale eałą duszą
czulają nas zawsze, wieie z nich bowiem jakiś
tajemniczy sentyment. Młodzież IiIzkolna podoKsiądz .proboszcz· wychodzi z założe nia
łała w zupeł ności nałożonemu na się zadaniu,
że kulturalna kobieta, to dźw gnia, która wie
wywiązując s·~ z niego nad wyraz poprawnie.
podniesie z uśpienia, kobiety coraz więk s z
Tak uczennice jak i uczniowie grali składnie, udział chcą mieć w ruchu oświatowo·organiz 8
ze zrozu mieniem. Jasełka reżyserowane były torskiem, dlatego za wpływem proboszcza u rzą
bez zarzutu. Znaczny dochód obrócono na cele dzono tutaj 4 dniowy kurs gotowania.
zakupu sztandaru szkolnego.
Po skończonym kursie zostało zawią
W sobotę, dnia 21 stycznia i w niedzielę Koło kobiet, które się rozwija, prace powyi
1 lutego odbędzie się ciekawy .koncert reli- dały oważny roczny dorobek: czytelnict
http://sbc.wbp.kielce.pl
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prenumerata pism za pośrednictwem
esa Kółka Rc.1ni czogo została załatwioną
50 prenumeratorów, oprócz tych, którzy
pi sma wypisują; sprowadzono 50 egzem
, kalendarzy Gazety Gospcdarskiej nie
pism i gazet tre ści religijnej.
Je dnem słowem praca w Księżnicach Wielpostępuje naprzód, systematycznie i tworzy
żny pódkład pod organizacje spółdzielcze,
znakiem których rozpoczęliśmy rok 1925.
Z krótkiego zestawienia powyzizego, które
k nie obejmuje całokszt a łtu prac przeję
w Ksi ężnicach Wielkich, u widoczoia się,
moż e zrobić dla wsi, dla parbfJi, dla Polski
dz proboszcz, tej miary co ks. Duda Dziedlatego o tem piszę, aby na tej drodze
możn o ść ocenić prace i ducha organizatorego tak pozy tecznego człowieka i kapłana.
O dalszej pracy wkrótce naDiszę.

K.

Steckź.

Baczność Włoszczowskie!
Na liczne prośby listowne i ustne mieszpowiatu Włoszczowskiego zwołuje się
Włosz czowy na ddeń 9· go lutego b. roku

Walny Zjazd Powiatowy
i sympatyków Zw. Lud. Nar. i czy"O jczyzny·, w sprawie gospodarki
Włoszczowskiego, oraz w innych
sprawach samorządowych.
ferować będą: redaktor P r z y b Y18 k i
oraz p. Barczyński instruktor Zwiłl'l.ku.
rozpocznie się o godz. 1· ej po poło
miejscu Zjazdu powiadomią ogłoBzenia

N

°

mie ście.

Narodowcy, przybywajcie nB Zjazd jakliczniej I
Sekretarjat Wojewódzki
Zw. Lud.-Nar. w Kielcach.

KALENDARZ YK.
styczeń

- ni edziela
IgnRcego b. m.
"
- pąniedział. NMP. Gromn .
"
wtorek
B łażeja m. b.
"
- środa
Ansgarego b.
"
- p.zwartek
Agaty p, m.
"
- piątek
Doroty p. m.
"
- sohota
Romualda op.
Dnia 1 lutego, jako w czwartą niedzielę
Trzech Królach, Ewangelja św. Mateusza,
dz. 8. P. Jezus uśmierza burzę na morzu.

D ADMINISTRACJI.
Szanownych Prenumeratorów proo uregulowanie przedpłaty na
pierwszy 1925 r .

SPRAWY POLSKIE.
Z SEJMU.
Na p08iedzeniu Sejmu dńia 20 stycznia
MariZałek wygłosił wspomnienie pośmiertne po
lp. pośle Tadeuszu PrószyńakiDł (ZLN). Posło.
wie wysłuchali tego przemówienia stojąc.
Następnie ślubowan i e p08elskie złqżył pos.
Tadeusz Chwalibóg (Zw. Lud -Nar.) który wszedł
na miejlce zmarłe~o pos. Prószyński e go.
Następnie odeshmo w pierwszem czytaniu
nowelę do ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszy

państwowych i wojska, o zaopatrzeniu emerytalnem, o przedłożeniu mocy obowiązującej przepisów, o wymiarze i poborze podatków od nieruchomolci w gminach miejskich, ustaw~ o opo'datkowaniu win i miodu .yconego, oraz ustaw,
o monopolu zapałczanym i o opodatkowaniu za.
palniczek.
Po r( feracie pos. Faustyniaka (NPR.) przyjęto w druciem czytaniu nowelę do ust&wy o mo,nopolu tytoniowym.
Dalej przystąpiono do 3 czytania uBtawy
o uzgodnieniu z konstytucjll postanowień o stowarzyszeniach w b. zaborze austrjackim. Referował pOI. Konopczyński (Związek Lud .. Nar.).
U.tawę przyjęto · w 3 czytaniu.
Następnie przyjęto u.tawy o przyjęciu na
własnoić państwa ziem w niektórych obwodach
Rzplitej, o nadaniu ziemi żołnierzom wojska polskiego, o gołtbiach pocztowych.
Na tem wyczerpano porLądek dzienny.
Nastę pnie kluby polskie zgłosiły szereg
wniosków nagłych w sprawie wypadków gdań
akich: Zw i~zek Lndowo-Narodowy, Klub CbrzeIcijańsko-N arodowy, Klub Chrześcij ańs kiej De ,
mokracji, ,Piast· i N. P. R. w sprawie uszczuplenia i pogwałcenia polskich praw państwo
wych w Gd ańsku. P. P. S. w sprawie konfliktu
m i ędZy Rzplitll a Gdańskiem i Wyz wolenia
w tej ż e sprawie.
Ma rs załek zaproponował, aby nad temi
wszystkiemi wnioskami komisja Bpraw zagranicznych podj ęła dysku sj ę i zło ż yła ustne sprawozdanie na nastę pnem posi edzeniu plen arnem.
Izba zgodziła się na to.
Na posiedzeniu dnia 22 stycznia Iz ba pr lyjęła nowelę do ustawy o adwokaturze w b. dzielnicy austrjackiej. Następnie przy jęto, w my śl
referatu posła Mi1dnera (N. P. R), ustawę odjetach i kosztach podróży lekarlY i rzeczoznawców sądowych w górnośląskiej części Woje.
wództwa Śląskiego.
Według referatu posła Insiera (koło żydow
skie) przyjęto nowelę do ustawy o uposażeniu
funkcjonarjuszów państwo~ ycb i wojska. N~
stępnie przyjęto poprawkę Senatu w sprawie
rejestracji klaczy zarodowych i inne drobne
ustawy.
Punktem kuhninacyjnym obrad była ratyfikac ja układu o konsolidacji długów polskich
w Ameryce. Rd .lrował ją poseł Zdziechowski.
(Zw. Lud.-Nar.). W przemówieniu postawił spra-
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w~ na szerszem podłożu. M' Nił o akcji amerykańlkieco komitetu ratunkowego, o działał
Do'ci Hoovera i o. długach. zaciągoiętych przez

PoI8kt:. Rzecz jasna, ze NaróJ . Pol.ki zachowa
wdzięczDOŚć za te dowody przyjaźni, a w j.daomyślnej uchwale kongresu, który natychmiast
ratyfikował tę umowę, widzi utrwalenie. w~złów
łączących oba narody, a zadzierzgnittych przed
lity przez Kościuszkę i Puławskiego z Waszyng ·

tonem . •
TaklIJamo, jak ich współdziałanie utrwa.
liło się w pamięci następnych pokoleń, tak 8amo
my nie zapominamy nigdy doznanej przyjaźni.
Pamiętamy orędzie Wilsona, stwierdzające konieczność powlIJtania Niepodległej Polski, rozkaz,
pozwalający na tworzenie wojska polskiego we
Francji, orędzie Wilsona, które stało się pod
stawą uchwały sprzymierzonych w Wersalu, powołujące Polskę do niepodległośei z własnym
"dostępem do morza. Rząd przez konsolidację
długów przyczynił się do uzdrowienia flOansów
'Rzeczypospolitej. Przemawiał następnie premjer
Grabski.
Premjer zazn8czył, że St. ZjEdnoczone
przyszły z pomocll kredytową w dwójnasób
"Wh;kszą od kredytów, które otrzymaliśmy od
wszystkich innych państw razem wziętych.
Umowa umożliwia wypełnianie spłat na warunkach, dostępnych dla nlszej młodej państwo
wości i nie hamujących naszego postępu.
Układ i sposób jego przeprowadzenia
świadczą o głębokim pc dkładzie dobrych stosunków. Trzeba raz jeszcze stwierdzić, że przyjiźń między nami a St. Zjednoczonemi krzepnie'
i winniśmy mieć nadzieję, iż w stosunku na
szym do St. Zjednoczonych znajdować będziemy
zawlIJze ostoję naszego' współbytowania narodo,
wego. Dlatego wielkiemu narodowi, który tworzy Stany Zjednoczone, życzę największego dalszego rozkwitu dla dobra całej ludzkości.
Oba przemówienia były kilkakrotnie prze·
rywano oklaskami. W loży dyplomatycznej był
obecny poseł amerykański Pearson, który stał
, się przedmiotem serdecznej owacji. Wśród oklaSKÓW Izba, powstawszy, uchwaliła ustawę w dru:-giem itrzeciem· czy taniu.
Kupcy polscy bojkotują targi gdańskie.
Komitet Międzynarodowych Targów Gdań
skich zwrócił się do Stowarzyszenia Kupców
Polskich z zaproszeniem wzięcia udziału w tar·
gach.
.
Propozycją tą kupiectwo polskie, wobec
sytuacji wywołanej ostatniemi wypadkami, zostało zaskoczone i zwoławszy specjalne posiedzenie, omówiło na niem całą sprawę. Na zebraniu powzięto ucbwałę, aby całe kupiectwo
polskie zbojkotowało targi gdańskie, a na .zaproszenie Komitetu Targów odpowiedziano odmownie.
Patrjotyczne stanowięko kupiectwa polskiego napewno nie przejdtie bez echa i zagranicą·
Może Gdańsk

musi

zrozumie, że walka z
niekorzystnie.

się dlań skończyć

Polską
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Wyzwolenie na drodze do bolszewizmu.
Niedawno obradował w Warszawie Zar
m'wny. Wyzwolenia, pod przewodnictwem
Dąbskiego.

Zgodnie z wnioskami prezydjum
posła Rudziński
rozprawę ogóiną nad pro
względnie zmiany programu

i prezesa klubu poselskiego

przeprowadzono
uzupełnienia

tyjnego.
W rozprawie zaznaczyły się głównie
glądy, mające na celu urzeczywistnienie
formy rolnej, prŁyczem z wielu stron wysa
także postulat Wyzwolenia wywłaszczenia
odszkodowania. Wysunięto również żądanie
d_ziału Kościoła od państwa, oraŁ, ażeby s
nictwo przybrało charakter stronnictwa
tnie klasowe.go.
Oprócz tego postanowiono za wszelką
dążyć do tego, aby na czele armji stanął z
wrotem p. Piłsudski.
Rozkład

w klubie

"Związku Chłopskiego"

Rozłam w klubie "Związku
na który. jak donosiliśmy, zanosiło się cd
nego Clasu, został dokonany, mianowicie:
Michał Janeczek, Walenty Toczek i dr.
usz Targoński wystąpili z klubu i wrócili z
wrotem do "Piasta".
Zarząd klubu P. S. L. "Piast" przyjął
nie marnotrawnych synów. Podobno mieli
opuścić pos. Bryla posłowie Ł'lskuda i
Bardzo liche świadectwo wysta
ci posłowie. którzy tak spacerują po
klubach i wszędzie im źle. To się nazywa
w obroni a "ludu".

Grób nieznanego

żołnierza.

Rada Ministrów zadecydowała w In
wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych wznie
pod arkadami pałacu Saskiego w Warsza
grób nieznanego żołnierla. Uchwała ta j
zgodna z inicjatywą Prezy_denta Rzeczypos
litej Polskiej.
Wykonanie projektu przekazano Minist
jum Spraw Wewnętrznych.
Zwiększenie

liczby

świąt.

Rada Ministrów postanowiła zw
ś Niąt do 13. Przywrócono drugi
Wielkiejnocy, Bożego Narodzenia i
lonych Świątek.

liczbę
świąt

WIADOMOŚCI ZAGRANICZN
Angielskie "rozbrojenie",
Jedno z pism angielskich donosi, iż ad
ralicja angielska przedłożyła rządowi
znacznie rozszerzony program budowy
Zbudowanych ma być 4 nowych
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łodzie

podwodne i 8zere~ innych okrętów
ch.
widzimy, Anglja stsle się zbroi na
a chce rozbroić słabue narody.

SDf'8V1r OzdaJnie międzysojuszniczej

komisji
kontrolnej w Niemczech.
Ostateczne sprawozdtmie międzysoju8Znl
komisji kon~rolnej w Nlomczech, oczeki
w tych dniaeh, przedstawiać ma fakty,
jące: iż Niemcy, wbrtw odnośnym po·
wieniom traktatu, posiadaj" większą iloić
i, niż zezwala traktat; ż. przeksdałciły
o na pozór przedsiębioutwa wojenne, zmuj14C niektóre z tych przedlitbiorstw do przewywa nia maszyn i narzędzi, umożliwiaj,
natychmiastowll zamianę fabrykacji arty.
pokojowych na artykuły wojenne; wreuci.
komisji międzysojulzniczej maltwierdzić,
emcy potajemnie organbuj, pODownie dawtyp sztabu generalnego.
Całokształt wniosków komilji podaje w wąt·
ść szczerość sb: no\\ iska rządu RzelZy i sta·
ma jaskrawy dowód, iż przedwojenna
ość wciąż je8zcze cechuje Niemcy.
na drodze do przywrócenia monarchji.
Dnia 19 bm. nowy kanclerz Rzeszy Lut
cdczytd w parlamencie krótkie expoEe n'ł
e. Expme było do!ć oiejaln. i pełne tajemniW zakresie polityki zagraniłznej nie zaono nic nowe~o. Prawicowy rZłld Lutsilniej tylko niż dotJ chcz8sowe gabinety
reśla, że Niemcy aie ponosz~ wcala od poIności za wywołanie wojny oraz zapoutrzymanie warunków, pod jaki.mi zgo. się wejść do Li~i Narodów. Znpmiennie na~!lit i wielce tajemnicze były ultępy d.klaI rZ4dowej, dotycz,ce polityki wewnętrznej.
kanclerz zapowiedział zmiaDf~ dotychcz8so,
Konstytucji niemieckiej z dn. 11 sierpnia
9 r. (t. zw. Weimarskiej) a to w celu wię
"wzmocnienia się wewnątrznego" Nie-

uchwaliła olbrzywiększością głos'w, zawiesić z powrotem
gmachu redy miejskiej ul1uni~ te w 1919 rolul

rada miejska w Monachjum
mią

w
portrety

ksillżąt

i królów bawarskich.
prawie prasa francuska i większolć
angielskiej je!t zdani8, że rząd Luthera przebiegle, lecz wytrwale torowae będzie droię powrotowi monarchji w Niemczeeh.
Cała

Z Rosji sowieckiej.
Trójka dyktatorlka, rządząca obecni. 'fil RoIji: Zinowje w-Kamieniew-Stalin, ulJUnęła ostatecznie TrocIciego ze Itanowiska szefa czerwonej armji. Na stanowisko to upatrzony jest podobno Dzierżyński. Z tego powodu w wielu
miastach przyszło nawet do walk pomi~dzy
zwolenikami Trockiego a Ziuowjew,. Trocki
ma mieć jeazcze duie wpływy w armji, a zwolennicy je~o od~raiaj21 si" te wymorduj21 j.~o
przeciwników.
W dniu ollło!lzenia uchwały lowietów w Iprawie ulunięcia Trockieg., otnymali członkowie
sowietów i c zekiś c i listy z pogróżkami, w których grożono im śmiercią, w razie ~dyby Trockiemu chociażby WłOi spadł z głowy. TellO ••mego dnia tue j zamallcowaIli ludlie napadli na
głównego przeciwnika Trockieio, czeki t~ O,anossowa i zabili go. Mimo poszukiwania, mordercGw aie ujęto dotychczas.
W partji komunistycznej zaczyna się dziać
corllz gorzej, fermenty wzmacaj4 się z dniem
każdym. Nie ldórzy przewidujtt. że bolszewizm
przeche dzi citżki i ostateczny okres próby.
Układ lowiecko-japoński.

W dn. 20 stycznia dokonał się na DalekiIII
WIchodzie fakt o niezwykle doniosłem znaczeniu dla całości polityki międzynarodowej. W dniu
tym przedstawiciele Rosji i J aponji podpisall
w Pekinie układ, wznawiaj~cy stollunki dyplomatyczne między obu p!lńltwami i skreślający
wszystkie umowy, zawarte przez rządy carskie.
Z dotycbczaso wych wiadomości wynika,
W głosowaniu nad votum zaufania dla że oba pań.twa peczyniły sobie wzajemnie szeLuthera, oddano ogółem głosów 445. Za re, przywilejów w zakresie politykI handlowej
m ufnośc i oddano głollów 246, pneciwko- . i konsularnej. Japonja ma opró żnić w przec'ągu
39 kartek było białycłt. RZłld więc otrzy- 3 miesięcy Slch8lin, w zamian za co otrzymuje
cbły szereg bardzo cennych koncesji idyplo·
znacznłl większość, czego nawet si, nie
matyczne poparcie Rosji w itosunku do StaTo, czeco kanclerz Lutber nie II:' II wy- nów Zjednoczonych Ameryki P'łnocnej. Pozae wypowiedzieć, co czujłl prawie wszy- tem Rosja ma uznać część długów carskich
stronnictwa prawicy i środka, - najlepiej w tym samym stOlunku, co z innemi mocarstwami. Ro ja zobowiązuje się do powstrzyają oltatnie uroczyste obcbody w całych
mczecr , organizowane w rocznicę założenia mania się od wszelkiej p!,opagandy komuni·
niemieckiego. Obchody te wyzyskali itycznej w Japonji. Obustronna r tyflkacj ukła
dów ma naitąpić w cią,u 14 dai cd daty podnacjonaliści i monarchiści do urzą
. WIelkich demonstracyj przeciwko ustro- pisania. Układ rOlyjqko·japoński i kryjłlce si~
za nim trójprzymierze Rosji, Japonji i Chin jest
I.r~p.ublikań!kiemu. W uroczystościach t~ ch
mI aCIe Norymberdze przyjaciele polityczni poważnym zwycięstwem rządu lowieckie~o,
clerza Luthera wzj~li udział w akcie kucia który dąży do opanowania Dalekie~o Wschodu
Weg? miecza dla uwolnienia ojczyzny nie· i zrewolucjonizowania narodów ,azjatyckich.
J z więzow niewoli".
"Zółte niebezpieczeństwo", wskrzeszone
prawdziwych nlłstrojach w Niemczech w nowej formie przez Sowiety, budzi w Eunajlepiej chyba fakt, że niedawJlo ropie i Ameryce poważne obawy.
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NIESŁYCHANE

BEZCZESZCZENIE

KRZYŻA I RELIGJI PRZEZ ŻYDÓW.
"Gazeta Poranna'" donosi pod powyższym
.
" W grudniu ub. r. drukowaliśmy odpowiedź
na interpelację klubu żydowskiego, który skarżył
.ię na "prześladowanie i szykanowanie robotnikew żydowskich" w państwowej fabryce tytuniowej w <Jrodnie.
Odpowiedź rządowa -na tę interpelację
stwierdzIła, że żydów w tej fabryce jest trzy
razy więcej niż chrześdjan, a "prześladowanie
i szykany" polegały na tern, ż~ żydzi ci nie
chcieli myć rąk i zaprzestać plucia na podłogę.
Jak dalece kłamliwemi były skargi klubu
żydowskiego świadczy poniższy dokument, który
jest odpisem protokułu, stwierdzone ~J podpisami licznych świadków.
Odpis protokułu.
Dnia 30 grudnia 1924 roku w Państwowej
hbryce Monopolu Tytuniowego (dawniej Szereszewski) w krajalni, połącz onej z sortownią
tejże fabryki, żydli, pracujący w dziale maszynowym, zebrawszy się po wspólnem porozumieniu się podczas pracy w fabryce, urządzili
w celach prowckacyjnych zaba wę, ośmieszając
i plugawiącKrzyż Swięty i odprawianie Mszy
tytułem:

Świętej.

Zabawa ta

była

urządzono

w sposób na-

stępujący:

Pracownicy wydziału maszynowego żydzi
ubrali jednego żyda w worki, mówiąc, że to
jest ksiądz i następnie umocowawszy na kiju
od szczotki drugą szczotkę i objaśniali, że to
jest godło chrześcijanina, Krzyż św., kpiąc sobie
że godłem chrześcijan może być i szczotka i to
"im wystarcza".
.
Następnie żyd ten naśladując księdza, chodził z tą szczotką, a żydzi padali na kolana
i odpinali spodnie i bieliznę spodnią,
Wobec ogromnego oburzenia pracowników
chrześcijan żydzi zaprzestali zabawy, grożąc, że
jeżeli pracownicy chrześ c ijanie doni osą o tym
dyrekcji - to mogą być pewni, że za kilka dni
zostaną usunięci z pracy.
Z obawy utraty pracy pracownicy, świadko
wie tej ohydnej i podłej zabawy, zaniechali skargi.
Ża godzinę podmajs~rzy Hasz zwró cił się
do pracowników, świadków tago zajścia
chrześcijan z zapytaniem, C7.y są zabezpieczeni
w pracy i radził, by o tym zajściu nikomu nic
nie mówili, bo w przeciwnym razie usunie ich
z pracy.
Dnia 9 stycznia 1925 roku podczas pracy
w fabryce, w tymże samym wydziale krajalnipodmajstrzy Hasz ustawił kilka pak od papierosów, jedna na dru~iej umocowaw3zy powyżej
tak~ż szczotkę jak i poprzednio, ubrali we worki
żyda Semoiła, nalepiwszy mu krążek papieru
na głowie, imitujący tonsurę i rozpiąwszy worki
na czterech drążkach oprowadzali tego żyda
pod baldachimem z tych worków zrobionym,
a żydzi półkolem poklękali wokoło tych pak.

Żyd pod baldachimem ob~hodził klęczą
żydów i podnosząc pudełko od papierosów w
udając tem Podniesienie Najśw. S1krame
Każdemu z klęczących żydów dawał
pierosa czy tei inny przedmiot kładąc w

Żydzi w tym czasie śpiewali sprośne
senki.
Oburzenie pracowników ehrześcijan
slo tak, że wielu płakało, a gdy jedna z
cownic chciała natychmiast pójść do dyre

udający księdza żyd Samoił objął ją,
że zabije ją nożem, leżącym na stole kraj
Po tam fakcie żydzi kpili sobie py
chrześcijan, czy nie mogliby być księżmi i

prawiać z powodzeniem MiZę Swiętą.

Pracownicy chrześcijanie wobec groźby
strony żydów, których w fabryce jest
większość i bojąc się utraty pracy - nie
ili o tem dyrekcji.
Ci~głe jednak kpiny i obraźliwezapyt
dawane pracownikom chrześcijańskim na
czy dobrze odegrali to przedstawienie, zm
tych pracowników do zakomunikowanie o
wyższych faktach Zwiazkowi Zawodowemu
botników Chrześcijańskich, błagając Z
o interwencję.
Protokół niniejszy spisanv na podsŁa
zeznań niżej podpisanych ś wiadkó w wobecnoś
Grod no, 10/1 192:) r.
Umyślnie

nie podajemy nazwisk, by nie
poszczególnych jednostek na zemstę r
bestwionych żydów.
Ponieważ jednak odpisy tego proto
zostały dostarczone Gensralnej Dyrekc
poln Tytuniowego i Sejmowi, władze
nie łatwo mogą sprawdzić jego wiarogodno
Ze swej strony domagamy się w imi
oburzonej o pi nji publicznej bezzwłocz nego i
leży tego ukarania tych oburzających błuźni
Uczucia religijne narodu pohkiego, zag
rantowane konstytucją, nie mogą być pl
wione w Polsce i państwowej fdbryce.
Wszyscy sprawcy winni być wyda
i oddani pod sąd". Tak pisze "Gazeta
rażać

ROZMAITOŚCI.
Polska floŁa handlowa. Wobec obu
nego w ostatnich czasach zainteresowania
sprawy naszej floty handlowej Bank Gospo
stwa Krajowego komunikuje, że poczynił w
sUde potrzebne przygotowania 'dla zapoczą
wania takiej fioty drogą założenia towarzyst
t. zw. "Karatowego". opartego na udziale
rokich sfer społeczeństwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego
w posiadaniu propozycji ze strony
rzędnych warsztatów okrętowych zagra
wybudowania potrzebnych statków za
nim kredytem do wysokości 40 proc. U1A·.. tOlI~
statkew i przy użyciu materjału żelaznego
liki_co.
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Do realizacji tego już gotowego projektu
ąpi Bank Gospodarstwa Krajowego z chwiH:;v",.••:;uia się DaszY('h stosunków pienięż·
i rcdytowych. którego naleiy oczekiwać
dojściu do skutku zagranicznej pożyczki.
Z ruchu wydawniczego. Uka2ał się kony numer "Gazety Świątęcznej", czwarty,
więccny w całości ś. p. Tadeuszowi Pró8zyń
iemu, nieodżałowanemu dlugoletnierru jej "Pizowi". Numu, odbity na do~k(lnfłym papie
e i w '" ięk sze jobjętości, zdo bi 9 ilustracyj
życia umarłego, oraz z pogrzebu. Prócz szcze·
OWf gO życiorysu i opisu pogrzebu, zawiera
cało ści '" s'l.:Y.stkie przemówienia, wygło~zone
d grobem. NUILer dopełniają zwykłe działy:
€ści krajowych, politycznych i zagranicznych,
spodarstwo, oraz Brtykuł o skasowaniu rzą
jch dzierżaw i czynszów wieczystych. Nur ten pozostanie miłą pamiątką dla wszysth, kOlLU imię zasłużonego Pisarza jest drogie.
Kto opracowuje program polityczny "Zwią
u Chłopskiego"? W ostatnim numerze organu
wiązk u Cbłop3kiego", któremu patronują cbecBryI, Pluta, Stepiński, czytamy dosłownie:
"Program pclityczny i Sta tut Organizajny Związku Chłopskiego, opracowany przez
dak tora Hellera, uchwalono odesłać na Zarząd
wny, w celu uzgodnienia go z programem
stawowym - P. S. L. Lewicy".
Kim jest ów red aktor Hsller? - Lwowski
. lon ma znać psychologję chłopa polskiego,
duszę i pragnienia t Flikt powierzenia opracoprogramu politycznego żydowi śv..iadczy
dobitniej, jaką wartość narodową posiada
ictwn sejmowe "Związek Chłopski".
Dodajemy, że notatka o powyższym ftlkcie
e się w dicjalnym erganie tygodniowym
stronnictwa - czyli, nie może być żaa·
wątpliwości.

Największa książka. W Londynie sprzedano
dawno na licytacji książek największą na
e książkę.
Jest nią olbrzymi egzemplarz Koranu, miel metr 20 centymetrów wysokości, 76
metrów szerokości i 30 centymetrów gruKsięga. oprawna w okładkę drewnianą,
i~ta brokatem złotym, jest tak ciężka,
potrzeba dwóch ludLi, aby ją podźwignąć.
. Tekst jej wydrukowano głOSkami wysoCI. 10 centymetrów, a kaida Itronica liczy
WIerszy.
Obok tego olbrzyma złożono dla porównajmniejszy egzemplau Koranu, mieul\cy
wie cztery centymetry wysokości i tyleż
ci.
Największa księga świata, pomimo swej
ości, osilł,noła cenę stosunkowo niewielką,
niespełna 200 funt. szterI.

Wyczerpanie się źródeł nafty w Ameryce.
wiajl\c niedawno na zjeździe inżynie
mechaników w Nowym Jorku, geolog
kańskieio urzędu eeologicznego, J uljan
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Sear!!, ostrzegał, że przyszłe pokolenie Amerykau znajdzie się w potrzebie kupowania nafty;
zagranicznej, źródła bowiem amerykańskie będą,
już wyczerpane.
Pan Sear3 oblicza, że Stany Zjednoczone
zuiywają w roku bieżącym osiemset miljonów
beczek mfty, gdy tYIl\('zasem żródła amerykań:':
skie dadzą tylko siedemset dziesięć miljonów
beczek, a więc już w rb. dowóz narty cudw-,
ziemskiej; m 8 j ące j uzupełnić brak miejscowej,
sięgnie dziewięćdziesi~c ; u mi!jonów beczek, 8 dowó~ len z>\iększać się będzie z roku na rok.
Stany Zj t dooczone włada;ą obecnie tylko
18 proc. źródił nafty, is tn iejllcych na świec:ie,
& pouieważ zużywają- co 1'!tZ wię~ej nafty, zależność więc ich pod tym w:zc1ędem od zagranicy musiałaby, nawet hez rabunkowego wyczerpy wania źródeł, zwiększać się stale.
Śniegi w Arabji i Mezopotamji. Jedno
z tow8rzystw transportowych auglelskJCb , obsłu..
gujące drogę handlową z Palestyny do Bagdadu,
otrzymało w tych dniach następujący telegram
z Bayrutu: Arabja przeżywa jedną z najsroż
szych zim, jl:lkie za pamięci lu 'i zkiej się wydarzył) ; panuje dotkliwe zimno. Ś nie g spadł w Bagdadzie i w Palmirze, a pustynia pokryta jest
śniegiem na 25 centymetrów grubo; ostre mrozy
nocne dopełniają obrazu.
Przynajmniej raz klimat zmienił się
korzyść naszą.

Dl'

Hodowla komarów. W notatce przesłanej
francuskiej Aklldemji umiejęt n ości, dr. Legendre donosi, że zauważył w Bretanji komary nie
kłujące, oraz stwierdził, że gdzie istnieją takie
komary, taO'. niema komaróN kłujących.
Wo bec tego przeniósł pewną ilość komllrów niekłujących na próbę do departamentu
Ch.rente. Wynik był doskonały. Z chwilą rozmnoż.enia się tam komarów niekłujących, poznikały zupełnie komary kłujące.
Kto wie zatem, czy hodowla komarów niekłuj~cych nie okaże się najlt pn.ym Irodkiem
przeciwko pladze komaróN kłujących.
Mur chiński. Słynny mur chiński jest obecnie rozbierany, cegły i kamienie muru służą na
budowę domów i gmachów rządowych. Prawdopodobnie jednak dużo wc dy jeszcze upłynie
w rzekach chińskich, zanim ten Bajdłuższy mur
ś",iata .zostanie zupełnie rozebrany. Astronomowie nasi utrzymują, te mur chiński jest jedynem dziełem r~k ludzkich, które mogliby dojrzee mif'lszkańcy kiiężyca. Mur ten, jest długi
3.000 klm; szerokość jego u podstawy wynosi
7 i pół metra, u góry 4 i pół melra. Wysokoić
jego sitga od 4 i pół metra do 9 metrów. Kie
dyś ten mur był zaopatrzony w 20 tys i ęcy wież.
Według obliczeń mur chiński mi e śd w sobie
wię cej kamieni i cegieł, niż wszystkie budynki
'fi Anglji i Irlandji. Jest rzeczą wprost nle do
wiary, że ten mur-potwór został zbudowany
w krótkim stosunkowo czasie, bo w ci~gu 15 lat.
Według podań chińskich, zbudował go cesarz
Huang Tl, a to w roku 200 przed Chrystusem.
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przy budowie muru było Zljętych 300.000 żoł_
aierzy i arell.tantew ze wlzJltkich prowineji

ehiń.kicb.

Wielkie odkrycia w miejscu urodzenia

lIejżelza. W Mezopot.mji dokonano wielkich
edkryć przedbiitorycznycb. O koło miejlcowolci
Iillz edkryto stare budowle i rtutki wielkie~o

lIluru. Niektóre zabytki si~gRjll okresu na 5 000
l.t prz.d Chrystusem.
W miejlcowolci Ur, gdzie urodtił się Abra·... m, natrafiono na wielkie cmenterzylko, które
j'lt najstarazem cmentarzYlkiem dotlId znll.·
sion.m. Odkryto również całą biblj.tekę klinowIł.
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Kieleckie Laborałorjum Chemiczne

- WACŁAW JAGNIĄTKOWSKI

=
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Ki.lee, ul. Hipeteezna 21, lelefoJl 93.

Poleca po cenach najniższycb:
p8Stę i eliksir do zębów, wodę kolońską,
2liceryn~ zgęszczoną do rąk, udelikatnia·
jllcy cerę 20ldkr em i inne kosmetyki; pa·
stę do obuwia wszelkich kolorów, pastę
do podłóg, atrament, tusz i t. p.
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Dyrektorowi elektrowni w Kielcach p. iaż.
Kobyliól!demu, oraz p. inż. Czerniakowi za beziBŁerelowne założeni. initalacji elektrycznych
w upitaliku im. dr. BUIlk:owskie~o Znzlld Izpi ·
talika tą dro~ą składa w imieniu cierpi~cych MIleńltw IIrdeclne "Bóg zapłać".

Spółka

tkacka w Kuczkach przyjmuje

LEN CZESANY
na wyrób płótna czysło-białe:o
i ąaje za 1 klg. lnu 1 metr płótna bez dopłaty,
lub inne wyroby jak ręczniki fdrtuchy sienniki itp.,
()rlZ welnę na wyrób kortów, derek, burek
i kilimków, jak kapy na łóżka, port jery, lanfry i pokrycia na meble i dywany kościelne.
Len i wełnę nadsyłać trzeba
w workach pocztą do Radomia
pod adresem Spółki .
. Wyroby obejrzeć można w sklepie p. Kor:-: beckiej, Radom, Plac Jagieloński Nr 1. :-:

Popierajcie

przemysł

.---------------
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PODZIĘKOWANIE.

polski.

II
II
II
II

.

~zyn

jedyny polski
kapeluszy i czapek

III I W. BLASZCZYK
ul. Duła Nr 11 w Kielcach
poleca się Sz. KLIJE STELI.

.--------------II

II

-------~------WACŁ.

Dr

KALINOWS

CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE

1_._

Przyjmuje od godz. 9-12 rano i od 2 do 7 po ..." ....
KIELCE, ul. Kolejowa róg Dużej, wejście od ul. Dużej

wojskową·
ZgubI·ono książeczkę
przez P. K. U. K
daną

legitymację policyjnlł, wydaną przez V o
B I ałostocki, roczniKa 1900, na imię Pawła
komskiego, zamieszkałego we wsi Z~v~........ '

i

(gminy SamBonów), pow. Kieleckiego.

KRÓLOWA APOSTOŁÓW
wychodzi co miesiąc o bogatej tr€ści z ilustra.,jlmi stron 32, prenumerata roczna 2 zł. łO gr.

MAŁY APOSTOŁ
pisemko dla dzieci z ilustracjami wychodzi co mie.i,c - stron 16, prenumerata roczna 1 zł. 4:0 gr.

KONGREGACJA MISYjNA
ISIĘZY PALLOTTYNOW :- WADOWICE.

zostały papiery wo
Zgubl·one wydane
przez P. K. w

caeb na imię Fr. Kalety, zamieszkałego w gm
Górno, wsi Krajno, pow. Kielecki.

Zgubiono przez
książlcę wojskową
P. li. U. w
rocznika 1899, na imi~ Wojciecha
zamieszkałego w gminie Kruocin, wsi
pow. Wło8zczowakiego.
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