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mowanych komitc·tach miejscowych, lub też' wysyłajcie
pieniądze do War'lZIłW\', do Ppc~towei Kasy Oszczędności,'
,: na-rachunek hieżą('y Mar załk Sejmu, W. Trąmpczyń
kiego, Nr 3360.
rodllkty, odzież i hi liznę do składnicy
· Komitetu Pom wy Jeńcom - Warsza wa, Krakowskie Przed· mieście Nr 60.
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TO~·~. .n idm()l: stan~tó przed' 'i:JczYma· · o.ir strony
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" ~ ~ , l# •
.Wielki~-· ~~ ~'oda1c:ó~ .łl~~zfehf 'pędŹOrf~ męczar
.bez. kQ.ńca~, o~tatk1em'· l1ł wloką . ~z -Ró~ji lr"8'krainy
. h do"P lHki...
,' , ~; .~, '-.
. J. " \.1.,
Na starych :.;szła-kact-F rnęczeńst\\'a\l41olski"egd ro oą ze
e zo~mo 'pi ~bem· moj?iły.L'.: .... ':' .:~ .
i- .•
Ratujll!ly iycn pew-racają:(:yt!b !''''Nie da.imr.b~~wyr
~ się ze . zpOnów> boi 'zewickicfi} :gin~li i:!~ tiemi
. ! ': C:tyó~yc w~~st 6,' br:;rtras~lłwa niemoc nie
n~ł~'~ rnch .mlIDOWo1Il'ego rtarz'-ędzia 'urazy! It
J{O~łtet P.OTń<1cy'· JeńCdąt prlly -Sejmie por ki(. ~zer·
Krzyż, sta}4~~do wspólnej '*:alki z gł'óiąoom P'olsce
. nie8zc%ęściem, ~ wzywają Wa , 'Rodlicy,
óżcie
CI~kiej pracy!
,"". .~ "
.
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ą oftarnOśclą stworzyCl,e .nowy .cu9· .
Podczas ~biól'ki, ur~ądzanej oa ziemia~h Rz
ypocałej od doia 29 stycznia do 5 lutego 1922 roku
składajcję ofiary pieniężne, produkty ż
no<' oda~ei, b'~liz~ vi najbliższych . na ten c.l sfor-

(-) A.• Paszkowskli
" I,. ...
'.
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. , . C~WJCłWSZ~
rowie Olka l przebija

.
godzi nIm w serce swojego
go na
,~yłot.". Bryzga krew... trup paaa ... : d~ieje się gwałt
.zbrodm~ .. :,
.
. '
.
- I~dzleJ na zab~w).e. młody k'a~aler ile wyćhowany,
zapatmętalec ten 8pleDlo~y rzuca lnę z ka wałkiem jakio"goś zelaza, ktorem uderza współtowarzysza piekielnej za~
11bliWY w głowę, której część z mózgiem 'spada na podłogę_
jI oto znów nie łychana' zbrodnia. Bratobójczą kł'wią pla.mi swe ręce człowiek, młodzian, na kłórego przyszłość.
.może liczyła :wieś, społecieństwo.
.

.

l')
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. A jeszcze Jbdzieia jak ,to się często powtarza "wstawioDa i pp,docllocona młodzież" bawiąca · się ' na weselu,
w,szczęła bójkę. w której dobywszy noty. rzuca się na
Jnł-odzież z inne-j -grumady i u-rządzlł - formłłlną ~ rzeź. -gdzie
obficie leje się krew, 8 w niej blrzają się kawałki no
żami porzniętego ch-.ła. Czy to nie stralłZny i przeraża
jący widok?
Na rany Cbrystusa t młodzieży polsl(a i ludu polski,
~astanów się do cZt'go zmierzasz? Co spowodowało do
tąd niesłychaną w dzipjach ludów cy\\iJ.lzowany,·h taką
dziką i zwierzęcą żądzę zapachu krwi bratnieJ? Młodzież
ta, zdawałoby się przepiękna latorośl, tell kwilit narodu,
'W której społeczeństwo · pokłada błogie nad'l.ieje odrudze
nia ducha i serca polskiego, len sok, z którt' go ml1ją wy'
rość przyszłe pokolenia. A jednl1k dziś WIdZimy w n ·ej tyłe
złych zlłrodkow, tyle zmarnowl:tnyc:h nadzit-i
Dt.ięki podziemn ej robocie du.t.bów "rogi, h (.je zystel \\ iHze l świętej
idei polskości, ulega slrasznt'mu rozkłłłdowi zgn .lizny,
która jak gangrt-na w zaslrct"zlłJący sposób wlć:lrła się
w organizm dZIsiejszej młodzieży
,
To też wobec corllz b,Jr(1zit"j zastra~zającycb wi· ś(~i .
-które naprawdę, że )ęklt~m przejmują ucho i SŁ'rce, pytam:
jaka przyszłość wobf'c tego c eka ottrod polski? Czy W ł · bec tych n/lder smutn~ ch faktów, które coraz to potęż·
ł1iejszem echt:m obijają się o tiZllre stl zech, wsi plllskl ... j
społeczeństwo moż", ze spokoJt'm ptttru Ć w przy~złt)śr
j spodZIewać się lepszycb CZIISÓW odroott:nia ? Nie wiem
iak myślisz, kocbłlDY czytf'lniku, jCl przynajmnIej mocno
'IW lo wątpię. Bo czyż na~ rawdę mł , dzież. która w Z/:ITaniu wiosny już z nożem l'zyhH na "r~w i życie bliźnie
go, dorośnie do tego, aby w prz~ szłości pójsć dr gą za~ad Cbrystusowych, z który' h dziś szydzi i wyśmiewa?
Czyż to możliwe, llby kit'd~ kol\\ lek bandyta b) ł poży
tecznJm oby\\ alelt'm kraju? C'yż zdeprawowana i źle
'Wycbowana młodziet moż~ się stHĆ Się dobrymi wycboWbWCam\ nbst\,pny. h pokolen? Na to ni~ch Dam odpo~ie zdrowy rozum i własne t-umienie.
M ,,,żt- nit-jeden zainb-res, W 1:1 11 Y tym nadf'r smutoym
podani .. m · alarmuj Ł! cycb \\ itś('i, tak b(, )eśnie obijając'ych
aię o str('e kttżdej!o uczciwIt' m) ślącpgo człowit-ka, sp~ ta
Innie: gdziel. tu przyl"zyoa zła. które jak lawa szeroko
rOl..Jewa się i zbtruwa naszą w-ielską młoddpż? Skąd rodzi si ę to zło, przed klórem wzdryga się kłtżde katolickie /Sercu? Na to hrzmi j,,·dna odpowiedź:
H/ł, bracie kO('hanyl tliĆ przyczyny zł... go nie będzie
my szukać pf śród świ ..t) ch w niebIe, gdyż winni są złe
mu przedew~z~ slklem rodzi('e i wychowawcy młodzieiy.
Bo nyż nie dobitnie i wymownie o złem wycbowaniu
ewiadczy choćby to, że rodZice przt-z palce patrzą klt!dy to icb pOCZt iwy, najukllcbHńszy synalek często wi ..·
czarami wym)ka się ~ de mu, a oie wied7ą gdzie i po (~o?
li. inoi znów z błogim uśmi"'('hrm i serdel'Z llem zad owo
leniem patną się jHk tt'n niell'tni, taki A'uadry Józio. czy
)go8Ś pali ' paptt't08łJ, a w kłtrty to nawt-t 8!lmpgo tatusia
potrafi . ogruć, a lo d dopiero mądre d7iecko_. Ba. cIa
8em kiedy to we wsi, a oawet w dziesiątej, odbywa się
jakaś koc'a muzyka, o, to wtedy taki6 wypieszczone,
anieletnie ayDl:lIki juź potfafią matce ukraść tyle jaj,
te i na fl$szkę wódki będzie lcb stae, No, 8 z ch~ilą wzraatąnia w luta, rozumie się zwiększaj 81ę i wydatki, 8 wtedy
już taki syna lek nie jajka, ale ojcu ze spiet.fZa pszeoi ~
ażmugluje. Na szczęście i tu jeszcze bardzo często lOdzke są tak olśnieni blaskiem pitrknego, a mądrt go syBalka, że i tego nie widzą i aoi się zapytają skąd to ten
pOl"Zciwy syn bierze pieniędzy na kupno papIerosów, na
muzyki, a co gOfdza oa róine pijatyki j grę w karty?
Doory tatuś nigvy nie spyta synalka za co on też sprawił sobie plęklJe rltjtuzy, żółte bueiki. zegarek i ręka
wlc~ki ? Co \\ u~e' ej, już niejednokrotnie zdartyło mi Się
lłysZH~, że kietJy ktlJj ze łltarazycb .. a uczciwych ludZI,
zauwłlŻy\\ szy jak s~ nalek sąsiHda wynosił ze stodoły zboże,
~zy inne rzE:czy,. aby je sprzedać złodziejo.wi, powiedzieli
l

o tem ojcu lub matce, to, oni miast .być wdz~czoi
ostrzeżenia, z gniewem odpowiadali: ~a '_ cóż to .wam
tego? -.,;. bierze, to 8woje Cl • . O, ·biedni (.~ którzy tak
powiadają.- .~Tr.zeba wam bo.wieD! pam~ętać .
.
wypraktykowane przysłowie: .od łyczka do
od koziczka do koniczka... "' · ,
A zatem, rodz·icę i wychowawcy młodzieży .
tajcie o tern, że' .ta wasza niemą dra pobłażliwość i
wążeBie tak ważnej ; sprawy nieustannego czuw!1llia
postępkami włłszych młodych istot, przyczynilł ~dę do
smutnych i nadŁ'r b~lesnych nas·tępstw, o którycb
co tylko wspomniałem. To też, aby zapobiedz temu
bvwałemu rozkładow) i zepsuciu jakiemu ulega nunmr_
nasza, należy co rychło zdwoić czujne oko i z (- ałą
gją i siłą przystąpić do należytego wycho waaia mlod
w duchu ktttolieko· narodowym. R dzice i Opił"k uni
\\ inni usilnie starać się o to, aby już od naJmłodI3 z'"
lat życia wszczepiali w młodociane serdu~zka dziatek
łość Boga, rodziców, swego narodu i włttsnej OjClY
A wtedy z pewnością DJłodzież polska nie b..,dzie
dzać bójek i rzezi, nie będzie bluźnić jak dziś,
Kościołowi i Bogu, ale . będą naprawdę pociechą rodzi ł
społeczeństwa i tej Matki-ziemi, z której wZi"li ~
i która kiedyś po śmierci do swojego łona prz)tuli
IJfoIchy. Co więc;ej, niechaj do walki ze złęm .. stanie
żdy uczci wie myślą~y polak i obywatel, w którf'go
żyje gorąca miłość swojego narodu i własn~j OJ i:
bo tylko wtedy mnżemy zbudować i utrwClłić naszą
i niepodległą Polskę.
Franek z pod M.echowa.
~~~"e'~
I

TRYBUNI LUDU O SOBIE.
Zachodnia llałopolska, to siedziba dwu dzi ałaczy
dowcowych, WitO!ła i Stapińskiego. Trudno im się
obu pomieścić, to też wodzą się ciągle za Jby i
wzajemoie zwulczać. Ale "złapał kozak tatarzyna, a
t><rz} n za łeb trzymaCl. Walka dotąd nie
Raz jeden z zapaśników Da górze, to znów drn
w kołko· biją się o skórę cbło r ,ską. Tui praw Ie
wojną udało się na jakiś czas Witosowi pokonać
skiego przez udowodnienie mu brania łapówek od
austrja(~ kiego i bogacenie się kos?tem ludu. Lecz
znowu t"'fdZ Stapiński doczekał się chwili, gdy
p .ślizgnęła się noga i wyszły na jaw różne szwindle 11
stowcow A • I Stapiński tryumfuje. Oto co pIsze w
tnim numerze swego pisemka:
"Bardzo wymownym dowodem, te bui
p. Wlto:ia Idę wali jest, choćby noworoczny
.Piasta A • P. WItos mocarz. który.dotychczas
że Staplński jest już zupełnem zerem, z którem
OD, Witos, ani nikt inny wcale się -nie liczą,
znaje teraz nagle. iŁ> Staplński .. najwyższym
pniu przy~y nil się do obalenia jego rządu i do
ebwiartia potęgi Bltfdlów. Rączkowskich i t. p.
gatków. Oczywiście jest, to przesada, czyli
kłllmstwo, a,le jest w ~m i dowod, Że ~brojlnie
pełnione mszczą ai, i nie dają p. Witosowi i
spokoju. Przyjdzie czas, że wszystko wyjdzie
jaw jak oliwa. Jeżeli p. Witos sądzi, że mnie
głuszy lub obezwładni Jakiemikolwiek obelgami,
się gruntownie myli. Zycie nauczyło mnie
woś~i i wytrwałości. W tymże nowowocznym
kule wstępnym .Piasta" składa p. Witos dowód
roby na manję wielkości i pomieszanie pojęć. P.
•
tOBOwi się ubzdurało, że "on i lud to jedno·.
gdzie jego kompan ia się bogaci, to jut wszystek
8i~ bogad. Tymcz'łil'm jest wręcz przeciwnie
ie przez to, że np. Witos zabiegając o sto
dla siebie z folwarkU w Wierzchosławieacb,

http://sbc.wbp.kielce.pl

klę

Oai
'jes
lud
m~

~yj

cia

uw
jed
W8
rz€
zel
2dl

dtl

chc
tos

o

;J

•
C Z Y ..' Z N · .Po '

klęska dłł ·;bezrolnyeh

i· · małorolnych tejże gminf.
zysk-z.-domów handlowych, lasów, młynów.·M.
j est połączony z krzywdą -1- znbożeniem int~re8ów
ludu. A ciy zysk d·ra- Gagatka pochodził z przem)8łu łub j~kiej prae~ twórczej; czy tei z ,protek·
~yjnego łupienia skarbu państwa ? Czy zysk, jaki
cia gnie "Piast" i róź1łi- agitatorzy "Piasta" ·z łowa
warzystwa agrarno-osadniczego, pochodzi z_ podwyż
sze nia cen zil:m i chłopom osadnikom i t. d. " Pisst"
uważa to zazbrJ dn i ę. za zwalczam wzbogaca nie si ę
jednostek kosz te m rzeszy chło ps k iej, a ja uważ am
wałkę prt-eciw' gesz .. f-ciarstwu posłów i przeciw sze
rzeni u ko rupcji wSle lkiej za pierwszorzędny o bow i ą
zek. A wres1.cj ~ "O do wzbogace nia się: ku te mu
2dą żam i ta ką mam ur. d zieję. 7,~ stanh>my przed są
dt m i ł'ęd z i em y Rię rachowali pubiicznie skąd poChOdzi mÓ.i m ająlek, b skąd się wziął maj ątek p. Witos a i - jego spółki. A lad będzi e nas sądził.
Odwołuje . się D. Stapiński do sądu ludu. Gdyby ten
"" S l~ stko by ł wtajemniczony, to zamiast zastanawiać
tem, który z d wóch działa czy l udowcowych większy
fC1a rz, powiP.d zia łby im: "Wart Pac pałaca, a pałac
Nie (' hcę opiekI żadnego z was. Chcecie bijatyki i pro, to r óbcie to między sobą we dwójkę, 8 nam dajcie
ty spokoj"_
Cały

ERENCJA ŻYDOZNA WCZA.
Dalszy

ciąg.

żyją takie duże oślizłe jak galareta
rr.ięc:zaki, co mają na wszostkie .strony nogi z

W morzu

zwiemac-

• które wyciąga.ją naokoło siebie za Ż) wnością. Mię
te nal} wają się polipy. Powiada poseł Hryckiewicz,
dzi są podobni do polipa: kadłubem przywalili miasto,
i swoje r07puszczają po w z 'stkir'h wsiach naokoło.
ykit:m na rt:ku albu z workit:m na plecach obchodzi
wioski. SKupuje jajka, hdndluje zbożem , bije rzeź
do nierogacizny się bierze. Do żydowskich rąk
hodlą mlyny wodne i wi a traki, lasy i majątki roIr e.
wyręb la~ó oN prl:lwie wszystkie kontrakty z rządem
ją żydzi.
Chociaż rząd moskiew ki napędzał ży
do Polski, a ' ~ im IlIe poz\\-l:1ll:1ł wykupy wać gruntów,
liby już niejednego chłopa \\ y ' igali z kolonji,ak na pllrceld<'jach porobili rluż~ kapitały. Pod aukiem w Galicji hyło gorzej. Dlatego w Kongresówce
niej"zej żydzi mają tylko półtrzecia proce ntu gruntu,
Galicji aż 1ę pro('ent, ~ w powiecie Skole w Galicj I
dniej więcej niż połowa gruntu jest w żydowskich

Zyd kupuje grunt nie po to, żeby był gospodarzem

i żeby pracował, ale na spekulację, na parcela cj ę,
wyzysk. Ce arzowa rosyj ka Katarzyna założyła
iecie Sokołowskim duże wsie z samych żydów, a te
nazywają się Palestyna i Abrahamow_ Na żydow·
gruntach w tych wsiach pracują chrześcijańscy nażydzi nie d bają o go' podarkę, a tylko zajmują
-~ ... c"l",mi na całą okolicę. Bardzo trudno, żeby się
f'łl",,, •• ~.a pługa; to też nie można •wierzyĆ w żydow
kolonizację na r oli.
Żyd je t wy tr wały. uparty, stanowczy, zorganizowany,
dla interesu, .ale bez miłosierdzia. Jak się uprze,
jem postawi; wyrzucić go drzwiami, to się pcha
?kno, a od swojego nie odstąpi. Pachciarz oplątał
7.ICa, a karczmarz cyganił chłopów. Pożyczał na trzy
od rubla za - tydzień, a potem przychodzi z komoro
na zajęcie. Żyd wojuje podstępem, przed mocniej. uniia się aż do ziemi, a nad słabszym zuęca się bez
Wybiedzony, oplakany, obity koń pod żydowskim

Pod żydowskim woły-w.em szerzyły ·się i jeszcze sit'

Izerzą przestępitwa różne mięt1zy lu ftmi po wsiach. ŻydKI

-

nauczą wszystkiego złe~o. Z karczmy szło zgorszenie
· ealą okolie.ę. Na cukierki nęcił karczmarz dziecko,
że by mu przynos iło kr:1ł dz40ne jajka z domu; na papierosy i kieliszek naciągał chł o paków. żeby wynosili ze
s pichlerza i komory zboże i inne produkty pokryjomu przed
ojcem ; na stroje i gałganki kradła dziewczyna prze.
m a t k ą, żona przed mężem ; n iejeden pijak w kll fczmh.
p rze pił własny dobyte k, a jak włas nego nie było, to i na
złodziej'!t wo a i ę waży ł. G dyby kar czmarz ('zy p'Ich ciar3
nie kupił kradzionego za p ół dar mo, nie było by t y le krad zieży i rozboju. Wszyscy koniok rad zi bywali w zmowie

na

i spółce z ta kimi karczma r zami i handl arzami końmi. 2ydli na poczelwniu odbierali kon i" od ko ni okr adów i odstawiali z rę ki do ręki coraz dalt>j z ostrt.eiE1niem, że s.
"nieczy!'!te", póki Się nie znalazły w bezpie :z nem miejscu.
żeby JUż mogły być "czyste" i bez obawy dobrze sprzeda ne_
Ludzie ciemni po wsiach da li się żyd o wi oS'lukae.
a nawet mu wierzyli nieraz bardziej, aniżeli komu innemu.
Od żyda chłop kupował towar, od żyd a d owiadywał się
co na świecie słY('hać, żyda się radził w interesach i kło
potach, żyd go u ·zyt w r hnych wypadkach. Żyd dla
wit-śnlaka był dostawcą pośrednikiem, bankierem, gazetą ,
agib,torem. czem kto chce. Żydzi wymyślili, źe!}y straszyć ludzi, że jak będzie Pol ka, to się wrócą pańsz czy
źmanie czasy.
W jednej wio ce dowiedział się poseł Hryckiewiez
od ludzi, jak Jankiel tłumaczył. Dziwili ię na wsi, poco
ten J tlDkiel skupuje ciągle tyle szczeciny, przecie na
szczotki tyle nie po trzeba. A JAnkiel powiada: "Czy w y
nie wiecie, że do Ameryki jedzie się bardzo długo po
morzu na okręcie. A okręt p o mi e ś ' i dużo ludzi. Jakby
był ciężki, toby s ę wszys cy potopili.
Oicręty robią ze
szczpciny i ze smoł y: zczecln a lel-.ka, a smota wody n ie
przepuś ·i. I na okręta .~ h ze smoły i ze szczeciny podró.
żują ludzie z E tropy do Ameryki l" Nie można ludziom
z głowy wybić tel opowie' ci fałszywej; nie chcieli wierzyć, te ' ię Jankiel z ni cb wy -miał.
Tak nie p<l winno być dłużej. Chrześcijanie mU:izą
się bronić przeciwko żydowskiej robocie. Mu imy 'Ię or - '
gao izowa ć. Ż y dzi p o między s'l bą są solidarni i dobrze
zorganizowani. [my się zorg mizujemy, i mY' h~dziemy
sohdilrni, a nie damy majątkow naszych po w il:lcb ' i po
miastach w obce rl;ce.
Doktór Hski przedtawił, do czego żydzi prowadzą
w handlu, przemyśle i rzemiośle. Ż y dzi najl epiej lubią
zajm0i'ać s i ę band lem, bo z tego n aj ł dtw iej si l. b ugadć ;
nie dłftlj~, żeby do nom óc innym, tylko żeby innych wyzy koć i o zUi{ 8 Ć. Żyd p'otrafi wszystko wyjałow ić i wyni ·zc zyć. Żyd ow ki kupiec da obie radę na -I'ałej kuli
ziem.'kiej. Trafi~ . ię między żydami i biedacy, <tle w żad 
nym nar~diie mema tyle pieniędzy, co u żydów. Żydów
w Nie mczech nie jest dużo, bo tylko jeden procent, a już
się niektórzy niemcy ubezpieczają przeciwko ży om. Żyd
Mdrks. ojciec w zystkich socjali tów i komuni ' tów, powiadał, że żydzi dbają tylko o praktyczne pOtrzeb), są
samolubami, wierzą w oszu two i w pieniądze. Najwię k
szymi kapitalistami to są żydzi. Żydzi namawiają ludzi
do socjalizmu, ale się nie chcą z nikim podzielić SWOImi
pieniędzmi. Żyd Sombart dobrze opisał, co żydzi znacz ą
w kapitalizmie.
Żydowski agitator to tak, jakby miał w głOwie dynamit; podburza ludzi do rewolucji, rozsadza spoleczeóstwo chrześcijańskie, a z każdej rewolucji (jak naprz ykł~d
dawniej we Francji, teraz w Rosji) korzy tają i bogacą
się żydzi. Ziemia to giełda dla żydów: Pr-zyjrzyjmy się "
tylko, jak nasze miasta wyglądają w szabat, a nie t rzeb a J
więcej dowodzić, w czyich rękach jest handel i kto w mie ście gospodarzy.
..'
Do przemysłu tak samo dorwali się żydzi. W Łodzi ,
w Sosnowcu, Dąbrowie, Zawłerciu i gdziei ndziej fa bryk i '
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i)~ppaloi.e należą .

do. :rowąr~y.stw francuskich; .wJoskich,
"'~l1łi(lckieb~ ~tę,:f przeważnie . tym~ fhbrykantaini . są nie
tran.c Qd i . ńie włośi, i nie n;em$!y, ale różni ,żydzi franDcy, .'włoscy, nie~ieccy, sporo też i naszych polskich
fYdów- Żydowski przemysłowiec wybiera zaro.bek z faryk, i, z k.opalńi_
ua korzy ść Polski, ale na zagraniczne
. zyski i dla żyd,ostwa.
.,
-, Nawet i w rzemiośle rządzą u . nas · żydzi. . Żydzi
.oplątali chrześcUańskiego rzemieślnika. który wyrabia tandetę na żydowski kredyt.
Towaru trudno dostać gdzie·
indziej, niż u , żyda. Żelazo, skóry, łokciówka, w czyichże
najwięcej rękach? Żydzi sami trudnią się lżejszemi rze
miosłami, dla chrześcijan zostanie ty lko ordynarna robota.
DawnieJ bywało w Polsce inaczPj i lepiej. W obu\\iu
można było dzień w dzień chodzić i kilka lat, jak były
chrześcijańskie rzetelne ~echy_
Dzisiiij hmdetne trzeWIki
z. żydowskiego sklepu trzeba na lasce nosić pod kośdół,
żeby się przynajmniej w kośdple obuć, a i tak długo nie
wytrzymają. Żyd nie dba nigdy o wartość towaru , i roboty, jemu tylko chodzi o najWIększą korzyść dla sieoie.
Tego samego niestety i chrześcijanie nauczyli się od ży
dów. Jest to prawdziwa gangrena żydowska w handlu,
rzemiośle i przemyśle.
Tego wszystkiego, co w ten poniedziałek przez parę
godzin opowiadali redaktorka Arctowa, poseł Hryckiewicz,
·i doktór liski, zgromadzeni go.towi byli słU('hl:lć jeszcze
dłużej, to tei gorąco okl"skiwl:lli wszystkie przemówienia
tak samo, jak i wczorajsze.
•
Kto cbciał, miał sposobność tego samego poniedziałku
popołudniu na własne oczy sprawdzić, jak bardzo jest
zażydzona Warszawa. W jednej kamit'nicy o cl.terech
podwórzach potrafi się zm eśdć kIlkadziesiąt skl~pików
żydowskich, których wystarczyłoby na całe mi1:lsteczko,
8 wszystkie- mają dosyć zarobku i utrzymania Są w Vv ar
azawie place i ulice, a najsłynnie.i"ze Nale~ ki, zajęte pra
wie przez samych tylko żydów. Trzy grupy uczestnikow
konferencji pod kierunkiem przew(Jdn1ków specj"lnych
obchodziły najbardziej zażydzone dzielnice mhłsta stdecznego Warszawy.
D. c. n.

me

W ODPOWIEDZI PIASTOWEJ "MACZUDZE".

· i obię~ukami, te' gdy,,: Onb tylko · dojdtF do' -wł8d~y
· nuje .raj w .'.n~8zym kraju. ' Po wios.kac~ ·zaś - roz
nag~niaczy jak; -stud_ęntów., nau,czyci.e l l, akad.e "" .... "'''''
· pów i. rótnycn..obihoków (c~ytaj .Ma-czugó~ p. I.) j;
to wszystko zaczęlo o chłopa ocierać ,. łils 'ć,. namawi
chł.op choćby jaki twardy był, ·to uwierzył im ,i
~ .
.
i.e ,bęrlzie ·oa ludowców głosował".
O ~udowcacb zaś 'piszę: "Napr?ód;"ktQ obiecuje
g-iemu. to musi spełnić, a gdy nie spełoi, to jest
klem kłamliwym ' i fałszywym. '. Czło\\>jek, ·k
- tylk.o obiecuie, a nie spełni., musi s t r fi c j Ć w i arę ,i
stanie kłamcą. Taki los czeka ludowcó-,,".
Zarzuca ludowcom . zdradę, kłamstwo i belczel
, i pisze: "Za tę ich ,zdradę, kłamstwo i bezczeln ość
wi nna ich od ludu spotkać· .zasłużona . po!!arda, a __ .-.""...
stronnictwo chrteśei.iańslto lud{)we, ktQ're ' 3.{ lat z"poś
ceaiem pra.c uje dla ludu i głosi prawdę i sprawiedli
doczeka Się ~~łuionej nagrody i zwyejęstwa" ,
O ty,ch zaś? co , zdr~dzjji program - chrześcijiińs
dowy, a poSzli do ludowców,' p. Maciej .Czuła pisał: "
leźli się niektąrzy ludzie b e z c z c i i W i a r y, szuk
t} łko 'o:4obistych korzyści~ zd~~<;łzili stronnictwo i lud,.
śląc tylko o tern, aby pód~ajać, potrajać ~woje k
U~UWiijąC się od pracy "wspólnej z nami, a ... łużąc
ciwnikom, u których więcej dm~tawali p a mil ł Y wyłą
dla Siebie. odstępowali od naszego stronnictwa (tj
ści Jańsko-!utiowego),_. bo .u nas trzeba. prac'ować, prz)
biać, pl święcać się, - a u ludowców, Stańczyków i
.
listów m ożna ('Oś zarobIĆ".
TlIk pisał i myślał o ludowcach M·wiej Cwła w
kipdy uczciwie w chrześcijańskim - ludowo - n"'"""· ....
"Iroflnictwle pracował. Ale ku'dv SIę orzek.onał, że i
t'lil" w tt>m stronnictwie trzeba się poświęcać i
pracować, poszed{ do ludowców, tam gdlle według
\\łClsn~go zdania można coś zarobić.
A że najlepieJ
nie umIeją się dorabiać "piastowry", za "O lłffi lłę" 1m qł\JII'-==
i wstydzą(' SIę swęgo' nazwiska podpisuje "M 1-cz-uga
Panie Czuł/i! Doskonale i dość mo 'no nu
sit"hie w słowa('b pod adresem tych, którty nasze
ni ·two zdradzili. Z człowiekiem takim jak pan, który
znalazł w środowisku napiętnowanych przpz ,iebie
ludzi "bez czci i widry", więcej polemizować nip b
n11

J

W numerze 3 "Piasta" z dnia 15 stycznia 1922 r.
na stronicy 13 w artykule: .,Z prl1sy ludowej" Pod.li .. an~
.. Ma-czug'a" napadł na mDle za artykuł umieszezony w N rze
2 gim "Ojczyzna" pod t)tułem: .. Nieco zasŁan()wienia się".
W piśmie swoim "Ma ('zuga" przestawił i pokrędł
ania
tak, że czytelnik nieznl:tjwy moje~o właściwego artykułu.
mógłby mu przyznc1ć słUS7nIJŚ('. Co ło~o przewijają, ię
• p. Ma-czugi "yrazy : "bezczelne (glupianie ludu", "zakapturzone a spasIOne lIa krzYWdzie ludu", "wyzut..
z wszelkiego wst) du", "dla pamułv zmuszony pisać" itd
Pan "Ma· czuga" używając podobnych w\ ra7ów myślał zapewne o Slobie samym .. Bo któż to jest tą Piasto" ą
,Ma-czugą "? Oto nif' kto lOny jak t) Iko znany-na gruncie
galicyjskim Maciej Czuła, który dopiero od czasu, gdy
Witos dostał Się do rZ4.ju. w .. tąpił do stronnictwa .,Piastl:l
i atał się jego agitatorem. Ten Maciej Czuła należał 110
ezasu, o którym wspomniałem do stronnictwa chrześcijl>ń
sklch ludowców i pr/pz kilka lat pisywał artykuły do
~ Wieńca-Pszczółki". Miał nawet orbotę współpracować
VI samej redakcji "Wlt:óca-Pszczółki".lecz nie przyjęto go
jako mało wyrobionego politycznie i do tego zawodu nie·
przygotowanego.
W r.oku 1908, w N rze 3 11 Wieńca· Pszczółki", napisał p. Maciej Czuła nast~pujący artykuł: "Precz ze zdrajeami Stapińskim i ludowcamI". W artykule tym pi Zł!:
.Przy wyborach nie zwyciężyli ludowcy, ani ich stronnictwo, ale zwyciężyła ich krzykliwa agitacja j hasło:
.wybierajcie tylko chłopa".
Otumanili lud ujadaniem
łl

.i.l'latłosz.

Z LISTÓW DO GAZETY .
Z Buska. - Protokół zebrania członków KolB
Ludowo-Narodowego w Busku dnia. 4 grudnia 1921
Z br,lUle w ll1aCZOno wyjątkowo wc/wsm J Ud
mu, a to ze względu na zawiadomienie
tarj"tu Okrę!{owego Zw. Lud.- Nar. z Kielc. że na
pnybęc1ą współredllktor .,GetZt·ty War'l7.8wskiej" dr.
l.iński i w"półredHktor "OJczyzny" p. Matłosz.
Oprócz c'złnków koła na zebranIe zapro~zono Ó
150 o~ób z Bu~ka i n jbliż"zycb wsi jako goś ci.
Już przed otwllrciem zebrania dość obszerna
była pełna. a .ie;;zcze spóźnieni przybywali.
O godz. 2 min. 20 zebranie otworzył i zagaił
wodnil'zący koła Wt Dqbrowski.
W porządku zapisywania się do głosu zabrał
d r Gluzinski, który w obszernem, ale bogatem w
przemówieniu, zaznajomił zebranych z os(atoiemi
rzeniami polityczoemi i wpływem ich na losy Pa
Polskiego, zatrzymawszy SIę dłużej n8 sprawie
wania granic Państwa uaszego na zachodzie i
i polityce w tej kwestji posłów sejmowych naszego
zku, zwalczających odrywanie od Macierzy obszarów
wątpliwie polski h. _
Z kolei zabrał głos pan Matłosz i przed,...
trudną sytuację finansową Państwa i środki naprawy
2

popllłu
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szko,dliwą r.obotę ., lewic<n\ych p~słóW ,

Sejmu, zwal·
rt4dowe" }projekt y daniny i naprawy skarbu,
,projekt 8templowaoia marek.
gośei, z pod zuaku Thuguta zaczęły się podgłosy protestu, a p. Szymański gospodarz ze Zbropl.prosił o głos. ,
frzewQdniczący wycbodząc z założenia, że jest to
zenie członków koła, a nie wiec, głosu odmówił.
Osek jedoak kilku członków koła udzielił głosu p.
u j zachęcał innyc.h do zabierAoia głosu.
P. Szym8ński dowo dz ił, że uchwalenie danioy nie
wi skarbu, Ił zuboży chłopa, jeżeli rZ'ld złożony
będzit1 szafowlłł hez r1łchuoku groszem publicz,
jak np. za rządu Pl!derewskiego grosz od polaków
yki płynął Ila skarb Państwa i gdzieś się podział,
derewski kupił soblę majGt~k w KalJfort i, że tylko
plow3aie R1are~ wydobęd2.ie pieniądz od posiadających
skarb -zlisili.
Już podczas tego przemówienia podniosły się pro,
, ale na wezwanie przewodniczącego ucicbły i p. Szy.
3ki wypowiedl.iał 1ł : ę do końca.
W odpowiedzi zapis dJj się do głosu dr. Gluzióski
Matłosz i w kolejnych przf'mówieniach obalili \\ ywody
IzyrnaIlskiego stwierdzając: 1) że zarzut p. Szymllń
pieniędzy od rodaków z Ameryki i mł.lJą ku
jest podłym oszczerstwem, wymierzo
przeciwko temu ostatniemu, ponieważ p Padert:w,
przed' woj n ą, za zebrane Doza krajem pie·
ze swego talentu, miał już majątek na dru){iej pół
i poważny udzhlł w hott>lu Bri~tol w W Iłr~za wie;
p. Paderewski może nie jest dobrym pdityl<iem,
e t najleps~yfD polakiem i oddał nieocenion ... usługi
znie przed wojną, podczas wojny, a w Szczf>gólności
odradzania się naszej Ojczyzny jako państwa niet v .. " . . . ." , . · "

9)

Wiącek,
Wisł4

z Mschowa
p. Tarnobrzeg.
IIIld

BIETA WIEJSKA JAKO MĘCZENNICA
r NIEWOLNICA PIJAŃSTWA.
Z gospodarstwa przycbowywały h jnie. drób, zbie·
pieoiądze J jajd, łl wsz}stko to poszło na wódkę, karcl.mf;'
nie starczyłu Poszlo pole, nabrali pożyczek, nar )bili
i \' tedy jut zguba. Po śmierci mężów, k1órzy
ożyli 40 lat, wszystko na nowo się odrodziło, kob iety
pracę i oszczędność długi oddały, gruntów dokupiły
dobrze wychowały, wiana udzieliły i same wspa
gospodar zyły trzeźwo, uczciwie, po bożt'ma. Jak
żyją i są wielkim przykładem dla wsi. Gdyby
mężo\\. ie, byłyby kalekami, żebraczkami, a icb dzied
. tego męczenia kobiet we waiach nie podobna;
y, co w to opisanie nie wierzy, uda się do wsi
żonę. lub dzieci pijaków.
Powoli, potroszę za
Wyjawiać się bóle i za miesiąc nie skończą te ko·
opowiadać, jak straszne ich jest życie, jakie pie
. m i nocą, jaki to ból, krzyk i żal. A że to wszy·
Jeszcze żyjt>, nie topi się, to kościołowi tylko za,
zać moi na. Gdyby nie silna wiara, nie nauki i poa księży, to połowa kobiet roze złaby się z mało
, a res:&ta wytopiła się, wywieszała, wytruła z roz·
Kobietami na wsiach nikt się nie zajmie, nikt nie po·
. nikt nie obroni, tylko jedynie księża i dlatego ko·
,ta~ usilnie trzymają ię kościoła i wiary, która wy·
Icb broni i jedynie pociesza.
Władze świeckie i społeczeństwo jest obojętne,
zoi dokuczają strasznie kobietom, bo mówią, że
a żona umrze, będą mieli dziesięć" albo: ",jak

podległego będąc stałym 'orędownlkiem na8zej Ojczyzny,
zagranicą nie tylko w Europie. ale i w Stanacb ZjedD~
czooych w Ameryce Północnej i 2) te stemplowanie pieoiędzy nie 08ią~oęłoby zamierzonego celu, ponieważ do-'
tknęłoby ono najwięcej chłopa, drobnego przemysłowe.
j robotnika, kapitaliści bowiem i więksi przemysłowcy
potrllfihby w porę osunąć gotówkę z kraju przez zakupy

i

uni<nttć

stempl,wania.
Przemówienia te były przyjęte z wielkt~m u6naoiena
przez zebranych.
W zakoóczeniu zebrani ucbwalili jednogłośnie znane
już rezolucje.
Na tem przewodniczący 7.amknął posiedzenie.
Zarząd.

Wł03zczowa. - Osobliwa osobliwość. Doia 7 stycznia
jeden z tuteJ~zycb ZWUłZl{ÓW iydowtlkwh urządził przedstawienie amator~kie, na które łaskawie udzielono sali
resursy straiackiej, podcl,as zaś przedstawieoia przygrywała muzyka strażacka. Co za dowód wzajemnej symputji.
X.
Dzień 8 stycznia r. b., którego pamięć
b.. dzle potężnem echem wśród długich pokole6
dzidjów ojczystych, dzieó, którego wspomnltmie złotemi
zgłoskami wyryje historja narodu polskiego, ten Wielki
dzi~ń, kiedy duch, myśl i serce każdego uczciwie myślą
cego polaka, mknęły het, tam, oa rubieże Rzeczypospolitej P .Iskiej, do prastarego i ukochanego Wilna, gdzie
właśnie w dniu tym lud wileński decydował nad losami
swej przynaletn o ś~i p /1 ń~twowej, tej prasŁarpj Jagieloń
skiej dzielnicy. Cdookowie Koła Zw. Lud.-Nar. postanowili upamiętnić s )bie ów dzień przez zebranie, które
odbyło się wieczort!m w sall ochronki miejscowej. Zt!braniu pr,-ewodniczył prezes Koła FI. Manterys. Po za-

Ze

Sławie.

brzmitć

żona umrze, to tak jakby się stare wrota obaliły/i.
zydzą ze śmier i swoich oajwieraiej zych kochanek

I tuk
żon

matek. oniekuOt-k, gospodyń i towartyszek.
"
W tych cŁasach d a kobiet oastl:lły cięłsze kłopotv·
męiczyź II jadą za zarobkiem, !l na ich rękach spoczyw;
całe l! sp )da~ twe, cały dom.
O I świtu d) nocy zaw ze w ruchu, zawsze w pracy
w polu. w ob Jrz F , w stodole i w izbie.
'
Co się te kohieciay namartwią. nagryzą, naponiewierajC:j, to niech BÓl{ broni, ani to ubraDla, aoi jedzeDla
ani wvsoania, ani wygody.
'
Dzieci dokUCZAją, płaczą. jeść wołają; w polu nieob iane, nie zorane, nie zebrane, a tu cza em w zystko
nR tych jednych rękach umęczonej kobieciny. Jesz('ze
idzie jlłko tako, jeżeli dzieci doro łe i ma kto pOpl:lŚĆ,
pomódz w polu, ale gdy dzieci mllleńkie. ani 1. nich po.
mocy, aoi pracy, to wŁencza kłopot
A jeżeli ml1ż nie
przy yła pieniędzy, to rozpa z w domu; dziecl.ko przy
piersi, drugie w kolebce, trzecie je zcze dobrze nIe chodzi
ctwarte robi zbytki młod zym; wszystkie potrzebu.ją p~
mocy i wielkiej opieki, a tu trza by odejść w pole do roboty i wtedy to bieda iarczy ta.
Czasami dzieci w iąż chorują a gdy do tego rat1
zalegają, za podatki" kwe'ltrują", a w polu nieurodzaj,
toć to niedola straszna. Wszelkie te biedy i krzyże
cię7.kie znoszą kobiety bez szemrania, bez skargi i żalU'
w cichości.
Pracnją, głodują, poszczą jak w puszczy i chociaż
mężowie piją i biją je to OIC sobie z tego nie robią.
popła>!2.ą. pożalą się przed matką i dalej w cichości pracują.
Pijaki mężowie mówią wciljż, że "iak się baby nie
b~je, to wątr?ba u niej gnije" -:- alb? - "jak babie skóry
me wygarbUJe, to zawsze rhoruJe"-1 tem podobne drwiny
kpiny i lekceważenia. "Babom od w zystkiego za ię',,'
nie wolno im czytać, nie wolno chodzić do czytelni d~
Kółka, n8 zgromadzenia, słowem nigdzie, tylko .,dz'ieci,
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,pjeniu j' okolic~oo~ci~,eDl Odczycie 'o ·Wllnie· przystąpionO'
do porządku d,ienne.go. ,. Omawiąno , różne sprawy sp olf3czno .polityczne. , W . ożywionej ' dyskusji . zabierało głos
wielu · z c~łonków' K-oJa • . ' Między innemi · postaoowiollO,
aby wysłać pisemne zaproszenie .do p. Jana Zientka ze
wlili Przemęczany . z prośQą o. przybycie Da następne ze'rame KQła z . wygłoszeniem . rtlferatu. Poczem zebrani
członkowie Koła Zw. Lud.-Nar. w . liczbie 50 osób jednogłośnie uchwalili następujące rezolucje: .
1) Wyrażllmy hołd braciom naszym w Wileńszczy
:znie za ieh nieug~ętą wolę i niezłomnego ducha i życzymy
im jakoajrycblejszego połączenia sif( z pniem ojczystej
Macierzy.
.
2) Wyrażamy .ajserdeczniejszą wdzięczność posłom
'Ze Zw. Lud.-Nar., . ~tórzy pracą swoją przyczynili . się do
połączenia ziemi Wileńskiej z Rzecząpo~politą polską.
• potępiamy posłów lewicowych, którzy głosowali za ha
giebnem oderwaniem od Polski powiatów Lidzkiego i Bracławskiego.

3) 2ądamy natychmiastowt'go rozwiązania "Strzelca",

'Uważając tą organizację za szkodliwą i niepotrzebną wo·
bec jednolitej już istniejącf'j armji wojska , polskiego.
4) Wyrażamy żali ,ogólne nIezadowolenie, 7e przy
obdarowaniu odznaczeń pomini~to Paderewskiego, Korfuntego i wielu innych zasłużonych O.czyzme.

5) 2ądamy niezwłocznt-go usunięcia żydów ze wszy
. tkich zajmowanych stanowisk dyplomatycznych, wojSkO
wych i cywilnych.
6) Źądamy rozpisania wyborów i jaknajprędszego
rozwiązania obecnego Sejmu.
7) 2ądamy, aby szkoły nasze były obsadzane przpz
nauczy cieli religijnych, którzy by nie poJdrywvli wiary
w dzieciach, lecz je w niej utwierdzali_ .
Zarząd.

Grodzlec, ·]f. Będzin. "W:dniu "l1~XlI·l92l'. · KO'ło '
Lud.-Nur; urZłl<1ziłó n8 .obronę ziemi' WJl ___ .._..~~
publiczną znaczka z napisem: ' "Liga Obrony
zny". Osiągoic:tą 'sumę Mmp, 19;112 i 5 'mk. "' ..... ,......
słaliśmy do redakcji ' "Zorzy&, 'koszty z'aś znaclka ~i
leczek poniósł Zw. Lud.· Nar. w Dąbrowie.
P. 'SzwabsliJ;

ŚWIATŁO WŚRÓD POGAN.;

W dniu Oczyszczenia Matki Najświętszej pow
klitolicki słowa starca Sym~ona, który WZUł
B Iską' Dziecinę na ręce s.w oje wyśpiewał natchniony
Boga hymn,. rozpoczynający się słowami: "Teraz
puszczast sługę twego, .Panie, ... w .pokoju", Pan J
w tym hymnie jest nazwany chwalą ludu IzraeJsk
i "ś"iiitłem wśród pogan". Przez , swoją naukę, '
ia~no mÓWIła o życiu pozagrobowem, o wartości
doczt snego, o celu człowieka, Pao J~us stał się ś
które pogan wyprowadziło z ciemności zabobonu i
Dlatego w tym dniu warto się . zastanowić. cz y
jeszcle tacy ludzie, którzy nallki Chrystusa Pana nie zm_~o,
czyli pogaOle, ile ich jest obecnie, jakie są wzglc:dem.
nasze obowiąZki i jak je spełniamy_
Praca nad na .vracaniem pogan nazywa się misj
M.sje te prowadził Ko'Ściół katolicki pOl:ząwszy od .
slołów, aż do najnowszycb czasów. Po Apostołach
w świat cllły ich następcy-misjonarze, popychaui do
orzykazaniem Zbawiciela i gorliwością o zbiiwienie
nieśmiertelnych. Szcz€-gólnie,. gdy Kościół otrzymał
ność, dł.ieło nawracani!! pogan zatal:Z!l szerS1.e krl;!gl i
muje coraz to inne nal'od). I tak św. Grzegorlo Oś
Kośdół

~.~==~========================================;===========~==
świnie, krowy i warzechalil, bo "u baby dłue;ie włosy, alt' II Korun i pu słała mętowi, którego tak kochałi:l, że d
krótki rozum".
~ i nocą myślała o nim.
'.
.
Wyschła z płaczu, że mu tam bieda, poszła
Kobiety nie mają przystępu do żadnych wyborów.
do rady gminnej. Chociaż niekiedy tysiąc razy l('p~za i jak oddała te 200 kor.. pojechała do Prus; tam
byłaby gospodarka i porządek, bo pijak wójt. pi.tak pisil rz,
oieniędzy na drc· gę i pojechała do męża pIjaka do
p!jHki radni, to są nieszczęściem dla całej gmin}; wolt; ryki i praruje' clęzko i. utrzymuje go z zarobku.
jedną kobietę trzęźwą. - którejbym zarząd gminy oddał,
Kobietu ta nieszczęśliwa nigdy nie mÓwiła o ni
aniżeli 100 ctłopów pijaków.
tylko C! mężu swoim, że on był "w}brany z tysią('a
Tak kobiety często w poniewierl!e, ale skoro żo n a ład'liejszy to mój mąż, wciąż go widzę i chociaz
umrze, a w domu brud, śmiecie i "WS7y'" si~ ('hł Ipa cZt>pil:j, mój majątek i mnie bił, żem kaleką, ale go ko
gotować niema kto, to wnet led pędem do księriza I prosi,
i zg nę za nim, bo on mnie lubi, bo on maie nie
.żeby się mu pozwolił wczt:'śniej żeQlĆ', jHk t>ię należ\',
dZlł, Z/ł innf'mi nie chodZił, do bab cudzych się nie ś
bo ma wielką biedą. Są wypadkI nit-raz bardw ciel{awt'. i żadnej baby nigdy się nie uczepił, ani żadaa baba
bo i za trzy tygodnie po śmierci żony (hce się mąż it'nir więc jad~, OIech mnie bije, byle za inne mi oi~ latał III
Ityle z. jaką .dzie~czyną, lub ~~Ie jak~ ko~i~I~. . W te, l.
Kobiety zamężne czy to młode czy starsze za
zas me wybIera) tę drugą IE'pleJ szanu,W, 801Z ... h pIerwszą. w śpiewkach objawiają swój żal i powodzenie za mę
Wszystkie te męc7arnie chł. pó w - pIjakÓW znoszą pijakiem.
kobiety cierpliwie i mówią przed ludźmi na p("'ieszenie:
Kilka śpiewek podaję:
.chociaż mój mąż mnie bije i pijp, ale za lO nic mu nie
Mój Ty mocny Boże, ·co ja uczyniłam,
lDówię, bo mnie lubi i za inneml nie ch, dł.!"'.
.
DUł ciebie pijaku kilku opuściłam.
Tak kobiety ceQlą wit>rność małżt-ńolK<l.
W mojej wsi żyła sobie bardzo uczdwa uboga dziew·
Zdradził .. ś mnie zdrajca od matki od ojca,
ezyna, która ciężko pracowała i nie miała żadnego m8
Od całej rodzioy - Boże mój jedyny.
jątku. Zapracowała jednak gro"z8, później ku~iła gruntu
Duliście mnie dali za t~go opoja,
i chatę wartości około 2 tys, koron i gdy liczyła lat 30
NI ja z niem do ludu ani do kościoła.
ożenił się z nią kawaler z sąsiel10lej wioski.
Nie miał
.0 majlltku żadnego, żyli doorze z pOC7.ątku. lubili się
Poszłam ja za pijaka i bardzo żałuję,
bardzo, ale po kiJku latlich mąż rozpił ię i złJczął biĆ'
Bo ja swego losu marnie opłakUJę.
tonę, gdy mu ta wyma\l\ iłlłli że traci pie lil:ldze.
Bił ją
Nie bijie mnie nie bij, bo maie aie zabi
tak często w głowę, że ogłu , hła, a p(\t .. m jUl. nit: do nIeJ
Rozumu mi nie dasz, zdrowia mi odej
nie mÓ\l\ił tylko oczami da"ał znaki, które mU'iiała znać
i robiĆ dubrze, bo bił ją. a sam nic nie pra,·ował. .
Tyś się Jasiu opił ja się narobiła,
Majątek jej cały przepił i poje chał do Ameryki;
Tyś koniki przepił ja je wykupiła.
tam b)ł rok, nic nie przysłał tylko przepił cały zlirobek.
Nł:lpisał do żony list, ażeby mu pieniędzy przysłału
Widziałżeś mnie widział przez dziesiątą ścianę,
A teraz nie widzisz choć przy tobie stanę.
~O koron, bo mu bieda i ta biedna żona pożyczyła 200

http://sbc.wbp.kielce.pl

i'I.
u

.,~'

" ,1. •

'ri'8 wraca A'lmeńię, św. Frumencjusz Abysynję, , św. I ICltmi .i żyjąc 'Źyeiem nawpół zwierzęcem. Można się o tent
yrję, św. Patryk Irlandję, św. Augustyn Anglję.
prlekonbó czytcjąc gazetki z' opisami misjonarzy, j8k ~.
rom zanosi świłltło wiary św. Klemens Willibrodzki
"Echo z Afryki". "MI.sja Katolickie", "Murzynek& j inne.
-ger(Jl8,ńs-łtłm -św.-Bon faey t Aos1?ary, ł'ł{)w-iatlUID -w Krakowie w 800a ieJi św. Piotra Klawera ul. św. Mar"
Cyryl ' j Metody. Papież Grzegorz X posyła pierw, Nr 25 można ogłą lać te bożki pogańskie i różne przedml'sj'onaI'zy do Chin. Za nimi idą w ślad zakonnicy mioty z życIa pog n przesłane przez misjonarzy, ktcr.z1
_ ,(\wl'1l synuwie św.~'.Fran cis z ka z Asvżu.
Po odkryciu wśród nich pr .. cuJą .
i~
/ tldłtją się ' tilrn synowie św. DomiOlka ' i wyry·
My polacy mamy je'lzcze o jeden powód więcej de!:.
gan tamtej~zy('h z niewoli szatana i j'hciwości zdo· pomagae misjom. Wrót,ił nam Pan Bóg niepodległuś~
w.
>N. Frl:lnclszt!k K. . awery głosił naukę Pan )t
'\tąl1 zaeiągn .. hśmy względem Niego nług wdzięcznośei...
w lndJa.ch, y,'schodOlch i Japonji.
Nowodkryt... 8"molubstwem. odęołościq względem Kościoła i pl'7.yka,;,
jak np. Australja mają swych misjon8rzy - tak, zań jego wdzięc'Woś i nie oktll,emy. Wiemy % d08wiad;'
żna powiedzieć: niema nawet wyspy na Oceanie, cZt!nia, co znaczy ż~ ć w niewoli. Jakżeż jednak gursz'
y stopa misj onarza nie stanęła. I kiedy się prze,
.. d polltycznł"i jt'st niew(Jla błędu, w}buja~ych uamiętno.
żyd e religijne p oszczególnych narodów, to ol{azuje
'ci, i szatłlna? Cóż jt'st warte, życie, kiedy się nie wie.
histor ja Koś"lOła - to historja misyj.
o Jł'O'o (~elu? J.k Wielkie jt'st ~ooiżenie godności człoWobt'~ tylu trudów dziwić się wpro~t wypada, ił' wlek.t, stworzonego na obraz Boży, ktory z bojaźni sIda:
jeszcze tak .y..iele ludzi, bo 800 miljonów, nie znaja da ofiary j odd/lje Ctt'Ść bosklt rzeczom przez siebie. saPana Jl"zusn czyli żyją w pogaństwie.
megu lrt1blonym lub 7.wit-rzętum! Odzie!. j~st miłość roWojna obe(~na, która zniszczyła tyle zabytków kul
.12.il'ielska kiedy w C li nach np. rodzice wyrzucają sw
zro biła róV\(nież IJwoJe i na prltcy misjonarzy. To
d ZleCI. z d omu, tOp I ą Iu b wreszcie przedają temu kto 8i~.
dow ano wielkim- wy lł ~iem 'pracy i nakładem pie
Ilaoarzv, aby uoiknl1ć trudów wV<'howania. Mówi się dużó
- jak k(Jśrio1Y, szpitale, ochrony i t. d. w wielu () postt:pie naszych cza . . ów. H lł n-i l jednak lud źmi jakby
znl_lco woR~i ('b, zololtało zni~lczone; !ll i sjo.~Hrz~ zaś po
ist .ti:1ml nierozumnemi na 1al istnu"je. Odrodzenia ZliŚ popod bro~ przez. rt.ą y - stąd l ,Placowkl m~s VJne gan, podnie~it'n la i('h godności i u~zlachetoienia może do~
,po~baw.'one ,opIekI. Dł ,,:ego !ez Gło~a KqsCloła: Kondć III:IU<8 Cnry 't uso Na, przy której również ucząC się
, sw. z'l\lraca Się l!::.tem pa-sters>(lm do wIernych CH , pracy otrzym'jjl1 na,wt't (obrohyt mlłt .. rjalnv i wchodz
sWI1:Ita z gor~('eml , słowa,mI, . u pomoc. dla ~Ieszez~, do rodl.iny ('ałt'j IUl1zkoś(·i. Stłłd wielkiej rzeczy dOkO~
h 'pog.li~ Pl mo s,w~ mowl: :al~owle~m di1ł ,rOl.ka ~ n;l ł ktu etloć w małej mierze przyczynił się do popra(Bog)kaz~emuo.bh~nJmslĄl?fln .(8~1. ~J,12)"up~Z\- 11 \ieoia doli ty(·h ni,slcz\tś liwych.
to o tyle "'-lt:cel obOWIąZUJe, O Jl e bllza! Jest
, .
'"
k ze-j potrzebie. Trudno sobIe je lnak wyobraZI Ć III
A W lakI po,",ob mOlemy Im pomodz?
j potrzeby nad stan, w którym żyją poga nie od ~
Przedt'w '-}- tł< 'e m przez m Hilitw ę. Pan Jezus chce,
cz~ść boską rze zom zrobionym ich wła ~n,.ml ręahy ludZI" w 'Jół llra , ~()w<lli w zt>awianiu wych braci. T

I

i

Td"i ~ go żalu. jaki kobiety mają ze zdndy męża nikt
Gdy żony widzlt, że ju~ ich mężowie s ę nie popra'll
.'
nie ma żadnt>j nadzieJi. to rozpaczliwe ś~iewki .za· nie zr.lzum P, nh t o e odczuje.
W k zt l1 ł"o ne kobit·ty wytłumaczą sobie zdradę lnb
do Pana Boga i świętych p atronów, dwie śpiewki
rozer" .ią {,martwienie I r ~z'pa,'z. ale ~Iejskje to giną zarorl~'człi w e podaję:
rliZ z za lu I rolo IUI·'y. Juz Im p ekhl wlęk. Zf'go nie trzeba
'P ijaka chłopa mam, pokutować muszę,
00 pn .. pę I/ają bez ' en .e /loce z bólu i żalu.
~
Zm Iłuj się J~zu:de, wyrwij z niego duszę,
. . Prt.t'dt'z du~'e bez d~ t.y zWierzęta.. ptaki, owady
Wyrwij z niego du~zę i trzaśnij o ścianę,
zVJą zgodOle amIe ' ze ~aml l ·ą.
owa śrmało powiedzieć
A może drugiego lepszego dostanę.
że t~r8z ludZIe -:- II ąż ~
7 oną, żyją jak zwierzęta
>t zWlł'n~ta żYlą J 1k ItJltzle. p l ludzku.
Popatrzcież jak
poci " szże mnie. Boże, jak najspieszniej pocie3z,
to tro.;zc>zy się j ~ doo o drugie i w jakiej miło ci ł
mnie nie poc<f'szy matka ani ojciec,
A juk żYJą ludzie?
tka nie pocie~zy, bo już w grobie leży,
Strl:lsl.ne na ... tłłły ('za y. Przyczyną najnieszczęśli
ciec nie pocieszy, bo w pijaka wierzy •.
wR7e~o żv . !a dzi~w"ząt i kohi~t 'Yi~J skich j~ t w (Galicji)
stkie katusze ziemski,e biedę, nędzę, chf\roby, Mało ol CP 35 ty .. lęcy k 1rczem l pl 'le trunkowo Nie mog~
ulJyć kobietom t ,\-m bolu i rozpa 'zy, ulżycie im Wy K ięż a
_~ttłjaMJ'i, służby, sieroctwo, prześladowania przł'Z ludZI.
i inni W) cb wa~cy ludLi. Towllrzystwa i Polki ucz ne.
mf;żów pIjaków, przekleństwa , bicie, zm/lrnowan e
ku, a nawet zgwałcen i a, wszystko to kobiety prze· Ja Of! pod . zt-nie moich uczuć dla najni~ zczęśliw zych
Kob et wwj ki. h powiem, że pragnę doczeka' tej chwili
przeż)ją i W) trzymają, jednł'j tylko zdrady mał
j przeżyć nie mOgą i zdrada dla niL:b to początek dieby kt ś z ludZI oa ziemi z nieba, albo nawet z piekł~
przybył w pomoc moj ' mu pragnieniu i w.)ratował kobiety
bólu, rozpac7.y i zwątpieDl8 w cały świl:lt, w spra·
wielskle przed pIjaklimi. Nłljpierw W zystkicb tyc ludzi
w idel1ły i w przy~złość doczesną i wieczną
:a,
lt która k bieta dowie się tylko od lu dzi, że Jej którzy pozakład!lli gorzelale, I r ,wary, karczmy i szynki'
innej się. śmieje, albo pił z dziewką lub kooietlt, tY"b co truuki Piją. co sprzedl:lją. ten rLąd co pozwala'
nadaje kuncesjf>, zlihrałbym razem do wielkich domów'
cała zesinleje ze smutKU, z żalu i z rozpaczy,
l.
zamknął
i do samej " nierci nicbym im jeść, ani pić ni~
nie sypil:l, zapada w suchoty, ginie.
dał ty1k) samą, a ił8mą wódkę, piwo i same trunki, sam
gdy się przekona, że chłop jej dopuścił Rię cu izo
z inną kobietą, wtenczas wybucha wszystka roz- -Ipirytu .
Niec'hby się nasycili do końca świata i miljony dusz
,!styd, wywoła, wyprzeklina. wyprzetywa, wypu
ni e wirlOyct n e męcz) li .
• 1 wyzemści najpi~rw tę kochankę mężII, a potem
Na m ł uść Bog ludzie, ojcowie, matki, syny, córki,
l. na tem zak ończy życie. Inne przez zdradę mt: ża mężo wi e, ŻO Iy. narl.eCZenl, przyjaciele, rodzice, opiekualą się, ione dustają bicia serca, iane S i ę tOpIą, ion ..
schną, aż i zżołkną, bardzo Wiele kobiet we now"·, ur ę lnicy, p )sł lwie, narodzie cały wytępcie piJań
.z żalu pomarło, innym żólć pę kła, inne krew za· itWO W .łrljcie wSlędzis, bójcie si, Boga, Polacy, co Wy
Inne 'urzekły się świłlta i do imierci już są jakby robicie, Ojczyznę zgubicie! •.•
ę,
KONIEC.
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tei.-odezwał 81ft do swych uczniów: ... Proście tedy PaDa
łniwa. aby posłał robotników. na żniwa swe" (Łuk. 10.2).
. Modlitwa o . pełnych pllświęeen a mislonarzy i n8Wł'Ó
cenie .pogan-to pierwsza pomoc. Drul!a zaś""-to choćby
drobne grosze składane na cel misji. Misjoołlrze muszą
budować kościoły, szpitale. ochronki. wykupywać dzieci
j te dzieci żywić, okrywać - a na to trze ha pieniędzy.
Stąd powstały Stowarzyszenia jak np. .,Rozkrzewiania
wiary" pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego "So
clałicja św. Piotra Klawera" dla misji Afrykańskicb, D~ieło
691. Dzietięctwa Pana Jezusa dla pomocy dzieciom poI"ańskim. Wydają ooe swoje gazetki, w kiórycB opisują
tycie wśróri pOgłlO, ich stao nieszc zęśliwy, ich przyjęcie
do wiary Chrystusowej i nowe życi ...
Czytając te opisy budzi się w s ... r ··u miłość. ale uczyn·
Da, współczucie nad nędzą ludzką. ofiaroość dla najbiedniejszych i wdzięczność względem Pana Boga za wiarę
81' iętą. Budzenie zaś tych UI:ZUĆ szhlchetnych serca ludz·
kiego ma szczególnie w naszych czasaeh wielkie znaczeaie, kiedy wszystko ocenia się tylko pieniędzmi i korzyścią
"łasną. Nie dajmy się w tym W\ padku zawstydzić protestantom, czy jl2kim innym sektom, jakohy one leoiej
zrozumiały słowa Pana Jf>1.usa o miłoś ci bliźniego.
Pro·
testanci w roku 1920 od 25 kwietnia do 2 maja w Sta
Dach Zjednoczonych Ameryki potri1f,li zebrać na ten cel
180 mil jonów dolaróW. Na nasze pieniądze to suma olbrzymia. Są i w naszym kraju świątynie zrujnowane i miej
eowości wojną zniszczone.
To też wielka wdzięczność
i uznani., należy się tym, którzy przychodzą z pomocą.
Pomoc na misje poza granicami kraiu nie osłabi naązej
.fiarności, ale może ją podnieść przez silniejsze obudzeie współczucia dla nędzy ludzkiej.
.
Przez nasze datki kraj nie zubożeje. Ileż bowiem
wydaje się w tych eiężkich pieniędzy na sprowadl.aoie
z zagranicy takich rzeczy, które mają na celu jedynie
zaspokojenie podniebieniA, powonienia Jub tylko oka ludz
kiego. Gdyby choć tysiączną część wydatków na zbytki
poszła na cele misy joe!
A więc uczcijmy dzień Oczyszczenia M. Boskiej 10041itwą szczególnie za pogan i misjonarzy. Zapisujmy się
40 Stowarzyszeń misyjnych. Składajmy drobny datek d l)}
~aspokojenia ich nędzy.
Czytajmy gazetki misyjne.
A wtedy poczujemy się w jednej wielkiej rodzinif'. która
ogarnia świat cały i poznamy lepiej. że Kościół nasz je. t
lcaŁolicki czyli powszechny, bo rozciąga się na świat cary.
X. J. P.

Miljonówka. Dnia 21·go stycznia wygrana padła na

r 4.3&1.&9&.

.-----~------------------------------------.
: Dr WACŁAW KALINOWSKI!
:
b. asystent kliniki Uniwersytetu Charkowskiego.
I
SK6RNE I WENERyaNE
•
•:• Przyjm.CHOROBY
od 3 do 7, ulica Kolejowa 5 (I..e piętro) wprost poczty. I•

.~~------------------------------~---.

KALrENDARZYK.
•

29 stycznia - niedziela
- Franciszka Salezego
30
..
- poniedziałek - Martyny p. m.
31
..
- wtorek
- Piotra Nolasko w.
- Je;nacee;o b. m.
1 lutego - środa
2
"
- czwartek
- N. M. P. Gromnicznej
3
.,
- piątek
- Błażeja m. b.
4
.,
- sobota
- Ansgarego b.
Dnia 29 go stycznia, jako w czwartą niedzielę po św.
Trzech Królach, Ewangelja św. Mateusza, rozdz. 8. P. Jezus
poskramia burzę na morzu.

WIAD,OMOŚCI- Bl. EŻĄ-c
\

. .

r

ł
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Zgon Ojca Iw. Benedykta XV. ,
Ojc ec św. w osttitnich dUUłCb grul1ni, r. z.
dzo silnie się zaziębił; wywlllZHło . się zapalf'nie
Papież zmarł w niedzielę dnia ~2 stycznia 1922 ru
o gorlz 6 rano.
Zwołanie

sejmu wileńskiego"
ustalono termm zwołania sejmu
skiego na dzień 1 lutego.
.
Obecnie do Warszawy . przyjeżdżają świeżo
posłowie w celu zorjentowania S I ę w syłU>łcjl. Nieda
bawił prezydent m. Wilna, Bańkowski, obecnIe bawi ą
legaci rad ludowych i piastl wców. .
Federaliści rozpoczęli ponownie Ilgitację za
sowaniem na Sejmie wileńskim swoich zgubnych
Polski i Wilna planów federacj'.
O~tatecznie

tyczenia górno~ląskieJ Rady rudowej.
O Jbyło się posiedzenie naczeln·j R"d v lurłowe i,
którem postanowiono zwrócić się do rządu pol
7. prośbą o uwzględnienie następujących życzeń lu
górnośląskiej.

Dotychczasowe urzędv winny być utrzymane w
samej liczbie. co obecnie. Przepisy niemieckie
w przyszłości obowiązywać w arlministracji
również taryfy niemieckie nie ule!{ną żadnej
Językiem urzędowym bedzie język pol~ki. jefłnakże w
tyce język niemiecki będzie również dopuszczalny.
nieważ znaczna część dotychczasowych urzędników
mieckich opuści Górny Sląsk po objędu władzy p
p ol skę, trzeba więc będzie ich zastąoić bądź orzez
~iły miejscowe. bądź Rp rowadz ' ć urzędników por,zto_· .._ ~,n
z innych dzielnic polskich. Trudności z tego
dadzą się łatwo pokonać. Obecnie daje sję zauważy ć
Gńrnym Sląsku brak mater.iału telefo~icznego i tel
fi cznello. Naleiy temu zar~dziĆ.
W przyszłem województwie śląskipm poczta j
graf y winny być wyjęte z zarządu autonomi cznego i
ległe bezpośrednio ministerjum poczt w Warszawie.
Prócz tego na posiedzeniu naczelnej Rady lu
postanowiono utworzyć specjalny wydzi ał celny przy
czelnej Radzie ludowej.
W sprawie daninv uchwalono, że uRtawę o da
należy rozciągnąć na Górny Sląsk. ale część
w ten sposób pieniędzy wpłynąć ma do skarbu
wództWłł.

Ograniczenie Ko§cioła.
Min. Ponikow ki polecił min. wyznań i oświaty
cować projekt ustawy o zniesieniu ograniczeń, k
dawny rząd rosyjs ki stosował względem Kościoła
kh~go w Kongresówce.
Zaproszenie do Genui.
polski otrzymał wystosowane doń przez
mjera Bonomiego zaproszenie na konferencję w
która zbierze się dnia 8 mlłrca b. r. i załatwić ma
ekonomiczne i fmansowe Europy•
Rząd

Uznanie żydów dla p. Ponikowskiego.
Lubelska gmina żydowska wystosowała do
Ponikowskiel!o podziękowanie za zajęcie się z
ograniczeń dla żydów w KODgre!iówce. Z-tpowiedź
aktu gmina uważa za objaw zmiany u to uokowania
rządu do żydów w Polsce.
Z Rumunji.
Utworzył się nowy rząd, którego prezesem
Bratianu.
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'.
Cannes i Yolska. '
...
owy preze's miniśtrów francuskich, Poincare w ro'z
Posiedzęnie dnia 13 stycznia trwało zaledwie goswojej ż Lloyd George'em,' g?y by~a mowa o,wa· dz.inę, Szereg spraw Odd łano jeszcze do rozpatrzenia lto-;
przyszłego ~ traktatu zabezpleczeOJa przed ~Ie,m.
misji, a na posiedzeniu Sejmu uchwalono tylko wydaa
zhżądał zmiany w tych punktach-: Okład WIOlen
'ądurn ' za nadużycia posła księdzll Okonia.
o ' Iatacb d.ziesięciti wżn()wióny; sZtł1by generalne
Natomiast. w klubat·h ejmowycb i po korytarzach.
przygotowaĆ pIa'n' wspólnej mobiliz twJ i; wre~.zcl~
. zeroko omawiano oświadczel je ministra Skirmunta na'
ukła du mają być rozszerzone tak, aby. przeWldlll:l?e
posiedzeniu komisji spraw zagranicznych o stanowisk
wspólne wystąpien ie zbrojne w raw~ ataku Dle
rządu w sprawie
!t·ń Kit'j. Lud Zh-mi wileń kiej o 'wiadego na Polskę. Jak wiadómo, traKtat, proponowany . czył ,się za zjednot'zeniem z Pol ką.
Tymczasem rząd
Lloyd Ge orge'a, pomijał całl(owicie P u ls kę. Er anl1.
pqls ki chl'e Ziemi wlleń:lkiej dać jakąś autonomję, abi
zdaje, był skł?'n~y zgodzić.. się na to.
T::I je!!()
peł IĆ iądHDle koalicji.
.
\
w tym punkcIe I w kwestJI t. z. reparaCjI CZ) II
Zl:Imlast bronić wuli ludności Ziemi wileńSkiej, wyowa ń przyprawiła go o upadek.
.
raion~j pr"eL. głosowanie, r7ąd polski, a także lowica sej;'
ęc w· Cannes rozst zygnąć się miały losy. Polski.
1110" a, chce licz) ć się 7, h-m, 7.e żydzi całego świato nie
gabinetu 'fra ncuskiego może nas uratowac. "Oa.
cb· ą zl!o d~ ić się ua wci. lenie Z emi \\ ileńskiej dl) PCJ lsk~
na" w artykule wstępn~m rozważając tę sprl:l
ho chcą z Wil, a zrl,hić sobie D Iwe'Jer uzalem. Tym sza-'
taką uwagę:'
cht'rkt m żyf10\\ skim w Anglii musi riąd polski przeciw.'
Tembardziej niepojętem jest, cllaczego z oowodu 'itawić wolę ludnu' d ZiemI wileń.,kiej i przełamać wszeł-'
rze- ilenitt rząd owfgo we Francji i jego w~ niku dla k,e trudnI śPi, które ehcą od na sztucznie oddzielić ten
yśln€i{-D uderzyły na alarm niekt0re pil':~tl roi.
wlernv pOIS<1 lud.
'
k zwane heIwedersk le), jak ,,~urjf'r Pol~kl , "Ro- I
Duili 17 stycznia na pO('zątku posied7..enia pos. Pu.
" i "Kurjer Poranny". Mómy, nIestety, takle od1/1my tek (,t<:lpińC'zyk) ostro skrytykował działalność oqławlO'
polsk ei, które mają powód do zmartwlema zawsze, nego b. ~(;neraln('go d .. le,{ata. obee'nie za' wojewody kra.
Ć mllrt..... ią się Nlt'mt·y".
ko~skiego, p. OClłeeklego.
Na tępnie przy tąpiono do,
projektu ustawy () podatku ort wzboj!acenia się przez naNie chcą wynosić się z Polski.
by(·je nieruf'homo~( i i , łatę długow hipotecznych. Słuiemcy krzyczą po swo ch :?vzetaf'h na. p~~.eś!ado
znie pos Brun (Zw Lud., N r.) zlłznaczył, ii obowią/u
: 1.. ze ' strollY władz 'polRkkb,
ale W} nit sc SIt; od
illC Ii stopa Zilmlelllll 210 mk za 100 rubli je, t głup twem,
hcą . 'vV"Nowy Rok we wQz)-stkll'h lutt'rs l ich
kUre." roku na rok .;tli\'\:ał, Się coraz więk, zem, płata
w Polpce odczytano z ambon odt>zwę d NIł'":J
stantów, ąby pozostali w ~olsc~ I I-tcmlll Sl~ kapitl:lłów po tym kur ie wytworlyła pecjnlny zastęp nę
stwo polskie, gdyż do NiemIec me ma poco s ę dZ<trzy hipl)tecznvch. Hl<td wl!'dzluł o tern, ale milczł1ł.
Obe('oie zaś . no '1 pro e t p lrlatku ('elem o ciątcnia tyCh,
kti.r7.V "oł(1('l1h mil,·wo '. i p' t\'rn Jjc'hwiHrskirn kur ... ie.
Kto wraca z Rosji?
Rząd więc pl'zyznaje, że kurs był lichwiarski, ale nie '
~
.
olszewi-cy sporządzili SpIS tak zwanych "repartla~ j wynagradza krzywdy tylko chce się dzielić zyskiem.
to jt'st osób wysyłanych z P?\Vrot~m dl? .Polskl
Pt,zatem I t 'lIeJe Wit II:' lu III, I I I lIi ... ructJomu!:kI8Ch I<tórvl'b
sie tvm zl:lmieśclli przeszło miljon o':Oh, \\-srod kto· I ci~żą jt'szeze dłu~i hrpotecz 1". Kurs 216 za 100 nie jest
. jd'llle się je 'nak tylko 84 tysiąc~ Pola~ó~, Z:ł to znie iony i rząd ,-prawy nIe r z ... trHgu . Projekt rządowy
120 tysięcy żydów, 748 tys. BlałorUSlnow l 67 po iada w(lgóle wi le br»kow, wob c cz~go mówC'a wyn" (zapewno Rusinow).
po\\-"iada ię za !>OIlOV. nem od , łuniem go do korni ji.
Po przemówieniu kilku jt'sz('ze posli)w projekt ode.
Długi państwa polskiego.
słano do komi ji.
ług skarbu pań,>t a wynosi
p. I klej. Kr?jowej
Dłuż zą dy ku ję wywołał projekt ustawy ogr8niPożyczkowej w dniu 31 grudma .221 111 Jlłr?~ >N ~k.
czającł'j sprzed~i nil (jów alkoholowycl1. ltIówił O h 1lI
banknotów osiągnął w tym dmu 229 mllJbrdow
po" Lewandow.,ki (N łr. C rl.. lub rob.), k . Luto ławski,
mIljonów.
Cztrniew ki i inm, cd 'l r,j \' nitl załatwiono.
Na WOlO ek po Od ka (N<1r. CI rz. kI. rob.) utwo.
Jakie oszczędności porobił p. Michalski.
zakresie osz czędności skasowano 215 U:lę inikó~ r~ono korni ję do pra w prLf' 'i!enla w przemy'le i bezrobocia.
cówkach zl:lgrllnicznycb, placówki zl:lgrc1nICzn ...W?J
i aprowizacyjne oraz kIlKa tysi.~cy urzę 'OlI{OW
ód2.twach. R ewizje (lszczędnośclOw~ ~ D. O. Ge
bardzo dodat nie wyniki , które p. mlOl::ster przed'W niedalekiej przyszłości.
R O Z M A I T O ,Ś C

w

I

I
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Małżeństwa

w wieku wojskowym.
ni terstwo spraw wojskowych znosi dotychcza.sowe
rozporządzenie w sprawie zawarcIa zWIązku
przez męż('zyzn w wieku popisowym:
omhlst obowiązuje nadal przymus uzyskanIa ze·
do za9.>arcia związku małżeńskiego od władz
a to dla: 1) szegowych w czynnej ~łuibie
ej, 2) ~zeregowym w Wieku poborowym (tj. rocz·
1899, 1900 i 1901), nale7ących do zapasu o~az dla
ących z odroczeń i ulg ustawą pr~ewI?ZlanY,cb.
źni wszystkich innych rO~l.~lkO~,. Jak .rowzadość uczynili d9.>uletmeJ słuzble .woJsko, k
Zostali bezterminowo urlopowani względme prz~.
i 'W stan rezerwy, specjalnycb zezwo!t:ń władz ~ol'
nie potrzebują na zawarcie zWIązku małzen-

Do wiadomości inwalidom. Dnia 20 grudnia 1921 r.
kielecki Pł>ń.,twow Urząd Pl) ' rf'dnictw Pracy przYJ4 ł
od Ek pozy ury ek(~Ji OpiE'ki Sp( , łeczneJ Mini tt'r twa
Spraw Woj kowych w K elcacb w likwidacji Wydział Po'rednictwa Pracy dla inwbli ,l Ó., wojennych i od tej daty
rozpoczął akcję obejmUjącą na ... tępuj<tce działy: 1) zwykłą
akCję p średnict 1:1 pra('y; 2) I b adzanie wolny miejsc na
mocy 8rt. 53 54, 55 i 5 ([)z. U. R. P. 1921 r. Nr 64 i 96);
3) kW81iflkuwanie w miarę potrzeby inwł:łlidów do pracy
przez specjalne kom sje porady zawodowej.
Na skutek powyższych z a rządzeń inwalidzi z powiatów: kieleckiego, pińczowskiego, włoszczowskiego, jędrze
jowskiego. miecbow kiego i stopnickiel{o winni obecnie
zgłaszać się w sprawie pośrednictwa prac nie do Ekspozytury, a do Pań twowego Urzędu P średnictwa Pracy
w Kielcacb (Zł:łmek za katedrą).
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Zjazd 'Działaczy Społeeznyclt w Kieleaeh.

Rada

Okr~gowych Towarzystw Roloi,,:zl'ch WOlewództwa "ltie-

leckiego zwołuje w 'styczniu r. b. Zlazd DliałttCZV Spo
z całego Województwa. ZaproRzeni proleg8D<'i
ż 'Warszawy i prowincji poruszą ' najważniejsze zagadnienia metodyki- pracy społecznej na terenie wsi.
'
Po -za -sprawami rolniczemi · omawiane będą tematy,
~~czące się 'kooperacji stowarzyszeń rolniczo·haudlowych,
,racy wśród młodzieży i kobiet, samorządu, oświaty poz8szkolnej, bibljotekarstwa i t. d:
Na Zjazd mogą przybyć członkowie ZArządów Kółek
Jtolniczych, Okręgowych Towarzystw' Rtllniczy,·h. Kół
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń Młodzieży, Sejmików,
dzinłacze społeczni i woS!óle ci wszyscy, któryt~h intere
8uje praca społeczna i zagadnienia z Olą zwilp.ane.
Zjazd potrwa 2-3 dni. Dla uczestni ' ów Zjazdu, n,ie
'Zamieszkałych w Kielcach, będą przygotowan~ noclegi
Z wszelkiemi zupytaniami należy się zwracać do
Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w ' Kielcach lub też
bezpośrednio do Rady Okręgowych Towarzystw Rolni
czych Województwa Kieleckiego - Kielce, ulica Mickiewicza Nr 8.
Akademickie Wykłady Rolnicze w Kielcach. Rada
Okręgowycb Towarzystw Rolniczych WOjewództwa Kieleckiego, w celu uprzystępnienia rolni r(om wyników naj
8wiE'żs7.ych' badań naukowych, urządza w lutym r. b.
Akademickie Wykłady Rolnicze. Wykładać będą profe8orowj~ wyższych uczelni rolniczych w krł.lju.
Wykłady trwać będą 3-5 dni i odbędą się w Kielcach.
Szczegóły co do nazwisk prelegentów i tematów przez
Bich poruszanych będą ogłoszone w najbłiższ m czasie.
SzczegółQ~. udzielić może Okręgowe Towarzystwo
Rolnicze w Kielcach i Rada Okręgowych Towarz~ stw
Rolniczy<.h Województ\\ a Kieleckiego Kielce, ulica
Mickiewicza Nr 8.
Lep~iza śÓlierć niż Rosja. W nocy z 15 na 16 b. Dl'
około godz. 2 w celu samobójczym rzu ciła s ' ę pod k .la
mauewru j ą ct'go ue st. BiałystOK pa rowozu niejakI:! Kor·
sakowłł, rosjl:!oka.
Maszynista zdążył w porę to zauwa
żyć i zatrzymllł parowóz. Kor skową podniesiono zupeł
nie zdrow,!. Przy badaniu oks7ało się, że przed zamachem na swe zycie zostawiła w domu kartkę, w której
podu ił-' taki Po\\ ód swego zamachu. ze władze (' bcą ją
wysłać do Rosji sowie~kieJ, Wlt(C WOli śmierć niż powrót
do ich raju.
Bandyda, który nie może doczekać się wykonania
wyroku. Niejaki Antoni Borowiak, skazany przez sąd
w Kaliszu ua śmit;'rć za I.,~pady bandyckie, będ'lie je. zeze
p.raw,lopodobnie bardzo długo cie .~ zył s i~życielll . O,to
mu i on być obecnym je zcze na 15 proce-s8cb' w innych
mi-astach Polski. We wszy~tkich tych .spr~wąch ~ro?i.
wt:l również kala śmierci. - Jednakowoż z powodu od·
roCzenia ",rozpr1łw,: ' skutkit:ffi niestawienia się ś'wiadkó\\ ;
jak również transportu z jednego miasta do drugiego,
m(}że jeszcze;.9~PŻS~Y.. czas pożyć, oczekując rzeez prost.a :
~t~onania tylko jednego z wyroków .
. ':: Ojeiec 32 - ga dzieci. W ~mery~e pe~jen murzyn
je~ .ojcerirJ.t.thy-dzfestil dwojg~ dzi~c.i, "z k.fórych 26 żY.i~.
Na.jclekaw.E\~ą rz.eczą było, ze oJcIec me był wstame
w ' końcu ' znaleźć dostatecznej ilości imion dla swych
dzieci i dopiero, gdy zaczęły uczęszczać do szkoły publicznei. \\ ówczas' nadano im ' imiona.
; i, Cho!~ta dro~iu. Według wiadomości ' min. rolnictwa'
cb91era 'drobi,u gra uje w bardzo wielu g~inacb, wyrzą'- ·
dzając olbrzymie straty go~podarstwu krajowemu. Z tego
powodu w'ojew()dowie mają wezwa~ odpowiednie wła~ze 
do gorliwego żajęcia się sprawą zwalczania tej zarazy,.
OfSL do pouczenia ludności o potrzebie i skuteczności
stosowania szczepitW ochronnych surowicą, wyrabianą
przez instytuty państwowe.
le~nyeh

.. .

St~nografja; Nakłłldf'm L,:,on8 ~Wicheł' . w · W
wie, ul - en rn·elna -35, wyszedł.z Gru ku podręmnik
grafji ' narodowej polskiej z wzorami, dokładnyml
nil1mi dla uczących się bez pomocy fHłUczyriela.
tego podrę"zn , ka mot.,· klłżdy u siebIe w d.omu
,ię steno!!rafjl tak, że po przyswojeniu sobie
sl{rótów f<l,:howYt'hbędzie W stanie objąć po sa lę
gr. fa w biune handlowem, jak ró",n et s Jisywać
w sl."oł,wb, wygłaSZAne. mowy n8 zebraniach i l
podręcznika wynosi 800 marek. przyczem każdy na
ktory niu w stlłnie hę Jzie 8am ~'ę nau,·zyć, otny
autora b e '. p ł a t n e lekcje aż do zupełnego naue
Z,.miejscl1 wi otrzymają lekcje Iistowoie. Po
UUU<I UCląCy S I ę otr7.yma odDowiednie świadectwo.
Kto wykaże naj lepszy rezultat we władaniu
mem otrzyma 20000 rok. nlłgrody. Konkur~
się w ~i t' rW!'>7.ej połowie 1922 rokn.

~ OGŁOSZENIA lSl!~~

Jedziesz do Warszawy,
wstąD do
DOM HAN'D LOWY

JAN

PAWŁOW

'KI i

Wsp61na 31,
gdzie kupisz najtaniej :

wszelkie towary kolonia
obuwie, ubranie i t. d.
------------------------------------NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓ
KOlonerłłtvwom,

Stowarzyszeniom S

BUCHALTER·KORESPO

rutynowany, długoletni pracownik znanych firm,
kuje posady na miej~cu, lub tła wyjazdJ Może przed
solidne referencje i świadectwa. Zgłoszenia do
stracji "Ojczyzny" dla "Buchaltera".

JAKIEJKOLWIEK . PRAC

kasjcrd, adminit-trliŁora, rządl.ycl,je·gu !ul] inuej
kuje star~17y intelIgentny człowi e k. . O~tatDio był k
nikiem du..~(>gp ,młyna roif'jskiego. Po' iada solidne
dectw;l, . ąumienny i uczci . ZaSłllguj~ ,.na l\Z
był jHko ~ltk~a!1t1ik .w boJst.~wji.
\V1<t?omość w
wojskow.<l )dłrt~ . ~wolnienia
w 78 p. p. n!l ImIę płuton I
Piotrkowlce, gm; WOdZIt!łi1w. p. Jęd

ZGINĘŁA
Wójcika ze

WSI

ZAGINĄŁ

mieszkańca WSI
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DOKUMENT OEMOBILlZ
wydany na iml~ Piotra M!fJ
i gminy Zagość, Starostwa i'iii _ "
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10

rl'lllO , 011

3

Oli

7P ,

N

A

MAJĄ rEI{ NA POMORZU 80 mórg magdc-burskich p zenuej fvli z dohrymi bu ynkami, dużym inwent8rzemży
wym i martwym, OfHZ cal} mi zbiorami letnimi Zł1 ogólną
sumę 9 ml1lonow mart'k pol.
Jeśli gotówką może być
(, pu~t. Zgł/'lSZ8Ć SIę z ' raz do p. I [nIJcego Kłosa, Sąd powiatr \Vv, St<lf" !{brd (Pomorz .. ).
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TKOWA OKAZJA
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EGULSKI
Kielce, Kolejowa 18.

•

: HURTOWA I DETALICZNA SPRZEDAi:
I materiałów meskich I damskich, oraz duły •
wybór rółnych płócien I madapolamów. •
•
•

ł

GOTOWE OKRYCIA DAMSKIE.

•

•

.--~-~~~-~~~-~~~~~~~~~.

~RAZ na sprzedaż z powodu wyjazdu:

400 mórg p~zenno-tytniej' ziemi w tern 40 m. lasu, kompletne z •budowania, krescencja, 10 koni, 30 krów
20 świń, blizko powiatowego miasta i kold. Cena 12 miljonów z cl.ego 4 miljouy mo~e pozostać na hipotece:
900 morgów, nadający się ' na trzech kupujących, z żywym i martwym inwentarzem, wtem 60 m. łąki, 100 m.
lasu. Cena 36 miljonów Mkp.
D('OalrS,[~rO 85 mórg pszennej ziemi, budynki pod da chówką. Inwentarz żywy: 12 ztuk bydła, 2 konie, 10 świii .
. Inwentarz mllrtwy kompletny. Cenił 9 łlliI. 900 Łys. Mkp.
60 mórg p zennej Ziemi, budynki murowane pod dachówką, 4 konie, 10 sztuk bydła, 5 świń. Inwentar'1, martwy kompletny. Cena 10 miljonów Mkp.
80 mórg pszennej ziemi, wtem 15 m. ląki, 3 konie, 15 bydła, 6 świń. Inwentarz martwy kompletny.
Cena 12 miljonów Mkp.
105 mórg pszennej ziemi, \V tem 8 m. boru, 20 Dl. łąk, 3 konie, 16 sztuk bydła, z w8zelkiemi maszynlłmi rolniczemi. Cena 9 miljonów 600 t.)lI. Mkp.
18 mórg, w tern J m. łąki, 1 m. lllsu, 1 koli, 3 krowy. Budynki murowane. Inwentarz martwy komJ,letny. Cena a miljony Mkp.
36 mórg pszennt'j ziemi, w tern 2 m. łąki, masywne zabudowania gospodarskie, 2 konie, 6 sztuk
bydła, 3 owce i t. d. Nadkompletny i Iwentarz martwy. Cena 6 miljonów Mkp.
36 mórg pszenlłej ziemi, masywne zabudowania, dom ? pokoje kuchnia, 2 konie, CI sztuk bydła,
ogród owucowy. Inwentarz martwy nadkompletny. Cena 5 mIljonów 500 tys. Mkp.
56 mórg, budynki murowllne, inwentarz lywy: 2 konie, 5 bydła, inwentarz martwy kompletny
Cena 5 miljonów Mkp.
52 morgi, budynki w dobrym stanie, 2 konie, 5 bydła.

Cena 3 miljony 400 tysit;cy Mkp.

Ut morgów ziemi I-e! klaily, budynki murowane. Cena 1 miljon 700 tysit;cy Mkp.
13 morgów pszennej ziemi, budynki murowane, 2 krowy. Cena 1 miljon Mkp.
36 morgów, w tern 4 morgi luu, 6 mórg lIlki, budynki murowane, 2 konie, 5 sttuk
ł i pół miljona Mkp.

w powiatol'...,m

mieście,

bydła.

Cena

z kompletnym llnIllheniem i 2-ch morgowym ogrodem. Cena 6 mil~nów Mkp.

murowany, parterowy, w Kielcach, z wolnym mie.zkaniem, S milj. 1Ikp.
murowany W' wi~kezym mieście powiatowym, pi~ć pokoi, dwie kucbnie, do tego dwie morgi ogrodu. CeDa 1 mil.
100 tysi~y )łkp.
parowy~ do tego al.dem morgów ziemi. Mł)'n przemiela chiennie do czterecłl wAlonów zbola, dom mieazkaln1
6 pokoi j kuchnia. Cena 30 miljonów Mkp.
Wazyatkie podane objekty w morgach magdeburskich.
Opr6n pOWJbz,:eh, mamy bardzo wfelld WJbór wf~ksZ1eh I mnleJnyeh folwarków f go.podarstw, dom6w, . .
--'acn. kawiarń, aptek,. .kładów apteeznych, trafik I t. ci. Zwracamy uwqę kupuJłlcym, aby ud.waD się wprost do Biura
• nie wdawali afę w namowę agentów ulicznych. Wit;c kaidy, kto chee maJlltek kupl~, nlel'b lIę uda zaru d.
DUzego, edzle af~ kupno na leealnej drodze przeprowadza. W rufo korespondencji wety ~czy~ 100 marek
odpow1ed1.

·8I01'••lIlla do Biura:

I
I

St. E. Kruszyńskiego, Kielce Kolejowa Nr 36

(gmach Hot lu "Versal" I-sze pltllro).
ezynne od g.10-12 i od 1-3 po poł. :-: Firma koncesjonowa przez Min. Spraw Wewnętrznyeh.

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

BANK ZWIĄZKU
SPÓŁEK ZAROBKOWYC
.
POWSTAŁE

TOW. AKC. w POZNANIU, -

Kapitał zakładowy

ODDZIAŁ

w ROKU 1886.

i rezerwowy Mkp. 1.000.000.000 (jeden miljard).

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

.

,IN5 YTUCJA CENTRALNA: POZ

PLAC WOLNOŚCI . L. 15.

Oddziały w Polsce: 5 oddziałów Miejskich w POZNANIU, a także: BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZ, KIELCE, KRAKÓW, LUBUN,
ŁÓDŹ, PIOTRKÓW, RADOM, TORUŃ, WARSZAWA ~ ZBĄSZYŃ. -Oddział w GDAŃSKU.-Oddział w AMERYCE: NEW-YORK,

CITY 67 Wall-Street, '"Union Bank of tbe Co-operative Societies·, Bank Związku Spółek Zarobk., New-York Agency.
we FRANCII : "Banque de L' Union des Societes Cooperatives, Succursale de Paris 82, me Saint-Lazare - PARIS.

Oddział

Swói
........~I!\.'·I ••

ód 10 do50Q mórg i więks~e w dobr j kulturze z cały,nl
inwentarzem,oraz' kamieniee i przedsi~ biorstwa wszelkiegó
ro dzaju w w ielk'im·'wyb'orze w PoznilIlskiem i na Pomorzu
•
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, " • W.aCLEWSKI, DOM KOMISOWY
. Bydgoszcz, ul. S enkiewicza 20.
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&maczoie i zdrowo pr7.yrządtOne z dwpcn lub trze c11,
- wyda",ane S4
miejscu lub 'do -domów.
Stowarzy;~zeł~ie; ; ~, " Z," ty, róg Wfsołej i Seminaryjskiej.
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ZARZĄD w WARSZĄ.WJĘU'tIAZOWIECKA

OD1)ZłAł.Y,: "v~-Dż~:jJ;m~hQ'w' ,'<Dąbrowie'

11. ,••
KielCaolr, ,~ 'I,

Górniczej"
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Piotrkowie. Radomiu, Warsza- ••
wie, Bor~'~ła'Y!~! ~dań~ku. Shark~":.ie! Je!:ąte,rin,b,urgu." .,.
: : : J(-lJowle, ',~l;k:VVH!, !M1iisku; ,Pi'ouogrO'dz~e: ' .: l : ~'

.ll
,KIELCACH:-;

Adres dla depesz do Centrali i Oddzia!ów ~OR"~'
SKŁADY

i ;SKLER

ODDZłAł.U:,-\V

"~I

K~,~~9W."; ~,.ł .,;-: .' ;I!'; ;~ ~:~~ J.EI,EFOłJ,

11 .:, .

POLECA PO CENACH KONKURENCYJNYCH:
ŻELAZO HANDLOWE, BEDNARSKlE, OBRĘCZOWE, BLA~

CErt vŻĘLA ZNE i ·~l'N.K.OWE, . S'fAL; ,;Rl.ffiY, ' 'Ł"ĄCZNłKI
DO. ,I,ł.UR, , WYRGBY, " ŻELAZNE, BUKSY DO ; WOZÓW,
., ŁA!'\PJJ.c~ NA KR@WYIKONIE,GWOŹPZIE,HUFNAtE,'
•
~CjE.4Ę tOPAT\", Ja;LQFY, WIDŁY, SRUBY, 'KLUCZE
• • PRASOWANE, SMARY DO WOZÓW I MASZYN, OLEJE,
, CEMĘN_T, PAPĘ DACHOWĄ, SMOŁOWIEC, METALE, MA•
SZYNY POMOCłUCZE, NARZĘDZIA KOWALSKIE I ŚLU. , SARSKIE ORAZ WSZELKIE :ARTYKUŁY TECHNICZNE.
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REl)AKTORZY: Ks. ADAM BŁAS~CZ-YK i JÓZEF MATŁOSZ,
Odbito w drukarni

http://sbc.wbp.kielce.pl
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