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W JEDNOŚCI SILA!

Witosa - a

rządy obęcnego

rocZIla 1200 fk. p6łroCL 600
kwartalnie l- 00 Ue.
Pojedyńczy Dumer 2:) marek.
Ogłoszenia przyjmuje 8i~ od fina
ckrześcijań~kicb.

CZY TERAZ LEPIEJ?
R%ądy

ICH

gabinetu.

W N·rze 51 "Piasta" wydrukowano pod powyż zym
artykuł, w którym autor ubolewa nad tern, że
sce było już kilka rządó~, lecz żaden z nich nie
tak zohydzany jak rląd, na którego czele tał reprent chłopów. Jednocześnie wychwala pod niebiosa
Witosa i pisze tak: ..,Rząd Witosa nie potrzobuje
bo czyny, których dokonar:o za tego rządu, przejdą
torji złoŁemi zapisane zgłoskami".
• z poprzpdnich rządów nie był
l słusznie, ŻP. żaden
Zobydzany_ Ale bo też i żaden z poprzednich rzą
nie rzadził ię tak sobkostwem partyjnem, Jak wla
rząd Witosa, który wszystkie urzędy obsadzał tylko
. ze swojej partji, nie patrz4c na to czy ludzie ci
powiedni na te urzędy; rozrzucał niepotrzebnie gro z
czny na wszystkie strony i gdyby tak dłużej ten
był rządził, tobyś01y mu ieli byli wszyscy uczyć się
biać dolary, gdyż ju~ kupcy przy sprzedaży towarów
. aby im płacić dolarami, bo marka nasza prawie
wartości nie miała.
za ługi Witosa, autor pisze, że ~a jego
stała bię rzecz nadzwyczajna, cud nad Wisłą, czyli
rcie najazdu boI zewików.
Otóż każdy Polak mający jakie takie pojęcie rozu·
to doskonale, że cud nad Wisłą to nie tadna zasługa
Witosowego, a tylko całego Narodu Polskiego,
widząc, że Ojczyzna je t w wielkie m niebezpieczeń·
że wróg dobija się już do wrót stolicy, zaprzestał
partyjnycb, scbwycił za oręż i przy pomocy Bożej
wroga z kraju. Ale nie można mówić i pisać,
Witos i jego stronnictwo ma w tern zasługę,
i jego tronnictwo to wcale nie cała Polska.
autor ów pisze, że działalność gabinetu Witosowezamyka się na zakończeniu wojny, bo za cz~sów
gabinetu uchwalono Konstytucję i zaprowadzono
handel. Lecz ja pytam się, czy w ucbwaleniu Koni Witos ma jakąś zasługę?

Szanowny panie autorze, jeżeli już głosicie, że tylkO.
wy je teście prawdziwymi opiekunami ludu, to potrzeba
I temu ludowi mówić i pisać prawdę. A więc potrzeba
było r:apisllć, że gabinet p. Witosa i cały jego klub do
spółki z innemi stronnictwami lewicowemi przeszkadzali
uC'hwaleniu Konstytucji. Bo ki~dy Górno 'lązacy domagali się jaknajprędszego uchwalenia Konstytucji, któr
byłaby bardzo korzy tnie wpłynęła na wynik plebiscytu
Górnoślą-3kiego, to Witos ze swoimi Judowcami przez
różne niepotrzebne poprawki jakby umyślnie odwlekali
.jej uchwalenie. Oprócz tego p. Witos przed amem uchwaleniem Konstytucji, przemawia ' ąc w Sejmie jako przedstawiciel rządu, mówił, że Kon ·tytucja je t potrzebna,
II kie y zeszedł z trybuny sejmowej, to z całym swoim
klubem gło ował przed", Konstytucji. 1 wteDcza najwraźnit>j wyszła na jaw obłuda p. Witosa. Chciał Panu.
Bogu świeczkę , świe('ić i djabłu ogarek .
?odIJbniei miała SIę rzecz i z wol ym handlem.
Gdyby p. Witos z~ .swojem stronnictwem zechciał b}ł
poprzeć Zwiąlek Ludowo-Narodowv, który od
amego
początku i'ltnienia obE:cnego Sejmu domagał się wolnego
handlu, tobyśmy już trzy. lata mieli wojny handel. Lecz
Witos nie cbciał obrazić socjalistó fi j przez dwa lata gło
sował za kontyngentem, aż Qopiero pod naciskiem opinji
publicznej głosował za wolnym handlem.
Następnie autor pisze, że gabinet Witosa otaczał
wielką opieką rolnictwo i że na czterna' cie miesięcy rzą
dów człowieka, który nawet nie nosił krawatki, to chyba
za dosyć i Polska obecna powinna iywić wdzięczność dla
. Witosa. Tak, gabinet Witosa otaczał opieką rolnictwo
i postarał się o to, aby folwarki d<J,tały się w godne ręce
różnych :Brylów, GIZÓW, Klementliewiczów i Stapińskicb.
I nie tylko rolnictwem się opiekował, ale i dla lasów po, przeznaczał gorliwych opiekunów, któf7Y poważne zysk'
z nich dla siebie ciągnęli. Ale dla prawdziwie potrzebujących ani ziemi ani drzewa nie było.
I ci to właśnie
wszyscy, którzy się pobogacili za rzą.dów p. Witosa, którzy pokupili sobie folwarki i kamienice, ci mogił rzeczywiście żywić wdzięczność dla Witosa, ale nie Polska, ni
cały naród, który za to, że gabinet Witosa przez swoje.
rządy partyjne, przez szafowanie grosza publicznego na-
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rozne propagandy niepotrzebne, przez ciągłe drukowanie wieństwo za 'to,' te t&"l:n ' g(fzieśjakiegośniedo~iarka
marek doprowadził Polskę nad dno przepaści, Naród ten pochowało z ostentacją.
.
~usi teraz ponieść wielką ofiarę w postaci daniny. Bę
Gdy czytasz taki "galamatjas&, chce Ci się. śmiać
dzie to właśnie pokuta za grzechy gabinetu Witosowego. do ·rozpuku·; - ale z drugiej strony -bierze- . cię lit.oŚć;
I znowu autor pisze, że reakcja , chwyciła się intryg człowiek rozumny potrafi wpadać w takie warjactwo.
i oszczerstw i zmuszono Witosa do ustąpienia i powstał czyż nie jest warjactwem ogłaszać w jakiemś piśmi
rząd reakcyjny. Jest to po prostu kłam'l.two. B<JWitosa
o n8bożeństwaj!h -i uroczystościach kościelnych i yv te
nikt nie zniuszał do ustąpienia, gdyż sam WH08 w "Piaście'" samej gazecinie napadać i bluzgać na Kościół? Czy
pisał te słowa: 111ustąpiłem, bo mi tak sumienie nakazyjest obłąkaniem gardzić za życia sakramentami święł
wało".
Według mnie zaś Witos ugrzązł w błocie po same
i uroczystościami kościelnemi. a po śmierci takich nie
uszy, nie mógł się z niego wydostać i ~usiał ustąpić. wiarków domagać S I ę pogrzebu chrześcijańskiego?
Co zaś do obecnego rządu, to wcale nie jest reakcyjny, nie jest szaleństwem i judaszostwem obrzucać duc
gdyż większość ministrów jest tych samych, którzy byli . wieństwo kłamstwami i oszczerstwami i od tych sam
w gabinecie 'W itosa, a nawet samego Ponikowskiego na kapłanów wymagać potem posług duchownych i ost
iltanowisko prezesa ministrów wysunęli ludowcy.
tacji? Czy nie jest szata ńską obłudą pisać o różn .
W końcu pisze autor, że z chwilą ustąpienia Witosa mHoś " iacb, nawet z dużej litery "M", a jednocześnie
pod\yyższon o znacznie taryfę kolejową, podrożono ceny
nąć iŚ " je piekielną nienawiścią do biskupów i księży '?
cukru, n afty, soli, drzewa i tytoniu, a Dle znać wielkiej
Znamy was k uglarze i wilki w owczej skórze, z
podwy ż ki marki polskiej; jeśli zaś marka tochę si ę pod
my dubrze waszą katar y nkę wygrywającą ciągle je
J)io sła, to dla tego, że w tym czasie rozstrzygnięto s ora wę
i tą slImą piosenkę w waszych piśmidłach.
G órnf- go Śląs k a-co znowu jest zasługą gabinetu W itosa.
, Druku.lecie list B s kupa w swoich świstk ach i sur
Doprawdy, czytając to, smutek serce ś c iska , jak mo- tniczych gazecinkac h i o patrujecie go głupie mi i mo
żna tak ludzi bałamucić. Czyż to za rzą d ów Witosa ce ny
na (' iągane mi obja ś nie niami.
Ale tem sami si ę o śm i es
lIa ró ż ne towary się nie podnosiły? Wszak pa miętamy cie i lud z was "d(j brod zieje " śmieje się w " kułak".
dobrze, że w 1920 roku, kiedy W itos obejmo wał s ter rzą
Bo cóż w h m l iśl· i p. iest złego. czy to, że Bis
dów, bpty koszto wały 1500 do 2000 mk., metr płót na- domaga się sprawiedliwego rozkłi1 du dani ny p o m ię
200 mk., kilo cukru do 180 mk., li tr nafty 30 mk., a metr wszystkie s tall ? Cly muże zabronicie bisk upo wi leli
ł.! r ze wa o pa łowego 800 mk.
A kiedy w p a źdz ier niku li " ki emu nawnływać s p"łe czeós two do cnoty sprawie
1921 r. W Itos u stę pował, to buty ko szto w ały 15 t y s. mk., wości? Mo ż e zamunierie U ta kapłanom, żeby nie pr
m .. tr płótna 1200 mk., kilo cukru 1500 mk., litr nłl ft)' po mJn i1 li św iatu n l1uki Bnżł'j i wllm występkow nie
150 mk., a me tr dr zewa opałowego do 4000 mk. Widti- rzup ali ? M 'że zecbce('ie ich . wt r<lca~ 00 więzień, ja
my więc jasno, że w czasie czternasto mi eSI ę czny c h rzą (· Z \ n iły Rady żyd lw .. kie z Aoostołdrni? A ~vy przec
dó w Witosa ceny na wszystko wzrosły siedmiokrotnie. lf- s łe ś ,.ie służ ; ,)cami ż~dów.
.
W i ęc dl a czegóż pisać, że t ylko teraz po u stąpieni u Wi
D la wa"l ob('ą j~st spraw iedliwośe, bo wy zna
t osa '" ~ z y~tko podrożało, kiedy jest zupełnie prze"iwol ,
t lko "partyjn ŚĆ I S\\ Ql4 klitię" . Ale wiedź it', że
bo dużo towarów, a zwłaszcza buty i płótna trochę p - sku') katolic l< i rlltrafi wziąć w ohroDę każdeg.) pokrz
taniały. A o te~jak Witos bronił sprawy Górnego Ślą ... ka
dzone\!o, dO .i ,kiegokolwIek stanu on należ~ będzie.
t e i wiemy, bo kif'dy najwięcej potrzeba było pJlnowl:lć t 'l" każe religIa Chr stu .. wa, lak nas uczą święci, co ż"
t ej sprawy, to p. Witos j eździł sobie w na jlepsze po kraju
awalt I.a sprd\\iedliwo~ć. Historja uezy, że K lściół ~
automobilem i urządzał wiece.
01 ł w ( t ru 'le nawet zydów wtenczas, gdy byli pr
Otóż my corłlZ lepiej z.dajemy sobie spra u ę z tego.
~ladowl'lni.
j akich to wielkich cz nów dokonał gabinet p. WitO. a prl'
Koś iół btoli{'ki jest ~umieniem świ Ita.
Mu')i z O
pomocy socjalistów i ludowców, za które teraz eały na
\\ il:lzku przez s\\ioif'h przed ta icieli-biskupów IrlypO
r od musi pokutować. I czyny te przejdą do hhtorji. l\ JkO I, Ć spr,v.i-d iwość i in le cnoty, prawdy i za .. ady chr
na pewno nie w takiem świetle, jak sobie ludowcy przed
ś ·ilaó.:;kie t, m wszystkim, którzy krzywdzą innych z n
stawiają.

Jan

Ziętek

z Miechowskiego.

JAK W SZPITALU DLA ...
Z wiedzałem pewnemu razu szpital d la wa rjatów.
W szedre m do jednego z pa""ih nów... W} s lwcz)ł Jec1en
z obłą k a" ych i zaczął : to pła Ć, to śmi a ć s i ę ; to ,k.li kać, to kła ść się . to bl uźrn ć, to modli ć si ę, to zg rz \ tar
zęba mi , t u tu pa ć nogami...
Wreszd e, wyczerpan y Slamotani em si ę, runął na podłogę i t ak leża ł w swojej bt'zsilności.
Wys L edłe m z wrażeniem przygn ębiająct'm I sm utnem, że e zło\\ iek /mo że dojść do tak nieszczęś l iw e go
i god nego politowaDla stanu.
Tego samego wra.ienia, co w szpitalu dla warjll t ów,
doznaj ~ , gdy przeglą cł łlm od czasu do czasu g >l zł' tki i gazecinki, pisemka i piśmidełka, odezwy i inne świ!;Łki oru
kowane prlez żyd o s ocjalistyczno masoós 'Ul kliKę. Wd·
mlesz np. jed no z takich piśmideł-straszydeł du ręki i czy·
tasz: na jednej stronicy spotkasz ogłoszenia o uro ('zy
stościach i nabożt"ń twach kościelnych, ale na drugiej zaraz stronie zobaczysz ujadanie na biskupów i kapłanów
katolickich i "rzuć ogniem na nich"; n8 trzeciej znów
-znajdzie z bajdurzenie i klepaninę o jakiejś miłości, a wnet
na czwartej zadziwi ci~ piorunowanie i gniew na ducho-
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Lud ni1"Z polski je t dohry i nienlłwiści do nik r
ni~ znał.
D p t'ro \ asz>I kli ' a, którił się rozłazi, .iak fi
r,. ń , ·zl po k.alu, deprawuje gil i psuje
Nie l1a wiele
jt dnak \\ aSla lj(j bt>lska rob ,ta zda
B) CZy WCZI śn
cz później po \\ Hszem grlesznem i gor'lzącem sza
talllU 8 ę runi cle z kłam .. twt' m ~ pianą na u tach u SI
Dra wdy. A lu i jak sZt'.lł z B 19i m, K ś ciołem kat oI
kim i duchowleó .,h' em, tak poj dzie.
Polak.

B
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KONFERENCJA ŻYDOZNA WCZ
Dalszy ciąg.
w Polsce zawsze się łączyli i te raz się łą
z naszymi wro gami. W czasie wOjn y stanęli po strO
ni t> mców. Żydowski pos l' ł Gdlnbaum wygrażał si ę w
mle, że Polacy stra cą Wilno, M I ńs k i Gali eję Wscho d
D I, lsiaj ż y dzi korzystają z prawa o moi e j"zośclacb nil
dowY"h i są w Polsce uprzywilejowanymi obywatel
pierwszej klasy. Cbcieliby w Polsce zbudować Sjon i
le~tynę. Pań:itwo każde bU1uje się na zasadzie Jedno
żt:by prawa były jednakowe dla wszystkich Żydzi znO
c:hcą . mleć te same prawa co wszyscy i jeslcze oso
pra wa dla siebie : świętowanie urzędowe szabatu, tar
Ż y dzi
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W WAŻNEJ SPRAWIE.

owaki na równi ·z językiem pó}skim, . Rada .Narodowa
owska, minister do' spraw ż~dowskicb,. osobne podatki
cele żydowskie. Byłoby to państwo w paóstwie. czyli
.Ojczyzna" kilkakrotnie zwracała nwagę na 's praWI
stwo żydowskie w Polsce. Zamieszkali dawniej w Pol- 8amorządowe, albowiem ten dział gospodarki kraju
Niemcy, Ormianie, nawet Tatarzy i iani - i zmięsz llli ogromne znaczenie i na te sprawy przedewszystkiem PQz ludnością polską, te ich teraz trudno rozpoz~ać, winniśmy zwrócić baczn~ uwagę.
ydzi jut kilkaset lat w Polsce mieszkają i nie mogą
Jak wiadomo wy bory do ciał samorządowych odby- rozpuścić · i połączy e - bo żyd Azjata jest dziwnie ' wały się nienormalnie. Do rad gminnych i do Sejmików
rozpuszczalny.
dostali się częstokroć ludzie jak to mówią zielonego pojęcia nie mający o gospodarce gminnej tembarJziej poW czasie napaści bolszewickiej na Polskę żydzi łą
li się wnet z bOlszewikami. Nie było w Polsce po- wiatowej. Nic dzi wnego, że obecnie wśró i społeczeństwa
mów, a jednak żydzi oa Cliły świat rozgłosiii, że w Pol· jest tyl kO sar!(auie na rady gminne i Sejmik, a nawet
uciera się wśród ogółu zdanie, że instytucje te są nieposą żydowskie pogromy. Za granicą występują wciąż
eciw Polsce. Na swnjej zeszłorocznt.l.i . konferencji trzebne, albowiem nic twórczego nie zdziałał.v, jedynie
ondynie żydzi ze waz) stkich stron ś ..... iHta obradowali ciężary ponosić trzeba, 8 za to nic dobrego dla powiatu
się nic robi.
eciwku Pelsce.
Wyrzekania te są słuszne; ale też trze ba sobie prawdę
Jak czasem człowiek zje niezdrowej wieprzowiny.
powiedzieć, że temu stanowi rzeczy winniśmy my, a jeszcze
mu się do wnętrwoś:.:i dostanie tasiemiec czyli soli·
- taki długi robak na kilka i więcej łokci - i mdli bardziej winni rozmaici wywrotowcy i gębale, którzy tIlk
wieka na żołądku, a trudno się go pozbyć. Żydzi potrafili opanować umy ły pokojnych i statecznych goobywatelami państwa tak, jak tasiemiec jest obywa- spodarzy, że ci im zaufali... no i teraz mamy rezultaty
opłakane. Bo i jakże może inaczej być I Toć być człon
łO pacjenta. Kiedy chodzi o majątek, o prawa - pokiem Sejmiku, trzeba mieć oczy i głowę otwartą. rozudają żydzi, że są tutejsi, kiedy chodzi o wojsko, O obo·
'lki, powiadają, że oni są nietutejsi. Wymyślili nawet mieć dobrze potrzeby powiatu i umieć odpowiednio sprakę, że jeszcze przed Piastem Polacy wybrali sobie na
wy rozmaite przeprowadzać. A czegói się można spola żyda Abrahama" Prochownika, ale Prochownik nie dziewać od takiego, który świat zna najwyżej w promieYjął wyboru i na tręczyl Polakom, żeby sobie wy- niu paru kilometrów od swojej zagrody, nic nigdy nie
czyta, nic nie stara ię dowiedzieć, lub najwyżej potrafi
li kołodzieja Piasta.
udawać mądralę.
Żydzi garną się i skupiają się wszędzie - wszędzie
pełno, a najwięcej w Poldce.
Mnożą się prędzej niż
Nie chcę przez to ubliżać nikomu, chodzi tylk()
ześeijanil'. W Warszawie na 100 chr7.eścijańskicb dzie(-i
o stwierdzenie, że przewl}żnie taki typ działaczy w na ZI się · dzieci żydowskich aż 130. Wilk napadł na konia
szym Sejmiku ię spotyka.
A przecież nasze wioski
k !-.ię głęboko w tego konia wżarł aż do woęh zności i gminy mają ludzi odpowiedniejszych. J est dużo dzia• że \\ ilk na końsiCIch nogach w końskim brzuchu po· łaczy, którzy w in tytucjach społecznych, jak Kółka Rolł jeźdźca Da złamanie karku.
nicze i inne Stowarzyszenia dali się poznać jako rzetelni
Mecenas Brzeziński przedstawił, jak to żydzi chcą pracownicy, tych więc należało wysunąć na stanowi k
aamerządowe.
wszędZIe przedostać. Dostają się nawet do samorządu
Pamiętajmy więc przy przy złych ' wyborach do r .1
różnE> urzędy w 8 ministracji państwowej.
Tak ro·
gminny~h l Sf\jmików nie zaspać sprawy i nie dać się
wzędzie, a najbardziej w Polsce, chociaż oprócz tego
zahukać lada chłystkom. a wybrać ludzi poważnych. Jeominają się, żeby mieli własny 8lnorząd żydowski.
żeli tego nie dokonamy, to położenie nic się nie popraWI,
eży założyć In<;tytut żydoznawczy i przeciwko zaciągle będziemy wyrzekać, kieszenie będą trzeszczpć po 1
nności żydowskiej stworzyć organizację na cały świat.
naporem
podatków, a za to będziemy mieli figę- C.
Tego dnia na ostatku mówił redaktor Sadzewicz
olszewizmie i żydach. Bolszewizm a judaizm czyli
ostwo to jedno i t.) samo. Jedm tylko anarchiści
li si~ w Rosji jako tako utrzymać przy bolszewikach.
PRAWDA O BOLSZEWICKIEJ ROSJI.
bolsZHv.ickich czerezw:yczajkach prawie 99 proc. jest
owo W ispołnkomach (ispołnitielnyje komitiety to
(Opowiadanie przybyłego wygnańca).
czy komitety wykonawcze) są przeważnie żydzi.
Dokończenie.
sownarcbozach (sowiety narodnawo choziajstwa to
Wy,
bracia,
może 'cie tego dotąd nie zauważyli. [nie
czy sowiety ludowej gospodarki) znajduje się więcej
dziwić się bardzo, gdyż w ciemnocie na w zy tkich trzy50 proc. żydów.
mano. Wodzono nas nieraz za no, a myśmy byli koB",I zewicka gwiazda to gwiazda Dawidowa żydow- złami ofiarnymi. Tocząca się walka w dzi iej zych cza. Ewangelia bolszewickiego komunizmu to żydowska sach 2 ch światów jest bardzo niebezpieczna dla Daszeka ogłoszona przez żydów Marksa, Engelsa, Lassala Ojczyzny Polski, gdyż oprócz jawnych wodzów ~ydow
wszycb nauczycielt i ojców socjalizmu. Między ko
skich: Dąbalów i Łańcuckich, mamy bardzo dużo wywroizmem a socjalizmem właściwie niema różnicy. Tro- i towców ukrytych, w rodzaju Okonia, Daszyńskiego, Stapiópraktykuje za ady socjalizmu-komunizmu. RSFRS - I skiego, Welerona, Borunia, Erdmana, ~la, Malinowskieg()
blika socjalistyczno· federacyjna rosyjskich sowietów i im podobnych, którzy mianują ię'oplekunami ludu ronic innego tylko państwo tydowskie. Masy ciemne botniczo-włościańskiego . a wła 'ciwie są zdrajcami hytremi
u zne ludu rosyjskiego dały się opanować przywód- naszej świętej sprawy.
•
żydowskim. Gdy nareszcie runie żydowska potęga
Więe
wszyscy
uczciwi
polacy,
którym
dobro Ojczyzny
osji, świat otworzy oczy. Ile to miljonów ludności
leży na sercu, stańcie pod sztandarem, na którym widnieje
e' cijań kiej wymordowali bolszewicy. Bolszewizm
napis: Bóg i Ojczyzna A i weźmy się do walki śmiałO'
aWdę to wielki pogrom chrześcijan, urządzony przez
i ochoczo.
Poznajmyż swoich wrogów j walczmy d()
ość tydowską!
ostatniej kropli krwi. Niech nie przeklinają nas przyszłe
, Wszyscy, którzy wysłuchali tych czterech przem6- pokolenia, żeśmy ręce opu zezali.
niedzielnych, Ole żałowali fatygi. Wszystkich mówPrzy patrzeć się temu co się dzieje w Rosji. To są
oklaskiwano sowicie. Co było dni następnych, oposkutki tego, że ludzie ~czciwi w swoim czanie nie orgay w dals~ych numerach.
D. c. n.
nizowali się i nie znali woich wrogów. Teraz dopier() '

m.
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i wołają o pomoc do 89ga!' . A przeciet.
Pan Bóg nie' mote cudów czynić da katdym kroku, gdyż.
.., o l n ą w o l ę d a ł c z ł o w i e k o w i. Więdzcie, że. w Rosji
a8 początku nie wielu bvło komunistów, _ a pótnlej duto.
l'ÓżnycB łotrów i socjalistów przyłączyło się i trzymają lud'
.iewinny w kajdanacb.
I u nas w Polsce socjalista Moraczewski źle fundament założył i pomimo tego, że później po nim byli uezoiwi ludzie, lecz nic już zrobić nie mogli i nie zrobią do .
tąd, dopóki Sejm nasz polski nie będzIe odnowiony, dopóki w Sejmie nie będzie większości uczciwyc-h Judzi. '
Ze dotąd Polska ocalłlła, to był cud Mł.lrji Częstochow
skiej, li tóra szczególnie naszą Polską się opiekuje. Bo
lud polski jest dobry, tylko bIeda. że ('iemny w większoścI.
Biadaby nam w Polsce było, gdyby garstka uczci
wy ch ludzi naszych spraw w Sejmie nie broniła.
Lecz pamiętajmy o tem, że walka jeszcze się nie
prędko skończy. Ona trwa i dalej trwać będzie. Pozna;.
10yŻ przeto jeszcze swogów. Ludu, nie wierz tym, którzy
mówią, że socjalista a bolszewik to jest duża rożnic8.
Przecież bolsze",icy to nie są jac~ś ludzi z rogami. BoI·
szewików i u nas w Polsce jest bardzo dużo. Bolszewi·
karni to są ci ludzie, którzy dużo obiecQ.ją a nic nie dają,
którzy do kościoła chodzą i modlą się niby, a poza ko·
ściołem na księży, biskupów i wszystko co śWIęte wymyślają, kŁórzy kradną, oszukują i rozpustnie ży ją którzy
fałszywie przysięgają i kłamul bezczelnie, którzy do tej
partji przysteją, która chwilo~o górę bierze, którzy na
nieuczciwej polityce bogacą się, ktorzy lenią się do pracy
i cudzym kosztem żyją - jedoem słowem bolszewicy są
źli i przewrotni ludzie, którzy w zi:Jślepieolu ży j~.
Do walki I więc uczciwi ludzie z Łvmi obcymi ży
wiołami i w)' rodkami naszego społe\:zeństwa.
Przecież
dotąd dużo obcego było u nas w kraJU. l my teraz ciężko
pokutować za to musimy, płacąc surową dl:lDinę. To Jest
kara za to, żeśmy nie walczyli tak jak było potrzeba.
.Ale jedno jeszcze muszę 'powiedzieć do w, s wszystkich
uczciwych przodowników ludu polskiego: Służmy Ojczyźnie przykładnie i szczerze. uczciwie. ni ... bądźmy egoi.tami. Niech na każdym kroku pit'rwszym będzie ioŁe
res Ojczyzny Polski, a później osobisty. NIech nie wy·
tykają nas palcami na i nieprzyjal"it.>le, którzy z igły eza~em umieją zrobić widły.
Nie zniecbęc ł' jmy się w tru
dnościach i nie zważajmy na to, że D1eprzyjaciel nasz
ezasem zwycięża. OstateczDE ZWY('lęStwO będzie za nami,
gdyż nam w walce dopomoże Bog I P"miętajmy dobrz ..
O tern, że w wielkiej wojnie Eur. pejskieJ, ktora niedawno
się skończyła, zwyciężyła spra",ie J\iwość i prawda i mv
zwyciężyć musimy. ChOCIaż zdł1wało się D1eraz. że Niem.·y
cały świat pokonają, lecz w kuńl ' u pOdd"ć się mu it-li.
I bolszewicy już czują swą o~t, tnlą godzinę i na nicb
przyjdzie czas i to niedługo.
Tak będzie również i z naszymi ~rogami wewnętrz
nymi. I oni widzą już swój upad .. k. Dowod"m tego jest,
że napadają z rewolweramI w ręku na uCZCiwych b~z
bronnych redaktorów narodowYI h gazet i bomby do re·
dakcji wrzucają, lecz OlC im to nie pomoże. Oni jak
wściekłe lwy przed śmiercią rzucają się i sądzą, że tem
zwyciężą.
0, nie I kłlra Be ska \\ as, judasze narodu.
uie minie. Naród j! ski za to, żeśl'ie go oszukali, nie
przepuści wam, jak die wybaczy naród rosyjski tym ży
dom zawziętym, którzy w tak okrutny sposób go mę
czyli. Nie pomogą w!itl nżne fałszywe wieści oa Bisku
pów i kapłanów rozsiewane po naszych wsiach i miaslach.
Wy już widzicie waszą zgubę i domyślal ie się, że siła nie
zawsze będzie dyktować prawo. A WIęC, wynoście sit;
póki czas do waszych przyjaciół Leninł! i Trockiego do
Moskwy, a jeżeli tam się boicie, to pro to do Palestyny.
Zbałamucone owce już się poznały na waszej robocie.
W krótkim czasie zosłaoiecie się jedoi w polu, bo inaczej '
b.Yć nie mogło. Wyście się do Sejmu dostali za żydow
akie pieniądze i jeszcze agitujecie, żeby pracę swą juda-
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'. Powiedzc.e,. k-omuście w Ppłsce
brze -uczynili? Musicie przyznać, że tyłko · sobie mająt
ście pokupili. Lecz nie , myślcie, że wy na tych maj
kach gospodaro~ać będziecie. Krew niewinna, przela
przez was, woła o pomstę. do Boga. I .kara' was nie: mi
Ludu polski nie czytaj już więcej gazet w rodza
,;Wyzwolenia"', gdyż , wiedZ'. o tem, że si6ją one niezgo
zasz('zepiają jad nienawiści ' stanowej, a tem ' pomagają
szym wrogom, ułatwiają podkopywanie naszej Ojczyz
Wyrzuć od siebie te gazety, które za ciemne pieniąd
('zaStm ci darmo przysyłają. Wypędzaj tych :agitatoró
którzy ci wciąż obiecują, a nigdy nic nie dają ' i
nie mogą.
Kończę jut moje opowiadanie i w imieniu tych wszy
kich braci polaków, którzy .jeszcze . pozostali w niew
holszewickiej, wzywam was do walki ze złymi ('zynni
mi. którzy już to przedostali się do nas z bolszewji. c
też wyrodzili się z naszego społeczeństwa.
Stańmy w'?z
scy do uczciwej pracy i budujmy tę piękną i potęż
Polskę I Wiedzmy o tern,' że żyjemy w bardzo bogat
kraJU, w ktorym tylko dobrych gospodarzy nam braku
Lecz wierzę, że lud polski obudzi Się i wybierze ucz
wych ludzi (lO przyszłego Seimu, a wt ... nczas dopiero
panuje łl:ld i porządek w kraju i wszystkim nam dobr
będzif>

W tej ciężkiej
DSZCZęść Boże I"

i mozolnej pracy

źy~zę
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kolce u koni i leczeniu tejże.
Jedną z najniebf'zpiecznlE'jszych przypadłośr.i, ob
wiają y. h się prl.eważnie u koni, jest kolka. Lubo tako
Wf> właśdw ... m znaczeniu nie jest chorobą, tylko przy
dłością chwilową. objawi a jącą · się W bólach i kurcza
żołądka to j .. dnakże, przy zbyt d/'aźllwej naturze i kr
stośd zwi f" rzęcla tego, ,i~ż w 24 godzlOach może sp
wadzić katastrofę i sp . wodować śmierć jego.
Aby u
knąć w da 1ku t .. ~o powinien hodowra k mi jako też i r
nik przedewszystkiem baczne mieć OkO nB rozsądne (
('hodzenie , \ę le z~it'rz~ciem i umiejt;tne żywienie je
Powierzanie kom na śl ... po ludziom niedbllłym i ci ~ mn y
jak się cZt: to w gospodarstWie dzieje, sprowadzić mO
właście elowl traty uiepomierne.
Tne ba wiedZieć dokładnie, skąd powstaje kol
Może ona powstr Ć z 1apalenia nf"rrk lub macicy u k
czy, z zatrzymanie! ury IV. z zazięhieoia, zzatwardze
i przepasienia Słą l wvnika, że kolki nie należy lecz
j .. dnymi i t}mi samymi środkami, lecz p oprzednio doci
jej przyczyny, z "trt"j powstała.
Przep "slenie ostlłj.... jeż .. li przypadkiem koń
dorWIe do worka z ow em lub ż, tŁ'm, albo do Iwnicz
niezupełoie wyschłej i przewietrzałeJ i chci wie się nasy
Brak trawienia 8Nże bvć spo~o iowany paszą bą
spleśniałą, U40Ż o 'ronilił" lub przemarzłą, bąaź cięż
Irdwoą i rozdymając4.
To też pierw z~ zapytanie weterynarza przywołane
jest: "C6 koń ,pozywał?"'
ZaziębieOle zaś powstaje z przepicia się zimną wo
przy zbytnio rozgrzanem ciele I przyspieszonym oddec
lub dłuższem -:taoiu w przewiewie, lub wreszcie przez
zbyt prędkie ochło 1zeDle ciała spoconego zwierzęcia,
przy pławieniu. Z powyż zych powodów kolka najczęśc
powstaje.
Objawy tej przypadłości są na-tę lujące: Koń pr
blera nogami uderza niemi od czasu lo czasu o brzu
lub też stara się uchwycić go zębaulI. Drży przy t
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oci się, puls słabnie, uszy i nogi ma zimne, a ciepło
ieDne. Nozdrza ma zaczerwienione, · koloru fiol~towego.
Wydzielanie moczu i gno.iu odbywa się z trudnością
ólem albo tei całkiem ustępuje; brzuch jest mocno
dęty.
Zwierzę się układa i zaczyna się taczać.
Przy leczeniu należy najprzód umieścić konia w osob. zagrodzie, na dostatecznej i wygodnej podściółce, aby
y pokładaniu się nie skaleczył siebie lub tei leczącego.
Zbadawszy pnyczynę złego, jeżeli ta pochodzi ze
i ęblenia, należy koniowi s~ropić boki kamforowym
'rytusem i nacierać je szczotką lub też wiechciem tak
go, lecz w jednym kierunku z tyłu do przodu , aż poty
' stąpią. Następnie okry ć konia derą, przywiązawszy ją
wI'osłem, .... ażeby nie spadała i przeprowadzać go, jeśli
wiet rze pogodne n'ł d~ orze, pny złem za ś powietrzu
budyn l< u. Jeżeli brzudl u oeo o jest wzdęty i okazuje
brak trawienia spożyte j pa s ty nit) dozwolić koniowi
pokładać ani kula ć, gd y ż przez to może na s tąpi ć
er wanie się lub t e ż s kręcenie ki szki, a n a stępnie
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tu naraz dnia 29 listopada rozeszła się w naszej gminie wieść, że w Dankowie, Jeżowicach i w lasach okolicznych widziano 5 nieznajomych młodych ludzi, uzbrojonych w krótkie karabiny i inną broń, ubranych w jatieś dziwne uniformy wojskowo·cywilne.
Policja powiadomiona przez miejscową ludność o p()jawieniu się w lasach jakiejś podejrzanej bandy nieznajomych młodych ludzi, niezwłocznie tegoż dnia udała się
w okoliczne lasy w celu wytropienia i schw ytania owych
p cdejrzanych nieznajomych, którzy po drodze mówili ludziom, że idą z Kielc do Częstochowy. Po ldlkuaastogodzinnem tropieniu i pościgu policja znalazła o wych nie·
znajomych u Zyg munta Bentkowskiego w młyni E Nadolnik.
Okazało się, że owymi ni eznajomymi h y li-sierż a nt
Wojsk Polskich, p ełnią cy służb ę " woj kową " W Włoszczo
wie jako instruktor miej scowego "Strze lca", p Anto ni
Mazur kie wi cz, jego pomocnik ze " Strzelca", Zygmu nt
Urbaaelis, Czesław Kaczk o wsk i i dwaj żydkowie bra cia ,
Samuel i Josek Szaj kowscy - wszyscy zami es zkali w Wło 
ierć .
s zczowie.
Przeprowadzanie powin no by ć powolne, b ez używa
Zapytani przez poli cję w jakim celu przybyli uzbrobicza i bez krzy ku. Dobry s kutek przy zatwardzeniu II
je
ni
do
gminy Kurzelów, w yjaśnili, że udali się n a polo·
wiera odwa r rumi anku, pod awa ny konio wi co 15 miwanie,
Mazurkiewicz
i Urbanelis uzbrojeni w karab iny
t b ut e lką w stanie t ak gorł\cy m , o ile go zwi erzę
organizacj i "Strzelca" w Włoszczowie, Kaczko wski w e
' eść mo ż€'. Także cygaro za palone i umietizczone w cych u, któ ry się wtyka koniowi w kanał Odchodow y flower, J osek Szajkowski w pojedynkę, a Samuel S zajrzyma, a ż je wypali swem oddychaniem, o czem mało kowski wylegitymował się pozwoleniem Włoszczowsk i e go
S tar osty, który mu wy p ożyczył na 2 dni fuzję, uprzed aio
wie, pr zyc z ~ ni a R i ę do r ozwolnienia. ,Jednym z n ajwa ż niejs zych przy kol ce i najpierwszych skonfiskowa ną temuż Szajkowskiemu przez policję, jako
t zoadanie kiszki odchodowej, gdyż tam najc~ęściej Z8- posiadaną bez pozwolenia. Ponieważ zachowanie si ę w y ymuje~ ię stwardniały kał.
: żej wspomnianych "myśliwych" wywołało niepokój wśród
Ruzumie się, że przy kuracji koniowi żadnej paszy miejscowej ludności sprawę skierowano na drogę sądo wą .
Trzebaby było śmiać się z tej całe.i wyprawy i'ydawać nie t,ależy, lecz tarać się przyprowadzić żołą- I
dowsko·strzeleckiej,
gdyby nie to, że zachowanie się
do ,t' nu normalnego,
a niebezpieczeóbtwo przeminie
,
owych myśliwych nie tylko z a kłóciło spokój publiczny.
Zadawanie pły n nych lekarst w koniom.
ale i naraziło policjantów na nie potrzebną stratę czam
Należy przy tern postępować z jaknajwiększą ost roż
i trudy, a skarb pań twa na koszty, spowodowane zaną
ścią. WIelu wie o tem; pomimo to nie zawadzi cictgle I dzeniem obławy.
ra('ać na to uwagę.
Ponle ~i1Ż bł nka podniebienna
U żywanie karabinów wojskowych przez "Strzelc 1"
t u konia ' zbyt krótką, przet
oń nie może tuk dobrze l do celów nie mających nic wspólnego z ćwiczeniami t>tr 7.e ać, jdk np . wół, ś win:a itd.
To td · trudność poł ka· leckimi i pożyczenie przez pana Starostę wło:>zczow!'!kieg)
płynów slaje się powodem, że unika się o ile moi·
żydowi Samuelowi Szajkowskiemu skonfISkowanej u niego
śei zndawunia koniom płynnych lekarstw. Woli się z ł
fuzji. dają nam pojęcie, jak familijne stosunki panują
ast pty!lÓ~V podać lekarstwo w po tac i pigułek lub w Włoszczowie.
Gminiak.
osz!row. W razie ko ki zastrlykuje weterynarz chętniej
dki lekarskie pod kórę.
Z Miechowa. Pjastowcy w na'lzym pOWieCIe to' . ą
• Jiektórzy v, padli na dziwaezną myśl zada 'ania le- bardzo dotrzy ludzie. Niejeden pomyśli: cóż znowu? Zlt r -tw płynnych kontom przez no!';. Metoda ta .ie t bar- raz moi przyjaciele. Umyślili oni obie, aby inn) m paro niebelpieczna, a przynajmniej o wiele ni~bezpiecz · tjom politycznY'f\ pomagać, a chcąc to w czyn wprowa jo;za on zadawania płynów koniom, wlewając je im dzić, zwołują wiece i zjazdy niby swych członków. Tak
pysk. Zawsze zagraża tu niebezpieczeń.,two, że lekar- było w maju gdy to na pobicie .endeków" zjeehał a?
o do tanie się do tchawicy i płuc . Jeśli to się zdarzy, b. minister Woj ciechow ki. Wówczas po wiecu piasto wkoń
kazany je 3t na zdechnięcie . Szczególnie zada- ców bardzo wielka ilość słuchaczy widząc wzajemne kł ó '
nie oleju pr zez nos koniowi zwykle prędzej czy póź tnie, przystąpiła do tych "endaków" . W ostatnich CZlł 
j powoduje śm i erć .
ach po tanowili znowu dopomOdz tuguto wcom. Ci wiSposób ten lec zenia konia jest stn ry m o m sz ałym dząc, że im się usuwa g runt p od nogami, zwrócili si ę d
eżytk iem , który się prz echował tu i owdzie z czasów
prze w odn i cz ącego piastow ców o urzą dzeni e wspólnego
dniowieczny ch. A wię c b acznoś ć ! St rzedz się należy wiecu, a by s ię r azem połąc zyć. Przewodniczący piastowo
ed wlewanie m lekar tw płyn ny ch koniowi w nos. ców publicznie ogła s z ał o m aj ą cym nastąpi ć dniu połąę dzej się bowiem konia dobije, aniieli go uleczy.
czenia, no i o przyszłych zwycięst
h nad nami. Jednak
nie zdawał sobie sprawy z kim ma do czynienia. Zebranie odbyło się do yć liczne i nŁ't. przewodni czącego wybrano p. Gąsior ka ; posłów przybyło aż trzech.
Poseł Tabor, widząc liczne zebranie, usprawiedliwił
s i ę z czynionych mu zarzutów, twierdził, iż podatku osoKur z e l ów. - Wyprawa strzelecko-żydowska. Pod bisŁo-dochodowego nie należy płacić jako źle przez Sejm
ywem ogłoszenia, wywieszonego niedawno w Kurze- uchwalonego (a gdzie on był wówczas), bronił swego kluie, że banda Słomczyńskiego, która poprzednio graso· bu, a następnie powiedział kilka słów prawdy piastowła w okolicach Częstochowy, miała przywędrować sŁam
com. Poseł Przybycień bronił swej partji, lecz zebranie
w nasze spokojne okolice, ludziska byli trochę na- opanowali tugutowcy i zaczęli pod adresem piastowców
aszeni, pomimo, że policja była w pogotowiu i nie po- czynić niezbyt miłe okrzyki - co spowodowało, iż piaoliłaby rabusiom obłowi~ się owocami ludzkiej pr8ey.
stowcy ze swe6t0 wiecu musieli się usunąć. Po opuszcze-
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Zielenice. Na zebraniu Związku Lud.-Nar. w Zielenicach duia 4 grudnia ub. r. uchwalono i wysłano do posłów Zw. Lud.-Nar. w Warszawie następującą rezolucję
'W sprawie uczęszczania naszych dzieci do szkół pow8zech
nych:
.,Dawniej wszystkie dzieci w wieku szkolnym
uczęszczały do szkółki miejscowej, w roku zaś obecnym
ladze szkolne wydały do wszystkich nauczycieli nowe
rozporządzenie, na mocy którego dzieci młodsze z pierwuego i drugiego oddziału mają chodzić do jednej szkoły,
łl dzieci większe z trzeciego i czwartego oddziału do drugiej, bez względu na to jak daleko jest oddalona. P:-. ponieważ bardzo często do jednej szkółki należy dwie wiolki i jedna szkołu od drugiej nieraz jest oddalona o ' 4 ry
",ioisty, to chcąc się zastosować do nowego rozporzą
dLenia połowa naszych dzieci musi z przykrością omijać
li vo.ią własną szkćłkę, a brnąć po śniegu albo po błocie
o drugiej oddalej nieraz o trzy wiorsty a moż~ i więcej.
Obecnie z powodu wielkiej drożyzny dużo dzieci zwłaszcza
Wojciech
łI

.

-:"'.

niu sali przez przodowników piastowców pozostali dalej
tugutowcy i omawiali sprawę daniny.
No wię~, czy' to nie dobrzy ludzie ci piastowcy?
jeden wiec zrobili , dla pomocy Zw. Lud .• Nar., 8 drugi dla
tagutowców. Jest. to z jednej strony wesołe, ale .z dru.l~j bardzo smutne. Smutne, że na wybitne stanowiska
" partji wysuwają się ludzie politycznie njewyrobieni,
którzy swymi postępkami dopomagają bezwiednie partjom
wywrotowym, lud zaś nieuświadomiony idzie za nimi
i coraz bardziej zwraca się na lewo.
A teraz warto się zastanowić co tych ludzi miało
połączyć? czy wspólny program? czy myśl o dobru Ojczy.
zny? Nie - tylko nienawiść do Zw. Lud.-Nar. Na nie8wiści bliźniego jeszcze nikt nic dobrego nie zbudował
i nie zbudnje. Możecie wiele zburzyć, przewrócić - ale
zastanówcie się co' za to dacie społeczeństwu.
Obecny.

Wiącek,

7)

op nad Wisłą z Machowa
p. Tarnobrzeg.
.

KOBIETA WIEJSKA JAKO MĘCZENNICA
I NIEWOLNICA PIJAŃSTWA.
Jak się pożeniliśmy nic nie mieliśmy majątku, tylko
o dziesięć palców, a rllZf'm dorobił śmy się tyle, że trzem
eórkom d11łem po 4000 koron wiana i jeszcze mamy
cboje na 1ti.000 koron majątku. Zyjemy ze sobą 50 lat,
ale jedno drugiemu jeszcze marnego głowa nie powie·
ziało, bo pobrlihśmy się z mUości bez wesela i picia.
ak trzeźwo żyją ludzie co nie zaczynali małżeństwa
z pijań"twem.
Obecne czasy są tak straszne pomiędzy małżeń
.twami na wsi. ze kobieta wiejska jest w całym tego
.łowa znaczeniu męczennic~ i niewolnicą. Małżeństwa na
",,8i zazwyczaj tak powstaią, że najczęściej sami rodzice
obierają synuwi żonę, a córce męla. Dzieci biedniejszych
rodziców, które Dle mają majątku większego, to żenią
się według upodobanłil swojego w Ameryce. A bogatsi
to muszą się · żenić tak' jak im rodzice każą, bo im gruntu
ie zapisaliby, wiana ni" dali, gdyby się pożenili nie
,po woli" ojców.
.,
Prawda, czasy ciężkie, bo młody gospodarz potrzebuje pieOlędzy i oddania długów i na zagospodarowanie,
8 co Dajgorsze na "spłaty" braciom i siostrom. Ale to
szystko odbija się nH małżeństwach. I to j~st źle, że
teraz na wsi młodzi są popsuci, zaznali Ś\\ iata, widzieli
dużo złego i w miastach i (:0 . Prusacb. Ale najgorsze
ieszczęście to już pijaństwo. I tak 30 tysięcy karczem
jest w Galicji i każde małżeństwo we wsiach zaczyna
ię w karczmie i kończy się w karczmie. Jakie to piekło,

biedniejszych rodziców nie ma dostatecznego obuwIa i
cia i z tego _powodu naratońe bywają ua ~óine
z przeziębienia, a może i na śmierć, albo zmuązone
zaprzestać uczęszczania do szkółki, boć niepodobna,
.
ośmio lub ' dziewięcioletnie dziecko mogło w czasie
kich mrozów, śniegu i błota · uczęszczać do szkoły o'd n-. ".. v
lonej o trzy lub cztery wiorsty. Wobec tego prosi
Sz. posłów naszych o stosowną int~rpelację w
stwie oświecenia publicznego, afeby dzieci nasze w
kie przynajmniej do ukończenia czterech oddziałów m
korzystać ze szkół miejscowych to •
.f. Ziętek.

Powiatowe Zebrania

Zwiążku

Lud•• Na~.

We Włoszczowej w poniedziałek dnia 23 stycznia b
w sali wikl1rli:łtu o godz. 12 w południe.
W Kielcach we wtorek 24 stycznia r. b. w sali Z
Lud.·Nar. Bazarowa 8, I piętro, o g. 12 w południe.
Na powyższe zebrania zapraszamy członków
Zw. Lud.-Nar., mężów zaufania oraz czytelników ,,0
zny". Omawiane będą sprawy bardzo ważne,
przeto przybycie jaknajwiększej ilości psób.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.

.

PRZESTROGA.
W sprawie zwrotu mienia wywiezionego do Rosji.
Rosja wywiozła po ul.ladku Polski znaczne boga
pamiątki narodowe, ogromne księgozbiory i r. d.
z wybuchem wojny światoweJ w sit·rpniu 1914 r. wła
rosyjskie, cofając się. przed wojskami niemieckiemi i
jakie to katusze i jakie

pnyszłe

pokolenie z tego ,\

rośnie, tego nikt nie opisze i nie wyobrazi sobie. Jest
piekło ZIemskie. iest to przekleństwo dusz, ktore "7e.",._
całe szczęście przez zgorszenie pijaków rodziców
Czasem nie byłoby koniecznoś ·i zarobku za grliDl
nie b, łoby takiej biedy w Galicji, bo 'liemia Polska
bogata, a owocna, że drug e tyle mogłaby wyżywić
dzi co Jest dzisiaj, gdyby tylko ludzie mądrzej a

wiej

Żn

wi

żyli.

Miljardy leżą w ziemi należycie nie uprawionej,
wyzyskanej, a grosz zarvbiooy przechodzi wszystbk
wódkę i piwo.
Z każdym rokiem coraz więcej karczem idzi
karczmy to wspaniałe dworki, to pałdce, a
karczmarze żydZI, to magnad. Wszystko to na kłotu ...."'...... pijackich mał1eństwa i rodzin pJjal~ kkb wyrosło.
Op l SdĆ wRzt'lkie cod denne v.alki, płac~e,
zemsty i przekleń~twa - tu jt'st niemożliwe i niepodo
Niech te niżej prlytoclOne zdarzenia będą łaby m o
kiem z życia kobiet we wsiach galicyjskich; dzieje
to szŁraszniej, lecz nie mam zdoloości opisać dokład
.
Pewien ('hłopak gospodarski, rozpity w wojsku,
nił się z piękną i zamożną dziewczyną, która
majątek oszczędzać, więc do karczmy, na targi. na
ela nie cbciała uczęSZCZI:IĆ, ale mąż nie mógł się
bez wódki. Chodził i pił mimo namowy żony i n
kania coraz więcej pił a żonę katował. chociaż cięi IlPII• r7.f'I.
pracowała. Wszystko robiła sa.ma do tego slopnia,
zaraz po połogu w zimie zmuszona była prać bie ..... ,LI~u_
skutek był ta ~ i, że przeziębIła się Przez rok cały
wstawałH z łóżka, bo popadła w suchoty. Nie mogąc
cować sprOWadZiła młodszą siostrę do siebie, która
mowała się calem gospodarstwem; mimo to była
bo dzieci maleńkie, a tatuś pił i pił.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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O·TCZYZN.\
IIckiemi wywiozły znacznej wartości zarówno pań
jak i. prywatny dobytek: tobor kolejowy, złoto,
zenia. fabryczne, inwentarz, Darzędzia rolne, warsztaty
ieśloicze 1: t . d~ _
.
Wśród poszkodowanych z tego powodu obywłlteli
czy pospolitej około 2/ 3 stanOwią rolnicy.
Rząd sowiecki zobowi ązał się do zwrotu wywieziomienia, o ile ~e strony polskiej nastąpią w naczasie (najpótniej z p.oczątkiem 1922 r., odpozgłoszenia, poparte oświadczeniami (dekJarai) osób poszkodowanych.
Władze państwowe wydały już w sierpniu 1921 r.
.- '''m''''dnie ~artądzeDia, co do sposobu składania tych
aracJi, a obecnie ttlrmin tego skłat·lania oznaczyły najiej do l·go lutego 1922 roku.
W ciągu styc~nia b. r. wszyscy przeto, czyje mienie
e, rzemieślnieze, przemy słowe użytku domowego i kuJne zostało do Rosji wywiezione, złożyć winni dekleracje
z z dowodami wedJug przepisów w najbhższem Staie, T-wie rolniczem, Kółku rolni "zem Związku zieu inżynierów lub insŁrukt rów przemysłowych,
owarzystw Je rzem!eślni czem i t d.
Równocześnie włailze polskie por1jęły starania u rzą
ieckiego o zwrot mienia wywiezionego. Skutkiem
w grudniu 1921 r. otrz}maliśmy urządzenia mieszkaZamku Królewskiego i Łazienek w W i1 rszawie, (,raz
obraz Matejki: "Grunwald", wywieziony· do RosJi
ku 1915. W na.lbliższ~m cz~s e /Oi1my dostać nowy
"port rze,·zy v.ywieziooych. NiH idz.itl to gładko, poaż władzI-" bolszewickie robią rÓ7n~ tru łOO§CI, nawet
ysłanie tyeh przedmiotów, co d) kt nrych już nastąporozumienie, ale nalt'źy przypU87.CZi1Ć', że przy new·
tarania"h d~ ię uzyskać z~rot mienili, do htórt'go
Paó .. t\\a Polslcie~o i (bywłlli pol kh·h d ,Hi zą się
zać. Ni1le7y t vlko nie zs,nit- db llć obowi<tzku zgłoszedeklaracji w ciągu stycznia b. r.

o F I AR Y.
Na 8}>rawę wileńską.
P. J. Rempel 5000 mk.; od Stowarzyszenia Spoty
cZt'go "Obrona" w Żarnowcu 3000 mk.; p. Radosław Kochlew·s kI 2000 mk. Zebrlln'e przez Koło Zw. Lud.-Na ud_
w Kazimierzy W. w tygodniu wileńskim 41.700 mk.

ODPOWIEDZI ADMINISTRACJI.
P. Tarnowska. Rachunek za rok 1921 jest uregu lowany.
P. Biskupski. Za rok 1921 należy się dopłata 225 mk_
Ks. Wojciechowski. Za rok 1921 za 12 egz. wpła.
cono 2 ty . 425, ll/:!Ieiy się 4 tys. 350 mk, pozo la .je dopłata 1 tys. 925 mk.
Ks. Jul. Mll7urek. Za rok 1921 rachunek uregulowano, nu ruk 1922 pozostajf> 250 mk.
Ks. A. Zimniak Sędziszów. Za rok 1921 wpłacono
za 30 egz. 8 tys. 400 lOk., ClC11eży się dopłacić 607 mk.

KALENDARZYK.

il
~
,
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Żnna p.atrzą('

na to wszystko, pła~ała nieustannie.
je zcze, że wciąż przy każdej 8posobJlOś. i
w, wesel, chrzc'in unajał ,iostrę, aż p()~oli przyczeię jf'j tak, że urodziło !-oię jej rlziecko .
Wtenczas, gdy się o całej sprawie żona dowiedziała
ż z jej iostrą t dk żyje, zachorowała jeszcze bar-

uiedzi la

poniedziałek

-

Znała witcC b iedę n<.brze, ale di1ł1J si~ nakłon i Ć i po
mimo, że miała 11/2 morga rol l (dość łakom'! na te ('za y
wiano) nie wyszła Ul kawalerii, ale za tego Plta '<a, wdowca,
bo jeg-o krewni ją zachęcili.
lIe ta kobieta wyci erpiała od tych dzieci i męża pijaka, t o nikt nie uwi erzy, nie obliczy.
Pijak ten prawie codzień hył pijany. ś )iewłlł, przeklinał, gMnki rozh irał i bił tę <kuga żonę
tra zni •

więcej

Jak Rię położyła do łóżka, to ię JUz z niego praprzez trzy lata nie podnosiła. Tak męczyła się w ogroh boleściach, a ciało z odleżen , a gn' ić ię zaczęło.
Mąż do doktorów nie jeździł, ale pił i siostrę ż()ny

a

bałllmudł .

i mówił ~eiąż: "zdechnij, lub uduś
ja z twoją \Ostrą pójdę do ślubu".
aCl'FZle:n pijany, garnkI rozbijał, dzieci bił, które wpół
e uciekały, a ludzie z miłosIerdzia je zy wili kapu tą
lłn .I~ rnn 1a k am i.
Matka biednych dzieci pomBrła, ojciec żyje ze sio·
ml1tki "na v.iarę" i piją razem do upadłt'/;!o.
Ile w sercu tej najule zczę ' liwszej było bole 'ci,
wie najlepiej.
prz.ypadek na przykład l Zamożny gospodarz,
ctk, zamęczył żonę biCIem.
Nie wybierał czem uderzyć, to cepami, to widłami,
katował, aż umarła ...
A była to kobieta tak zdrowa, mOCDa i pracowita.
każdy ię dziwił j~j sile, bo pomimo takiego
urodziła siedmioro dzieci, które się wychowały jako
i żyją.
Po śmierci pierwszej ożenił ię z drugą. Jako wdo
mając tyle małych i gruntu około 8 mlU morgów,
ż. nv na wszystkie strony, bo około dzieci ni~
.duć rady. Zaraz po śmierci swatali go wszędzie
flła się młoda dziewczyna, która służyła od dziecka.

Pawła [ pust.
Ma rcelego p. m.
\\ torek
Antoniego 00.
18
~
~rQdct
Kate-i r ;w. PIOtra
19"
czwarlek
Henr) ka b. w.
20"
niątek
Fabj ana i S eha tj_
21"
sobota
Agnieszk i p. m.
D l.l ia 15 go Rt~('znia, jHko w drugą niedzielę po św.
Trze" h KróJ:.H'h. E W łll1!{elja św. J llOa, roziz. 2 P. Jez
w Kanie Galilejskiej przemienia wode w wino.

15 ty cznia 16"
17"

Przekhnbł żonę
akna jpręd zej, to

l

prz\'( · j.-ż

ne

U(· Ł'kla.

Razu pewnego upił się nil we elu w nocy. Był
to w zimie i zaraz jak z karezmy wy zedł, wpadł d
rowu głębokiego i leżał tam dłuż zy eza .
Krewni, znajomi, kuz} n()~ie, koled ly od kieli zka
nie chC'ieli go ralować i już się du ił. Posłali po dzieci'
ale dzieci się wstydziły i nie prz~' zły rljtować, a sy~
najstarszy powiedział: "n ech oj. ieą 7gioie, bt;dziemy raz
już mieć pokój". Gdy się.. z awało, że tpgo pijaka Anioł
stróż odstąpił, gdy się go wyparli kr \Ą ni, znajomi i prz,.jatiele, a dzieci wyrzekły lę ze w tydu i nIe ('bciały ratować od śmierci wła nego ojca, wŁeocza ta najnieszczę-'
śliwsza żona, bosa, w koszuli, z krZYKiem i płaczem przybiegła; wyciągnęła du ozączego ię w
'ie pijaka, męia.
Położyła na łóżku, pierzynami otuliła, mlekiem i herb8t,
zagrzała.

Po tygodniu wyzdrowiał, ale po trzech tygodoiac
przyszedł w nocy pijany, wziął żaroówkl od żarn i sze
do bicia żony. Biedaczka w koszuli. z pod pierzyny wyskoczyła i w silny mróz uciekła w pole; zziębmęta prz
straszona, aż na kOlicu wsi przenocowała.
ąż ten pił coraz b8rdliej w zy tkie trunki, a najwięcej przytem wina; dostuł • ucbót" i po pięciu łatac
choroby pomar , zo tawilljąc żonę umęczoną i
dzieci, które poniewierają się po Prusach.
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Miljonówka.

Dnia i-go

8tyc~nia

wygrana

padła

talu woj9kowym w Łucku 450 łóżek, W szpitalu re
wym w Równem 150 łóżek, w sz-pitalu w Siedlcach
łóżek, w Baranowiczacb 100 łóżek, w - Grodnie szp
okręgowy rozszerzony do 850 łóżek.
Zaopatrzenia materIalnego, bielizny, łóżek, pro w
tów i opału, dostarczą szefostwa odpowiednicb

na

Nr 2.426.874.

,------------------------------------------: Dr WACŁAW KALINOWSKI!
:

b. asystent ,kliniki Uniwersytetu Cbarkowskiego.

:

:

CHOROBY SKÓRNE i WENERYQNE

:

Zniesienie graniey cłowej między Polską a
Podczas wymiany dokumentów ratyfikacyjnych
dziernikowej umowy polsko· gdańskiej, jaka
.--~--------------~----------------------. w Gdańsku, ustalone zostało, iż włączenie W. M.
. w polski obszar cłowy nastąpić miało w nocy z
10 na 11 stycznia. W tym dniu naznaczono zn
granicy cłowej między Polską Ił Gdańikiem, tud~ież
Zjazd w Cannes.
ska t<1ryfa cłowa zHczyna obowją~wać między G
Do Caunes zjechali jui przedstawiciele palii;tw. Fran- skiem a zagranicą. Wyjątek uczyniono jedynie dla
cuscy i angielscy d( legaci okazują rówr:ą wstrzemięźli warów, ktore nadane były do GJańska przed dn. 1
wość w sprawach konferencji, którą odbyli Brjand z Lloydem
stycznia.
"eorgem. Zdaje się, jakoby poglądy obu prezydentów
ministrów od wymiany zdań w Londynie, ulegały widoczKonferencja w sprawie handlu Polski z Sowieta
nym zmianom. Lloyd George ma zamiar zająć się przeW ubiegły poniedziałek odbyła się konferen l~ia
aewszystkiem gospodarczą odbudową Europy, co .jego nisterjalna z udziałem mi nistrów Downi:l rowicza i Mic
zdaniem je t ważniejsze od zagadnienia odszkodowań. siiego oraz Strasburgersa celem omówienia szcze
Francja przyznaje, że stanowisko Anglji je t do pewnego sprawy nawiąz1:luia slosunków handlowych z
stopnia uzasadnione, jednakie zdaniem Francji dzieło od- Ukraiuą i Białorusią sowiecką. Ustalono wytyczne
budowy może postępować tylko stopniowo i wymaga i powzięto uchwały w kierunku utatwienia sto~;un
dłuższego okreEu czasu, zanim da wyniki, jakich się oczehandlowych z tymi krajami, co będzie krokiem
kuje. Francja jest przekonana, że spra\\a niemIeckiCh w sprawie ożywienia bandlu z RO~ją.
edszko dowań winna być uniezależniono od uchwał ogólBezpartyjni wchodzą do rządu sowietów.
nej natury. ,które będą powzię te. Frau<'ja ma u Niemców
wierz ytelności, których wysokość i sposób spłacenia zoW Moskwie odbyły się wiellrie narady w
stały przez sojuszników ustalone i przyjęte przez Niemcy.
wie hl:lndlu z zagranicą. Jakkolwiek treść narad
Od uregulowania tych \\ ierzytelności zależy w znacznej maną jest w ścisłej tajemnIcy. dowiadujq ",'ę z kół
lIlierze równowaga budżetowa Francji, dlatego też wy- ionych do czynników rządowych, że rząd k )mis .n
daje się niemożliwem, ażeby żądano od Francji zgody dO\\'ych, postanf)wiono przekształcić w ten sposób, że
mlOlstrow spraw zagraOlcznych, finansow, handlu i
Jta zrzeczenie się tego, co jej ię slu znie należy.
Pozatem odbyły się już zebrania przedwstępne, o któ- wiedliwości otrzymaćby mieli bezpartyjni.
rych jednak urzędowych wiadomości do gazet nie podano.
Danina państwowa,
Polska zostanie zaproszona do Cannes.
Pierwszy
r "DzienniKa u::ltaw Hzplitej Polsk
Z Par,\ Żli donoszą, że w zapatrywania<,h miaroda,i- z ~nja 7 b. m. ogłasz::l tek.;;t ustawy o dliniOle
Mych czynOlków koaliCJi na rolę Pol ki wobec Rosji na- I wel, która od tej chwili obowiązuje.
stąpiła za adnicza zmi<m(l.
Zrozumiano mianowicie, ze
Ministrowie litewscy - paskarzami.
PolK'a tanowi cz:nnik pierw zcrzędnej wagi przy dą
Od dłuższego l;zasu dochodzą z Kowna pogł
gnięcill z powrotem Rosji \V sferę międz) lUlfI)UO .vyth '
intere 'ów goc;podar!'z. ch, Z tego też powodu postll110- o u~tąflieniu ministra spraw zagranicznY"h Pllricki '(I.
WiOll0, że do rnięriz: naroriowego to 'arzyst\ li, którego w )Ilem ustąpienia, to kompromItacja te~o p. millistra w
utworzenie ma być omawiane w Cunne, zaproszona zo- dawno wykrytym skandalu pasknrsko - przemytnicz
shlOie tal{że Pols:<a, Lecz konferenl'j'l w Cannes nie za- I Obecnie nad~hodzą szczegóły tej sprawy, wykazujące i
powiada dla nas nic dobr go. .Jedną ze ~:praw tam oma- jakiego stopnia znieprawieni 'ą kIerownicy stwor .. v'",.,cy<o
wianych będz.ie przynależność Wileó·z.;zYZllY, oczywiście przez Niemców pań lewka, które wyciąga chciwie
po pol kie Wilno.
według niemiecko-żydowska-federacyjnych życzeń, a naOto z K wna wysłano nieda\\no trzy wagony,
na tęp nie równiei żydow ko niemiecko-angielski projekt
opanowania prz z kapitali tów mi~dzynarodo\.... ych czyli znaczone rzekomo dla głodnych w ROSJi. Wagony
plowane były u rzędowe mi pieczęciami ministerstwa
przeważnie żydowskich tych państw, które przez wyni
szczeni e wojenne mają nlską walutę i zrujnowany pl'ze- zagranicznych i min. skarbu Litwy Kowieńskiej. Mi
wojn,.. Szymku , podejrzewając, że wagony nie zaw
mysł, a więc i Polski, To będzie się nazywało odbudożywności, jak to głosiła deklaracja, polecił dokona ć
wą Europy.
wizji ładunku w Janiszkach.
Stosunki
patrjacyjne polepszyły się.
Rewizja dała naqzwyczajne wyniki. W w
Nadzwyczajny komisarz dla spraw repatrjacji p. W~a znaleziono 427 pudów sacharyny i kilkanaście pu
kainy, trucizny podniecającej, której użyde jest
dysław Grabski oświ~dczył, że przyjazd jego do Równego
lIliał na celu ustalenie planowego postępowania na etapie
rozpowszechnione w bolszewickiej Rosji. Śledztwo
w Równem, aby przestał on być siedliskiem zarazy i od- sprawie przekazano prokuratorowi wojskowemu. J
powiadał swemu zadaniu. W całej dotychczasowej akcji
ze śledztwa ujawniło, kontrabandę tę uprawiał
brak było skoordynowania zarządzeń. Stan pomieszcze- "Ukio-bank", którego głównym udziałowcem je~t
Bia repatrjantów był fatalny. Obecnie stosunki te uległy oraz szef departamentu wschodniego ministerjum
zmianie. Polsko amerykański komitet pomocy działa bar~ zagr. Litwy Kowieńskiej - Wołokajtis, który
wał wagony.
• ZG dobrze.
Szef sztabu jeneralnego, jenerał Sikorski, celem przyjPuricki a oraz kilku wyiszych urzędników,
ścia z pomocą oraz jaknajwydatniejszego wsparcia akcji
szanych w tej sprawie, wezwano do prokuratorji
repatrjacyjnej, wydał szereg zarządzeń, a mianowicie: wej. Prawdopodobnie dla ocalenia "honoru" litews
do dyspozycji komisji repatrjacyjnej oddane będą: w szpi- rządu całą winę przyjmie Purickis.

I

Przyjm. od 3 do 7, ulica Kolejowa 5 (I, e piętro) wprost
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a Watykan.
W rOku 1902 zwyciężyły · 'W parlamencie -francuskim
icłwa rłldykalne i wrogie Kościołowi. Masonerja
z itobywszy więkS'LOŚć · w izbac h llost'lskich.
z Ko ś cii ółem · prowadzoIla do owego cza~u jedy nie
.- r enie partyjnym, za wrzał a na nowo, gdy vablDety .
kie uznały ją za sw ój program. Pra "'·a Ko ś ci oła
nh' zano we Franc ji z roku na rok, pozamyk a no sz koły
ład y ' katolickie, a ż w r oku 1905 roz d zI ał Ko ś ci oł a od
twa sŁał si ę pra wem.
J~d nym z główny ch bojowników i wykona wców tego
ziału K. śl'i u ła od państ wa był ówczt:sn y min ister
ty . P Brl/:l nd.
Stos un q dy plomat yczne z Watykanem zostały zer·
na d Fru n cj ą roz pętał się ku uC iesze wszystkich .
wy, h ż y wi ołów straszny uf' isk i prześladowanie
stki eg..o tf' gti, co było kl1tolickie, a działo się to
ę w ol ności i p o stępu!
Od owego ezasll upłynęło lat 17. Na czele rządu
cu!'kh'go sŁo i t enże sam Briand, który przeprowadzIł
1905 wc j nę przeciw p8piest~u. Tenże sam Briand
o w" ł 16 go maja ub. roku p. J onn8rt'a nl1 dzwYI·zaj·
ambl:lsadur em francuskim przy Watykanie. P. J .nurzęduj~ już w Rzymie od kilku miesit:c \ , a do Paprzyjecbd w SleriJUlU nuncjusz papieski, mgr. Ceretti.
W ten sposob stosunki dypl omatvczne między Fran
a Watykanem nawiązano obustronnie na n owo za sta·
i inicjaty .. ą rządu franCUSkiego.
Nie odbyło się to gładko. Wprawdzie poważni po
fran('u ey chcieli naprawić błąd dawny i d oprowado jakit'j4 ugody z papiestwem, wprawdzie dom/iga CI
v.iększoŚć narodu francnskiego, wśród k loct·l!.o
j r)( ŚĆ pl dczas wojny wzrosła , le .. z !' przed wlall S I ę
(' iągle przywódcy radykalnych stronnid w i ma .. o·
NIe chcieli oni kap I tulować. G..vałtownie ZIHlta·
i Briana'a chtąc go ośm i eszyć w opinji ogół u. Degil'zna agih.. cja jednak niczego nie oSJągnt; ła.
Wybory ostatnie do Izby posłów (czyli Sejmu) do
ne w listopadzie 1919 roku przynipsły zup ełne zwy·
ugrupowanIom narodowym. Z tego powoou prona \\iązania stosunków dy plomatycznych z Wl:ltykau (' h~alono w Izbie poselskiej 39! głosami przedw
głOSI m T r zeba był jednak i zgody senatu, a w se
ugrupo\\ania radykalne tworzą bardzo poważną opo·
ma J'tc prl:1wie połowę głosów.
D.\ skutowano tei w senacie fran cu;;kim aż cały tv·
nad tą sprawą. I tu właśnie, przf>d dawnymi swoimi
mi i towarzvszami musiał p. Briand bronić teKO,
ID dawniej zwal!-zat
Odni ósł i h-raz zwyl'ię ' two.
zatwIerdzi ł nawIązanie stosunków dyplom a tyc/nyc'ł1
i1tykanem 166 glo a mi przeciw 125 glo om . Nawd
d kałów - SOCjalist ów złamało karność masońską
w ało " za".
Widzimy w i ęc, że r ozumne czyn niki pol itvczne Wt'
ji I h cą n apra w i ć błąd po pełniony przed 17·lu la ty.
ół bowiem jest potęgą, której lek ce wazyć bezka rnie
P. Skirmunt o polityce polskiej.
W i ed eńs ka gazeta umieściła pog ą d min. p. Skir
a na na zą polItykę zagrani czną; powie dział on
innemi :
,,2adne z państw powstałych po wojnie nie walczyło
trudnOŚCIami, jak my. Jest to oczy wi ście w zwią
z tern, że umowy pokojowe nie u ' taliły granic Pol
Wobec tego pierwsze lata naszego istnienia wypał
WOjny i zatargi. Dopiero po ich zażegnaniu dążenia
polskiego mogły się ujawnić i dziś nikt już wąt·
może, iż życzymy sobie trwałego pokoju i wspoł
i innemi państwami.

"Zawarty ostlttóio traktat z ({ze~ho· Słowacją opiet:a
na uświadomieniu' sobie konieczności skonsolidowania stosunków.
"W stosunKU do RQsji sowieckiej Polska stara się
ś ciś le wykonywać S\A.e zobowiązania i unikać wS'lelkićh
zatargów, co wobec p ,lityki b()lszewiekiej jest nieraz b •
trudne.
"W stosunku do Litwy naród nasz dąży do poroznmienia i d dłłła wtem przekoD8n tu, że po pewnym czasie
obie strun y zrozumI ej ą korzyści wzaje mnego zbli że nia.
"Zgod llie z z aw l:ł rtemi um./wami podt rzy muje Polska
swe Stor/le, z ne stosunk i z F ancją i Rumunją.
"W sto'mnKU dv kWtlstJI E uropy Środko wej rząd
polski tltoi na st!lllowi'l Uu, że pokój utrzymać należy prże
de wszytltkiem, a tętno wy mhtny bandlowe.i wzmocn ić.
" Pulska c1zlt: kl cy ' i1izac.ii i i nteresom gospodarczy la
j .. st z Innemi p"ń tWl:łml Eu ropy ściś l e związana i wobec
tego inłt' retlują ją W~Zy~tK i... wit'lkie k west je polityczne,
e~unOmlCZntl i sp .. łec z ne, klóre są na porządku dzienny m.
SpOkOjne i poku lowe st" nowJsko Polski znajdujo zagraOICą zrozumienie.
Zllkl:łją uprt edzenia, które żywiono
względem nas w pewnych kolach. Jestem przekonany,
ze Poiska z raz obrallej nIe zejdzie drogi, i że jej kons e kwentna politykl:l zagranic'zna do prowadzi do wzmocnienia jej wpł y wu i znaczen ia wśród innych narodów ll •
się ",łaśnie

Demobilizacja w Rosji wstrzymana.

Na 19 Kó fl gre 'ie komuni stycznym przemawiał Trocki
o napada "h "bl!lh ch ba Id" w Karelji. gdzie jak gazety
pi..;zą "I roży SIl( po w tan ie P"Zt- CIW bol 'zewikom, u za,
o rzylą ' · lt ni .. m do Flnl audj l. lI aoltę pni e na UKrainie i na
0111. k lm W"'chodzie. Tro l·ki o św . ad c zył, że sytuacja ta
zmUSza Roi ję do w .. trz \ ma rJia de mo bilizacji. Czas zimowy
bę , lzie Ul yty (( a po,l nles lenie pra w no ś ci armji r osy j 'k iej,
to też na ,-, iusnę Ru sla bt: dzie przygo tow a na na wszelki
wypadek. Trocki z ape wn I ał jednaK , że rząd r osyj ' ki pragUle trw , ł.. go i praw l1 zi wt' go pokoju.
Minister Michalsk i stwierdza poprawę sytuacji
finansowej.
Mmistt'f Skarbu Mi c ha lSK i p O dCZłłS pobytu w Krakowi t- n,· p I iedzeniu lzoy hiiodloweJ &t..v le rdził, że maSZ) na lIru k uj ą c1:l nasze oi en i ą dze pa pier' /we w O t atnina
miesią c u wy bitnie z ~o ln l ła l:!zy b k oŚ ć. Podczas gdy jeszcze
w paź IZl e rni ku wydrukowano mbre k polskic h za 20 mi·
lji1rdów w grudnilJ nie oS lą~ n ęto nawet jednt-j trl eciej
części t !' l sumy.
D J 15 grudn ia wy drukowano banknotów tylko Złł trzy milJlIrdy, d ) koń l ·a grUdnia zaś wydrukowano do 6 milj il rdów. J e.,t to jeden z widocznych
dowooo IV CJop rl:lwJ enia Się naszej sytuaCji finan 'owej
w (,g 1 10 ' ci, 1:1 ~ tl1 nu na1łzego ikl:lrbu w z (·zególoośCl.
Połączen ie

gru py Stapinskiego z Wyzwole niem.
Orgdn S t~ p , ń ' r(le~o oonusl o połą " zt-nlu g rupy Stap i ńskiel{o z "Wyzwoleniem".
Na tereuie Sejmu t w orz yć
będą oba strono ctwa "lewicę lu 10wą", pOla Sejmem za('b oWUl ą oLa odłamy we odrębne or~Hnizacle polityczne.
No we stronnictw<:> zamierza ~rlIw8dllĆ p ropagandę prze ci w wito o wcom.
Ziemia dla

uchodżców.

W celu przy j ścia z p omO ' ą Pllwra c ający m z zachodu
pragnącym o siąść na kresach i w ten s po ób p rzyczynić
si ę do podnie ienia kultury eko nomiczneJ k raju, powsblł
w WilOle Komite t O..;adDlctwa R eemil.{racJi z prezyde ntem
miasta Wilna p. B a ń kows kim na czele. Komitet ndziela
wśzelkicb mformacj l za nade łd n l em 25 marek na odpowiedź poleco ną. Adres Komitetu : Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22 m. 6.
Instytucje i organizacje posiadając e styczność zwła
szcza z wy chodźcami z Westfalji i Ameryki, komitet pro i
o nawiązanie porozumienia.
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Rewolucja na Krecie.
Donoszą ' z Salonik, że rewolucja na wyspie Krecie
rozszerza się coraz bardziej. Powstańcy są panami sytu~cji we wschodniej cz~ści wyspy. Powstanie wybuchło
na wyspie Mitylene.

zarodowy z udowodniooem pochodzeniem norma
podniesiona . o 25 p-ro·e. 4)_ Za
l kozy do 6 tys. mk, a) za jagnięta j ' koźlęta 1.200
za materjał zarodowy z udowodnionem pochod
powyższa norma odszkodowań może być
o 25- proc.
Powyższa norma odszkodo-wań obowią~uje od
stycznia 1922 r., jednocześnie tracą moc obow
normy szacunkowe ustanowi( ne w doiu 28-go
1921 rokn.
?owań może być

R O Z M A I TOŚ C I.
Protestanci za szkołą wyznaniową. We wrzesolU
roku odbył się w Stuttgarcie synod ewangelicki, który zgromadził 340 mężczyzn i kobiet. przedstawicieli wszystkich kościołów ewauj!elickich w Niemczech,
synodów, zwi<tzków i fdkultelów teologicznych. 8twierdziwsl.Y, CZfjm jest 87.kola, i że najwyższem zadaniem
wychowania jest człowiek moralny i pobożny w duchu
ewangelji, synod uchwalił: "ze względu na cel wychowania oświadczamy się stanowczo za szkołami wyznaniowemi dla dzieci ewangelickich, w których całe ż ~ cie
szkolne byłoby przesiąknięte jednolitym duchem i s Ł<td
mogło najlepiej służyć do wyrobienia charakteru".
Protestanci już przejrzeli, a nasi posłowie w Sejmie
nie mogli zrozumieć ważno ści szkoły wyzoaOlowej.
Pamiętajmy o szkole wyznaniowej pny następn ych
wyborach.
,

ubiegłego

KŁOPOTY "OBROŃ'CÓW LUD
Po 120 tys. Marek. Pisaliśmy. iż Bank Połsko · amerykań~ki, do któ
należą piastowcy Kieroik, Owiński, Kowłllczuk itd.
majątek Dojlidy, przyczem do aktu podano mniejszą s
zapł<:ty, by mniej zapłacić pal1stwu za stemple. Oka
się obecnie ile ta zacna spółka rh ciała na chłopie
skim zaronić, ho oto za mórg płacili po 35 tys. M a
li sprzedając z aż ,dali od małor o loych za mórg 120
Marek.

Ma 600 miljonów i poszedł do kryminału.
Ilu jest nauczycieli szkół powszechnych w Polsce.
Pierwszym redaktorem "Pia ta" był p. Jan
W książf'e St. Dobrowolskrego p. t. "Nauczyciel"', War· Przed wojną był on naprawdę hez gatek. Obecnie
szawa 1922 KsiążnieH, znajdujl-'my następujące zesŁawie- majątek 600 miljonów D;larek. Zar ob ił je w ciągu
nie, oparte na danyl'h z roku 1920/21, udzielonych przez całych trzech lat. W jaki spOSOh? Ano, o zukał i
Ministerstwo wyznalI religijnych i oświecenia publicznego : lidów w Tarnowie, naciągnął cbłopów w Brzesku, a
Małopolska i Sląsk Cieszyński
19.320
tem zacziłł handel. Hand lował tak, iż już rlwa razy
18550
stał ię do koz y. Teraz sąd wojskowy w Łodzi roz
5 województw b. Król estwa Kongresowego
6.360
za Gagatkiem listy gończe, ponieważ ozukał WOjsko
woje wództwo poznatl kie i pomor 'kie
woj ewództwo wołyńskie, p~leskie i nowogr.
3200
dostawach. Gagatek . chował się we L wowie we tul''''''' '
Razem 47.430
pllłacu. Ale go znalazła policja I a reszto wała. J ak
Tę liczbę nauczydeJi należałoby powiększyń o mlll- kiemu panu pozwolono mu spędzić noc we własntm
czycielstwo Górnego Śląska i t. zw. Litwy środkowej, . i dopie:o na drugi dzień odwieziono go do więzi
tak, iż liczba ogólna nauczycielstwa szkół powszecznych w ŁodZI.
.
.
w PohlCe przeniesie zapewne 50 tys. osób.
. Pr~y are zt?wamu Gagatek ~owoł~\V8ł_ s!~ na. p
• WIto a J Bryla, Jako na tych, kt orzy wledzleh o lego
Siano z nad Bugu. Ministerjum rolnictwa i D .'\'r I tere C~I i którzy przyrzekli mu, że przy najbli
pat'i twowych podaje ~o wiadomo:ci o ób i instytuc.'j wyborach postawią go na po la ze stronnictwa p
zainteresow~nycb, ŻH wobe: wygaśnięc i a ksit:gosu zu cow do Sejmu.
Gagatek był prawą ręką pp. Wi toRa i Bryla w
w poludniowo-zlll.!hodniE'j ('zę~\ i wo.iewództwa poleskiego,
Naczelny Komi!'3rz do walki z ksi;;gosuszem UPO\\ ażuH \\ iaŁnch Tarnó . i Brzesko, a p. zez parę mie . ięcy i L\\
P('llski Urząd wojewódzki do W} dawania we właściwym
Takich to bohaterów mają pia.,towcy, 600 miljo
zak re ie zezwoleń na przewóz prasowanego siana z pow. marek! Kto z was, CZ} telnicy, za r ob ił tyle w ciągu tr
brzeskiego, kamień koszYl'.3kiego, sarnelh!kiego, prużań - o tatnich lat?
skiego, kosowskiego i kobryńskiego przez stały kordon
Trzy lata kryminału.
weterynaryjny nad Bugiem.
J an Kwapiń ki, preze Rady naczelnej sO'-'J"""'"
Odszkodowanie za zwierzęta. Na za adzie r07po- dostał 3 lata więzienia \V ąd'lie warszawskim za to,
w cza ie, gdy boI zewicy pOdchodzili pod Warszawę,
rządzenia ministra rolnictwa ustanowiono następują ce
normy od!lzkodowań za zwierzęta zabite z polecenia burzał służbę dwor ką do strajków i do gwałtów.
Prezes socjalistów idzie nu trzy lata do krymi
włedz państwowych. oraz padłe
skutkiem szczepień
ocbronych zarządzonych przez władze: 1) za konie: a) za To nie w smak socjalistom. Uchwalili więc, aby
rzasowy poseł Gęborek zrezygnował z poselstwa,
źrebięta do 1 roku do 12 ty-s. mk., b) za źrebięta od 1-2
lat do 30 tys. mk., .9.l za źrebięta od 2-3 lat do 60 ty . Kwapiński jest na liście, więc zo tanie posłem i w
rok. d) za konie roOócze od 3 lat 90 tys. mk., e) za ko- sposób uniknie więzienia. Ale tymczasem zgłosił się
nie podrasowane z udowodnionem pochodzeniem do 160 dzony brat Kwapińskiego i złożył zeznanie, że Kwa
tys. mk.. f) za klacze, i ogiery zarodowe, .co do których nie nazywa się Kwapiński, ale Chołupko i że K ..uaniTi,,,1
przezwał się. bo mu ię nazwisko ojca nie podobało.
właściciel wykaże się 'rodowodem, norma odszkodowania
dług prawa Kwapińskiego nie ma, więc nie może być
może być podwyższona o 25 proc. 2) za muły do 40 tys.
mk., 3) za osły do zO tys. mk., 4) za bydło rogate: a) za słem, a Chołupko nie kandydował, więt:! także posłem
krowy bezrasowe i woły do 45 tys. mk., b) za buhaje nie może. Co będzie?
My rad'l,imy. aby się ' wyniósł tam, skąd przy s
rozpłodowe do 70 tys. mk., c) za jałowiznę do 2 lat do
30 tys. ' mk., d) za cielęta do pół roku do 12 tys. mk., t.i. aby poszedł do bolszewików. Dawniej był u nich
e) za cielęta, jałowiznę, krowy, buhaje rasowe z udowo- misarzem - niech więc idzie i teraz do nicb.
dnionem pochodzeniem powyższa norma odszkodowań obie strony: bolszewicy dostaną pomoc, Kwapiński
kryminału, a polskie społeczeQstwo pozbędzie się
może być podwyższona o 25 proc. 3) Trzodę chlewną
za cent. metr. żywej wagi do 18 tys. mk, za materjał dnika.

I

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

OJCZY

~

Socjal'ista ukradł socjaliście 4, miljony marek! .
Socjalista poseł Dreszer zHwiadomlł mars załka Sejmu,
mandat posdski, poniewa ż zo stał w swoim h,andlu
n11 -4 ·miłjtJny mare k i musi teraz eał y swó,i
poś w
ć interesl.m, a by od bić straty. P OII. Dre. zer
lo wał w Lublinie w ~g lt'm.
Do pomocy i zH8tępstwa
sobie r eduktora lu belskJej gazt:'t y bo(·jŁtlistycznej.
szedł dobrze. a le z astę p c'y było to za mało, więc
yśl zasad socj łł list yc z nych zabrał jeszcze "burżujowi"
zerow i 4 mil iony i d rapoqł. A p. Dreszer odbije to
od bior ców w ęgla .

NA

11

MAGAZYN TOWARÓW WŁÓKNISTYCH

A. NOWAKOWSKIEJ
w Kielcach ul. Kapitulna Nr 11
(lewa oficyna, parter).

POLECA NAJLEPSZE W KRAJU: ~yrardowskie obrusy
lniane białe i kolorowe, serwetki stołowe, ręczniki toaletowe
i kuchenne, płótno lniane na bieliz D ę, prześcieradła i podpinki, madepolamy, szyrtingi, zefiry, barchany, tkaninę na
obuwie i wsypy, kapy na łóika i t. p.

Dąbal

siedzi w kozie, i inni w drodzy.
T omas z Dąbal ~Iedzi w areszcie. W Sejmie
li się o uiego so' jl1liści, ale St-jm wit.kszością gł o .
uchwal ,l, że to sprawH sądu, bo SE'jm już raz zgodził
a oddaDle Dąbl11a za różne sprawki sądowi. Oąbal
przestaJ na tem. Nie chCiał przez. kilka doi Jeść.
nie już je. Posło'Wie Li t" bt'fmaou i Pll'lak odwiedzili
więzieniu, aby go poc"t'szyć.
Posłowie ks. Ok. ń I MaŁusz ' toją też przed kozą.
Sej m na żądanie prll kuratorjl uchwalił oddać ic h do
nia sądom: Okollla w Warsza" ie, Matusza w Sanoku.
Tak w świetle prawdy wyglądają ci, co się ogło~iJi
ny('h i pra", dziw) ch przy jaciół i obrol'lCów ludu!
du p ols ki! B n. ń s ę przed takimi obrollcami!
" WIen ie c· Pszczółka".
Poseł

D-r MARJA DZIERIANOWSKA
DĄBROWA G6RNICZA

r6g ul. Królowej Jadwigi i Słą(arkowsklej.

CHOROBY KOBIECE.
Ordy nuje cd 8

przesyłamy

o 10 rlllo

.. t113 do 7 p • p .. łudniu .

NA OKAZ jeden numer

.~-..;;...;..;;.;;.I

DZ ONKA"
I<Ą

: Ks. M.

t'm U

-

k tli zaząda.

DziUJ'zyński W

Krakowie ul.

Kielce, Kolejowa 18.
Powiśle

HURTOWA i

•
•

LICZNA SPRZEDAi: :
materiałów mąskich - da skich, oraz duły.
wybór r6in"ch pł6cien i mad pOla mów. •
GOTO

m-_~____

T

__ _ ________•_

c

OKRYCIA D MSKII::.

"

·· k"uF;k~MinnikR
pohoroV\ą na imię Anto li G)f!JG1li)G1li)G1li)G1(!JG1(!)G1(!JG1(!)G)(!JG1(!)~r.'
UBIONO
.
sklt' pie
nipł!n

Kielc8< h przy stacli
lOWf-j do " Ip u

wydl'ną w
Pro: zę O zwrot

ta-

r.l
Gl

G1

C3

rCl, aomin,,·trl:ltorll, flądLY rolnego lub im ej po zutar,1Y intel gpntny nłll\\it·k. O.,t(jtnio był kier(~w
duiego młyn'ł mipjskiE'gn. P u j;Jda solidne świa
uroit-ony l uczc'iwy Za ługuje na uznanie, gdyż
ako 7i1kładnik w hl Iq(ł-wji.
W'>1dom o ść w r t>dakc i.

WÓD OSOBISTY ~t:~za:w:rnfo1~

~.
G)
~
G).

G)

GINĘŁA

riI

KARTA URLv PuW A na imię Bo·
K..Jodzleja wydana przez
Wojsko\\oy Taborów 7 w PoznanIU. Łłlskawy ZD8·
raczy zwrócić do gm. Ż , rnowier, pocz. Wolbr om.
lebła wa

arodo

fi)

~

ą.

L

DA ZE·

na rok 1922.

~

fi)

~
I~
n
Tow. Młodzieży ŚW. Piotr Klawera fi)
~

w, pow. JędrZt"Jowski na Imię Jan Madej ze wsi
iów, gm. Prząsław, po, z ta Jędrzejów zgubiono. ZuaI~zcę IIpra<:1.8
ił- n Z rot,

Pracę

POL~CAP.fY RÓŻNE WYDAWNICTWA KATOLICKIE,
a także różne czasopisma,

~
CJ

~ KSIAŻ I, OBRAZY, OBRAZ I, ~

AKIEJKOLWIEK PRACY

ofiarJ na

.

~

C!J

G)

>i
L:J
L:J

W

Płocku.
~

Skrzynka pocztowa 34.
Na prowin je;: wy )łd Się Zt1 poprzedniem na·
ti ... "łl1niE'm g Łówki.
POPIERAJCIE PRACE KATOLICKIE.
Tow. Młodzieży . w. Pj.,tra Klawera przyjmuje
także w z Ikit! ofio1ry dla mi ji J nn ZWiązek
M~zall\v. Nl1jDlższa ofiara 50 rok.

~OO

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Stow.RobotnikówChrześciiańskich
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w KIELCACH plac Panny Marji 2, prZy
Katedrze
:
POLECA: Sk6r~, S61, zapałki, Cyltorj~,
Kaw~, Herbat~, Kasz~, Fasol~, Past~,
Mydło, Nici, Pończochy, Świece, SOd",
Bielidło, Dodatki szewckie i inne
drobne towary.
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Prościejowsklej fabryki

maszyn . rolniczych F. WIchterlego
NOWY SĄCZ, UL. HOFFMANOWEJ 1
poleca: Kieraty kryte 1 i 2-konne Wichterlego
7 Z. I. Młocarnie kieratowe z wytrząsaczami
i sitem na kółkach przewozowych, słynne 1 M.
R. 18 Wichterlego - Młocarnie ręczne L. M. K.
Wicbterlego. - Przystawki uniwersalne. - Kompłetne garnitury młocarniane z pasami skórzanemi
Wicbterlego. I - Młynki do czyszczenia zboża
·krajowe. - Sieczkarnie ręczne i kieratowe.

GOSPODARSTW

od 10 do 50 mórg i większe w dobrej kultur ze z
inwentarzem, oraz kamienice i przedsiębiorstwa
rodzaju w wielkim wyborze w Poznańskiem i na "''''mnI.
na sprzedaż ma

_....
..,.,.,..--__---_--__........
.........._- _J. WĘCLEWSKI, DOM KOMISOWY
Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 20.

....
..

..

n

Spółka

Akcyjna

L BOR"·

..

Hancłlowo - Przemysłowa

WSK
"l.
J.
B
.,
w WARSZAWIE MAZOWIECKA 11 •
ZARZĄD

ODDZIAŁY:

w Częstochowie, Dąbrowie G6nttczej, Kielcach,
Krakowie, Luhlinie, Łodzi, Piotrkowie, Radomiu, Warszawie, Borysławiu, Gdańsku, Charkowie, Jekaterinburgu,
: : : Kijowie, Moskwie, Mitish:u. Piotrogrodzie. : : :
Adres dla depesz do Centrali i Oddziałów "ELIBOR"•

SKŁADY

i SKLEP

ODDZIAŁU

w KIELCACH: I

KOLEJOWA 34, :-: :.: :.: TELEFON 69.
POLECA PO CENACH KONKURENCYJNYCH:
ŻELAZO HANDLOWE, BED, °ARSKIE, OB~CZOWE, BLACHY ŻELAZNE i CYNKO\VE. STAL. R{ffiy. ŁĄCZNIKI
DO. RUR, WYROBY ŻELAZNE, BUKSY DO WOZÓW,
ŁAN CUCHY NA KROWY I KOr'IE. GWOŹDZIE. HUFNALE,
HACELE, ŁOPATY, KILOFY, WIDŁY, ŚRUBY, KLUCZE

---

PRASOWANE, SMARY DO WOZOW I MASZYN, OLEJE,
CEMENT, PAPĘ DACHOWĄ. SMOŁOWIEC, METALE, MASZYNY POMOCNICZE, NARZĘDZIA KOWALSKIE I ŚLU
SARSKIE ORAZ WSZELKIE ARTYKUŁY TECHNICZNE.
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~ UWAGA:
~
.

~/"

smacznie i zdrowo przy rzą d zone z dwóc h lub trzech
wydawane są na miejscu lu b do domów. '
St,owarzyszeriie św. Zvty, r Óg Wesołej i Seminary
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OLNICZY~

.\

BIADY '· DOMO

Sw6i do swego i DO swoje I

............................................

N

Cenników nie wysyłamy. Zaraz zamówić
i, zadatkować, bo zapasy na wyczerpaniu.

BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAR BK WYCH
TOW. AKC. W POZNANIU, - POWSTAŁE W ROKU 1886.
Kapitał akcyjny Mp. 200,000,000. - Rezerwy Mp. 80.000.000.

ODDZIAł..

KIELECKI - Kielce, ul. Kolejowa 54, róg Czystej, gmach własny.
Załatwia wszelkie operacje bankowe na naj korzystniejszych warunkach. Przyjmuje wkłady na książeczki. Wydaje przekazy na wszelkie
miejscowości. Udziela pożyczek, dyskontuje weksle. Finansuje przedsiębiorstwa polskie, popierając przemysł, handel, rzemiosła i rolnictwo.

,

-

INSTYTUCJA CENTRALNA:

POZNAN PLAC WOLNOŚCI L.

15.

Oddziały w Polsce: 5 oddziałów Miejskich w POZNANIU• • takie: BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZ, KIELCE, KRAKÓW, LUBLIN.

ŁÓDŹ, PIOTRKÓW, RADOM, SOSNOWIEC, TORUŃ, WARSZAWA iZBĄSZYN. - Oddział w GDAŃSKU. - Oddział w AMERYCE:
NEV-YORK, CITY 67 Wall Street, ~UniOD Buk of the Co-operative Soeieties·, Bank Z~ Spółek Zarobk., Nev-York Agency.
Oddział we FRANCJI: "Banque de L' UniOD des Societes Cooperativel, Suecursale de Parla, me Saint-Lazare-PARIS 9-eme".

REDAKTORZY: Ks. ADAM BŁASZCZYK i JÓZEF MATŁOSZ.
Odbito w drukarni

http://sbc.wbp.kielce.pl

" Jedność~

w Kielcach, pod z&rUldem St. Ziej

