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państwa

obywateli

W JEDNOŚCI SIŁA!

i potrzeby

państwa .

Rok H124 sk oń czył się, warto więc zapyjak z końcem roku wygl~da skarb i jak
le spdnili swój wobec Skarbu Państwa
zek? A potem warto zapytać się, jak to
w r. 1925 i czego się obywatele od skarbu
roku spodziewać majl\?
Skarb PHństwa Polskiego miał dochodu:
. 1922 - 420 miljonów złotych, w r . 1923 miljonó w złotycb, w r. 1924 - 1.703 miljezłotych . A więc w r. 1924 zapiacili obyskarbowi przesdo 4 razy więcej, jak
, . llltllCh poprzednich.
Stosownie do dochodew inne też były
Wynosiły one: w r. 1922 - 657 milw złotych. w r. 1923 - 961 miljonów złow r. 1924 - 1.661 miljonów złotych.
Z porównania dochodów z wydatkami wyiż w 1922 r. miał skarb 237 miljor.ów za
w 1923 r. - 547 milj. za mało, a w r.
- 45 miljonów nadwyżki.
W roku 1925 wydatki wynieść maj~ 1.982
_.I\"lń~ złotych i na taką samą sumę oblisą d )chody.
__..._ .•. ,Rok 1924 był rokiem próby dla narodu
i dla całego naszego Państwa. Próbę
'9IIZ(~ze:Rl wie przebyl śmy: obywatele dali pań
ile skarb potrzebował. Gdy teraz
imy w Sejmie do układania ,Ospop a ństwa na cały 1925 rok, warto zapytać,
wszystlco musi być tak zrobione, jak chce
czy też trzeba niektóre rzeczy zmienić?
Dwie - zdaniem mojem - grupy spraw
już teraz zmIany w polityce Rządu
.
wsza 2'rupa - to rolnictwo, drugalOslo.
Rolnictwo mniejsze płaci podatków stoniewiele, ale za to ceny na inwentart
lło~y rolnicze są tak niskie, że głód i nę'
rzwIami i oknami pchają się do chat. Klęs
wylewy i nieurodzaj, sprawiły,
co jeść, niema czem pól zasiać, niesię,

I

Za cały
kwąrtał

rok 7 złotych 20 gr. Za
1 złoty 80 groszy. Za
miesillc 60 groszy. Pojedyńell)'
numer 15 gr. Ogłoszenia: 20 Rf.
za wiersz milimetrowy.

ma za co zakupić nawozu ani prowadzić meljoracji. U ważam tedy, że pomoc państwa dl. rolnictwa mnsi być w tym roku znacznie wi~klZ.,
aniżeli W roku poprzednim. Pomoc ta mieć musi
trzy formy: 1) ulgi w podatkach, 2) pożyczki
na zasiewy, na meljoracje, na kupno ziemi
i 3) zasiłki dla towarzystw rolniczych i dla
azkół rolniczych.
Zwreciłem się de dyrektora Państwowego
Banku Rolnego, p. Stani szewskiego, z proib~
o iDformację, czy i jakie nieniądze Bank ma od
Rządu. Dostałem odo wiedź, iź w r. 1924 miał
Bank do rozdzia~u 9 miljonów złotych dla osadników, 6 miljonów na odbudowę, 2 milj. na
klęski żywiołowe. 71/2 m·I}. na zasiewy, 3 milj.
na komasacię, 2700.000 zł. na kapitał zakła
dowy. Na rok 1925 przeznacza budżet państwa
dla Bsnku Rolnego 67 milj. złotych do obrotu.
Czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy.
Małych rolników mamy w Polsce 2.800.000 gospodarstw. Trzeba znalt źć o wiele większe
sumy na kredyt dla małych rolników: na zasiewy, na odbudowę, na meljoracje, na kupno
ziemi i t. d Jak to zrobić? Lewica, 8 szcze~ól8iej
"Wyzwolenie" znalazło prostą na to receptę:
"wstawić do budżetu", znaczy to podnieić podatki i z tego dać. Mnie się wydaje, że nie
ta droga prowadzi do celu - podatków w r.
1925 podnieić nie wolno.
Związek Ludowo-Narodowy nie chce nowych podatków, a przeciwnie chce zniżenia podatków i ul2' w płaceniu. Dlatego innł\ pro:>onujemy drogę: 1) Rząd ma zawsze w swoich
kasach kilkadziesiąt miljonów - niech je da do
Banku Rolnego i do B:mku Gospodarstwa Krajowego z rozkazem, aby te pieniądze użyte
były na poiyczki na zasiewy~ na knpno ziemi
i t. d. 2) Rząd w lutym otrzyma około 130 miljonów złotych pożyczki w dotarach z Ameryki
'(w lipcu dostanie jeszcze trzy razy tyle), niechaj Rząd i te pieniądze odda Kasom Rajffejsena, Centralnej Kasie Spółek rolniczycb~ Bankowi Rolnemu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób paręset miljonów złotych
w krótkiej i prostej ~rodze dogodnej pozyczki
znaleźć się może na wsi.
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Inna rzecz ze szkołami rolniczemi i z za·
ailkami dla towarzystw rolniczycb . . Zapowie·
działem już w Sejmowej Komisji Budżetowej
w imieniu Związku Ludowe-Narodowego, iż zaproponujemy Sejmowi przyznanie większycb niż
tlotąd zasiłków i dla szkół rolniczych i dla to·
1!f8rzystw rolniczycb, zapowiedzieliśmy też ,ło 
aowanie nasze Zll zmianą dotychczasowego podatku od zwierz~t, burdz8 na terenie byłej Kon,relówki niesprawiedliwego.
Mamy pełn.. wiarę w to, te tirorl, przez
118S wybrana, jest słuszną. Da ona jednak dobry
rezultat wtedy dopiero, gdy wszystkie poważne
atronnictwa sprawę tę poprą. Obecnie czynimy
at8rania o to, aby dla naszych wniosk~w pczyskać inne stronnictwa. Rząd zgadza się z nliazym programem, w myśl tego dał już 71/2 milj.
1łotych Bankowi Rolnemu nA zasiewy - trzeba
więc tylko dobrej woli stronnictw, trzeba pilnować Rządu, a wynik powinien być dobry.
Druga sprawa, wymagająca zaraz zmiany
i poprawy, to podatek obrotowy dla rzemieśl
nik.,,·. Już w jesieni posłowie Zw. Lud.-Narod.
zgłosili w Sejmie wniosek, domarający się
zmiany ustawy o podatku obrotowym, a Sejm
po referacie kolegi naszego, posła Ilskiego,
wniosek ten przyjął. Wynik naszych starań
zapowiada się dobry. Oto prezeR Rady MiniItrów, p. Wł. Grabski, zapowiedział nam w Ko
misji Budżetowej, iż w ostatnich dniach stycz
nia przedłoży projekt ustawy o podatku przemysłowym, 8 ten projekt ma być tak uło7;ony.
"Przedewszystkiem - mówił nam p. premjer - wprowadzamy skasowanie podatku obrotoweg9 od pojedyńczo pracujących rzemieślni
ków na wsi i w miastact>. Uwalniamy od podatku obrotowego kredyt długoterminowy, uwal·
niamy wewnętrzny obrót; czyli wielokrotność.
Obniżamy do 10f0: surowcf', półfabrykaty, hurt,
~robną sprzedaż towarów spożywczych, do J/2 0/0
handel artykułami pierwszej potrzeby".
Tak mówił nam 19 stycznia w Komisji
naczelnik RZl\du. Wkrótce mamy mieć tę ustawę
w Sejmie. Starać się będziemy ustaw~ tę w Sejmie szybko załatwić. Będzie to wielka ulga dla
drobnych rzemieślników i dla drobnych kupców.
Te d"ie zmiany w gospcdilrce skarbowej
Rządu na czas najbliższy są, jak mi się zdłlje,
naj pilniejsze. Obok tych spraw jest szereg
innych, które także w najbliższJ m czasie za
łatwione być powinny. Do nich nalezą: naprawa
.nstaw o podatkach: gruntowym, majątkowym
i dochodowym; należą tu plauy wprowadzenia
wieloletniego kredytu rolnego i budowlanego,
należy budowa szkół, regulacja rzek, napruw8
dróg. Sprawy te wszystkie i wiele innych muszą
być załatwione powoli, ale dobrze i na długie
lata.
Taką

chciałbym widzieć

politykę nalzł!

w najbliższych miesiącach.
St. Rgmar,

Sw6j

do

poseł.
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Likwidacja
czynszów i dzierża w wie ........J'~·'"r..1I
w. dobrach państwowych.
Dnia 30 grudnia ub. r. wyszło
dzenie pana Prezydenta o lik}Vidacji pa""LW,,"
wych czynszów wieczystych i dzierżaw
stych (Dz. Ustaw Nr 118, poz. 1071).
Artykuł I szy powyżslego rozporządzl
opiewa, że upoważnia się Ministra Rolnic
i Dóbr Państwowych do przeprowadzenia w
rozumieniu z Ministrem Skarbu i Robót Pu
nych likwidacli praw skarbu państwa na
ru chomościacb, obciążonych świadczeniami
cZX8tellli na rzecz tegoż skarbu, przez przy
spłaty świadczeń powyższych.
Dla wyjaśnieoia dodać musimy, że

w
26 listopada 1920 r. (Dz. Ustaw Nr 110, poz.
wy.zła ustawa o wstrzymaniu spłaty d
i czynszów wieczystych w dobrach państwow
na obszarze b. zaboru rosyjskiego aż do
ustawowego unormowania przez S 3jm tej spra
Teraz więc powyższe rozporządŁenie spra
tę normuje i to, jak głosi artykuł I-szy: w
dze wyjątku od 6lbowiązującycb przepisów
z dnia 26 listopada 1920 r.
Podkreślić z naciskiem należy, że
ci dzierżawcy w dobrach państwowych n&
stawie powyższego rozporządzenia pod
likwidacji, którzy mają w umowie
prawo wieczystego dzierżawienia. Jeśli w umo
jest podany termin, choćby 99 lat, to już
to rozporządzenie dzierżawa taka nie p
Ogółem ped powyższe rozporządzenie po
padil 3330 objektów, obejmujących ogóle
12.000 ba, a wartość ich wynosi 180 miljonó
złotych; z tych 3330 objektów na miasta prz
Rada około 25 O, a na wsie reszt8. W pier
szym więc rzędzie rozporządzenie to miast d
tyczy, choć np. w Łowi ckiem są wsie, jak wi
Chąśna, gm Jeziorko, która ma takich właś
wieczystych dzierza wcó w.
Wysokość spłaty omawia artykuł If
Spłatę tę st a no1J ić mają: 8) dla nierucb
mości,
co do których skarbowi pań st
n ie służy prawo podwyższan i a czyn:izów
kwota otrzymana z pomnożenia czynslU ro
nego przez 50; b) dla n:erucbomGśd zaś, co
których prawo powyższe skarbowi
służy - kwota otrzymana z pomnożenia
50 czynszu rocznego, ostatnio podwyższ
względnie czynszu, Który będzie ustalony
dokonaniu służącego skarbowi państwa p
wyższenia z dodaniem kw<.ły otrzyman: j z
mnożenia 113 tegoż czynszu przez 50.
Objaśnieni e dalsze w tym artykule
wiada, że suma spłaty świadczeń wieczys
obliczona w spolób powyższy nie może
wyższa od 1/5 obecnej wartości gruntu, ani
nie może być niższll od 1120 tej wartości.
Obliczenia oraz przyjęcie kwot, przyp.
jących z fytułu likwidacji, jak również czy
Dości, swilllane z tą likwidacją, dokony
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właściwi

wojewodowie, a w m. stoł. Ware - Komisarz Rządu, a okręgu admini·
nym Wileńskim - delegat Rządu na
Wileńską. Koszty wynikające z likwiponoszą wieczyści dzierżawcy, względnie

ownicy.
O wykupno winni

się zgłosić zainteresowieczyści dzierżawcy, lub wieczyści czyn-

' .... nin, . .

Rozporządzenie powyższe obowiązuje na
ztw: Białostockiego, Kielecwo
J..,ju.uc .• " ... u::go, Łódzkiego, N Jwogródzldego,

Wtusza wskiego, Wołyńskiego, okręgu
jnego Wileńskiego i wchodzi w ży
z dniem ogłoszenia.
Rozporządzenie powyższe nie reguluje
wy
nszowycH d~ierżawców na gruntach
i długoletnich dzierżawce w na grunwych.
Wobec tego, że Sejm już dwukrotnie wzyRząd do opra~owania odpowiedniej u9tawy,
się spodziewać, że wreszcie MinisterReform Rolnych ustawę taką opracuje.
Józef Kawecki, poseł na Sejm.

UI"IIIKUU!'O

Wyzwoleniu

słów

kilka.

Kiedy pod koniec lipca ub. r. Stanisław
tt złożył prezesurę klubu Wyzwolenie
nił w liście otwartym przyczyny swego
zdawało się, że pociągnie za sob~ jeżeli
większość, to przynajmniej c~ęść swego
ctwa, że w Wyzwoleniu znajdzie się przykilku posłów, którzy ze swym dotycb18Rnrunrn przywódc~ zrozumieją, że .. z S!lmycb
Polska nie urośnie", że domaganie się
państwa polskiego spełnienia postulatów klamusi być odłożone do czasu, w którym
stanie sj~ potęgą i zabezpieczy swe
Ale stało się inaczej, za Thuguttem nie
dł nikt.
Słowa gorzkiej- prawdy, wypowiedziane
u przez jego twórcę i kilkuletniego
doprowadziły do zamętu i niesnasek
Ale skutki tego zamętu i niesnasek
się zgoła inne OIŻ należałoby przewiĆ.

Poseł Thugutt po swej podróży zagranicę
się w układzie sił społecznych
pań3tw zachodaioenropejs-kich
częściowo, że droga, na jakłl Wyzwo-

ch

chce Polskę skierować, może doprowadzić
przepaści. Zrozumiał to i chciał zmienić
kę swego stronnictwa~ A gdy spotkał się
opozycją i przekonał, że zamiarów
nie urzeczy wistni - wolał wystąpić z klubu.
tępując rzucił mu ostrzeżenie przed skutdotychczasowej działaln ości.
Ale to ostrzeżenie przebrzmiało bez echa.
Wyzwoleniu, po wystąpieniu kilku zdeklanych komunistów, wzięli górę posłowie,

a
•

dla których "Rządy chłop9kie Vi Polsce, choćby
przy pomocy mniejszości narodowych, są waż
niejsze od polskiego charakteru państwa" ; kt'rzy w programie swoim stoją bardzo niedaleko
od bolszewizmu, kfórzy uprawiają jaknajbardziej
wyuzdaną demagogję, bez względu B!! szkod~,
jaką przynoszą tem państwu.
Byłem i jestem przeciwny metedzie walki
politycznej, polegającej na odmawianiu wszelkiego poczu~ia patrjotycznego ludziom przeciwnego obozu. U ważam, że zaprzec?;anie patrjotyzmu w8zystkim posłom lewicowym byłoby
niesprawiedliwem, ale niemniej kierunek, w jakim od chwili wystąpienia posła Thugutta prowadzi Wyzwolenie, zmusza mnie do stwierdzenia,
że jeżeli w tym steku demagogów społecznych,
w tym zlepku: pół-bolszewików, kliki peowiackiej i ogłupionych włościan znajdują się ludzie,
interes Polski mający na względzie, to są oni
naj zupełniej pozbawieni rozumu politycznego
i zmysłu państwowego.
03tatnie pół roku, to bezustanna działal
ność Wyzwolenia na szkodę państwa.
To nic, że Kresy się palą, że bandy bolszewickie grasują bezkarnie. Niech posłowie
z mniejszości naro~owych dolewają oliwy do
ognia, niech burzą ludność miejscową i zachę
cają do wapółdziałania z bolszewikami; kara ć
ich za to Wyzwolenie nie pozwala, bo to by
się sprzeciwiało "demokracji".
To nic, że nieurodzaj tegoroczny zachwiał"
budżetem na rok 1925, ze społeczeństwo nie
jest w stanie opłacić podatkó 11 i rząd w pożyczce zagranicznej będzie musiał szukać oparcia.
Wyzwolenie stawia w komisji budżetowej wnioski
powiększenia wydatków państwowych o kilkadziesiąt miljonów na r.żne cele niekoniecznie
dziś potrzebne. A skąd wziąć tych pieniędzy,
to już rzecz rządu. niech on się o to troszczy,
byle Wyzwoleniu było wygodnie. Tu już nawet
p. Władysław Grabski stracił cierpliwość i na
posiedzeniu komisji budżetowej powiedział: .. zdumiony byłem, żeście panowie uch walili kilkadziesiąt miljonów wydatków w przekonaniu, że
o ich pokrycie troszczyć się nie trzeba".
A ostatnio obradował zarząd Wyzwolenia.
Domagano się wywłaszczenia większej własne
ści ziemskiej bez odszkodowania. Taka uchwała
sprzeciwia się naszej konstytucji i napewno nie
miałaby ani w Ssjmie ani w Senacie 2/ 3 zwolenników. Ale to dla Wyzwolenia nic nie znaczy. Im go,,"zej - tem lepiej. Powie się swym
wyborcom: chcieliśmy wam dać ziemię, ale pra·
wica i "Piast" nie dopuściły. A że zagranica
stra....ci zaufanie do Polski, że zawaha się przed
udzieleniem pożyczki państwu o tak nieobliczalnych pomysłach, to nic, byle demagogji
. stało się zadość.
Wreszcie na zarządzie Wyzwolenia żądano
rozdziału Kościoła od państwa. Jeszcze cbwila,
8 usłyszymy żądanie państwowych szkół bezwyznaniowych, ślubów cywilnych i t. d.
Czasu i papieru by nie starczyło, żeby opisać wszystkie wystąpienia Wyzwolenia. Sądzę
że już tych faktów wystarczy.
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Może słowa moje przeczytają ' i ej, kfórzy
głosowali przy ostatnich wyborach na listę Nr 3.
}łoże zlękną się. Może suce w nich zadrgają
bólem, że w cudem odrodzonej. Polsce są tacy

Więc jedno stronnictwo "ludowe" pow
trzeba najprzód lud zdemoralizować, wyr
z serc wiarę w B:>ga., zohydzić K0 śc i ół
~icki i duchowieństwo, ~ potem go wieść,
Polacy.
się da. Toć w tym duchu pisze" Wyz
Bo mnie ból przedewszystkiem słowa te Ludu" i inne pisma. Drugie stronnictwo" nnrl l11 A'I
podyktował.
broni znów w Sejmie żydów, ~brodniarzy.
dytów i bolszewikóN. Żyd-komunista zabija
Władysław Świeżyński. .
licjanta - stronnictwo to broni żyda przed
służoną karą. Bolszewicy wysadzają w
wietrze
mosty, prochownie itd WŁASNEJ
krzyczy, że nie winni. Motłoch morduje w
Dlaczego dziś lud narzeka i często cierpi ko~ie w okrutny sposób polskich żołn
niedostatek? Dlaczego na twanach rzesz pr~- stronnictwo to krzyczy, że mordercy - to
cujących widzimy stałe niezadowolenie, troskę,
haterzy. Trzecie znów stronnictwo "ludo
przygnęhienie ?
usilnie 82ituje za kościołem heretyckim,
Na te pytania odpowiedzieć można z góry: z tych rzesz pracujących wyrwać wiarę w
bo brak temu ludowi należytej opieki ze strony i miłość bliźniego. Inne z, ew rozdaje zie
Sejmu i Rządu, brak w Polsce dobrego gospo- darmo, a jeszcze inne robi .reformę rolnlł" w
darza.
sposób, że obiecuje ziemię, ale nie mówi
Czy. RZlld, a zwłaszcza Sejm, poczyniły wziąć ma rolnik pieniędzy na kupno tej
.wszystko, aby te rzesze pracujące zabezpieczyć .
Kiedy zjawi się bohater wiecowy z
w pracy, aby lada podmuch złowrogi, wiejący rego z tych stronnictw, to wiele obiecuje,
od wschodu, nie pozbawił robotnika polskiego ubolewa nad ludem, a kiedy lud skarży się
zarobku? Czy zadbano należycie o poprawę dzisiejszą biedę, to odpowiada: "Myśmy chc
aytuacji gospodarczej w kraju? Czy poprawiono drudzy nam nie pozwalają". GłupCn.awet
byt rzesz pracujących? Odpowiedź krótka: Nie. zna, że tych ,opiekur.ów" lud polski wy
Dlaczeio więc dla biednych niema zarobku? sobie za dużo i słusznie mówi przysłowie: "gd
Dlaczego ludziom, z pracy rąk żyjącym, brak kucharek sześć, tam niema co jeść".
dobrej opieki ze strony władz? Dlaczego drob·
[ dziwna rzecz, że ten lud polski,
nym rolnikom nie udziela się kredytu, za któ- katolicki, idl\c do urny wyborczej, nie p
ryby mogli budować domy, a nie gnić w norach? nad tem, że wybiera na swych OnlrOr1II' OWl
Dlaczego rolnik nie może kupić kawałka gruntu? często zapamiętałych wrogów Kościołu i
Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, Taki np. Stapiński stary wyga polityczny i
nie trzeba być bardzo mądrym, gdyż odpo,wieCź zapamiętały Kościoła rzym.' kat., słale
jest bardzo prosta i jasna. Otóż te rzeszp, w "Przyjacielu ludu", że Kościół kat. już
z rracy rąk żyj~ce, nie mają w Sejmie decy
chwiele, że on Stapiński triumfuje ze swoją
dującego i mądrego głosu czyli większości nierezjq. Najmilizą jego rozrywką - opluć
mają, więc i dobrej opieki ze strony rządu.
katolicką, zohydzić duchowi~ństwo itd.
Może ktoś zapyta: Jakto, ten lud, te rzesze
Stronnictwo, Wyzwolenie" stale na
pracujllce, stanowiące w Państwie polskie m prze
dzeniach sejmowych stara się poniiyć powa
w8Żaj/lcą większość niemają większości w Sejmie,
Kościoła. Więc np. p Putek z try buny sejm
która by im zagwarantowała należytll mądrą wej nazywa biskupów polskich "sowietem b'
opi.ekę? Tak, te rzesze pozbawione są decyduskupim". A ileż to innych wymłślań i niedo
i/lcego głosu z własnej winy. Z własnej winy rzeczności? Szkoda nawet łamó'N tygodnik
musimy znosi~ niedostatek i b : edę, gdyż przy "Ojczyzna" na przypominanie tego.
ostatnich wybcrach te rzesze głosowały na ludzi
A cóż robią obrońcy robotników w Sejmi
o różnych poglądach politycznych, a nawet na socjaliści? Wołają: wyrzucić religję ze szk'
ludzi, dla których często dobro n8rodu,ludu, czy zaprowadzić śluby cywilne l
dobro Państwa obojętne - a istnieje dobro klasy,
Takich to "obrońców" maSl, ludu pols
8 nawet własnej partji, czy tylko osoby.
ich powołałeś na swych opiekunów, sam pOD
Bo i zastanówmy się na chwilę i pomyślmy, sisz część winy za to, co się dziś dzieje. O
kto reprezentuje wieś polską w Sejmie? Kogo wraz z mniejszościami mają jeszcze i dziś wi
te rzesze ludowe wybrały na swoich opiekunów? kszość w Sejmie.
Kto broni słusznych interesów tych rzesz ?
By było lepiej trzeba jedności i zgody n~
Tych "opiekunów" \\ieś polska ma bardzo rodowej, trzeba, aby rządził jeden zwarty obo
wielu, trudno zliczyć. Jedni nazywają się "Pia- narodowy.
,
atem", drudzy" Wyzwolenie m", trzeci "Iewicą
Lud musi naprawić błędy, jakie pop eło
ludową", czwarci "chłopem radykalnym", inni przy ostatnich wyborach, musi to sobie dobrze
IIIstrcnnictwem chłopski{ m", a jeszcze inni ja- uliwiadomić, - a gdy przyjdzie czas, precz pr~!'
kimiś "Stapińczykami" itd. Kto chciał tylu
pędzić dotychczasowych "opiekunów", a 15
,obrońców" ? Kto ich wybrał? - Ten lud polski.
ławą pod sztandarem chrześ cijańskim i naro
Jan Kowalski
A teraz przypatrzmy się, jak te stronni c- dowym.
twa bronią interesów tych rzesz i dokąd je
prezes Zw. Lud. Naf.
prowadzą.
w Koryczanach.

z.

że

WINY.
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WYZWOLENIE.
W Wyzwoleniu w dalszym cił\gu wre.
. ...nn,n;"two to, które n8jtrafniej określił sę
i z8służony nasz pharz Al. Swiętochowjako dziadowską torbę, w której znaleźć
. , v .. ua kromkę chleba, guzik, kłębek nici, parę
it - interesuje dziś coraz bardziej
• sz,ysUdch.
Dobre również określenie Wyzwolenia
daje katowicka .Polonja". Daje ona nam
.aIHI;l~Jujący obraz, z jakich grup się pó!bolszeWyzwolenie składa:
1) Grupa bolszewicka. W skład jej wehochłopi i półinteligenci z kresów, Białorusini
IJ V ' ,~U""\;Y, pracujący z całą świadomościJl nad
ucją socjalną i polityczną; grupa ta wy- '<Ull lI Q już z
Wyzwolenia (pos. Balli. i Szakun
wrześniu, zaś pos. Wojewódzki "b. major
gen." i peowiak z towarzysami w listozie).
2) Grupa Rudzińskiego, pomylonego eksnaciela ludowego. obecnego prezesa WyzwoZnamionuje ją tępe nad wyraz doktryo poddadzie półbolszewickim (socja·
a ziemi bez wykupu, dyktatura wlościan
i bezrolnych itp.).
3) Grupa chłopska, najliczniejsza nawpół
przesiąknięta radykalizmem zbliżającym
do grupy Rudzińskie go. Przodują w niej pos.
aler?n i Sanojca. Obie powyższe grupy kryją
BobIe sporo kandydatów do niezależnej P.artji
pskiej.
4) Grupa peowiaków z oficerami Mi~dliń
. i Polakiewiczem na czele jako wysłańcy
bIstej polityki Piłsudskiego.
5) Grupa pos. Dąbskiego, którego nRzwistarczy za charakterystykę grupy.
6) Grupa zwolenoików Thugutta (zresztą
.ellmma), osierocona po swym przywódcy, z poAnuszem jako ośrodkiem.
7) Grupa inteligencji małej lub więcej
_"'Uł~OI
grupująca się około pos. Ły, Bartla idp.
Rozmaite luzaki w rodzaju posła Smia·
ni
i im podobnych.
,,\&1._____
, które miało prowadzieć lejmi
~o
zwycięskiego
boju, jest dziś pod wzglę
z;k'
Ideowym stekiem głupiej i przewrosnej
agogji i prawdziwie wyzwolonej kakofonji".
_

7 n8
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LISTY.
Pińczów.

Jak poseł Bujak bujał ludzi na wiecu.
Dnia 13 stycznia przyjechał do Pińczowa
Bujak z Wyzwolenia (któregośmy tu dona ?czy nie widzieli) i kazał wybębnić na
ze będzie wiec. Ponieważ był to dzień
więc ludzie ciekawi, co to za nowy
ludu" będzie przemawiał, poczęli się

5

schodzić, ale każdy, słysząc brednie i judzeni.
wyzwolonego posła, machnął ręką i wychodził.
Pozostała tylko na sali koło p. Bujaka garść
wyzwolonej gwardji, no i trochę gapió"N. Kilku
ze swej młodocianej gwardji posadził p. poseł
do prezydjum za manekinów, kilku niedorost·
ków na czele z wiecznym kandydatem na posła,
p. Włosińskim z P. P. S., pomagało mu gorliwie.
Gdy zaszedłem przypadkiem lia wiec, pOI •
Bujak bujał zebranych o potrzebie wywozu produktów rolniezych zagranicę. Zdzi wiłem sit
mocno, że tak mówi Wyzwoleńczy poseł, bo
przecież pamiętamy wszyscy dobrze, że Wyzwoleńcy, idąc na pasku socjalistów, głosowali
zawsze w Sejmie przeciwko wnioskom narodowców, którzy jeszcze rok temu żądali, aby
nadmiar produldów rolniczych, jaki wtedy posiadal i śmy w kraju, wywieźc zagranicę i w teK
sposeb zrównać ceny artykułów rolniczych z artykołam i przemysłowemi. Ale to się nie stał.
i cbłop polski ubożał dzięki różnym wyzwolonym "obrońcom", którzy dziś , kiedy w roka
bieżącym okazał się nieurodzaj, chcą dopiero
zboże wywozić zagranicę! Jak się wam, Czytelnicy, taka głupota, czy demagogja podoba?
Osą d ź cie sami, jak głupiutkich ludzi może nabuj ać t aki p. Bujak.
Dalej p. Bujak zaczął ostro atakowae
"piastowców" za to, że zerwali z lewicIl, widząc:
do czego ta prowadzi i poblczyli s: ę, jak on
mówił z "endekami" tj. narodowcami. ~e p. Bujak wolałby, aby niektóre polskie stronnictwa
łą c zyły się z żydami - to wynikało z jego przemówienia. W dalszym ciągu płakał p. poseł
nad drobnymi rolnikami i robotnikami, że cierpiJl
biedę, a wszystkiemu, zdaniem jego, winni SJl
księża i obszarnicy r inni jacyś tam "panowie",
którzy jakoby mają nas obdzierać podatkami.
Gdzie on i jego koledzy byli wtedy, gdy uchwalano różne ustawy, z których jest niezadowo·
lony - tego nam nie powiedział, chyba, domyślić s i ę należy,

że również gdzieś wiecował,
Któż, naprzykład, uchwalał
ł:aką głupią usta'Nę o lichwie, z której się śmiejll
bogaci żydzi kupcy i przemysłowcy, a która
w praktyce ś ciga głównie kobietę, która na
r ynku sprzedała kwartę masła o parę groszy
dro żej , lub chłopa, który sprzedał drożej snopek słomy? Czy taką ustawę uchwalili "pa-

a teraz krytykuje.

nowie i eodecy", czy kluby lewicy? O tem
mówca nic nie powiedział.
Wreszcie p. Bujak począł napadae na ludzi, którzy w naszym powiecie n a jwię cej wło
żyli pracy, aby podnieść stan dróg, oświatę,
rolnictwc;> itp. Atakował członków Wydziału
powiatowego i p. starostę Łamot-Wronę, który
za swą pracę dla dobra powiatu nagrodzony
został niedawno przez Rząd orderem .Odrodzonej Polski". Zresztą o tych n 'ł paściach nie
będę tu już więcej mówił. Zapowiedział wreszcie
p. Bujak, że następne go dnia będzie na naszym
zjeździe rolniczo spoldzielczym. Rzeczywiście
stawił się i tu najlepiej p~kazał, jak umie tylko
burzyć a nie budować. Zjazd był zorganizowany przez Okr. Tow. Rolnicze, wyp!ldł okazale
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i dał już dobre rezultaty - a p. Bujak chciał
na niem doprowadzić do waśni i do rozbicia
rolników, gdy z wystąpił przeciwko starej instytucji Centralnemu Tow. Rolnicz. i ('hejał zakła
dać jakieś nowe lewicowe kółka. Ale też trafił
źle, bo mu rolnicy dali należytą odprawę i nie
dali agitoweć i burzyć.
Występy p. Bujaka zamiast zjed nać Wyzwoleniu nowych z iVoleoników przyczyniły się
tylko do tego, że co rozsądniejsi a obałamu
ceni dotycbczas gospodarze odwrócili się od
niego ze wstrętem.

Piotr Manterys,
rolnik z pod

Pińczo wa .

ś. p. Zygmunt Seyda.
. Obóz narodowy poniósł zQów dotkliwą
stratę; w nied·l :iel, dnia 25 stycznia po połu
dniu zmarł po dokonaniu operacji na ślepą kiszkę
wicemarszałek Sejmu Zygmunt Seyda członek
Zw. Lud.-Nar.
Zmarł w sile wieku licząc lat 49. Zycie
całe spędził w służbie publicznej. Z domu wy·
niósł wychowanie narodowe i tradycje pracy
publicznej. Studja gimnazjalne odbywał w Poznaniu, uniwersyteckie w Berlinie.
Po atudjach w dziedzinie prawa i eko
nom ji, osiadł w Katowica ch, jako adwokat i tam
rozto czył bardzo Elnergiczn~, twórczą i bogatą
działalność społeczną i polilycznłl.
Prowadził szereg Ipółek zarobkowych, kiero wał cddziałem czytelń ludowych, organizował i wygłaszał odczyty, sprawował obowiązki
wicepatrona oddziału spółek zarobkowych na
Ś l~sku i wiceprezeia otidziału śląskiego kół
. śpiewaczych, był prezesem śląskiego okręgu
s okolstwa.
Nic też dziwnego, że w r 1908 powierzono mu mandat do Sejmu pruskiego z okręgu
pszczyńsko. rybnickiego. Był pierwszym posłem
ze Slłllka, który wszedł do Koła Polskiego se;m owego w Berlinie. W następnej kadencji
wszedł do Sejmu z Wielkopolski z okręgu
ostrowskiego i za~iadał w nim aż do oderwania
się Wie kopoIski cd Niemie('.
W czar.ie wojny przeszedł do slldownicŁwa
ś wieżo się organizującego " Królestwie. Działał
w Lublinie, gdzie piastował urząd wiceprezesa
sądu Lkręgowego. tam też należał do założycieli
i był prezesem Koła Macierzy Szkolnej.
Z okręgu kieleckiego '1.szedłw r. 1919
do S jmu Ustawodawczego, gdzie okazał się
jedną z .sił najcenni{:jszycb. Dwie dziedziny należały do jego specjalnoŚci: komisja regulaminowa i komisj'l prawnicza. ~den z naj przedniejszych prawników polskich pracował z ni'zwy klem natężeniem i gorliwością. Niepodobna
wyliczyć ustaw, które w Se imie rfferował, dość
jednak wspomnieć, że większcść U'3taw prawniczych została opracowana przezeń.
Jednocześnie polszczył sądownictwo w b.
dzielnicy pruskiej, stał ~owiem, jako wicemini-
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ster, na czele podsekretar;atu sprawiedli
w mini~tHillm b. dzielnicy pruskiej aż do l- go
wrześn;a 1922 r.
Przy wyb')rach jesienią 1922 roku w
ponownie do Sejmu z listy państwowej ósemki
Z ramienia Związ k u Lu 1. Nar. wszedł do pre·
zydjum Sejmu, jako wicemarszałek. Pracó wal
dalej w komhJji prawniczej , gdzie m. in. opracował z'uianę mŁawy o ochr onie lokatoró .v.
Ostatnią u<tawą przezeń opracowaną była głoś Da
dziś u~tawa o zakwaterowaniu wojska w czasie

pokoju .
Po odlyskaniu Górnego S ' ąs ka został
rZłłd mianowany pełnomocnikiem do rokowań
górnoś l~sk i l h z Niemcami: które prowadził w Ber·
linie, Katowicacb i w Genewie.
C =cboweła go zawsze skru pulhtność i
zwykła pilność, jłłsność lądu i trLfaość w ujmo·
waniu zagadnień.
W Zmarłym s tracił obóz narodowy dziel·
nego pracownika i jednego z najwytra
szych parlamentarzystów.

*

*

*

Dnia 27 stycznia o godz. 11 rano po na·
bożeń & twie żałobnem w mieszkaniu odbyła
eksportacja zwłok Ś. p. Zygmun ta S eydy,
cemar3załka Sejmu, na dworzec kolejowy w War·
sza wie, skąd zostały przewieziCl oe po Poznania.
W nabcżeństwie wzię li uddał: reprezec.
tant Prezydenta RzpLtej, szef kancelarji cywil·
neJ L ~nz , marszałkowie Sejmu i Senatu, premier
z małżonką, oraz mini.Łrowie prawie w pełnym
składzie, następnie bardzo liczni posło wie do
Sejmu i Senatorowie, przedstawiciele ś wiata polityczne go i dziennikarskiego.
.
Obecnym był również Roman Dmows kI
i b. minister Spra w Zagranicznych :Maur~
Zamuys;ii.
.
Na dworcu kolejowym wygłosili przemó'
wienia pożegnalne prezes Z ~iązku Ludowo Narodowrgo p. Głąbiński, oraz ks. Wyrębowski.

er

Baczność Włoszczowskie!
Na liczne ..,rśby listowne i u 1tne
powiatu Włoszczowskiego zwołuje
do Wł03ZCZO~Y na a"ień 9 go lute~o b. rokU
kańców

Walny Zjazd Powiatowy.
członków i s~·mpRtyków ZoN. Lud. Nar. i czy:
leI H Ó 11 .. O·czyzny", w sprawie gospodarkI

Włoszczowskiego, oraz w innycb
sprawach samorządowych.
.
Rtfero~ ae będtł: reaaktor P r z
y l S ki
z Kielc, oraz p. Barczyński instruktor Zwhp;k u.
Zjazd rozpocznie się o gojz. l ej po po~.
Obrady odbędą lię w Bali strniy ogniowe).
NarOdowcy, przybywajcie na ZjaLd jak'
ajiiczmej I
Sekretarjat Wojewódzki
Zw. Lud.-Nar. w Kielcach.

Sejmiku

ważnych
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KALENDARZYK.
Ja na z Malty w.
- ni~dz;ela
- poniedzillł. Apolonli.
"
- wtorek
S ebolf<st} ki ~.
"
Ob.NMP. wLour.
- środa
"
E ul~lji pcmny
- ~zwartek
"
Jana i Dobre ł.
- piątek
"
Walentego Zen
- sobota
"
Dnia 8 lutego, jako w niEdz ielę siedemsiątoicy, E wangelja św. Mateu za, rozd, 20.
dobit ństwo O gospodarzu, który najmował
botników do ~innicy swojej,
luty

SPRAWY POLSKIE.
Z SEJMU.

1\

Dnia 27 posiedzenie Sejmu było pośwlę
Flpra ~ ie G dań3ka. Obrady sejmowe ro zp o częły się od prz€na' - """onia marszałka Rata ja. który w nadzv. y.
się
ciepłych sł owach pożegnał ś. p. wit,emara Zygrr.unta ~eyc!ę .. Marszałek podniósł
'af'
o dZiał a lno ść na G. Sląsku, jako o llrcńcy
aia.
robo t niczy ch i \\łościclńskich. jego zasługi
er·
oło organizac ji sądowni c t wa polskiego. naNil·
ępnie jt-go działalność w komi sji prawniczej
w Sejmie.
Pos eł Dąbski ("Plast~) prze d stawił w re
uzgodnioną rezolu cj ę większości stronw spraw ie gdańskiej.
Po referacie poP. D~bs kiego przemawiał
seł socjalistyczny Niedziałko wski. przemóenie
o tyle było charakterystyczne, że
on
z
nową koncepcją polity ki mh~dzv·
nó'
.dowej. W rzeczywistości wygląda to tak ,
Na·
Jedną politykę międzynhfodow, prowadzi
ski.
stwo, drugą zaś jego stronictwo. I t/J k PPS.
\>, adzi
politJ kę samodzielną. Zawarła ona
wę z C lecharni, zawarła umowt z "eseramij,3kimi, a teraz zawarła umowę z socjali·
I gCfńskimi, a w~'lędzie
robi u.stęp:-twa
tny( h praw Polski.
Po przemówieniu pos Nit działKowskiego
m 'wiał nlłstępnie pos. Rudzlński ( W J zwo) który st\\ ierdził. że klucz do przj szłości
l leży w Gd: ńsku.
Peset S trc;ński w wywo.zie prawno, poliCZ? m
zastana wiał się nad uroszcz6nit mi
o D ka i ich dążncśdą do suwer nności pań
Obalił zupełnie, opierając się na Traka I konwencjach, wszelkie pretensje Gdań
a co do suwerennośd i do uznawama Senatu

:0v.:t\j.

Z

Y

Z

Głoso mi stronnictw p olskith od ZLN. aż
do W yzw olerlia włą<znie uchwalono r<>zolu -'ję,
r rz edsta VI i'lną pl'zez pos Dę hsldego.
Po referade posła Dęb skiego (JSL) ratyf ikowano umo"'-ę pomiędzy Polską a R~eilzą niemieoką w s )rawie 0p"ji i c. bywatelst '<l.
M!'Jrgz tek R~taj zazna czył w końcu, że
Se jm apro buje c ałko w icie pcstano\\ ien'a komisji
budżetowej, zmierlające do przyśpieszenia prac
nad budżet~m.
Na t ern znkończyło się posiedzenie S~jmu.
Na stę p ne posi ~ dzenie odbęd r.ie się około 10 lutego b. r., gdyż postanowio no na konwencie se·
niorów, że posiedzer.ia Sejm u o d bywać się
b ~ d ą rzad z iej.

Z SENATU.
Sen t ró wnież się zsjl\ł sprawą Gjańs \ a.
daia , co i Sejm, tj. 27 atycznia, na posiedzeniu S enatu ucbwalr,n o wezwa ć rząd, żeby
zniósł wS7elkie ulgi tar~ f )we dla G dańska, aby
nie robć w G jf ńsku żadnych rządowych za~
ku r ó w, aby zwalczać szmugiel z Gd ... ńsk6, przystą pić do energi cznej budowy f oty hl!ndlowej
i bud wy portu w Giyni
Najlepiej nlemi8s~kó N gdańskich bić p()
kieazeni, t o lię oplImiętają.
Tegoż

Marszałek Trąmpczyński

o

Gdańsku .

P. Marsz8ł~k Trąmpczyński dnia 26 ~t,eznia
na komiljt spraw zagranicznych mówił o Gdań·
sku, a mó"i! bardzo mocno, tak że mowa ta'
wy wo łała popłoch wiród niemieckich gdańszzan.
P. Trąmp czyńs1d mówił. że zaladą polityki WInno
być ni.kitrowaniQ 8i~ ani nienawiścią, ani przyjaź'lią.
Z tego stanowiska nie rr:ożna brać za
złe Gd ańsko\'. i jego za chowania się wobec PolSki, tak jak nie można brać za złe jadowitej
żmiji, że k ą.a rękę, która jej daje pożywienie.
Ale wobec żmiji człowiek zmuszony jest odpowiednio lIię zachowywać.
Poskromiciele wę:zów w ten SpOEÓlJ je tresu:ą, że albo im kły wyrywają. aloo trilsuią je
~łodem.
Polska nie b} ł t W motnoś(~i Gdań,
S~-O 'i wyrwać tych kłów j'ldowitych,
anowici. możności ograniczania polsko.ci na kaź ·
oym .kroku PozostlJJe zatem tylko trE\8Ura
z gł o dzeniem, aby JUdlOŚĆ niemiecka w Gdl:iń!iku
prL yszła narenr.ie do przekonania, te niem l "'0
robić, jeżeli Pulska przestanie G jajsk ży ~iĆ.
I to j(l8t punkt, w którym Polsce r:ikt
niema prawa ani możnoś.;:i dawania przepL ' 'N.
A \\ięc trz.eba tylko isŁnie'ące przepisy
i umowy ściśle przesłrz;ege~, to Gdańsk będzie
bardzo dotkliwie głodzony - "tosowne rezolucje zostały na posiedzeniu Sejm i Senatu 27
stycznia u cbwalone.
,

r?ąd.

Ostatni prLemawiał minister Skrz.yńsk i ,
, poon ó sł konieczność po .. rócenia do zal~zej lInji, zaw~rtej w Traktacie W orsal·
łll l zaznaczył z całym naciski.m, że duch
ktatu WHsalskiogo musi si ę stliĆ duchem,
llcym w Gdańsku.

7

Przyjazd polskich

zakładników.

Nll dl,ień 31 stycznia przypadł termin wymiany 208 zakładnikó ~ polskich, wz;~miin za
których wł~dle polskie wydnjl\ sowietom 67
komunistów. Wymiana aJała naatąpić w Stołp
cach. Dla przyjęcia naszych zakładnik ów do
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8tołpców wyj~chał: prezes delegacji Rzplitej
tło apra w repatrjacji p. Wilhelm KulikowIki.
Zakłalinikami zajmuje lię · Tow. Czerwonego
Krzyża i po krótkim wypoczynku w War1111'Ii.

zakładnicy przewiezieni zostaną na-6· tYlodniowy
wypoczynek do Częstochowy. W'ród zakładni
ków są inżynierowie, doktony, profelorowie
~raz 14: księży, z kterych 7 odbywało więzienie
wrn z arcybiskupem Cieplakiem. 4:0 zakładni
ków skazanych było na karę śmierci, a wszyICY byli stałymi "mieszkańcami" czerezwyezajki.
Niektórzy z dalizych stron Rosji przyb,dą dopiero w końcu lutego.

W sprawie osadnictwa kresowego.
.Gazeta Warszawska· ogłasza n ..t~puj/lce
pilmo prof. Głąbińskiego: Wobec mylnych pogłosek, rozsiewanych w prasie i rzekome~o wywiadu w sprawie wycofania podpisów poslłiw
Zw. Lud.·Nar. z wniosku nagłe~o P. S. L .• Piast"
'W kwestji przy wrócenia mocy ustawy z dnia
17 grudnia 1920 r. o osadnictwie wojskowem,
proszę uprzejmie o stwierdzenie: kluł;» sejmowy
Zw. Lud -Nar. zasadniczo stoi na tem stanowisku, że ziemie polskIe w województwach
wlehodnich nie mogą przechodzić w ręce niepolskie i z tego powodu jes~ za rozszerzeniem
f}8adn ictwa polskieio, zarówno wojskowego, iak
i cywil nego, na tych ziemiach. DIate,o przedsta wiciele Zw. Lud. Nar. p:>parli wniosek nagły
P. S. L . • Piast-, do te~o celu zm i erzający. Pod
piey nasze wyco faliśmy jednak z tego powodu,
ponieważ ustawa dawniejsza o oladnictwi. woj ·
skowem wymaga uz,odnienia z Konltytucją
Państwa polskiego i poniewBt podpisy nil ze
pod tym wnioskiem były bł~dnie tłumaczone na
ziemiach wschodnich, a mianowicie, jakoby'my
lię nie zgadzali na zabieranie ziemi na rzecz
ludności nie polskiej bez wykupu. Wlzelkie inne
wDioiki, wysuwane z powodu wycefania podpiIÓW naszych z wniosku nagłego P. S. L. ,PisAt"są pozbawione w8zelkiej podstawy.
Mundury dla

urzędników.

Jak donoszą pisma warszawskie, sfery
rZ/ldowe rozpatrują orojekt wprowadzenia mundurów dla urzędników państwowych. Mundury
te mają otrzymać przedewszy8tkiem urzędnicy
administracyjni województw wschodnich. Na·
leży zaznaczyć, że stoi to w związku z uchwałami ostatniego zjazdu wojewodów w Warszawie.
Może to przyczyni się do uzna wania i wię
klzego poszanowania urzędów polskich w tych
odległych ziemiach.

W I A D O M O Ś C I Z A G R A N I C Z N E.
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zalranicznej. W mowie tej poru3zył on.pięć Zł·
sadniczych spraw:
1) Francja obataje stanowczo przy proto1i61e genewskim, uwatajttc, że tylko p zez Lig,
Narodów pokoj europejski może być zorgani·
zowany i utrzymany. Briand poparł w tej sprawie
Herriota, olwfadczając, że Europa stoi na
rozdrożu: albo Lica Narodow, albo bolszewizm.
2) W 8prawie długów międzysojuszniczycb
H'!rriot oświadczył, że Francja nigdy nie odrzu·
cała przyjętych zobowiązań, ale domaga się od
IIwych wierzycieli. aby sprawę długów wojen·
nych uznali nietylko jako za~adnienie handlOWi
i finansowe, ale takie moralne.
3) Francja nie stosuje wobec 8')wletów
żadnej Jlolityki, mającej na celu osaczenie Ro·
sji, choć interesuje ją w wysokim stopniu bez··
pieczeństwo Polski, Rumunji i państw bałtyc·
kich. Francja jest lojalna wobec 80wietó N, do·
maga lię jednak od rządu moskiewskiego t ej
lamej lojalności. Zinowjew musi sobie wbić
'" ,łow~, że Francja propagandy III. Między
narodówki tolerować u siebie nie będzie.
4) Ni,dy nie panowały jeszcze lepsze sto·
sunki pom i ędzy Loadynem a Paryżem. Ostatnio oba rządy wydały wszystkim swym agen·
tom dyplomatycznym polecenie współpracowania
mitdzy sob".
5) Huriot odpowiadając na krytyki nie·
mieckie z powodu nieop róinienia Kolon ji, w dł u·
gim, pełnym hktów wywodzie wykazuje, ż.
Niemcy nie wykonały zastrzeŹlń Traktatu w spra·
wie rozbrojeJlia, przeciwnie Niemcy zbroją si,
bezu~trlnnie. Wobec te20 Francja musi pozostać
nad Renem. Bezpieezeństwo swe uważa Francja
za najważniejsze zagadnienie.
Au.trja

oclł\da się

za Niemcami.

Tak zwana grupa wszech niemiecka , zasili'
dająca w parl8mende usŁrjackim, wykorzystując obecnie nader ciężkie położenie państ wa
i dojś cie do władzy prawicowo wszechniemierkiego rz~du w Niemczech, rozpoczęła gwałtown4
agitację za poł~ czeniem Austrji z Niemcami.
W t y m celu przywódcy wszechniemców wyjeż·
dżali do Niemiec i tam porozumiewali się z nie·
mieckimi politykami. Jednakże projekt ten,

który oznaczałby potężne i niebezpieczne dla
Polski wzmocnienie się Niemiec, natrafia na
bard'tO duże przenkody. Przedewszystkiem we'
wnątrz samej Austrji myśl połączenia się z NierD'
cami nie wszędzie jest mile widzianą, a i wszyscY
ci, dla których groźoem- jest wzmocnienie potęgi niemieckiej, jak Francja, Czechy, (któr'
w razie tego połączenia byłyby zupełnie NierD
cami otoczone), Jurosławja, Włochy, a terał
nawet i Anglja do zjednoczenia się Niemiec
i Austrji nie dopuszczą.
Liga Narodów a zbrojenia

•

Herriot o polityce zagranicznej.

W czasie obrad n Rd polityką zagraniczną
Francji w parlamencie francuskim Heriot wygłosił trzygodzineą mowę, poświęconą polityce

Liga Narodów opublikowała roczne spra·
wozdanie o zbrojeniach w roku 1924. Z pracY
tej wynika, iż w końcu roku 1924 znajdowałO
się 5 i pół miljona ludzi pod bronią. Z gór,
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miljona marynarzy pełni służbę na statkach
er.nych różnych państw. Liczba ekrętów wonych pierwszej klasy wynosi 84 większych
niejszych krążoW'Ilikó~ było 167, kontrlordow ców z górą 1000, łodzi podwodnych 1400_
a powietrzna składa się z 4-000 samolotów
nów. Liczby to jlik d owcdz.i sprawozdanie
najm niej nie wykazują dążnc. gci do zmniejnia zbrojfnitl i calonkowie Ligi 'ł\ątpią, czy
się przeszkodzić dalszym zbrojeniom.
Francja a Watykan.
W ost&tnim cZ38ie w parhlmencie fran ·
m t!Jczyły się obrt.dy nad budżetem miniwa spraw zagrllnicznycb. Jedyną liprawą,
gl\ca po &tawić glibint:t J rzy tej okazji w 8yi kłopotliwej, jed kwest ja skreślenia krew dla ambasady przy Watykanie, a zatem
widowani8 oficjalnego przedstawicielstwa
ji wobec Koiciołl. Po szeregu mów człon 
prawicy za utrzymaniem ambuady wyił świetną mowę Bri8nd, aomagają cy aię
zymania przedstawicielstwa przy Watykanie
myśl zasad religijnych' i moralnycb. Lecz
.. puy głosowaniu zdołał pociągnąć za
zaledwie kHkan8Ście głosew d eputowanych
lewicy, wt"dy, kiedy wi,luzość Herriota
najmniej 100 głosów. Następnego dnia
wił premjer Herriot, który uzasadniał
ość utrzymywania ambuady w Watye, wykazując, że Papid .nie przylporzył
em powagi Francji, ani nie wpłynął na UlpOe walk religijny(h.
Obecny premjer francuski chce być wierny
etnicom, złożonym wyborcom. Jasnem je.t,
stosunki z Watykanem zostaną zerwane
bliższych tygodniach. Jasnem jest Iównież,
dwoma blokami izby francuskiej
a miejsca na kombinacje centrowe.

Nowy premjer niemieckj, Luther, z~ło.~ ł
propozycję zawarcia paktu gwarango, zabezpieczającego wzajemnie dobre
unki.
Myśl paktu gwarancy jnego pochodzi jeszo~ Lloyda Gerlb'd. M l sł to być układ wią
. Jednocz€liaie Niemcy, Francję i Anglję.
ICy nie liczą na zawarcie specjalnego układu
cją, gdyż są 7.dania, że taki układ po. łby Europę na dwa obozy. Natomiast prahb.y .utworzyć taki układ, którego mocą
Ja J Niemcy wzajemnieby się zobowiązały
wać swoje granice, podczas gey Anglja
być sędzią rozjemczym dla obu naroaturaInie istnieją bardzo poważne argu
przeciwko takiemu paktowi. Niemcy,
b ntując bezpieczeó.two Frabcji, rezerwo·
.y. sobie rozszerzenie granic w kieruoka
lu l Czechosłowacji.
GdYby jednak i pod tym jeszcze wzglę
zdobyć zabezpieczenie, to nowy uklad Niez Francją miałby zawsze względną wartość.
Niemcy miały zamiar uderzyć na Francj~,

to tak samo małoby się liczyły z traktatem
z r. 1925, jak z Traktatem Wersalskim. Jadym,
g',A arancją bezpieczeńst wa jest całkowite prz-prowadzenie artykułów 42 do 44 Traktatu Wersalskiego, przyczem w obecnym projekcie Stresemana i Luthra chodzi głównie o rozdzielenie
Anglji i Francji, aby ułatwić Niemcom atancwisko podczas rokowań o Kolonjt.
We Francji jednak zdają 80bie sprawę, że
pakt gwarancyjny bez udziału Polski, nie da
Europie pokoju, ale owszem będzie zarzewiem
nowej walki.
Niemcy

gwałcą

Traktat Wersalski.

Donoszą z Paryża, że konferencja amb.·
sadorów wystosowała do rządu niemieckiego
ostrzeienif, w którem grozi użyciem zarządzeli
dyscyplinarnych na wypadek, gdyby firma Krup.
pa nie cdaęła Iwej oferty, którą przedłożył.
rz~dowi arl/:entyńskiemu, ofiarując mu dostarczenie kotłów parowych do nowych łodzi torpedowych. Oferta ta jest wykroezeniem przeciwko postanowieniom Traktatu Wersalskiego,
według których sDorządzenie materjału wojennego w obrębie Niemiec jast zakazane, z wyjątKiem wypadkew ' uzyskania wyraźneio zezwolenia ze strony 80juszników. - Według niepotwierdzonych jeszcze wiadomości, rZł\d ar·
gentyński miał jut przyjąć ofertę f irmy Kruppa.

Tajne narady w Moskwie.
W poprzednim tygodniu odbyła sifJ w MoIkwie tajna narada pnedstawicieli dyplomatycznych zagranicą trzeciej międzynarodewk i , partji
komunistycznej oraz komitetu wykonaczego 10wietów. Przedstawiciele poselstwa bolszewickiego w Berlinie, Paryż.u, Londynie i War.zawie
wygłolih rderaty, przedstawiające na ogół sytuację zagraniczną w niezbyt różowem świetle.
Przedewszyltkiem mó ",Hi oni o tern, że zawarci ..
pożyczki zagranicznej Itało si, wręcz niemożliwe bez kapitulacji komunizmu. Sytuacja Itaje
się . tern trudniejsza, że Anglja prlystąpiła do.
utworzenia antyblJlsZlwickiego bloku zagraBic,"
w chwili, idy daje się odczuwać coraz więkaz.
wrzenie w armji Z' powodu usunięcia Trockiei().
i gdy wzrasta opozycja chłopów rosyjskich przeciw rz~dowi. Reprezentanci rządu sowieckiegO!
donli do przekonania, że należy zmienić taktykę wobec wsi rosyjskiej i ograniczyć działalność trzeciej międzynarudówki zagrllDicą, zawierając kompromis z mocarstwami kapitalistycznfilmi. Zinowjew, obecny przy obradach,
proponował natomiast zdwojenie akcji.
Pieniądze palestyńskie.

Palestyna ma otrzymać własne pieniądze.
D.> tej pory kursujłl tam funty egipski~. Sil one
większe od funta angielskiego o jeden szyling,
bo liczą 21 szylingów, jak dawna gwinea ano
gielska. Obecnie będzie wprowadzony funt ano
gielski, ale pod inną nazwą. Do tej pory niewia·
dom{l, czy będzie to nazwa bebrajska, czy
arab.ka.
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"DRUŻYNA".
pięknych tr&dycji i pona polu oświatowo· kultu·
raInem i narodowem wśró i młodzieży wiejIkiej - pismo .Drużyna" - rozpoczęło ' 12-sty
rok swego istnienia.
"Drużyna" wychodzi, jako dwutygodnik
sokoli, poi~ięcony sprawom ruchu junackiego
na wii, pod hasłem: Bóg - Ojczyzna - cnota nauka - praca. Kierownictwo pisma objął jej
założyciel i poprzedni redaktor p. A. Cbętnik.
"Drtlłyna" zamieszcza artykuły wychowawcze, oświatowe, społeczne i literackie, pGdróże, listy czytelników, opowiadania i wier
szyki, oraz prace z dziedziny sportu, hygieny
, i ratownictwa. W Itałyrn dziale "Zabawa i rozrywka" młodzie i znajdzie potrzebne dla siebie
gry i zabawy, zagadki, rebusy i szarady, łami
,łówki i zadania, sztuki, żarty i dowcipy.
Do "Drużyny" dołączany jest dodatek ,.Lirnik Wioskowy", poświęeony umuzykalnieniu wsi
polskiej. W "Lirniku" zamieszczane są artykuły,
zachęcające młodzież do zakładania chórów śpie
waczych, teatrów i orkiestr wiejskich, podawane rady i wskazówki z tej dl;iedziny, sprawo-zdania i t. p.
I "Drużyna" i "Lirnik" ozdobione są liczn.mi ilusłrłlcjami. Przy samym piśmie wyCHodzi ,.Bibljoteczka Drużyny", zawierająca
szereg podręczników, dotyczącyab organizacji
młodzieży wiejskiej.
,Drużyna" prowadzona je»t w duchu junackim, zmierzającym do utrwalenia i pogłę
bienia polskości i swojskiej rodzimej kultnry we
wszystkich dziedzinach życia naszego.
Ze względu na doniosłość tej pracy "Drużyn~" winni poprzeć wszyscy światli obywatele,
mający na celu oświat~ wsi naszej i przyszłość
narodu polskiego. Dla młodzieży wiejskiej
i małomiasteczkowej, jest ona najlepnym doradcą i przyjacielem.
"Drużyna" kosztuje tylko 4 złote rocznie,
2 zł. petrocznie i złotówkę kwartalnip, wraz
z przesyłką. Adres "Drużyny": Warszaw8, ul.
Szopena 3.

Znane ze swych

żytecznej działalności

R O Z M A I T O Ś C I.
Konkurs Towarzystwa

szkoły

c) Wykład Konstytucji Pólskiej z 17
stanowiący logiczną i popularnie
stawioną całość ustroju Państwa Polskiego,
(rozmiar do 3 arkuszy druku)
Jako nagrody mts!ławia się: dla
pod 8) sto pięćdziesiąt złotych, sto
i pięćdziesiąt złotych; dla prac pod b) i
pięćset złotych, trzysta złotych i d wieśaie
dl;iesiąt złotych.
.
Praca, wyznaczona do druku, otr.zyma
nadto honorarjum autorskie w kwocie od
wiadającej wJsokości przylD!lnej
Prace, opatrzone godłem, z
zapieczętowanej koperty, zawierającej
adres autora, należy nadsyłać na ręce
Głównego Towarzystwa- SŁkołv Luiowej w
kowie, ul. Sw. Anny L. 5. Termin nad
prac upływa z dniem 17 marca 1925 r.
W skład jury wchodzą: Prof. UniiU", .. a"łAn
JacieIJ. Ignacy Chrzanowski, Prof. U jiw
Kazimierz Władysław Kum'llliecki, Prof.
Jag. Stanisław Kutrzeba, Karol Hubert,
Itworowski, Delegat Ministerstwa Wyznań
ligijnych i Oświecenia Publicznego, oraz d
reprezentantów Zarządu Głównego T. S. L.
1921,

ludowej

w Krakowie. W wykonaniu uch wały ostatniego
Walnego Zjazdu T. S. L. w Krakowie Zarząd
Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej rozpiBuje niniejszym konkurs na trzy prace z za kresu wychowllnia obywatelskiego, a mianowicie:
a) Katechizm Małego Obywatela - dla
dzieci do lat dziesięciu - może być wierszem,
(rozmiar około 250 wierszy druku).
b) Katechizm Obywatelski - obliczony na
poziom umysłowy ucznia, kończącego szkołę
powszechną - w formie pytań i odpowiedzi (rozmiar do dwu arkuszy druku).

Zjazd Przedstawicieli Kółek Rolni
C. T. R. Zważywszy, że w r. ub. 1921 z
odbytego w m. czerwcu I-go Ogólno-Pols
Kongresu Rolniczego - mie mógł odbyć s ię
roczny Zjazd Przedstawicieli Kółek Ro
Centralnego Tllw. RJlniczego, jak również
mógłby się odbyć w r. b z powodu
jącego w czer.vcu Międzynarodowego
Rolniczego - Komitet C. T. R. w dn. 4
r. ub. postanowił zwołanie Zjazdu
cieli Kółek Rolniczych C. T. R. na dn. 3
marca r. b. w Warstawie. Wszelkich informa
dotyczących Zjazdu udziela I astruktorjat
wny K9łek Rl)lniczych C. T. R. Kopernika 30.
Poseł Stanisław Jasiukowicz. W
p. posta Zygmunta S ~yd1 wchodzi do
jako poseł Związku Ludowo-Narodowege z I
państwowej p. Stanisław Jasiukowicz b.
na Sejm ustawodawczy, wybitny znawca
administracyjno-ekonomicznych.

ś.

Sekretarjat Główny Zw. Lud.-Nar.
Zarząd~ Kół, męió.v zaufania, CZłonków

i
aby w myśl uch wał
Wszechpolskiego gorliwie pracowali nad roZ
nięciem czytelnietwa ludowego.
Sekretarjat posiada na składzie
i broszury, niezbęd 3e dla poznania n.,\lYrllllll
i działalności Związku i dostarcza je
i członkom po cenach znacznie niższych

łaczy

Związku ,

księgarskich.

I. Broszur:y Programowe.
1.

Pr()gra~

Zw. Lud.-Nar. - 10
2. Program Gospodarczy Z. L.-N. - 20
3. Potrzeby Rolnictwa - 15 gr.
4. Czwarty Kongres Wszechpolski z
tretem R. Dmowskiego i ilustracjami - 40
•
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II. Ogólno-Polityczne.
5. W chronie Rolnictwa - mowa posła
cickiego - 15 ~roszy.
6. Naprawa Skarbu Dziełem Narodu a pos. prl f St. G1ąbiń~kiego - 15 groszy.
7. R1ąd Większlści Polskiej - 15 gr.
8. Prace Rządu Wi~ksl.ości Polskiej - 20 gr
Artykuły polityczne pref. St Grabskiego:
9. t. 1. Z ccd _iennych walk i roz'A'azań t. II. Z zagadnień polityki narodowo-pań
owej (nowość) - 2,75 gr.
11. Znaczt>nie polityczne KreseR Wschoddla Polski - 1 zł.
12. Spuś :: izoa Bolesława Cbrobrego - 40 gr.
III. 2yciorysy:
13. Jan Lud\vik Popławsk.i - 15 groszy.
14. Aleksander Skarbek - 10 gr.
15. Ks. Kazimierz Lutosławski - 20 groszy.
JV. Komplety:
16. Bibljoteczka Polityczna Zw. Lud. N ~r.
książel: zf: k wym ienionych w dziale I,
I) - 6,50 gr.
17. Biblj( te(!zka • Zorzy' (10 książeczek oma
różne zagadnienia polityczne, - 1,50 gr.
dwa te komplety winny znaidow~ć
w każ lem Kole i u każdego działacza Z. L N.
18. B bljoteczka Pogadankowa (12 ksi2łże 
stan09- iącycb' podrę c znik dla prelt>gen, - 2,00 g~.
19. Książeczki popularnr -naukowe i powieści
bibljoteczek parafjallych i wiejskicb, komwli, wyboru Sek rett rjatu G ł ównego od

n

[- 5 zł.
V.

Różne:

20. 'Góry z piasku przez A. Nowaczyńslcie!lo.
kuły literacko-p01ityczne. Wiel ki tom 350
po wyjątkowej cenie - 2 zł.
21. Gdy hrael jest królem - J. i J. Tbatłom. St. Kozicki. (Rewolucja bolszewicka
ęgrzech w r. 1918). Gło śna nowość o wielwartości politycznej 320 str. na ładnym
rze. Ograniczona licz ba egzemplarzy po
j cmie - 3 zł.
K ą . JÓl t f Po ni towski i ró j jegCl , prlez
w~k ego 20 g ".
23 Kl:I rt ki z wię zH::ui a E l. Niewiadomskiego
[- 10 gr.
J ci nosik, dram at w 4 akt. - A. Galicy.25. W o bronie S ! ąska, list otwarty pułk.

i - l zł.

2 zł.
27. Pocz.tówki: komplety or1ó:v polskich
. królewskich, wojska polskiego, herwO.i ewódzkicb i t. p. sztuka - 10 groszy.
28. Obrazki Swiętycb, artystyczne wyda- 10 sztuk od - 20 grzoszy ..
29 Portret J. Słowackiego (48 X 35 ctm). oty.
30. Afisze o zebraniach i wiecach Zw. L.. N.
wym papierze - za 10 !lztuk - 50 gr.
Nadto wiele ksilliek treści naukowej, hisŁo
i rolniczej.
26. Portret Roma na Dmowskiego -
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Do celly wuystkich książek dolicza się
koszty opakowania i przesyłki.
Zamówienia należy kierowrć do Sókretarlatu Glówn.ago Zw. Lud.·N .lr. w Warszawie Al •. Jerozolimsl. ie Nr. 17 pieni21dze prtesvłać do
P. K. O. w Warszawi'3 na konto Nr. 1818.
Można także sprowadzać za zaliczeniem
pocztowem.
212 rannych pod wpływem alkoholu
ulllieszczono w ciągu roku 1924 w sz:pitalu mieiskim w Poznaniu. Są to tylko przypadki, w k'e,
ryc h była potrz:ebna dpr8 Ź03 pomoc dla osób
w stanie nietrzeiwym się znajdujących, pokrwą
wionych i pokaleczonych w bijatyce. PrzYPiltrzeć się werto i zbadać szczegółowo, w które
doi tygodnia tych pacjentów przywieziono i w jakim wieku byli. Otót rzecz niespodziewana.
Mimo nieścisłego przestrzegania ulJtawy przeciwalkoholowej najmniej przywieziono pijanycb
w niedziele. bo tylko 20, w poniedz:iałki 36,
w wtor ~i 32, w środy 34 w czwartki dl, w pi'4tki 28, w soboty 31. Niestety obok 18j męż
czyzn nietrzeźwych przywieziono aż 27 kobiet
pijanych czyli 12,8 pr JC. Pouczaj~ce jest takie
zest awienie wieku przywiezionych. Przy 38 męż
czyzna ch i 7 kobietach nie zdołano coprawda
st~ierJ z i ć wieku, u pozo st ałych 167 tj. 147 mę!
czy..,n i 20 kobiet spra wa s i ę m i ała nast~pująco:
w wieku od 14-20 la t było 25 młodzieńców
i 1 dziewczyna, od 21 do 30 lat 60 mężczyzn
.i 9 kobiet, od 31 do 40 lat 36 mężczyzn i 7 kcbiet od 41 do 50 lat 15 mężczyzn i '} kobiety,
od 51 do 60 lat 8 mężczyzn i 1 kobieta, jesz'!ze
starszych było 3 mężczyzn .

Zabawa tane czna w kościele narodowym.
W "Wolnem Stowie", wychodzącem w Krakowie,
znajdujemy barwny opis zabawy tanecznej , jaką
urządz ili sobie hodurowcy w swym kościele na
D,bnikacb:
W ubiegłą sobotę, po nabożeństwie w kościele narodowym na Dębn i kach, wyrzucono
ołt H rz na pod wórzec, oczyszczono koś c iół z obraUlW i urząd zono w koś c i ele wielką zabaw~
taneczną z m uzyką·
.
Na czele kr'lkowsh ich "r€formowanych&
pc dryg iw ał w tanecznyc h pl ąs <,h, "l'achciacb
ciach" rze ź n i k ze ZiVienyńca p. Kop c zyńslj:i.
Nad ra nem dochodzi ła zaba Na i pijatyka
do punktu ku lmi nacyjDf go. S ok ciaue zadowoleni z siebie i " ko ś cloł a", w którym szumiały
kiecki i fdrt uszki - hulali w pocie czoła, chcąc
widocznie odrobić t o, czego im nie p3zwolono
podczas Past erki w kościele Mujackim .
Tymczasem Gbrazy z kościoła narodowego wyniesionel'oniewierane były na podwórzu.
Szkoda, że ,arcykapłan" i protektor kościoła
narodowego, Jasio Stapiński, nie zdążył na tę
zabawę z Ameryki i nie oglądał na własne
oczy OWO t 8W swej propagandy.
Jak to się ładnie składa. Do gazety staDczyków krakowskich, ,Cza.u", zostały dołąclone
mowy o protokule renewlkim, wygło8zone przez

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OJCZYZNA

p. ministra Alekiandra hrabiego Skrzyńikie~o.
autor drukował w socjali8tycznej
drukarni .Robotnika". Panowie stańczycy krakowscy dru lmj ą przemówienia p. hrabiego w 80 ·
ejalistycznej drąkarni.
Broszurę tę

Cztery miesiące więzienia za obraz~ kleru.
S,d okręgowy w Łodzi skazał zaocznie p. Trdeuna Wieniawę Długoszewskiego, byłego adjutanta b. Nac~elnika Państwa, na 4 miesillce wię
zienia za obraz, kardynałów i biskup. N, jakiej
aopuBcił się drukiem.
Kolonizacja żydowska na Ukrainie. W gub.
kijowskiej w ciąiU ostatniego mIesiąca zarejeItrowano 4000 rodzin żydowskich, pragnących
oli,ść nil roli dla zajmowania się COlpodarstwem
wiejskiem. Dalszą rejestrację przerwano.
Przeznaczonej na cele kolonizlc(i żydow
Ikiej ziemi w powiecie chersońskim, obszaru
~500 dziesięcin, wystarczy zaled wie tylko dla
900 rodzin.
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Laborałorjum

Chemiczne

WACŁAW JAGNIĄTKOWSKI

5

Kielce, ul. Hipoteczna 21, telefon 93.

i

Poleca po cenach najniższych :
pastę i eliksir do zębów, wodę kolońską,
glicerynę zgęszczoną do rąk, udelikatnia·
jący cerę ~oldkrem i inne kosmetyki; pa·
stę do obuwia wszelkich kolorów, pastę
dó podłóg, atrament,
tusz i t. p.
.
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II
jedyny polski
II magazyn kapeluszy i czapek

Jacy to "Polacy" zostają z Francji wytlalani? Jak wiadomo, zabrał się energicznie
rząd francuski do wydalania "niepożądanych"
we Francji agitatorów bolszewiekich, między
ul. Duła Nr " w Kielcach
którymi figurują w rubryce narodowości także II
i Polacy.
poleca się Sz. KL1JESTELI.
II
Jakieio jednak rodzaju są ci .Polacy",
mamy najleplzy dowód w d()nie~ieniu jednego II
z dzienników paryskicb, który podaje, że w mie· . . ~~~~--~.~-~~~~~
-~-~--~~--~~~~~
icie Lille został aresztowany • wojujący komuIlista polski Podepriz Majlech .. i odstawiony
.
do ~ranicy.
WACŁ.
Możemy zapewnić Francuzów, że z takimi
.Polakami· Polska nie ma nic wspólne~o I
CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE

ii W. BLASZCZYK
Dr

KALINOW-S

Przyjmuje od ,odz. 9-12 rano i od 2 do 7 po
KIELCE, ul. Kolejowa róg Dużej, wejście od ul. Duż ej

KRÓLOWA

APOSTOŁÓW

wychodzi co miesiąc o bogatej . treśJi z ilustraejami stron 32, prenumerata roczna 2 zł. 40 gr.

MAŁY APOSTOŁ
pisemko dla dzieci z ilustracjami wycbodzi co mie- stron 16, prenumerata roczna 1 zł. 40 gr.

liąc

KONGREGACJA MISYJNA
KSIĘZY PALLOTTYNOW - WADOWICE.

wojskową· .
Zgubl·ono książeczkę
przez P. K. U. KI
daną

i legitymację policyjną, wydaną przez V
Białoitocki, roczniKa 1900, na imię Pawła
komskiego, zamieszkałego we wsi Z
(gminy Samsonów), pow. Kieleckiego.
papiery wo
Skradzl·one we. wydane
orzez P.
zostały

w Kielcach . na imię Wojciecha Grys, za
szkalego w Le chowie gm. Bleliny pow . .u.. .."l"" ... n. ~"

·
Zgublono
przezP.K. U. w Częstochowie
·ono książeczkę
wojskową
rocznika 1899, na
Wojciecha Serafina, ZgubI
przez P. K U. w
książkę

wojskową

wydaną

imię

zamieszkałego

w gminie Kraiocin, wsi Sulków,
pow. Włoszczowskiego.

Redaktorzy: Ks. ADAM

BŁASZCZYK

na

Imię

Jana Dwojaka, zamieszkałego w
ruszowie, gm. Lipsko, pow. Iłżecki.

i HENRYK PRZYBYLSKI. Wyd.: Ks. ADAM

BŁn..:::.." , v u

Odbito w drukarni "Jedność" w Kielcach, pod zarządem St. Zieliński
http://sbc.wbp.kielce.pl

