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y DLA WSZYSTKICH

W JEDNO ŚCI SIŁA!
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Poj edyń czy Dumer 25 marek.
Ogłoszenia przyjmuje 8i~ od firm
chrześcijańskich.

ŚĆI

niemiecka i pokojowa, wówczas, kiedy przystępowaliśmy
, do objęcia cząstki Górnego Śląska i wówczas, gdy dzięki
z8hiegom ministra Michalskiego wartość marki naszej zaDelegaci kół Mężowie zaufania i zwolennicy ct~~a ~ię u t~hlĆ - to jednal{ można się by~o j~szcze ł~· .
. t _ dZIC, ze mo ze to pozaparlamentarne prze Ileme da cosLud0"\\0-Naro'd oW., przyb
ywaJcle na powIa 0kolwiek \irajowi, łudzono się, Ż~ Naczelnik Państwa istotnie chce jeszcze podnieść powagę i siłę Polski na zewnątrz.
Lecz łudzono się ... bo już osoba p. A. Śliwińskiego,
Omawiane będą sprawy polityczne i gospopaństwa polskiego, oraz sprawy organiza- kandydata belwederskiego na Etanowisko premjera była
śmiesznie mała w stosunku do zadań pcdniesienia powaZwiązku.
gi państv. a.
L"cz łudzono się ... bo gabinet p. Śliwińskiego, któZebrania odbęd się:
repa mia00v. finie podpisał p. Naczelnik dnia 26 czerwca
\Al niedziele. dnia 9 lipca po sumie o ~()dzinie 11 m.50 w nocy, jest tym samym gabinetem
imierzy -Wielkiej dla powiatu Piń p. Ponikowskiego tylko bez tych osób, które stano'''Io'"n~~
Dla powiatu Olkuskiego tego sa- wiły ozdobę i jedyną wartość rzeczywistą owego gabinetu,
hez p. Skirmunta, na którego mlejsf'e poszedł
dnia w Pilicy w sali "Domu Ludo- abyłyięcmin:ster
robót publicznych, p. Gabrjel Narutowicz,
po sumie.
analfabeta w dyplomacji, bez p. Michalskiego - na którego m'ejsce nie znaleziono wogóle nikogo, bez p. Stesło
Przybywajcie licznie I
wicza, którego również nikt jeszcze nie zastą pił .
więc to wzmocnienie rządu, gdzie podnieSEKRETARJAT WOJEWÓDZKI sienieGdzież
powagi państwa? Czy to nie zakrawa na kpiny
ZWIĄZKU LUD.-NARODOWEGO. z narodu? Cly to nie je't na rękę naszym wrogom
niemcom? Wszak dla nich byli niepotrzebni p. Skirmunt
·'";::..-';;;-...~,=,,, •.!"1"=""~-="~~~~":"-'~"':'-"
i p. Micha!ski, czyż więc dla nicb usunięto tych wła'nie
dwóch ludzi, którzy Polskę rzetelnie budowali?
Stworzono rząd wybitnie belwederski, oparty na 80NIESZCZĘŚCIE
cjalistach i ich bliźniakach enpeerach, (Nar. Par. Rob.),
pierwszych dniach czerwca Nac'zeluik Państwa żydach, niemeach i ludowcach wszelkich odcieni.
nem uderzeniem w stół rozpę d ził gabi net p.
Rząd p. Śliwiń kiego - to rzucenie rękawicy całe
iego. Na pytanie, czemu tak uczyoił, u<:łysze mu społeczeństwu narodowo myślącemu, rząd ten - t e
wi edź 8 ('zt'rwca, że dążeniem Naczelnika jest
prowokacja zachodnich naszych sprzymierzeńców.
. ~ządu Q dużym autorytecie, który potrafi strzedz
Zaczęły się w wolnej Polsce rządy 00 socjalisty
J I Siły Państwa na zewnątrz.
Moraczewskiego - dotąd nie może się państwo wyzwolić
eżeli powszechnie uważano za nieszczęście wywo· z tych polipich uścisków lewicowych, sprzyjających
przesilenia wówczas, gdy polityka nasza dzięki niemcom.
wi zdobyla ·sobie uznanie i w kraju i u na·
To jest nieszczęście Polski.
sprZYmierzeńców zachodnich, jako polityka anty'I

>

POLSKI.
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OJCZYZNA

Z GÓRNEGO ŚLĄSKA.
B~acia Rodacy! Z rozjaśnionem czołem, roześmianą
duszą l x:adosnem sercem imam za pióro, ażeby módz

jak

~ajprędzej podzielić się

z wami wielce . miłą i

błogą

nowmą·

l~s

Oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co zgotował
dziejów Ojczystych synom prastarej Piastowskiej dziel-

m~

.

Oto dnia 20 czerwca 1921 r., tam, na zachodzie, gdzie
pasem granicznym stykali się trzej okrutni ciemiężcy i tyrani narodu polskiego, działa się rzecz nadzwyczajna ...
Szczęśliwy każdy, kto na własne oczy mógł óglądać tę
wielką i dziejową chwilę, o którą przez siedm wieków
w żarliwych modlitwach cały szereg pokoleń błagał Stwór·
cę ~aj.wyższeg~. I dziwo ... bo w tern to właśnie miejscu,
gdzIe Jeszcze medawno stał butny krzyżak w pikielhauhie
zdzierca austryjak i łakomy na cudze moskal, którzy ufa:
jąc w niezwycieżoną żelazną ' pięść i knut, z pogardą pluli
na lud rozdarty i poćwiartowany, jęczący w krwawem
jarzmie niewoli, w dniu 20 czerwca runęły słupy graniczne
i w proch rozsypały się twarde okowy, a męczeński lud
prastarej Piastowskiej dzielnicy - Górnego Śląska, po
długiej niewoli, oderwany od pnia macierzystego znów
został złączony w nierozerwalne ciało swej Matki Polski.
Któż zdoła opisać te chwile łez, radości i wesela,
co wezbranem uczuciem rozpiera piersi i bijące w nich
serca? Jak długo Śląsk Śląskiem, nie było tam tak uro
czystego święta, żadna najwspanialsLa uroczystość nie zdołała zgromadzić tak licznej rzeszy uczestników jak wła
śnie .te wielkie gody narodowe - wkroczenia wojsk pol·
skich na ziemię śląską. W chwili tej raduje się cała Polska, cieszy się Górny Śląsk - dziś bowiem wita Śląsk
Polskę, a Polska wita Śląsk. Lud górnośląski wita z ca·
łym zapałem wojsko polskie i ściele mu kwiaty na drogę
w tern przekonaniu, że jak ongiś rycerze Chrobrego, Krzy·
woustego dzielnie bronili granic Śląska, tak i nowa armia
polska, którą dziś witają, w potrzebie z równem bohaterstwem spełni to chlubne zadanie. Na uroczyste spotkanie żołnierza licznie wybiegły niewiasty, matki, hoże dzie·
woje w barwnych strojach, wyszedł cały lud górnośląski
i na widok maszerujących oddziałów zuchowatych żoł
nierzy wezbrały serca, radość z rzewnością rozpierały
piersi, wśród gromkich ()krzyków wesela łzy obfite rosiły
liczne, liczne twarze. Gościńce i drogi obsadziły tysiączne
rzesze ludu. Na wszystkich twarzach jaśniała radość
i podniosłe uczucia dumy narodowej. Wszystkie piersi
zdobiły polskie oznaki, orzełki i wstążki. Ze wszystkich
okien ustrojonych w zieleń, kwiaty i oznaki narodowe
wychylały się głowy ludzkie, a nawet zajęte były dachy
wysokich kamienic, skąd płynął radosny okrzyk: "Niech
żyje Polska I".
W noc poprzedzającą ów wielki dzień wkroczenia
wojsk polskich na ziemię Śląską w Sosnoweu i okolicy
nikt nie zmrużył oka, lecz każdy z utęsknieniem oczekiwał świtu, aby módz jaknajwcześniej udać się ku granicy. A nawet już w nocy od ~trony Śląskiej przybyły deputacje ze sztandarami i z orkiestrą.
Rano zaś
okieJill' nie ogarnięte tłumy publiczności ruszyły ku granicy pod Sosnowcem, gdzie na moście Szopienieckim woj8Ka polskie przekroczyły granicę i gdzie też zostały powitane. Na powitanie to przybyli przedstawiciele władz
wojewódzkich, organizacji politycznych, społecznycb,
i kulturalnych, woje.woda, a także poseł Korfanty i pan
wiceminister Sejda Zygmunt (poseł kielecki).
O 8 rano przeszły granicę pierwsze straże armji
wkraczajttcej na Sląsk, a w 15 minut potem przybył
na granicę p. gen. Szeptycki, w otoczeniu oficerów swego
sztabu. Nadjeżdżającego jenerała obrzucano kwiatami
i witano radosnymi okrzykami. Generał jechał pomaleń1&:u z uśmiechem na ustach i kłaniał się po wojskowemu.

Uroczyste~o powitania jenerała dokonano w ten
Na moście Szopienickim między budką graniczną
ny. P?lskiej. i śląskiej wzniesiono bramę powitaln ą,
ktorej słupow przywiązano łańcuch spleciony z k
na kolor pruski. przy tern to łańcuchu na koniu
m~ł ~ię gen.erał, gd~ie z obok urządzonej trybuny
mO~lł do mego WOjewoda Rynier. Poczem odpo wi
p . .Jenerał, kończąc przemówieIlie okrzykiem na
Gornego Śląska i zjednoczonej Polski. Poczem
wznieśli potężny okrzyk na cześć geaerała i armji
skiej. Wtedy najstarszy wiekiem polski weteransŁaniec szablą przeciął łańcuch, dzielący kordone m
od, Polski, przyczem zawołał: "Pękajcie okowy n
Gorny Śląsk jest wolny, armjo polska wkraczaj nań'
,łącz go z Polską"! Łańcuch przecięty na dwi e
opadł na ziemię, ił generał Szeptycki przekro
przy dźwiękach: "Jeszcze Polska nie zgi nęła".
jakiż rzewny był widok, kiedy śliczne 6;cio letnie
czątko śląskie, wręczyło p. generałowi bukiet z roź
łych i czerwonych i wygłosiło 1= rzytem do niego
wierszyk z życzeniami. Poczem generał wraz z woj
ruszył na ziemię śląską i drogą przez Rozdzień,
nice, B:>rowice i Zawodzie udał się do Katowi c. Po
dze ludność obsypywała go kwiatami i witała nieu'!ta
okrzykami entuzjazmu i radości. Wojsko swym w
znalazło u wszystkich przychylną ocenę. Ludno ść
śląska ustawiła się w szpaler po obu stron-ach
od mostu Szopienickiego, ai do KatowiC';- Przed
rującymi oddziałami wojska polskiego, postęp:> wały
derje włościańskie, towarzystwa i różne zwią zki,
norowa kompanja byłych powstańców górnoślą ski
wadzona przez zastępca naczelnego wodza pows la
majora Łodygi·Laskowskiego. Pow s tuńc'y kroczyli z
nią na ramieniu, którą w Katowicach oddali
polskiemu.
Od mostu granicznego, aż do Katowic, po
piękne bramy powitalne. z niemniej pięknymi od f}o\\
mi napisami. Bram takich doliczyłem blisko 30, z
oryginalna była brama na Zaw01z iu, zbudowana 7.
kamiennego, przy której ustawili się górnicy z świ
się lampkami, witając
generała i wojsko
"Szczęść Boże"! Wszystkie tei domy były ude
w sztandary, chorągiewki polskie, zieleń i kwia ty,
tę wielką uroc7.ystośe w dziejach Polski st!lwlli ~i~
maI wszyscy mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy,
Będzina, a nawet z całe.i ziemi piotrkowskiej. Nie pc
tylko ci nasi sąsiedzi z długimi włosami za
O, tym nie wsmak połączenie się Górnego
maszeru.iącem wojskiem od Sosnowca, aż do
jak wąż wiła się różnobarwna watęga ludu, co j
brana fala, wlewał się na obszerne błonie szo
ustawiając się obok w zieleni tonącego ołtar
którym proboszcz szopienicki odprawił mszę
czas której przygrywały licznie zgromadzone
Z wielotysięcznych piersi, hen do wyżyn płynęły.
nym głosem rzewne melodje hymnów narodowycb I
"Serdeczna Matko", połączone z szumem w dwa
ustawionych sztandarów straży ochotniczej, której
kaski lśniły w promieniach złotego słonka. Po
niu mszy św. pochód ruszył za miasto, na plac
ków, gdzie z gruzów despotów pruskich wielu
wygłosiło piękne przemówienia, witając po raz
w odwiedziny przybyłych braci z poza byłego
granicznego.
O godzinie 5 po południu z Sosnowca
Szopienic drugi wielki pochód Zjednoczenia
Robotników, przy dźwiękach orkiestry, oraz
cerskie i inne, zatrzymujllc się na placu
po raz drugi mówcy wygłosili szereg mów
Już złociste słonko słało się ku zachodowi,
skiem źegnając ten wielki dzień dziejowy
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DRODZE DO DOBROBYTU JEST POSIADANlE

KSIĄŻECZKI WKŁADKOWEJ

TOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
SUMA ZŁOŻONYCH W P. K. O.
OSZCZĘDNOŚCI WYNOSI

50.000.000

marek.

I

DY URZĄD POCZTOWY w PAŃSTWIE
ZYJMUJE I WYPŁACA WKŁADY.
WKł.ADY

OPROiCEN'tOWANE.

.
kiedy na całem Śląsku z wysmukłych wieżyc bokościołów radosnem echem popłynęły głosy dzwona znak wkroczenia wojsk polskich i zjednoczenia
starej ziemicy Piasta z pniem ojczystej Macierzy.
ta wywarła na obernych ogromnie silne wyra że
w ywołała 17.y głębokieg) wzruszenia.
O gOdzinie 3 popołudniu odbyła się zabawa ludowa
Szopienickim przy dźwiękach 'muzykl miejscoPo tej wielce wspaniałej uroczystości , już po za·
e słońca, wlelo tysięczny pochód przy dźwiękach
i po przez tJd ek0rowane zielenią i kwieciem ulice
'enie wracał do Sosn ')wca, żegnany z okien i dachów
potężnym okrzykiem: "Nlech żyje Polska"! W tej
na <1 wuch wyniosłych wzgórz :ich straż ogniowa
dwie wielkie sobótki na znak złączenia Śląskiej
z Matką Ojczyzną.
jaki,jm uczuciem i radoś ::ią 81ąsk Górny łączy się
tego nikt nie opisze. Mdmy się z czego cie·
my i nasi bracia ze Ślą~ka, bo oprócz wielkiego
wa jakie daje Polsce Śląsk, wraca nam p rzeszło
ludzi. Łączy s.ię z nami w wolneJ Polsce prastara
nasza, którą nielitośt'iw'y los prl.ed wiekami oder. pnia macier:hyRtego i oddał w straszną niewolę
. Nareszcie nadeszła ta wielka chwila przez tyle
ń górnośląskich upragniona. 'Nareszeie nastał ten
d1.ień radości przez wszystkie serca polskie pożą
Śląsk łączy się z Polską. Pękły twarde okowy
, n!l(lpszłd wielka godzina Wyzwolenia.
W tej wielkiej radosnej chwili nie zapominajmy
których dziś już niema między nami, o tych wielwalecznych synach ziemi Gornośląskiej, którzy
'W nas miłość i gorącą wiarę w Polskę i o tych,
w obronie tej ziemi legli z bronią w ręku. Duchy
Szafranków, Miarków, Lublińskich z wyżyn
patrzą na to wielkie święto i razem z nami
ten moment dziejowy. Bracia! złączeni du o
IDy cześć tym, którzy w trzech krwawych pokrwią swoją okupili wyzwolenie Górnego Ślą
zenie go z Polską. Cześć i hołd tym, którzy
i wiarę przelewali krew i życie swoje nieśli
na ołtarzu Ojczyzny. Cleść im nieustanna!
kochani! w tej wielkiej radości nte wolno nam
. o. tycb setkach tysięcy braci naszych, któr~y
PonIesionych ofiar krwi pozostaną nadal pod Ja:
obCych panów, którzy nie doznają razem z nal~ll
I WYzwolenia i zjednoczenia narodowego. BraCia
którzy i nadal zostać musicie po za kordonem

nowej granicy, wyzwolony naród pols\li nigdy o Was nie
zapomni! Sercem i duszą nie przestanie być z wami,
a miłość braterską czynami zawsze będzie stwierdzał. Potężna Rzeczypospolita zawsze nieść będzie wam pomoc
w Waszej ciężkiej doli. A choć smutne ' wasze oblicza,
a serca wezbrane uczuciem niewymownego żalu, nie smuć
cie się, Bóg sprawi, iż kiedyś nadejdzie chwila i waszego
wyzwolenia, a w tedy jednem wielkie m okrzykiem cały
naród polski zawoła: "Niech żyje Polska zjednoczona!
Franek z pod Miechowa.

TRZEBA SIĘ ZDECYDOWAĆ.
Naród Polski przeżywa czasy przełomowe, czasy
z których historja skrzętnie notuje naj drobniejszy szczegół.
J słusznie, aby naj drobniejszy fakt bezwiednie nie
przepadł z dziejowych momentów Zmartwychwstania Polski, gdyż kiedyś w przyszłości każda notatka przyda się
pokoleniom. Jeżeli zatem nasze czyny, a nawet nasze
ujawnione myśli notaje historja dla tego, aby przekazać
je potomności na sąd, to z jakąż pilnością i sumiennościll
powinniśmy traktować każdą rzecz związaną ściśle z dziejami naszej Ojczyzny, aby kiedyś w przyszłości, kiedy
czyny nasze sądzić będą pokolenia, nie zasłużyć sobie na
pośmiewisko i wieczną wzgardę, może długich stuleci .••
Niestety, gdy rozejrzymy się wkoło, gdy wnikniemy w każ
dą dziedzinę naszego życia politycznego, to z rumieńcem
wstydu i z bólem serca, musimy uderzyć się w piersi i powiedzieć sobie: nasza wina ... Boć naprawdę, chyba nigdzie
niema tyle krętactw, szacherek i nieuczciwości, co w dzisiejszem życiu politycznem ..• I nie dziw, bo ludzie, którzy
dorwali się do steru władzy w naszej Polsce, obrali sobie za cel złotego cielca, a niestety zapomnieli o tem, że
każdy ich naj mniejszy czyn sądzić będą kiedyś przyszłe
pokolenia. O tern, jaki ten sąd będzie i jaki zapadnie
wyrok, może nam już dziś powiedzieć nasze własne su·
miennje, według tego, jak spełniamy nasze obowiązki
i nasze zadania względem społeczeństwa i własnej OjlZyzny. To też, ażeby kiedyś w przyszłości nasze czyny
nie spotkały się z wyrokiem wiecznej hańby, aby potomność nasza kiedyś z pogardą nie spluwała na nasze omszałe mogiły i nie przeklinała naszych prochów, winniśmy
z całą sumiennością' zabrać się do dzieła i w miarę posiadanych sił i zdolności na sprawiedliwych za adach, opar·
tych na wierze dziadów naszych, pójść do odbudowy
Zmartwychwstałej Ojczyzny.
Niestetv, nie wszyscy synowie tej odwiecznej, po pradziadach odziedziczonej spuścizny, zdają sobie mocno
i szczerze sprawę z tego, do czego wzywa ich los przeznaczeń. Jedni bowiem miast budować jęli się niszczyć
i rozbijać to, czego inni dokonali. Drudzy łakomi i chciwi
zysków, nie baczą na to, że za najmniejszą krzywdę wyrządzoną Ojczyżnie czeka ich groźny wyrok hańby. Mamy
też jeszcze i inny rodzaj ludzi, którzy, ażeby nie brać odpowiedzialności za to, co się obecnie dzieje przyodbudowie Polski, umywają ręce i do żadnej partji nie należą,
mówiąc, że w przyszłości przyłączą się do tych, którzy
Polskę odbudują.
I zdawałoby się, że ci oslatni mają
zupełną rację, bo nie należąc do żadnej partji politycznej,
nic złego nie uczynią Polsce. Niestety, ci którzy tak są
dzą, mylą się grubo. Jest bowiem bardzo wątpliwe, czy
przez nieprzynależność do stronnictwa nie szkodzą Polsce, a gdyby nawet i nic złego jej nie uczynili, to także
z drugiej strony, też nic dobrego dla Polski nie zrobili.
Ja powiem otwarcie, że bezpartyjni wyrządzają szkodę
Ojczyźnie, bo gdyby zechcieli należeć do szeregów tych,
którzy naprawdę dążą do tej odbudowy, spewnością wtedy
wytworzyłaby się większość, która mogłaby pokonać tych,
którzy do tej budowy poszli po to, aby jej kosztem zdobyć sławę i dobrobyt.
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A zatem, bracia kochani! Dziś nikomu nie wolno być
bezpartyjnym. Niemądre bowi.em jest powiedzenie, że
kiedyś w przyszłości, jak się pokaze, kto i jaka part ja
odbuduje Polskę, wtedy do tej się przyłączymy. Kto
tak mówj, grzeszy narodowo, bo ten wygląda jak truteń
w ulu, co to nie chce pracować, lecz idzie już do gotowego miodu i korzysta z cudzej pracy. Dziś każdy, kto
czuje się za Polaka, powinien ' zakasać rękawy i stan~ć
do pracy. A że pojedyńczo trudno dokonać wielkich
rzeczy,. co da się uskutecznić tylko w gromadzie, przeto
powinniśmy si ę łączyć w wiekie gromady, bo tylko w ten
sposób możemy podołać tak wielkiemu zadaniu, jakiem
jest właśnie odbudowa Polski. A ponieważ i gromady
czyli stronnictwa u nas różnią się swojemi zapatrywaniami
i metodą pracy, przeto pewinniśmy iść za głosem sumienia i stanąć w szeregach tych, gdzie widnieję hasła narodowe, to jest: "Bóg i Ojczyzna". A takiem właśnie
stronniHwem jest u nas Związek Ludowo· Narodowy.
P. Ku leI'.

KILKA SŁÓW Z WYCIECZKI DROBNYCH
ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO
W POZNAŃSKIE I NA POMORZE.
Dnia 11 czerwca 4 nas, drobnych roJników, wyjecba·
z Kielc przez Skarżysko do Koluszek na umówiony
punkt, gdzię mieliśmy się spotkać z gospodarzami z całego Województwa Kieleckiego i razem podążyć w Poło

znańskie.

Niestety, niewielu się zebrało, bo zaledwie z Radomskiego 3~cb i z Częstochowskiego 3-ch, razem więc
z przewodniczącym p. Inspektorem rolniczym Rady Wojewódzkiej, Witoldem Zembrzuskim, osób 11.
Ruszyliśmy w drogę. Na stacji Ostrowo widok poznańskiego okazał si ę nam w całej pełni. Czystość
urządzenia wspaniałe, a co najważniejsze, że żydzi przestali nam towarzyszyć w pociągu - ani jednego nie zauważyliśmy do samego Poznania, choć wagony były przepelnione pasażerami.
12 czerwca byliśmy w Poznaniu. Zwiedziliśmy Katecrę, Ratusz ze wsp8nłałemi salami posiedzeń Rady
miejskiej; potem kościołek po-Juzuicki, gdzie to żydow.
!łka służąca, chrześcijanka, wydała Hostyę żydom, a ży
dzi przez kłócie szpilkami chcieli doświadczyć czy jest
'" Hostyi Ciało i Krew Pańska; tam to strumieniem trynęła Krew Najświętsza, a żydzi w strachu chcieli zmyć
Krew i myli w piwnicy - pod kościołem jest ta piwDlca,
gdzie zbudowano oHarz. a za ołtarzem studzienka.
Bogate to miasto Poznań ze swoimi bogatymi gma·
chami, ale smutne i ponure te niemieckie budowle.
Zdala prezentuje się kol03alny gmach z kopułą,
gmach pychy i zarozumiałości niemieckiej, gmach ost~
wionej Komisji kolonizacyjnej. Kopułę zdobią postaCIe
mnicha Cystersa, Krzyżaka i czterech niemiec~ich chło
pów i mieszczan, umieszczonych tu jako krzewiciele kultury niemieckiej na ziemiach polskich.
Tego dnia zwiedziliśmy zwierzyniec, gdzie ogląda
liśmy wszystkie zwierzęta od wróbla do strusia i orła
od królika do jelenia i słonia. Zwierzyniec .jest to żywa
książka zoologiczna dla analfabety. Tam zobaczysz, bracie gady pełzające, żmije i jaszczurki w słoju szklanym,
to 'znów olbr~ymiego słonia, to groźnego lwa, niedźwie
dzia lub wilka - jednem słowem jest to druga arka
Noego.
d
- 'd .
13 czerwca by }"Ismy w GEU d'
ZJą zu na z.lez zle rocznym Sejmiku Kółek Rolniczych, tam widzieliśmy sprawność i ożywioną działalność Kółek Rolniczych. Poznań
kie liczy 24 Patronaty, 186 Kółek Rolniczych, a człon
ków 10 tys. 311.
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14 czerwca wyjechaliśmy do GdańskR.
niczna robi rewizję w pociągu i sprawdza
w kłopocie byli nasi wyciecnowiczf", gdyż nie
liśmy pasportów, a groźne miny policjantów~ nie
nic dobrego, lecz nasz kierownik wycieczki,
młodzian, spisuje na kolanie imię i nazwisko k
z nas i zbiera od nas rozmaite papierowe szparga
wezwania do SejmiKU, wezwania sądowe, programy
tieczki i t. p. i całą plikę papierów z poważną rn
daje policjantom, ci Widząc całą pajdę owych ni
kumentów mówią odrazu ; "zer gut" i już jeste śmy
1egitymowani. Oj! uśmialiśmy się też z tych
dokumentów. Zwiedziliśmy ów Gdańsk; stare to
domy wysokie, ale wązkie o trzech olmach zwykle,
ludnienie straszne; jestto istne mrowisk o nad
Zwiedz Iiśmy kantor kupiecki zbożowy, gdzie ogl ąd
różne starożytności, oglądaliśmy spichrze · zb07.0 we
brzymimi żórawiami i łańcuchami do wyład
z okrętów.
Oglądaliśmy bramę starożytną wjazdową do
ska, gdzie można z :lUważyć po większej części orla
skiego .z herbem miailła umieszczonych na mura ch i
tach różnych zabudowań. Przed bramą posta wili Ni
olbrzymi pomnik Wilhelmowi - Wilhelm na koniu
jeżdia z miasta. Pamiątkowy ten pomnik wywró żył
dziwie, że Wilhelm wyjedzie z Gdańska ' wraz ze
rządem.
_
Tego samego dnia odjechaliśmy do Gdy ni,
oglądaliśmy

budującą

się

przystań

okrętową

na

skiem moi:'zu; roboŁy co nie miara; nasi żołn '
wybili palami tamę prawie kilometr długą, a nas!
nierowie borykaJą s i ę z wodą, aieby ją przez sw oJą
dzę ujarzm ' ć, stw c rzyć cicby port i pogłębić płytkie
naszej przy :-- złej przystani.
Tu ch ci ałbym zaprDwadzić wszystkif,:h wi c
ładu i porządku , oraz tych tt'uŁniów naszego sp
stwa, kt<)rzy tu niedaleko w Sopotach niemiec
szczają olbrzymie ~umy pieniędzy. Tu otrzymali by
dziwą - n a ukę ' ci wszyscy, którzy się spodziewają od
wszystkiego, a sami nic państwu nie dali. Jeże.J,
polaku, nie prz5łożysz cegiełki w po taci pracy,
rady, życzli w ośei, spokoju, miłcści ogólnej i cierpI
do ogólno budującego się gmachu pod na :t. wą to nie mie-,i nadziei, że u nas będzie dobrob y t.
Widok naszego- morza bardzo podziałał Ii ·l
wszystkich. Wid~ieliśmy naci morzem krzyż pa rni
zaślubin Polski z morzem. Z wied~liśmy ukręty.
a mianowiCIe Kujawiak, Mazur i lIaller - gd ZIe
statycznie powiewają sztandary polskie z bi(Jł v m
Tu na~i chłopcy, marynarczt>, na sygnał straż y
przy zachodzącem słońcu jedni k lęcz~c 11a linach.
stojąc na baczność odśpiewali pieśń wieczorną: "
kie nasze dzienne sprawy". Łzy nam s i ę WSZy3tk: JlO
ciły w oczach na widok tych zuchów żołnierzy tak
rowo się sprawującycb.
Tnebaby tu chyba kamienia nie człowie ka,
się nie poruszył na widok tego naszego morza, o
obsługiwanych przez naszych chłopców.
.
My, ten naród, o którym moskal mówił, ze
potrwa 10 lat, a matki Polki będą kołysanki
rosyjsku swoim niemowlętom.
_
My, naród Polski, o którym niemcy śmie\!
jawnie, że w Poznańskit:m niema Polaków _ tylkO
niemieckiego narodu z gwarą polską.
Lecz bardzo omylili się nasi opiekunowie,
po 120 letniej niewoli możemy śmiało
mamy tę ziemię własną, mamy swój rząd - waDIS
je wojsko j mamy swoje morze.
.
O jakże z tego chlubić i szczycić, się pOWI
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RADY GOSPODARCZE.
.

Cholera drobiu.

dezynfekcyjne:

Wa p n o :

Do ,dezynfekCji lasowane (ga3zone) wap'o
wapna polać wodą, aby się obróciło
w pył Jak do sIewu n/1 gruncie, taki proszek miesza się
z , w o~ą, aby by.lo. ,tak gęste jak zwykle używa się do
bIelenia, albo błehc gorącem wapnem bielić dokładnie
miejsca .wilg?tne można p.roszkiem w~piennym posypaJ
ono, laSUjąc SIę zdezYAfekuJe; z wapnem nie można mitszac kwasu karbolowego i kreoliny ani innych kwasów.
K_ was kar b o l o w y ikr e- o l i n a; na 100 części
wody.;) kv.:. k~r~olu lub kreoliny i dokład ni e zda&ynfek9~ac, naJ~eplel przyrząd em, który rozpyla, moż na na- :
uyc wspoJUle Da kilku gospodarzy.
Dll'! zda~ne.

tę chorobę chorują wszystkie ptaki tak pojak i wodne, domowe i dzikie. Mikrob tej chojest hardzo drobny, grasuje po całym świecie w lecie
Choroba ta występuje czasem w pr7:ejawie ostrym,
s'ltu ka w o(!zach ginie, innym razem występuje
wie słabszym, wtedy ptactwo choruje 1 - 2 dni,
skrzydła, kury chowają się w krzaki, głowy
pod skrzydła, gdy pło~zyć, to nawet nie uciekają,
szyje, z -dziuba cieknie ślina i klej, rozwol·
_ silne zielonkawe z domieszką krwi, sinieje
grzebień, czasem opucha cała głowa: Wewnątrz
wienie płuc i stan zapalny. Pluca kawałkami
; na kiszkach żyłki przekrwione, zarażają się

Na

5

Ka~ałkl

O kursach szczepień przeciwróżyco wych .
Mj~isterju~ roln~ctwa chcąc zwal (~z~ć choroby trzody
~hlewneJ, polecIło Panstwowemu I nstytutowi Naukowemll

zaraza wybuchnie, zdrowe kury wydzielić G?spo,darstwa Wiejskiego w Puławach, aby przez odp~
niezarażone, czyste i szczepić surowicę, która wledme ~ur~a 1!1Ożna przygotować odpowiednią ilość
je odporność ua 14 dni. Dawać do picia kwas solny, kan~ydatow, kt?rzyby mogli być pomocnym' lekarzom
waż gdy w żo'ądku jest kwas to zarazki się dostaną~ pow!atowym, kto~zy w. żaden ~posób nie mogliby całego
zginą od kW<t'lu. Padł d sztuki najlepieJ paJi<" po- II pO~latu obsłuż~~, gdyz od mIejsca siedziby czasem żą
aŻ ludzie kur głęboko nie zakopują i psy je łatwo dają na odle~ło~c 30 klm (zdaje się, że b'r dzie wprowa1; gają i zarazę rozn oszą.
Mięso z dorznięty('b po I dz~ne s~czepleme przymuso,"!e). Kandydat na kursa musi
jest nieszkodliwe dla jedzenia. Zarazek ginie : by,c deleg?wanr przez S~Jmik, gminę, Radę szkolną,.
ca, wiatru i sucbef!o powietrza, wapn o zupełnie Kołko rolmc~e ] t. d. .Takle kursa będą co roku urzą
czy; gdy zas7,czr pić krwi gołębiowi - jeżeli to dzane, o termlDach będZIe Dyrekcja Instytutu zawiadamiać.
a, gołąb zginie za 12 godzin i wcześniej.
~~ ~~~
, uru wicę używa się dopiero, p.dy zaraza wybuchnie, '
"ahezpiecza na 2 tygodnie. Stosuje się dozy: kur2 gramy; kurom kaczkom, perlicom po 5 gramów;
l mdykom 10 gramów;
barrizo dużym indykom
Stopnica W dniu 16-go czerwca b. r. odbyło się
; chorym potrójną dozę, Surowi l' ę produkuje
St?pni~~ w sali ,,:ikarjatu ~ebratlie p0y.'iatowe delegawo ła ch i krowach (konie ~ą wrażliwe na c holerę),
WUJa się przez rok. Nabyć można w Instytucie . tow ł męzow zaufama, na ktora przybylI referenci: ks.
wa ch lub C. T. Roln. w W<lrszawie; cena zdaje się i prof. Sobczyński i p. Mat. Mantery!!. Po zagajeniu, przewodniczący udzielił głosu p. Manterysowi, który w rzeych surowic.
I

Z LISTÓW DO GAZETY.
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czowem przemowIeniu przedstawił słuchaczom obraz
obecnego położenia kraju, a w końcu, wezwał zebranych
aby otwarcie i wszędzie bronili zasad Narodowych i Chrześcijańskich... W ostatnich słowach mówca nagrodzony został rzęsistymi oklaskami.
Nie podobało się jednak to przemówienie p. Mantery~'a
piastowcom" obecnym na sali, w imieniu których
zabrał głos prezes zarządu piastowców na pow. stopnicki,
dyrektor miejscowego gimnazjum p. Kińczyk, który dość
długo próbował bronić swoich chlebodawców w osobie
li:iernika. Cała ta obrona skończyła się dla piastowców
j ich obrońcy p. dyrektora Kińczyka bardzo nieszczęśliwie,
"ho powiedziane przez p. Kińczyka słowa, iż "czasami piastowcy robią nieuc~ciwie", wywołały na sali weso~ć i po·
litowanie. Natomiast zdumienie ogarnęło wszystkIch gdy
p. dyrektor Kińczyk jako człowiek wysokiej nauki i wy('howawca naszych dzieci, ośmielił się rzucić następują.ce
słowa: "szanowny mój przedmówca. p. M!lnterys powIedział,. iż p. Kiernik będąc członkiem Banku Ameryk. Ludowego był jednocześnie Prezesem Głó,wnego Urzędu
ziemskiego, oświadczam iż to jest nieprawdą, bo gdy ku
powano Dojlidy, to jeszcze p. Kiernik na urzędzie nie był".
Gdy później p. Manterys zapytał p. Kińczyka czy pod1rzymuje to swoje twierdzenie, p. Kińczyk po nam.yśle
cofnął swoje słowa i lepiej, że się tak stało, ~oć .ład~leby
wyglądał późDiej p. Kińczyk w świetle dOWIedzIoneJ mu
prawdy jako człowiek nauki i wycłJo~a'Yca młOdy?? pokoleń swojego Narodu. Jednak-naogoł bIOrąc p. Kmczyk
bronił swoich-chlebodawców - piastowców jeszcze znośnie
i uczciwie, a płatny ich agitator (jakiś ślązak) będący na
sali zachował spokój i grobowe milczenie.
Nariltępnie zabrał głos ks. pro t Sobczyński, który
W bardzo spokojnym tonie przedstawił słuchaczom obecne
skutki sojuszu piastowców z ca~ą socja.lno- żydowską !ewicą, a zapytania ks. Sobczyńsklego skIerowane do p!astowców były wprost zabójcze dla tych n~szych Dle:
LCzęśliwych braci, którzy jeszcze dotąd SIedzą w tej

wielkiej "piastowej" twierdzy

głupoty

i moralnego
Matma a.

Pacanów.

W dniu 18 czerwca b. r. po sumie
zebranie miejscowego Koła
Lud.-Nar. W wielkiej sali straiackięj gości było
Po za'g ajeniu przewodniczący Koła udzielił głosu p.
Manterysawi, który w trzechgQdzionem przemó
z właściwą sobie swobodą i szczerością przedstawil
licznym słuęhaczom kolejno stllnowisko i prace:
deru, Sejmu, Rządu, wszelkich partji, a najwięce j
cH czasu "piastowcom". ZazDj.czyć należy z uz
iż tak "piastowcy" jak i socjaliści od "Wyzwalenia"
czas tak przykrych dowodzeń prawdy przez p. Ma . .
zachowali się przyzwoicie jak przystało na ludZI I
wateli. Następnie wspomniał prelegent o ś. p.
którego pamięć zebraui uczcili słowami "cześć.
W końcu prelegent omówił cel i prace politycwe I
chowawcze Związku Lud.- Nar. i na zakończenie w
zebranych, aby popierali czystą i świętą sprawę
na przykazaniach boskich, . na pracy i miłości bli
Burzliwe oklaski na sali były odpowiedzią i zapłatą
legentowi.
•
Następnie zabrał głos student Uniwersytetu p.
zimierz Pytko z Pacanowa, który z (!ałą świ
rzeczy przedstawił słuchaczom powody sojuszu .
stów z żydami, rolę całej lewicy i do czeg'O ży dZI
w Polsce. Z wielkiem zaciekaWIeniem w~ słuchano
gen ta, a w końcu nagrodzono go 'okla~kami.
Następnie zabrał głos groźny przeciwnik
p. Wieczorek, który mówił jak gdyby był tr~ch ę
wny siebie lub nieprzytomny. Bledi:lczysko Je!!ZCZe
skończył dobrze ostatniego słowa, a tu . już p. M
łapie go na słowie i przygważdża na miejscu.
szył się tylko w oczach słuchaczy p. Wieczorek
się w Pacanowie

więcej.

W
pujące
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końcu p. Manterys przeczytał zebranym
rezolucje, które jednomyślnio uchwl:tloilo :
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1) Żądamy Usunięcia żydów z placówek zagraniczpolskiej szkoły, z urzędów wojskowych i cywilnych.
2) Żądamy odebrańia księciu Lubomirskiemu majątku
'j rozparcelowania go jako nit'prawn 'e nabytego
anego przez ludowców.
3) Potępiamy wszelkie nadużycia i łamanie praw kon·
yjnych przez Belweder i całą lewicę.
4) Wyrażamy cześć i uznanie posłom L.wiązku Lud.·
za ich mozolną pracę w duchu Narodowym.
Matman.

Ze SW8./'dzowic,_ pa/'. Olkuski. ,Są momenta tak podtak wzruszające, że ' długo pozostają w pamił;<ci,
gdy więcej icb się złoży, tworzą tak cudną
- mimowoli na myśl przywodząc, że Opatrzność
o ich użyła, aby pamięć o nich prztlchowała się na
lat" •
Otóż, takie jasne, błogie chwile przeżyli paraf janie
zowi('cy począwszy od wigilji Wniebowstąpienia Pań
do Zielonych Swiątek
W środę. 24 maja, przybyli do naszej parafji O. O.
.
Misjoll<lrze z Krakowa dla odprawienia
Uroczystość rJZpoczęto poświęceniem .nowego koś
z uroczystą proeesją, poczem nastąpiły nabożeństwa
.ine.
Nie umiem opisać tych słodkieh chwil spęd70nych
tynl na słuf'baniu podniosłych nauk, rorywając'ych
ler. wzruszaj'lcy.'>h kaz(lń, p ',dr.iwiamu mozolnej pr"tcy
fesjonałach czcigodnych Ojców.
Widząc te tłumy wiernych bez różnicy stanu przy
.
do stołu Pańskiego m~ ś\ przenosiła duszę
wieki pierwszych chrześtip'ln, gd.v ('odzienna
św. taką siłę do zwyciężania poku~, do panowa·

uczestników wyżej pomienionych uropublicznie oświadczając wdzięczność Najdostojniejszemu Pasterzowi, oraz O. O. Misjonarzorp za odwiedzenie i pracę u nas. te słowa skreśliła
Ku

pamięci

czystości.

Smardzowianka.

DO MATUCHNY ZIEMI
O, zródź nam, Ziemio Polska,

Ludzi światł!Jch. źródź!
Ludzi z sercem, ludzi z duchem,
By llInieli czuć.
By umieli. raczej chcieli,
Dla. Cię dobrze żyć,
By tak było u nas !V Polsce,
Jak powinno być .. .
P1'llwda, już dziś ludzi
Mamy w Polsce dość
Ale jeszcze to zamało
By niezgody kość

Maluchno Ziemio nasza,
Ty, co karmisz nas,
Co słabostki twoich dzieci
Bardzo dobrze znasz:

Więc,

Zródź w nas sily. zródź
Daj nam zgody, kwiat
By nie szydził z nas jak
Prawie caly świat ...

Umilkły tedy waśnie. lud tłumnie nawiedzał świąty·
zdawało się, że to inni ludzie, tak żywe stowo Boże

wilą było

Szczególnie
ch
przeniesienie cu· II
obrazu Matki Boskiej Smardzowskiej ze starego
do nowo wybudowanej wspaniałej i obszernej
jak dobre d.ziatki, wszyscy, (z wyjątkiem tyt'h,
zmuszeni byli w domu pozostać) stanęli do apelu,
g~dnie uczcić tę. uroczystość i okoliczne nawet palicznie pospieszyły z asystą.
Cudowna tedy pogoda. uroczy ostatni d1.if'ń maja,
wolna od pracy w polu, obecność O. O. Misjonarzy,
owa doborowa orkit'stra . strażacy, tłumy ludu, wszy·
.złożyło się na tak piękną całość, że długo pamięć
? niej będzie.
ZUIlne mury świątyni rozgorzały żarem !łerc oczyszw Sl1kramencie pokuty, miłujących tak szczerze
naszą Matuchnę przy umieszczeniu Jej obrazu
narazie prowizoryeznym, ołtarzu.
Rz~wną chwilą było rownież zakończenie Misji z.ponIem krzyża i wkopaniem go tuż przy kośCIele,
z kazaniem pożegnalnem tak ślicznem, że nie było
z obecnych coby nie łkał załośnie, że skończyły
Piękne dni, które spędzaliśmy przez ten tydzień.
Płakali i przy odjeździe, odprowadzając tłumnie z or·
UkOChanych O. O. Misjonarzy.
Ustrojoną gif rlandami i kwiatami furę strażacy wy~ konie sami powieźli, a lud płacząc smutny rozSię do dEŚmów.
Na zakończenie i jakby uświetnienie uroczystości
l{ .z Wizytą pasterskll J. E. Ks. Biskup Łosiński.
rotko bawił udzielił wielu wiernym Sakramentu
i w 'drugi ' dzień Zielonych Świątek opuścił
ce spiesząc do sąsiedniej parafji.

światłych

Wyrugować raz na zawsze
Z po.~ród ludz/?irh ciał
Trzeha przeto. aby każdy
Zgody pmgnął - chciał.

sobą dawała.

podniosłą

7

LV

nas

męstwo.

dotąd

Maryla z Tarnowa.

ZARZĄD SPÓŁKl AKCYJNEJ SYNDYKA TU

ROLNICZEGO KIELECKIEGO W KIELCACH
zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, którzy zapisali się na
akcje drugie.i emisji, IŻ na zasadzie postanowienia pp. Ministrów Przemysłu i Handlu i Ministra Skarbu z dnia 31
maja 1922 r. (Sp. O. 1250 Sp. 794), II-ga emisja została
zatwierdzona I że zadeklarowane sumy na akcje winny
być wpł<lcone do Kasy Syndykatu w Kielca h ul. Czysta Nr 20 do dnia 20 go września 1922 r.
Od sum wpłaconych przed wymienionym terminem
przyznane 120/0 w stosunku rocznym.

będzie

Akcje drugiej emisji uczestniczyć będą w zyskach
od dnia 1 października 1922 r.

począwszy

OFIARY.
Na odbudowę kolegjaŁy w Wiślicy zebrano na. odpustach:
W Pelczyskach św. Wojciecha 17 tys. marek; w Bobinie św. Wincentego 42 tys. 470 mkp.; Nowy Korczyn
84 tys. 800 mkp., w św. Stanisława; Szczaworyż w Zielone Swiątki 72 ty!. 210 mkp.; p. Monsiorski, redaktor
"Iskry" 50 tys. mkp.
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_._----------------------------------------! Dr WACŁAW KALINOWSKI i
:

:
:

b. asystent kliniki Uniwersytetu Charkowskiego.

:

CHOROBY SK6RNE I WENERYCZNE

:

wania na sprawy fi nansów są rozne i wspołpraca
wszelkiego prawdop odobień stm o kaz ałaby sję ni
wa. Nie uważałem za właściwe w.stęoować do gab
ażeby za tydzień z niego wystąpić i bałamucić
publiczną.

Przyjm. od 3 do 7, ulica Kolejowa 5 (I ..e piętro) wprost poczty. :

Ubolewam, że dzienniki mówiące o poworiacb
jego niewstąpienia .do rządu dla dokładności nie
tych warunków, które mnie postawiono, i które mu
jako obywatel uczciwy odrzucić".
Chodzi tu mianowicie, jak zazaacza "Goniec
kowski" o kredyty wojskowe i sumY 'na wybory dl a
nictw lewicowych, których zażądał p. Śliwiński od p.
chaiskiego.
P. Jastrzębski, który ma objąć tekę ministra
bu, witio!'7,Uie nie miał tych obywatelskich skru
za(:ewne zgodził się dać ze skarbu państwa, z
podatkowych płaconych przez wszystki ch o
tyle pienięd~y, by partjom lewicowym nie
przy wyborach - tak tylko mOżemy rozum ieć te
O teki ministerjaJne i pamiętać to będziemy prLy wy

.------------------------------------------.
KALENDARZYK.
9 lipca_10"
11..
12 ~
13"
14..
15"

niedziela
poniedziałek

wtorek
środa

czwartek
piątek

sobota

-

Woroniki,
7 Braci mm., Felic.
Pelagji, Piusa I
Jana Gwalberta
Małgorzaty

Bonawentury
Rozesł. św. Apost.

Dnia 9 lipca, jako w piątą niedzielę po Świątkach,
Ewangelia św. Mateusza, rodz. 5. Chrześcijanie mają być
prawiedliwsi, niż doktorzy starego Zakonu.

stał

Także

kandydat na ministra oświaty.
Dwóch jest karrdydatów na ministra oświaty:
Kalinowski i St. Michalski. P. Kalinowski był za
Petlury w Kijowie kierownikiem departamentu oś
Sprawował ten obowiązek pomimo protestu organi
polskich. W Warszawie wYHtęp0wał za równoup
niem hederów żydowskich ze szl{O ~ ami powszechne
Napad na wojsko fran cuskfe w Gliwicach.
W -G liwicach , przys1.ło do O1ltrej strzelaniny
ludnością cywilną a wojskiem francu.skit'm.
Zatarg
wstał przy rozbrojeniu dotycbczasowej p olicji płeb
wei. Do godziny 8 wif'r.z t>rem było 15 Ulbityeh, w
2 Francuzów. Z górą 30 osób odniosło rany. W
wicach władze koalicyjne ogłosiły zaostrzony stan

Mi1jonówka. W sobotę 1· go lipca w}'losowany zoo
numer 1,357,851.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Dnia 27 czerwca Sejm

uchwalił ustawę

w 2 czytaniu.

Sejm uchwalił w drugiem ('zytaniu ordynację , wyProjekt przyjęto w komisji z poprawką w drodze kompromisu pomiędzy wielkiemi stronnictwami. Mię
dzy innemi zwiękswno liczbę mandatów o 24. Wszystkie
okręgi Wielkopolsld i Pomorza z wyją tkil'\ m miasta Po·
znania otrzymują o 1 mandat więcej. Kiedy będzie 3·cie
czytanie jeszcze nie ustalono, nastąpi ono prawdopodobnie
w ciągu lipea, o ile nie zajdą jakieś nadzwyczajne wydarzenia.
Pierwsze kroki nowego rządu.
borczą.

"Demokratyczny" i "postępJwy" rząd p. Ś i iwińskiego
swoje czynności od t. z. kneblowania prasy, to
jest od konfiskowania tych~gazet, które ośmielają się pi.
sać inacze.i niż sobie rządowcy myślą.
Skonfiskowano "Rzeczpospolitą" i "Myśl Narodową".
Zapewne wszyscy ochrannicy cesarscy w grobach
poruszą się z radości, że w Polsce odrodzonej mają swoich
zaczął

naśladowców.

Dlaczego p. Michalski nie
P. Michalski w mowie

wstąpił

do nowego rządu.
pożegnalnej do urzędników

powiedział:
Odchodzę z całym spokojem i przeświadczeniem, iż
służyłem Państwu uczciwie, według najlepszych moich
sił. Odchodzę w środku mej pracy, a opuszczam ją dlatego, że warunki stworzone przezemnie dla kontynuowa·
nia pracy już dla mnie nie istnieją. Przekonałem się

o tym stanie rzeczy po czterogodzinnych konferencjach
z obecnym szefem rządu.
Ponadto z uwagi na ciężkie" położenre finansowe
państwa premjer i min. skarbu muszą być conajmniej
zgodni w ocenie położenia i I.!O do zastosowania środków
zaradczych i sposohów postępowania.
Po długich konferencjach z premjerem nabrałem
przekonania, któremu i on dał wyraz w rozmowie z jednym z panów z Min. skarbu, że moje i jego zapauy-

żenia .

I

Konferencja Szancera w Lodynie.
Sl.anl'er, min. spraw zagranicznyeh we
żydek, odbył w Londyr,ie konferen ej~ z· Lloydem
i Balfourem. Równocześnie włoscy rzeczozoa wcy
konfert'llcję w angielskim urzędLie spraw zagran
Przedmiotem odbytej konferencji były głównie
Pnlestyny i Egiptu. Odbędzie Rię jesl "ze
po święcona kwestji wschodniej. Poczem Sz&ncer w~
du Paryża. aby się tam spotkać z Poincurem.
Ruchliwy żydek.
Rathenau chciał zdusić Polskę?
Zamordowany w Berlin ie minister Rathe nau bY'
względnym wrogiem Polski. Jako przed~tawiciel
cego kapitału i wielkiego przemysłu niemi eckiego
zgnieść Polskę przemocą. W tym celu Ratbenau o
plan okrążenia gospodarezego Polski przy pomocy
gospodarczych z Rosją, Włochami, Anglją, Czech
Rathenau postanowił zdusić przemysł Polski i
głównie przy pomocy maszyny, łokcia i bankiera
kiego. Uważał bowiem, że Polska jest jedyną
jego planów "odbudowy Europy", którą chciał ~"r ... ~'··
wać przy pomocy międzynarodowego kapitału.
wadził też do tego, że dziś cały świat lituje się
komą niedolą przemysłu niemieckiego, a róW .
obojętnie lub niecbętoie patrzy, jak się odbndo,,:uJe
myE! polski. Stąd pochodzi, że Niemcy znajdUją
nicą tak łatwo pomoc, a Polsce przychodzi ona z
chanemi trudnościami. Rathenau był głównym
sojuszu niemiecko· rosyjE'kiego, wymierzonego
Polsce i w swoim czasie zagroził ustąpieniem.
przyznania Polsce - GÓł'nego Śląska. Dziś naj
ten wróg nasz nie żyje, ale zDlłjdą się pra
.
jego następcy. co plan gospodarczego zduszenIa
przeprowadzić b~dll się starali.
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Niepewne położenie w Sofji.
1 1) do Ojca Sw. z wyrazami czci, miłośd i bezwzględnego
Jest bardzo rze( zą moiliwll dojście w krótkim cza. l oddaniA s : ę Gło" ie Kościoła, 2) z pozdrowit-niem Górnoo zaburzeń bolszewickit'h w SofJi i ogłos1.enia repu- 'I ślązaków zle,dnocwllych z Polską i ze słnwi'\mi pociechy
W tym wyplldku urhod1i za rzecz lJewną, że pań. dld tych, ktorzy wstali poza kordonem, 3) z powitaniem
są ~iednie wv~tąpiłvby ' zbrojnie w Bułgarii. O tern
prośbą u modlitwę do Nllllcju~za Apostolskiego.
w Sofji jf'st niepewne, sŁwierdJa to, że tam,
Ks. Biskup' zajęli się sprawą utworzenia samodzielposeł Stanów ZjednoC'70nycb, p. Wilson, za ż ądał nego biskupstwa na Sląsku. Zastanawiano się nad środ'ego Rządu eskorty marynarskiej dla strzeżenia po. karni pomocy dla tych, którzy cierpią prześladowanie pod
a, grożąc w przeci\\nym rbzie .w yjazdem z Bułgarji. I rządami bolszewików i w zakresie swej kompetencji poI czyniono w tym Iderunku odpowiednie kroki.
.
Nowe podatki w Bułgarji.
:
Pragnąc szczęścia wiecznego i doczesuego współBułgarski minister finansów wniósł do Zgromadzenia rod.a ków, ~s'. B , s~upi baczną zwó~!li uwagę na te wszyow ego projekt obłozenia 1 proc. podat kiem przed- st~! e c~ynn l kJ, kt.~re, pragną ~ ~łablc u nas wiarę, spójnię
w pierwszej ptr trzeby z wyjątkiem chleba i 10 proc. z l\.o ś.CJołem, Ob!lIlYC moralnosc, aby w tm sposób Polskę
kiem przedmiotów zbytku. Kawiarn ie, hotele, r estau. osłl:tbJOoą, podzl eloną. w y cz erpaną z sił moral nych tern
i teatry płac' ą 10 rro<'. podattru.
łatw i ej o pa now a ć i zni szczy ć . Szereg uchwał w tym ki erunku po~z~ę t~ c h bę d ~i e stopniowo wpro:vadzanych w żyTabor kolejowy od Niemiec.
c!e. Na Zj E' ZdZle wyrazono prz ekoname, ze wszyscy miłuWy pełnienie umowy w spra\Vie oddani a Polsce pr2 ez j ący . B.oga, Ko ścIół, Ojc~yznę, wierni katoltcy, gorący
taboru kolej oweJ!o, n ~ leżą cF: go się nl1 mecy tr ak· patrJoC' l, ędą dopomagah w pra cy pa sterzom. Również
v.e rsalskiego, dohiega końca. Dotychczas nie zw r ó· pilnie bada no sp rawę naszy ch orga n izacji, j ak Li!)'i katojeszcze okc ło 2 t ys. wagCJnów osohowy ch i t aboru lickiej , stowa.rzyszeń pracujących w fabrykach , :arsztanego w po c ząt k u wojn y z kolei Warsza wsko · Wie. tach, oa roh, st o war?yszeń mł od zieży, sodalicji i inne
j i Fabryczno łódz kit:j .
które wielce przyc7.ynić się winny do ugruntowa ni a w Pol:
sce zasad ua uki Ch rystusowej .
Niemiecki minister Rathenau zamordowany.
K~ . Biskupi ro zw a ż a li sposoby pogłębi enia u nas
Jede n z naj wJ bitniejs7.\'cb niem if'ckich mę:i.ó'V stann, zn,jom'oś ci z1ls1:ld \\ iary, podni e si~o i a pll zidmu w yks~ tał
spraw zagrllnil: tn v('h Waltt'r Ra themJU. idńry weza· cenla w duchu wiary, rozwoiu semina r jów ducb ownych
jt'o nym nilchwy(~lfl i M ()~ (hlt u sługi NiemeGn" z po. : ~yJzl~łó"". teo ;('gi cw~ ctJ~ un iwersytt.t? w Lublmie, prze:
ia Ż~T d, zos.t <lł za mordo\.\a ny przez n1ewykry t.ych IIwdzlał/ł1l18 propagandzie szkalowaOla i potwarzy. Z1:I w. Rząd niemieck i zar z ąd ził ś ro dki ochrony przed st::mawiaoo ~lłę naj tern wilzy :;tkiem, co w~p ółro daków
('hem na ustrój republi kańs;:i w przYPus'Łczeni u, że I dzieli, iej " nienawiść wśród warstw społeczeń twa, obrząd, ; o Rathenau jest dowodem wzmornienil1 a <.: cji mo
ków re ligljuych i naJ sposobami u~unięcii:l tyc!} obj<lWów.
lstó w·nacjonalistów. Robotnicy ogł\lsJl i strajk jcdno- '\
B:.1d!tHo \\ relHcie ~poSJ by usuni~<:ia ograoi'~zeń Koś
y na zna k prott:stu przeciwko morder"lwu.
ciota w P ol ('e, którym . niestety. aż dn obecnej ch wili
.. ,
podlega, oomimu zafJewnione.i w Kon t. lUC,lI wol noś ci dla
.
.
SowI ety proponują rozbroJeme.
~I Koś !oła i stanowcze w tym kierun~u powzięto zarząd zePoselstwo ~ o wiE'Ck i e pr ze słał o min. spraN zagran icz- " oia. j!! k również i \V sp rawie upos'tż e nia duchow i e ń 'ltw a
Obszenłą notę, w kt órej s twierdza, że konferencja które w wLlu mieJ~cp.cb pozbawione je'lt śrocików d~
zaw i odła nadzi eje Europy. W toku kouft renc.ii I życia . I w .tym kkrunku p o wzięto u chwały, któreby za·
a so\\'iecka niej edn okrotniE" podnosiła kwes t ję ogól· koń (' zyły llIeznośny st30 rz€cz J , gdy 7; z jednej strony
brojenia, ale delega cja rosy jska nie była Rłuchana. Rząd prz~ st~pu.ie dn. parcelacji ~Iemi ko' cielnej bez po· .
rząd r osy jski pr opo ouje rządom Polski, Fi nlandj i, I rozumieUla SJ~ ze Stolicą Apostolską, jak tego żąda u chwała
ji i Ło tw y zm n,iejai'eoie sił zbro inych. Notę pod p isał sejmowa, a z dr.ugiej Rząd nie tros zczy się o zape wnienie
. (Wpierw muszą sow ie ty 7m ni ejszyć swą czer · mOlhwych warunków utr zymania dla duchow i eństwa łużarmję. Przyp. ~ed.)
by ko ścielnej i in tytucji kościelnych.
'
Królewskie zaślubiny.
Pod. ko~iec Zjazdu otrz.yma no od Ojca S wię tego,
W Serbji odbyły SIę zaśl ubin y kro la serbskiego Ale- w odpOW Ied ZI ua telegram Zjazdu, telegr am z błogosła
wieństwem ala prac Zja zdu.
a z księżniczh ą rumu ńsk ą Ma rją.
•
Obrady zakolic'zono 25-go czer wca uroczyste m "Te
Deum laudamu ".
.

I

#

I
I

I

ZJAZDU BISKUPÓW
W

R O Z M A I T O Ś C J.

CZĘSTOCHOWIE.

N

Z poczty. Z dniem 1 lipca 1922 r. zostały podwyża doroczny. zjazd Biskupów Polsk ic.h przybyło d~ SlOne t ary fy : poczto wa , telegraficzna i t elefoniczna w ru wy 26·ClU pa teny. KardynałowIe: E. Dalbor ! I cbu we w nętrzny m: \
ki z powodu złego stanu zdrowia nie mogh II
Udzi ału w Zjeździe, któremu prze słali gorące ży.
1) Opłata listów zwykłych miej scowycę wynosi:
Pomyślnego sKutku narad.
do wagi 250 gramó w - 20 mare k, zam iejscowych do
Ob
do 20 gr. - 20 mk., ponad 20 gr. do 250 - 40 mk., urzęrady rozpoC' zęto dnia 21 b. m. Mszą Sw. , odpra- dowe p'wad 20 gr. do 2000 gr. - 40 mk.
\\' kaplicy Matki Boskiej przez arcybiskupa lwow2) Kartki pocztowe poj edyńc ze - 16 mk.
J. Bilczewskiego.
3) Dru ki do wagi 50 gr. 4 mk.
Po Mszy Sw. odśpiewano "Te Deum laudamus" na
4) Polecenie przesyłek pocztowych - 30 mk•
. anie Bogu za powrót CZęŚCI prastarej dzielnicy I
5) Przekazy, pobrania pocztowe i deklarowanie warP l, Górnego Śląska, do Macierzy.
toś c i paczki lub listu, dopuszczone do kwoty 100.000 mk.
o zagajeniu Zjazdu przez przewodniczącego i przy- I
6) Uwaga. Wagę druków urzędowych ograniczono do
Porządku dziennego, zebrani wysłali telegramy: 1 2000 gramów.

I
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ganka kazała studeótowi odwrócić się tyłem, co też
nił. Gdy po chwili Kołodziej odwrócił się.- ujrzał na
paczkę ~winiętą w papier. Cyganl<a wskazując na
paczkę, oświadczyła, że zawiera ona soodnie- i
przyczem paczkę można rozwinąć dopiero po jej w
iuaczej przepowiednia się nie spełni. Wychodząc, "w
oświadczyła, że .,idzie na rozstajne drogi, aby od
nieszczęście od wrócić". W kilka minut po
ganki rozwinął paczkę i stwierdził, że p-tdł
stępn.ej kradzieży, gdyż zamiast SWOiCh 28,000 mkp.
spodni wartości 20,000 mkp. znalazł tylko. " starą s

Broszura na czasie. Prof. Wincenty Sikora,., Wielka chwila radości i żałoby". Kraków 1922 r. Broszura
pod tym tytułem traktuje o sprawia górno-śląskiej i cieszyńskiej, poda iąc najważnie.isze daty statystyczne! Do
broszury dołączono mapkę. Nadaje się ona do bib.iotek
ludowych -i szkolnych i dla prelegentów, gdyż w sposób
przystępny wyjaśnia historycznie stan
prawy śląskiej
i znaczenie Śląska dla Państwa Polskiego. Główny skład
w Centralnej Składnicy Zarządu Głównego T. S. L.
Kraków, ul. św. Anny 5.
.
Precz z inteligencją, ugoda z komuną. W końcu
maja odbył się w Sofji, stolicy Bułgarji, zjazd ludowej
partji Stambulijskiego. Part ja ta marzy o stworzeniu
"zielonej międzynarodówki" i w tym celu weszła w porozumienie z rozmaitemi grupami ludowemi.
W zjeździe sofijskim brali udział w charakterze go·
ści delegaci: ludowców pols kich, bawarskicb, ukraińskich,
i czecho słowackich.
Ładne towarzystwo!
Niewłaściwość udziału pp. Witosa i Dębskiego w zjeź.
dzie okaże się tembardziej, gdy się pozna basła, pod któ·
remi toczyły się obrady. Są zaś niemi:
bezwzględna walka z inteligencją i mieszczaństwem;
bezwzględna i krwawa walka z grupą opozycyjną;
ugodowość w stosunku do komunistów;
dążenie, do republiki "ludowej w Bułgar.ii z Bory·
sem jako prezydentem", o ile naturalnie Borys będzie
powolny woli "ludowej" t. j. partji Stambu·iJskiego.
- Brawo! . Ładną politykę "międzynarodową" prewadzą pp. Witos i Dębski. Dokąd oni chcą lud prowadzić?
Serbskie ceremonje ślubne. Choć z pośród licz
nych zwyc:zajów tradycyjnych. dotychczas zachowywanych przez lud serb~ki podczas ceremonji ślubnych, niektóre odpadły podczas ceremonji śluŁnych króla Jugosławji Aleksandra z księżniczką Marją rumuńską, to jednak najpopularniejsze z nich były zachowane .
.
I. tak po powrocie ze świątyni, w które.i dokonano
obrzędu zaślubin, do pałacu państwu młodym ofiarowano
tacę, a na niej garść pszenicy j garść cukierków. Pan
młody bierze z tacy ; z cukierków i ofiaru.ie go pRonie
młodej, która odwza.lemoia się także cukierkiem ma.tżon
kowi, poczem rozrzuca zboże i resztę cukierków pomię
dzy gości weselnych wyrażając w ten s;>osó'> pragnienie
osiągnięcia dobrobytu i dostatku.
Następnie stanąwszy na pro?u domu pana młodego
panna młoda bierze na ręce jedno z przyprowadzonych
w tym celu dzieci - była niem- sierota wojenna - i podnosi je trzykrotnie ponad głowę, ku niebu, całuje i przyodziewa w sukienkę, którą sama zrobiła. Przez ten ge!;t
serbska panna młoda prosi niebo o zesłanie jej potomstwa i obiecuje być matką dobrą.
Trzymając dziecię na .prawej ręce, w lewej zaś garnek wina i bochenek chleba, panna młoda wchodzi do
domu mężowskiego, gdzie wita ją i całuje matka pana
młodego. Przy ślubie króla Aleksandra zmarłą matkę zastąpiła siostra królewska, księżniczka Helena.
Wśród licznych darów, ofiarowanych przez ludność
Serbji młodemu jej władcy, zaznaczyć warto 20 baranów
ze złoconymi rogami, przyprowadzonych przez górali
z nad granicy Albanji i bntelkę stuletniej śliwicy, którą
przyniósł pewien włościanin, aby ofiarować ją osobiście
państwu młodym.

Akademik bez spodni. Zabawna, ale i niemiła przygoda spotkała w Warszawie akademika Mikołaja Kolodzieja. Wezwał on do swego mieszkania cygankę, aby
mu postawiła kabałę. Wróżka kazała mu przynieść wszystkie posiadane w domu pieniądze i spodnie, a wówczas
powie mu "coś ważnego". Po spelDieniu polecenia cy-

zwierzęta lubią wino? Obserwacje po
i Ol wstawiają się", niczem panowie świata,
po sobie rozmaite sposoby działania na nich
Tak np_ szrzygieł, który zwykł był przechadzać SIę
bodnie po d\Jmu, codziennie napijał :-ię wina ze Sl
swej pani, poczem wyprawiał śmieszne koziołki , a
szcie zasypiał snem głębokim.
Oswo lony szpak, gustujący w białem winie, li
zupełnie, wzbudzając widokiem swym uciechę po w
uą. Pewien kogut i kot piły wino, sąl;zące się 'l
beczki. Gdy kogut upijał się, darł się wniebogłosy,
czas gdy kot natychmiast zapadał w sen.
Konie bardzo lubią wino. tak samo słonie.
pewien opowiada, że słonie afrykań~kie. żyjące w
dzikim, spożywllją owoce, którymi się upijają.

Czy

że lubią
kaznjąc

I

I

Dzwony i domy z porcelany. Za pąrę tygodni
tedra w Metz otrzyma słynny komplpt dzwonó w
lanowych. o których dużo mówiono. Dźwięczność i
być nadzwyczajna. Dzwony są mocne, pomimo że
bir>ne są z tak kruchego materjału. Dotąd nie uiy
też poreelanv na wyrób f10 mów, pewien jegnak p
słowiec z Meissen, w Saksonji, zbudował sobie z
materjału dom.
Żydowski plan opanowania Polski.
odbywają

się w WarSl1iWle tajne narady politykÓW
dowskich z Polski z udziałem przedstawicieli na ipot
szych organizacji żydowskicn z Anglji i Amery ki.
upozorow8ne są ślubem córki niejakiego dr. Bogena,
amerykańskiego, przedstawiciela amerykańskiego ko
na Polskę.
P. Bagen bawił o~tłlŁnio w Moskwie, skąd
przybył do Warszawy -rzekomo wyłącznie na ślub s
córki. Pozatem z zagranicy bierze.udział w zjeźdz ie.
ski żyd sir Leonard Montefiore. syn osobisteg ) przy]
Lloyda George'a, jedna z głównych pod por zydo
międzynarc dów ki.
Obecne tajne żydowskie narady w Warszawie
podwójny cel:
1) Obmyślenie środków celem zapewnienia
tysięcy żydów, którzy w ostatnich czasach przy
Polski z Rosji, obywatelstwa polskiego.
2) Zorganizowanie stałej akcji finansowej
na celu całkowite opanowanie przez żydów gospoda
życia Polski.
.
Jednym z głównych środków opanowania pol?kl
być właśnie zmuszenie rządu polskiego do nadawania
watelsŁwa nowym masom litwaków.
Osiągnąć zamierzają tydzi ten cel za pomocą
dewszystkiem wpływów rZlłdu angielskiego. Ró
posłowie żydowscy naradzają się w tej sprawie ~
wińskim, uzależniając od spełnienia swych życz en
cie nowego rządu.
dis
Równocześnie żydzi zabiegają, by uzyskać
dów w Polsce prawo otwierania sklepów w święta
jańskie.
Podstawą tej nowej
na wiellcą skalę, mają być

akcji żydowskiej,
fundusze obiecane
.
skim pnez międzynarodowe organizacje żydowskie.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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EKCJA DZIECINNA p. f. "DZIECKO"
W KIELCACH, ulica Kapitulna Nr 11 mieszko 18.
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Ubranka, palta, swaetry, sweterki, trykoty, pończochy, skarpetki,
:-: chustki, buciki, rękawiczki , fartuszki, kapelusiki i czapeczki. :-:
GOTOWA BIELIZNA DAMSKA, oraz pończochy i rękawiczki damskie.
Zamówienia
wyprawy.
WÓZKI DZIECIĘCE.

na.

ostatnio w War- 'I parafialnych 67.672,000 dolarów. W armji amerykańskiej
1 służyłe 59,922. w armji polskiej 26,000 mężczyzn. Na poje się to w chwili, kiedy masowy napływ ży. 1I moc Polsce złożono ofiar w gotówce 5341,000 dolarów;
, rosyjskiego do Polski staje się jedną z poważnych " wartość darów w naturze 10000,000 dolarów.
obecnego przesilenia g o s p o d a r c z e g o . .
.
brew zamierzonej akcji żydowskiej międzynaro
Samobójstwo z powodu ub'aty 105 tys. mk. Nlemusi społeczeńs-two poJskie domagać się wydalenia I dawno znaleziono w War~zawje ~lłr~wego 24 letn~ego
. Polski zalewających Polskę mas żydów rosyj· l' Zygmunta Andersa, robotmk a kamlemarsko-murarskIego
.
przy budowie grobów. Anders zmarł wskutek dwóch
śmiertelnych postrzałów w serce i w prawą skroń. Przy
erwsza cudzoziemka odznaczona "Virtuti militari"_ 1 zmarłym znaleziono kartkę, w której żegna się z braćmi
17 ub. m. Amerykanka dr. VIOletta Bergcr zo- i siostrami, oświadczając, że odbiera sobie życie z powodu
udekorowaml orderem" Virtuti ~/ilitari" za zasługi I nieporozumień z kolegami. Bezpośrednią przyczyną strawzględem Polski. Jest to pierwsza kobieta cu· l sznego kroku była strata 105 tys. mk., otrzymanycb od
oaznaczona tvm orderem. Paui Berger. do- przedsiębiorcy na wyptatę robotników. Suma ta \V talizofji i dr. medycyny, przybyła do Polski razem l' jemniczy sposób zginęła mu z kieszeni.
m ministrów p. Paderewskim w r. 1919 na
zaproszenia tegoż. Od tego czasu niosła niestru- ,
i bezinteresowną pomoc w Polsce, opiekują!! się I M2'tM~~
~~~~~
żołnienem, zakładając szpitale, zaopl1trując je I
w najpotrz6bniejsza artykuły.
~-~---~.
Oka zała przyh'm Diezwy kłą odwągę oa froncie,
Clf'!ltO pO?;'0Qtawał"l porl gradpm kul, n i osąc pomoc
Zakład
Chrześcijański
i konającym. Rzeczpospolita Fra!lcuska nadała
Honorową miolster zaś gen. SGsnkow sk i od"na
"
w y k o n y w a wszelkie robotv w schodzące
II
yżem WaleczoY('h i prLedstawił ją następnie
::
w 'l a~ res bl ił (' h~r~twa -Krycie dach6w,
:~
wi Państwa do orderu Virtuti Militari, który
wież, r e p e r a c j a chłodnic i t. d.
te

napływają już

założonego

do
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uroczyście wręczony.
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Król oceanu. W Ameryce znajduje się w budowie
okręt, który zostanie ukończony dopiero \V przyroku. Okręt ten co do rozmiarów i p ()jemności
pół razy większy od słynnego "Tltalllca" będzie
e przewozlć 14.000 pasażerów jednorazowo. Na
z pokładow tego okrętu b~dzie się znajdował
y cgród z drzewami i kwiatami, drdej trzy teatry"
radiotelegraficzna, oraz tor wyś l~.igowy dla cy
lT '

1\olos ten ,:"orski, prawdziwy król ocean~, będ7ie
na~wę naJwięks~ego obywatela AmerykI: "Wa·

Praca sumienna.

Ceny

przystępne.

:: Acr~s: Cz,=stochowa, Barbary 15a FRUKACZ.
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ł

•

AZIMIE

•

ł

EGULSKI •

Kielce, Kolejowa 18.
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HURTOWA i DETALICZNA

SPRZEDAŻ:

•
:

• materjałów m,=skich i damskich, oraz dUły •
ł
wybór rółnych płócien i ~adapolamów. •

.

PięĆdziesiąt cztery lata bezsenności. W Pittsburgu

,_................................ _-----

Zjednoczouycb zmarł w 82 roku życia wetarno
GOTOWE OKRYCIA DAMSKIE.
•
Warner. Od 28 go roku żyCIa cierpiał on ~a bez· I •
. Noce spędzał drzemiąc w fotelu, snu Jedn8k
nie zaznał. 2adne środki nasenne nie poto cieszył się dobrem zdrowiem i dopiero I' =======================
dWoma laty zaniewidział.
,I
żydów zginęło w czasie wojny? Jak donosi
z gazet francuskich z dnia 1 czerwca żydzi frans tawiają w Paryżu wspaniały pomnik dla ży.dów
we Francji w czasie wojny ~wia.to~ej. Og?ł~m II
tam 700 żydów. Naprawdę wlelkl~ Jest pOSWlę' l,
narOdu żydowskiego ...

I

D-r MARJA DZIERIANOWSKA
DĄBROWA GÓRNICZA
róg ul. Królowej Jadwigi I Sławkowskiej.

CHOROBY KOBIECE.

w Stanach Zjednoczonych. W reku 1921 '
Północnej było zorganizowanych kolonji po!.
Ordynuje od 8 do 10 rano i od 3 do 7 po południu.
parafji 762, szkół parafialnych 511, wychodz·
księży 1,084, Towarzystw polskich 6,740,
3658 dzieci w szkołach parafIalnych 212,711,
szkołach' publicznych 110,148, obywateli ~~e~y:
- oną kartę odroczenia, wydaną przez P.
363.063, obywateli polskich 476,714, własClCleh
f! Ubl
K. U. w Kielcach na imię Edwarda
160.683, właścicieli farm (folwarków, osad go~·
20,268, interesów drobnych 16,189. Wartosć Katmierezaka z Białogona, gminy Niewachlów, powiatu
Kieleckiego - unieważnia się.
·"Ulnn<l._: 471.480,000 dolarów, wartość zabudowań

Z
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Dr. JERZY FLESZLER (z Kijowa)
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Adres dla depesz do

C~młrali
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Oddz1ałów

SKŁADY i SKLEP ODDZIAŁU

_LlldU\" -

W... u-,~ur.'

KOLE:::::

~

.

_.
_
_

•

HANDLOWE, BEDNARSKIE, OHRI<;;CZOWE,
CHY ŻELAZNE i CYNKO WE, STAL, RURY,
DO RVR. WYROBY ŻELAZt\E, EUKSY DO
ŁAŃCUCHY NA KROWY I KONIE, GWOŹDi..E,
HACELE, ŁOPATY, KILOFY, WIDŁY, ŚRUBY,
PRASOWANE, SMARY DO WOZÓW I MASZYN,
CEMENT, PAPĘ DACHOWĄ, f\MOŁOWIEC, METALE,
SZYNY POMOCNICZE, ~ARZĘDZIA KOWALSKIE I
SARSKIE ORAZ WSZELKIE ARTYKUŁY

~

~

~

-

~
~

~--

.,

Skradzioną kartę powo!~nia wyd/wą

..
-

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

~/""""""""I""""""'··~~
kartę powołania wydaną

...- '

ŻELAZO

7;.4

poleca: Kieraty liryte 1 i 2-konne Wicht erlego
7 Z. 1. Młocarnie kieratowe z wytrząsac zhmi
i sitem na kółkach przewozowych, słyn ne 1 M.
R. 18 Wichterlego - Młocarnie ręczne L. M. K.
Wichterlego. - Przystawki uniwersalno. - Kompletne garnitury mło carniane z patiami skórzanemi
Wicbterlego. - Młynki do czyszczenia zboża
krajowe. - Sieczkarnie ręczoe i kieratowe.

Muchę,

ZARZĄD w
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Z astQpst wo P ro ś Ci e.ows
ki e j f a b ryki
maszyn rolniczych F. Wichterlego
NOWY SĄCZ, UL. HOFFMANOWEJ 1

·
Skra dzlono

Akcyjna Handlowo - Przemysłowa

"l•• BO
\II
WARSZAWIE MAZOWIECKA 1

================ I"

D

"ELIBO. "

~

wie, Boryslawiu, Gdańsku, Charkowie, Jekaterinb
ł.:: : Kijowie, Moskwie, MiJlsku, PioŁrogrodzie. :

KIELCE, KOLEJOWA 28, II piętro (vis a vis Hotelu Polskiego,)

~
-

Spółka

-

i ,.

P;zyjmuje od 8~ej do lkej rano i od 4~ej do 7~ej po południu.

~

Dodatki szewckie I inne
drobne towal'J- -

!! • I ODDZIAŁY: w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej,
I ., Krakowie, Lublinie, Łodzi, Piotrkowie, Radomiu,

CHOROBY WENERYCZNE,
płciowe i dr6g moczowych.

~

ł-1ydło, Nici, Pończochy, Świece, SOde,

Bielidło,

Kielcach, Bodzentyńska l. 58 (dom własny) . 4-12

~~'ł""""
~

Skórą, Sól, Zapałki, Cykorj ..,
Kawą, Herbat~, Kasz~, Fasol~, Pastq,

POLECA:

.................. ~ ..
~ ...... ~
.. ........
I -c.....................

ZAKŁAD ORGANl\łISTRZOWSKI

ow

w KIELCACH plac Panny Marji 2, przy Katedrze

UDUJE

i restauruje stare

A. S

Stow.RobotnikówChrżeścijańskich

l, •
l, •

ORGA

SKLEP

przez
P. K. U. Będzin na imię Stanisława
ze wsi Poręba Dzierzna Gminy Wolbrom powiatu Olkuskiego.

P. K. U. w KIelcach, Da
lentego Sobura, ze wsi Ruda gmiuy Snochowiec p
Kieleckiego - unieważnia się.

I Skradzioną

kartę oow?łani.a wyd~oą

P. K. U. w Klelcac

Florjana Kowalczyka, ze WSI i gminy Soo
wiatu Kieleckiego - uuieważnia się·

Zgubl.ono

do~ód oso.bjsty wyd~ny przez

Gmmy Mlr7.ec pOWUłtu
z Radomskiej na imię Józefa Niewczas.

REDAKTORZY: Ks. ADAM BŁASZCZYK i JÓZEF MATŁOSZ.
Qdbito w drukarni
http://sbc.wbp.kielce.pl

,Jednolić- w

Kielcach. pod
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