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Poszczególne dzielnice państwa naszego uzupełniają
nadzwyezaj barmonijnie. Urodzaina ziemia dać może
płodów, że starczyć powinno nie tyłko dla potrzeb
lecz jeszeze sporo pozostać powinnoby na wy
bogactwo lasów umożli .Nić może wielki wywóz
, a co do bogactw mineralnych Polskę natura upo·
tak hojnie, że sąsiedzi mogą nam zazdrościć. Prai zdolności naszego ludu zna i umie ocenić
która zahiegała zawsze o na zych I'obotni ·ów,
szuka~ musIeli pracy i chleba u obcych,
w domu go brakło.
. Brak Polsce prav, idłowycb granic. co utrudnia obroIcb nietylko wOJ 'kową, ale i gospodarczą. Północne
zb)t połamane wymagają pro towaniłJ. O morze
się paóstwo na ze linją zbyt wą'3ką
Gdańsk pobyć miastem pol kiem, obecnie je t ciijgłą na zą
pod względem gost>odarczym. Połamana linja grft·
Prus Wschodnich utrudnia obronę od przemytTo wadli~e ukształtowanie granic je t winą po·
tycb czynników, w których ręku poczywa dotycbter rządów Pol 'ki. Nie wątpili -my ongi, że p stuKomitetu Narodowego w Partiu potkają ię z opolą państw obcych; v.brew '" zelkim przypuszez.ewom

'a włs",uem społeczeń.shde znaleźliśmy niechętnycIA.
W wit>deńskim Kole Polskim Pl) znanej deklaracji !Oajowej oświadczył Da zyń'iki, że nie idzie o to, ażeby Gdadsk
należał politycznie do PJ?IBki. Nia dziwnego, te poglądy
takie znalazły chętne ueho za granicą.
Załamaną granicę mamy też na G. Slą ku. Dl\Że
niem na. zem musi być wyprostowanie naszej lInji g'ranicznej na zachodzie, czego wymagają względy nietylk ~
strategiczne, lecz i go podar8ze.
Dru"im brakiem, to budowa IUllZego państwa wewnętrzna. Skutkiem błłdów historycznycb i poparcia
obcych rz~dów. miasta nasze w Małopolsce, w Królestwie
i na Kresach wschodnich w uęści są tylko polskie. Niezbędnym dążeniem naszej polityki musi być unarodowienie miast, do zego pnvczyni ię całe społeczeństwo stosując bezwzględnie ha ło:
wój do swego po swoje.
Na ogół mamy w zelkie warunki do świetnego ro ~
woju. Jeśli mimo tych warunków nie widzimy rozkwit ..
jeśli szerzy ię ni. zadowolenie, nie je t to tylko następ.
stwem wojny. Przyczyną najwa:tniej zą jest to, że niema w paóstwie na 'lem gospodarza. Kierownicy państwa
zamiallt być motorem rozwoju gospodarczego, są hamulcem. Od samego początku na czelę Łoi człowiek, który
nważa się za wielkiego wodza, lecz nie rozumie, te byt
paó t a opiera się aa rozwoju go podarczym. Gdy przybył do Polski. zapro ił przed tawicieli stronnictw, ażeby
zapytać icb, jakie są rządy PoJ ce potrzehne? Przed tawiciele odpowiedzieli, że nądy powiany być bezpartyjn
te należy powołać do rządu przed tawicier w zystki '
stronnictw, ażeby wyzY' ać w zrtkie iły narodu dla
dźwignięcia pań twa pod względem go podarczym. Lec~
N/lczelnik Państwa odpo\\iedział na to: że nie wie, kto
ma większo ć, czy socjaliści, czy stronnictwa na inny
stojące gruncie. Odpowiedziano na to. że poniewłłż nie
wiadomo, która tronnictwa mają większo' ć, należy powołać przed tawicieli wszy tkich obozów. Nie wiem, kto
ma więk zość - odpowiedział znowu Naczelnik Państ a
i powołał do steru Da zyń. kiego, który w Lubl inie ogł()
sił był rząd amozwańczy. Gdy połeczeń 'two sprzeciwiło
aię tym rządom,
aczelnik Pań twa powierzył rząd,.
pn dJtawicielowi teio salllego obozu, }1oraczew kiem
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Wówczas to zrodził się pierwszy progr:am polityczny,
BAŁAMUCICIELE MŁODZIEŻY
a zarazem gospodarczy. A był to program socjalistyczny.
Moraczewski ogłosił, że jego dążeniem będzie realizowa·
nie zasad socjalizmu. Innego prograJIlu potem już nie
. Ci wszyscy, którzy k raj nasz doprowadzają do
mieliśmy. Naczelnik Państwa, powołując Paderewskiego
a zwłaszcza "obrońcy" ludu i proletarjatu, którzy
zastrzegł sobie,
by jaknajmniej zmian wprowadzał kosztem i krzywdą dochodzą do bogactw i wład zy,
w składzie ministerstw i urzędów. Więc minister pracy nadzwyczaj przezorni.
w gabinecie Paderewskiego jeździł po kraju i agitował
~jedzą oni, że naród poznał "gagatków",
wśród robotników, by strajkami wymuszali poprawę płacy. dowcow", że nadal tak nie pozwoli się obałamu c
Słusznem jest żądanie, by robotnicy żyli w dobrobycie, upadku kraj prowadzić.
lecz n.ależy zdawać sobie sprawę z tego, że zależy to od
Jasuo sobie zdają sprawę z tego, że zblita się
rozwoju produkcji, o tern jednak nie mówiono. Podko- ment, w którym lud polski przejrzy na oczy i roz
pano zasadę własności prywatnej, którą zagwarantowała precz zgraję szachrai politycznych.
wprawdzie konstytucja, lecz zasady tej i teraz się nie
Dlatego też panowie ci sidła swoje zarzucić
zbyt szanuje. Wyrazem tych błędów zasadniczych je~t na naszą młodzież. Rzecz prosta biorą się do tego
marka polska, którą przejęto w spadku po Niemcach. nie, przezornie, t. zn. starają się młodzież naszą
:Napróżno przestrzegali przed tem przedstawiciele obozu
Wszędzie, gdzie tylko ich nie znają, krzyczą o
narodowego. Moraczewski i jego na stępcy zamiast two- bezpartyjności i - trzeba przyznać - zwodzenie
rzyć skarb narodowy, posz1i szlakiem bicia banknotów. im się dość dobrze.
Dokonała złego wyprawa na Kijów, w którym przepadły
Mam tu na myśli bezpartyjny, a polityczny \j em'.07~V
olbrzymie zapasy materjałów wojenycb, która pociągnęła ny Związek Młodzie ży Wiejskiej, będący utrzy
najazd pod Warszawą.
znanego z wywrotowej pracy na terenie wsi - \.A:IJ~.1n1
Narzeka się na nadmiar urzędników, lecz o wiele nego ZWiąlku Kółek Roln.
bardziej szkodzi nam icb jakość. Rządy Moraczewskiego
Wymieniony wyżej Cen. Zw. Mł. Wiejsk.,
to sprawiły, że do dziś dnia urzędnikom o najlepszych swój organ, tygodniowe pismo, p. t. "Siew".
kwalifikacjach fachowych rozkazują partyjne nieuki. Gdy
W kOllCU czerwca r. b. odbył się zjazd delega
minister Michalski usiłował uzdrowić gospodarkę przez kół młodzieży Cen. Zw. Mł. Wiejsko
•
oszczędności i daninę, ~dy udało mu się ustalić markę
Między innemi na zjeź dzie t ym- naw oływano
polską, liczył, że dzięki pożyczce zagranicznej uda mu
dzież do walki z organizacją młodzież y, mającą '"nrr_L
się doprowadzić do równowagi finanse. Dzisiaj lewica
swoją w Poznańskie m t. zw. Zjednoczenie Stow.
zarzuca mu, że wydawał miljardy na stabilizację marki. dzieży Polskiej.
I dziś marka polska w stosunku do d.lara spadła tak, że
Na czele tej organizacji, na wskroś bezparty
za dolar płaci się do 10.000 mk. tj. trzy razy tyle ile za i katolickiej, prócz wybitnycb pe agogów i zna
Michalskiego. Taki stan rzeczy uniemożliwia zdrową pro- wychowywania organizacyjnego - stoi nasze ducho
dukcję i handel, na takim gruncie niezdrowym pleni się stwo. Rzecz prosta, że do życia stowarzyszeń nie
paskarstwo i lichwa.
cza się żaduych tarć i agitacji partyjnych, co panoro
Podwyżki płac nie mogą dopędzić spadku marki. wicowcom jest sołą w oku_
•
Groziła ruina tym wszystkim, którzy posiadają kapitał, I
DI~tego to na zj~źd~ie tym nawoł. -wano
spadek marki jest jakimś okropnym podatkiem, który IIpO- 11 do weB':l .z ,,,patronack1em1o. kołami mł~dzieiy, do
'. czeństwo dopro adza do ruiny.
z ducbowlenstwem - z "czarną reakcJ ".•
Monopol tytuniowy, przeforsowany o eenie, to je· I
W imię prawiedliwo'ci, należy dodaĆ, że czło
d n z objawów tych dążeń, które pokutują wir'd lewicy prezy jum owego Cen. Zw. Mł. Wiejsko p. Plattner, o
od czasów Moraczewskiego. I lewica marzy zapewne, że zał się na tyle rozsądnym i bardziej przezorn. m, że
j mby doszła do steru, to powróci do tego pregramu, tłumaczył Iilwoim kolp.gom - ugitat..orom, że podobna
by upaństwowić wszystko, a wkońcu u tąpić przed wie· zolucja sk mpromitowałab\.' ich w oczach społe
rzycielami z zagranicy jak stało się ongi z Turcją.
i że ... b 'łby to "moment nie wykonawczy".
Gdybyśmy nie mieli przesilenia, marka polska już
N tępnie zjazd wyłonił delegację. która ;ę
zr6wnałaby się z niemiecką. Gdy N'emcy -inny Fr ncji I z czo obitnr,ściami do B l wederu, (czy podzięko
t lko 120 miljardów w złocie, nasz dług za~raniczny wy- I prze IIenie?) a następuie doznanej bojO'>; -j p rtyjnej P.
Czy nie je t to d tatecznym dowodem
- nosi 240 miljonów dolarów, tj. 1112 miljarda franków
złotych.
partyj lO ~ i Centr. Zw. MI. Wiej i . ?
Mamy wszelkie warunki rozwoju gospodarczego,
( tern jednak nie koniec.
trzeba nam dążyć tylko, by stworzyć finanse, któr by
Po o Hleniu przez Piłsud kiego rządu Ponikl)W k
prostały zadaniu, któreby umożliwiłv rozkwi przemlisłu,
go po pro ~ok tor kiem po 'ołaniu na prezesu miui
handlu, rozwinięcie sieci kolejowej i kanałowej i rozwój zn nego flocjała - aktywistę p. Śliwińskiego, .,Sie ",
naJeży t szkolnictwa. Do tego trzeba nam ur gulowaniu
Centr. Zw. Mł. ;Viejsk. t k pisał w Nr 9 o t j
waluty i skarbu. Takie rządy lewicy, jakie mieliśmy do" ~T ('zr. ie przesilenia star ły się tronnlct a
tychczas, dokonać tego nie zdołują. Nie bądźmy pasy- wicowe, aby pozb wić N czelnika Państwa wpł
mistami, miejmy zaufanie w siłę narodu, w zdrowy jPgo tworz nie rządu; wymyślano w tYm kierunku
instynkt. Jeśli wytężymy \V zy tkie siły, uzyskamy rząd ustawy, 8by władzę Naczelnika j~k najbardziej
inny, taki, który będzie rozumiał swe zadanie i zadanie szyć, - 8 jednak zwyciężył zdro y roz 'ądek;
Polski i doprowadzi ją do rozkv.itu,
Poseł Gląbiiiski.
wyznaczył Taczelni' Pań!>twEI. tak, jak to się dzieje
wsz, stkich praworządnych pali 'twach".
Tego jednak bałamuciciele młodzieży nie powie d
~~-~~~~-- -~-- -~~~-~-że w żadnym praworządnym państwie, nie dzi eją .
ZAPISUJCIE SIĘ NA CBONKÓW
podobne bezprawia, aby Nacz_ Państwa obalał
TOWARZYSTWA PRZYJACiÓł.
wbrew woli narodu. Dałej otumaniający , iew" p~
"Prezydentem nowego rządu jest p. A. Śliw!
wierny szczerym basłom demokratycznym. Prez.
wiński, jakkolwiek eieszy się zaufaniem większo' ci ł~\
cowo·centrowej. to jednak wchodzi do rządu głównie J
_~~ _ _ ~~ _ _ _ _ ~_
m ż zaufani Nacze nI Ił P • t a
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Tu "Siew" zdradza tajemnicę, że Śliwiński miał być
kinem w ręku p. Piłsudskiego.
Później, kiedy większość sejmowa nie chciała go sbelwederskiego "męża zaufania", w Nr 30 "Siew"

syłały najdzielniejszycb swych posłów do obrony praw
Kościoła i duchowieńetwa. PaDa Skulskiego może pamięć
zawodzi, więc przytoczymy na poparcie powyższego
w przyszłym numerze fakty.
Bynajmniej nie chcemy zwalczać przez to p. posła
Skulskiego i nie będziemy go zwalczać, gdyż uważamy,
że obowiązlriem partji narodowych jest obecnie wytętyć
swe siły do walki z lewicą i żywiołami wrogimi Narodowi. ale niechże p. poseł Skulski nie wchodzi na terytorjum dla siebie Dowe, gdzie dotychczas nie miał żadnych
wpływów i swych organizacji, gdzie praca ciężka i walka
z lewicą leżała na barkacb tylko partji, tworz\cych
"Chrześcijański Blok Jedności Narodowej". NiecAl p. poseł Skulski, który przypuszczamy, że też ma w obecnym

pisał:

"Po obaleniu gabinetu Artura Śliwińskiego stronnie, które uz,)' skały parę głosów większości,
tajne narady, knowania przeciw woli Naczelnika
wa i po paru dniach tej zakulisowej krętaniny wyna premjera kandydaturę posła Wojciecha Kor. W tej chwili, gdy piszemy te sł<,wa do druku,
ludowe i robotnicze wysuwają bardzo grom·
zarzuty przeciw pos. W. Korfantemu. Wykazują one,
nii jest godnym kandydatem, bo w życiu politycznem
gi wał się nieuczciwemi środkami. •
Wszystkie stronnictwa ludowe i robotnicze uważają
'H."'1l.~l1tl,t18 turę Korfantego za wypo wiedzenie walki ludowi
miast.
Tak to rozwicbrzenie roznamiętnionych polityków
""{\nH\dziło do tego, że pierwszy Obywatel polski, który
,",OlJL. IOVrJl największe
zasługi około wy\\alczenia niepodlenaszej Ojczyzny i jej utrwalenia, podttje się do

".

Tu już brak słów na określenie podłości. Nie mówią
że za Korfant)'m opowiedziała się cała Polska, że
rządu p. Nowaka zadecydowały głosy żydow
że narodowe stronnictwa pierwsze, w chwili
, zwróciły się do lewicy z propozycją współ
w tworzeniu rządu, że na propozycję p. Piłsudskiego,
we stronnictta z całą gotowością stanęły do urze'''''U.ll cu,8 pojednania, co jednak nie dało rezultatów,
była to tyłko fałszywa gra, mająca na celu przeJ. zenie przesilenia.
O tern "bezpartyjny" organ Centr. Zw. Mt. Wiejsko
pisze.
Na zakończenie dodamy jeszcze, że w czasie zjazdu
m powyżej mówiliśmy - p. Dec, redaktor nSiewu"
adał młodzieży, o. "postępie'" ludu czecho·słowac
gdzie już się dąży do zrealizowania narodowego
ola.
WięC nawet chcą z serc młodzieży wyrwać wiarę!
W "Siewie" pisnje znana agitatorka p. KO'lmowska.
Cent. Zw. Mł. WieJek. działają pp. posłowie: Smoła,
owicz i t. p.
Notujemy te fakty dlatego, aby społeczeństwo wieże nad młodzieżą naszą wisi niebezpiecztń two wowanie i rozagitowanie jej.
Niech społeczeństwo wie, że robota panów od "Siejest robota partyjna, lewicowa, dążąca do pozbawieIllłodzieży zasad religji katolickiej.

K. Gajewski.

"CENTRUM" P. SKULSKIEG(}.
W grodzieńskiem "Nowe Życie" czytamy bardzo
uwagi p. M. Skiby.
W ostatnich czasach p. poseł Skul ki zaczął składać
poszczególnym k ięiom bi'łkupom, dziekanom
wowym k iężom i namawiać icb do tworzenia
"Centrum", której rdzeniem i o'rodkiem miał być
d. Zjednoczenie Ludowe p. Skul kiego. Dl czego
kulski uważa swoją partję Z8 najwięcej prawowiernl\
licką, doprawdy trudno zrozumie~. Działałno' ć pona gruncie sejmowym bynajmniej go do tego
ia przeciwnie, wszy tkie wni.3ki, mająco zna·
dla Ko' cioła i obrony duchowieństwa katolickiego
napaściami ze strony różnych Czapiń kich i PuŁków,
właśnie nie ze Zjednoczenia Ludowego p. kula tyl·o z obozu Chrze . cijaó kiej Demokracji
wiązku Ludowo Narodoweio, które to part je wy-

'3

okresie wyborczym w planie swym przeprowadzenie walki
z żywiołami. lewicowemi, idzie do tyrb okręgów, gdzie
wszechwładnie panuje lewica, a part je narodowe roz·
Porzlldzają slabemi środkami.
Takich miejsc w Polsce
jest bardzo duio. Weźmy za przyłdad tylko Galicję Zachodnią.

I

I

Tyle p. Skiba. Dodać musimy, że w tej warcholskiej robocie partji p. Skulikiego dopatrzyć by się można
pewne20 oelu, celu, który wstrzymujemy się narazie publicznie napiętnować, ale ostrzegamy, że to zrobić w chwili
stosownej możemy.
Jeżeli
połeczeń8two nasze podzieliło się na dwa
obozy - jeden oparty o grunt chrześcijański - i narodowy, adruli - o żydowsko - międzynarodowy, każdy,
kto 'PI imię jakichś "centrowych" celów cbce nie lewicę,
ale obóz narodowy rozbijać, nie może być inaczej nazwany jak wielkim szkodnikiem narodowym, który świa
domie lub nieświadomie wspomaga burzycieli państwa
narodowego polskiego.

POSŁOWI

TABOROWI W ODPOWIEDZI.

DGwillduję się od moich przyjaciół włościan z Miechowskiego, iż poseł Tabor na zgromad2:eniach opowiada
niestworzone rzeczy o wiecu w Zielenicach. W jednym
miejscu mówi, że mnie pobito, w drugiem, że nie dano
mi przyj
do słowa, gdzieindziej zaś, że się chowałem
j tym podobne brednia. Poraz pierwszy słuchałem przemówienia Taborowego w Zielenicach i wierzę, że tell
ó.obnik zdoJny jest powiedzieć w zystko, co mu ślina
na język przyniesie. Twierdzę, że tak kłamać jak Tabor
rzadko kto potrafi. Teraz robi ze mnie obrońcę panów
i księży, a im bliżej wyborów to kto wie, czy nie powie,
że tego a tego okradłem, lub moża nawet własną ŻODQ
czy dziecko zamordowałem. Od Tabora w zystkiego podziewać się moina.
To amo robi i Wyz olenie-_
Wart Tabor "W zwolenia·, a 11 Wyz olenie" Tabora.
Otóż w "Wyzwoleniu· znowu napi ano, że w Zielenicach
miał Iłlę odbyć jaki' sąd nad moją osobą.
Dla stwierdzenia prawdy podaje: do Zielenic na wieo
przyj cbalem zapro zony przez gazetę "W zwolenie •
Po eł Tabor na w 'zelki wypadek zmobilizował wszystkie
siły z po iatu. Przyszedł w komplecie Strzelec", przyjechał aż z Kocmyrzown p. Czerwiń ki, zwany popularnie . oddaj powóz" i zapra 'iający ię w p"litycę dr. Ciflłowicz. kiedy thugutowcy. dowiedzieli. :-.ię o moim przyjeździe, bardzo byli niezadowoleni, gdyż' bor już przedtem
mó ił, że ni przyjadę i był pewny, że na wiecu dopiero
użyje sobie
a mnie. Mimo przygotowań Tabor nie czuł
ię pe n m lebie. Niektórzy jego z olennicy wyraźnie
da aU do poznani, że cnły z wiecu nie wyjd. Mim
gróźb przy ze łem do tołu, z którego mial Tabor przem i ć, i oś iadcz'ł m mu, że zapro zony przyjeżdżam
i pr inę prz ma 'i ć, li tak, by jego zwolennicy zachoali ię pokojnie, by lud zgromadzony po W) łuchani
yd ł ąd. Co się jednak Itało?

Ii.
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W czasie przemówień mówców z naszego obozu zwo.1ennicy Tabora przedtem nauczeni nie chcieli dopuścić,
by Taborowi wytknąć jego z=-ubną i złą tak dla Polski,
jak i dla chłopa politykę fałszu i blagi. Tabor zaś kła·
mał bezwstydnie,
rzucał oszczerstwa pewny poparcI a
swych sprowadzonycb popleczników. Wreszcie k i ~dy i ja,
potem dr. Stróczowski, wreszcie prof. Jenstch zaczęliśmy
wykazywać fałsze Tabora, gwardja p. posła zaczęła krzyczeć j grozić laskami. Zwracam się do Taboru, by uspokoił swoi~h. Ale niesforni uczniowie Tabora oawet już
i jemu samemu mówić nie dali. Sami "Wyzwoleńcy"
swój własny wiec rozwh\zae musieli.
Lud zaś zgromadzony rozszedł się nie zadowolony
i zgorszony zachowaniem tak Tabora jak i jego kliki
Stwierdzam dalej, te Tabor złamał układ prz8d wiecem
zawarty, iż jego zwolennicy zach.waj, się w czasie przemowień spokojnie. W czasie zai przemówienia kłamał
tak bezczelnie, iż z podziwu wyjść nie mogłem, że czło
wiek tak nisko u paść może. Powiedział naprzykład, że
posłowie biorą djety za obecność nil pOiiedzeniacb, pod
czas gdy posłowie pobierają miesięczne pen~je, bez wzglę
du na to, ezy bywają w Sejmie, czy nie. Liczy on ty łko
.a nieświadomośe ludu i nietykalność poselską, którą on
w tak fałszywy sposób sobie tłomaczy. Trudną jest dla
mnie walk a z Taborem, bo chce walczyć, ale uczciwie
i prawd~, a p. Tabor uznaje tylko nieuczciwość i fałsz.

Jóuf

Ma.tłosz.

OBIECANKI LUDOWCÓW PRZEDWYBORCZE
CZYLI

"SZCZERY MACIEK Z CUDZE.J TORBY".
Niemasz to jak być ludowcem, albo mieć ludowca
w swojej okolicy i to jeszcze posła do Sejmu. Jak w całym kraju tak i u nas w Opoczyńskiem jest wielu szczęjliwców, którzy dużo skorzystali od ludowców, ale tylko
na wiecach.
.
W Opoczyńsk:iem przy p ierwszych wyborach Mizera
obiecywał ziemię, lasy, łąki, wszystko, co kto chciał,
tembardziej, że powrócił z Rosji, idzie się wykształcił
doskonale widząc jakto bolszewicy rozdawali. Że to było
eudze dobro, toć dla Mizery ale robiłs to różnicy, boć
przecie swojego nie mógł rozdawać, a i sam przywłaszczył
sobie 2 pary koni p. Pokleskiero. Lecz co komu do teio,
przecież to konie były obszarnika, a Mizera trzym a ł ~ię
t~j zasady: "co twoje to i moje" ale, "co moje, to zasiQ
tobie do tego".
Będąc posłem swojego chowu, nie brakuje mu odwagi: jeździ po wiecach, lży księży, wylewa na nich pt!!no zmyślonych brudów, ale co mu to szkodzi, źe obniża
powagę duchowieństwa w oczach nie tylko katolików,
ale i inowierców? Co go może obchodzić sługa Boży,
jeżeli on twierdzi, że Chrystus był "wisielakiem" , bo go
szlachta kazała powiesić na to, aby chłopi w niego wierzyli, bo im tak księża każą. A jakie bluźnierstwa Mi
zera głosi przeciwko św. Trójcy, to już nie śmiem tego
kreślić piórem; na samą myśl serce się we mnie wzdraga.
Tak bluźnić chyba i szatan nie może.
Na pociechę muszę dodać, że naród w powiecie jest
jeszcze uczciwy i bogobojny, bo stroni od Mizery, oprócz
kilkudziesięciu pijaków.
Ale myślałby kto, że tylko Mizera jest tym "szczerym
llaćkiem z eudzej torby". Nieprawda. Są tam i inni,
z pośród których wybija się Pewełek Lasota. To też jest
nie byle .Macioś", bo przecież i on cbce być posłem, na
ktÓl'ego kandyduje. Mizera dawał ziemie i lasy, a Pa·
wełek Lasota na inny trochę lep łapie ludno 'ć, bo z góry
określa gospodarki gotowe. które będzie rozdawał, skoro
,osłem zostanie. I tak: 20 morgów ziemi z budynkami
i zasiewem, jednego konia, 2 krowy, wszelkie narzędzia

roln ;cze, no i po pół miijona gotówki na zapomogę .
znosi podutki, a nCi\\et pozwruca dłlninę, 8 iasow Ile
będzie potrzebował, nawet i ptasiego '-mleka o
wbród. Takie brednie na każdym", iecu opowiada,
się póź n iej z "motłochu", bo on ;lam nie wierzy
co gada. ZiemI przecIe nie posiada aby mógł da
20 ~g., pieniędzy na zapomogi chociażby z Dojlid
wystarczy, bo one idą na agitację; a C{J tu gadać o
budowie, kiedy ludowcou-e spółki leśne nie odbud
tych, którzy przez wojnę zniszczeni byli, a drzewo
no powędrowało za granicę, bo j~ przehandlowali
na spółkę z ludowcami, ale co to wszybtko -szkod
mądry obiecuje, a głupiemu radość.
A wiecie, kto to jest ten Lasota? To jest
dwudziesto kilkoletni, uauk jeszcze nie skończył i
we czy skończy, bo to coś opowil:lda,ią jakoby mi ał
dobry układ klepek w głov.. ie, a do tego przedodzlł s
bolszewicką - więc wie jak to pluć na sutannę i o
żać wywłaszczeniem. Przekonaniami swemi handl uje
żyd starzyzną. Najpierw miał przekonanie N. Demo
lecz Ole widział tu dla siebie karjery, bo stronni ctwo
miało czem płacić, nie mając pieniędzy kradziony ch,
jest stronnictwem czystych rąk; przerZllc 1 ł się do
cijańskiej Demokracji licząc tu na zyski, leCZ i Cha
nie handlowała Dojlidami, to też Pawełek zwąchał
nosem, że i tu aię nie dorobi, a idea dla niego nie
przeniósł się więc do "Pis$ta". to jest ludowców,
sików czyli DojIidz'arzy, no i tuta.i traf , ł swój do s
tu karjera gotowa, bo kiedy w dwudziestym roku
życzał palta, bo nie miał na grzbiet co włożyć, to d
wspanitlle się nosi i na wiece ort wsi do wsi, od
do miasta, jeździ nie tylko kolej mi, ale stać go
parę koni wynajmować. D ljlidy nd wszyslkc w
a dość jest czynny w pow. Opoczyń kim, Koneckim
domskim, bo to jeden okręg wyborczy. O brudach
proIDltującycb Pawełka L'lsotę, jak był u bolsze",i
wspomnę na innem miejscu.
Przypomi9am sobie, kiedy byłem chłopcem,
dano mi, że prz~d końcem świata będzie jeźdzH
chryst z ognistym piecem i będzie kusił ludzi, by do n
przystawali, będzie im dawał wielkie obietni ~ e, a kto
przystanie, tego wrzut·j w piec (lgni~ty, pod k t óryro
bli będą paUć w dzień i w nocy. Zdstamlwiam si ę.
tem i m ~Ię, po co by miał jeździć Sł1m Aotycbry t, kI
ma tu na ziemi swoicb zastępców w osobacb p
Grlnbaumów, różnych Mos t ków i Djamaodów. A
nawet mieli i piec ol!oi~ty, to któż'ly tu kazał IIJ
, palić pod nim, kiedy ich doskonale w tej robocie ZI!
'1 mogą różne Pawł=łki Lasoty, Mizery, Dury, W
8 Smoły im nie braknje mając żywą
moll( w
stwie, i po cói by mieli straszyć wrzucaniem do p
I ognistego, kiedy ja znam takich, którzy się wy
Vi wierze ojców naszych i tę wiarę wyssali z pier i
swojej, a jednak dzisiaj nietrzeba takich straszyć pi
ognistymi, bo skoro dostał kilkadzi iąt ty ięcy do
szeni, a obiecane mają pół miljona (lak to Jęczmień
Strzelec, to swoje przekonania przenicowali jak starą
potę i zaprzedali swoją duszę za sreorniki Judaszo
Na szczęście więcej na gruncie narodowym prawicy,
z żydami na lewicy.

I

I

WALERON I OKOŃ.
Jędrzejowie

dnia 31 sierpnia
wymi
rzami, ie ma być wiec. Między ludem idzie
"Chłopcy, trzymajcie się, bo oni na pogotowiu mają
Zjawiają się w tlumie agitatorzy Okonia i Wal
i w ipo8Ób zwykły zaczynają cbwalić swój towar.
Na jarmarku w

ła się wiadomość,
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że przyjechał Okoń ze

O·JCZYZNA
Jeden krzyczy: "Ja jesŁem organizatorem stron·
cbłopskiego radykalnego Okonia i mam tei gaze·
- i rozdaje gazety.

5

DOZWOLONA, CZY NIEDOZWOLONA
HOJNOŚĆ P. MIN. JASTRZĘBSKIEGO.

Odzywa się głos: "Ale ten Okoń to bolszewik, przy
P. Jastrzębski przy obejmowaniu wego urzędu zaDąbala, co siedzi w kryminale".
powiedział opracowanie programu gospodarki skarbowej.
Okoniowiec zdradza się, bo pyta: "A co widzicie złe- Lecz wnet te2'0 opracowywania zaniechał, zwłaszcza, że
u bolszewików?" . Chłopom 81~ oczy otwierają...
,I wyborów odwlec si, nie udało, więc trzeba pomyśleć
Wtem wpada agitator z Wyzwolenia i krzyczy: o własnej skórze, trzeba pomóc swym kamratom, socjasłuchajcie tego bolszewika, tego drania, trzymajcie I łom i ludowcom.
jidnego stronnictwa" Wyzwolenia".
Znalazł si~ nawet konik do pomocy - walka z droA Okoniowiec mu na to: "Przecie Waleron i Okoń żyzną.
dno, przecie Waleron cbce przyjść do nas, tylko mu
P. Jastrzębski kazał prosto, bez drżenia w gło ie,
o tych chłopów, co ich w J~drzejowskiem ma, ale wpisać do budżetu: "Na zwalczanie drożyzny - 10 milI jardów marek l
jest nasz l"
Zaczęła się sprzeczka, jeden drugiemu wytyka 'I
Pieniądze wi~c jaź są - komu j dać?
i grzechy.
A więc: dano 350 miIjonów ludowcom,
"Ty pieniądze bierzesz f)d bolszewików I"
dano socjaliltom drugie tyle,
"A ty od żydów amerykańskich l"
dano miljard bankowi rolnemi, schronisku ludow8ów,
Pałkarze uwijają się między ludem, by w razie
dano wrellzci, kolejarzom 2 i 1/2 miljarda na cukier.
przemówić do przeeiwników dębczakiem...
Moż. tam jeszcze co zo tało - to i to i~ je zcze
W tym czasie "delegaci" stronnictwa" Wyzwolenie" da, żeby nie zapleśniało w państwowej szk~tule.
lali listę kandydatów do Sejmu. Działo się to rówAle wracamy do tych cukrowych pieniędzy dla koosobliwie.
P. WaleTon zehrał swoją rodzinę, pomadzał ją bliz- lejarzy. Tu sprytnie się zrobiło - powin zować p. mi~tołu pr~zydjalnego. Gdy od stołu zapytał przewod- nistrowi dowcipu. Oto dwa związki kolejarzy: PolskiWaleron, kto powinien być pierwszy na liście narodowy i Zjednoczeniowy - enpeerow ki zawarli z rzą
w cała jego rodzina zgodnie wrzeszczy:
dem umow~ w prawie pol p zenia bytu kolejarzy.
n, Waleron" ... i Waleron zostaje umieszczony na W umowie tej rząd przyob : ecał tym związkom, że wyda
m miejscu.
dla kolejarzy cukier na kredyt za 2 i pół miIjar4a.
A biedny p. młyn8rz Antoni Równicki, niezmordoObiecał tym dwo:n związkom, a dał - trzech~mu sov agitator wyz~ol e Qiowy, nie miał ze ,obą swojej cjali tycznemu, który z żadnymi żądaniami dla kolejarzy
oy, nie miał za nim kto krzyczeć i dostał się ai na nie występował i żadnej umowy z rządem nie zawierał.
miejsce listy kandyd3tów. Złość go <. bwyciła er- Członkowie więc tych związków, które ów cukier wyna, rozjuszył się srodze, nawymyślał czcigodnemu jednały, do taną fi2", chyba że ię zapiszą do kooperaniu i przerzucił się odrazu do Okonia, na wiec, tyw "czerwonych".
zjeździł p. Walerona jak się patrzy.
Aby "swoi" - to jest socjaliści lub ludowcy - oto
Takie lo widowiska dają Wyzwoleńcy i Okoniowcy, basło p. mini tra.
to ą o rońcy ludu, którym o jedno idzie, byle na
Wobec tej lewicowej hojności p. ministra połe
ych posłusmych karkach cbłopskich zajechać tam, czeń twa żąda wyświe tlenia całej sprawy - czy plemąSejmu, gdzie się ma władzę i żJób rządowy.
dze skarbowe maią iść li t łko nft Rn~jflli ty" . 1 owOb cny.
co
't cję cz t
i n z
c ni drotyz y
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OJCZYZNA

BACZNOŚĆ, GRÓjECKlE I
Dnia 28 września (czwartek), o godzinie

~
~

Z LISTÓW DO GAZETY.

12 ej, w sali
[{omparżów pow. Wloszczowski. Dzielimy się ~
Domu Ludowego w Grójcu odbędzie się walne zebranie ~
Rady Powiatowej Związku Ludowo-Narodowego. Człon ną wiadomością z czytelnikami, że po krótkiej a cię
kowie Rady, stawcie "Się licznie. Sprawy bardzo ważne. chorobie zmarł 13 wrzeioia Piotr Szymański. opa
św. Sakramentami. W zmarłym tracimy dobrego oby
Zarząd Powiatowy Zw. Lud .. Nar.
tela i działacza społecznego.
Niech odpoczywa w spokoju! .

WALKA Z KATOLICYZMEM W BOLSZEWJI.

Z PojtJlowie. Wieś Pojałowice w powiecie -Mi
J. E. ks. biskup miński, Zygmunt Łoziński, udzielił skim położona przechodzi bardzo ciężkie koleje los u,
przedstawicielowi biura 2"azetowe2"o następującego wy- oto kilkanaście lat temu, prawie połowa wsi padła or
wiadu w sprawie położeOla kościoła katolickiego w swej żarłocznych płomieni. Jej mieszkańcy wówczas p
bardzo dotkliwe straty w dobytku, mieniu. W kilk a
djecezji poza granicą:
Sądząc po wiadomościach, jakie otrzymuje ks. bipotem ledwie na "ruzach wybudowano nowe
skup z za granicy, władze sowieckie prowadzą nadal zde- znowóż nieubłagany i mściwy los zsyła nowy
cydowaną i systematye~ną walkę z katolicyzmem. Poza
l znowóż rozeszła się niemiła woń tlących się zglisz
grabieżą kościołów władze sowieckie zmuszają paraf je
Od tej chwili minęło nie wiele lat, aż tu około
do podpisywania traktatów dzierżawnych na kościoły. łowy sierpnia b. r. spaliły się dw ie zagrody z c ały
Do zawierania tych umów bolszewicy powołują specjalne zbiorami. Lecz pożar ten był tylko niejako wstąpe m
komitety parafjalne, pomijając całkowicie księży. Jest to wielkiego nadchodzącego nieszczęścia.
świadome godzenie w powagę duchowieństwa i dążenie
do usunięcia go na plan dalszy w życiu religijnem.
Oto dnia 4-go września b. r. w zagrodzie SlCzepa
Najwi~k8zą uwagę zwrócili bolszewicy na tępienia Pasińskiego wszczął się 2"wałtowny pożlJr, który aO:SZ l:.b_
objawów religijności wśród młodzieży. Zabraniają mla- nie zniszczył 10 domów, 8 stodół, oraz wszystkie za
nowicie wstępu do kościołów osobom liczącym mniej niż dowania 2"ospodarskie. Nl'ldto spaliło się mnóstwo
lat 18. Młodzież szkolną zaś zmuszają do wst~powania dzi rolniczych, oraz w płomieuiach żywcem upiekły
do organizacji komunistycznych.
trzy krowy i wiele drobiu. Z roszalałych ptomieoi nic
Bolszewicy stosują metodę czę~tych aresztowań ur.atowano,. gdyż ra~unek był n~e m.o~llwy z p'Jwodu
i wywoienia księży w celu usunięcia wiernych od wpły- I leJąc~g.o wlat~u . Pozar wyrządZIł mllJo~owe .straty.
wu kapłanów. Sądy bolszewickie wydajłl wyroki nace- II kanascie .rodzlO p~zosta ło .bez. chleb l I dachu na glo
chowane wybitną zawziętością i nieludzkością.
Rozpac.z l nęd,z~ ?16 do oplsama.
..
.' .
. NI~SZ~Zę~lt.wl pogorzelcy ~ole c.ł ~ą SIę pamięCI l
Niedawno osk arżonych o opór władzy sowieckiej
sk zano na 3 do ~ lat robót przymusowych, jedlłego zaś łoslerdzlU htosclwych ser.! wspołbra cl .
iędza na śmi erć. S ąd ten odbył się w Mińsku. Wszyscy
Franek z pod Miechowa .
s zani ksi ę ża zostali wywiezit' ni do Mosk wy, a Mi ńsk
ze tał bez ducho w ieństwa k atoli ckiego.
Tego rodzaju . postęp o w an ie wy w o ł u j e wśród ludu
r kcję. Lud doprowa dzony do rozpaczy broni swy ch
iątyń od bezczeszczenia i przywiązuje się tym mocniej
\V sobotę, 16 września, wylosowany w~tał nr 1,580,1
do swej wiary.

I

MILJONÓWKA.
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15-g0 do 29-go
września.
.

l.
echn-

'.

I

I o godz.WŁOSZCZOW
A - 16 października
poniedziałek
11 ej w sali wikarj at u. Zaproszenia
wyw

będzie

Sprawdzajcie w Urzędach gminnych w tych dawał przy wejściu na salę p. Śliwiń!>kI.
tygodniach, czy jesteście umieszczeni na
DALES~YCE p. Kiel.e(;k i - 18 października w śro~ę
wyborczych; czy wasze dorosłe dzieci, o go~z. 11· ej rano w sah domu. ludowe~o. Za proszem8
.
. . ó ..
t l"
.? będzIe wydawał p. J . St acburskl.
Dl, ZnajOmI
r
wDlez
zos
a
l umIeszczeDl
SZCZEKOCINY
Wł
.
, .
. .
p.
oszczo wslnego - 19 pa zdzler• •
SprawdzaJCIe, czy me został umieszczony nika we czwartek o godz. 11 rano w sali Straży Ognielistach wyborczych jaki nieprzyjaciel Polski, wej. Zaproszenia będzie wydawał p. Wł. Śliwińakt
''' .. nie ma prawa głosowania?
SNOCHOWICE p. Kielecki 20-go października
n

..

w pią t ek () "odz. 11 rano.
p. Fr. Kałuiyński .

.....-"..r_·......-..r_-......-..r_.......---r_· ..:y;-~-...~

1 "''''_~'L-~~_-, -_~_~

Zlłproszenia oędzie wydawał

Na zebrania te zapraszamy wszystkich naszych
zaufania, czytelników "Ojczyzny", oraz wszystkich tych, którzy pragną zwycięstwa dobrej i katoliekiej
y
s=p=r=a=w::=.====================

BACZNOŚĆ!

mężów

Zbliża się ch\~la wyborów. Dnia 5 i 12 listopada b. r.

łee zt:ńst\\

o p Glskie ma rozstrzygnąć przez oddanie ,
głosów o losie P aóstwa Polskiego i narodu. Do ~----------------------------------------ważnej czynności musimy należycie 'ię przygotować. :
tej myśli w okrę gu Miecbów - Olku·n odbędzie ię I :
b. asystent kliniki Uniwersytetu Charkowskiego.
:
zebrań uaszych mężów zaufania i zaproszo·
ł
6
gOŚ('I . Na zebrrlniaeb tych sprawy polityczne i wy- l I
CHOROBY SK RNE I WEN&RYCZNE
:
refero'ól ać hęr1ą':
, : badanie krwi na syfilizm (Wass.rmann). :

r

I

Dr W AC LAW KALINOWSKI:

l

poseł TabaczJński i red. J. Matłosz.

Zebrania odb~·dą Rię tylko za zaproszeniami w nauj ący ,· h ruie.!>"co\\ o5da(;h :
NOWE BRZESKO pow. Mieehowski, dnia 24 wrz eś
w nitdzielę po tiumie, w lokalu nomu ludowe~o.
proszenia będzie wydawać p. Józef La~kows\{i.
PROSZOWICE - 25 września w poniedzi'\łek o gf)nie 11 e(przed południem. Zaproszen a będZie wydawcł
Pi0{r Tom8e:'lklewicz.
SŁOMNIKI 26 września we wt r rck o godz. 11 ej
południem.
Zaproszenia będzie wyda-wał p. Bow KcwaJski.
SKAŁA pow. Olkuski 27 września w środę o gcie 11 13.1 rano. Zaproszenia wydawał bftdlie p. Renner.
brH nie ol)hęl1zie SIę w domu ludowym.
OLKUSZ _ 28 września we czwartek o godz. 11 ej
o. Z"vr' ~;zenja wydawał będzie p. Jl:In 2eJaw ki.
PILICA - 29 wrze śni-t w piątek o godz. ll -ej rano.
nHl będZIe wydawał przy wej"cip na alę \ ; domu
lowym i w przeddzień zebrania p. Ludwik Glir. ki.
MIECHÓW - 30 \uześn · (l. w ~obotę o godz. 11 ej
o w . ali To~. ,,:\1Iot" " ZHprosze nia b~dzie wydawał
Htnryk Z l'! p(1rsliJ ]' p. Kret kowski.
Tl:I lde same zebrl10ia oobędą się w o k ręgu wybor"
in : Kielce - Jędrzejów - Włoszczowa, równiei za za- .u"·r·..,,,iami w następujących miejscowościach:
WODZISŁAW ' po\v iat
Jęarzejowski 1 go paź
erniku w DlCdziellt po umie. Za pro zenia bęt.zie wywa ł p. Augustyniak.
JĘDRZEJÓW - 2' października w poni 'działek o go
ni e II-ej ranu w sali wikarjatu. Zapro5zeoia będzie
)da~ał p. Jan Wechowj{'z.
KIELCE - 13 października w piątek, o g. 11 rano
sa lt RlIt,otlJików Chrześcijan ul. 3 i\lllja 1 r 1. Zl:I pro
la będzie wydawał Sekr. Zw. Lud.·Narodowego (red.
yzny").
MAŁOGOSZCZ pow. Jędrzejowski -14 października
obotę, o gO<lz. 11 rano. Zapro zenia będzie wydawał
Józef Nowaczeli.
BODZENTYN pow. Kielecki - 16 października w po ·
~-" l<n<;ln. o godz. 11 rano. Zaproszenia będzie wydawał
Wędzikow8ki.

l:

i

Przyjmuje do godz. 9 1 :\ rano i od 21.2 do 7 po polud. •
KIELCE. uhca Kolejowa 5 (I,sze piętro) wprost poczty.

...

:

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

ursa Muzyczne im. St.

•

oniuszki •

Kiplee, ul. Tadeusza 11.
Ka'lI'e larja 7koł,' rozroczęłil zapisy ka ndydatów ,lo kIn :
fortepi3no !U!fC~, krxypiec i wiolonczeli.

Dla ziimie,"(!owych

wykład

raz ua tydzieo.
Dyrektor: "OLSKI. •

na f ndusz wyborczy
Chrześcijańskiego Związku

. edności

arodowej.

Zebrane między znajomymi pieniądze
przesyłać
ożna przez Pocztową Ka
Oszczędności w każdym rzędzie pocz.
za r t 00.733.

KALENDARZYK.
24

25

wrzesień

26

.,

21'{

.
.,
.

?_I

29

ao

.

-

-

niedziela
poniedziałek

wtorek
środa

czwartek
pi tek
obota

-

N. M. P. od w. k.

Bł. Ładysł.

z Gie1n.
C) prjana, Ju tyny
Koźmy i Damjana
Wacława kro m.

Michała Archanioł

Hieronima.

Dnia 24 września, jako w szesnastą niedzielę o
wiątkach, Ewangelja św. Łukasza, rozdz. 14. P. Jez
uzdrawia w obotę człowieka opuchłego.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Naczelnik

Państwa

w Rumunji.

Rumuni skorzystali z przyjazdu Naczelnika Państwa
Polskie"o, by narodowi naszemu okazać uszanowanie
i życzliwość. Król Ferdynand w mowie swej w czasie,
uroczysteio przyjęcia podniósł to, że wizyta Naczelnika
Państwa w Rumunji zacieśni jeszce węzły sympatji i są·
siedzkich stosunków, które łączą oba narody.
Sprawa leritymowania się przy wyboracIl.
Jak się dowiaduj emy, w celu stwierdzenia obywatelstwa polskiego przy. reklamacji, wystarczy dawny paszport rosyjski. metryka, dokument wojskowy. Paszport
okupacyjny jest ni.ważny, bo za czasó w okup!lcji nie
przestrzegano należy cie formalnoś c i paizportowych.
Podc7.8A "am ych wyborów j u ż ni e trzeba będzie
przedstawiać żad nych dokumentów obywatdstwa, lecz
tylko dowód, że si ę jest wybo rcą, umieszczonym na liśc ie.
Wystarczy nawet przy t ern jakikolwiek dokument toż
samości, nawe t paszp ort oku pa cyjny.
Na Kresach ud ało się dopilnowar terminów przepisanych kalenda rzem wyborczym, aczkolwiek było to tru
dne z powodu zlej komunikacji. Podobnież w Małopols ce
WEe~lOdniej przeprowadzono całą proce d urę w porządku
i w terminie.
Ministerjum reform agrarnych.
Rada min istrów przyjęła projekt o prze mianowaniu
Głównego urzędu ziemskiego na ministerjum reform agrarnych. To nie spowodu je większej reorganizacji wewnętrzoej.

Propaganda ta popierana jest przez gazety lite wsk
Projektowane są demonstracje. R6wnieŻ'-i w Lidze
rodów Litwini oświadczyli, że o tyle Niemem będzie mó
być um~dzynarodowianym w myśl traktatu wersals kie
o ile sprawa Kłajpedy i Wilna będzie załatwiona wedl
życzeń litwinów.
Stany Zjednoczone a sowiety. .
Z Waszyn~tonu donoszą do 'pism londyńskich,
rząd Stanów ZjedIoczonych okazuje pewne obawy z p
wodu wiadomości o koncesjach przemysłowych, nadaw
nych przez bolszewików cudzoziemcom, z czPgo nie k
rzystają obywatele Stanów; ten wzgląd jest niewątpliw
jednym z ~łównycb powodów do projektowaneg) wysl
, nia 110 Rosji komisji rzeczoznawców technicznych i ha
dlowycb.
:
Ambasador Stanów w Bf'lrIinie wystos ') wal do rzą
sowieckie~o zapytanie w sprdwie przyjęcia tej korni
w Rosji. BJlsze,vicy odpowiedzieli, że zgadlają się
przyjazd t akiej komi s ji, lecz żądają, na podstawie pra
wzaje ·nności, przyjęcia w Stanach komisji bolszew ICki
która miałaby badać tamtejsze sto~unki. Inaczej. powi
d a ią, gonność Rosji jako państwa będzie na szwan k n
f H ż ona. Oczywiście, bolszewicy nie maią co badać w 8t
n heh, gdyż w zelkie informacje można z każdego cywil
zowanego państwa otrzymać ' inną prostą i krótszą dro
I u ~ mi e cba im się natomiast możn ość wysłania do Stan(
I kt óre dotychczas bolszewików odsyłały, w swojej karo l
I rzekomo handlowej, a w istocie rzeczy propagando wej .
I
Rząd Stanó,v Zjednoczonych nie ma zamiaru na.d
I w a ć swoj t>j komi ~ji jakichkolwiek p t- łnomocnictw pollt
cZllych; ma on ł ograniczyć się wyłl\cznie do zeb ran
d anych ekonomicznego i handl owego charakteru, żel>
obvwatele Stanów w SWJ ch stosunkach z Rosją mie li m)
ność oprzee się na faktycznym, sprawdzonym materjal
Z zamiaru wysłania komi~ji widać jednak, że sztuclk
b oI zewicka z koncesjami nie daje spać kapitalistom 1
granicznym i dział nawet na dotychczas trzeźwo zach
wujących się amerykan.
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Ustawa ta bowiem jest tylko zastosowaniem się do
Konstytucji, która n ie przewiduje innych organów administracyjnych z zakre em kompetencji G. U. Z., jak ministerjum.
Wielki wiec katolicki w Katowicach.
Dnia 8 września w Katowicach odbył l'ię wiec ka·
tolicki przy udzial~ 30000 ludności. O godzinie 10 rano I
Konferencja w Pradze.
odbyła się na boisku przy parku Kościuszkowskim m za I
odprawiona przez ks. Kapicę. Po nabożeństwie uformoW Pradze odbyła się konferencja pań tw tak zW
wał się pochód, który ruszył ku rynkowi, gdzie z trzech II nej Małej Ententy, czyli Czecho łowacji, RUD'!unji i ~
mównic wygłoszono przemow y. O godz. ! po południu gosławji. W konferencji tej. bardzo ważnej dla loso
odbyło się zebranie, na które m przemawiał ks. Kubina,
Europy środkowej, bierze równiel udział i Polska prze
dyrektor Natkarz i poseł Dąbe k na tell1at: K o ściół a pań· swoich delegatów.
stwo, Kościół a szkoła, akcja katolic.ka. Jednocześnie na
Emeryci wojskowi.
dwóch innych zebraniach wy~łoszono referaty na ten sam
M. S. Wojsk. opracowywa już rozporządzenie Vi}
temat. W ciągu obrad odczytano telegram od Ojca św.
konawcze
do uchwalonej puez Sejm woj kowej u ta W
z błogosławieństwem dla zjazdu.
emerytalnej.
Aby .iuż obecnie, to zn. zanim wspomn ian
Zjazd zamknięto o godz. 7· ej wieczorem. Przvjęto
szereg rezolucyj, a między inne mi rezo lucję wyrażającą ustawa będzie mogłlł być wykonvwana, przyjść z pomoc
emerytom wojskowym. M. S. Wojsk. zainicjowało prLY
współczucie dla lu d ności pol kiej, prześladowanej na Slą
znanie emerytom wydatniejs1.ych zaliczek. I tak emery
sku opolskim.
z wojska pol kiego mieliby otrzymać pró~z tego, cO lU
Wykluczenie sprawy wileńskiej.
, obecnie otrzymują po 30 tysię<:y marek, za' wdowy ~
Piszą z Genewy, że 7 b. m. komi ja do kwalifiko
emerytach prócz tego, co już obecnie otrzymują po .
wania nowych wniosków na pełne po iedzenie Ligi Na- tysięcy marek, a sieroty po emerytach, prócz tego, c
rodów w Genewie obradowała . nad żądaniem litewskiem otrzymują po 25 tysięcy marek - miesięcznie.
wniesienia kwestji wileńskiej na obrady Zgromadzenia.
Emeryci z byłych armji zaborczych mieliby otrz
Po rozważeniu noty A kenazego, zawierającej argument y mać prócz tego, co już otrzymują, na razie jednor
przeciwko wniesieniu, i po długiej dyskusji komisja za- zowo 100 tysięcy, wdowy 50 ty ięlly, zaś sieroty 25 ,ty
opinjowała, aby kwesję wileńskat, jako pór terytorjalny,
sięcy marek. Ministerstwo Skarbu zajęło - jak się r OVl
wykluczyć z obrad Zgromadzenia. Natomia t kwestję
nież do ;viadujemy przychylne stanowisko w tej pr
mAiejszości w Wileńszczyźnie komisja przekazała komisji
wie. Wypłata zaliczek odbywałaby się w bieżący
szóstej Zgromadzenia (politycznej). Komi ja zósta za- miesiącu.
opinjuje w sprawie jej wniesienia na Z{Tromadzenie.
Straszna staty tyka.
Litwinom zachciewa się Kłajpedy.
Jak doao zą z Rygi, od cza u w y buchu rewolu ~
w Ro li zginę ło na rozkaz czerezwy c zlłjki ogółerłl 1 mi
Dono sz ą z Kowna, że w ostatnich d ia h ' okolicy
Kłajpedy uwija się wielu agitatoró
litewekich, którzy ljon 166 ty . 118 osób, wtem 6.775 n<Mlczycieli. .80~ le
rozpoczęli szeroką agitaoję za złączeniem się z Litwą.
karzy, 1.243 księży i 355 ty . 250 osób z intt:liiencJJ.
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Całkowity zakaz sprzedaiy alkoholu? Prawdopoboie w związku z W) borami 110 bejmu rząd ma zamia r
d? ć .zakaz sprzedaży napojów spirytuoowych na su,'t!
god m. Zakaz ten ma wyjść w kOlicu b. mit'lSią c a i ma
ać HŻ do wyborów do senatu.
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'ci widnieje napi narodowośd, które utworzyły obec·
nia blok m1lit!j zości narodow~ ch. Obrazt!k taki zamleszczony w t ydoW'i-<it" m pi~emku prZt' d tRwia włtlkę mniej·
szości Dł:trodowej JUz uie z "elldecją", a z blokiem narodowYIll. z Pol ką naroC1ową. W ten spo~ób żvdzi i ich
przYJa~iei~ ~ bluKU "-yobraiają sob,,, rO Lprttwę wyborczą.
. Plę~C lY~OIAt , ka to ' V'?tH,I dla obozu na odowego.
PamIętac nalezy o tych, ktorzy przy pomocy tej pięści
chcą nadal rządzić krajem: sncjsli 'ci, ludowcy, enperowcy ..•

wybory. We Lwowie oob}ło f-ię
bra ~l1e nauczycieli, ktorą uchwalili wezwać ogcł nazyclelstwa polskiego szkól powszechnych, by zedł I
Stan zb.lOr?w I za81e~ów. Głowny urząd litatystyu,li ~ w ra';"ię z ~om.itetem wyborczym jedn o ści nurodo· II ~zny ~omun~kuJe na~tępuJące dar e o tanie zasie~ów
J I przeciwstawił Się kandydaturze klagowej lewił·y. _
I o 7bl?rach..
"
.
.Mle ląC lerplen. naoioł odznaczył ię dUŻIl ilością
rom!ldzeni zażądali, by komitet jedności n!lNdoweJ
zględnil żądanie nauczyciel twa szkół powszechnych opad~~. ktore narazle znaczniejszych szkód. pozo tająby w2.iął na swą listę jednego z pośród nauczycieli.
cym Je 7cze w polu, gryce, prOtiU oraz okopowiźmie nie
' .
. ,
. . I wyrządz i ły, przeszkadzając tylko i opóźniając przęt zbóż.
'. Zony WOJskowych. Jak w.Jadomo, wOJskowI Ole Jakie Iiltraty wyn I kły dla uprzątniętego zboza z powodu
a.Ją prawa ('zy~nt'~o gł~) OW80la prly wyboracb .do
nadmiaru wilgoci ustvIić jeszcze jest niemożliwe.
J,lIJ u. U.,tawa. Jedna~ Ole pozba~la tego p~aw!łr ZOil
Przypuszczlllny prze iętny zbiór o\{opowizn i nieoJskowycb! an~ Ich co.re.k lub ~y.now peł~?I~tolCh . f.ym. których innych ziemiopłodów w końcu bierpoia dla całe'
a,sem w mek!orych. mleJsc.oW(1IilCI~C~ pgml,JłJl~C nazwlslca I Polski da ziemniakowokoło 2 miljonów tonu (tonna 8ta~
oJs kowych, me umJeszc~aJą nli lIŚCie takze l~~ .żon. Za- nowi 10.korcy), co stanowi 167 ~roc. zbIOru 1921 rolcu
tereRowane osoby powInny zawczasu zwroClc na to i buraków cukrowych około 2 i pół miljona ton n co staagę.
( nowi 218 proc. zWoru 1921 roku.
'
Wejherowo. W sobotę, dnia 26-~o sierpnia, ba \\ ił i
.....
Wejherowie były minister skarbu p. Mi ('nbl ' ki. W ho I .
OlbrzymI ~rodz:aJ. na Jabłka I ~Tuszkl w Czechach.
u Odbywał się właśnie zjazd delt!gi:ltów Ghr7.eś('. Naro
,donO~~q dZ I~ n.OIkl <:.zeskl w ~Y,m ro.ku obrod~iły
wego Stnooi , t 10\0 a RCJI iczego. Samorzutnie Lrllłdzono
,Oll'WldzlaO) (j I l a~ po ob grusze) Jł1błome. OgrodDlCy
wledz~ co począc z tuk.ą m.asą OWOCOWo w zy cy boMichalskiemu olAta<-ię wyraiono uzna ,li i SHrt t: ('ZOą
dziękę za tak wytr~ałą i owoc0'i Vr,lCę p. ministrtL
:~em. wle;~ .a~ ze "y P?~ladaJą wla~ne o~r?dki o;vo o:
P. Michalski wzruszooy tą !lZ 'zerą i niekłamaną
. '. c?ły Ol Z~pd o .... O('ow n ie da lę w mialitac
piernpatją w serdflcznych i!łowacb podziękrJwał za tę miłą OI ęz y <" .• W zw ~ąz\cu z te 11 oczekiwana jf'it wielka zniżtak niespodziewaną owację.
ka ce '} Jabłek I grll .. ze .

...
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W ręce żydowsko pruskie. D o noszą z Rozwadowa, J
Strassburg ,- aby bandeI 8zedł. W odzyslulOym
odbył się tam tłumny wiec, na którym uchwalono na. ~ prze/. Fr?nC' Ję ~ trH ~b u rgu odhvła lę w tyth dniach
ępuj~cą rezolucję: "Z~brani mies1kańcy Rozwadowa ?r:(·zy .ti) Ć o I~' 11 ,Cia na pl 14Lł B.·oli p JmnikH, wyo'lraokolic:wych wsi zakłgdają j&knalenergicznieJszy pro- zaJąC'e~o Mars,ljallkę 7. . ~yryut nA poci tawle pierw zą
t przeciwko pr7.edllniu i oddzieriawienlu pl1ństwowych
trofą te:,!o łyooe~o OO!! " r:IH rolucy Jn go, a obecnie nakła dów drzewnych 'N Kempie koło Roz~ado a żydo. rodo"'o fr~n(,u'lkl~go hy rr n.u
o pruskiej firmie z Bytomia, przecbrzczouej nil "górno.
.
Zaledwlt~ pom01k. olf łU01 t ~ . ~ j uż - nade zło z Berką s o ółkę drzewną". Z4 da ją odd ania tych zakładów 110a do St~a~ burfla klIka .k~tyn fi urek będących Wlt'r·
tedsiębiorstwom poiskim, któreby dały gwaraou! ę, żo nem podobleo twem w z.mm .l le~iu rzeczon go pwmOl a.
ełnią woje zadania wobec pa.i twa i narodu polsłne~o. a sporzą.dzon ,. ch w . toh'y N mlec.
ZWled zaJ.ą c V. "WII~C odnie~c~ony tr~ burg nabywłlć
brani ustrzegają, że oddaoie pań twowych zil kładow
le v.nych żywiołom niepolskim. /Ooie w obeco m cza i~ b~dą te '!pamllł!kl . uzmy. łaWI8Jlłce patrJotyzm fran cu ki,
wodo~ać niepożądłlne na tępstw,,".
Ole pod~jrz.ew'Jlł c wenl , ze l\ one wyrobami niemieCKimi.
W zędzie ich kochają. Według doniesień z Mo k .y

dzi zamordowali kilku tud~ntów, wskutek czego wychły rozruchy anty:!ydowskle.

\Vi~zienie ameryka. kie rajem dla więźniów Nie-

dawno

z~ar.lył . ię ciekawy w~padek pewn mu ęd~iemu

amery~an kiemu, który za I\dZlł 08,arżonego o za boj two
zbrodOlarza na dzie ięć lAt 'A i ~ 7 i nia •

W Amer) ce coraz bardziej rozwija ię ruch ant y.rnicki. mimo, iż lic~ebnie tydzi tan.owią ł proc. całej.
kaz~n~ z~rócił. ię z !,<-:~z i ękO aniem za wyrok
noścI; przyczyną jest zachłanno ć zydow ka.
I nadm i emł. ze Ole mogłby WI~'C: ruil zeg
życia niż tl)
Wielkie 'Ikupienie żydowskie w niektórych o ·rod· któr go czeka w naj bili zych dtie ięciu latach.'
,
~b (np. w, ~ew Yorku,. gdzie i.ydzi tł:tnow~ą 2~ proc.
.
. Zbr~d~i ".rz widoc1~ie . wyz~j ceni znakomite urzą
?łu ludooSC1) wywołały I w krajU przy łowIowej wol o d~e01~ ~'ęZ:l e n Hmerykan kiCh, OIL honor i \\ 0100' ć. I totSCI odruch 8ł:tmoobro~y i łatwy ~o zr~zu,mie~ia niepokój.
Ole w~ęzleOla ta?l~e.j'ize ą ~. t~tnim wyrazem tro ki o wyPow tał też prOjekt ograOlczem8 IlOŚCI tudentów g!:J dę I dOl7o doo !:l Ich prteJ '.! Iow\ch mie zkańców.
dów w Uniwersytecie w Harvard i w Akademji Mor jej.
. W~ęźo~owi~ mają ła ,je teatry i kiaotetttry. UrląNa niepokojącą przewagę żydów w flnl:lll ach i in· dzaJą rowmeż koncerty 'hóralne i r icie traloe. Naj ' ięk 
ch dziedzinach życi~ a!Derykańkiego. oddawDłt z~ra~a !;zem ~~wodz ni~m cie zą . ię je~n8k porty. Wi~źl1iowie
agę znany amerykans'(l przemy łOWiec F rd. Dają lę upr~wlalą bok I rozgrywają między obą zampivuuty
}szeć głosy, żądające zupełnego zamknięcia Ameryki grają
tenni a i piłKę·
'
d napływem iydów emigrantów z Ro ji i Polski.
Wielki pożar magazynów bawełny. W Warszawie
W całej Palestynie agitatorzy arab cy nawałują do
~ybuchł
w fab,ryce wyr?bów bawełnianych "Wola" gro.
lwzględnego bojkotu żydów. W niektórych miasta<:h
zny
pOl:ar,
ktory trawl~ magazyn mie !czący kilka et
y zlo do rozruchów.
bel bawełny. Z <;>łan~ jednak uratować je zcze część
Pię~ 1ydowska. Niech czytelnicy wyobrlłŻą obie
ba .lny oraz
ledm magazyn dzięki CZf\JllU fabryka
lępujący ohra.zek: Wielka p'ęść wali w twarz polak~
będZle Dadal czynna. Straty wyno zą około 500 miljonów.
marek.
óre~o oznaczono słowem "endek".
d każdym palcu
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Hojny dar. Przemysłowiec warszawski, p. Mi. Trip·
pellbacb, postanowił ofiarować kamienicę swoją przy ul.
Ceglanej Nr 1, wartości około poł miljarda marek, jako
fundację na wieczne czasy dla młodzieży rzymsko katolickieco wyznania, uczęszczającej na uniwersytet i polio
technikę.
Ofłąrodawca zastrzegli, iż dom ten nie może być
sprzedany, ani też na eel inny użyty. Winny być poczynione kroki celem zniesieuia przez władze w stosunku

do domu niniejszego przepisów o ochronie lokatorów,
aby dom mogła zająć młodzież z wyższych uczelni.
Zarząd fundacji mają stanowić: rektor uniwersytetu
jako preze!5, rektor politechniki jako wieeprezes, słuchacz
4 go kursu wydziału budowy oraz słuchacz 2 go kursu
prawa. Mieszkaniu mają być bezpłatne podcws studjów,
lecz z warunkiem pokrycia kosztów na t. zw. "świadcze·
nia'" Natomiast po Jatach 10 każdy 8łuchacz, który ko·
rzystał z lokl1lu, obowiązany będzie zwrócić wartość ko·
mornego, z sum zaś zwróconych ma być tworzony fun,
dusz na budowę domów akademickich ai do zupełnego
pokrycia potrzeb w tym kierunku.
Darem tym pragnie p. Trippenbach uczcić ze swej
strony akty złączenia Górnego Śląska i Wileńszczyzny
z Polską.
Pomoc Ameryki dla Rosji. Amerykański Komitet
Ratunkowy obchodzi roczny jubileusz swojej pracy w Rosji.
W tym okresie instytucja ta iprowadziła do Rosji: 45 milj.
pudów zboża, kukurydzy i innych ładunków żywnościo·
ych, ratując od śmierci głodowej 10 miljonów z górą
głodujących. Na zakup ,żywności dla ludności głodu
'ącej Komitet wyasygnowat 118 milj. 996 tys. rubli w zło·
cie, z których rząd sowiecki wpłacił 22 mil. 866 tys.
Obecnie na obszarze Rosji sowieckiej jest czynnych
18 ty/!. 200 jadłodajni, które karmią 4 milj. 200 tys.
dzi ci i (j milj. 300 tys. dorosłych. Jadłodajnie te obługują 21 tys. miast i wsi.
Oprócz środków żywnościowych Komitet Amerykań
ski sprowadził do Rosji 100 tys. pak lekarstw, 500 tys.
~
par obuwia. 166 tys. kompletów ubrania, 50 tys. paltotów, 33 tys. kołder i 500 tys. 400 par pończoch. Ma.
teriały te zostały rozdane ludności.
Ze smutnej doli Rosjan. Dnia 3 b. m. znaleziono
w lasku pomiędzy w ią Saute i Adamów Nowy, pow.
łódzkip.go, kobietę· wisielca. Jak eię Da tępnie wyjaśniło
je t to Wiera Strumiłow około 25 lat, Rosjanka. Przy
trupie znaleziono flaszeczkę wódki oraz karlkę ze sloami: "Ja jestem R08janka, która niema nikogo na świe·
cie, proszę więc, niech gmina zajmie się mojem ciałem.
Wlera SŁrumiłow.
Niezliczone tysiące ofiar huraganu. Angielskie ga·
z y donoszą o okropnej katastrofie w Chinach. Mia to
portowe SWłltan, leżące w prowincji chiń kiej K wantung
u ujścia rzeki Ban, znikło z powierzchni ziemi. Przyczyną
katastrofy był huragan o niebywałej sile, który trwał
przez cał'l dobę. Już w nocy niedługo po wybuchu, burza
zDlszczyła elektrownie, tak, że w całem mie' cie zapano
ała nieprzejrzana ciemność. Dało to powód do ogólnej
paniki, która pociągn~a liczne ofiary w ludziach. Pod·
czas, gdy szalejący wicher zrywał dachy i rzucał je jak
pióro oa ulice, łamiąc z przeraźliwym hukiem i ogłusza·
jącym trzaskiem ogromne belki i krokwie, bezprzytomni
le8zkańcy, blizcy obłędu, wYikakiwali z okien I balkonów i szukali w panicznej ucieczce zbawienia przed zagłłldą i zniszczeniem.
Równocześnie z burzą lądową, szalał huragan na
morzu. Wielopiętrowe fale podnosiły się na wysokość
domów i z szumem zalewały pomosty i urządzenia port we, łamiąc i pogrąiając Wlz1stko pod wodą. Zerw ne
z kol wicy okr~ty padały efiar~ rozhu.kalleio żywioł,,_

Y
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Z biegiem czasu zbierająca woda Hana zaczęła
lewać niżej położone dzielnice Swatanu, wypędzając sI
tąd oszalałą z przerażenia ludność. Całe -gromady m
kańców w bieliznie nocnej gnały nlicami pod
deszczem, w nieprzejrzanych ciemnościaeh
dokąd i niewiadomo poco. Krzyk szalonych był
szy od huku piorunów i ryku fal.
Europejska część mia8ta, położona ponad chińską,
znała również uszkodzeń i przedsta,,?ia dziś opłakany wi
Ofiarą tej wielkiej katastrofy padły tysiące
pogrzebane pod gruzami rozwalonych domów lub po
żone w toniach morskich.
Ogólnej ilości ofiar tego nieszczęścia nie można
tyczfIs obliczyć. Co udało się ustalić, to jedynie
rannych leżących w sz:pitalaeh, - która może w
przerazić, nit najgroźniejszy opis tego kataklizmu.
nionych jest mianowicie okoto 30.000. Miasto
przestało istnieć.

Świadek w sukniach kobiecych.

Szczególny

przybrała rozprawa sądowa przed sądem berlińsKim. Pe
właścicielkę hotelu oskarżono o tolerowanie podejrza
schadzek. Prokurator iąrlał ukarania podsądnej z
powodu, że oskarżona nie mogła mieć wątpliwości co
płci swych gości. Na to adwokat powołał przed s
pewną niewiastę, siedzącą na ławie świadków, i
jej przesłuchania.
Ku zdumieniu obecnych, pokazało się, że

niewiasta jest mężczyzną. Był to pewien aktor, n .. ~, .. h,··"
suknie kobiece, który należał do bywalców owego
telu. Wykorzylltując ogólne wrażenie obrońca
o uwolnienie podsądnej, gdyż jeśli ('ały sąd nie
w kobiecie mężczyzny, to skąd ona - zwykła ś
niczka - miała posiadać bystrzej zy wzrok? Sąd ZIł
dzony uznał słuszność mowy adwokata i oskarżoną u
W

Polowanie na żmije w Czechach. W lesie
Nowego Iczyna w Czechac:h zauważył tamtejszy nad
Kudielka 5 metrową żmiję jadowitą, pocltodzącą z kra
gorących. Po długich trudach udało mu się wy
kryjówkę żmiji. Kryjówkę otoczyła służba leśna i
dział wojska. zabijając żmiję kulami karabioowemi. W
licy zginęła 4,·letnia dziewczynka i są przypuszczenia,
stała się ofiarą własnie tej żmiji. Źmi.ia ta uciekła
miesiącem z cyrku, który bawił w Wołoskiem
rzeczu. Zabitą żmiję wystawiono·w zamko w NONY
Iczynie na widok publiczny.
Ile jest kinematografów? Odpo\\ iedź na to pylaD
daje angielskie fachowe pismo. Według jego oblicz eń
czele państw pod względem HObei kin kroczą Stany
noczone posiadająee 18 tysięcy kinoteatrów.
miejsce zajmują niemcy z 3731 kin, dalej ij.osja z
Anglja 3000, Francja 2400, Włochy 2200, A
Belgja 778, Skandynawia 703, Polska 300,
Węgry 180, Hiszpanja 156, Czechosłowacja 123,
carja 123, Jugosłowja117, Turcja 32. państwa
Ogółem w Europie i8tnieje 18 tys. 393 kin, w
ryce zaś przeszło 20 tys. 450, w Ameryce połud
120 kin, w Kanadzie 750, w centralnej Ameryce
W Afryce, Azji i Australji razem istnieje 1 tys. 363
Na całym świecie jest około 47 tysięcy kinot
w k\órych codziennie miljony ludzi przygląda ię
obrazom, czerpiąc z tego albo naukę, albo, co naj
zgorszenie.
UQ1nQ'"''

Rozmówki kartoflane. Pewien obywatel
w Austrji, właiciciel większej ilości zasadzonego.
ziemniakami, postawił na skraju pola tablicę znapl.
"Dobrzy ludzie nie kradną kartofli!" Na drugi dzieo
dniał już na tablicy napis dorobiony przez jakiegoi
tne~o dowcipnisia: .Dobrzy ludzie sprz,edajl\ c~tnar
tefli za eoo koroD r«

http://sbc.wbp.kielce.pl
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BARAN SKA i PAPlEWSKA
KeJA DZIECINNA p.. f. "DZIECKO"
W KIELCACH, ulica Kapitulna ~ 11 mieszko 18.

Ubranka, palta, swaetry. sweterki, trykoty, pOńczochy, skarpetki,
:-: chustki, buciki, rękawiczki, fartuszki. kapelu iki i czapeczki. :-:
GOTOWA BIELIZNA DAMSKA. oraz pończochy i rękawiczki damskie.
Zamówienia na wyprawy.
WÓZKi DZIECIĘCE.

.....................................
I
O "

lat w drodze. Angit:lska poczh, słynna
............................................. . .
go funkc.ionow~nia, czasem tei. zaw iedzie. II
przE'd kilku dniami doręczono pe\'. nemu panu hst, łł
ny ni mniej ni więcej, tylko przed czterna tu laty.
S ółl
Ak
H dl
nO i,"i,,'rowsze, to to, że list, nadtlny w Ulesmere. miał II
p {a
cYJna
an owo - Przemysłowa
sobą tylko 75 kilometrów drogi do miejsco'lo ości
, gdzie oczekiwał go zawiedziony adrf.sat. N'E- "
•
•
, list, zmyliwszy drogę. wędrował po całl j Anglji II
całym świecie, nim cio'ltał się do r~k prawnego wla- i fi ZARZĄDwWARSZAWIE MAZOWIECKA 11.
, który nowiny w nim zawarte, czyhł niewątpliODDZIĄŁY:w c~~ tochow~c, I?ąbrow;o G6rnil'7.ej, Kielcach,
z uśmiechem.
II KrakOWie, l.ubbnJe. ŁodzI, PioŁr 'owip ltł1domiu WarnaCzternaście

'!

J
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Jak krótkie jest życie ludzkie. Niema prawie czło·
1-I<>'I1_I''-a, który by nie obawiał sit; śmierl·l. mol.e juz dla tego
że życie ludzkie jest nadff krótkie. Uczeni obli, że żY{'ie ludzkie trw~ przeciętnie nie v. ięcej jak
lat, lecz 8en zabiera przynajmniej jedną trzecią
ezaw, zattm człowipk rzeczywiście żyje tylko lat
gdy zaś z tego krótkiego wieku odtrl\cimy jeszcze
poświęcony na załatwianie rozmaitych. a koniecznych
wynik8jących z amej organizacji człowieka, ile
pozostanJe oa wyłąeznie C2yalle życie?
I tak, jak w:;. żej powiedzipliśmy - człoy,iek w prze
u żyje Ił\t 36 cl~'ll 375 ty'. 360 godzin.
Śpi przez lat 12, czyli przez 1.6 tys. 120 godzili.
Cbor~ m jest najmniej trzy dui w ciągu roku, to
lat 26 (po odtrąceniu wieku dziecinnego), wynies:e
zin 1 tys. 872.
Jedzenie, ubierarie się i wszelkie inne potrzeh ,
ują dziennie prz) naJmn.ej 2 i pół godzi ny, czyli przez
,24 godzin 21 ty~. 900.
Do t go dotleć jEszcze wypada pierwszy dziesiąt·k
ży cia dzięcinnego, to jest epokę, kitdy dziecko nie
rnu jt', co to je3t życie, godzin 97 ty~. 600.
Wogóle więc odtrącić n!lleży godzin 276 tys. 492.
A tylll ~po obem n:l tycie rzeczywiście 'z nne polilj . tylko godzi 93 tys . .s6 I cz: li lat 11 Ime i. cy 5
9, gQdzb 12.

II
, I

II
II

wie, Borysławiu, Gdaflsku, Charl[Q~ie Jekatl;rinburgu
Kijowie, 10 kwie, Miń ku, Piot~or,rQdzie. : : ;

'II : : :

II
II
II
I

Adres dla depesz do Centrali i Oddziałów "EUBOR".

Ił SKŁADY i S~EP ODDZIAŁU
Ił KOL

O

W

KIELCACH: II

A 34, :-: :-: :-: TEL FO

69.

tl

•

,

ł
tł

••
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Jaką brać żonę '? Gdy Julek skończył at czt r ·
ci przy zła mil I!agle m) 'l pov. żnej treści, ze cdo') jtst j)rz8('j p ż sądzon , ni WIU tę obi v. zi ć
u Ut żonę. Więr; mędrca radzi ię .Jul • w tym
zie: "Jaka najlep::;z zona, ojcze, b dzi~"? na to, do 'wiadczor a głowa, w te ię do Jul a
a łowa:
Bog ta hędzie cię mi"ć za nic. biedna zrujnuje cfę
ranie, II mądra ci uprzykrzy życie, głupie} ię b .
z w tydził "ryci : tara cię prędlo b",rdzo zuudzi,
d się będzie rwać do ludzi, brzydl-ą
rzucisz z
progi, ładna ci wnet przypr wi rogi".
- Stóf! stój! ...:.. zav.ołał biedny Julek - dość m m
Ji tych damulek! t.ami t być w ŻyClU filarnem z zo tanę - ~tarym kav.slerem!
"Orędo ni '''.

Gospoda st vo

D-r MARJ DZIE żANOWSK

lorgo

,

morgi ziemi p. zenn j, l morga mlo
w picnnik oraz zabudowania muro iVao

DĄBROWA GÓRNIC
g ul. Królowej lad Igl I Sła kowskleJ.

CHOROBY KOBIECE.

•

do 10 rano i oa 3 do 7 po południu.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ów,

k rtę powołania do woj ka, (na kol .
do Krakowa), na imię Jakóba Grudzi
mina Opatowiec, obwód Pińczó
ziemia Kielecka.
'
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Swój do swego i DO S
cenach umiarkowanych I

SKLEP
I
I
I
I
I

Stow.RobotnikówChrześcijańskicb
w KIELCACH plac Panny Marji 2, przy Katedrze

POLECA: Sk6r~, S61, Zapałki, CykorJ~,
Kaw~, Herbate, Kasz .., Fasole, Paste,
MVdło, NIci, Pończochy, Swlece, SocI~,
•
Bielidło, Dodatki szewckie i inne
drobne towary.
:..; SPRZEDU HURTOWA I DETALICZNA.

i

różnych

systemów buduje
:-: . restauruje stare :-:

: I ..

•• •

. . . . . . . . . .I•• I. . . .

ZAKŁAD

ORGANMISTRZOWSKI

A. SAGANOWSKI i SYN
w Kielcach,

Bodzentyńska

l. 58 (dom

własny). <ł-l~

~~'ll""""""""""""""""/~

DOM ROLNICZY~..

=
=
=
=
..

..

..

..

=::!
•

zastepslwo ProiclejowskleJ fabryki
maszyn rolniczych F. Wlchterleg •
NOWY SĄcz, UL HQFFMANOWU 1

poleca: Kieraty kryte 1 i 2-konne Wichterlego
7 Z. I. Młocarnie kieratowe z wytrząsaczami
i sitem na kółkach przewozowych, słynne 1 M.
R. 18 Wichterlego - Młocarnie ręczne L. M. K.
Wichterlego. - PrzystawkI uniwersalne. - Kom
pletne garnitury młocarniane z pasami skórzanemi
Wichterlego. - Młynki do czyszczenia zboża
krajowe. - Sieczkarnie ręczne i kieratowe .
UWAGA 1 Cenników nie wysyłamy. Zaraz zamówić
i zadatkować, bo zapasy na wyczerpaniu .

I._..

~I . . . . . . . . . . . .I•••• ii"1

PRACOWNIA GORSETÓW

STANISŁAWY SKOWROŃS
Kielce, Kelejowa 17, I-sze piętro nad teatrem"
Po.iaoa na składzie duży wybrSr: pasów
ków i t. p, oraz materjały wełniane, nJU·_...łn
szewioty, płótna na bieliznę., kapy ~a łóżka.

II :-:

Ceny konkurencyjne.

Ceny

....
....
..-.... GOSPODYNI
-....--..
-

mistrzYni Marji Wojda"

elea.~,

"

KU

uJ. Bypoteuna Nr 29,

zostały

otwarte

dwumiesięc:me

SY KROJU, SZYCIA I MODELOWANIA.

= =====

ZAPISY WE WRZEŚNIU.

======

MASZYNY DO SZYCIA
znanej dobroci, oryginalne
"The KEMPIS1"Y KASPRZYCKI Comp."

z

gwarancją,

oraz innych fabryk, polecamy tanio, hurtowo-detalieznie.
Moina zamawiać listownie. Skład fabryczny : War zawa,
FiJja w Kielcach, ul. Kolejowa Nr 4g sklep p. Kozika.
Reparacja. - Nici. - Czę ci. - Oliwa. Repr. A. Kamiń ki.

IIOłIlIl'lre1"C,'"'

Sprzedam dom drewniany

przystępna. :-:
Z2ł81!1za i się: Benedykt Wie ch, Zagoańsk, (Lekumlo)
porl Kielcami.

:-: do rozebrania. -

Cena

wśredoimwieku,

na, pracowita, z do
świadeelwami pOSZUKUJe miejsca, nlljcbętruej na pleb8
Wi8domośe

w

Red~kcji.

Zgubioną książeczkę wkładową

wydaną przez Oddział KiAleeki Banku Związku
Zarobkowych nil imię Alberta GrasUl z Domatlzow
uniewłlinia

się.

tożsam

wy\lMne przez Urząd gminy Boduntyn. pow. Kielec
na imię Franeiszka Wikło, ur. 1~86 r. i Józefa
ur. w roku 1891 - unteważnia się.

dowód o .. obisty, wydany przez
Zgublony
gminy Snocbowice, na imię Woj
Roguli ze wsi Rudy

Strawczyńskiej,
nnieważni8 się.

pow. Kieleckiego

ZgubI-oną

k~rtę pow?ła.nia .wY.daną pnez P. K.
Kielce na lIDIę St8Dlsława syna J
Serafina ze wsi Dobrze zów, gm. Snochowice,
Kielerkiego. urodzonego w 1894 roku - uniewa nis

Zgublon
e

pozwolenie na broń, wydane
Starostwo Kieleckie, na imię.
Nowaka, ze w i Brzeziny, gm. Morawic8, unieważnlii

REDAKTORZY: Ks. ADAM Bł..ASZCZYK i JÓZEF M.A.TŁOSZ.
http://sbc.wbp.kielce.pl
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