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t. IW• • r6wnowaei polityczn.j« rządu jest CI·
lowe•.
Wite prz8dewBzyltkiem, co nazwie_y rz,·
, 8łylly si~ Idania, te rz,d Wł. Orałtskiego
dem belpartyjnym ? Utarło si, u nal okreilenie,
okazał .It najtrwal8zym ze wszystkich dotych·
eZllowyoh w niepocłle,ł.j Police, skoro 'gzy- ze jeBt to rząd w którym ministrami III fa·
chowey, nie lai ludlie nsleż"oy do .łronołetw
Ituje jut od pełtora roku.
Zdania te jednak ni. .,& IUp.ł8i, zgodne p litycznych. Określenie to uwalam la nlewłe
'ciw.. Przedewszystkiem iłe w skład rl,du
z rzeczywlste'ehl.
wchodlll clłonkowie atronnictw politycznych,
Wprawiłzie eiętkie poloż,tłnł. irolpodarcze
to
rewllłei musz, to być fachowcy, roznal ••
•prlwia, te witkszoió I.jlllówycb atroDuietw
polskich uEllie)a dotąd p.pareia presllowi Oli· jący li., na tym dziale "Ipodarki paDslwewej,
mltr6w i ministrewi Ikarbu, ale za to widzimy który im podlega (min,ły jul .zaBy, kiedy dok~i'rłe udany na IDnych itaaewilkleh miniiter· torew praw mianowano mn18traml rolnictwl,
inżynierów miniatrami spraw z8,ranieznych itd.)
Illnyeh.
i w n,dlie parlamentarnym wł,kazoicl pollki'J
Od chwili pOWItAnia rZlldu Wł. Grabskiego ministrami byli lu4zie fachowi. Nalttpnle nie
IllItliimy: l. ministrów spraw w,wllttrznyeb, molliwem jest, aby ludzi. na tyle Idolni, ie Da
a Ipraw zagrsniczayeh, 2 Iprew wojlkowych, stanowisko miniatra odpowildDi (claay miano2 IprawiedUwoŚłi, 3 wyznd religijnych i oj.ie- wania .iniatrami ludli bez talentu t o kt'rych
cenia publiezaeco, 2 przemylłll i handlu, S re· nominacji decydował j,.lYDi. stolunek do naforD'! rolnych, 3 prac, i opieki apołecloej; nie czolnika paólltw. Piłludlkieco takle Da lZol,ieie
Imienili 8i, jedynie miDiltrowie rolnictwa i kolei. naleiEl jul do prz••zło'ci), nie bili w Iwyeh zaOtół ehyba aie potrleba udowa.ailó, I.
patrywaniack pe1ityclnyca zblitelli do które,o8!e I~ z kcnlyjci, dla praey odpowied.ieh mi- kolwiek s. ItroRDletw.
Dzllterstw bezustann. zmlaoy ich kierowalków.
Rółoiea więc mi~dly rz,d.. partyjnym,
miana blka n8st,pew8Ó POWiODI tylko wów- a rz~d.m bezpartyjnym polega nie D8 .kładlle
ezu, gdy ekałe .ię, te działalno'6 danego mi- rządu, ala na jego &illałalnoiei. Rz,d parlant'tra Jelt ni.udola., lub wr,cl szkoiliwa, jak mentarny, chd by lit Ikładał z ludzi z poza
to miało miejsce z ministrami Blbnerem i Kop- Sajmu, wprowadzać bt4zi. w iyeie program
Cly6skim. Niutet, jednak więkllza cz,ś6 zmiaD stronnictwa lub ze sp la Itr08nietw Da ktery. Ii,
łt' i.bineeie Wł. Grab8ki"O wynikał. na 8ku- opiera, rz,d pel8parlslIltlDtarny, ch6~by w Ikład
tek t'liań lewicy, swalezaj,eej swoich sympa- jelowchodzili pOlłowla mUli być bezprocremowy.
~'kÓ.. za lIekome 8przeBiewi.rlanie li, ZU8MiDister tak w rz"dlle parlament.ray.,
Ołll ,demokratycznym-. Pierwszy rai po utą
jak pozaparIlm,ntu y. partyjnym w uj Dl·
Pleniu lilio. Tbucutta lewica zaatakowała min. nem t.,o .łowa zoaczeniu być nie Dlote, t. In.
Ipraw wewcttrlnych RataYlkieco za jego sym- nie moi. działae n. korzy'ć 8werO IItroDBictwa
Patj. dla obozu narodoweco. Wprawdzie p. Ra- umialt na korzyić pańltwa. Al. mini. ter w rll'·
~aJlki na lwem stanowisku lachewywał lupełn~ dzie parlalll.ntarnym mot e i powinien być ,arU:ZPlrlyjnoi6, ale oh8dzi•.. o .równowl,ę pe- tyjnym, w dodatDim telO Iłowa !nacz,niu, t. ID.
Jczn, w gabiDecie·.
mote i powiaien w mylI potrz.b pn:6stwowyeh
Czy nowomianowany minister Ipraw we. wprowadzać w życie prelram swego Itronnietwa,
czy zelpeło atronnietw. Minister rI~du pOla par·
"Il.'trlln ....h ok ale lit lep.zym, ely gorlzym 04
to kwestje b.z wątpienia la.entarn.gG oi. IDO*' wprowadzać w tycie
waina, ale w tym wypadku Dllm ładnego prolramu, tak jak i cały lZł\cł.
Na t.m wldaie polela z ł et r I El d. t. sw.
Inyili prsed,wazYltkiem wykulai., ezy WG~ezplrtli..1cb, które maj, ZWi,11 at
Wf.oł,WIDi. prlllnd dll Dł,.arulllail

ZMIANA ZA

ZMIANĄ.
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rtU1 l 8,\ zdane w zupełDe'el na ła8k~
i niełaskę parlamentu.
Ale dlatego tez wymagać naleły od parlamentu, żeby pracy rZ'4dowi nie - utrudni.ł i bez
ważnych powod6w nie prowokował ciUłych
zmian na stanowiskach miBisterjalnyob, które
to zmiany ciągłość pracy w odpowiednich d.ia·
łach gOilpodarki państwowej przerywają.
Tu przypomno, że w październiku roku
zeszłego rząd Wf. Grabskiego poczynił znaczoe
zmiany w swym składzie w myśl żlłdań lewiey
lejmowej, nie u względniając zupełnie tądad
stronnictw narodowych. Niemniej stronnictwa
narodowe nie przeszły do opozycji, lecz zajęły
IIbmowisko wyczekujące, nzaleiniając stoiun_k
do rządo od jęgo dalszej działalności. Nie byłoby nic dziwne,., gdyby stronnietwa lewicowe
po ultąpieniu ministra Thugotta zajęły Itano·
wilko podobne.
Pomijam tu klik, WYlwolenia, od której,
z wIan c.. po wy.tąpieniu z niej prawie wnystkich
rOIumniejszych i uczciwszych człenków, żad
nej działalnośei plfństwowo twórczej spodziewać
li~ nie naleźy. Ale locj2lliśei dali oltatniemł
czuy kilkakrotnie dowody dojrzewania w nich
świadomości, ie całość i potęga Polski waż
ni jszą jest od nakazu bamburskiej mitdzyoarodówki. I «latero powinni oni rozumieć, że
skoro przy obecnym układzie lił lV Sejmie rz"
dzić moie W' Polsce jedynie rząd pozaparlamentarny, nie nslliy zwalczać bel wainych
przyczyn ministrów, zwłaszcza, jeżeli mnjąc wyratne POIlądy polityczne, nie okalują ie. jednak w swej działalnoici.
Powtarzam, nie wiadomo jeslcze, kto okaże
li, lepszym, Ratayski czy Raczki_wics, ale tych
chłłłych zmian, zwłaAzcla na tak ważnem stanowisko, jak min. spraw wewn,trznycb, jest jut
zanadto.
Władysław Świdllński.

Jubileusz pos. Jana Zam()rskiego.
w Tarnopolo ohchodzeno w niedziel" dnia
21 ezerwca jubileusz Janl1 Zamorskiego, posła
na Sejm, jedneło z naj wybitniejszych działaczy
Zwi,\zku Lodowo·Na~odowe ~o. UCZCZOIlO 25.lecio
J ego owocnej i niestrudzonej pracy narodowej
nB Podolu.
Powołany Komitet Obywatelski zajął si,
energicznie urządzeniem okazałe,o obchodu.
Już w wilję lIroezysteści zjecblli lit liczni de·
legaci zrzelzeń z całego wojew. tarnopol8kieło
i d_legacja Zwi'izku Lud .. Nar., która zwiedziła
kresowIł Itłlnic~ Zbaraż, serdecznie witana przel
miejscowe Ipołeczeńltwo.
Wczesnym rankiem w niedzielę zelzłylił
tło Tarnopola tłumy ludności. Piękny widok
przedstawI ała banderja konua w strojach kra·
kowskich. O godzinie 16 odbyło si, uroczyste
nabo!eństwo, podczas którego podniosłe kalanie
wygłosił pOleł okręgu taroopolllde,e, kl. Matol.
Po aabożeliltwie banderja, sokolstwo, or'Ioineje i tłumy ludności udały .i, w poebotłzi.

na boisko Sokole, gdzie na pofłjum umaJonem
zielenią, zaliedU przedstawiciele władz z wojewodą Zawiatow.kim i prezydentem miasta Lenkiewiczem na czele. Obecna byla delegacja 30
posłów i seoaterów z prezesem Sto Gł~biń 8kim
na czele. Obchód otworzył pos Matus, odlllaj,e
przewodnictwo bonorowe pr-ezelowi GłllbiD·
skiemu, ktery wygłosił prze.ówieaie. Zebrani
wznosili okrzyki na cześć Jubilatl.
N8sttpaie wyruy cni, bołdu i wdzi,cz·
no lei I I pracł nad sp llnzeniem Podola skla·
dali w imieniu mialta prezydent Lenkiewiei,
w imieniu zarz,du główo8go Tow. Szkeły Lu·
dowej b. miniater Kuchar.ki, egłaszają
T. S. L. w ulnaniu z8iło~ posła Zamo
ofiarowało mu najwyższą godność członka
norowego T -wa. Imteniem Bokolstwa
miejscowego gaiazda równiet olnajmił, że
zaDlianował pOiła Zalllorskieco członkiem
nerowym • .
Dyrektor gi.nasjaIny Vogel, dawny nau·
clyciel Zamorskiego, zło tył mo .,........
od Bursy ludowej, mianująoej go --~~ .. ~" ...
hODorowym.
Następnie dziękowali i pro Im o
opiek~ delegacJi wfolicia. z okolicznych
tew. Delegacjo dziewezllt wiej.kich
__ ~._G'"
kwiaty, ipiewaj,c pieśni ludowe.
Od Narodowej Organizacji Kobiet ....,.."'".
wiała posłanka Ładzina, imieniem
k'w, któryca Jubilat jest
ItUIl - pOlał Matlolz, imieniem rUIIIlUlI'Io.
kopol.ki- boJd i wdli,cznoie sa prac, na
zach. kretach Ikładali posIewie wlojci
czmarek i SzturmowIki. Prlemewienia icb
biły wielki.. wrażenie i hyły gorąco oklaski
wane. Do ogólnego hołdn doł"clyli aił ...... ,,", ..
miejilcowyell orcanizllcyj.
Oatatlli_ prlemówienie., całojci
1D0rlkiego imieBie. Zftn"du głównego
nietwa wygł.sił pOBił Karol Wierczak.
Na wszyltkie te prz_mewienia od,o
wiedział wzruszony Jubilat. Ze skrom
lobłe właśeiwą podkreśllł en, że dzisiejlJlY
bileusl uważa za oddanie hołdu nie
osobie, ale tym wllystkim, którzy rllZem z
ci, co już zUlli ze świata i ci co tyją,
CifU 25 lat temu pr~e. nad
ziemi podolskiej do zjean~i)cz.nlla
wymieniaj,c prlyt.m najbardliej
działaczy ze wlzyatkieh warstw lInllUłCZIIJJ.·
Po od'pilwaniu przez zebraDych
prozes Głąbiński zamknął oroclyltoie.
rem odbyła li, w uIi iokoła wlpólna
rZII • ud.iałem 30. olób ze wlly.tkicb
i z nljro.maitllyth Itron powiatu.
Po wltfpnelB prl8aówienio wojewody
wistowskJego, nereg lB'wcew ,kladało
posłewi Zamorlkiemu. Oilclytaoo około
pali ecł wSlystkicb organilleyj
aa zarządów i kół Zw. Lud.· N r., oral od
bitnych działaczy naretłowyah. Prlt4ściem lit Jubilat wygłosił przemówiellie na
ugru.towania państw.w.ici poliki ej
nawrót do cywilillcji zaehodnleJ i .brl""·~-
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Przemówienie to wywołało iilne wrana obecnyeb. Dzień ten był ni.tylko przepracy pOiła Zamorskiego, ale poblldk,
nowych narodowych czy.ów. Tysi,ce zeDa uroezystości, wielka stolunkowo
inteligeneji, daje zapew jenie, że w ślady
Zamorskiego pójd, inni.

Co to jest demagogja?

pOltaram, tylko mnie słuchaj cie-. Inny jiszcze
przykład: Poseł z" Wyzwoleni.-, Tabor, mówi,c
o konkordaci , w ten Iposób (O zwalcza: "P .
wiedziano VI ustawie o konkord eie, że każdy
ksi,dz prob08zez musi mieć do 15 hektarów
ziemi, czy macie tu jaki folwark? czy ma ie
jakie rI'ldowe ziemie? Prawda, że nie, a poniew&! ksi'ldz proboslcz musi dosŁać 15 hektarów ziemi, pueto wa morgi odbiorll, was wy·
rzucą i puszczll z torbami, a prob(l8zczowi ziemi,
dadz,,". W ten sposeb, jak przytoczyliśmy, prowadzą 8(itacj, posłowie stronnietw lewicowych,
a do doskonałości pod tym względem doprowadzili posłowie "Wyz olenia".
FAkta, przytoczone przez nas, to tylko
drobna łZłlBtka tero pOltępow8Dia, jakiem odznaczaj" się wymienione oloby i wymienione
stronnictwa. Ale nie dość teco. T~ ohyd~, ło
trowską robotv, uprawiaj, ej ludlie w gazetach
i przy pomocy t. zw. interpelacyj p08elskich
w Sejmie. Jako dowód chcemy przytoczyć, iż
w oltatnim numerze "Chłopskiego Sztandarusą przelłrukowane interpelacje" Wyzwoleńeów",
dotyClz,ce posła Matł08z8, III taki interpelacje,
dotycląee księdla Wiiniewskiego, proboszcza
parBfji Kozłów w powiocie miec:howlkim, ssrzucaj,ce temu kaplanowi kradzież koni, szyn
kolejowych i inne zbrodnie. Znamy doskonal
wymienionego księdza preboszcza. Wiemy, że
to łotrowskie kalumnje, ubrane w formę interpelacji. A co Z8 powód nucenia sit na tego
kapłana, który dzięki wł8snym wysiłkom deprowadził do postawienia daMu ludowego, pra·
cujo w instytuejach speleeznych, ale to wBlyatko mało, gdyż w parafJi klię za - Wiśniew
skiego mieszka pOleł TAbor, który gwojam po
stępowaniem, sprzecznem z ZSIadam! etyki
chrzeicijlńlkiej i moralności lIeny zgoriZ nie.
Jasna rzecz, te t akiego szkodnika i roga Ko·
aeiola katolickiego kii,dz RlUli Iwalezać, lito
w odpowiedzi pOleł Tabor w Bposób godny
oprylzka zwalcza go w tak nieuczQhry IpOiSÓb,
jak to wyżej powiedzieliśmy. Ta nieuczciwa
rotoŁa jelt tylk(') wltępem do tego, co sit będzie
działo, gdy uczniemy sit zbliżać do nowych
wyborów. Ludzie ci, kouY8tając z mandatu
sIlskiego i niltykalaoici pOleiskiej, w belkarny
sp08ób b~dą się rzucać nil wlłlyltkich ludzi,
sobie ni~wy,odnych. Ludzie uczciwi powinni
na pOlltępowanie lewicowców z w rócić b8cln14
uw,,, i katde odazwanie si~ ich, ezy zaraut
traktowa~, jako napaść bandycką zgrlli, nieodpowiedzialnej la swoje czyny. Z przy to zony ch
wytej faktów e>lądźcie p0 8t~ powanie ich Ilmi
tak, jak ono na to zasługuje.

W dziennikach, tygodnikacb, jak i na wie
powtarza si, CZ,ltO Iłowo: domagocja,
cer. Zarznty takie padaj, CZłsto pod adreDietylko danego .sobnika, ale Bawet Cll.stronaictw. Co to jest d."łlgogja i kogo
dema,ogiem? Demagogiem nazytego, ktery dla zyaklnia lobie zwolenobiecuje i przyrzeka rzeczy niemożliwe
przeprowadzenia. Jeżeli to czyni jednostka,
wamy ją demagoriem, jeżeli podebnie po·
crupa olób, czy całe stronnictwo, po
amy o niem, że uprawia dem_gorj,. Jest
r.lrlut citżki, bo poprostu demtlgocjt można
inaczej ni,uczciwości, i przewrotnolcią.
I:Iml!U!'()1'8:ml i uprawiaj,cymi demagogj, Sll
lewicowo, a prlejewlzyat·
, Wyzwolenie-. Jako jaskrawy przykład,
posłuży aast,puj,ey fakt: Poseł BryI ma
Lwowie biuro Zwi,zku Chłopskiego, w kteto biurze mieści ei, tak Iwany "ślepy te
.. , to jest aparat telefoniczny, Iniclem
nie poł'lczony. Do tego Bryla przyehodzi dele·
racja włolciall z j kieji tam miejscowoiei ze
IkarC' .. miejlcewego Itaroltt, pOleł Bryi, po
"y,łllchaniu delegacji, idzie do tego aparatu
telefOlliczu8go, aiby ł,czy si, z wymienionym
Itarolt" prledstawia rzekomo mu krzywdy
przedstawione . pruz dele,acjł, wymyśla 8tarOjeie od oltatnich i aaklluje mu po_yilne
Ilłatwienie prndstawionej Iprawy. Włoaieianie,
Ill jpewaiejli, że faktyclnie pOleł rOImawia ze
Itirostą, odc.odl" ,zcltiliwi i ~adowoleni, dzi,.
kuj,c pOIłowi la interwencj" gdy tyaclIsem
o~ ze Itarolt, anł l: Ilikim nie rozmawiał, mó"Ił tylko do lłucbawki telefoniunej i całą rozwymyilił, clyU dell,acj, w ohydny IpOł6~ ekła •• ł. Clllallli tell lam Bryi, zsietnie
od IWego humoru, telefollaje niby do Warlz8wy
do kterelo' z ..illi,trów, nawymyila IIlU i zno9iu peleca mo tak a tak załatwić. D.legaci dają
ł'~U wazyBUdemu wiar" wychodzll sadowo'!lI i mówi" o panu poile Bryłu, jako o clło
kitku, który ma wielkie wpływy, ~o byli awiad·
Illli, jak on to, plIy nich, miniitra nawymy'llł i kazał ma daa, rzecz załatwić. Czy można
lobie większ" obłud" wi~klz" przewrotność
~yebrazie? l A jednak to, lO podajemy, jelt.
aktem, który kaidej chwili świadkami udoltO~nić potrafimy. Inny przykład: Poseł Okoń
Ostrowiec_
Itljt na zebraniu zaperzony, obiecuje zbndoZjazd powiatowy Związku Lud,-Nar.
lt~ni. mOItu; w tem ktoś rozważniejazy po·
D.ia 21 czerwca odbył się tu Zjald poltlada: .Alei tu niema lIeki, ni•• a żadnej
lł~dy-. Okoń, nie na.y'laj,c li" odpowieda: wiatowy Zw. Lud •• Nar., w którym wli~ło udział
około iOO o ób: włościan, robotników fabryel• 4 o ja wam rl,k, prllprowad1t, o wad, sit
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n1ch i mieszczin. Pierwsze przeaówienie w1p. Jan 8ze.iotb, któryaakrealił d,ieala ró!nyeh ItroDllicŁw i urfupowań politycz:D1cb. Nawoływał do' jednojci i poczueia obowi,zku, jako rł6wnYClh zasad organizacji narot1ewej. Po przybyci n na Zjaztl p. poiła LippgmaDa p08iedzeaie zagaił p. rejent Klliazclak
i zaproaił do prezydjum nllttPuj'lce osob-y:
Stanisława K~piDski',8 • Kun.wa, Paceńskiec.
z Opatowa, p. Boju, z Sinna, pp. Sa.kiero,
D· ra Skwar" Domllalskie,o i Aagllstyniaka
IO.trowe». Po ukonstytuowaniu si~ prezydjum
prllwoiniczllcy p. Kaliuclsk udliem ,łolu p. P'Iłowi Lippomanowi, który w 2 godlinnem przemewieniu porullył nljaktualniejaz••prawy .alIeco życia politye1nelo i goapodarezego,
a w azezególnolci spraw, reformy rofnej.
Po przemówienill p. posła uehwalono rez,luej', które brzmią: ·
,Zebrani ni zjeździe powiatowym w dniu
21/VI br. w O.trowcu nls Ka.ieDll' w liczbl
około 500 o.'b, p, wysłucbaniu przom6wiuia
p. pOIli Llppomlna na temat najaktuIlniojszyeh
lagadnioń
tycia polityeznego, jelłaoiłośnie
ucbwalaj,: zwliywlzy, te tyeie lOlpocłarcz.
kraju prz.ływa obeeaie przewlekły kryzylł
wZ1waMy Klub Sejmowy Zw. Lud.-Narod. do
wytł!enia jakDljwif)klzej energji w celu prsyIpieszellia likwidacji tego kryzy lU, drog, rozwoju pUSD1ysłu i blll,UD polikiego, a nudtwIZYltko :r;Tvróeeaia j8kD8jbaclD.iejszej uwari na
obel.y Itan o li w i a t y lIlIIej, która powinna
być zrefor.owana w tya seosie, Iby t w orzyć
jaknajwięcej I,kół zawodowycb, technicznych
i ne.ieilnlczycb. Wzywamy p. p. pOIłów do
prlY'pieaZ8ilil Ipraw1 w y b o ró w d o II a m 0rz,dów. WIprawie rdor.y rolnej komplet.
nie lolidarYlujell1ysi~ ze slanewilkiem
klubu. Poza te. wlJwamy pp. polłew do y.
trwałej i energiclnej pracy Die tylko na t'rlnie
lej •• wym, Ile i w kraja celem przeprowldl8nia
'18ilny ordynacji wyborczej do Sejmu
i Senatu, oraz do znacznłgo JUliDiejazenil iloBcl
POIleW w przYllłyeb wyborleb.
.
Dalej WZyW8.y Klub Sejmowy ZwillZku
Lud.-Nar. do zmiany kon.tytucji w m1śl
daleke liuaj,eyeh orraoiczeń dla IIIniejslohi
narodewych i żywiołów Intypd.twowycb, eru
do rO~lltrleaia IAkresn władz1 dla Prezydenta
Rleczy'pospolitej Polikiej.
Zebrani na zjeździe wyrataj, pełlie z a ufanie Klubowi Sejmowemu Zw. Lud.-Nar.
l proII, pp. p••ł6w do wytrwInia n stanowilku,
zrodaie I prolla.em Itronnictwa-.
Nl8t,paie na waie.ek przewo4nicl,cero
ach.eleno, Iby
orranillcjf dobrał kilku
clłonków z pOlZclegól.,ch kół w pewi.ci., by
w ten .poaób pow.tlł Ilrz"d orgaailacji powiatowej.
ł
Po krótkiej tly.ku.ji Zjazd lamkni,to.
J. Sz.
powledliał

sau,_

Pilica. (pow. Olkuski).
W dniu U Qb ••• po nlbełe6.twie w parafJallJ- ko'ciele, w .ali domu IQdowe,o odbyło

li, zebranie członków Liri Obrony Powietrznej
Plństwa, poprzedzone odczytem
nauczyci.ll p. WłatlyslawI leleJlir:.
Odczyt miał .za udanie wyjaśnić,
IBIczenie 'fi świecit miałf. Polska w
wojny, po wojnie i obecaie. Znaezonie lotnictwa w utrzymaniu niepodległe(o bytu pań stwo
weto, porównanie ro~woju lotnIctwa u nIl z rOI·
wojem tegot w innych pańltwach l wiele i
.ycb aktualnych 181'3duień.
241 odczyt ten b,ł bardzo potrzebny\ dowodem może lłużye fakt, że dom ludowy był
wypełniony po brz~ gi publicznościłł, przewdoie
18 atanu włolciańlkiego obojga płci i WYlla.
ehlny z prlykładnłł uwalIl, • że w dodatku
odclyt był opracowany bardzo .tlrlanie i wy·
konany bardzo d9brze, przeto 8łuehajllca pu
bUclaolie odnio_łll pr81fclziwłł korzy'ć z niego.
Bardlo c h W Alebną j ••t rzeezłl Zl strony
Zarz"iu miejl::owego koła L. O. P. P., te urq·
dził ten odozyt i npowiada nil prlyslło'ć 411·
ny ciąg od.czytów, rozwijając temat znaellnla
lotnictwa i bardzo ałuszuie, bo trudno j ...t
roklemu ogót9wi ś ledzić za biegiellI pierwlI~
rzędnych wypldków, a nie tak dokłldQie nie
pouoza, jak mądrze wypowledzilae tywe Iłowo.
Z przebiegu odczytu motna w1wnioskować jed uą bardzo po cieszając, r&ecz: oto liczny
uizi ał włv ician obojej płci D8 odczycie dowo,
dzi icb zainterelowania sit lotnictwem, te jest
pi erwnfJuędnom załadnieni em PaDltwo"em,
i iwin dczy o dojrzałości polityc1:nej najli fzri ~j·
uych Wlll"ltw nuc.du polskiego.
Ja.1ł Kosut.ki.

l'"

Kłi~nie.

Wie/Jrie (fI.W.

Pińczowslti).

Staraniem kl. Dudy-Dliewierza i kierowo
nika szkoły p. Skowerskieło pri eprowldlODO
4 dniowy kurs ,oto"soia la kobiet w Ksi~t·
nicach Małyeb.
Opró~z Kotowania w rodzinach popoł o·
duiowyeh wykładano na kuraaeh o bygi.nie cIa
kobiet, o wyehowie ciellIt, trzody chlewnej, h~'
dowli kur eet., nawet o Police iwychowaUlI
clIowieki.
Na kur. iotowania zapilałe .it 21S kobi.t,
I na oleilo. wykłady przycbodliło około 80 Iłu,
ehaezów i słuchaczek.
Kur. zakończono w.póloym podwieclorki'.,
wczs8ie tej biesiady przemawiali kl. ProbOIlCI,
pp. Kazimierz TOBlczyk, JaD Nowak i wielu inny,b.
Kars pozoltawil oprócl nabycia facbowycb
wiadomHci, wlpóln, pract i miłe w.pomniell,.
Jr. SI-'U.
J-itJJcouów (pow. Kiel«:/U).
nad Wyzwoleniem.
W niedaiel, dn. U .b. m. odbywlł .it " pfe'
koszowie wlec Wyzwolenia, Dl który. pr&tllll'
wiał po•• Chyb. MówcI wypowiedział sit 'WY'
rlŹnie %8 prorr. .em bolIlewickim, Id,! iolll"
gal lit rozdliału Kościoła od Państwa, .aj,el'
ziemi bel od'lkodewlnil, nldania mnł.j.lo'cI O •
aarodowym r6iD1ch pnJwU.j6w i t. p.
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Półbolazłwiekiego proroka I oalnpieniem
Iluchało kilkudzielięeiu gOlpodarz;y, nie Imi,e
mu si, przeciwstawić , Kiwano tylko głowami
i dziwiono się, że posłowi wszystko bezkarnie
uchodzi. Ale zjawił 8i~ na wiecu nie5pedzhł'wanie
p, B. Barczyńlki ze Zw. Ludowo.Narodowego.
8łYI"0 bzdury i padburzania wyzwolenio\1Vego
pOiła, zabrał głos i przedstawił wyzwoleńctą
obłudę i bunycielstwo ró1nych pp. Cbybew i Wa-

leroaów.
1'os. Chyb począł się plątać, krf)cić jak
plskorl j nic literalnie aie mógł powiedLieć na
l"ll obronę. Gospodarze pocztU głolno amiać
Ile) I posła, aaydzić i nie szczędzili różnych docink6w.
W obecności ,apostoła" przewrotu lIchwaIODO relolucje p. Barczyń8kisg~, wyrdaj'lce pot,pienie dla Wyzwolenill, domsllljllce się zstniejtunia ilości posłów, ograniczesia nietykalDoici
posd.kiej, z.hmy ordynacji lWyboruej. Poseł
Chyb jak zmyty poszedł w swoją Itronę.
Zaznaczyć tu należy, że do niedawna PiekOBZ6w był siedliskiem Wyzwolenia.
Czytelnik.

Zjazdy powiatowe Związku
Ludowo-Narodowego.
w niedziel" dn. 12 lipca o godl. 1 ppoł.
w baekoclnach, w llli straty ogniowoj,
Zjl.s.d dol i dtew z południowej części powiatu
WłollezowskielO.

RefsrowłIĆ będzie pos. A.. ChołlJ!oiski.
poaiedziałek, dn 13 lipca o ,odz. 1 ej
ppoł. w WI05&C&OwI8, w sall Itraży ocniowej

W

Zjllld powiatowy.

R.ferow8~ będzie
Ka zjazdy WBtłP

pOI. A.. Chełmoński.
dla wlzyltkich narodoweó... i czyttlnik'w gazet narodowych.
Narodowcy, przybywajcie j.knajliczniej I
. Sekretarjat Wojewódzki
Zwilpk. Lud.-Nar. w Kielcach.

ODPOWIEDZI PRAWNE.
P. Janowi Szelcgowi, w. i gm.

Słupia,

pow.

~o8z~owski. Naj yi.lza .umB, jakł\ Sąd może

1I.,dlie, po przerachowaniu rubli i korDu, atanOwi laC; .ł. Sum. ta jednak, le wz,l,du na
citikie paólkie pełożłni. materjalDe, mote być
PfZ8IS,d ImDiejuona do dziesiątej CZłICi, e:z.yli
19 zł. 50 gr.
P. Stanisblwowi MIlsiakowi, w. Rogów. pow.
Płti~ow,ki. Prosimy o WS""lłnie dokładnej
d.lty wysłania pien:ędzy, ,dyż w kddYID mia.llleu jest iona skala przerachowania. Racbimy
~orozumieć lit bezpośrednio lP. K. O.
P. Juljllnowi Źgjewskiemu, m. Różana-Gro
ialłlłslra. Oli budYllkÓ;V drewnianych krytych
lłoll1" w miasteczkach III kl. (do których zaPtw,•••1el, i R6taaa) _ .kładka od 1000

.0

l'.

wynolt Sl zł.•0 gr.; oti bndynków drewnia.ycb,
kr~tyeh lontem - 20 zł. 80 er. R.taRI należy
do oddziału Białolltockie,o P. D. U. W., Biały
stok, nI. Koś eiu5Zki 9.

KALENDARZYK.
- niedziela
Antoniego Z.kbr.
- poniedziałek Izajuu, DoIlliniki
7
- wtorek
Cyryla i Metod.,e
8
- środa
EltNety. Eugenji
Weroniki, Zenona
- czwartek
Hl
- pił\tek
7 braci męczenników, !,'e!il'.
11
- sobota
Pelagji, Piusa I pN.
»
•
Dnia 5 lipca, jako w )liąt l\ niedzielę po Świlltkacłll
Ewangelja św. Mateusza rodz. 5. O ilprawiedliwoact
cllr&dcija(lskiej.
5
6

lipiee

,

SPRAWY POLSKIE.
SENAT I SEJM.
Dnia 24 ClerWCI Senat lamk.~ł ,łOB6WI'
niem nad poprawkami i rezolucjAmi obrady Iwoje
aad budżetem. Przyj,ty przez Sejm budłet wy·
kazywał 4:8 miljonów niedoboru, poprawki zd
SiłDlltU wprowadziły takie zmiany, te oltatecln8
%Oltawienie zamyka si, 213 tyl. zwyżki. Wedle
art. 14: ulltawy skarbowej Przyjłto poprawk~,
Imierzająml do roz~i"gD i ~cia prawa kontreli
plirlamentarnej komisji długów pad.twowyeb
na Cimilje biletów zdawkowyeh. 'fi końca Ss..
nat postaaowił odwołać pełnomocnictwa, oilielon. lZł\dQwi co do uat8nowieoi" ceł wywozowych GB płody rolnicze lub wydawanie ukazu
wywozu płodów rolniczych.
Zamyksjąe obrady, marno Tr4apclyński
wyraził uloaaie komisji skarbo1Jo, budżetowej
i jlj przewoiniez,eemul len. Aiel.anowi za
pract i .adzieję, ii w przynłości r:ił\i pOltar.
lit o Izyblze wygotowani prolimia.rll, by
aoina był. w CIII buit.t lałatwić •

'" rozpoe1tły lit
T'iO! inia* po połudalu
obrdy Sejmu .ad rer_ra, rołn,. Projekt
ultawy r feruje p.I. lIakul.ki (Pia.t).
DYlkalj, Oi_ln, rozpoczął kier.waik .ia.
refor rol.ych Radwan, który "akuał, ii rofor a rolna jlst konioczno'ci, ekonomiclIlą,
wyply.ajl1e, z prz.ludnienia wli. lnu padahra, jak Czeeh.słowacj., RUJDuuja, JUłollawja
altoDja, Łotwa, lałatwiły jut reform t rollIII:
Obee.a ultawa przyczyni lit w Inaclnyna
Itopniu do pOlpielzniejszero u DII uBuniłcla
dawnych atollunke,.,. Dot~d rOlplf~elowlno
w Polsce I I poiredaictwea unQd'w zie_ski,b
120 ty I. ha, prlu instytucje do tei powołane
190 tyl., a przez prywatnyeh włdcicieli lit tyl.
raze. tedy Iparcelowano 57' tys. ha po.itaz)'
120 tyl. włalieieieli, nieliłZllc os.dniatwa wojIkowa,e, kt6re objtło 7000 objektów, rocznie
prln~ada przeelttaie UO.OOO ha.
Z p".dltl.lcieU .trouielw ubieraU Cłol
p. p. Stani,aki. (Zw. Lad.-Nar.), PoDiato ••
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(Wy.zw.) i iommerstein (żyd). Bardzo rzeczowe,
spokojne I taktown& prz.mówienie peso Stani8~kisa było przyjęte życzliwie, mówca w imieniu
Zw. Lud.· Nar. zapowiedział wni~lieDie Izeregu
watnych poprawek do u,tawy, . od przyjęcia
których uzaleini ł sŁaDo wisko klnbu. P. Poniatowski oczy"ilieie zachwalał radykalny, dama·
gGgiczny sposób załatwienia spraw".
Cliłe posiedz.nie S"jmu daia 25 ezerwea
poświęcone było dalnym obradom nd ustaw"
o "parcelacji i 08adaietwie·. Głównym punktem
r8nnego posiedzenia hyło iwietne przem • "i.nie
pos. Stroń8kiego (Ch. N.), jakkelwiek może nieco
w' zbyt oBtrej formie w"pewied~iał się on prze·
ciw ustawie. Argumenty, w"auwane przez pos.
Strońlkiego, są nast,pujące: Maleje wytwórczość rolna, wy!ywienie ludności i wojaka Da·
trłl tia na trudnośoi. Zmniejszeaie prodl'kcji musi
wpłynlłć na podwyżkę cen. Większa włuność
nie zdoła w tych warunkach wytworz"ó to sama,
gdyż nie znojdzie kredytu. Nas~pić musi obni·
żenie siły podaŁIi.wej . G r lpodarstw8 skarłowa
ci ałe i bezrolni nio zDajd" 1V uBŁawie t€go, czego
po niej się spodziewaj". Proponowana m;tawa
narusza Kon.tytnej, zarówno co do przepisów
o wywłaszczeniu bel edlzk.dawaais, jak i w zakresie tyGh przepisów KODltytut'ji, te kaidy
obywatel ma prawo dochodzić prz6d sądem
swoich krzywd i strat. Poseł · Stroński zapowiada, że Idub jego prz" glolowaniu odwoła
się do Marszałka jako stróża Ko.Dstytucji. aby
oświadczył, czy ustawa jeat z nią zgodna. Przemówienit. pOI. Strońsklego przerywane byłe
nieustanu.i. tupaniem, wrzaw" i knrkiem na
ławlleh Wyzwolema. Przed południem prócz pos.
8troliskiego przemawiali PO!. Bitner (Cn. D.)
i pOi. Małak i ewicz (Kat. lud.), którzy w zasadzif!
Sil za usta wą, lliIaj, jednak pewne zaltrzeienia.
Po południa prlemawiał pos. Witos. Zajął
on stanowilko zdecydowanego obroDcy projektu,
jakkolwiek zapewnial, ił i en go nie zadawal8.
Przemówienie sw. ,al"ięeił w całośoi wyłączni.
niemal polemice z zastrzeżeniami, które żywią
klub" wohec projektu. Obssedł 81, bardzo de
likatnie z demag9łj, lewicy, kt6rej zaledwie
dotkn"ł 'fil jednym ult~pie, natomialt ostro wal·
czył z wywodami pal. Strońskiego. Cbwilami
wychodził leń dawu.y trybun ludowy I cl8ilchv,
gdy szedł razem z lewicą, ehoe widać było, iż
były premjer usiławał lię miarkować w · ergu·
mentach. Naogół p. Wito8 nie miał uczl}śliwego
dnia i niepotrlebRie przymilał si, Wyzwoleniu.
Po pos. Wite,ie prI.mawiał pos. KWllpińsld
(P. P. S.), którego Wyzwolenie spotkało tupa·
niem, gwizdaniem i okrlykami. Zarewno pos.
Wit08 jak i pos. Kwa,iński oświadczyli się za
••tawą·
Na posiedzeniu do. 26 ub. m_ wypowiadali
swe staaowisko wobec rdorm" raln"j prz.d
stawiciele małych klubew. Niemiec Sllm!lcher
wyraził lielne zutrz,ieaia do ustawy. Przed8tawiciel N. P. R. ' pos. Nader obawia li, bardzo
o 101 robotu.ik'w IkDtki•• wykonania wadliwej
ultawy i oa lalatwieaia te,o zaladnienia uza·
leinia ItaDowisko klubu, ltO••uJlta P.IICIUk

Jlt ł1

w imieniu kilku towan!lzów i Niezal. Partji
Chłopllkiej

WoJewedzkieło, oświadczył si~

za

odrzuceniem całego projektu "pańskiejc. astawy.
Pos. Pluta (Zw. Chł.) pl6tł jak na wiecu wRze·
szowskiem niestworzone !'leczy, atakował ,łów ·
nie "Piasta C , o 8lłmej ustawie powiedział słów
part zaledwie. Pos. Okoń zalecał wywłaszczenie
bez odszkodowania na. wzór sowiecki, z czego
byli bardzo zadowoleni wylwoleńe".
Nil tem zakończono dy,kusję ogólnI! nad
projektem ultawy.
Anrielscy parlamentar~ygei o Polsce.
Przed odjazdem z Tczewa do Berlina, prze·
wodniClący del.,acji angielokiej udz:i.lił przed.
sławidelowi urz~do ".j prały wywiadu, Z8wie·
raj~cego ogólny GBttlt cny rzut oka na rlzul·
tat wycieezki w Polsce.
Polska,- powiedział p. Hannor,-opier. dljli aj swój byt polityczny na trwałych pod sla·
wsch. Jej bocaclwa naturalne III wielkie, jej
rola w szeregu p!ństw świata cywilizowanego
bardzo watoa, i dlatego dalszy pomyślny roz,
wój ekcnomiezny Psń atwa Polskiego jest 18'
pewniony.
Na pytanie, jakie wrałenie wywarł Da de·
lelatach Gdańsk, w związku z p(t~I.d8mi, jakie
wyrobiła sobie deleglftja o Polsce i jej potrze·
bach gospodarczych, Sir DawsoD i Hannon od·
powiedzit)i :
, , Korytarz G:lańsk i jest istotni. polski i ta·
kim musi pozostać w interesie zarewno Polski,
iak i Gdańska, który powinien w interesie wła·
snym iść na ręk, Polsce. Wiemy, że polska
w uprawnieni eh, prz"znanych Gdańskowi, po'
s:da dal~j od traktatu wcrsslskiego. Na filkt
ten zwróeiJiimy uwagę gdańllczan. Je!eli Pol:
aka potrzeouje Gdań .. ka, to Gdańsk bez Polski
mo:e być tylko martwym portem. Wolne m.
Gdsńlk powinne być w ścisłej harmonji S,
swym suwerenem-Polską . L,ży to nawet w in·
teresie ogólnym Europy. Zwróciliśmy na to
baclną uwa" i obiecujemy sobie dołożyć po~
t"m względem wszelkich, leżąc"ch w naslłJ
mocy stluań.
Wojna cłowa z Niemca_i.
Wymiana towarów mitozy Polik, 8 NielD'
cami odbywa się oormhlnie, mimo staau iel'
traktatowego, z w"jl4tkiem towarów kontYleno
towych.
R'Illd polski opracował jednak listQ tO'tVI'
rów, kterych przywóz z Niemiec do Polsli bł
dJi. bezwlględni zakazany.
W lwią zIm z trudnohiami rokowań baudlowyoh I Niemeami miniiter przemysłu i h.D·
dlu Kblrner, wyjaśnił przedstawicielom pr.'Y'
Ź8 opór Niemiec w Iprawie wywozu polskie~'
w,gla byu.sjmniej nie IIszkodzi Pollee, a odbiJ'
si, jedynie na samych Niemellh, którzy .praw1
gaspodarcz. pl"CZIl ze Iprawami polit"czn.PlJ'
MinisŁ"r wyrata nadzieję, te znajdziemy o •
biorc6w na węgiel w inBych krajach, gdy t potrafi on konkurować I innym węglem za,r"

niclD11U.
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.łtdzynarotlowy

Kongres r.laiozy
w Warszawie.
W dniach 21-24 clerwca obradował
wWarIlawie międzyusr(jtlowy Koniro8 rolniczy.
Na kongres puybyło trzystu przedstawicieli
.5 pl6stw. Pelak, reprezentowało 200 delegatów. Otwarcie Kengreau D8Iit,pił. 'fil obecności
p, Prezyduta Riplitej i prze411tawiGilli nqdu.
Obradom przewodniclył p. K. Fudakowski, pnles Contr. Tow. Rolnicze~o. Konire. powziął
długi szereg ważnyeh uchwal.

I Wystawa Pomoraka w

Grudziądzu.

Dnia 26 elewea otwarta zoateła w GruI Wystawa Pemoraka. Wsstawa przedBtawia si, wprost świetaie. Otwareia wystawy
doko••ł p. Prezydent Rzplit.j, który Da baokiecie,
wydanym z kazji .twarcia wystawy, wYcIelił
przemówienie, które podamy w Dastępnym nu·
merze.
dzi~dzu

Dla dzierla wców rolnych.
W Ministerstwie Rt:f,)rm Rolnych opracowywana jest obegnie Dowala do ustawy o uwła
uczeniu długoletnich dziedawców.
Opraeowuje się też projekt ugtawy, reguluj~eej Ipoleb zapłaty za grunta, przyjęte na
mocy ustawy o przymu80wem uwłaszczeniu
zi.mi.
Thuguttowców.

Stsrzy i nowi thuguttowcy majll ciągł8
Młoelzi tłmluttowey z ,,~Iubu praey·
zwrócili się do Marsz. Rataja z prolh'ł o opinj,
co do mandatów, których zrzeczenia się przez
nicb dom81sjll si, eks-thuluttowcy. lr1arazałek
spraw, skierował de s,du marsz!!Jkowlkiego.
Warto tu przyp mnie e, ił najmło81i Łbu·
,tUow.y :I p.d loaku p. Dłlblkiag po Bw,m wy8tąpi.niu :I "Piasta" otrzymali z PSL. taki, limo
t~d'8i., które całkowicie zlekcewaiy li. Teraz
gdy naat,piły rozłamy 'fi{ Wyzwoleuia, lami złl
dajll tego lamego, Da co si~ bar.zo niedawno
oburzali.
kłop(\ty.

,.a·

WI A D O M O Ś C I Z A G R A N I C Z N E.
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Japonja i An«lja przeciw ClIinom.
. Zaostrzające liIi, sŁale stosunki w Chioach
ywołują coraz wi,klZi zaniepokojenie w Anglji.
Angielska Rada l\Iinistrew Zlltaoa wiała się
się nad śrołłkami, jakie należy pl'zfdlięwziąć
wobec Cbin, wlpólaie " iDuemi mOł8r1twami.
Puewidujłl, te Jap9nja wy8t~pi wspólnie
z Angljll przeciwko Chiaom i wyśle nawet do
Chia wojska terytorjalne.
Rząd angiellilki liczy rewoiei na poparcie
Francji, ktera zam!erza Itanowczo wystąpić
'fi{ Pekinie prz oiwke oba cnym rozruchom.
Obecnie rOlrllchy rozsz.rzyły się już ua
Mandżurj,. W Pekinie odbyły si, nowe demonstracje przed pOlelltwem In,ielskiem.
W przemewi,niu lwem miniater aDgielski
Chamberlain (Czelllberlan) wyraźnie zaznaczył,
że rozruchy w ,-,hiDach 14 &ziełem agentów
obcego mocarstwa. Pe mowie można było wy ·
wnioskować ze słów Cbzmberl8ina, że tem
obcem mocarstwem ą Sowiety.

Opieka społeczna nad niezdolnymi do
pracy. W zwiąlku z, sprawą lZl\dowej opieki
i pomocy nad rob,toikami, ate!ranymi pracą
i wiekiem, Państw ewy Urząd POlrednictwa Pracy
i Opieki nali 'Wyc.odśc.mi w Kitleaeh (Zamek
Nr. tel. 37), podaje do powlzecbnej wiadomości,
iż ro!pocl.lł już rejestraci. rob.tDikó w, Iiczą
cyeh około i ponad 60 lat liyeia, którzy przepracowftli w zakłada eh pracy około &0 lat.
Zgł sza6 ai, należy w biurze P. U. P. P.
w godzinach urzędowych, przyezem nał~zy posiadać dowód osobisty, oraz owentualnie liwia·
de8tw8 z całeio okresu swej pra ~y. Do reje
straeji z,łslUć li, wiani przłdewazystkiem ci
robotnicy, ktÓrzy jai zoatali zwolnieni z pracy
z puyezyny p denłego wieku.
Dyrekcja Liceum Handlowego Izby przemy-

Przewr6t w Qrecji.

,.

Zbnntowani prze!iłaU prezydentowi ftepubliki Greckiej odezwę, uznając, obecny rząd za
nieistnie jl\ ey.
_ Po tym zamachu gen. Pangalos itlsnął na
czele now go rządu.

RÓŻNE WIADOMOŚCI.

I....

Kłopoty

7

WiadomolIci :I Ateo clonosz~, że oficerowie
ClI'aizonu w Salonikach poatBnowili zażądać natYchmiastowej dymisji rz,du Michalopulos i utworZtllia rz,du wojlkowero pod przewocinietwem
Cen. Plo,alol.
Oficuo'fllil njtli .iur sztabu generalne~o
1f S.lo.ika~h, gmach poczty, dworzec i w8IyBtkie
illllChy wojskowe.
Nalttpnie zbuntowani eficerowie wydali
1Jojakowy komlllllkat, donu1'łcy, że rewolucja
~".owała pełożenie i nie napotyka nigdzie na
'den opór.
Flota pod przewodnictwem admirała Hadliktrjako. PUyltłlpiła de te,o ruchu.

słowo-HandloweJ w BydlolZCZY (Chwytowo 12)
zawiadamia, że przyjmuje 8) do Lie um Han-

dloweio (dwuletnia uauka) - uczniów z uk oń
czoną klasą 8Zóstll gimn , b) na Roczny KurB
Handl. Ż.ński - uczenic, z ukończoną kła ą
8Zóst" ~i.n., lub szkoł)' wytłz., c) na R8czny
Kurs Handlu drzew.m i ziemiopłodami - 8 bsolWintów gimn. (8 kla8.), d) na Wieczorne Kuna
Handlowe.
Dochód z kwesty w Kielcach. Ruta Szkcl
na Miejska ainiejszem komunikuje, że kWIsta
w dn. 21 czerwca rb. nI! d8iywienie dzieci bied·
nych ukół powsZichnych w Kieleach dała zło
tych 735 ir. 3, Jednocz"nie Raja Szkolna Miej-

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

tka Bkłada pedaitkewaai-e o••rodaweoDł, nan8zyoiel8twu Izk6ł powllecbnych oraz oBobem,
kt're brały udział czynny w tej kweście•
• 1119'0 '.terci oł la.ochojów w Ameryce.
Ameryka Inowu zdobyła rekord, tym ran.
jednak 'wia~ez,ey Ił bezprzykładnem leb.wlteniu tycia ludzkieio. pto w roku ubiegłym
w StaDleh Zjednoez9nyClh 25 000 olób, a w tej
llcsbt.l0 tysitcy dzieti poniollłQ imierć wskutek przejechania poeiuami kelejowymf, IIlm,,ebodlllai r innymi 'rodkami komunikacji. Ogółem rlDy wlkutek leło rod_ajn wypadków odnio.łe 700 ty.i,cy osób, • IZkody materjalne
oeenione zoatały na 500 miljonów dolarów.

. ~~~~-~~~-~~~~~~~
II ---~~~~~~-~~~-~~' Ił
II
Jedyny polski
l.

II

II
II

II

~azyn

kapeluszy i czapek

ul. Duta Nr 11 w Kielcach
poleca sl~ Sz. KLIJENTELI.
--~~~~~-~-
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DYREKCJA

GIMNAZJUM KOEDUKACY
I
I

Wydziału Powiatowego
Sejmiku Wbszczowakiego w Szczekocmacb

(gimnazjum typu humanistycznego,
••
z prawami
••• lawiadamia, egzaminy
dla
sit: po wakacjach dnia
• 27, 28, i 29 s1erpuia
b. r. o godz. 8 rano.
I=
roku szkolnego l-go
••
•• Do podania za egzamin 5. szkolne,
••
szczepienia Olpy, metrykftl urodzenia,
za
w klasach od do
szkół państwowych)

że
Jłlcyeh cdb~dą '

nowowstępu

PocZłltek

wrzełnia.

Opłata

zł.

należy dołączyć świadectwo

II I

W. BlASZCZYK II

n.

• • • 8,.811-

•

I•

II

świadectwo
Opłata
naukę
3
8 włllcznie
25 zł. miesięcznie. - Przy Gimnazjum 2 bursy,
oddzielna dla chłopców (miejsc 50) i oddzielna
dla dziewcząt (miejsc 30). - Oplata miesi~czna

w Bursach za całkowite utrzymanie 30 złotych.
Informacji udziela Sekretarjat Gimnazjum.

Adres: Szczekociny, 'Wojew6dztwo Kieleckie, st. kolejowa S,dziaz6w, skąd kolejka.
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ZAKIADY RZEi.IARSKO.STOLA.SKII

"MODEL"
Spółka

z

0llraniczonł\

MI'łUu ...... e';IIIłł.IUłI ..IIII...""llłłl ......I"....,

---- WACŁAW JAGNIĄTKOWSKI ii
ł
=
iKieleckie

odpowieozialno6ci,

So.nowcu, ulica ZYimuatowaka 5, teJ. 4-11.
Mam lancz,t zakomunikować W. W. Ducbowień
stwo, że przyjmuj, wlzelkie zlmówienia na roboty rletbiarskie, jako to: Ołtarze, ambony,
konfesjonały, ławki, stalle, feretrony, eyborja,
rezurekcyjne, krucyfiksy, figury i t. p. we
wlly.tkich ItyIach.
W

Za kierownika

J. Bratek.
ziemi,
lit)
KupI-__y 8poddo 10 mórg
z Ilbudowanlami, w odnllłającej

oir~d,

l.,lości kilku kilometrów od witksz .. go miasta.
Złoszenia wru z cłn, przysyłać pod adresem:
Kiolce, gmina Morawica, ukoła pow.zecbna

P. K. U. Miecbów na imię Romana Rozmusa,
or,anisty I Gorenic, ohecnie zamie8zk łs go
Taroawie, poczta 8ędd!lZów, siem. Kielecka.
wydany przez
Zgubi-ono dow?dosobi,.ty,
maclItrat mlaata BUlka, na

imit Franciszka Michalskiego, umieszkałego
W BUlku, pow. Stopnickialo.

"

Chemiczlle ;

:

:

i
!

!
!

-

i

ł.

Kieloe, ul. Ripoteeua 21, tel.folI 9S.

Poleca po cenach najniiIZych :
pastę i eliklir do zębów, wodę koloł1sklł,
gliceryn~ zgęszezoną do rllk, udelikatnia·
jący cerę goldkrem i inne kosmetyki; pa:
atę do obuwi wszelkich kolorów, pastę
do podłóg, a ti'am8nŁ, tUSl i t. p.

"'II'''II'"IIIII'''IIIIII'"IIIIII'''IIII'"IIIII.ItQ~ ~

MASZYNY DO SZYCIA
z

w Brlezinach - Brodowski.
ksiqieczkt wojskowq i karte
Zgublono
mobilizaeyjną, wydaD~ przez

Laborałorjum

gwarancją długoletnią

ROWERY

i

"PEGOT"

firmy

,

,.The KASPRZYCKI COMPANY'

jedynej chrze6cijańskiej firmy, która dostarcza tylko ~~
lepszy towar naJnowlzeJ konatrukeJi i za gotówk9 I
;-; ;-; raty, pOlIiada na Ikładzie ;-; ;-;
DOM HANDLOWY AdoH Lipczewski, Kielce (K?lejo1l'~
Sienkiewicza 31, i Alebander Kamiński, Kielce Zieloni
Na miejscu waraztaty reparacyjne i cz,ści do WIZY8~~
Iystemów mauyn. ;-; ;-; Dla PP. Nauczycieli U!lt~p
.
Składfabrycz. wWarazawie, Marszałkowlka 153, t81.10 1-51,
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