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RADA NACZELNA ZWIĄZKU
LUDOWO-NARODOWEGO.

,
·•j

i

•

ł

S

i

J

W dniach 27 i 28 czerwca obrado:tVała
"Warsz8wi Rada Naczilna Zw. Lud.-Ntllod.,
przy b. heznym udziale senatorew, posł ó w, delecatów wazYltkich województw i redaktorów
pi.m demokratyczno-narodowych.
W obradach uezł8tniczył i brał żywy udział
prezes hOllorowy stronnictwa - Roman DmowIki, przyczyniając się w wyaokilll stopriu do
postawienia obrzut aa wyąokim poziomie.
Przeamiotem obrad ·yły nai."a~ni0jsr.e zagadnienia bytu państwowego Polski: mocar
Itwowa reI Polaki, Dssza Iytuacja i polityka
ugraniema,. zagadnienia aamorządQwe, l.forma
rolna. Prenl klubu pos. Głąb 1 ński zrffl3rował
Iprewy p oli ty k i
w n ,tnne j, kW'ltje
ekonomiczne i finansowe, a prezes zarządu lłew
Q~go pOI. Załuska i człon kowie prezydjum stronbletwa przedstawili prace organizacyjne.
Rada Naczelna zatwi raziła linj, polityki
klubu parlamentarnego, wyrAi jłlc mu z ufanie.
Zarz'ldowi Gl' wnllDU podziQkowallo za 'tV zecheh'olla" działalno'e I przyjęto jego sprawozdanie
(o wiadomości.
'. Prezydjum klubu parlament raego wyj.·
Inlło, te rozmo y rz~du z łydami prowadzone
,,, I inicjaty y rządu, bez porozumienia ze
Z",. Lud .. Narod. Wyjainienie to Rada NaczeIn
PfzYj,ła do wiadomości.
Pos. Gł~bińllki w ekonomicznej częłci swego
r!feratu podkrdlił wybitny wzrott etopy Iytlowej w Pols t. Powoduje to lzer trudności
roapodarczych i finouso wyeb. Nadmiernie wiele
~?daje lamo państwo i daje teJll zły przykład
? Ywatelom. Rada Naczelni zwróciła UW!"
I na .to zj Wilko, d,ma,aj e si! od klubu wy:arcla naciaku na lZ'ld w kieranku o Ił z C Z fi dolici w wydatkaeh pańatwowycb.
. Na położenie mitdzynsrodewe i zadania
rOhtrki lewn,trznej P Iski rzuciły niezwykle
ntereauj~ce lwiatło przemó isnia ROlDlDa
Ino Iklelo l r fllat poiła Kozicki910, jwiad·
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eały rok 7 złotych

20 gr. Za
80 groazy. Za
mieaillc 50 croazy. PojedyAczJ
numer 15 gr. Ogłoszenia: 20 er.
za wiersz milimlłtrowy.
Za

kwartał

1

złoty

czące o czujności, energji i twórczo'ci my'li
demokratyczno- narodowej.
Ze Ipraw aktualllych na terenie sejmowym
wyauDęły li, ponadto dwie: li a m o r :& ~ d i r 8f o r m a r o I n a.
W Iprawie ustaw 88 orz,dowyeh. cho~zi
Związkowi przediw8zy!tki.m o ubelpieezenie
z w 8 r t o ś c i w e w Ił ę t l i n e j p II ń s t wa, przez
zabezpieezenie ospowiedniej roli Ilarodowi polIkie.u, oraz przez uauaięcio z życia umorz,dowelO pierwiastków politycznych, do czego
prowadzi pi~eioprzymiotnikowe prawo wy.orcz••
Co lit tyczy refor.y rolnej to Z w i ą lo o k
L u ft o o - ~ ar o d o w y ~ , ł Y d o p r I e p f owad ~ v n i a u i t a w y o re f Q r m i. r f) l a e j, d omaga się w niej jednak takich zmian,
które 811 niezb,dne dla zachowania zalad prawolZł\dnoici w państwie, oraz
dla wzgl,d6w i08podarczyea, prze~e
" .. ystkiem dla etrlymania w całoici war.nk6w,
omoiliwiaj,cycb rozbudowę długoterminewego
kredytu rolulo. Odpowiednieh poprawek tło
uchwalonelo prlll komisj, tekatu uatawy b,dą
przedstawiliele Zwi~zku Da terollie
jmowJlD
brollili lo cał, Itaaowezojci,.
Na podkreilenie zl8łu(lIje .r.hwał., wlywaj4ea kluB tł. ~łlllZ.j akoji w kierunku popareia polakiolo ru iOlła i handlu. Ssybki
przyrust polskiej ludno'ei powinioll rnaletć dla
liebie podltawy bytu w mialtacb, w dziedziaie
hanalu i fumielła, tak silnie opanowanJch prl z
wrogi Police tywioł łydowIci.
Obrady Rady Naczelnej Zwi~lku wykasały
wreszcie, te rozbudowa orisnizacji lit rOZllllU
i te jej wpływy w kraju wci~t 8it wzmagaj,.

REZOLUCJE RADY NACZELNEJ ZW. LUD.-NAR.
uchWAlone w dn. 27 i 28 ozerwoa 1925 f.
I
1) Rasa NaCI lna Zw. Lud.-Nar. plJIyjmuje
do wiadomejei 8prawoldanie Zarządu Głównego.
wyraża podzIękowanie za w zecbatronn2ł ielO
działalno" i wzywa or,alliz8cje miejlcowe Zw.
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Lud.. Nar. do wytęłonej pracy z Zarządem Głównym na czele.
2) Rada Naczelna Zw. Lud.' Nar. po wy·
słuchaniu .prawozdanis z działal ności Klubu
Parlamentarnego Z 'N. Lud.-Nar. wyrata mu la·
ufanie.
3) Rada Na6zeln8 Zw. L. N. przyjmuje do
wiadomo ści wyj8!ioienie Prezy djum Klubu Par
lamentu nago, te konf5reneje rządu 21 pnedstawieielami . Klubu tydowskiego I~ prowadzone
I inicjaty wy rządu, bez porozumienia ze .tron·
nictwem.
4) Rada Naczelna Zw. L. N. wzywa Klub
Parlementsrny do wywarcia silniejszego nacisku
na rZlłd w kierunku przeprowadzenia zna~zniej·
nych oSloz~dnoici w wydatkach państwowycb,
celem utrzymania ró wnowagi budżetu.
II
1) Stojąc nit z81sdniczem stanowisku, że
lamo rząd terytorjalny jett uzupeł aieniem, 8 nie
przeciwltawienie m eentralnej acbninilitracji p ań
Itwowej i jako taki powinien utrwalać, a nie
rOlluźnid zwi~z k poszczeg 'lnyeb ziem Rzeclypospelit j, Rada Nacl@}n8 Zw. Lud. Nar.
wl~wa Klub Parlamentarny,! aby w usławodawshne ~&lBo.rllłtłowem, ZgOd~ł8. z przepisem KonItytnłJ ', d"zył do re81~ego uJ.,~]a sprawy nadzoru
państwowelo . nad. dZlllłalnośclłl. samorz,du, ",!yrai.~ącego Sit przedewuystklem w zat W141rdzemu prllZ w!adze rząd we pacho ząeycb
I wyborn O~ł no~ wykonawczy b sa orząda.
2). Stwlerd~aJIl~, to syst.em wy bo~ezy, t~k
zw. 5 CIO pr~ymlotmk~wy! Ole zab~zplecz~ IQtaresu p~18kl.go na ZIeml8C o mleillln J narodowoiCł, Rada N ezel~a !,~ywa Klub P.arl~IR~nt8rn~, aby .ile mo~noI!lCl,.w ,?orozumlemu
I inn.ml . stronmct~aml POllkl!~I, w drodze
pluralno'cJ, lub kurJI narodew selowycb, dąiy ł
tlo zabezpieczenia praw ludności polskiej, jako
tej, która dla państwa poniosła t pono IIi najwitksze ofiary, prZedeWI'Eystkiem laś
utr alema polskiego charakteru miast.
3) Odpierajllc z całą . ta owczoieiłl zarzuty
8tronnictw lowicowych, po Ilwiajllce Zw. L. N.
o dllbni do ocraniczenia praw PQlitycznyeb
szerokich warstw olikiego narodu Rada Na11>
,
nelea Zw. Lad.-Nar. Itwierdza, *9 w wllco
l) ustrój sam rządu w Polsce Z. L. N. ki ruje
li, wyłącznie dobrem narodu i państwa, jako
całoalci i zgodnie z tą zasad, zwalclać będzie
wszelkie zakusy mniej Ilości narodowyeb, po
pierane przez niektóre stronnictwa polskiej lewiey, Imierzające do rozlDźDi~nia we aętrsnej
spoistości pańitwa polskingo.
4) Cel m przygotowania ladno ści do prowadzenia IImorz~dów należy w ustawie pn."'
widliee kolejn wprowadzaaie
mocy obowiąlu,
jącej ustaw I.morzl\dowych w p zczagóJnych
województwacb i po i' Łach. O kol jności de.
cyduje rząd (RadA Ministrów).
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III
1) Uznajllo potrz b

popr wy ustroju roIBi gO W Pel ceJ raz Iwi,tlZ nia obszaru zdrowyeb ,olpodar tw włoioiańJkicb i atoj" na

grnncie urzeczywistnienia tej potrzeby w dro·
d_e ulJtawodawczej przy ponanowaniu
praworzlldsośei i uw!ględni e nhl zachowania wy!
wórczośei krajB) Rada Na~ztllnl! Zw. Lud.
po wysłuchaniu sprawo:! lania Klubu Se
solidaryzuje lię z zajętem przez
Klubu na plenum Sejmu Btaoow skiem i
Kluby : Sejmowy i Senatorski do Ipowod
. prz prow.dz~ nia koniecsnych zmian w ustawie
o parcelacji i osadnictwie.
2) Rada Naczelna Zw. Lud.-Nar. przyjmuje
I zadowoleniem do
iad0 ości przyśpie szenie
na wniosek Klubu Z. L. N. uchwalenia proj.
ustawy o poprswie podt!tku obrotowe,o i wzywa
Klub Parlamentarny do dalllej akcji w kierunku
opieki nad polski.m rzemiosłem i kupiectem.

PRZEMOWIENIE PANA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ NA OTWARCIU I·ej
WYSTAWY POMORSKIEJ w GRUDZIĄDZU.
"Znojąc W8SZ~ z8.mi{ow· nie do pracy i uroie'
j,tność organizowllnia si~, nie wątpiłem, że ta
. pi~rwiza wystawa po.oraka, mająca zobralo
wać wIsze wysiłki i rozwól rolnictwa i prze·
mysłu, wypadnie dobrze. Musz, jednak przyznał,
ź. oczekiwania przekroczone zOlJtały przez ntczywistość, jaką mi daliicie. litotnie, należy
tł wystaw, nalwać nietylko pierwszą, ale
i pierwszorzędDłl.
Cheiałbym, aby jaknajwięeej obywatlIł
Rzeczypospolitej skierowało Iwe kroki do Gru.
dziądza w celu przekonania lię, jak c I n ~ ą

dzillnic, jest Pomorze, Jak dlie lnll
p r a c n j. i orraniluje lit
. ' . .
o.
. ~,8.~okrot~le w pr~em.6w~emach Iwych wIP
1
mlllahsc.le o nle~?koJu, . laki .u WI~ wyw?ła:.
po~łos~1 o re wI.ZJl gramc. ~Idlę, ~~ le nle~ci
kOJO nie zmniejszyły w.BlzeJ c~~el.1 Idoln~a.
do pruy, lee.~ prz~ciwBle, z.d~olły Jed!lą z cz'
Il&Yc~ zalot, Jak, .~, .szczycI~le, energJ~. ~t
~OIW.l,k ,?odkreslahsCle. t~. wJelk, wnz, lalIIQ,
ze hClyCI tylko na II.bl. samych, to mU ę
• , ł
P
. j t tylkO
przy po~D1ec, e sprawa omona Dl~ 8 .
fi
wyłąc.lme spraWił WIBZą· Sprawa ta J.!IJ~
POliki .całeJ, Ipr~wą. jej ęglyst.ncJI I i a dni'
rz,d, ,z ł!-d el1 Sejm l żaden puzyd e.n !ele
dOPUS~l do. te~o, aby pnedl.tawI CI la
Po1s lu ~1l'ledh do It?ł~, mająceg o rl"
P!Sed~l~t obrad rewI~Jt na~zycb giGn l c: Nie JOlt to tylko. mOJe OS7bllte . prl: to
!lanie, cbcę wal!l ~trwahe. w prze~onaUlu, ł "ił'
Jest UClUCle całe) Polll\n. Nleazclęine CD
afl '
' i k'leod y I e.k ce~azy
. l"II'!lY·aprDli'
wa 118). ~rI es ..·ło s~,
!'ybrzeza morskieg.•, )ui IIQ ~le powtorz,
b
Jełt t~ po~Sz.cb.le zroz~ lał~, te ~ ~oł:e.
Odpo~~fled~lalayc~ p!głosk! te Dlepoko]1l Dle ~
wołuJą. NIepokOIĆ II., mo~e ten tylko, kto ty!'
chwilą, lecz kaidy, kte patrzy w przyll~oŚĆ, ~I~
może mieć wqtpliwości iż P o Isk a j est ~I~
p o d z i e l n ą, Ił Pomorza nieodł,c1nll jej CZę8CI~
i Polac)' shn" jak joden m,t " obr o
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ie c ałoś ci Rz e c Iypo sp o li te j i pr z y n a·
etno ś ci P omorz a d o P o ls ki.
To przek.manie niech wzmocni tych, którzy
ją si-Z zWłitpienin i z8pewni spokój ducha
pracy.
.
Nikt w Polsee nie będzie handlo·
.ł zieHli~ polską, tembardziej, gdy
na prowadzi Bas do morza. Za ch ę ca
was do poz~tywnego tr.s ktowanla sprawy,
ns !dwojon@ wysiłki wroga odpowh~ dzieć
.n..,,,\lI""
pracą - jeszcze raz 'A'zn08z9 to at :
żyje, niech się rozwija Pomorze nil ch wałę

I'"

wysłuchallo
podziękowano serdeclną owacją.

Mowy Prezydenta

w skupieni.u

Sandomierz.
Wydz. Sejmiku Sandomierskiego.

wr6ciła z powrotem na Wydział.
Tem tylko da siq wytłómaczyć zd umi ewający
wprost rezultst gł sowania Wydziału, który
wbrew s wojej poprzedniej d~cyzji i wbrew powtórnej uchwale Rady Opi kuńczej . odda ł 4 głosy
Z5 Offmanem, podczai gdy za p. Górskim gł o
sowali jedynie p. F ranci8zilk Ś ~ie żyńlki, wła
ś ciciel maj • .zurawica i p. Gustaw Skotnicki, administrator dóbr Ł oniów. Obaj wymienieni człon
kowie Wydzisłu bndzo en6rgiclnie zaprotestowali przeciwko takiemu stanowilIku większośCIi,
zdołali uzyskać j6dnak tylko t yle, żs Offmanowi
kontrakt dzierżawny przedłużono na rok.
J asnem jełt, ż e w Wieprzkach i Ozimówce
pr zez rok gospodarczy 1924/5, gdy Offman miał
przed .ob~ perspektj'w, sunię cia, gospodarka
była prowadzoiła niżej wszelkiej krytyki. Dośi
powiedzieć, że w roku 1925 ziemniaki sadzono
w dr ugiej połowie eZ6r WC8.
K west ja salszego 108ft e bu folwarkew była
w zawieszeniu aż do dnia 26 czerwoa, w któr ym to dniu wrdział Sejmiku, korzylt jł\C z nieo·
becnoś~i pp. S wieżyńskiego i Skotnickiego, wypuścił Wifiprzki i Ozimówkę M. OffmaDowi na
lat 12, licZłlC od dn. 1 lipca 1924 r., przyezem
poza wysokoacią raty dzierżawnej blihze wa·
runki kontr ... ktu dzieria "Nnego nie zostały okr ślon e, lecz załatwienie tej sprawy powierzono
nieobocnemu p. Skotnickiemu.
Tak więc dzięki stronnemu eh nowiska więk
szo ś ci wyd zi ału Sejmiku Sandomiers ki ego gospodarzem w 2 folwarkach izpitalnyeh będzie przez
nowe 12 lat żyd, kt6!'y pOiladto wobec nieokre·
ślenhl blitnych warl'nków kontraktu, jelt obecnie w tej . prawle panem położenia . Dodawanie
jakichkolwiek koment any jest chyba zbyteczne.
Op iekuń czej

Szpital św. Ducha 1;1 Saudo mierzu posiada
folwarkew, które WypUiZCI8 w dzierżawę.
a z tych f..:> lwarków Wieprz ki i Ozimówka
mórg gruntu) od dłuższego czasu były
wione przez żyda M. Offmana. 'Termin
tlIn,.",•• kontraktu, zawiązanego pnez wIaski", a odnowionego przez okupacyjne
przypadał 1 lipca 1924 r. Przed
terminem Wydział Sejmiku powiatowego
ndolllierzu, p ełniący fUllkcje zarządu ma·
w szpitalnych, ogłosił o ponewnem wyWieprzków i Ozi mówki w d zi:efŻawę
naście. Były dzierżawca M. Offman
w razie przedłużenia IDU kontraktu
NlJr,,~ o :i~e.
go 300 kg. żyta z morgi rocznia, niep. GórJki złożył ofertę, prze wyższaj"cą
Z Miechowa.
600 kg.żyta rorznie ofert, OffmaD!l.
M. OffwaD potrafił jednak pozylk ać sobie Z pobytu pana Wojewody. - Koni~c roku
"l.l()Dk ó
Rady Opiekuńczej szpitala św. DUQha szkolnego. - Wyst wy. - Zagl'ożona placówka
obietnicami (jak np. obietnicll
oświatowa.
tarcl8nia bazpłataych podwód dla szpitala),
Niedawno ba w ił 1\7 Mieehowie p. wojewoda
że Rada Opiekuńcza przy roz patrywaniu
kielecki M!łDteuffel. Mia to p rzyjmowało p. wo.
"Lllv"n of6ft pestaDowiłll 5 ,losami przeciwko
jewod~ bardzo serdecznie i z wielkim zapałem.
Wypu ścić Wieprzki i Ozimówk~ nadal w dzierOffmanowi, motywuj'lC tę swoj~, dziwo" W czasie pobytu p. wojewody dokonano po·
święcenia kamienia węgielnego pod no wobudn·
decyzję fakt •• , iż p. Gćr ski jest niejącą się illI::ołę powszechnll. Pan wojewodn wynikomu z członkew Rady.
rażał si ę pochlebni o pracach n d odbudoWIl
Wydział Sejmiku powiatowego (składaj,ey
miasta i podkrdlił eneriję Magistratu. Stosownie
, 6 członkó w), wJcbodząc Z8 szłu8z nej udo rozporządzeń minilterjalnych zakończono rok
że mftjłltek w dzierżawę w ypulcić należy
kto największ~ tenu.t, ofiarował, uchwały szkolny w tutejszych nlołach w dniu 28-go
dJ Opiekuńczej nie zatwierdził i do ponow- czerwca. Zorganizowano okoliczDośeiowe poranki
rozpatrzenia odosłllł. Tu zaznaczyć należy i przedl tawi8nia t udd ż rozdane n a,rGdy UIY~eQyzja ta zapadła 5 głolami, przy 1 wltrzy- skane przez ueznió'N gim!l. p aństwowego i uezenice 6 kI. szkoły śrlłdniej, zdoby te w daiu
i,eym Bię.
sportu pglskiego 7 c~erwca. Młodzież rozjeehała
Rada Opiekuńcza wówczas 4 głosami prze
3 postanowiła Wieprzki i OzimówkQ wy- się na 2 miesi2lce wywcz sów, pocz m wypona 12 lat p. G6i'skiemu, jak .i~ jednak cllłta powreoi na lawy szkolne.
Szkoła powszeehna m~!Jka i żeńska tudzież
M. Offwan potrafił dobrze zakrz'ltD'l~
koło swoi<: h interesów i skaptować Bobie prywatne gimnazjum żeńskie urzlldliły w dniach
kODco~ych clerwca doroez e wyatawy ryluDWydliału Sejmiku przez czas, nim
Wiepn"ów i Olimówki od.słlDa do Radl ków i robót rę cID1 cb . W ukole powlzechnej
http://sbc.wbp.kielce.pl
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I.uwaiono olbrzymi nakład pracy ze Itrony
nauczyeielstwl, zwlalzcza w pracach rteznycb,
Idzie geruje kierunek praktyczny, a mozolny
trud uClniliw i uczenic daje chlubne świadectwG
rZltelnego wykorzystania czasu i wskazówek.
Cillzyły li, ocelriym podziwem roboty Elbłop
ców tu.zlei wyszyw8aia dziew8zlłt. Niezupełnie
dobrz. przetlstawiały lię rysunki, na eo prawdopoclebnie wpływa brak specjalnej lali rysunkowej i brak. modeli, deltosowanych do zadaś nowoezesaeco nauczania rysunku. Tenże sam
brak modeli dał 8i~ zauważyć w pracach uczenic li.nazjum, cdzie jedynie tylko indywidualność nauczyciela megla ten brak choć w cztlei
zalpokoić. Z tego też pOWQdu główny nacisk kładł
nnczyciel na kierunek d koracyjny i w · tym
dliale dOlzedł, do powatayeh rezultatów, czelO
dowodem były lamodzielne kompozycje uczenni. w dziedzinie ornalllentu rytllliezneio, opartllO o motyw ludowy. Na
jednak obie
wystawy nil c'tyniły zbyt dobrego wrażeni
co jelt jeszcze jawnym dowodem, że nauka
rysunków i robót ręczaych jest po macolzemu
traktowana a to głównie ze strony kierownicĄ
twa Izkół, kt6re oie zaopatroją si, w wyma
lane ot.osylja. potrzebne jako pod.tawowy warunek dobrelQ nauczlnia tego przedmiotu. POII
jarmarcznemi garnkami nie spotykało lit ład
ae,e "cywilizowanego" modelu. Równiet br k
wybitl!iejszych zdolnolci twórczych u uczniów
dowodzi o przeciętnym naegeł materjale ucz,skie wltrzymdo li~
aiowaki . Gimnazjum
tym razem od pokazów dorocznycb.
Miasto obiega od pewnego CIaSU nilpokoj,cl po~ło8k8, jlkoby iRtniejłlca w trudnyeb
warunkach m;terJalnycb 6-cio klasowa nkoła
Irednia żeńska pod firEIł Macierzy Szkolnej,
miała być zlikwidowaną. Wszelka likwi4acja
szkoły jest już sama 'fi' lobie niepocieszającym
objawem, a cóż dopiero mówić o jedynej tu
airedniej ukole żeńskiej. Ufamy, że Ipoleczeń
ItwO totejsze nie dopuści do tej ko.promitacji
i powierzy organizaejt) Izkoły w edpewiednie,
energilzne i ,o'dne zaufania r~ce, aby ta pla.'wka oświatowa aie zmarniała.
W. Do.

0,_1

Łagów

Po..

Kapelińlki

(pow. Kozienicki).

obrzucony na wiecu jajami.

Dnia 21 czerwea zjechał do Ł gowa na
odpult słynny IlIrpacz cudzej sławy pOleł Kap lińaki z "Wyzwolenia". Jelzeze Bi~ ubożeń·
Itwo nie skończyło, jak rozpoczął mowę, na·
I'pikowan, nidwiadomościłl rzeczy i podlanll
lose. kłamltwa. Plótł duio o zystllh, kt6re
k.lej dała pańltwu dsitki je,o Itnlniom, mówił
o kasach gminnytlh, ktere ratuj, chłepa w biedzie, jeno biedak zapomniał, ie owe kasy jeIzcze niepotworzone, a to dl.teło, ie włolcia
Ilin, bała.uCOilY przez niektóryeh wiecowników
nietykalnych, tylko si, o,l,da nu Rząd, a lam nieehe. ez,to nic uchwalić aa IIcz,tek takiaj kasy.
Narzlkał na kary, ktere .am uehwalił za tytuli,
obiltywał zie ił bel wykopu, zlch,cał do
kU,Il~ brouur o konkordaei., których nikt nie

Hr

2ł

chee kupown~, a na ktorych kiepski teolol Put"
mocno Itracił - i telll podobne Iłz dur.twa plótł
z godzinf1. Ch0e z wio!lI" niech,ci, i nhmfnością
lecz ludziska jeszeze słuchali, bo jaki taki, czy·
taj,c ,Izety wiedział ·dobrze, te ten pOlleł nie
moie prawdy me 'Ni ć, bo mało sit temi apra·
wami interesnje, a moż. ieh ,nawet i dobrze
ni. rozumie \V swojej zapalczywej partyjności,
lecz ,dy pocz,ł poniewierać ducho ieastwo
i szarpać c~eśe najlepszych ludzi, tego jut lud,
ność lcierpi~ć nie mogła i zareagował. dość ostro
na oazczerltwa i napaści pOiła. Posypały si~
słowa: "łtolszewiku, precz do BGlazewji, do
beżnicy I my nie pozwoli_y .zarpać naszego
duchowieństwa, preczl nie ści'lgaj na n81ZI\ parafję hańby, jakeś ścilł,Oął na parafję Tymienicką, boluewiku " II W ślad za slowami posypał
sit lrad zgniłych jaj. Nietykalny kuyezal: ,jll
pOleł, ja nietykalny", ale zgniłe jaja padały
w "nietykalnli" 08ob~ i rozbijały si~ o poselską
głow~. Kiedy tak udekorowane nietykalnoio
burzyciela, rozległy się okrzyki: "Niech tyje
Polska '\ niech żyje RZłłd nuz, precz z takimi
pesłami II Tak sit skońezy( wiec "Wyzwollnia'.
Po tem słuchacze, wraz ze lwojem ducho·
wieństwem, zaczęli śpiewał "Serdeczna Metko',
orkiestra zai wtórowała i ze jpiewem na ultach
poszli do kościoła. Kapelhiski Zal jak Il8lo~y
rzucał jeszcze jakii czas głow, na wIIYltkl8
Itrony i krzyczał jak oPttany, ale aial jut
tylko koło liebie kilku godnych lł.chaely.
Wreszcie podtrzytnywany przez nauezycHa
Reszko Marjana, już karan8go sądo wnItI ~a
o~zcz ~ litwo, rzuconl na k,. Fol", zlazł z fury
w obawi' 8by mu li, coś gor:;zt:go nie pr~y'
trafiło i ud sł li, do jednego ze swych prs1Ja'
ciół. Ludzie pytali sit jeden drugi Ira, clyby
też Biskup nie pozwolił 2:mien:ć w suplikacjach
zamiast "od głodu, ognia i wojny", od pe.ła ~a·
peli6skiego z" Wyzwolenia" zachewaj nal PanI'''',
I rzeczywiście rOimawiałem z wieloma zag o·
rzałymi byłymi wyzwoleńcami, kt0Uy mi ~G·
wiedl:;ieli, że jeżeli Wyzwolenie w nżeckill1 .Jał
wzięło całkiem w łe9, to prsodewSJY8tki. JD
dzięki Kape1ińlkiemu i Durze, którzy w swycb
aWllltorach wiecowych, jak: w Tymienicy, IłżY
i Łagowie zupełnie nawet zagorzałych zwole~'
ników oastraszyli od Wyzwolenia. Dlatego t.~!
aby nabyli rozumu i poszanowania oby wat. I
pollkicb, prolimy ich na odpulty clęlciej- a takle
"przy,gdy· spotykać ieh będłl nierai.
Czytelnik "Ojczyzny" z Łagowa.
j

GÓJy Wysokie (pow. Radomski).

RozpolitykOWAny nauczyciel.
W małej wiosce Góry Wysokie, tui pr~1
kolieiele, znajduje si, szkoła, kterej kiero1fnJJ
niedoszły pOleł i obecnie już la iecajłlcy o fot t
posellki, zapomiaa, że jest nauczycielem, a Zł
swych wykładów stwarza coli w rodzaju fi eców a,itacyjnych dla dzieci. Stale na Itole p. ~ć
rownika znajduje si~ "WYIwolenie", aby 'J
mołnolć dzieci m sapeznaDi@ li, z te~ ~.
jwiatłem pi.mem, a gd1 dzieei jako' ai,cbt ta1
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OICZTZN.&
do ręki, to pan kierownik obdarza nim
cie swych wychowankęw. Dziwną jest
p. kierownika w.zgl,dem duchowieństwa.
lekcjach wykrzykuje on CZęlto "nie
cie księży"! To Daruie ma ten skutek,
wie czwarta CZ1BĆ dzioci uczęslesa na
niedzielne. Pos t ~pow8ni.m Bwem
nnn :l< nr.ll ep.
nsuczyciel wiar, wśród. dzieci.
one "po co cbodzić do kościoła, kiedy
ktorą nam p. nauczyciel daje, pisze,
piekła niema·. Takim jest nasz krzewiciel
ary i oiwiaty wśród młodzieży.
PaD kierownik: jeat wielbici9lem "wś cie·
ryzykanta". J ee-o portret wisi nmAjony,
dniu jego imienin p. nauczyciel urządza feItyn i trzyma dzieci od 6 rano do 11 wieczór.
Niema jednak w ukole portretu p. Prezydenta
jago imieniny przechodz~ bez wzmianki. Ot
zmieniły się gtesunki w naszej szkole, poprzednik obecnego p. kierownika, gdy szkoła
obehodliła 50 lecie Iwego istnienia, zoatał otoUORy przez Iwyeh wychowanków, którzy skła·
dali mu hołd za jee-o prac,. Dziś lai, k.aidy
omija szkoł" a posyła do niej dzieci jeteli musi,
p. kierownik zaś otoczony Iw,m sztabem partyjnym ratlzi w jaki sposób nprawid politykę.
Warto by, aby cdpowiednie władze zaj~ły
lit tym ni cl08złym posłem i wiecznym kandy·
datem, a n ie1!ykwalifikowaoym naaczyeielam.
Sjg.

SPRAWY POLSKIE.
Z SEJMU.
Przez

cały ty dzień

ubiegły toczyły

si,

w dals1:ym cilłga ożywione, chwilami burzliwe
nawet obrady n d reformą rolną.

Nft posiedzeniu dn. 30 ub. m. rozpatry
pnedew8zystki~m popra ki Sen8tu do
budż etu na r. 1925. Przcds~ aw ił je jako rEferent reneral ny pos. St. Gh,biń gki (Zw. Lud.-N H.).
Tym razem wszystkie poprawki Senatu z wyjąt
kiem jednej odrzucono. Budżet, zamyk:aj'lcy si~
wedle zestawień -Senatu n !l dw yżkfł w dochodach
213 tys. złotyeb, po p0prawkach S ejmowych
zn6~ wynosi około 6 miljonów niedoboru i dla·
tego też Sejm upowatnił min. skarbu do ogreniczeoia w razie potrzeby pewaych wydatków.
Po tern przystąpiono do rozprawy n!id
ustawą o refJrmie rolnej ("o parcelaeji i osadDicŁwiE."). Z przemówień wyróżniało si~ przemówienie posła Plucińskiego (Zw. Lud.· Nar.),
które z8wi0rało deklaracj~ klubu Z. L .·N. opowiadającego si ę za poparc:em projektu po
uwzględnieni u uere,u
warunków o cbarakterze zasadniczym i zabezpieczających praworządneśe i zgodność z koastytueją. Przemó wienie
to 'Wywarło bardzo korzystne wrażenie. Za to
pp. Sanojca (Wyzw.) i Tara~zkiewicz (białorus. )
w,glo Hi mowy, jak gdyby na zebraniu boiIzewickiego "sowietu·.
Na posiedzeniU dn. 1 bm. Wyzwolenie rez.
poezęło gwałtowną i zapamiętał, obstrukcję, uie
Związku cbcąc dopuicie do ucbwaleaia ref~rmy rolnej
a prz~n jmnioj odwlec jej uchtr'8Ienie. Pos. Sa~
nojca żąd&ł głosowania nad każdym PO! ZCZ6niedziel" dn. 12 lipca o ,odl. 1 ppoł. gólnym art} kułem, lecz ~JOiosek jego lostlłł
w SZcz.koclnach, '"1ł' sili straży olniowej, loaczDfł więklząścią odrzucODY (głosowały za
Zjazd delegat... z południowej c1tiei powiatu nim tylko mniejszości narodowe). Nie obeslło
si~ i bez awantur i bicia w pulpity.
WłolloclowskielO.
Na posiedz6Biu do. 2 Bm. dyskuto ano
Referować b.d~ pos. A. Chełmoiski i pOI.
nad watnami artykułam i 4: i 5 projektu. UstaSZIJ;. Sawieki.
W poniedziałek, dn. 13 lipca o godz. l -ej laj, one oblzar maximum si mi i wlJrunki, pod
j8kiemi mog~ być gospodarstwa wył,czone
P~oł. w Włoszczowle, w sali .straży olniowej
z pod pr.aymusowej i obowi,zkowaj parcelacji.
Zjazd powiatowy.
Referowa6 b,d~ pos. A... Chełmońaki i pOI. Jak wiadomo, m8xlmum ziemi przewiduje 60 ba
dla tereDów przeaYlłowych i podmiejlkich,
SZClZ. Sawieki.
. Na zjazdy wsttP dla wlzyltkich narodow- a od obowillzku maj, być wyłfłczone terelly
o wysokiej kulturze rolniczej i uprzemYlłowioae,
COW i cz,telnik' w gazet narodowych.
oblzar Zal ogólny wył,czeń nie może przenoalć
Narodowcy, przybywajcie j.knajliclniej I
550.000 ba. Przeciwko art. IV podniósł bardzo
Sekretarjat Wojewódzki
powatn. zaltrleżenia p08. Raczkowski, który
Zwil\zku Lud.-Nar. w Kielcach.
w imienia Zw. Lud.-Nar. zaproponował podwytlIenie maximum do 340 ha, a 400 na ziemiaeh
wschodnich. Twierdzenie, jakoby taka podwyżka
utrudniała p8rcelacj~, nil3 jest uzasadnione, gdy i
nawet w razie przyj~cia tej poprawki pozoltui
12 lipiee _ niedziela
Jana Gwalberta op.
dla parcelacji obnar 2 mil. ha, co 8t rezy na
13
~
_ poniedziałek Małgorzata. p. Dl.
lat 10. Mówca specjalnie zwracał uwagę na
~~
•
- wtorek
Bonawentury b. w.
•
- środa
Roz. Ap. Henryka
zie ie W'5cboanie, gdzie przywi2\' nie de ziellli
~~
- czwartek
Najśw. Marji P. Szkllpkrznej nOli charakter niem l kulta religijnego; tam
•
- piłltek
Aleksego, Weltyny
go.podarltwo 180 ha nie j5St folwarkiem, a du18
•
_ sobota
Szymona _ Lipnicy
łelll ,olpodarstwem
łości ńlkiem.
~
Dnia 12 lipca, jako w szóstą niedzielę po ŚwiątZasługiwało
r'wniei
9a uwagę przemóli ch,. iwafelja św. Marka, rozdz. 8. P. JezUi karmi cuwieDie pOI. Kaweckielo (Zw. L.-N.) i 8. D,oWlUe Illodne rzłize ludu.
wano

Zjazdy powiatowe
Ludowo-Narodowego.
w

KALENDARZYK.
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browIkiego (Ch. N.), który oceniał reform, rolną
państwI polskiego OUI uznając po·
rrzedew5zystkiem pod kątem wyżywienia k raju.
trzebę jego wewn,tnnej konsoli·
Dyskusja Dad art. 4 ztikończył się gwał
d a'c j I, st i.rdza, że zgodnia z temi za·
towną awanturll wy wołaną przez pos. Blilli na
sadawi prowud ~ić będz ie na t erenie sej·
z grupy Wojewódziriego (byłego wyzwQleń~8),
mowym politykę ogólną, jak ró nież swoj~
który zll c zął w podrażnieniu r wt;aó tak uliczna
polityk, nnrodCłwą w obro nie praw i inte
słowa Z8 ftłownika wscbodniego sIlsiada, iż pre
reBÓW żydowskich.
zydujący wicemur. Ploeińs ki odebrał mu głos.
W odpowiedzi 'na odczytaną dek:lara~j,
Czy tat to ni@ma jut środków na to, ttby premjer WIad. Grabski odczytał naatępuj'lce
nieokrzesanych i chamowatych posłów pouezyć oświadczenie:
należycie, że S jm to nie kar 'zma ?
Oi wiadczsn!e panów przyjmuję I p l:ł·
Posiedzenie dn. 3 bm. tem się g łównie za·
nem zadowoleniem. Z mej strony mogę
znncgyło, że Wyzwolenie znów wywołało karpane w zapewnić, żs rZIld oczekiwać będzie
czemną awantur" którą zapoczątkował ~OS. Pousta ania sit polityki stronnictw ży do,,·
niatowski, o dziwo, - wicemarszał6k Sejmu 1
.kich w duet u uzgadniania jej z mo·
Wyzwol e.ńcy .walczyli jak lwy" .w obronie
carstwowym inlaresem Rztl6zypospolitej
ludu" bijąc w pulpity i wydsją{l głośne ryki.
i z wewnętrzn, konsolidacją pańs twa oraz
flDllDl!!owo-gollpodarclll odbudową kraju,
Obrady dn. 4 bm. toczyły się przy s zczu8 ZB Iwej strony fZl\d będde ud zielał
płym
komplecie posłów, brak9włlło głównie
wię :.sz'l uwagę potrzebom ludności ży·
wyzwoleńców, którzy, ponie"13i to była lobotl,
dowskiej, oświatowym, kulturalnym i .~o·
poro~jeidżali si~ na 8gitacj~ wiecową po ws·acb.
spodarczym.
Sll:oro cały tydz.ień awauturująsif} w Sej mie, trzeJ akkolwiek: mamy wątpliwolci, czy ugoda
ba przecisż, aby w ldedtielę pochwalili 8i~ tem
przed wyborcami. Zostało ich tylko kilkan8ltu, I żydilmi osiągnie eel zamierzolłY pnez rząd,
powstrzymujemy się na razie \I; krytyką, do·
ale i ci jak mogli .popisywali si,".
Pos. Dubrowni k (Wyiw.) oświadczył między póki treść okb.du nie zestanio ujawniona przez
jego oj.lublikowanie.
innemi, że podobnie jak w r. 1920 lud karabi
nami obroBił Pt;)lskt, tak 88mo może użyć
Nowa prowokacja Niemców gdańskich.
w przyszłoś ci tyeh karabinów d o p o r a e k u nków wewnętrznych. (W ładnem świetle
Pre7.8S Koła . Polskie g w sejmie gd!lńskim,
przedstawiał chłopa polskie,o,8 i idOWI I). W oddr. Mo c1,yński, wniósł do Senatu gdańskiego
powiedzi na to poe. Staniszkil (Zw. L.-N.) od- interptl :: cj, trelci na'łttPującej:
czybł szereg artykułów pism o współdziałaniu
"Z~uwaiyłem, że stacjonowany w b. ko·
posłów z Wyzwolenia z bandami bolszewickiemi.
surach tQlegrafistów oddział IZUpOWCów pod·
Oprócz tego pOI. Smoh (Wyzw.) jako czas wymarszu z koazar wyrółnia wśród innyeh
typowy półbolaz wik domagał . się zabrania pieśni piosGnktl, w której powtarza 's i, rtfren
"obszarnikom· wszystkiej si.mi bez ,Sif,greieb wallan wir FrankrGieh Ichlageo·.
odllkodowania. P. Smoła jest chyba upa· (My ehl'8wy bić Francuzów). Rdren ten .dlipil·
trzoDY" kandydatem na bol8l8wickiego komi
wywany jest przez zwarte lZer.gi, z t~ tylko
8ar18 w Polsce. W tym lamym duchu mówił zm i sDą, że z8111iast "Frsnkrłi!i eh A używa sił} słowa
komuni.ta Blmn (z grupy Wojewódzkiego).
"Polen·. Szupowey śpiewaj:& tę pieśń ze SZCle
gólaym zapBłem podcl3s pnem!lr8ZU przed polUgoda z żydami.
skim DomelD Akad.emickh., Vi kterym mielzka l~O
Wiemy wszyscy doskonale, ile szkód wy- Itu~elltów. Ponieważ stt>sunki taki ujawniają Sił
rz,dzili żyd zi Polsce, łącz,c @ję z wrogami na· jut od dawna, nie mogę przypullzezać, aby były
Iz'j państwowości i rozuerzsjąc OSZCi rstwa nieznane Senatowi. J 8t to pio.enka nierozważ na,
zagranic,. Ponieważ i b z tego Polska ma do gł~ltl>ko przytem obrdajllca uczucia licznycb
.walczeDia trudno' ei niezmierne, fZl\d w 010- obywateli gda ńskich, a zar~zelll wysoce znBmien'
bach p. Sknyńskiego, min. spraw zagranicznych na, edyt wyrata się w niej duch prowokacji-o
D,!. Moezyński zapj'tuje, czy Senatowi wi~·
i p. St. Grabskielo, min. oświaty i wyznań religijnych, rozpocz~ł układlĆ się z przedstawi. dcme IItł te fakty i co zamierza uczynić, aby 819
cielami łyd'w, aby ich skłonić do polityki 0eo. one nie pewtarsały.
dowej w stosunku do nalzego państwa.
Na.ze lotnictwo.
Po dłueic:h ro.mowach osi"gni"to poroluW połowie lipca b. r. partj. slożona " 12.aienie.
Dnia ł b • premjer Wł: Grabski w town- molotów z gen. bryg. pil. Zagórskim na ezel~
rsyttwie podsekretarza stanu Studziiiskiege przy- uda się w podróż powietrzną s Francji do Pol.~I,
przelatujlłc przez Francję, Hiszpanj" PortugalIę,
d"legację Koła żydowskiego.
Pe przywitlniach i stosownej przemowie Włochy, Austrję, Czeehosłowlcj,. Przelot t6D,
pru I koła pOI. Reica przedłożył nastvpujllcą m~jłlcy 119 odbyć na przestrzeni ogólnej dIn
gośoi 5.000 km., wzbudzi niswl\tpliwie Ilint.r"
Ileklaracj, :
sgwanie zagraniey, I zaruem przyspony D~'
Koł o i y d 8 W s k i e, s t o j ~ c t r wal e
na Itlaowisku nienaruualn oh i cra· 8zym lotnikom dużo wiedzy i rotyny facbo~eJ.
Di, i lIIoeautwowJcll iqt,rlsów Prlllot bowiem j ••t najl.paz" .Ikoł~ dla lotnIka

j,.
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m6WBO pilot8, jak obserwatora i mechanika
lotniczero.
S:.:isłe obliezcnia wykllznją, że koszty spro
wadzenia dro gą morslu\ (mniej kosztowną w porównaniu z koleją) prlilwytszaj'ł koszta trans
POttu powietrzneio o kilkadziesiąt tys. złotych.
Tym sposobem sprowadlenie zakupionych
weFrancji samolotów przedstawia li~ korzy tnie
pod kddym wzgl~dęm.
Powódź

w

Małopolsce

Zachodniej.

Skntkiem długotrwałych deszczów prawie
wszystkie rzeki i potoki g6rskie w Małop olilce
Zlc:hodaiej, a częściowo i Wlchodaiej, wezbrały
g wałtownie i wyltły, pow o du jąc wielkie straty.
Wylały: Wiała, S o, Dunajec, Raba, Oba i ione.
Wiała zalnła w Krakowie nitej położone ulice.
Wwielu po wistach drogi zostały rozmyte, a moaty zerwane, tak że musiano wltrHm~i na
pewnyeh odcinkach rnch kołowy. W para miej•e~eh wody pedmyły b'ld ź zatopiły tory ko
lejowe.
. Rząd powierzył kierowtiictwo akcji ratownIczej ministrowi spraw wewn trznych Raczki .
wicIowi, który odbył podrói przez dotkoi,te
klęsk, powodzi okolice i dokonał ro zdziału fno dUIlZów zapomorowych dla powodzian, przeznaczonych przez rząd.
Wisła w)'lała również pod Warszawą, wyrządzaillc znaczne etraty.
Posłowie Zw. Lud.-Nar. zgłol!lili wnioski,
domagaj~ee sit udzielenia ludności dotkniętej
powodlią wydatnej petDocy i opieki ze strony
o

n,
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Byli wychowankowie Wyzwolenia barbarzyń
Iką zgrają

bandytów bolszewickich.
ZdawD była ZDaRą przyjaźń z bolszewikami
"~karmion.j przez Wyzwolenie grupki Woje".odzkiego. Teraz jednak dopiluo pokazało Rit
luel.bieht, t. przyjmowała ona czynny udział
kierownictwie napadów bolszewickich oddziao. na kr sach. Obfitycb dowodów po tamn do
S~yrczyła ostatnio przspro "Nsdzona rewizja w WilnIe. Na podstawie znalezionych pipierew are~t~wano jut kilkudzi ••i~ciu członków partji
d OJ8wódzkiego, prokurator zaś ma si~ Iwrócić
o S~jmll o wydanie S'4dom posła tejte partji
SzapIela, kt' ry, jak dewodzą znal zione papiery,
".rllz już z arentowanymi jelo towarzyullmi,
:Ierował działalnością blind bolazewickicb na
, relach. Sledztwo w tej sprawie nie zo&t.ło
Je.teza eatetecznie ukeńezone.
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WIA DOMOŚCI ZAGRANI C Z NE.
ŚWiętokradztwo

w bazylice
w Rzymie.

7

CtYZNA

Św. Piotra

li Dnia 5 bm. w nocy świ~tokradcy łamali
i \.d-o skarbca Bazyliki Sw. Piotra w Rzymie
• rad~i wiele beleennycb przedmiotów.
l . M1tdzy prsedmiotami, ukradzionemi w Bł
'lIce, Illajduje li, Piorlcień Swi~t.,o Piotra

z relikwiami Apostoła, 'aZywany prsy D8jwf,·
kS2Jch ceremonjach koieielnych, w których
uczestniłlzy O jciee S ~ ięty.
Ukradziona zostały nadto: 8rebrna lIIca,
zdobIla djamentami, ofinowana Buylice przez
Papieia Piu~a IX-go, złoty wazon, ofiarowany
prze z kardy nała Merry deI V 111, złoty krzy:l wysad1:lmy szm/lragdami, ofiarowany prtez Re
publil!ę Kolumbijską, doty kielich, kilka cięż
kich kuytów złotych i t. p.
Liczne religijne przedmioty mniejszej wartości, o ile idzie o sam materjał, ale zato ni oconionej wartoś ci artystycznej, dzi,ki r bocie
słynnych mistrze w, zostały albo pozostawione
w 8karbcu, BIbo porzucone ni~dbale na posadzce.
Dowod,i to, te iwiętokradey zdecydawani
byli zrabować tylko to, co się dft przetopić i nie
zamierzajł\ sprzedawać skradzionych przedmio·
tów w obawie przed wyśled:teniem i kar~.
Czynione III usilne pos!:okiwania za zbrodniarumi •
Zaognienie stosunków angielsko - lowieckicll.
Czicz rin w wywiadzie z rOlyjlką agencj
te wielr.e znamienną
dla stosunków angielsko-rosyj.kich hyła mowa
sekr tarza stanu dla Iadyj, lorda Birkenhead'a,
który nl\jwidoeloiej dąży do zerw nia st08unków dyplomaty.:cnych I: rZ'Idem rosyjskim.
Zdaniem Cziczerina, polityka taka prawad z i d o woj n y, (ł wcjna wywołałaby Aa,lji
ogólne przesilani , wzro8t benobocia i utrudni8llie 'fil bAudlu Itamorskim. Rząd Sowietów nie
mialZa się znpf.>łaie do 'pra w chiólkich, edyt
uwaia, ie naród chiński powinien lam deeydowae o IWO ich IOlach.
Tylko rlłld angielski jelt o4łpowit dzialny
za zaognienie Itosnnków Ingiellko, rOlyjskieh.
W koła eh politycznych angielskich z rlcnj, uwagę na ~rllltaj ce napr.,żeDie w stosunkach dyplol:lotyezllych pomiędzy Londynom
a MOlkwą.
Wedlug oltatnłch wynurzeń ministrów angiellkich, a uezególnie lord Birkenhead'a, zer
wanie stosunków dyplomatyeznych pemiędzy
Sowietami a Anglją zdaje sit być nieuniknione.
Tem bardziej, że Ikrajne żywioły
w M o I k w i e d o 111 8 , a iIł I i ~ rów n i e Ż 10 r ·
'fil 8 n la. B o I s z e w i c y n a w o l u j
już o f i·
ej alni e Cbińc Iy kó w do ur Złl d z. nia go·
n e ra l D e ł o P o W s t a n i a p l i e e i w k o A n ł I j i.
telegraf iczną oświadczył,

Trzęsienie

ziemi w Kalifornji.

Kalitornjt: (Ameryka Póło CDIł) nawiedziło
wielkie tnęsienie zi mi. TUQaieoie największo
spustoszenia wyrządziło VI okolicach miasta Los
Angelos. W m'ejscowo8ci Santa Barbara zawaw aliły się d wa hoŁel
i dwa npitrde, przeważna część budowli na , te wnyl:h ulicacb run~ła. Miasto zalały fale morlkie.
Straty wynolzll przłsdo 100 I bitych i I tki
runych.
Trz,.ienie powtórzyło siQ za kilka dni i 8pOwodow lo now wielki. Itr ty i ofiary w ludziach.

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

ZAKŁAD ARTYSTYCZNO-RZEŹBIARSKI

OBÓ KoiCIEL YCH
LEONA KSIĄŻYŃSKIEGO

I

W. W. Duchowieństwu,
przed wojnIl i przyjmuję
wszelkie zamówienia, w zakres sztuki rzeźbiarskiej wchodzące jalw, to: ołtarze, ambony, cyborja, chrzcielnice, feretrony, stalle, ławki, klęczniki, umbrakuta i t. p. Wykonywam we wszystk!ch stylach i przerabiam stare sumiennie
i terminowe. Polecając 5i~ pamięci W. W. .Duchowieństwa,
mam nadzieję, że W. Duchowieństwo zaszczyci mnie
swymi zleceni:lmi.
L. Książyński.
~~~~~~~~~~~~~~~

Jedyny polski
kapeluszy i czapek

ul.

Duła

poleca

Kielcach

Nr 11 w

się

Sz. KLIJENTELI.

Włoszczowskieg«l w
(gimnazjum typu humanistycznego,
z prawami szkół państwowych)

•

że

j"cyeh edbędlł 8i~ po wakacjach doili
27, 28, i 29 sierpnia b. r. o godz. 8 rano.

II

należy dołączyć świadectwo szkolne,
świadectwo szczepienia Olpy, metrykę urodzenia.
Opłata za naukę w klasach od 3 do 8 wł~cznie
25 zł. miesięcznie. - Przy Gimnazjum 2 bursy,
oddzielna dla chłopców (miejsc 50) i oddzielna
dla dziewczllt (miejsc 30). - Opłaia miesięczna
w Bursach za całkowite utrzymanie 30 złotych.
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Początek

rokn szkolnego t-go września.
Opłata za egzamin zł. 5.

Do podania

Informacji udziela Sekretarjat Gimnazjum.
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ZAKI.ADY RZEŹBIARSKO-STOLARSKIE
Spółka

z

ograniczoną odpowiedzialności ..

Sosnowcu, ulica ZygmuDtowska 5, teJ. ł-11.
Mam zaszczyt zakomunikować W. W. Duebo;"l.ń:
stwu, ż. przyjmuję wnellde zamówienia nil roboty netbiarskie, jako to: Ołtarze, ambony,
konfesjonały, ławki, stalle, feretrony, cyborja,
rezurekcyjne, krucyfiksy, ffgury i t. p. we
wllyltkich stylaeh.
W

Za kierownika

J. Bratek.

=

Organista- chórmistrz,

dobry dyrygent, gra biegle, gło s tenor, poszukuje odpowiedniej posady w mieście jub mis
sŁeczku, adre$: Józd Herbicha Kalisz, kościół

!I1!~"

~

oaebb.ty, wydany przez
ZgubI-ono dow?d
m811.trat mluta Buska, na

im!~

Franciszka Michalskiego, umieiJZkałego
Bnlku, pow. Stopnickiego.
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WACŁAW JAGNIĄTKOWSKI

:

KieIN, aI. Bipeteezna 21, telefoD 93.
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Poleca po cenach najniższych :
p3st~ i eliksir do zębów, wodę kolońską,
glic.ryn~ zgf}slczoną do rąk, udelikatniający C6r~ ioldkrem i inne kosmetyki; pastę do obuwia wszelkich kolorów, paltę
. do podłóg, atrament, tusz i t. p.
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M SZYNY DO SZYCIA
Z gwaraneją długoletnią

ROWERY

ksiąieczkę wojskową

P. K . U. Miechów na imię Romana Rozmusa,
organisty I Gorenic, obeenie zamieszkałego
Tarnawie, poczta S,dziAZÓW, ziem. Kielecka.

•••••••••••1

Kieleckie Laborałorjum ChemiczBe :

św. Miehał8.

i karte
Zgublono
mebililaeyjHą, wydaną przez

~a~D~

i

.:

i

Adres: Szczekociny, województwo Kielecki e, st. kolejowa Sędziszów, skąd kolejka.
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= Sejmiku Wydziału Powiatowego
Szczekocinacb
=
•• za wiad!lmia, egzaminy dla

.,II W. BlASZCZYK ••II =
~azyn

DYREKCJA

I

Mam zaszczyt zakomunikować
iż pracownię swą prowadzę jak

II
II
II
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GIMNAZJUM KOEDUKACY ...

w Kielcach, uJ. Czysta Nr 26, m. 17.

. ca~~~~~"""_~~"CD"

.a.a................
•............
•

i

"PEGOT"

firmy

I

,.The KASPRZY(KI (OMPANY'

jedynej chrzejcijańskiej firmy, która dostarcza tylko ~.J;
lepszy towar najnowszej konstrukcji i za gotówkI} I n
:-: :-: raty, posiada na składzie :-: :-:
D.ml .HA~DLOW! AdoU Lipczew~ki, Kielce (K~lljOll~
Sienkiewicza 31, I Aleksander Kalluński, Kielce ZI.lon'
Na miejlcu warlztaty reparacyjne i cZł'ci do W'ZY8tJ;i~
;systemów muzyn. :-: :-: Dla PP. Nauczycieli ustępst" .
SId;d fabrycz. vr Warsza wie, Marezałkowlka 153, te!. 101.51 .
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