Rok V•....

Kielce, dnia 22 stycznia 1922 r.
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Opłata roczna 1200 Mk. p6łrocz. 6O(T"

kwartalnie 300 Mk.

Pojedyńczy numer 25 marek.
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m tee ojczyzOle, a tym ci sem nad wszelki wyraz strazJiwym,' który go właśnie na ziemi ojczystej dosięg .
amo jUl uczucie ludzkości, samo sumienie i serce cbrze'ci' ńskie. a nadto ta, tak wstrząsajqca tragedja wyryw
m okrzyk z duszy; Wspomóżcie tych nieszczę 'liwY('b
I r
uj('ie icb! \V szy ,tkic uczynk: miłosiordzia, jakie naj~ E angelja św •. clekają tu na was i przyzywają
a , aby' cie naglf'h przyodziali, głodnych karmili, pragną
eyeh poili, tym co przytułku nie mają dawali chronienie,
ci rpiącycb pocieszali. a chorych leczyli. Nie możecie
zapewne nieraz czynić tego 1lmi, to eo jednak zaw ze
możecie
uczyńcie.
Dorzućcie gro z wa 'zej ofiary na
ulż nie doli tych nie zc.tęśliwych.
Nie pozatujcie datku
, zego na otarcie łez niedoli, na ratunek przed śmiercią .
I Bóg i Ojczyzna i wa'pe wła'ue en'a wzywają wa d
p łoienia tej posługi. My, bi~kupi pol 'cy, uważamy to
za obowiązek i powinno'ć na zego p6 łannictwa, aby W8
do tego czynu miłosierdzia chrześcijal1 'kiego gorąco wez ać i zarządzamy w tym celu kładki w na zych ko<:ciołach w najbliższą niedzielę. Wielebne Duchowień two
przeczyta ten li t Na z z ambon z jednego z pi m codzi nnycb, w którem znajdzie wydrukowany. Zebrane
ofulry prześle natycbmia ~t do Konsyslorzów.

i Edmund Kardynał Dalbor, Prymas, Arcybiskup
G lieźnień ki i Poznań kl. t Aleksander Kardynał Kakowski.
tropolita War zawski. t Józef Bilezewski, Metropolita '
Lwow ki, o. ł. t Józef Teodorowicz, Arcybiskup Lwowski
o. o. tAdam' Stefan Sapieha, ksiąte Biskup Krakowski.
';' Józef Sobe~tjan Pelczar, Bi kup Przemy ki. t Leon Wałęga, Biskup Tarnow ki. i Stanisław Kazimierz tdzilowiecki, Biskup Kujawsko-Kali ki. t Antoni Juljan Nowowiejski, Biskup Płocki, t Ma/jan Ryx, Biskup S ndomierski.
t Augustyn Łosiński, Biskup Kielecki. Ignacy Dubowki, BIskup Lucko Żvtomierski. t Augustyn Rosentreter,
Bi kup Chełmiński. t Zygmunt Łoziński, Hi kup Miń ki.
t Marjan Fulman, Biskup Lubelski. t Henryk Przeździecki,
ł3iSkup Podlaski.
Jerzy Matulewicz, Bi kup Wileński
t Wincenty Tgmieniecki, Biskup Łódzki. ;'- Stanisław Gall,
Bi kup polowy w. p.
Romuald Jalbrzykowski, Biskup
Sufragan Sejneński.
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CZy PŁACiĆ DANINĘ?
Do różnych kłopotów, które w ostatnich czasach
spadają na nas, zaliczyć trzeba uchwaloną ostatnio da
ninę. I , różnie różni o tej t:łaninie mówią: jedni, że trzeba
ją bez szemrania płacić. inni zaś skarżą się. a nawet prze·
łdinają, " lJ.lówiąc: "a kiedy sobie narobili dłngów, to nlet:h
Wykorzystują to różni przeciwnicy
.sobie sami płacą".
daniny f~ j. Stapińczycy w Małopolsce i Tuguty w K· 'ngre
sówce, ągitując pośród ludu mówią, że danina jest z winy
,endeków". U wymienionych stronnictw to stała zasada
zwalać lIło na niewinnych, by uwagę opinji od siebie odwrócić. I tylko człowiek ślepy nie widzi tego, że przyczyną

' wszel kit"go zła i bagna finansowego jeRt nikt inny

cała ', lewica i paskopiasty. Bo jeżeli przypatrzymy
~ię rzą<rom w Polsce od Moraczewskiego począwszy,
8 skończywszy na Witosie, jeżeli przypatrzymy się wszyst
kim szefom i dygnitarzom wewnątrz i zewnątrz państwa
-mającym' służbę, to widzimy, że tam "endeków", co ehwiłowo tam byli, na palcach policzyć można, a wszęd,je
ni epodzielnie figurują socjaliści, ludowcy i konserw~. Ten

jak

tylko dom jest trwały, który ma dobre fundamenty, a my
dobrych fundamentów nie mamy, bo Moraczewski, który
pierwszy kładł podwaliny pod budowę państwa polskiego,
wszystko rolił na czerwono i dziś widzimy do ezpgo na8
ta czerwoność do prowadziła. Do tego, że jest. ś oy Dłu1
brzegit>m przepllśc·i. Jesteśmy zasypani 238 mlljardftmi
pa pierowych p i eniędzy, a samej Ameryce winniśmy 350
miljonow dolarów.
,
.
S,)cjaliz81'ja, pr acow stręt, dyploma cje zl'lgraniczne,
8~tki nie potrzebnych urzędów, bylejakie rządy Moraczewskit>go I Witosa brak politycznie wyrobionych głow wrzą·
dach. mrzonki f t>derl1 listyczne, jednem słowem wyrzuranie
.óknami i orzw iami" pieniędzy - to są skutki i prz}czyny daniny . Ż ... by k toś nie pOWiedział, że jestem g'l
łosłownym, to liam kilka przykładów:
Głowny Urząd Ziemski pochłania miesięcznie 30
miljonów 10 rt>k, 8 parceluje ziemi dwa razy mni ... j niŻ
pry~ ~tni par. elao('i.
l"p .. kt r szkolny dawniej urzędował sam, n11 par ..
tylk- g .odn brał do pomocy nauczyciela, a dziś IOli s·JuetHrz ł. Oźrwgo; pannę pi zącą na maązynie . W mle
8('le Ł ,1zi (t':-;t a7. sześcIU inspektorów szkolny . h i ('OŚ
ze 6 .. ił hitJruwyl·h . Dla PO..viHtu łó 1zkiego, ,je ..t opró z
tf'g-o 2 ins~tlkt .. rów. .Ddś .. tar osŁa ma 3 woźnych, a da n t'.1 j on'" l!: ° , A ile SIt: .łaci wydziałom ,rad powiatowych,
l; tor~ prawi e nic! nie rob ą.
Na kol ... j~ch )P. t dwa razy więrej .funk(·jonarju~zy
nit d 1\1 iel. O,rekeja kolejoAa w Krakowie wyt!,I.łn
z olur 500 .a ien, o tóry l teraz dopiero SIt< (10W ledzil1rlo, t:.' "ą /lIep trzebnu, Ry\ hło wczas, bo po trtech
la al'll. G-1y yś ny ubliczdl icb (1Ochod y prz. z trz) lat
t) b}ł(1bv ł , o a sum '. I jak wid/,imy niep ,trzebnie ta
sum hyła wy(jan, Takich przykłatlów nalicz lih)śm
Uli t ~ią'e Czy talClc mOJe słowa ktoś gotów po iedzieć,
że Je~tem kornuDlsta lub inny cler wony djabeł, bil lJie·
pr /y('hy lnie u ... ,(lsHbh,m lu lzi d ) pi10Sltwa no ,i... do płnce·
uw dalliny. J ... tem pr el iwnikiem tych, co mó ' Ią "nie
pł"ćc le dani.\" hle lestem taKże ~zeciwn klem tych, co
.!ą cllCą bez zii,tanowi ni n płac Ć. Daninę płaelć musim,
let z
iedzleć i m eć pt'wuość mUSImy czy ona będzie
3łuzyła dubru cClłego ' połt>l' eństwH, czy też pójdZie znólN
na ornery, W) prłl\\y telem zaspokojenia an,birji i t. p.
PłaCIĆ daninę - płaćć le, lecz na w1e('ach, zebra dach, do ·
mi1gajmy Się, aby naprawdę ta dumna dała nC:lm to czego
pr agmemy t. j. naprawy naszego sarbu.
Domagaj my sit:, by liczbę urzęd ników zniżono do
przed 1.\ ojennej 110 ' CI ty zoiesiono nieporzebne urzędy.
Natomia;t pobudz ać prlemysł do ruchu - tam setkI t 's l ęcy ludzi znajdZie clił, b, a naród bogactwo. Bo z takij
gospodarką jak była przez trzy lata, to choć d a ninę za-
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płacimy, za jakiś rok lub dwa znów drogą daninę nQ',...._
my phicić i ani na to Górny Sląsk nie pomoże.
Spytacie ~ więc co rllbić? Przyszłość nasza w
szych rękach i jak powiedział nam wieszcz: "o ile
lt>pszycie du~ze wasze. o tyle polepszycie życie s
i powiękRzvcie granire&. W tych słowach leży nasza
prawa. Polep'łzyć "ie mUii każdy z nas, każda
każdy pOWIat, a z dobrych ludzi są dobre gminy, a z
brycb gm 'n są dtlbre powiaty, a z dobrych powiatów
bra ~l:Iła Pulska b"dzie i wtenczas spełnią się nasze
fleDła o Polsce M'itce. A więc ci, co się czują być
brymi, niec'h ..się łączą w kółka, a kółka zaś gminne w
wiato we koła i wtenczas stwor:eymy taką ~ielką rod
k()chającycb się wzajemnie ludzi. Nie mówcie, proszę
Kochani Brachl, 7.e to mrzonki n ł emogące się
Po"ta Wyspiań"lki powiedział, "że oni mogliby wszy
mlec, ale nie chcą chcieć". Słusznie. Tylko chci
"chcieć", a WSZystKO hędzie dobrze. Zabierzmy
pracy i do tt' pienla złego z silną wiarą w zwyc'
a da Bóg Wszechmocny, że "wyrwiemy chwasty, co ,
POllł głuszą," a będziemy Polskę kochać "nie połową

całą duszą".

Tego Wam

http://sbc.wbp.kielce.pl

życzy

z Nowym Rokiem.

Edward

Zajączek.

r

y

Z N A
Z jednej strony musimy niezw~ocznie
stworzyć. realną siłę, zorganizowaną legalnie na sposób
militarny, siłę, któraby była w sŁanie przeciwstawić Rię

dwójne znaczenie.

podobnym zrze'lzeniom narodowo-demokratycznym iwogóle reakcyjnym. Z drugiej strony czas już n8j~yż9zT
przystąpić do wychowania fizycznego. mas robotniczych.
Na zachodzie stowarzyszenia robotnicze w rodzaju· naszego "Strzelca" istnieją już od dawna i cieszą się wielką
popularnością wśród zerokich sfer rohotniczych.
Sądzimy tedy, że niema żadnycb ab olutnie argllmentiw przeciwko udziałowi socjalistów w "Strzelcu",
ternhardziej, skoro je<)t dużo szans opanowania tupełneg()
tej in tytucji przez na
Opanowanie to zależy od tego,
cz potrafimy w Rzvbkim c7.asie zorganizować pewną
ilo Ć czy~to 8oc,iali tycznych lub posi)łdajllcych przewag,
oC.ialistycwą oddzilł(ów.
Polec>:lmy więc raz jeszc7.e
w'zystkim Okręgom i lokalnym komitetom robotniczym
rozpocząć niezwłoczną akcję tworzenia i opanowania oddzialów "Strzelca".
Zwracamy jednocześnie uwagę, że nie należy popierać na zebraniach publicznych uchwał, któreby mogły wywoływać jakąś pozornie motywowaną napaść na "Strzelcaze strony sfer reakcyjnych.
Do 15 paździ ernika należy przesłać do sekretarjato
~eneralnego sprawozdania ze stanu tej pracy. Za wyk<>nanie niniejszego okólnika są odpowiedzialni funkcjonarjusze partyjni oraz członkowie okręgowych komitetów robotniczych. Do komendy głównej "Strzelca" został wydelegowany tow. J. Kwapiński.
Z socjalistycznem pozdrowieniem

Sekreta/jat Generalny
Centralnego Komitetu Wykonawczego P. P. s.
Okólnik ten potwierdza, że w zamiarach socjali tów
t zelec" ma służyć nie do obrony kraju przed wrogiem
na wypadek wojny (o czem agenci "Strzelca'" bają mło
dzieży naszej, werbując ją do swych szeregów), leC1;
l tnieje on dla trzyma ia' pod terrorem współrodaków
w czasie pokoju, jeżeli ci są przekonań narodowych.
Stwierdza dalej okólnik, że istniejące w kraju zwi~r.i(i
trzeleckie ą jnż przeważnie zależne od socjalistów, nis
wyłączając władzy głównej "Strzelca", gdzie zasiadl:l Kwapiń ki. Już w czerwcu 1921 r. wyszedł z partji rozkaz
do agitatorów, aby "Strzelec" był całkowicie opanowany
przz P. P. S. Z okólnika widać zatem, jllk na dłoni, że
.,Strzelec" jest popro tu bojówką socjalistów. A przecież ta bojówka cie zy się szczególną opieką władz wojk wych; 'e t przez władze zalecana ogółowi. Dostaje
ona karabiny m zynowe; dostaje nawet ostre naboje I
Mamy nadzieję, że na i posłowie zapytają w Sejmie
p. mini tra wOJny, jak on godzi swe stanowisko W sprawie "Strzelca" z obowiązkami członka rządu i z bezpieczeństwem mieszkańców kraju?
II
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ZWIĄZEK STRZELECKI A SOCJALIŚCI.
Niejednokrotnie byWmy zapytywani przez ludzi za
onych dziwnymi wy tępami "Strzelca"? co to jest
organizacja tak usilnie popierana przez wOJskowycbmamy dowody, że to nic innego nie je t jak bosocjali tyczna, organizowane przez os~by wojskowodem tym je t ściśle poufny okólmk do orgaPolskiej Partji Socjali tycznej, który przytaczamy
cało' ci:
.
War zawa, 4 czerwca 1921.
L.309.
Do wszystkich organizacji P. P. S. (Ściśle poufne).
OKÓLNIK.
Szanowni Towarzysze. Według otrzymanych przez
wiadomo' ci w niektórych organizacjach towarzysze
jni wyrażają wątpliwości, czy wa~to za~ładać miejWe oddziały "Strzelca'" i wstępowac do D1ch.
Wobec powyższego wyjaśniamy, że dla P. P. S. (polpartji socjalistycznej - Red.) "Strzelec" ma po-

CENTRALNE TOWARZYSTWO ROLNICZE
W WARSZAWIE.
Mocarstwa zaborcze rozdarły żywe ciało Polski. Rozumiejąc jak stra zną zbrodnię popełniają starały się wobec całego ś~jata upozor~wać swój rabunek - twierdząc,
że Pol ka merządem tOl.
Był to fałsz - bo właśnie
polska za panowania króla Stanisława Augusta zaczęła
wchodzić

na drogę o 'wiaty i reform.
Kon tytucja 3-go Maja stawiała Pol kę w pierwszym
rzędzie pań tw Europy, jako państwo praworządne i jak
na owe czasy bardzo demokratyczne. Mocar twa zaborcze ro.zumiej.ąc. w.ła ·n!e,. że przez ustanowienie dobrycb.
praw 1 podmesJeme o wIaty Polska tanie się znowu potęiną i silną dokonały rozbiorów kraju.
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Polska upadając jako spuściznę z08tawiła nam w dzied7.inie ustawodawstwa społecznego Konstytucję 3 Maja.
Również i w dziedzinie rolnictwa pozostawiona nam
wzór do naśladowania. Z inicjatywy króla Stanisława
Augusta miał powstać pod Warszawą w Ujazdowie Jnsty
tut Rolniczo· Lekarski, którego zadaniem miało być poza
wykładami prowadzenie gąspodarstwa wzorowego, ogrodu
botanicznego i t. d. Również powstać miało dla podniesienia rolnictwa Towarzystwo Rolnicze. Planom tym i zamierzeniom, jak również i wprowadzeniu w życie Konsty·
tucji 3 go Maja przeszkodziły dalsze i ostateczne rozbiory.
Rzucona myśl jednak kiełkowała. W łonie T9warz.
Przyj8ciół Nauk rozstrząsano nieraz kwest je z\'\ iązane
z rolnictwem. Były to jednak tylko pojedyńcze i przy
godne fakty. Starano się więc o założenie Towarzystwa
Rolniczego, lecz rządy zaborcze bojąc się, aby Tow8rzystwo nie stało się dlań groźnem, nie zatwierdzały tych
projektów. Dopiero po rozbiciu Austrji i Niemiec przez
Napoleona w nowoutworzonem Księstwie Warszawskiem
zostało ono założone przeszło 100 lat temu w dniu 19-9o
marca 1810 roku. Założycielami Towarzystwa było sze..reg wybitnych mężów - członków Tow. Przyiaciół Nauk,
jak: St. Staszic, Jul. Niemcewicz, A. Potocki, Trębicki,
Gutakowski i t. d. Plezesem został wybrany Gutakow·
ski z Góry, którego myślą przewodnią i zasługą było stwerzenie Towarzystwa Rolniczego.
Chwila ówczesna była b. podobną do dzisiejszej.
Księstwo Warszawskie zdawało się, że będzie zarodkiem
potężnego Państwa Polskiego. Nadzieje były obudzone.
Kraj jednak zniszczony klęskami wojny, wyczerpany re·
kwizycjami musiał zdobyć się na olbrzymie ofiary materjalne dla 's tworzenia armji własnej, utrzymania wojsk
sprzymierzonych i w dodatku na odbudowę kraju. Prze·
mysłu nie było, handel w rękach obcych i w upadku, w i ęc
ciężary finansowe musiały spaść na. barki rolnika. Od
tego czy rolnictwo dostarczy odpowiednit-j il ości żywności
z!łleżał byt kraju. To tez przed krajem całym sta n ęło
pytanie co 'robić, aby rolnictwo w kraju podnieść. Za·
danie to miało wypełnić nowopowstałe Tow. Rolnicze.
Prace Towarzystwa szły b. wolno i prawie nie wy
chodziły ze sfery projektów z powodu braku chętnych
do pracy, ogólnej apatji ziemiaństwa i braku środk ów
finansowych. Okazało się, że dopiero decentralizacja T
warzystwa przez stworzenie mniejszych Tow. Rulniczych
.żywiła cokolwiek pracę w Centrali.
Wojna 1812 roku, a następnie upadek wszelkiej my
śli społecznej rozbiły Towarzystwo, które zasnęło snen
wiecznym nie ździaławszy zbyt wiele dla podnie ieni
rolnictwa w kraju.
W 1856 roku koło ziemian na czele z Andrz j
hr. Zamoyskim, Ludwikiem Górskim i t. d. zgrupo 1 ch
w gronie członków redakcji Roczników gospodarst\\ a ~ r jowego w Warszawie p osta nowiło z łł \\-iąZIlĆ Tow. Roinieze, będące .iakby dalszym ciągiem Tow. Rolniczego istnie
jącego w Warszawie w ll:ltach 1810-1827
Po szeregu
larań ukazem carskim z dnia 24 li ,topt1da 1857 rO KU zoo
stało Tow. zatwierdzone.
Na prezesa Towarzy!>twa zo
tał wybrany znany działacz sp ołeczny i gorący patrjot
A. hr. Zamoyski.
Przed Tow. Rolniczem wysunęły się do rozwiązania
dwie kwest je : postępu rolnictwa i sprawa włościań ku.
Tow. Rolnicze rozwinęło szerszą działaln o ść na polu
szerzenia kultury rolniczej, ' prowadząc ją bądź to wsze
regu SekCji lub Komisji, urządzając zebrania plenarne,
odczytowe, konkursy gospodarstw wzorowych, wre zcie
organizując stac.ię doświadczalną w wydzierżawionych od
hr. Potockiego Służ~wie p ,d Warsza wą, oraz szer r>g pól
doświadczalnych u poszczególnyeh swych członków. wy~t8wy rolnicze w Łowiczu i Warszawie.
Najważnj ~j zym
jednak usiłowaniem Towarzystwa było zjednocze le ziemiaństwa w jedną silną gromadę - ożywioną myślą o dozystkich jego warstw, choćby naw~t z wła-bru kraju i
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e In u ueJe roln icze. Przegrana wojna Japoń ka i
cja 1905 roku zmu iły rząd ro y j ki do poezy
pewnych u tępstw. Jednem z najważniejszych z
~ło wydanie prawa.o stowarzyszeniach, n8 mocy któ
powstał cały szereg IOstytucji. Wiele z nich jak lU<ICJ4t:J
Szkolna, Sokół i tak dalej stały się znowu pastwą rea
rosyjskiej i zostały rozwiązane. Powstałe w 1907 ro
Ct'ntralne Tow. Rolnicze zdołało jednak wypadkiem
knąć ich losu.
C. T. R. będąc ideowym spadkobiercą zam
Tow. Rolniczego stanęło na stanowisku wspólnej
wszystkich rolników dla podniesienia oświaty i ku
rolniczej dla dobra Polski. Hasło" wszystko dla Po
było naczelną zasadą C. T. R. w jego wieloletnich i
nych p"acach. Interesa poszczególnych jednostek
war tw musiały zejść na bok wobec interesów O
C: T. R. było instytucją jednoczącą wszystkie Tow.
mcze w b. Kongre3ówce, gdyż Litwie j Rusi nie wol
było oficjalnie utrzymywać stosunki z Warszawą. Cb
niezjednoczone furmaInie, lecz ducbowo C. T. R.
wszystkich rolników b. zaboru rosyjskiego.
Niski stopień oświaty ogólnej, oraz ciężkie wa
materjalne nie pozwalały drobnym rolnikom należeć
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rej były ·l przyczepione· rótookolorowe watęgi trzymane
w czasie -chrztu przez rod'Licó..t· cbrzestnych, a było ich
~'V.".""..."'
... pieczą swą objęły naj ., cały 30 os.ób, mężczyzn i kobiet.
. "
u.'UL<ql" USWJ8CIODlJJe.Ole narodówe, i - po.dn08ząc, kulturę za1
' Rodzicami cbrzestnymi byli ci, co na dzwony ofia.
",ś~ó~ . drpJmel w~a.sności,. Ziemiaństwo, ducho· r'owali po ' 10 'tys. marek . . Oto ich pazwisktl: Antonin~.
, wo i inteIige':lcja za?ło,do~a stanęła" d~ pracy. ,Kół~a Bi~łek, Anna Dolezińska (starsza), Marjanua B 't ZOZ3, Józef.
11fIJ101ł~~6,' zjednoczyły się w. Wyd.ziale I\ółek RolniQzy~~
Jaros, Józefd Zaghińska, M'irjanna Zagnińska, Petronela
T.~, •. n;tstępnie za~, w. Z~ią~~u Kółek .Roloiezych C. T• .R.
Kselowa, Marjanna Piwko; M/i'rjaDna M!1jewska; Marjanna
ocy w pracy stanęli inteligenci, którzy .się jej Woło~cówna, piotr Kmiecik, Michał ,'DudziIi, Adam Sci:
_'JvJ.~~, nje. poś~ięci1i tak zw._ ins~~uktorzy. Ich pracy nawiarski, , Piotr Pisarczyk, Józef Jaros .. Jan Anioł, 'Ada_
wdż'ęC'zyć w dużej części wyniki jąkitl zostały
Białek, ' Józef Krawczyk. Franciszek Majcberczyk, 'FranI" UU,!llUtl6 1 n-a "tern polu.
Dla ósiągili~cia swycb ceław cis2:ek Tómczyk, Wojcie~h Haba, Adam Kozubek, ·Ja&
,wydaw,ało pisfna .. kalendarze, cały szereg wySkrzynia'rł., Jan Wiktor, Jan Gajda, Jan Nowakowski,
et i t. d., ·oraz stworzyło poszczególne Sekcje .i Wy· Franciszek Sokołowski, Piotr Tutaj, Hipolit Gryga, ks. Jóaly. Z po'?iodu ogromu prac prowadzonych przez zef Marszałek.
T. 'R;' llieJ'8'z.:Jza1'Ówno:" pol~cy jak i moskale nazywali
Wkrótce poraz pierwszy uderzono w dzwonv i głOfli
"pię rwszem polskię~ ministerstwem rolnictwa".
- ich rozpłynął się hen po okolicy, jaKby mile witając paC. d. ń.
Witold Zembrzuski.
raf jan, a ni8jednemu z nich dzwony wycisnęły łzy rozradowania, gdyż zdawały się przemawiać: Witajcie naa
wszyscy ofiarodawcy tutejszej parafji, Bóg Wam zapłać za
dobre cbrzeticijańskie serca I"
Poczem odbyło się nabożeństwo w kościele. Sumt
Z LISTÓW DO GAZETY . ..
odprawiał ks. proboszcz ze Wzdołu, ktary potężnym gło
Kielce. - Wiec ,.Wyzwole1lców 4. Z okazji jArmarku sem wstrząsał nie tylko murami naszego kościoła. al.
dnm 10 stycznilt Zjechali do Kielc posłowie z !I Wy- i sercami wiernych. Podniosłe kazanie wygłosił J. E. b.
ia" Boruń, Waleron, Mróz i KotUls z Olkuskiego. Biskup, sławiąc ofiarność św. Mikołaja w przeciwstawieniu do obecnego przywiązania. do mamony. W końc.
że za wie~em agitowali już przedtem po wsiach
po prośbie biedacy, których do tego użyto, to ks. Biskup pochwalił naszych paraf jan za przywiązani~
do kościoła i ofiar .0M, a o dzwonach wyraził się, że on.
wiec wypadł d ość słabo.
Pierwszy przemawiał B0ruó, a ten jak zwykle mało odwracać od nss będą grady i burze i potężnymi swymi
głosami świadczyć będą, że paraf ja masłowska nabrała
ł 00 powiedzenia. ale za to wyręczył go Waleron.
Ten \V dłngim I,rzemówieniu wykazywał błędy i nie- mocy - tak jeszcze niedawno zaledwie jeden cienki gło
sik sygnaturki wzywał wiernych do kościoła, a dziś aż
.lęścia jakie na Polskę sprowadzili "piastowcy· tylko
echo się rożlega po dolinach, gdy w dzwony ujerzą.
_,v luuC7.lłł o tern, że "Wyzwoleńcyll "Piastowcom" w tej
J. E. księdzu Biskupowi za poświęcenie naszycia
zęsnej polityce zu wsze pomagali.
dzwonów,
Witltlbt1ym księżom i wszystkim, którLy przyDużo czasu poświęcił daninie, lecz znowu mówił
czynili
się do uświetnienia naszej uroczystości składamy
o o tern jak .. Wyzwolenie" niby broniło lud przed
, ale nie wspomniał, że przecież dzięki gospodarce serdeczne staropolskie podziękowanie "Bóg zapłacI·
,
Masłowianin.
yzwolenia", Moraczewskiego i "Piastowców" daninę
płŁłcić musi.
Wawrzeńczyce, pow. Miechowski.
Dnia 11 grudni.
PrJemawiali jeszcze Kotnis i Mró7, lecz tak znużyli zaproszony przyt>y ł do nHS redHktor "OJczyzny" p. Maaezy, że mall1 tylko, .Cząstka z08t81a na s81i.
tłosz. Zaraz po sumie zebrała się gromada ludzi w sali
Kiedy po tawili rezolncję do uchwalenia, zapisał się szkolnej, do których przemówił p. red. M atłosz. Dłużs~
głosu obecny na sali red. p. Matłosz.
przemówienie ze serca płynące trafiło obecnym do przePonieważ ze sali odzywały się głosy o dyskusję
kotaoia.
wolność słowu, mimo niecbęci ze strony posłów pan
Znalazło się na sali kilku znanych w naszej wiosca
sz zabr~ł głos i wykazał obecnym obłudną poli- agitatorów " Wyzwolenia" i "Piasta" którym wywody
stronnictw lewicowych, a zwłaszcza "wyzwolenia", mówcy nie spodobały się. Zaczęli stawiać pytania, a miapołączyło się ze Stapió'ikim znanym kuglarzem po
nowiCle: niejaki Szałas, Pieniążek , Bryła i Marchewka.
m. Co do daniny zaznaczył, że gdyby rząd Zll- Wszy tkim redaktor dał zzf,zegółową odpowiedź tak, te
u'''~I."... ..:posłom maj~tki. które poknpili już po uchwalenin wszyscy zrozumieleli, że p. Mdcłosz broni tylko prawdy.
rolnt'j. to za te pieniądze możnaby skarb pań· Wiec ten otworzył oczy tut .. jszemu ludowi na troooictw
na nogi postawić. Zap tał posłów z "Wyzwolenia'" . lewicowe, tak, że dZ I ś większość ludzi ma ~upełne zaufarobili wtedy, kiedy uchwalano ustawę o zamykanie nie do Związku Ludowo· N 1r l dowego. Po uchwaleniu rew godzinach południowych krzywdzącą lud. D1a- zolucji, które już były podane w .Ojczyznie" zebrani popozwalali na wydawanie pieniędzy na utrzymanie dziękowali redaktorowi za przyjazd i prosili o wzkazówki
Petlury w Polsce. Dlaczego tyle żydów na urzędy nadal.
J, L.
ano.
'
Zapytania te przeraziły posłów tak, że wysłali Bo- !
na salę, by przeszkadzał i wrzeszczał w czasie i
A że poseł Boruń wrze zczeć potrafi. przeto
Powiatowe zebrania Zwlilzku Lud.-Nar.
ńczyło Się zebranie wrzaskiem i krzykami. Poznają
We Wloszczowej w poniedziałek dnia 23 styludzie choć powoli na farbowanych lisach.
cznia b. r. w sali wikarjatu o godz. 12 w południe.
Obecny.
W Kielcach we wtorek 24 stycznia r. b. w sali
Mas/ów pod Kielcami. W niedzielę, do~a 11 grudnia I Zw. Lud. - Nar. Bazarowa 8, I piętro, o godzinie t2-ej
r., odb~ la Się w uaszej płlrafJi wielka uroczystość po- w południe.
Na powy:Łsze zebranie zapraszamy członków Kół
<lwóch nowych dzwonów, połączona z odpuktóry corocznie ku czci św. M ikołaja obchodzimy. Zw. Lud. - Nar., mężów zaufania oraz czytelników "OJczyzny". Omawiane będą sprawy bardzo ważne, poun .. ·.,.: usbść
przybył nasz Najdostojnieszy Pasterz
Przed sumą odbyła się ceremonja chrztu dzwo· I żądane przeto przybycie jaknajwiększej Ilości osób.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.
Kat.dy dzwon otoczony był białą szarfą, do któ· I
. ~8;. ~ąpowiadała. Qbfity j bó·

I
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CZYTELNIKÓW.

Nic tak nie pokrzepia na duchu i dodaje siły do
,racy, jak uznanie i życzliwość t.ych, - których się -kocha.
ł .dla. Jctórych się pracuje.
.
Z rokn na rok otrzymuje.ąly od swoich czytelników
iy~zęnia nOworoczn.e, życzenia serdeczne j szczere, bo
~8 r,adnem wyrachowaniu nie oparte.
,Weźiny do ręki jedno lub drugie, lub dziesiąte 1.y~enie nadesł.ane nam w tym roku - w każdem przebija
,r~wiązanie do kraju, miłość gorąca dla , tej zmartwychwstałej Ojczyzny, a jednocześnie przekonanie głębokie,
te. praca,. jaką wykonuje nasza eOjczyzna" jest dla sprawy Polski, Polski wielkiej, potężnej nader pożyteczoa,
~prost konieczna.
Oto sposób pisania życzeń przez naszych czytelników:
"Przesyłam Szan. Redakcji "Ojczyzny" '1 jej
współpracownikom swe naj szczersze życzenia zdro
wia i ' wszellęcb pomyślności, aby i na<1al 'pra('owała
.dla dobra Tej Drogiej Ojczyzny, aby szerzyła swe
światło prawdy i siała miłość bratnią, jednoczyła
serca i obudzała szczerą chęć do pracy w tej nam
wszystkim Drogiej Kocbanej Ojczyznie - w Tej naszej Polsce. Szczęść Boże I
.1

Jan Strachowllki.
Takiej właśnie pracy dla całego Nliro u wymaga od
Ras sumienie narodowe, które mówi, że tylko na podsta·
wie rozumnej miłości bliźniego, nie pobłażliwej dl 1 "lłości
. i . występków jednostek i grup szkodtiwyrh dla Narodu,
możemy spełnić zadania, jakie są obecnie przed nami to jest utrwalenie bytu państwa, wzmocnienie jego potęgi
gospodarczpj, zniewolenie innych państw i narodów' do
poszanowania tej wielkiej Polski. THkiej pracy wymag<l
od nas i program, któremu służymy, raczej przez który
ęhcemy dojść do urzeczywistnienia naszych marzeń o po
8)

Wojciech 'Wiącek ,
eh/op nad Wisłą z Machowa .
p. Tarnobrzeg.
~

KOBIETA WIEJSKA JAKO MĘCZENNICA
I NIEWOLNICA PIJAŃSTWA.
Trzeci wypadek:

Inny znowu

młynarz,

kołodziej

zamożny gospodarz rozpił się bardzo, ubił pierwszą żonę,
8 ożenił ię z bardzo piękną i zHmożną, młodziutką dziew
ezyną aż z CZ\\ artej "-si. Ludzie jej ('hwalili, że bogatv,

i

nie będzie robić sama, a będzie jej bardzc. dobrze, bo
\\-i/:ltr na nicb będzie rubił.
Po weselu rozpił się mąż jeszcze lepiej i przepił
ca~y majątek. Iłajpierw swój a poźniej żony.
Bił ją co·
dzi t'ń, a gody nie mógł j .. j ubić JaK plf'rwszei, zt1czekał,
ai przy p'~gu h·żała. Wtenczas wziął dębową piastę
od knta nowego, z p i ęĆ kg Witżącą i tak bił po plecIich
i krz.yżu HŻ poprzetrącał krzyże.
Nitł.ączęśhwa ta kobieta leżała 18 lat w barłogu,
• cii:lło robaki ogryzły do kośd. Ludzie ją żywili, a ten
eza ... am, pijany bił ją w barłogu choć tak: już biedną·.
NieraI. rtltować ją Ulmiałt-m.
Raz w nocy chCiał ją nożem przebić, dopiero na
gwałt Irzech córek zwołałem sąsiadów, był u mnie
IN ten Wie, zór żandarm wię(~ wszyscy razem pobiegliśmy
i w~ r it ,wali ion~ p ijaka ud śmierci. Przez te 18 łat leżąc wc ąż prosiła Pdna B Iga o śmierć rychłą; byłd Silna
bardzo W i ęC po 18 littach leżenia dopiero pom il rła.
G ,tjP darski syn zdatny, zl!rabny i bardzo silny po·
szent do wUJskoweJ służby. Przy wojsku zrobiono go
kapralt"m - kanonierem. Wtenczas rozpił się i rozpuś \.!l ł,
• gdy powrÓCił z wojska, chodził nocami i szukał po
za"rod8ch dZlt:wczyny ładnej, a bogatej.

':.

łężne} p·ó lsce. ,~te~ się teZ' tłOńllrczy, te:- nasza '·
nie Bluzy wy.~lJcznie interesom tej lub ·owej grupy,
stanu - dla na~ nie istnieją chłopy ezy pany, dłd ' nas
r9dacy, obywatele PoJscy.
Na dowód\ jak niedorzecznie m6wią j €Wjado
oszakują lud na.s z przewrotr~.i agitatorzy z l~wicy,
"Ojczyznę." naszą nazywają ~pańską~ ' gazetą, niecp,
. służy list otr~ym tmy przez nas od p. Moratinów, właści
Igołomji :
.
Igołomia, Wyciąże

31-XU-21.
"Uprzejmie proszę o nadesłanie rachunku
zaległą nas )renumeratę g~zety "Ojczyzna"
o wslrzymaDle dalszego nadsyłania nam tego
z które~o tendencją się nie zgadzamy.
Z poważaniem Henrykowie Morstinowie.
Równiet z .okolic Iwanisk, z. Radomska, otrzy
my od obywatela ziemskiego list, w którym pisze, że
zet y naszej nie może dawać służbie f olwarcznej do c
taOla, bo to nie jest lektura religijna, uczci wa i moral
Gazeta nasza przez wszystkie artykuły swe sa
za siebie mówi i dobitnie stwierdza, że tendencją
ugruntowanie Polski, jako państwa narodowego
lickiego - a jednak niektórzy panowie nie godzą
z tą tendencją - jest więc gazetą "pańską"?-niel-o
jest gazetą polską I tylko polską.
·Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym
kom, którzy nadesłali l1am noworoczne życzenia i za
oillmy ich, że życzliwość nam okazana uŁwierdta
w przekonaniu, że dobrej spra wic i w · spu$ób odpo
dni służymy.

Miljonówka. Dnia 14·go stycznia wygrana pa

Nr 0.728.955.
I Z0/11wt.ł ładną, zdroIA ą, mocną i bogatl1, za k
otrzymał kilka morgów roli.
Ale rozpity w wojsku

dalej i chwycił S i ę lOnych kobiet. Żona ze zmartwie
także się rozpiła; bił ją nieustannie, a był tak s lny,
w wojsku jak raz konia ręką w łeb uderzył, to zabił
nil miejscu. Bił swoją żonę w głowę pl~:Hą. kale
łańcuchem od wozu, katow<ił widełkami, motyką;
i st) Jjikiem od Siekiery, albo "tłuczkiem" on tłuc
ziemOlakow świniom (cięży ze 6 kg. tłuczek). Żooa ws
stko to wV " ierpiała, a 00 klął "ażebyś jui ra~ psiak
zdec"ła". Gdy nieraz w nocy obydwoje wraclili z mia
to Całll dr<Jgę kolanami gniótł ją i deptał; llbciał jej że
zhlmać, ale jej nic nie zrobił, bo mÓWił, że: to djabeł
obleta.
Trzy dni odleżał'a, a po tem wstała do r obo
I mówił: "cholera taka mocna ta moja baba. że m
11 dZieci i jeszpze 100 kg. zboża na plecy w~źmie i .
kllomt'tr unie .. ie".
Gdy raz powracali z dziećmi w nocy i tak no
ią podeptał, po bokach piersiacb i brzuchu, ODa po
g )dniu wstbła, prtestał ją bić - bo mówił - że Jut
oie dohije w żaden spo'Sób.
Ż ona i córka rozpiły się na dobre z rozpaczy. J
zakoóczyło si .. to małż~ństwo nie wiadomo.
Wiem t
że córka poszła na marne, została ezawitką" z żołnierzłl
bo ojciec się cieszył, że do córki chodzą kaprale i
z nimi.
Jedynak, bogaty, ale sierota, chował się p
ludźmi z małego chłopca. Gdy dorósł ożenił się z
i "zgrabną" córką kmiecia. 2yli dobrze z PO('zątku,
gdy zaczął chodzić po weselacb, chrzcinach i tll
rozpił się, chwycił się innych kobiet, a żonę własną
czął katować.
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kona ' 'zllF2t!d 'gfł ioy i ogłosi puh1iezoi~ do prl jrzepia
i spr-awdzenia przez klł7.dego zaintereśowunego .

•

Wobec tego, te przygotowtl-nia do ściągnięcia danin~
,
Danina l "Wyzwolenie".
.
C2.y.nione,_po~jt!~y u,~~i,. \\e~ług . ktorych nasI li
Wilłdomo, że zapłacenie danin v dla k8żd~t{o hędzj~
teJnicy będą, mo~h Sl~. mOleJ wlęcPj ?bbczj'r.
. . ~ dotkliwym cięiart>m. Po. łowIe' ~ "Wyzwult:nill" ~)oHtano·
W pOWieCIe k.',elecklf.Il ze względu na lichą złemię ~ wili wy/ydkl1ć dlłnio~ dla swoich politycznych ef.'JÓw, jak
w przybhzenm następu J ąco:
I stronJlidwo, które za d/win t ni~ głosowało. .JeŻdżą po
od 31j~ morgi do 1800 marek
wiecach. i opowiadają w jaki to Apusób oni prl1j{nęli b \6" 8 morgów "
8640 ."
daków' od dłtuiny uwolnić, ale nie wspominają nic o tem.
l' ,12 ,.
, ,,
"15560,,
że p rzecii'Ż głównymi wioowaj"arni daniny, to ieh i cŁlł~;
" '15
,
"22000,,
le\\'ky tf7.t'chletDl8 gospodflrka \\ P(,jsce.
.
fi' 20
-. "
,,34'000.,
Thugutowcy czyli Ił WY7.wolenie", socj<tłiaci, żydzi
" 36
!I
., 69000 "
i "Pil:l,towcy" popełOlli ua tępulące błędy, za które da.
Podobnie wypadDle także w powiecie Włoszczows kim nill4t płacić OIu~im):
drzejowskim, W powiatbch zaś () ziemi pierwszej czy
1) Wypłacanie zapomóg bez żadnej kontro·
klasy, znacznie więcej. .
' tak zwanym "beztobotnym 64 za rządu Moraczew-P(;>DieWHŻ nie w~zyscy umieją ohliczać pro(·enty. ul . ski ego i Thuguta, a popieranych przez piastowe, podajemy, ~rzeto tabłi c-ę obliczeń z uwzgiędn .t'Olem CÓW".
"
a mIanOWICIe: do 28 marek mnożyĆ pnez 90
od 28 marek do 5 5 "
"
,,180
,,55
"
!I 83
.,
"
,,216

2) Tworzenieniepotrzebnych urzędów w kra
ju, ambasad i misyj zagranicznych.
~
3) Uchwalenie ustawy przez socjalistów ilu83
Ił
,,110
.,
"
,,~~~
~ dowców ogranJczają cej pracę w rzemiośle i han,,110
"
170
"
"
324
II dlu (zamykanie sk epów w godzinach południo,,170
..
,,220
"
""
.'
kt'
. k
wych)
Odno~i .. ię to do tych powlatow,
ore Dle orzv4)• p .
.
d · lk
li
et z ul g Z ~ow()dll strat wojelloy\ h, .
,
, . , I~
. • rzYJm~wa~le ~a urz~ y. wie JeJ. e~b
Zwr!:!ł'Hmy UWtlgę, 1.e należy w ,raZIe nle~pr.l\\ JedlI· I partYJmków, zydo'Y l ~UdZl. nl~odpoWledDIc"
go ohliczeJlitt WllUSIĆ prośby u ulgi w l. rz",clą~U 8-nllu przez rządy M()racze~skIego l WItosa.
i od rlnia IJgłos~eoiu w gmin,ie do Inspektoratu sk8rh(J5) Wyprawa Kijowska poparta przez socjago danego powIatu.
,
. J listów, ludowców i Skulskiegoo
Olgi przysługują , zniszczonemu w(~jną lub dotk,Ol,ę n
6) Układ zawarty z Petlurą przez piastow..
u inm'mi nl{'szl'z,>ścitlml,lak spalel1le lub gl'ad ,hICI!'.
" J
D b k'
. t
..". k k
dza podatkow!l ohllcza daninę na kaidą wje~ c:zy gm.iol( I ~~ • ana ą s. lego l u rzymywanIe wOJs u raloie, r IZ 1ziału zaś na po.,zclególn ~ g 'RD" dl:Jr-tw1 <io Ił lnsklCh W kraJU.
;1

l

l)

Ol

lO

I

o

Ż na, pracowita cór\{d

•

gospodar.,ka, pracowała jak ,
Młody l'hłopaK wl ej:; <I, uC{.I·iwy, pobożny prćlcowity
; majątek był duży, ale posz~ół w8zy .. tek na wÓd",cr I i .trz~źwy pOszedł do wOI {et; tHm z'J~tcJł kllpralem i roz.wo
•
II pIł SIt;
•
"
,
Po zedłem ra7. do tego go po ,iarza i j"s'lcze będW' .
Po W0.lsku ozen ł SIę z ,bard,zo zacną dZle vC,zyną.
podwón.u usłyszałem krl.yk w dcJillu, pObplt"szdem na ~dy p l)szedł do słUlOy ko lejowej, to po wypta ' Ie c
ale Ko"p "dar/. uciekł i ze w tydu SChO\\'łłł srę pIerw zt'~o rozl.llJlłł SI<:.
,
•
komorze a ja w izbi e zllbaczyłem straszny widulc.
, P~zył·hodl.lłV do IlIE'go ~obletv. obce I .całą ~oc pił
'.,
. .
I z niemi, Żona IJr ' y ' ył » ła , nJ"~') d J, le~l, ktore pOIł, po·
Sk~",~wlOna ~o a, w kąCIe dZI~Cl wo~oło pł~C7ą tem bir, bo g) pfldo u rzały kobJety: "a cóż t01>an Zi:! pa.
tkle l tf7.~mają m,alkę za U~r8D1e, na srodku Izby 'I stw.: ha u zony, lel'Jy 'la 11 1m P " łl:lłCl?"
kór~py I kawa~1o, I z gtlr Ikow, ~awet zelaznv ~?
SI{. ro prl ~Ił 80 K" ro I, t. j. całą pen ję mie ięcznll
k wazący okdo ( kg. ~ost(lł rozbity? g o~~ t F.e z temi ko it-tami to P0 -l /. Ił do domu' ż()nę h'l~ ""rnkl'
"
b
.
d t d" b
ą zabl e m z
'
,
.'
l, 1"-<1
. T a pro l, ze y nie o .c. o Zle, Oj.
J
1j
tłu , ł, póty d/lpó\(i nit' p r ' ynl("ła mu zona tytoniu i nie
ehym . był n.e .n<ldszedł, jUzoy była zabIta, bo mąz u!{otowała jajeczni .' y, n1 któr1 puiyczyła jaj od !'ją iadów,
eł Się \JO bJtlkler .
.
" . '.
bo tak z81ądał.
~omimo uw~g,. odw~,ływan~łI, ~ę na ..w~tyd I r~znyćh
Ile tl1m bvło pr zezwi <. i urzpldeń tw, płac:L.u i pomDle m(J~ł e~ Jej mI; za od \li. It' c od pijanstwa, az teraz .. ty B Jit>j, tt'go nikt n ~ obliczy! Kolejarze k')ledzy jego,
~t o s~ra~'Ił. I pl s z!o całe piękne g?spu~arstwo
olli z nim co pierwszego mie iącu; przepijali jego ptm ję
koro dZIeCI na marne I na r.JZsypkę po SWltlCle.
i śmiali się po l'icbu z jeg' glU loty.
Syn ulubieniec 0Jc!:!, zostawiooy na go"~odarstwie,
S ·tl<l takich z .am przykładów w mojej parafji, co
się z bardzo prCicowitą dZiewczyną. Miele I< Jlkoro
tak m'1rnle ŻV JIt i koń zą.
eci, pra co~~li UI'zei\1\. ie, gospodar ·two U~OSIO do 20.ty .
Pi~r~ Złł prty zy~ą, te~o ~ie.,.zczęścia )e~t zawsze
wartc.S I' I. Wszy tko było dobrze, az laZ pOSL.h na wodka I piWO; po fIIlplCIU lę plJalll pupełDlli Jako mło· ,
ny. Gospodarz teo tnymał dził'cko do cbrz.tu z takłł dzieńcy cudzołóstwłl, a potem z tego po ślubie dalsze pią, której mąż b ył w Ameryce. Gdy się rozpil , I cle i dalSLe cudzołóstwo z inną, a bicie ;;on dzieci i zaoska go pocałowała na cbrz.eioacb • .od tego czabU
guba ml:łjąlku.
porządny pnedtem go'!!podarz rozpił SIę bar.dzo:
.
W są .. ie.dniej .wsi .iyje 14 wdów młod~zyc~. które
Za kilKa lat cały malłłtek poszedł na trun - l.. nic Dle I ~~ mąż. d r~gl !,az JUz Ole ~Y.8zły, bo WS,z~st~le .mlały ~ęani mIsje ani prz y ięga" i powiedZie, rad y zow PIJakow ) cudzoł ,iOlkOW I CbOCI8Z SIę Im trl1flało
i moje; żo~ę bił, \opłlł I za włosy ciągnął.. Po wit-lu . zl:l.moioy(·h i młodr"~ kawalerów, ).uż nie ~Y8zły
ym czasie kumuska pojtwha łl1 do AmerykI, a I on powtorale za mąż, bo mowlły: !Imamy dosc cbłopow, zachał za nią. ~ona z kilkorgit'm dzieci bez centa zo- I żyliśmy dość od pierwszego". Wdowy te miały nędzę
w auasznej nędzy, lile pracuje i pi~cioro dzieci straszną za życia mężowo pracowały, zarabiały z dziećmi
we dworze, po gospodarzach.
Dok. nast.
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7) Drukowanie - niezlic~<;l:Dej ~ości marek
lIchwalone za- rządów Wirosa przez stronnictwa
.lewicowe wbrew głosom Związku Ludowo - NaJ'OJlowęgo. ·

'..

wicz,

Za wnioskiem rządow:enr przemawiali
poseł Załuska, Ros8et i ·Wicb1iński.
Projękt _ ~~esłanq do komisji wQjskowej.

ks.
_

~ Następ9iEl , poset' Radziszewskf ' przedłozył'
o podatku' od wzbogacenia się.
_

.

8) . Zsocj:alizowanie wszystkiego: czyli ujęcie
.. ręce-' rządowe całego życia społecznego, a skrę~~~nie prY'Ył:ltneJ inicjatywy~
_.
.
. 9) .R«;lzrzut~ość w urzędach w myśl zasady
;"Z&staw slę a postaw się" - (nadużywanie samochodów rządowych i ~oni w województwach,
Btarostwach i innych urzędach), ' czyli gospoorka bez kontroli.
.- ',. '..
10) Gospodarka państwowa bez. budżetu;
ł1Eyli . nle ściąganie .podatków. w swoim czasie,
)lozwolenie na nieuczciwe bogacenie się paskanom i oadużywanie mandatów poselskich czy
8tanowisk urzędowych dla swoich własnych interesów.
11) Nieograniczone czerpanie funduszów
przez Naczelne Dowództwo na różne cele lewieowe polityki Belwederskiej.
12) Uporczywe uchylanie się wojskowości
ed kontroli finansowej rządu i Sejmu.
. I

A

.. Ro.zpra wę nłld tern wnioskiem' odroczono. .
. ' Wreszcie przyjęto ustawę o likwidacji serwitutów
kresach wscho5ini.!!h, i przyjęto usŁa'fę regulującą
urz~dników z wykształ,ceniem uniwersyteckim.
Na tem obrady; zakończono. '
:.

;

Kto si~ boI nowyeh wytiÓr6,W.

Przed posiedzeniem Sejmu : odbyło się
prezesów stronnictw,. na który.m omawhmo program
Sejmowych. Okazało się, że wszystkie .stronnictwa-z
jątkiem Z",iązk!l Lodo\Vu·Narodowe~ i Thu~utowcó
dążą do Jaknajdłuiszego istnienia oąec(lego Sejmu.
~PiDstowoy i s,ocJaliści boją się bezwarunkowo now
wyborów ,j pracę Sejmu rozb.ładają tak, by jaknajdł
mogli w nim siedzieć.
Jedynie poseł G~ąbiński imieniem Związku Ludo
Narortowego oświadczył się za trwaniem obecnclgo Sej
do marea.
Zmiana Rządu we Francji.
Francja należy do tych państw, które m
powinniśmy się żywo interesować, gdyż ona
szczerą przyjaciółką Polski.
We wszystkich
dla nRS sprawach naród francuski sb1je po stronie'
\.
Za te owanaśde grzechów głównych płacimy, fi pr7.yW ostatnim tygodniu nastąpiła zmiana Rządu
kladali do nich rękty i udział w nich brłtli gremjłllnie lu. Francji. Dotychczasowy prezydent ' rządu Briand
dowcy z pod znaku" Piasta", "Wyzwolenia", Stapińskiego się do dymisji, a Prezydent Państwa polecił
oraz socjaliści.
utworzenie nowego Rządu.
Obóz zaś Narodowy od początku istnienia Polski
Briand musiał ustąpić, gdyż jak Sejm tak ł
przestrzegał. że W) liczone błędy doprowadzą do ruiny
francuski zarzucił mu wielką ustępliwość wobec N
i doprowadziły.
Nowy zaś prezydent Poin('ar~ je4 zwolennikiem
Wszelkie zaś inne tłomaczenia jest tylko sypaniem wykonania traktatu wt'r~alskiego i wydostania od Nie
piasku w oczy zbałamuconemu ludowi.
wszystkich odszkodowań, jakie oni za wywołanie
światowej zapłacić mają.
.
Rządu daje nsm pewność,
Stanowisko
nowego
.~-~---~---------------------------~---~~-. francuzi nadal będą popierać nasze słuszne ż1ldauill.
WACŁAW
:
b. asystent kliniki Uniwersytetu Charkowskiego.
:
•
Z Górnego Śląska.
:
CHOROBY SKÓRNE! I WENERYCZNE
:
Na Górny Śląsk przyjechał przt'dstswiciel Ligi
: Przyjm. od 3 do 7, ulica Kolejowa 5 (I.-e piętro) wprost poczty. :
rodów, prezydent Calonder, ażeby zebrać wi
które mu będą potrzebne podczaR obrad pełnlJ'''I''''''''
.----~---~-------------------------~------. polskich
i niemieckicb w Gent:wie. NI1 naradach
ma
być
zawarta
ostateczna umowa w sprawie
KALENDARZYK.
Górnego Śląska.
~2 !Stycznia - niedziela
- Wincentego, Anast.
Jedno z pism niemieckich oblicza, żo wskutek
23"
poniedziałek - J1defonsa b. w.
działu Górnego Ślą- ka zostanie odłączony od Rzeszy
2ł"
wtorek
- Tymoteusza b. m.
mieckiej 'la r7.ecz Pols~i obszar obejmujący 331 tys.
- Nawró". św. Pawła hektarów z 980 tys. 285 mieszkańcami.
25
"
- środa
26
"
- czwartek
- Polikarpa b. m.
_ piątek
_ Jana Złotoustego
Zakończenie sprawy Wileńskiej w Lidze Narodów.
27
...
Liga Narodów, oa posiedzeniu dnia 13
28 · "
- sobota
- Objaw. św. Agniesz.
Dnia 22 go stycznia, jłlko w trzecią niedzielę po św. stanowiła ' już więcej nie zajmować się sprawą
Trzech Królach, Ewangelja św. Mateusza, rozdz. 8. P. Jezuś w swoim gronie. Stosownie do tej \ uchwały od
będzie Komisja, która z ramienia Ligi Narocłów ta
uzdrawia trędowatego i sługi setnika.
badała, jak również radzą Rządowi Polskiemu i
Kowieńskiej, by oba Państwa w tej sprawie się
miały i spór ten ostatecznie załatwiły.
Wycofanie się Ligi Narodów z tej sprawy, daję
rękojmię, że obecnie sprawa Wileńska zostanie z
myślnym dla Polski skutkiem załatwiona.
O wcielenie Wileńszczyzny do PolskiZ SEJMU.
Liga obrony Wileńszczyzny i całości Rzeczyp
Dnia 10 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmu, na
którem przystąpiono do czytania ustawy o powszechnym tej wydała odezwę do posłów ziemi \, ileń kiej zwrac
uwagę, że ostateczna icb uchwała będzie stanowiła o
obowiazku służby woj'lkowej.
U ~tawę rt:ferował Minister Sosnkowski, dziejąc służbę sllch całości Rzeczypospolitej, a nadto uprasza posłów,
wojsko\\ ą na 1-szą służbę w szeregach, która ma trwać natychmiast po zebraniu się Sejmu ~ileńskiego wy
lat 2, od 21 do 23 roku życia; ~-gą w rezerwie do 4Q·go delegaoję do Warszawy w celu wcielenia WiJe
roku życia i 3.cią w po~politem ruszeniu do 50·go roku do Polski.

: Dr

KALINOWSKI
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Z Wilna.
dniu 8 stycznia odbyły się wybory do Sejmu Wio
Wynik wyborów przyniósł Polscę świetne zwygdyż -prz~8'Żająea liczba ludn~i wzię~a udział
Zaznaczyć należy, że żydzi, litwini i biaagitowali przeciw ""yborom wogóJe, a ponieważ
"·n,. .. ,,," ludności głosowało, czyli ci, ('o głosowali, wy·
stanęli po stronie przył'1czenia ~iemi WilE'ńskiej do
• Mimo zwycięstwa Polski -przy tych wyborach,
nie głosowało dlłltego tylko, że nie wiedzie-! i naę, które listy są za proZ) łączeniem do Polski. W ra~Jł" 'UJO,,,\'tu, n8p6wno twierdzić można, Ż~ nie 70 proc.
ptoc. za Polskąby - stflnęło.
Wybory przyniosły zwycięstwo obozowi narodowebo n8 106 posłów prawie połowę zyskał Centralny
z Arcybiskupem Hrynie\\ieckim na czele.
Stronnictwa lewicowe jak "Odrodzenie" (czyli Tbu·
wcy). "Piastowcy" i Socjaliści, mimo szalonej agitacji,

t

9

dobytkiem w kierunkn zachodnim, do Polski, pozaŁem
do Warszawy w celu zaprotes~owani8.

I wysyłają delegację
I

:
t
f

.

,i

I
i
'

mniejszość.

P. Naczelnik Państwa i p. Szebeko.
.,Gazeta Warszawska" podając przyczyny odmówienia prlez p. Naczelnika Państwa podpisu na nominacji
p. Szebeki na drugiego delegata do Ligi Narodów - tak
pisze:
.,Stwierdzamy, że chodzi tu nie o osobę p. Szebeki,
lecz o rzecz samą, a mianowicie, żeby p. Askenazy, (żyd)
robiacy robotę masonerii i będący zarazem mężem zaufania Belwederu, był w Genewie, szczególnie obecnie, gdY'
do punktu kulminacyjnego dochodzi rozwój sprawy wileńskiej, nieskrępowany współpracą polityka polskiego
niez8leż?ego 'od masonerji. i od Bel~ederu, bez różnicy;
czy pohtyk ten nazywa SIę tak, czy maczej."
I trzeba było , żeby Rada Ministrów broniąc swojego
stanowiska aż parę dn~ zmarnowała na pertraktacje z P.
Naczelnikiem Państwa uciekając się do kompromi owych
sposobów celem nzyskania podpisu.

im nawet takie oszczerstwa jak rozpo·
Na Dalekim W chodzie.
ski, że Arcybiskup Hryniewiecki przyna Naczelnika Państwa we Lwowie, ani
Do pism w Rydze donoszą, że dowództwo wojsk
rozdawanie litanji rozrzucanej przez "piastowców· czerwonycb w Czycie wydało rozkaz prowadzenia walki
j do głosowania na ich listę wyborczą.
przeciwko białym wojskom sposobem partyzanckim woPokr,źną' liczbę głosów otrzymały tak zwane "Rady
bec tego, że o oporze na jednolitym froncie nie może już
e" - ale wielu z wybranych posłów przez te Rady być mowy. Przewaga wojsk białych wzrasta. Dywizja
rllzem z blokiem narodowym.
, tatHska, przysłana z Ro ji sowieckiej do Czyty, odmóSejm zwołany został na 20 stycznia i rna wyrazić I wiła wzięcia udziału w walkach z białą armją .,p rimorską"
co do przynależooś e i ziemi Wileńskiej.
:
Pow tanie Anto nowa .
wa plebiscytowych wojsk Międzysojuszniczych
Prasa sowiecka dono i o wzmożeniu ię na południo~
na Górnym Śląsku.
wym wschodzie Rosji działań oddziałów Antonowa, które
•

I

Coraz bardziej rozszerza się pogłoska, że Sprzymie· operują w gub. tambowskioj, saratowskiej i carycyńskiej_
po zostawią. na niemieckiej części G ŚląRIHI swoje I Napadają one na P ) zczególne mia ta i mia teczka mor-po oddaniu Polsce przyznanej jej części. Dalsza : dują komisarzy i czeki~łów, grabią magazyny zb~żowe
ja ma być gwarancją na płacenię odszkodowań nie· l i zatrzymują dowóz żywności do okoliC objętych głodem.
ich .
_
Ludność z gubernij, w których panuje głód, wstępuje
Dzienniki niernieckie jako podstawę d'o tej pogłoski gromadnie do powstańczych oddziałów.
ą także to, że wojsko włoskie, które przed kilku tyObniżenie cen paiistwowych wyrobów tytuniowych.
ami zostały wy łane do Węgier Zachodmch dla prze·
Mini terstwo Skarbu komunikuje:
adzenia plebIscytu na obszarze Szopronia, znowu wy·
zostały stamtąd z powrotem na G Śląsk, pierwo- l
Mnisterstwo Skarbu w kon ekwentnem dążeniu do
Z<lŚ projektowany był wyjazd tych wojsk wpro t do pod nie iema i tabilizacji kur'u waluty polskiej uważa
za jeden z pierw zych srodków wiodących do tego celu
Gazety niemieckie donoszą, że odpowiedni wniosek obniżenie skali kosztów utrzymania. Cel ten mOże byJ
prawie ma przedłożyć Briand na konferencji w Cau· o iągnięty ko ztem ofiar nie tylko ze trony obywateli
a poruszył ją już podczas swego pobytu w Londynie. ale i ze trony państwa. Pragnąc dać w tym kierunk~
prlvkład, MIDi ter Skarbu zarządził z dniem 1 tycznia
I 1922
Najazd żydów na Górny Śląsk.
r. obnli.enie tar} f cen wyrobów. ty~uniowych o 25 proc.
Z Górnego Śląska coraz częściej się słyszy o maso· cen dotythcz~ ~wy_ch, w tern, przeih~ladczeniu, że przykład ten znajdZIe hcznych na ladowcow w;ród wszystkich
Objeździe ż}dow do tego zbro('zooego krwią polską
fer społeczeń!;twa.
a RzpJtej. Zydzi wykupują firmy handlowe, przed·
fatwa etc. nie tety, przy pomocy zdrady ze stron
Ludowcy bratają się z socjalistami.
b Polaków, którzy użyczają im sv.-ycb n8zwi sk dla
nego p(J dejścia.
Na terenie sejmowym zaznacza ię w ostatnich dniach
zbliżenie .się ludowcó:w do ocjali tów, którzy wspólnie
Alarmujące wieści z Wołynia.
·
dążyć mają do obaleOla obecnego rządu i wprowadzenia
Alarmujące i D1ezrozumiałe wieści nadpłynęły z Wc- I na jego miejsce rządów socjalno· ludowcowych.
Ile zapłacą Niemcy w roku 1922?
a mianov.-ide: Komłsja graniczna, która przy b) la .
nego do Krzemieńta w celu dokładnE'go u łalenia
cy pl ł.. wschodniej na Wołyniu, zgodziła SIę na dość
. ~o na~adzie. czł~n~ów korni j! od 'zkodowań z przedcofr.ięcie granicy pow. Krzemienieckiego w kie·
- te.wlcJel a ~:lI .aDgJel;'kn:~lI del<!gacI angiflscy zgodzili się
zac~odnim, z\\łaszcza w okolicy Jampola, wskutek
na u taleOleOle. ogolOf>' kwoty od zkodowań niemieckicll
~ilkanaście wsi ma przypaść Ro ji oWJeckiej i zna
w gotówce za rok 1922 na 700 miJjonów marek w złocie
~ię w ten po ót, wraz z kilkudziesię('iotysięczną
Belgia ma otrzymać 5t:i0 milj., Francja 140 milj. Francji
sCią, poza granicami naszego państv.-a . Pogło ki te,
przyznano pr~wo otrzY?'lania dostaw niernieckich w nano zą z Wołynia, oparte są na pewnych podstawach, turze, w rozmIarach obhczonych w ten spo ób, by ogólna
cZt'go rozgoryczenie całej ludnoś ci pogranicznych wartość płat niemieckich w gotówce i dostaw naturalje 't ogr<..mne, a mieszkańcy jednej ze wsi, które nych nie bl la ~yi zą od kwoty odszkodowawczej, japrzYPbŚĆ Rosji sow., oświadczyli, że w razie gdyby
kąby; Fr~nc~a mIała prawo otrzym8ć w razie niezmniejgło ki ię prawdziły, przenio ą się wraz z całym
ZeDlft Dlemleckich tegorocznych zobo iązań.

I

I

I

http://sbc.wbp.kielce.pl

o

16

Składajcie

ofiary na

J

C

Z

Y

R O Z M A I T O Ś C I •.
Z poczty. Zarząd pocztowy ·stara się wprowadzać
eoraz to nowe udogodnienia dla ludności. O,tatnio z dniem
16 stycznia b. r. zostaje wprowadzony obrót p i eniężny 7.8
pomocą przekazów telegraficznych w ruchu wewnętrznym.

Poseł
odbyło się

BryI ucieka ze za-romadzenia. We Lwowie
zebranie, Da którem Po.sła Głąbińskiego witano.
o.wacyjnie. Znalazł się tam pos. BryI, któremu zebrani
nie Po.zwolili przyjść do słowa, lecz krzyczeli "paskarz·,
"bo.gacz wojenny" - tak, że mu ial chyłkiem zebranie
opuścić.

Kto jest żydowskim wojtkiem? Przed tawicielem
Po.I ki w Ll<llt: Nllrodów był dotąd zyd Askenazy. Obecnie
miał b} ć naznaczonym drugim przedstawicielem obok
A. kanazego. katolik p. Szebeko. Powinno nas to cieszyć.
Poco posługiwać się li tylko żydami, wrogami naszymi,

N

A

kiedy znajdą się i wpośród . nsp tęgie głowy. Z
czy moina bezwzględnie ufać ŻydOWI? Tyo:nczasem
leźli się takie wojtki żydowskie. co żałują żyda,
nic dobrego dla nas nie zrobił, i ubo.lewają nad
minister Skirmunt jest taki surowy dla ~ydów.
A wiecie, które to wojtki żydowskie tak d'
szlochają? To redakcja "Wyzwolenia" _ Prócz z
karni żydowskimi I

Pracę Narodową.·

Baezność pszczelarze powiatu kieleckiego.
Zarząd
Pow. Towarzystwa Pszczelarzy w Kielcach zaprasza swoich członków i oieczłonków pp. pszczelarzy na zebranie
w celu omówienia wainych spraw pszczelni '~ zych w dniu
i lutt>go o godz. 10 rano, Barazowa 8.
Jednocześnie Zarząd zawiadamid członków, że sprzedaje biały cukier na podkarmianie pszczół w dowolnych
i10ścich i przyjmuje czysty wosk do przerobienia na
sztuczną wężę. Leonarda 4.
Okręgowe T-wo Rolnicze w Kielcach.
W nowym
roku O. T. R. zaczęło energiczoie pracować nad podoie
ieniem kultury rolnej w powiecie. Staraniem T·wa będą
zorganizowane Kursy RolHicze dla drobnych gospodarty,
pozatem nowozaangażowany instruktor p. Staliński, ogrodnik-pomolog, wziął w swą opiekę tak ważny dział dla
dobrobytu i kultury krajowej jakim jest ogrodRictwo i sa·
downi ctwo.
Bez u, ilnej i wspólnej pracy nie tylko ni będziem
mogli liczyć oa eksport z produktów rolnych, lecz nawet
zabraknie nam ich na swoje potrzeby, będziemy musieli
prowadzać je z zagranicy, obniżając przez to swą walutę.
A wtedy największe podatki, ani potrójna danina nie uratuje kraju od ekoncmicznego upadku.
Kraj nasz musi znów stać się spichlerzem Europy,
wtedy państwo nasze będzie potężne i bogate.
Wszelkie więc swary partyi'v~ należy odrzucić, a wziąć
ię do podniesienia rolni cŁ fi
p r " Z to i bogactwa kra lU.
Biuro O. T. R. mieŚC I . e
ulicy Mickiewicza Nr- 8
w Kiel cach i jest otwartt
r 'e od godz. 12·ej do
godz. 3-ej.
Zamiast śmierci awans. ZJllrzył się we Lwow:::kim
sądzie wojskowym ciekawy wvpaciek.
Przed rokiem został skazany na śmierć podporucznik
Karol Kawecki. Obroncy cskarżonego. od wyroku wnie 'Ii
apela cję. I oto t eraz zniesiono karę śmierri, wyznaczo.no
ponown<t rozprawę, a równocześnie mianowano. Kawecklego
kapitanem.
Miljonowe nadużycia. "Goniec Krakowski" dono~'i
o wykryciu miljonowych nadużyc w odbenzyniaroi p!\ń
stwowej w Drohobyczu.
Rewizja, przeprowadzona z ramienia Najwyższej izby
ko.ntroli państwa, wykryła nietylko fatalną gospodarkę,
ale też dowiodła, iż od lat popełniano nadużycia, które
państwo naraziły na olbrzymie straty. Sensacyjne aresztowania wśród personelu miały już być przeprowadzone.
Odbenzyniarnia w Drohobyczu jest najsilniejszą
twierdzą socjalistyczną. Na czele jej stoi dr. Kozicki,
zapalony so.cjalista, protegowany posła Moraczewskiego.

Z

Hrabia ludowiee ambasadorem w. Wiedniu.
z naszych hrabiów ma ocbotę jeszcze oflegrać · rolę
ciu poJityczr.em. A ponieważ stronnictwo ,,., Piasta"
się z dorobkiewiczów w,p jennych i karjerowiczów,
hrabia Lasocki zapisał się do. ludo..wcó~ i jako taki
nie zosŁał 8'llbasadorem w Wiedniu.
.

II
I

Djabeł w ",ięzieniu. Dr) czego to prowadzi
wieka chytrość i zazdro.ść. eocę właśnie opisać
czytelnicy 7dl1rzeoie, ktera jest i śmiesine i bolesne,
w Ostrołeckiem powiecie pewna kobieta otwierała
z Ameryki, na poc'U'ie.
.\ że sama pIsać nie umiał<ł. więc "poprosiła
ze swojej wsi, aby jej dopomógł do odbioru tego
Sołtys chętnie !'ię zgodził. Na poczcie urzędnik wy
Ii~t zaznaczył, że. zawiera 100 dolarów i poradził kob
Hby pieniędzy tych nie wioda do domu, a z.łożyła w
KobieŁa usluchtlła do.brej rady, oddłiła na przecho
dolary do. Banku, a sama poszła do domu zniczem.
W nocy, gdy już spała, pr/ed oknem zjawia
djahd z rogd rni i ogonem i ogniem w ustacb, w
oddaj pieniądze coś odebrała, bo to djabelskie.
szona kobieta odpowiedziała djabłu, że pieniędzy
gdyż złoŻ\ la je w B:mku.
Djabeł zażądał, aby
I pieniądze odebrała, a on po nie przyjdzie, bo to
sność djrtbelska.
.
Naturalnie kobiedna ledwo do rana wytrz
biegła zaraz do banku i proszqc o oddanie
rów oświadczyła, że w nocy był u niej dja t i
tych pieniędzy, jako, że to są djabelskie, więc bo.jąc
djablej zemsty, musi mu o.ddać. Urzędnicy w
uśmieli s ię z tego opowiadania i oddając je,j owe d
powiedzieli, że dadzą jej 2 aniołów, to może pisn
ol·aleją.
Kobieta noszła do domu z <tolarami, a za
niepostrzeżonych 2 policjantów, któr7.\' się ukryli w
po\\ iednich miejscaco. O godzlDie 12 w nocy
się djabeł za· oknem, ogień mu bucba z twarzy i
() pienittdze. Kobieta mówi, że ma w sZllfle, ale
nie wstanie z łóżka, bo się boi. Djabeł więc w
izby i gdy zbliżył się d l) szafy, jut go policjanci
w ręku. Okazało się, że to był ów sołtys, który p
kobiecie przy odbiorze pieniędzy z poczty.
Chytrość i zazdrość sołtysa
zrobiła go dj
I dziś So.łtys-djabeł siedzi w więzieniu oczekuj
wyrok, który powinien być surowy.

Dziecko zo.stawione w wagonie. W pociągu Ki
Częstochowa konduktor znalazł w wagonie III klasy
rzucone niemowlę płci żeńskiej. Według zeznań o.be
wyrodna matka wysiadła na stacji Mało.goszcz.
5 ofiar

pożaru.

W Rutoie pod Kolnem

wynikł

żar w nocy w mieszkaniu A. Eiresa, kiedy wszyscy
Sąsiad spostrzegł ogień, ale nie mógł się do
wnętrza zamkniętego mieszkania.

Dopiero po ugaszenIU pożaru stwierdzono., że
zgliszczami do.szczętnie spalonego domu znajdow
zwłoki 5 osób.
Miasta ąniecione z powierzehni ziemi. Na
nach całe miasto. Ibajay, w 'prowincji Capi, zalała
stopadzie straszliwa burza morska, która uniosła z
większość domów. Podo.bnemu lOSOWI uległo mia to
kato w tejże samej prowincji, które także zostało w
piętrzącemi się bałwanami morskiemi zalane.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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WYJĄTKOWA OKAZJA ZARAZ na sprzedaż z powodu wyjazdu:
400 mórg pszenno-tytniej ziemi w tern 40 m. lasu, kompletne zabudowania, kre cencja, 10 koni, 30 krów,
FOlwark. ·20
świti,' blizko powiatowego miasta i kolei. Cena 12 miljonów z cLego 4 mIljony może pozostać na hipotece.
morgów, nadający się na trzech kupujących, z żywym i martwym inwentarzem, w tern 60 m. ląki, 100 m.
·Folwark 900
lasu. Cena 36 miljonów Mkp.
dachówką.

żywy:

bydła,

świń.

mórg pszennej ziemi, budynki pod
Inwentarz
12 szluk
2 konie, 10
Gospodarstwo 85
Inwentarz Illartwy kompletny. Cena 9 mil. 900 tys. Mkp.
mórg pszennej ziemi, budynki murowane pod
4 konie, 10 ztuk
5
InGospodarstwo 60
wenŁar7. martwy kompletny. Cena 10 miljonów Mkp.
mórg pszennej ziemi, w tern 15 m.
3 konie, 15
5
Inwentarz martwy kompletny.
Gospodarstwo 80
Cena 12 miljonów Mkp.
10i'> mórg pszennej ziemi, \ tern 8 m. boru, 20 m.
3 konie, l fi sztuk
z wszelkiemi maGospodarstwo szynami
rollliczemi. Cena 9 miljonów 600 lyli. Mkp.
18 mórg, w
3 m.
1 m. la
1 koil, 3 krowy. Budynki murowane. Inwentarz martwy komGospodarstwo l.letny.
Cena 3 miljony Mkp.
pszennej ziemi, wtem 2 m.
mal>ywne zabudowania gospodar.,kie, 2 konie, 6 sztuk
Gospodarstwo 36 mórg3 owce
i t. d. Nadkompletny inwentarz martwy. Cena 6 lIliijonów Mkp.
mórg pszennej ziemi, masywne zabudowania, dom 3 pokoje kuchnia, 2 konie, 5
Gospodarstwo 36
ogród owocowy. Inwentarz martwy nadkompletny. Cena 5
500 tys. Mkp.
56 mórg, budynki murowane, inwentarz
2 konie, 5
inwentarz martwy kompletny.
Gospodarstwo Cena 5 miljonów Mkp.
Gospodarstwo 52 morgi, budynki w dobrym sŁanie, 2 konie, 5 bydła, Cena 3 miljony 400 ty ięcy Mkp.
Gospodarstwo 18 morgów ziemi I-ej kla y, budynki murowane. Cena 1 miljon 700 tysięcy Mkp.
Gospodarstwo 13 morgów pszennej ziemi, budynki murowane, 2 krowy. Cena 1 miljrm Mkp.
w tern 4 morgi la
6 mórg łąki, budynki murowane, 2 konie, 5 sztuk bydła. Cena
Gospodarstwo 436i morgów,
miljona Mkp.
.
Hotel w powiatowym mieście, z kompletnym urządzeniem i 2-(:h morgowym ogrodem. Cen~ 6 miljonów Mkp.
da chówką,

ląki,

bydła,

bydła,

świń.

ląk,

Łem

ląki,

świń.

bydła,

li,

łąki,

bydła,

zŁuk bydła

mlłjonów

żywy:

bydła,

' U,

pół

murowany, parterowy, w Kielcach, z wolnym mieszkaniem, ił milj. Mkp.
murowany w większym mieś c ie powiatowym, pięć pokoi, dwie kuchnie, do tego dwie morai ogrodu. Cena 1 mil.
100 tysię ey Mkp.
pHrowy, do tego siedem morgów zi emi. Młyn przemiela dziennie do czterech wagonów zllota, dom mie. zkalny
G pokoi i kuchnia. Cena:lO ITIllJonów MI·p.
Wszystkie pod,lne objekty w morgach magdebur,;kich.
Oprócz powyfszYCb, mamy bardzo wielki wybór większych i mniejszych folwarków i gospodar tw, domów, restauracji, kawiarń, aptek, sklaQów aptecznych, trafik i t. d. ZwrJlcamy u\\agł1 kUI)Ującym, aby uda\\llli . ię wpro·t do Biura
naszego, a nie wdawali się w namowę agentów ulicznych. \ ięc każdy, kto chce maj lt k kUIljć, nip.lh się uda zaraz do
Biura naszego, gdzie się kupno Ila leglllnej drodze przeprowadza. W razie kore 1loIJdencji należy załączyć 100 murek
na odpowiedź.
Zgłoszenia

-

do Biura:

St. E. Kruszyńskiego, Kie ce
(gmach Hotelu "Ver al" I-sze

Biuro czynne od _. 10 -12 i od 1-3 po pol.

.'

D"BRO A G6RNICZA
ul. Królowej Jadwigi i Sławkowsklej.

CHOROBY KOBIECE.
l

lud

\lU

ODRESTAUROWANIE
Ilt'j

wilII

lIa ::'iU

UŻywł.tność

IkU

lJ<1rta ~

be/płClt j .

S lod/,rza

011111'

,,11( takowcł

Bliż sza

v litO/,llI
Hipot ... ·/nCl Nr 34.

w KIlko
go-

'ć U

bilet na prawo pl 0\\, n 1 l noszenia bruni, tl () ,. I Oli! ,bl ty
wOJkuwa MlCllała Garbbta w Pieko ZłlWlt', Proszę
takowych za d bre W) nagrodze u lt' do wyżej
wskazanej gminy,

ro).

}<'il'ma koneesjooowa pl':lez Min. Spraw Wewnętrznych.

MARJA DZIERŻANOWSKA

7 IJ

p-~

ole· wa Nr 36

ZARAZ D
M. JĄ rE

SPRZEDANIA

.A P(!M mzu II ~11' r.!. 111 ud /lur. kIch p zennej rull z do to r., II I I U • liku f I dU/.,v1ll 10 t'llt,lrZt'm ży
"ym I martw~m . orhl "lił ITII IhlO ami Jetoin,i 1.it ogólll'
sumę 9 mil (.no
111. r k pol
Jt' 'II go owlql może b ć
IJpU t. Zgł laĆ
z raI. do p. I IH (:e') Kł H, Sąd
·ilt l. w, t - r ' I!' r It (Pomorz ) .
21
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•: KAZIMIE
•

I

Z REGULSKI :

Kielce, Kolejowa 18.

. •

SPRZEDAŻ:

HURTOWA i DETALICZNA
:
• materiałów m~skich i damskiCh, oraz duty •
wybór rótnych płócien i madapolamów. •
•
•

•

GOTOWE OKRYCIA DAMSKIE.

•
•

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.
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lOBlADY
DOMO
[:.1
•
••
smacznie zdrowo
z dwó<:h lub trzech
•
··1 •
wydawane są na miejscu lub do domów.
I Po cenach umiarkowanych I ··5 Stowarzyszenie św. Zyty, ,róg Wesołej i
przyrządzone

i

I

'-'''''I.U'U''U

I

5•

I
I
I
•
I
I

·

I

SKLEP

••

i

Stow.RobotnikówChrześcijańskich

od 10 do 500 mórg i większe w dobrej kulturze z
in~entarzem, oraz kamienice i przedsifibiorstwa
I rodzaju w wielkim wyborze w Poznańskiem i na Po
: .
na sprzedaż ma
l - J. WĘCLEWSKI, DOM KOMISOWY
a l,
Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 20.

=

w KIELCACH plac Panny Marji 2, przy Katedrze
POLECA: Skór-=, Sól, Zapałki, Cykorj-=,

Kaw-=, Herbat-=, Kasz-=, Fjlsol-=, Past-=,
Mydło, Nici, Pończochy, Swiece, Sod-=,
Bielidło, Do d atki szewckie i inne
drobne towary.
'I
SPRZEDAż HURTOW A i DETALICZNA•••

=

.i

.~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~

f::
"ELIBO·R "
--_.~'.'II.IIII.III' III.'~IIIII····"W· I "l. J. BORKOWSK
R L le ~ l:: ZARZĄD
=: D
= .1
......
=
=
....
=
.,
=.1
=
=
•

[5..
..1 •
•••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••: ••:: i II

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

Spółka Akcyjna Handlowo - Przemysłowa
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•• , I

Zast-=pSłwo Prościej owskiej

fabryki
maszyn r o lniczych F. W icht e r lego .
NOWY SĄCZ, UL. HOFFMANOWEJ 1

poleca: Kieraty kryte 1 i 2-konne Wichterlego
7 Z. L Młocarnie kieratowe -z wytrząsaczam i
i sitem na kółkach przewozowych, słynne 1 M.
R. 18 Wichterlego - Młocarnie lęczne L. M. K .
Wichterlego. - Przystawki uniwer 'aine. - Kom. pletne garniturymłocarniane z p' samiskórzanemi
Wfcbterlego. - Młynki do czyszczenia zboża
krajowe. - Sieczkarnie ręczne l kieratowe.
UWAGA :

•

MAZOWIECKA 11.

.1 :::

I I Adres dla depesz do Centrali i Oddziałów "E~OR .
I II SKŁA~Y i SKLEP ODDZIAŁU w K ELCACH:
KOLEJOWA 34, :.: :.: :.: TEL FON 6

••
_.

I
II
II
,.

Cenników nie wv:syłamy. Zaraz zamówić
i zadatkowa(', bo zapasy na wyczerpaniu.

~/'.,I.'II".I' •••

w WARSZAWIE

ODDZIAŁY: w Częstochowie, Dąb rowie Górniczej, Kielcach,
Krakowie, Lublinie, Łodz~ Piotrkowie, Rado miu, Warszawie, Borysł<lwiu, Gdańsku, Charkowie, Jekaterinb urgu.
Kijowie, Moskwie, Mińsku, Piotrogrodzie. : : ;

, .

'

POLECA PO CENACH KONKURENCYJNYCH :

ŻELAZ.O HANOLO\ 'E, RED. 'ARSKlE, OBRĘCZOWE, BLA-

CHY ZELAz.'E i CY~!<OWE, STAL, RURY, ŁĄCZNIKI
DO RUR, WYROBY ZELAZNE, BUKSY DO WOZÓW.
ł.AŃCUCHYNA KROWY I KONIE, GWOźDZIE, HUFNALE.
HACELE, ŁOPATY, KILOFY, WIDŁY, ŚRUBY, KLUCZE
PRASOWANE, S.IARY ÓO WOZÓW I ł.L\SZY.·, OLEJE,
CE fEN T, PAPĘ DACHOWĄ, SMOŁOWIEC, METALE, MASZ YNY POMOCNICZE, NARZĘDZIA KO\\' ALSKIE I ŚLUSARSKIE ORAZ WSZELKIE ARTYKUŁY TECHNICZNE.

II

~~~~~.~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BA K ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH
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 najkorzystniejszych 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, a takie: BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZ, KIELCE, KRAKÓW, LUBUN,
ŁÓDŹ, PIOTRKÓW, RADOM, SOSNOWIEC, TORUŃ, WARSZAWA i ZBĄSZYN. -Oddział w GDAŃSKU.-Oddział w AMERYCE:

NEV-YORK, CITY 67 Wall Street, .Union Bank or the Co-operative Societies", Bank Zwiłlzku Spółek Zarobk., Nev-York AgenCJ.
we FRANCJI: "Banque de L' Union des Societes Cooperatives, Succursale de ParlI, rue Saint·Lazare--PARIS 9-eme".

Oddział

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

http://sbc.wbp.kielce.pl

.JednoŚć"

w Kielcnch, pod

zarz~dem

St.

Zldinal ~

