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Białystok, Niedziela 13 sierpnia 1922 r.

REOHKCJn I ftCMlfiiSTRHCJfl: Grodno, plac Batorego Ms 8.
Białystok, ul. Kościelna 1. Suwałki, ul. Kościuszki 34.
PRENUMERATA: kwartalnie 450 mk., zmiana adr. 50 mk.
Konto P. K. O. Ns 80.021.

Zaburzenia w Niemczach.
' 7
Niemcy od dłuższego czasu są widownią
bardzo poważnego fermentu wewnętrznego.
Bierze zwłaszcza on górę w Bawarii, gdzie roz
panoszyły się w niezwykły sposób monar
chiści, występując stanowczo i zdecydowanie
wrogo przeciwko obecnemu rządowi Rzeszy,
tak że nawet zachodzi możliwość rozbicia tej
ostatniej Główny antagonizm panuje pomię
dzy Bawąrją i Prusarpi, a tarcia są niezmier
nie silne i wszelkie dotychczasowe próby zła
godzenia ich spełzły na niczem.
Za ta g, jakiego obecnie widownią są
Niemcy posiada jednak głębsze znaczenie, a
przyczy ly jego szukać należy w psychologji
Niemiec doby powojennej. Otóż należy stwier
dzić z całym naciskiem, że Niemcy nic a nic
się nie zmieniły, że ich demokratyzm jest
absolutnie sztuczny, a żywią one wciąż daw
ne tęsknoty do monarchji, wciąż mają na
dzieję, śe powróci albo Hohenzollern, albo
jaki inny przedstawiciel książęcych rodów, by
sprawować władzę w Rzeszy. Niemcy nazywa
ją się obecnie państwem demokratycznem,
bo tak być musi, bo tego domaga się i prze
strzega z całą stanowczością solidarnie Ententa, nawet w donym wypadku gorący przy
jaciel i rzecznik sprawy niemieckiej p. Liojd
Dżordż jest niewzruszony i za nic w świecie,
pod żadnym warunkiem nie zgodziłby się,
aby w Niemczech odrodziła się monarchja.
Jest to bodaj jedyny punkt Traktatu Wersal
skiego, który nigdy nie był przez aljantów
kwestjonowany, poruszany, co do którego po
stępowali oni zgodnie i z całą stanowczością.
Wiedzą o tern doskonale Niemcy, dla tego
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Za wiersz nonparelu lub jego miejsce praed tekstem 150 mk., w
tekście 200 m., zwyczajne 75 mk., drobne 30 mk. za wyraz.

też nie próbują nawet wszczynać w tej spra
wie dyskusji, a natomiast obrali sobie inną
drogę, zgodną najzupełniej z ich krzyżackiemi
tradycjami, a więc drogę fałszu i podstępu.
Niemcy zatem od początku doby powo
jennej, to jest od chwili podpisania Traktatu
Wersalskiego, udają z całą bezczelnością, że
są państwem demokratycznemu Jako dowody
przytaczają oni rząd socjalistyczny, prezyden
ta, również dawnego socjalistę, wreszcie wię
kszość socjalistyczną w parlamancie To są
wszakże tylko dowody na pokaz, nie posiada
jące żadnej istotnej wartości faktycznej. Ten
rząd prowadzi świadomie podwójną grę. Niby
jest
socjalistycznem,
wygłasza
wciąż
szumne i pięknie brzmiące frazesy o demo
kraty zenie, ale w gruncie rzeczy to tylko sami
zwierzchnicy, ci reprezentanci nadają firmę
republikańską Niemcem, natomiast cały ogół,
ba! nawet bardzo poważne jednostki wyko
nawcze, cały personel urzędniczy od najwyż
szych do najniższych rang, cała administracja,
wszystko to tkwi calem sercem z całkowitą
świadomością w minionym okresie doby woennej i przedwojennej, oraz pragnie gorąco
;ego powrotu, tego okresu. Ponieważ jednak
w Niemczech panuje niezwykła dyscyplina i
karność, więc wszyscy oni są również dla po
zoru demokratami w słowach, wszakże w czy
nach, gdzie tylko można i gdzie nie jest to
rażące, także mogłoby zwrócić uwagę Ententy i wywołać jej energiczny sprzeciw, wystęją przeciwko zasadom demokratycznym, prze
mycają swoje tradycje monarchistyczne. Ist
nieje po całych Niemczech niezliczona ilość
tajnych organizacji monarchistycznych, nie
zmiernie potężnych i wpływowych, organiza

266

s* U W £ Ł ¥ C I L

cji„ które można śmiało to powiedzieć, wywie
rają stanowczo bezwzględnie większy wpływ
w kraju niż obecny rząd i sprawują w Niem
czech faktyczną władzę, znajdując wśród ogó
łu społeczeństwa olbrzymi posłuch. Czasami
tylko, w pewnych momentach ci monarchiści
dają się unieść swemu temperamentowi, prze
łamują karność, no i wtedy, że się tak wyra
zimy, wyłazi szydło z worka. Wtedy mamy
zamach Kappa, manifestacyjne podrożę Hindenburga do Prus Wschodnich, różne mor
derstwa, jak chociażby ostatnie, popełnione
na Ralhenau i wreszcie ostatnie fermenty
w Bawarji.

Apel do społeczeństwa w spra
wie Odbudowy Kolegjaty Wiślickiej.
Od XIV stulecia stał nad Nidą jeden z naj
piękniejszych zabytków wczesnego gotyku kościół
W Wiślicy.
Fundamenty zakładał Władysław Łokietek.
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa on właś
nie kościół zamyślił postawić, jako wotum za zjed
noczenie ziem polskich we wspólną całość. Dokoń
czył budowy Kazimierz Wielki. W tej świątyni od
było się nabożeństwo dziękczynne po ogłoszeniu
Statutu Wiślickiego, tego aktu, od którego rozpo
częła się praworządność, a więc: wszystko w Pol
sce. W tym kościele przechowuje się statua kamien
na Kazimierza Wielkiego, jedyny domniemany port
ret ostatniego z Piastów. W tym kościele odprawiał
służbę Bożą, jako kanonik wiślicki, Jan Długosz,
wychowawca królów, ojciec dziejopisarstwa polskie
go. W tej świątyni przechowuję się ambona, z której
proroctwa swe miał głosić Piotr Skarga. Jako dzieło
sztuki, Kolegjata Wiślicka, była bezcennym klejno
tem architektury. Podziwiali ją artyści nietylko pol
scy, ale i Zagraniczni. Każda linja kościoła wiślic
kiego była przedmiotem studjów i opisów. Miał
swoje monografje i swoją historję badań. Był zabyt
kiem.. był relikwją naszą dziejową i był wyjątkowym
zjawiskiem piękna. Był... Bo dziś jest niernał ruiną.
W zimie w roku 1914 i na początku 1915 r. w cza
sie przewlekłych walk nad Nidą granaty, bomby i
szrapnele austrjackie pogruchotały ściany, zniszczyły
wewnętrzne kolumny i sklepienia cudne, podziura
wiły dach, nadwyrężyły strody, potrzaskały witraże
i t. d.
Kolegiata wiślicka stoi dziś, jak obraz Krzywdy,
wyrządzonej przez
wrogów naszej
Ojczyź
nie. Nie jest jednak rumowiskiem. Dięki energii
ludzi dobrej woli natychmiast po katastrofie przystąpio
no do Wzniesienia rusztowań, zapobiegających, które
budowę chronią od dalszego zniszczenia. Parafianie i
powiat pińczowski, w którym Wiślica leży, z uzna
nia godną zapobiegliwością krzątają się około uchro
nienia pamiątki piastowskiej od zagłady.
Odbudowanie całkowite przerasta jednak siły i
zasoby jednego powiatu, jednego nawet wojewódz
twa. I nie powinno tak być, by podźwignięcie tak
historycznego zabytku miało się stać udziałem, za

szczytem sił miejscowych tylko. Zabytki tak wyjąt
kowego znaczenia, tak wyjątkowej cenności histo
rycznej i artystycznej są własnością całego kraju.
I ofiary narodowej powinien być odbudowany kościół w Wiślicy.

Kościół Wiślicki może być odtworzonym z do
kładną wiernością. Dodać należy, iz znany nasz
architekt odnowiciel Wawelu Dr. A. Szyszko-Bohusz
w 1915 r. przez kilka tygodni, bawiąc w Wiślicy,
szczegółowo naszkicował plany kolegjaty. 1 ten mąż.
iście opatrznościowy dla Wiślicy, jest głównym kie
rownikiem odbudowy Kościoła-Kolegjaty.
Koszta odbudowy obliczone są na kilkaset milionów
Rl3T8k, to znaczy na kilkaset tysięcy rubli przedwojen
nych. Któż z nas nie obłoży się dobrowolnym podatklsm na
odbudowę tej cennej pamiątki Kazimierzowskiej? Na
pamiątkę pierwszego zjodnoezenia ziem polskich założył Łokie
tek kamień węgielny pod świątynię. Na pamiątkę
powtórnego zjednoczenia ojczyzny niechże powstanie z ruin ten
unikat architektury, ta strażnica pamiątek po dwóch
ostatnich, wielkich Piastach. Obok tablicy erekcyjnej, cu
dem ocalałej, miech nasze pokolenie wmuruje drugą, któ
ra powie, że gdy nie stało w Polsce królów, naród
swoją ofiarnością dokonał tego samego, co oni czynili
swojem rozkazem. Miłośników zabytków i pamiątek
narodowych gorąco upraszamy o zbieranie ofiar i
przesyłanie takowych do Banku Ziemi Polskiej od
dział w Pińczowie na rachunek Komitetu, lub wprost
do Wiślicy, ziemi Kieleckiej. Z inicjatywy prof. Dr.
Szyszko-Bohusza dla podniesienia ofiarności społe
czeństwa Komitet Odbudowy wprowadza, wzorem
cegieł Wawelskich, cegiełki Wiślickie, które umieszczane
będą na murze, okalającym Kolegjatę, licząc za ce
giełkę 50000 Mkp.

Komitet Odbudowy Kolegjaty Wiślickiej,
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Widziałem dziecię—córkę nędzarki,
Co na „funt cl)leba“ żebrało
l temu, kto ofiarował marki,
Z przemiłym wdziękiem dygało.
Lecz kto nauczył tej uprzejmości,
To dziecię prostej kobiety?...
Ol skoro w dziecku ten skarb zagości,
Rozwija i inne zalety!
Byłem wzruszony do głębi duszy,
Taką prostotą dzieciny!
(Kogoż ten widok, bowiem, nie wzruszy?)
Wszak to jej klejnot jedyny!
Jednało wszystkie!) to dziecię miłe,
(Może bez ojca—sierota!)
O by też ono zdobyło siłę,
Na dalszą drogę żywota!
Rafał Kimbar.

Zeszłego tygodnia w wiadomościach z
ostatniej chwili podaliśmy listę ministrów „nowego” rządu. Rząd ten wcale nie jest nowym, jest
tym samym z małemi wyjątkami rządem, który*
na polecenie Belwederu stworzył p. Śliwiński,
jak słusznie pisze prasa narodowa jest rzą
dem p- Śliwińskiego bez p. Śliwińskiego. I
dlatego p. Naczelnik Państwa, chociaż nie
wyzbył się wątpliwości konstytucyjnych i
głównokomisyjnych, to jednak pośpieszył ten
rząd zatwierdzić i mianowanie podpisać, bo
stało się jeszcze raz, może ostatni, po jego
myśli, powstał rząd, który ślepo będzie wy
pełniał rozkazy beiwederskie.
Na czele tego rządu stanął p. dr. Juljan
Nowak. Kto to jest, zapyta niejeden.
Pan dr. Juljan Nowak jest profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zdawałoby się więc, że wybór był dobry, na
czele bowiem rządu postawiono człowieka z
doktorskiem odznaczeniem naukowem i pro
fesora, nie zaś jakiegoś nowego Witosa, w
wielu sprawach politycznych ciemnego jak
tabaka w rogu.
Niestety, niema się czego cieszyć, że
rządzi Polską profesor.
Jedn^ z pism krakowskich, któ^e dosko
nale zna miejscowe warunki i p. Nowaka,
tak o nim pisze:
Kim jest Korfanty— wiedzą wszyscy.
Syn robotnika—całe życie pracował mię
dzy ludem i dla ludu. Zna go z tego
nietylko Polska, ale świat cały. A kim
jest p. Nowak? Wierny sługa Bobrzyńskiego i Mustrji, konserwatysta, czyli stań
czyk krakowski. Był lata całe prawą rę
ką hr. Zdzisława Tarnowskiego i Lea, a
od kilku lat i zastępcą Witosa w Towa
rzystwie rolniczem. Zna się na chorobach
bydła, więc dali mu władzę nad ludźmi
w całej Polsce.
To muszą wiedzieć wszyscy: głosa
mi Witosa, Stapińskiego, socjalistów, ży
dów i ich popleczników dostał władzę
na wybory przyjaciel i członek Prawicy,
a więc Tarnowskich, Potockich, Sangusz
ków, Bobrzyńskich i Estreicherrów!
Sprawa jest jasną!
Dnia 3 sierpnia nowy premjer stanął na
20 minut przed Sejmem i wygłosił pierwszą

programową mowę. Łatwo mu było mówić,
50 jest przecie profesorem, ale zato w mowie
nic nie znajdujemy nowego, stare dawno zna
ne ogólniki. Belwederski rząd nie może skie
rować życia na zdrowe tory, głosi ogólniki,
które nie mogą naprawić zła.
1. P. Nowak powiada, że będzie dążył
do ja k najdalej posuniętej tw ardej i nie
ustępliwej oszczędności. Tymczasem z wstą
pieniem jego do pałacu Rady Ministrów roz
poczęła się większa niż przedtem agitacja wy
wrotowców, agitacja suto opłacana, jak mamy
podejrzenie sądzić z funduszów nieprywatnych,
powstają nowe partyjne wywrotowe pisma,
których przecie proletarjat i czytelnicy opła
cić nie mogą.
2. O naprawie naszych stosunków pie
niężnych pan profesor nie wspomniał nawet
bo widocznie zrozumiał, że nic nie poradzi z
tą młodą figlarką, marką polską. Rzadko kie
dy ona podnosi się do góry, natomiast wciąż
niżej i niżej upada. Marka polska nie lubi
strasznie starego profesora i austriackiego słu
gi, woli zaś młodych i dzielnych Polaków w
rodzaju Korfantego Na głos ich podnosi się
z upadku, a na głos starych belwederskich
Nowaków wciąż spada i spada. Wiadomo, jak
każda młoda nie lubi starego.
3. P. Nowak obiecał nie spuścić z oka
groźnego objawu rosnącej z każdym dniem
drożyzny. P. Nowak obiecał, drożyzna zaś
dalej sobie rośnie i wcale nie boi się p. Nowaka.
4. Nowy rząd lewicowy obiecuje prędko
przeprowadzić układ ze stolicą Apostolską
i podpisać Konkordat, ale to tylko obietnica,
gdyż przychodzą wiadomości, że przeprowa
dzenie układu potrwa około 2 lat; układy z
wyznaniami heretyckiemu już są podpisane,
wy zaś, katolicy, poczekajcie jeszcze.
5. Nowy rząd obiecuje w uchwalonym
terminie bezstronnie i bezpartyjnie przeprowa
dzić wybory do nowego Sejmu. To również
tylko puste słowo. Krążą już dzisiaj pogłoski,
że wybory nie odbędą się 5 listopada, że bę
dą odłożone, bo tego wymagają względy...
polityki zagranicznej. Znowu przyczyna zwło
ki, bo nowy Sejm będzie niebezpieczny dla
lewicy i Belwederu. Bezpartyjność zaś nowe
go rządu jest tego rodzaju, że z jego powsta
niem lewica rozpoczęła głośne napady i bójki
na zebrąnia narodowe i redakcje pism,
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Przy takich rządach stary p. Nowak nie
wytrzyma i wcześniej czy później rząd jego
runie, oby tylko Bóg chronił Polskę od ciosu
strasznego podczas tego przyszłego upadku
rządu lewicowego Jak pisaliśmy przedtem,
tak też i teraz jesteśmy najmocniej przeko
nani, że prawda i naród odniesie zwycięstwo
nad przewrotnością ludzką.

O rd y n a c ja w y b o rc z a do
S e jm u .
Długo trwały w naszym Sejmie obrady nad
uchwaleniem prawideł wyborczych czyli' ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu. Ostatecznie ustawę
o ordynacji wyborczej Sejm uchwalił na posiedze
niach 27 i 28 lipca. Ponieważ wybory są bardzo
blisko, spieszymy podać Czytelnikom ważniejsze po
stanowienia ordynacji wyborczej.
Prawo wybierania. Każdy bez różnicy płci obywatel
Państwa Polskiego, który w dniu ogłoszenia wybo
rów ukończył 21 lat życia, ma prawo wybierać po
słów do Sejmu. Tylko’ wojskowi w służbie czynnej
pozbawieni są tego prawa. Głosować wolno będzie
tylko osobiście i wyłącznie w swoim okręgu wy
borczym.
Kia t ó byt posłem. Każdy obywatel Polski, który
do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 25 lat, ma
prawo wybieralności do Sejmu, to znaczy może zo
stać posłem, czyli raczej można na takiego kandy
data głosować. Urzędnicy i sędziowie nie mogą być
wybierani w tych okręgach, gdzie pełnią służbę.
Liczba sssiów i okręgi w yborne Z całej Polski będzie
wybrano do Sejmu 444 posłów. Jeden poseł przypadnie mniej więcej na 60.600 mieszkańców. Dla
przeprowadzenia "wyborów całe Państwo zostało po
dzielone na 64 okręgi wyborcze. Wykaz okręgów
podajemy na osobnem miejscu. Głosować można
będzie tylko na całą listę, nie zaś na pewne tylko
osoby z listy. Każdy okręg będzie miał swoje listy
okręgowe. Ze wszystkich list okręgowych do Sejmu
wejdzie 372 posłów, reszta zaś t. j. 72 posłów wej
dzie z tak zwanych list państwowych, t. j. z list,
obejmujących cały obszar Państwa.
Komisje wyborcze. Wyborami kierują irojakie komisje
wyborcze: państwowa (główna), okręgowe i obwo
dowe komisje. Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Wyborczej mianuje Prezydent Rzeczypospoli
tej, obecnie zaś Naczelnik Państwa na wniosek
Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczący ten jest
Generalnym Komisarzem Wyborczym. Każda Okręgo
wa Komisja Wyborcza składa się z sześciu osób:
przewodniczącego mianowanego przez Gen. Komi
sarza, oraz pięciu członków, z których jednego mia
nuje wojewoda, a innych czterech samorządy (Rady
miejskie, Sejmiki powiatowe).
Okręg wyborczy dzieli się na obwody, w każ
dym obwodzie powstaje Komisja Obwodowa, skła
dająca się z pięciu osób, przewodniczącego mianuje
Okręgowa Komisja Wyborcza, 1 członka mianuje
władza administracyjna (starosta), trzech zaś rady
gminne.

Generalny Komisarz Wyborczy dla poszczę*
gólnych okręgów wyznacza Komisarzy Wyborczych,
którzy mają nadzór nad czynnościami wyborczemi.
Członkami wszelkich
komisyj wyborczych
mogą być tylko te osoby, które umieją czytać i pi
sać po polsku. Kandydaci na posłów nie mogą na
leżeć do komisyj.
Dalsze wyjaśnienia ordynacji wyborczej poda
my w następnych numerach. Prawidła wyborcze
wszyscy czytelnicy powinni poznać dobrze, powinni
przed wyborami i w czasie wyborów czuwać, by te
przepisy nie były gwałcone przez wrogów Państwa,
by ściśle były przestrzegane przez wszystkich. Je
żeliby gdzieś zaszły wykroczenia pod tym wzlędem,
prosimy natychmiast pisać o tern do naszego pisma
i do innych narodowych gazet Szanujmy i broń
my prawa,
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Każde państwo posiada pewien ściśle określo
ny ustrój, który reguluje stosunki wewnętrzne w danem państwie. Ustrój ten oparty jest na zasadach
prawa a zatem na zasadach trwałych, niezłomnych,
któremi winni się wszyscy podporządkować, w prze
ciwnym razie zakrada się do organizacji danego
kraju nieład, samowola, która może pociągnąć za
sobą nawet formalną anarchję a w rezultacie skoń
czyć się bardzo smutno dla rozwoju danego krain,
nawet dla jego niepodległości. Mamy pod tym wzglę
dem cały szereg wysoce charakterystycznych przy
kładów w historii i nie potrzebujemy, niestety się
gać zbyt daleko, bowiem dzieje naszego narodu są
jaskrawym dowodem tego. Przecież w Rzeczypospo
litej istniało to słynne Pberum Veto, które ciążyło
jak gradowa, brzemienna zarazem piorunami, chmura
nad naszym państwem. Było ono źródłem samowoli
poszczególnych warstw społeczeństwa, samowoli,
która doprowadziła do tego rodzaju stanu, że utarło
się nawet powiedzenie: „w wolnej Polsce, jak kto
chce” a obok tego drugie może jeszcze groźniejsze,
„Polska nierządem stoi", i rzeczywiście. W dawnej
Rzeczypospolitej każdy postępował wedle własnego
widzimisię, nie zwracając uwagi, czy jego postępo
wanie zgodne jest z interesem państwa, byle mu
ono dogadzało, wskutek tego samowola zaczęła powoli
przeradzać się w stan anarchji, nierządu, którym
Polska rzeczywiście przez czas jakiś stała. A Je
dynie dzięki patriotyzmowi narodowemu, który w
groźnych chwilach dla państwa pobudzał formalnie
do bohaterskich wysiłków nierząd ustawał na czas
jakiś. Zdaje się być rzeczą niezrozumiałą, jak można
pogodzić słowo patrjotyzm z samowolą, graniczącą
niemal z anarchią, wszakże u nas było to możliwe
ze względu na to, że nie posiadaliśmy wpojonego
w siebie tego poczucia konieczności prawa, że zro
zumienie powyższej potrzeby n-e weszło nam nie
jako w krew, co jest rzeczą wprost niezbędną.
To też wśród gromu dział, w poświście pożogi
Wojennej powstała do nowego życia Polska Odro
dzona—tedy patrjotyczne czynniki naszego państwa
zdawały sobie doskonale sprawę, że muszą budować
gmach zmartwychwstałej Ojczyzny na granitowych
podstawach bezwzględnej sprawiedliwości. Zwierz
chnia władza w naszem państwie—Sejm Ustawodaw
czy w dniu 20 lutego 1919 roku uchwalił pierwsze
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normy prawne, noszące miano Milej Konstytucji.
Mocą tej Malej Konstytucji, jako głowa państwa, zo
stał mianowany p. Józef Piłsudski, który zatem z
tytułu.swego urzędu powinien był ściśle przestrze
gać obowiązujących ustaw. Przez cały czas jego
trwania na stanowisku Naczelnika Państwa stale
wyłamywał się od tego zasadniczego obowiązku
przyczem zrazu czynił to w sposób niewidoczny,
ubocznemi drogami, podkreślając natomiast wciąż,
że chce przytrzymywać się ustanowionych praw. Myś
my jednak odrazu zdawali sobie najzupełniej dokład
nie z tego sprawę, że marny do czynienia z nie
szczerą bronią, że wcześniej czy później p, Piłsud
ski ujawni całkowicie swe postępowanie, a wtedy
naród
się
przekona, jak omijał on prawo.
I oto moment ten nadszedł. Po partyjnych eksperymentach polityki belWederskiej p, Piłsudski wypo
wiada otwarcie wojnę praworządności, twierdząc, że
on sam jest jedynem „źródłem prawa,” w rezultacie
czego, lekceważy całkowicie postanowienia Małej
Konstytucji, oraz uchwały sejmowe, postępując wy
raźnie i z całą świadomością wbrew nim.
Posłowie jako przedstawiciele narodu są obo
wiązani czuwać, aby interesy kraju nie ucierpiały
w niczem. Są obowiązani pilnie baczyć aby prawo
było niezłomne pod żadnym względem. Dlatego też
posłowie narodowi, wypełniając uczciwie swój obo
wiązek względem kraju i narodu, broniąc prawa—
zgłosili w Sejmie wniosek o wyrażenie nieufności
dla p. Józefa Piłsudskiego.

ROZKŁAD w N. P. R.
Pospołu z „większością” lewicowo-bełwederskożydowsko-niemiecką idzie zawsze już od dłuższego
czasu w nąszem Sejmie tak zw. Narodowa Partja
Robotnicza. Warto parę słów poświęcić temu stron
nictwu, aby wykazać na jak fałszywe tory weszło
ono i jak zupełnie niezgodnie pracuje na terenie
Sejmu z nazwą „narodowa”: faktycznie, bo działal
ność wspomnianego powyżej stronnictwa jest wręcz
przeciwną narodowości.
N. P. R. do początku 1920 r. występowała na
gruncie naszego Sejmu stosunkowo względnie po
prawnie, wszakże zaczęły w niej powoli brać gó
rę czynniki napływowe Berlina, których działalność
na gruncie tamtejszym była bynajmniej nie chlubną,
a nawet wręcz dla interesów Polski szkodliwą. Kie
dy w Berlinie istniał cały szereg organizacyj, ma
jących za zadanie podtrzymanie ducha narodowego
w szerokich warstwach robotniczych, budzenia pol
skości u tych, którzy? mogli łatwiej ulegać prądom germanizatorskim, wtedy całe zastępy ofiarnych pra
cowników, nie zważając na prześladowania niemiec
kie, na możliwość krwawej zemsty ze strony wro
gów, szły śmiało spełnić swą powinność narodową
i spełniły ją, ponad wszelki wyraz zaszczytnie. Brak
ło tam jednak w ich szeregach podówczas pp. Herzów Naderów, Ciszaków, i t. d. i t. d.,—którzy, bo
jąc się konfliktu z rządem niemieckim, ani myśleli
uprawiać zbożnej pracy budzenia polskości, nato
miast weszli w stały kontakt z niemieckimi socjali
stami, i znimi razem pracowali, szerząc hasła naro
dowe, w których naturalnie nie było o Polsce ani
słowa. Nawet są dowody, że ci panowie w zdecy

dowany sposób występowali wrogo przeciwko pol
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skości, że szli powolnie na pasku niemiecko-źydowśkim.
i oto, kiedy przybyli z obczyzny do kraju, za
miast zmienić swój kierunek i rozpocząć rzetelną
pracę dla dobra kraju, wobec której wszystkie ich
dawne przewinienia poszłyby W niepamięć,—zaczęli
w dalszym ciągu w bezczelny sposób frymarczyć
żywotnymi interesami kraju. Ich antypaństwowa ro
bota stała się już widoczną, przyczem potrafili tak
skutecznie otumanić cały, przeważnie bezkrytyczny,
tłum, który szedł na lep ich demagogicznych fraze
sów i szumnych obiecanek,—że część zdrowo myś
lących, posłów nie mogła patrzeć na to i odstąpiła
od N. P. R. Tych panów, niepowołanych wodzów
berlińskiego bruku, jednak to bynajmniej nie otrzeź
wiło, lecz przeciwnie [rowidzą oni ze zdwojoną
energją w dalszym ciągu swoją antypaństwową poli
tykę. Sprzęgli się najzupełniej z lewicą, a chcąc
wykazać wobec niej swoją lojalność nabrali tak
skrajnych cech, że absolutnie w niczem nie różnią
się od socjalistów. Widzimy ich zawsze w ogonku
lewicowo—belwederskiego bloku, a w obecnem prze
sileniu odegrali rolę, nie mającą nic wspólnego z
hasłami narodowemi, a stanowczo wrogą tym hasłom.
To też szerokie wastwy robotnicze przejrzały. Zrozu
miano wreszcie na jakie bezdroża prowadzą ci niepo
żądani przewódzcy N. P. R. Potem następuje drugi
rozłam i czterech uczciwych posłów, niemcgąc współ
działać z wykrętną polityką Herzów, oraz ich towa
rzyszów,—-opuszcza N. P. R. A jednocześnie ze
wszystkich stron kraju z całej Rzeczypospolitej sy
pią się jeden za drugimi protesty członków N. P. R.
przeciwko niepoczytalnemu kierownictwu jego,, nie
powołanym prowodyrom. Więc odezwał się G. Śląsk,
więc na terenie całej Wielkopolski we wszystkich
środowiskach robotniczych zrywa się jeden głos
protestu: nie chcemy iść na pasku niemiecko-źydowskim, nie chcemy zabawiać się w jakieś między
narodowe socjalistyczne teorje!
Jest
to bardzo
zdrowy, godny podkre
ślenia odruch
społeczeństwa, świadczący wy
mownie, że jego rdzeń moralny jest zdrowy i że nie
pozwoli ludziom niesumiennym prowadzić siebie na
manowce!

Co wpływa ujemnie na naszą
młodzież?
Często zdarza się widzieć grupę gapiącej Się
młodzieży, którą przyciąga do siebie pocztówka wy
stawiona w tern lub owem oknie sklepów żydow
skich. Jeśli i my, zaciekawieni, przystaniemy, to
i nasz wzrok uderzy obrazek, przedstawiający zazwy
czaj nagość istoty ludzkiej.
A gdy się oddalimy i w drodze poświęcimy
chwil kilka ku rozwadze nad oglądanem, musimy
odpowiedzieć na pytania, jakie same cisną się do
umysłu,Dlaczego takie rzeczy umieszcza się w oknach?
Dla kogo je się umieszcza? Co one przedstawiają
właściwie? Jakim jest cel tej wystawy? Zysk-li tylko?
Jakie intencje miał malarz, kiedy nagość kreślił?
.aka ręka ukryta tak rozpowszechniła te pocztówki

po oknach sklepów żydowskich? Dlaczego wy
łącznie prawie żydowskich?..,
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Rzecz jest bardzo ważna, by ją można było
pominąć milczeniem, by jej czasu nieco nie poświę
cić.
Rozglądnąwszy się dobrze w świecie, zauwa
żyć mustmy, iż taka wystawa jest jedną tylko z og
romu macek wroga, który czyha na życie, na duszę
naszą, wroga, któremu chodzi o spodlenie naszego
charakteru, o osłabienie naszej woli.
Wróg ten jest silny, a jego genialność W wy
borze i podsuwaniu wszystkiego, co może posłużyć
ku osiągnięciu ukrytego celu, niezwykła.
Jego wzrok przenikliwy czuwa nad ludźmi, szcze
gólnie młodzieżą, i w pracy, i w spoczynku, zwłasz
cza w tym ostatnim.
Napotykamy macki jego, chytrze i bezwstyd
nie rozmieszczone, w literaturze, kinie, teatrze, to
warzystwach, nawet wśród przyjaciół, którzy w do
brej wierze stają się narzędziem w ręku wroga.
A któż nie wie o owocach, jakie zbiera ten
najgorszy nasz nieprzyjaciel ze swojej pracy!
Któż nie wie, co sprawiają w duszy młodzieży
dziś książki, pocztówki, kina, na których zaciążyła
łapa pornografisty, człowieka wyzutego zupełnie z
uczuć moralnych, człowieka, któremu tylko chodzi
o pozbawienie uczuć szlachetnych w młodzieży i o
zamącenie, zepsucie poglądów jasnych, etycznych,
zdrowych, a zdeprawowanie charakterów?...
A mamy tych pornografistów moc. Pod maską
„postępu” wdzierają się oni do serc młodych i tam
sieją, sieją... zło.
I zalewa dziś pornografja świat coraz więcej,
a jej twórcy, protektorzy, obrońcy tryumfują.
Strach pomyśleć tylko, co już narobił Wróg
ten wśród młodzieży miast naszych.
Włosy na głowie poWstają na myśl, a co dalej

K ło p o ty r e d a k to r a *
R edaktor więc jest niebezpiecznym człow iekiem .
Życie s^m o aż nadto dow odzi tej praw dy. W s z e L i
re d a k to r jest niebezpiecznym dla swoich p rzeciw ni
ków . R edaktor narodow iec i praw dziw y polak jest
w ie lkie m niebezpieczeństw em dla w szystkich prze
w rotow ców i w rogów N arodu. Do tych dow odów ,
któ re p rzyto czyliśm y w p o p rze d n im num erze, dzisiaj
życie przyniosło nowe, o któ rych zam iLzeć nie w o l
no,
W Krakow ie w ychodzi bardzo pożyteczne ty g c -'
dniow e pism o narodowe „W ieniec-P szczółka” . W y 
dawcą i redaktorem jest p. Stanisław Rym ar, k tó ry
nie żałuje słów c h łc s ty w ro g cm Narodu i O jczyzny.
1 oto w d. 31 lipca bojów ka scęj«łistvczne wpada
do lokalu Rsdy pow iatow ej, dokąd zuczęli przybywać
ludzie na zebranie Zw. L u d . Nar., znajduje już tam
kilka osób i rozpoczyna napad zbójecki. D w ie osoby
poran ion o , najw ięcej dostało się nie ko m u innem u,
ty lk o re d a kto ro w i R ym arow i, któ re m u pognieciono
klatkę piersiow ą i d o tk liw ie raniono m iędzy prawą
skronią a o kie m . Red. Rym ar leży obecm e w łóżku
i stan zdrow ia p o g o r s y ł się. „D o s ta ł" zato, źe u ko 
chał Polskę i b ro n ił jej przed w ro g ie m l zakusam i,

Niedawno dokonano bandyckiego napadu no
narodowy dziennik „Słowo polskie" we Lwowie»
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będzie, jeśli fali pornagrsficzneji co zalewa nas co
raz więcej, tamy nie postawimy*
Sławny francuski uczony w „Psychologji roz
woju narodów” bardzo dobitnie i jasno podkreśla, co
jest ostoją, a co przyczyną upadku narodów.
Moralność ogólna, mocny a niezachwiany cha
rakter danego narodu jest rękojmią trwania jego by
tu politycznego. Upadek moralności, zanik charak
terów muszą pociągnąć w konsekwencji utratę bytu
politycznego, powiada on w swym, zewszechmiar
ciekawym utworze.
To nie są czcze frazesy. W historji ludzkości
Widzimy tyle przykładów na potwierdzenie powyż
szych słów. A niestety historja narodów w wielu
wypadkach powtarza się wkólko.
Im więcej będzie ludzi z charakterem, im mo
ralność ogółu społeczeństwa będzie lepsza, teru
przyszłość—jaśniejsza. Nie wolno więc nam zamy
kać oczu na to, co naokoło nas się dzieje.
Przyszłość narodu to młodzież. Precz z pornografją, a młodzież będzie inna.
Nie jest to błahostka, co wyżej powiedziano,
jak wielu sądzi... I aczkolwiek usunąć całkowicie
pornografję z życia, a przynajmniej postawić w jej
szerzeniu się mocną barjerę, nie jest już wszystkiem,
co należy zrobić dla młodzieży, chcąc naprawdę
przyszłość mieć zabezpieczoną, to jednak jest wiele,
bardzo wiele.
Czytając powyższe niejeden z pornagrafistów
śmiać się będzie z rzekomej naiwności naszej, ale
jest to śmiech szatański, który dla nas być winien
tern większą przestrogą, tern czujniejszem „pamiętaj.”
W. Ł.

przedtem jeszcze n iem iecki szpieg pozbaw ił życia
p. M archlew skiego red. „K u rje ra
Poznańskiego'’ ,
obecnie zaś pobito reb. Rymara i red. Św irskiego w
Krakow ie. Jeżeli do tego dodam y krwaw e zajścia
w W ilnie, to będziem y m ie li przed sobą plan wyw rotow ej przedwyborczej ro b o ty . Chcą zastraszyć na
pierwszym planie tych narodow ców , któ rzy albo żywem albo d rukow anem słowem przeszkadzają im
w podkopyw aniu Państwa Polskiego.
U śm iercić lub obezw ładnić red aktora, w ołają
w yw rotow cy, a w tedy ła tw o pójdzie „ro b o ta *. W tedy
m asom podsuniem y swoich kandydatów , któ rych
nie będzie kom u zbijać, i w ybory pójdą w naszą
stronę, łatw o, ja k po maśle. F\ po w yborach nasze
panowanie nad Polską! O bedrzem y ją ze wszystkich
klejnotów ducha i m aterji, o kra dn iem y ze św ietnej
tra d ycji, a petem ja k obdartą do re s .ty ze w szyst
kiego w rzucim y do błeta M iędzynarodów ki, bo nam
w yw rotow com , nie trzeba żadnej ojczyzny, nam ty l
ko niech żyje Socjalizm i M iędzynarodów ka! Droga
do tego cełu po trupach narodow ych redaktorów i
w cgóle narodowców.
Jednak spehezeństw o polskie i w iejski lud
polski takich zbrodniarzy jak najsurow iej potępia i
za n im i nio pójdzie.
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Marja Teresa Ledóchowska.
(Kor. wł. „Nowego Życia” z Rzymu)
Dnia 6 lipca 1922 roku, o świtaniu zeszła z
tej ziemi dusza, której życie całe było służbą Bożą,
wydała ostatnie tchnienie Marja Teresa H aka Le
dóchowska, bratanica Kardynała, siostra Generała
Jezuitów, Założycielka i Generalna Kierowniczka
Sodalicji św. Piotra Klawera.
„Przeszła dobrze czyniąc”, moźnaby napisać
na jej grobie i setki i tysiące rozmaitych slow po
chwalnych wypowiadają o Niej ci, co ją znali, po
cząwszy od Namiestnika Chrystusowego na ziemi,
az do małego afrykańskiego dziecka, które płacze
po utracie swej przybranej Matki.
Uposażona przez Boga nadzwyczajnymi dara
mi umysłu i serca Marja Teresa Ledóchowska mo
gła błyszczeć przed światem jako talent pisarski,
dramatyczny, malarski, muzyczny i wiele innych, ale
duch jej zbyt był wysoki, zbyt przesiąknięty świę
tem! tradycjami zbożnego domu i Marja Teresa
zwracała swój umysł i serce do dóbr nadprzyrodzo
nych, szukając wyższych ideałów.
Narody sprzeczały się o tą wielką duszę i każ
dy chętnie byłby się przyznał do jej posiadania, ale
jej słowa były: „jestem Polką z krwi i kości”.
Poznawszy raz nędzę ludów afrykańskich i
usłyszawszy zdanie swego stryja Kardynała Mieczy
sława, że nie mogłaby znaleźć szlachetniejszego ce
lu życia, oddaje się odrazu i raz na zawsze cało
palnej pracy misyjnej, gromadząc obok siebie dusze
zupełnie Bogu oddane, szukające tego samego celu.
Odtąd życie jej było ustawiczną, natężoną, nie
przerwaną i wciąż wzrastającą służbą misyjną, służ
bą dotychczas nieznaną i niewidzianą, ośmieszaną,
lekceważoną, pogardzaną, a której ona oddała się
bez wytchnienia, ponieważ wzięła sobie za hasło że
„z rzeczy Boskich najbardziej Boską jest praęa dla
zbawienia dusz!”
Bóg ją powołał do tej pracy, na to wydaje
świadectwo cudowny prawie rozrost dzieła, jakie
mu dała życie i jakiemu nadała nazwę „Sodalicja św. Piotra Klawera”.
Nie rozchodzi się w tej Sodalicji ani o zdanie
ludzkie, ani o powodzenie materjaine, rozchodzi się
jedynie i wyłącznie o szerzenie Królestwa Bożego
w Afryce,
Nie można skończyć tego krótkiego wspom
nienia, gdyby chcieć choć w części skreślić jej
przymioty i jej zasługi, co dopiero później ma na
stąpić w poświęconej jej osobnej książce, ale na
razie zaznaczyć należy, że w czasie swej trzydzie
stoletniej działalności dla Misyj rozdzieliła między
misje afrykańskie przeszło 11 miijonów lirów, wy
drukowała dla nich 150 000 książek religijnych w
językach krajowców, przyczyniła się do wykształce
nia licznych księży-murzynów, do wychowania i
utrzymania licznych sióstr czarnych, do budowy
niezliczonych kościołów, kaplic i szkół misyjnych.
„Echo z Afryki” miesięczne pismo misyjne iłlustrowane dla dorosłych i „Murzynka‘k pismo mi
syjne illustrowane dla młodzieży, wydawała w dzie
więciu językach europejskich, rozszerzając w ten
sposób nie tylko znajomość i miłość dla Misyj Ka-
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tolickich w Afryce, ale nawracając również nizliczone dusze w krajach cywilizowanych, a w szczegól
ny sposób w naszej Ojczyźnie.

St. K.

Nadanie ziemi żołnierzom w trze
ciej kolejce.
W wykonaniu art. 9 Ustawy z dn, 17, 12 1920r.
„O nadaniu ziemi żołnierzom wojska polskiego”,
przystępuje ministerjum spraw wojskowych do ukła
dania listy kandydatów trzeciej kolejki na rok 1922.
Ubiegający się o zatwierdzenie w trzeciej ko
lejce I9z2 r., mają wnieść odnośne podania do re
feratów Osad Żołnierskich tego D. O. K., dokąd już
podania o nadział ziemi wnosili.
Do podań należy dołączyć: 1) Zaświadczenie,
że jest rolnikiem. Należy podać, czy kandydat jest
żonaty, wiele ma lat, wiele osób sprowadza z ro
dziny na działkę (przy równych kwalifikacjach bo
jowych kandydaci żonaci mają pierwszeństwo przed
kawalerami.) 2) Zaświadczenie zwierzchności gminnej,
iż kandydat posiada przynajmniej jednego konia,
wóz, bronę, pług, ziarno na dokonanie zasiewów,
oraz środki na życie do zbiorów 1925 r. 5) Zobo
wiązanie, podpisane własnoręcznie, że w razie przy
znania działki obowiązuje się obdzielony ziemią wy
jechać z powyższym inwentarzem do wyznaczonego
powiatu w terminie, jaki mu zostanie wyznaczony po
zatwierdzeniu. 4) Zaświadczenie zarządu gminy lub
policji, stwierdzające, że kandytat nie popełnił zbrod
ni, względnie przestępstw z art. 4 Ustawy oraz za
pewniające o jego wzorowem zachowaniu się poza
służbą wojskową 5) Odpis świadectwa kwalifikacyj
nego (o ile kandydat już je otrzymał).
Kandydaci, wykazujący się zaświadczeniami o
swej pracy społecznej (zaświadczenia o dłuższem
należeniu do kółek rolniczych, kooperatyw, macierzy
szkolnej i. t. p.) uzyskują przy równych zasługach
bojowych, pierwszeństwo drży otrzymaniu ziemi. ZazwiariczGiia powyższe należy przesłać niezwłocznie do Referatu Osad Źołnier-

sRech 0. 0. K. najdalej do dnia 1 października 1922 raku.

Przeciętna wielkość nadziału wynosi od 25 h.
(15 do 45 morgów), zależnie od jakości ziemi.
Wydział Osad Żołnierskich Min. S. Wojsk,
wzywa kandydatów najbardziej zasłużonych (dekoro
wanych, rannych, ochotników W. P.), by nie zwlekali
ze złożeniem wymaganych powyższych zaświadczeń,
o ile mają zamiar korzystać z Ustawy z dn. 17.12 20 r.,
gdyż po spóźnieniu się z podaniami mogą być na
rażeni na nieotrzymanie ziemi, lub na otrzymanie
jej w gorszych warunkach (wyręby leśne i t. p.).
Ministerstwo Spraw Wojsko w. zarządziło prze
kazanie wszystkich aktów dotyczących osadnictwa,
które kandydat wnosił o nadział ziemi do pułku łub
Dywizji, przy której służył, do Referatów Osadnic
twa Żołnierskiego tego D. O. K., na którego tere
nie kandydat ma stałe miejsce zamieszkania, względ
nie, do którego D. O. K. należy P, K. U. kandydata.

Powyższe rozporządzenie nie dotyczy oficerów
i podoficerów zawodowych.
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Okręgi wyborcze do Sejmu
i Senatu.
Sejm uchw alił ordynację w yborczą. U stalono okręgi
W yborcze i listę m andatów . P rz e d sta w ia się ona w ten sp o 
sób w o sta te c z n e j re d a k c ji dla Sejm u i S en atu .
a)

S e j

m.

P O W IA T Y :
1) M iasto stofecz. W arszaw a 14 m andatów ; 2) W a rs z a 
wa pcw., Radzym in, M ińsk 5; o) S iedlce, Sokołów , W ęgrów 4;
4) O stró w , b i e l s k , W ysokie M azow ieckie, B iałow ieża 4;
5) B iałystok, S o k ó łk a, W ołkow ysk 6; 6) G rodno, Suw ałki,
Sejny, A ugustów 4; 7) Łom ża, Kolno, O stro łę k a , Szczuczyn 4;
8) C iechanów , M ław a, P u łtu sk , P rzasn y sz, M aków 5; 9) P łock,
S ie rp c, Rypin, P ło ń sk 5; 10) W łocław ek, N ieszaw a, Lipno 5;
li) Łow icz, K utno, G ostynin, S o ch aczew 5; 12) Bronie (G roazisk) S kierniew ice, Rawa, G ró jec 7; 15) Ł ódź m iasto 6;
14) Ł ódź pow., Ł ask , S ie ra d z 6; 15) Konin, Koło, S łupca, Ł ę 
czyca 6; 16) K alisz, 'fu re k , W ieluń 7; 17) C z ęsto ch o w a, R a
dom sk 6; 18) P iotrków , B rzeziny 5; 19) Radom , K ońskie,
O poczno 7; 20) K ielce, Jęd rzejó w , W łoszczow a 5; 21) B ędzin
6; 22) S andom ierz, S to p n ica, n ń c z ó w 5; 25) Iłża (W ierzbm k),
K ozienice, O p ató w 6; 24) Łuków , G arw olin, Puławy 6; 25)
B iała, Podlaska, Radzyń, K onstantynów , W łodawa 4; 26) Lubiin, C hełm , L u b artó w 6; 27) Z am ość, B iłgoraj, T om aszów 5;
28) K rasnystaw , H ruM eszów , Janów 5; 29) T czew , S ta ro g ard ,
G niew , K ościerzyna, K artuzy, W ejherowo, P u c k 5; 50) u r u dziądz m iasto i pow., S w iecie, T uchola, C hojnice, S ępolno 4;
51) T o ru ń m. i pow., C hełm no, W ąbrzeźno, B rodnica, L uba
wa, OziałdOW 5; 52) B ydgoszcz m iasto i pow., Inow rocław ,
Szubin, Wyrzysk, S trz eln o , Żnin 6; 53) G niezno, M ogilno,
Ś ro d a , W itkowo, W ęgro wiec, O borniki 5; 34) Poznań m iasto
4; 55) P oznań w schód i zach., Śrem , K ościan, L eszno, R a
w icz 4; 56) Szam otuły, C zarnków , C hodzież, M iędzychód,
Nowomyśl, G ro d zisk , W olsztyn, Śm igiel 5; 57) O strów , O d o 
lanów , O strz eszó w , K ępno, P leszew , Ja ro c in , Koźmin, K roto
szyn, G ostyń 6; 58) H uta Król, Ś w iętochłow ice, Lubliniec,
T arn o w sk ie G óry 5; 59) K atow ice m iasto i pow., R uda 5;
40) C ieszyn, B ieisk m iasto i pow., P szczyna i Rybnik, R a ci
b ó rz 7; 4 i) K raków m iasto 4; 42) Kraków pow iat, C hrzanów ,
O św ięcim , P o d g ó rze, O lkusz, M iechów 8; 45) W adow ice, B ia
ła, M yślenice, Żyw iec, Nowy T arg , Spisz, O raw a 7; 44) N o 
wy S ącz, Lim anowa, B ochnia, W ie lic z k a 6; 45) T arnów , Piizno, B rzesk o , D ąbrow a, G rybów , G orlice 7; 46) Jasło, R o p 
czyce, Strzyzow . M ielec, K olbuszow a, T a rn o b rze g 6; 47) R ze
szów , Jaro sław , P rz e w o rsk , Ł ańcut. N isko 7; 48) Przem yśl,
D obrornyśl, S an o k , B rzozów , Krosno 6; 49) Sam bor, S ta ry
S am bor, Ł isko, Kudły, iW ościska, G ró d ek 6; 50) Lwów m ia
sto 4; 51) Lwów pow., Ż ółkiew , S okal, R aw a R uska, Ja w o 
rów , C ieszan ó w 7; 52j Stryj, D rohobycz, T u rk a, Skole, D oli
na, Kałusz 6; 55) Stanisław ów , T łum acz, B ohorudczany, N ad
w orna, Kołomyja, H o ro d en k a, Ś.iiatyn, Kosów, Peczeniżyn 9;
54) T arn o p o l, Z baraż, T rem bow la, S kałat, P o d h ajce, C zo rtkow, B uczacz, H usiatyn, B orszczów , Z aleszczy k i IC; 55) Z ło 
czów, Z borów , Kam ionka, Struiniłow a, B rody, R adziechów ,
B ó b rk a, Przem yślany, R ohatyn, Zydaczów , B rzeżany 9; 56)
Kowel, LuboWia, W łodzim ierz W ołyński, H o ro c h ó w 5;57) Ł uck,
Równo 6; 58) K rzem ieniec, D ubno, O stró g 5; 59; B rz eść nad
Bugiem , Kobryń, Pruzany, Kosów, D rohiczyn, Kamień Kaszyrski 5; 60) Pińsk, Ł unm iec, Sarny 5; 61) N ow ogródek, S tołpce,
N ieśw ież, B aranow icze, Słomin 6; 62) Lida, O szm iana, W ołożyn, W ilejka 7; 63) Wilno m. i pow., T ro k i w raz z pasem
n eu traln y m 5; 64) ŚW ięciany, B rasław , D uniłow icze, D zisna
6.—O gółem m andatów 5 7 2 .~ P o zatem 72 m andatów p rzypada
na t. zw listy państw ow e. Posłów będzie zatem w Sejm ie 444.

b) S enat.
Wymienione poniżej okręgi wyborcze wybierają sena
torów:
W ojewództw a: P om orskie 3, P o zn ań sk ie 8, S ią sk ie 4,
K rako w sk ie 7, L w ow skie 10, Stanisławowskie 4, T arn o p o l
sk ie 5, W ołyńskie 4, L u b elsk ie 7, K ieleckie 9; Ł ódzkie 8,
W arszawskie 7, M. st. Warszawa 5, B iało sto ck ie 4, P oleskie
3, Nowogródzkie 5, Wileńskie 3.—R azem 93.—P ró cz teg o 21

mandatów z listy państwowej czyli senatorów razem 11Ł

Zjazd tercjarski w Krakowie. Zeszło
roczny Kongres tercjarski z całej Poiski posta
nowił powołać do życia Radę Główną Trze
ciego Zakonu w cełu popierania rozwoju i re
gulowania życia tercjarskiego. W myśl Kon
gresu w d. 3 i 4 sierpnia obradował w Kra
kowie w kościele O.O. Franciszkanów zjazd de
legatów biskupich, księży dyrektorów oraz
braci i sióstr poszczególnych zgromadzeń tercjarskich. Zjazd był bardzo liczny. Przewodni
czył O- Janicki prowincjał O. O. Reformatów.
Na zjaździe uchwalono Statut Rady Głów
nej Braci i Sióstr III Zakonu św. O. Francisz
ka w Polsce i wybrano Wydział czyli zarząd
Rady.
Z komisji granicznej. Dnia 27 lipca zo
stała rozstrzygnięta sprawa zbioru plonów na
granicy wschodniej. Chodzi o to, że niektórzy
włościanie, zamieszkujący na naszej stronie,
mają swoje grunty na stronie bolszewickiej i
odwrotnie.
Umowa zapewnia prawo zbierania plo
nów naszym włościanom już
na obszarze
cudzym, jak i włościanom, zamieszkałych w
Rosji, do zbierania plonów u nas.
Jest to pierwsza umowa regulująca spra
wę zbioru plonów.
Biskupstwo w Częstochowie. W najbliż
szym czasie ma powstać nowe biskupstwo w
Polsce z siedzibą w Częstochowie. Diecezja
kielecka zostałaby podzielona.
Sprawa dróg w Polsce. Wszyscy wierny
w jakim są stanie nasze drogi, to też
ustawa sejmowa z października 1921 roku
reguluje tę bardzo ważną sprawę. Dróg* są
podzielone na państwowe, wojewódzkie, po
wiatowe i gminne. Dróg państwowych będzie
16.000 kilometrów, wojewódzkich 15.000, po
wiatowych 20.000, a gminnych 30,000 kilo
metrów. Ministerstwo Robót publicznych rna
przystąpić z początkiem następnego roku do
przerobienia umyślnych dróg państwowych
gruntowych na bite. Brak funduszów jedynie
tamuje już rozpoczętą w mniejszej -mierze
pracę w tym kierunku.
Szkoła rolnicza. W Pszczelinie z dniem
1 listopada r. b. rozpoczyna się kurs półtora
roczny szkoły rolniczej. Od wstępujących wy
magane są: 17 łat, umiejętność czytania i pi
sania, rachunki 4-ch działań.
Podania o przyjęcie nadsyłać do szkoły
w Pszczelinie, poczta Brwinów, pow. Błonie.

y e j
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Do podania załączyć należy metryką, świa
dectwo moralności od miejscowego probosz
cza lub wójta i świadectwo szkoine o ile jest.
Oplata roczna za utrzymanie w interna
cie 10 korcy żyta, nauka bezpłatna.
Dziwna rzecz. Pisma donoszą, że ar
chiwa konferencji genueńskiej, zbiór wszy
stkich dokumentów, zostały zaginione. Jeden
z klubów sejmowych ma wnieść w tej spra
wie interpelacją.
Gdyby to było prawdą, cóż na to po
wiedzą czynniki rządowe?
M i l i o n ó w k a , D n ia 5 s ie rp n ia w y g ra n a p a d ła
n a M 9 0 9 .4 9 8 ,
’
--

Międzynaroslswy Zhzd naaOTiski. W Luksem burgu dnia
1 sierpnia r. b. rozpoczął się Zjazd M iędzynarodow y
nauczycielstwa szkół średnich i wyższych. Treścią
obrad będą nsst, sprawy: organizacja szkolnictw a
żeńskiego, koedukacja, reform a szkoły średniej, w y ’
m iana uczniów pom iędzy państw am i, ko dyfikacja
prac i rozporządzeń dotyczących szkoły, zrównam e
świadectw dojrzałości, stopni u n w ś rs y te c k ic h , wresz
cie ustalenie stosunku szkoły do rodziny. Ma być
też ustalona reprezentacja nauczycielstwa przy Lidze
N arodów .
Wojna gredrtrecka. G recy chcąc zakończyć spór z
Turcją widzą jedyny ratunek w zalęciu K onstantynopo
la. Przed tvm kro kie m jednak zgłosili S5ę do państw
sorzvm ierzonych o zgodę. Francja kategorycznie je d 
nak o d m ó w ił a i paleciła wodzowi naczelnem u gar
nizonu m iędzysojuszniczego wysłać wojska fra n 
cuskie na odcinek, w celu stawienia oporu p och o 
dow i w ojsk greckich. Ciekawe, ja k s?ę sprawa ta
zakcńczy.

Zamach na premiera ministrów trancuskicb.- w

sprawie n ie 
daw nego zamachu ns osobę pana Poincarego—
d zie n niki donoszą, że sprawcam i zamachu byli nietncy. W związku z
m achem pan N aczelnik Państwa
wysłał depeszą do Paryża i otrzym ał dziękczynną
odpow iedź.
■ Monardlja ta M a. Jeden z korespondentów został
przyjęty przez pana hr, A ndrassy‘ego w ybitnego dziabeza w ęgierskiego. Tem atem rozm ow y była sprawa
królestw a węgierskiego. W ęgry są królestw em , a
króla nie mają. Sądy wydają w yro ki w im ie n iu k ró ’*,
rekruci składają przysięgę na w ierność królow i, k tó 
rego fa ktyczn ie niem ą. Hr. Andrassy, przedstawiciel
m onarchlcznej części ludności, powiedział, że w ym a 
gam y od obecnego rządu przygotow ania narodu do
w ypow iedzenia się: taik lub nie, t. i. czy m enarchja
lub republika. Hr. fln drassy w stosunku do obecne
go rządu jest w ostrej opozycji, o czerń m ów i zu p e ł
nie śm iało. Jeszcze są ludzie, któ rzy w m o n a rh a c h
widzą zbawieniel
Zamkniecie granicy rosyjska-niinuaskiei. Rząd ru m u ń ski za
m kną ł zupełnie granicę z U krainą sowiecką, dia
przybyw ających z U kra iny uchodźców. Rozporządze

g rs

nie to jest w yw ołane coraz częstszemi przypadkam i
zawleczenia cholery z za D niestru. W edług wiadom ości urzędowych ostatnio zanotowano nowe przy
padki cholery w Kiszynowie 1 powiatach skerm ań*
skim , banderskim i innych.
Pznanis Litwy. Prasa litew ska donosi, że Państwo
Litew skie zostało uznane przez Ententę n ie tylko fa ktycznie, lecz i urzędowo.
Zakotais strajku w Ameryce. J a k donoszą pisma,
w ielki strsjk kolejarzy w Stenach Zjednoczonych ma
się zakończyć, w ku te k podpisania um ow y.

Kongres harcerski WParyżu.

29 lipca r. b. w Paryżu za
kończył obrady m iędzynarodow y zjazd harcerzy, w
któ rym brali udział p Iscy przedstawiciele. H arcer
stwo obecnie liczy przeszło d w u m ilio n o w ą arm ję
m łodzieży, która na swym sztandarze um ieściła ha
sło: „B óg i O jczyzna” i która ma bronić w zniosłych
ideałów cyw ’VzaciL Nes?harcerzy serdecznie byli przyj
m ow ani przez swych druhów -gospodarzy francuzów .

Lloyd Bzordż myśli W 0 tatanjach. P rem jer a n g ie l
ski przew iduje konieczność zwołania nowej ko n fe re n cji
i jest zdania, że Rosja może w ybrnąć z trud n eg o
położenia ty lk o przy pom ocy zachodu.
Czyż gorzki przykład G enui i H?gi jeszcze jest
niew ystarczający dla angielskiego polityka.
tilemea ma być umiędzynarodowiony. W związku

z

uznaniem
Iltw y przez Entent® litw fn i spodziewają sie, że N ie 
men z o s ta n K w m yśl przyrzeczeń, um ię dzyn aro do 
w iony. Rząd lite w ski jednak orzypuszcza, że ciągła
nieporozum ienia Iśtwinó v z Polską tę sprawę prze
w leką i te rm in u obecnie wyznaczyć nie m ożns.
Zdrowie Lenina. Pom im o przeszłych doniesień o sta 
nie zd ro w ia Lenina nadeszły nowe w iadom ości o
nim . chociaż b. sprzeczne. Dnia 29 lipca r. b. agencja
prasowa m ów i, że stan jest nadal groźny, że Lenin
nie może marzyć o powrocie do pracy, a 30 koca
już kom isarz zdrowia pow iedział przedstaw icielom
wojska, że Lenin szybko powraca do zdrowia i czńje
się dobrze. Kem u wierzyć, rzecz trudna do roz
wiązania.

L IS T Y ,
M dy. Szkolnictwa W gm . D o jlid z k ie j. Jedną z najważ
niejszych spraw doby obecnej w odrodzonej Ojczyźnie jest
oświata. W czasach niewoli czerpaliśmy ją w szkołach ob
cych, ze źródła zatrutego.
Dziś czasy się zmieniły; zdobywać potrzebną oświatę,
uzupełniać braki wiedzy możemy teraz w swoich szkołach.
Nietylko możemy, ale i powinniśmy. To nasz święty obo
wiązek! Gdzie to zrozumiano, tam ludność nie szczędzi gro
sza i zabiegów na uruchomienie jak największej ilości szkół.
Młodzież starsza zrzuca fałszywą pychę z serca i słucha
wykładów na kursach dla dorosłych, nawet poważni ojcowie
biorą się do książki. I stusznie! Do dobrego nigdy zapóźno.
‘ Jak jest pod tym względem w gminie Dojlidzkiej?
Trzeba wyznać, że naogół ludność garnie się do oś
wiaty i rozumie jej znaczenie. Świadczą o tern też urucho
mione szkoły: w BagnóWce, w Dojlidach Górnych, w.Kurjanacb, w Olmontach, w Ogrodniczkach, w Sobolewie i w S ta 
nisławowie. Nadto na żądanie ludności mają po Wakacjach
powstać: w Nowodworcach i w Zaściankach.
Kłopot jest niemały z wynajęciem odpowiednich lokali
na szkoły i na mieszkanie dla nauczycielstwa. Właściciele
bowiem większych domów, ze Względu na liczniejszą rodzi
nę lub wprost na niewygodę nie wydzierżawiają ich. Szkoły

iV^SŃKCOftW
przeto gnieżdżą się w budynkach całkiem do tego niezdat
nych,
Je st jednak nadzieja, że i te trudności przynajmniej w
części będą usunięte przez niedawno powstały gminny Do
zór szkolny. W skład jego wchodzą: ks. dr. W. Kuźmicki,—
jako przewodniczący, oraz n.p. J. jaworowski, dr. J. Klein,
B. Klepacki, A. Kurnicki i J. ŚWtrad-—jako członkowie; ze
spół rozumiejący znaczenie oświaty, pełen dobrej woli i
energii. Przypuszczać należy, że się upora z niedomaganiami,
Wpłynie na regularne uczęszczanie dzieci do szkół.
Na pochwałę gminy trzeba dodać, że do budżetu tego
rocznego wstawiła znaczną sumę na budowę szkół. Prawdo
podobnie więc z wiosną zaczniemy wznosić własne gmachy
szkolne. Gdy je posiądziemy szkolnictwo raźniej będzie się

rozwijało,
Dr. Kazimierz Orliski.

WkfiWysk. (K or. \Vł.).

Życie administracyjne samego
m iasta—magistrat wiele pozostawia do życzenia. Może teraz
przy zmianie burmistrza wykaże większą energję i zrozumie
nie interesów miasta, może zwłaszcza postara się wcielić w
czyn iniciatywę jednostek szlachetnych w kierunku uzdro
wienia miasta... Bolączek dla usunięcia pod tym względem
jest zbyt wiele.
Życie administracyjne powiatu, zawdzięczając spręży
stości, taktowi i dobrej woli pana starosty Augusta Nyki, ma
daleko mniej niedomagań, niż w innych powiatach kraiu, cze
go orobieżem jest chociażby fakt zmniejszenia się skali na
rzekań między ludem. Do uzdrowienia stosunków administacyjno-społecznych w znacznym stopniu przyczynia się Sądo
wnictwo m, Wołkowyska i powiatu, które ma na stanowisku
sędziów ludzi światłych, uczciwych, religijnych, miłujących
ideę sprawiedliwości i umiejących stanąć ponad partje... Te
zalety nie jako komplement, lecz jako piękną rzeczywistość
przypisują nieuprzedzone jednostki społeczeństwa Wołkowyskiego pp. Dziedzickiemu, Tomaszewskiemu i Smiekałowowi. Na łamach życia społeczno-dobroczynnego są niektóre
piękne i bujne przejawy. Piękne są takie instytucje, jak
naprz. Towarzystwo przyjaciół żołnierza, Towarzystwo żałob
nego krzyża i inne, które maią za cel opiekę nad żołnierzem
za życia a nawet i po śmierci... opiekę której u nas bardzo
często brakuje. Mam tu na myśli zwłaszcza jeden konkretny
szczegół: przejeżdżając przez wsie i okolice nieraz widzia
łem, jak ciemnota ludowa niszczy ogrodzenie, krzyże a na
wet same mogiły żołnierzy poległych... To przykry, smutny,
bolesny objaw, tutaj trzeba wiele czujnej i czynnej opieki
ze strony władz i społeczeństwa. W pracy nad żołnierzem
wiele energj’, inicjatywy, poświęcenia, a przedewszystkiem
serca wykazuje W Wołkowysku wojskowy ks. kapelan Ed
mund Nowak, oraz panie Nyko i Tymińska, którym słusznie
należy się uznanie.
K,

(c. d. n.).

lenia gablnatowego. P. Kulikowski mówił również o ordyn,
wyb., nadchodzących wyborach i przedwyborczych pracach,
Następnie p. Twardowski mówił o życiu robotniczem, p. Narkiewicz, o niebezpieczeństwie żydowskiem, n. Konopski o
organizacjach robotników chrześcijańskich. Uchwalono: 1)
wymagamy od obecnego rządu, aby pieniądze rządowe nie
były użyte na robotę wyborczą partyjną; 2) żądamy od ad
ministracji przeprowadzenia bezstronnych wyborów; 3) wyra
żamy zaufanie stronnictwom umiarkowanym, które wysunęły
kandydaturę bohaterskiego robotnika górnośl. Korfantego,
Wierzymy, że pod ich sztandarem wybierzemy: nowy zdrowy
Seim; 4) wyrażamy wdzięczność Marsz. Sejmu p. Trąmpczyńskiemu za trzy lata ciężkiej, ofiarnej pracy W przewodnicze
niu prawodawczemu Sejmowi. Lewica grodzieńska chciała
przy pomocy awantur nie dopuścić do przeprowadzenia tych
uchwał, ale przez zebranych została wygnaną z sali.
„Echo** I ^Kurier” - „Echo Grodzieńskie” wydawane przez
„Straż Kresowa” broniące interesów lewicy i żydów przesta
ło wychodzić. Zaraz po upadku „Echa” wyszedł nowy dzien
nik „Kurjer Grodzieński”, jest to pismo również lewicowe,
organ N. P. R. Redaktorem iest p. Filcer były red. „Echa”,
który obecne zaprzedał się nowej partj:.

OD WYDAWNICTWA.
Wszystkich naszych Sz. Czytelników naj
usilniej i najuprzejemniej upraszamy o jak
najprędsze nadesłanie opłaty za gazetę, gdyż
w przeciwnym razie wydawnictwo na pewien
czas zawiesimy.

G ie łd a .
Za
„
„
„
„
„
„

miljonówke płacą 1700 mk.
dolara 6700 mk.
frank francuski 540 mk.
funt angielski 29500 mk.
koronę czeską 165 mk.
markę niemiecką 8 mk.
storublówkę car. 140 mk.

„

pięćsetrublów kę car.

„ 10 rb. złote 31200 mk.

KRONIKA SUWALSKA.

Nowe wydawnictwa.

GodH8 naśladowania, w zeszłym tygodniu związek Koła
Polek w Suwałkach, uchwalił przystąpić grernjalnie do no
wopowstającego Koła Przyjaciół Młodzieży Stowarzyszonej
w Suwałkach.
Podkreślamy fakt ten z uznaniem w nadziei, że szla
chetny ten przykład znajdzie naśladowców nie tylko w po
staci jednostek, lecz także całych stowarzyszeń i instytucji.

„W2Hik“ . Do rzędu nielicznych niestety naszych
wydawnictw technicznych należy popularny miesięcznik te 
chniczny „Mechanik”, wydawany od szeregu lat w W arsza
wie (Marszałkowska 46). Pismo to przeniesione do kraju z
Ameryki wydaje Stowarzyszenie Mechaników Polskich w
celu dostarczenia wiedzy technicznej szerokim warstwom
pracowników zawodowych. Ostatni (sierpniowy) zeszyt za
wiera szereg artykułów w opracowaniu pierwszorzędnych
specjalistów, traktujących temat popularnie, a jednak z całą
ścisłością naukową. Kronika i przegląd najnowszych wyda
wnictw technicznych stanowi zakończenie zeszytu, który
znacznej uwadze naszych zawodowców polecić możemy..

KRONIKA BIAŁOSTOCKA.
Związki ZnWfldOWB. Chrześcijańskie związki zawodowe co
raz więcej zaczyn&ją zjednywać zwolenników. Robotnicy po
rzucają związki enperowskie i przystępują do chrześcijań
skich. Stąd wielki gniew i złość w szeregach N. P. R. u
„N. Dz. Białostocki” i „Dz. Grodzieński” obecnie pisma na
rodowe i zasługujące na poparcie dużo miejsca poświęcają
chrz. zw. zawodowym.

Kronika Grodzieńska.
Wiec Zw. Lud. Kar- 6 sierpnia 1922. Przewodniczył p. K. Ja 
roszewicz nowy instruktor. Zagaił wiec i zreferował położe
nie polityczne Polski red. Kulikowski,*i cały przebieg przesi

O G Ł O S Z E N IA .
Energiczna

natychmiast X

w biurze w godz. popoł. od 5 do 7 wiecz. Zgłaszać się Brygidzka 5 Sekretarjat od 11—2 i 4—8.

C n p -m d a m

maszynę do szycia, nożną w dobrym stanie firmy Zyngera. Przedmieście ul. N o
wa Posiadłość Ks 17 Julja Lerman.
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Z Y C IE .

Leczenie suchot i innych chorób
piersiowych.
Zatem skoro tylko pierwsza zieleń się ukaże,
wyprawić należy chorego w wysokie góry. Dla osób o
zdrowem sercu im wyżej tem lepiej, tem krótsze i
pewniejsze leczenie. Na wzniesieniu 500 metrów
taki chory odrazu przyjmuje ok. I kg. tygodniowo
na wadze; na wzniesieniu 1000 metrów tensam cho
ry, na tymsamem Wikcie przybędzie na wadze ok.
2 kg. w tygodniu. Oczywiście porcje będą musialy
być zdwojone.
Oprócz Wiktu chory Wtedy literalnie zjada sameż bakterje suchotnicze, które toczyły mu płuca
w mieście.
Tam w atmosferze pokojowej pozbawionej ozo
nu, w płucach chorego - bakterje rosną
i
mnożą się w krocie miljonów. Tutaj na wyżynie
samo rozrzedzone powietrze bakterje ubezwtadnia,
ozon zaś dobija. Jeśli dodamy jeszcze wyziewy trujących dla bakteryj gruźliczych olejków żywicznych,
które falą szeroką płyną z lasów, to pojmiemy, że
po kilkotygodniowem pobycie chorego na wyżynach
lesistych nie zostanie w płucach ani śladu z daw
nych niszczących zarazków. Ponadto słońce wyżyn
zawiera dużo promieni fioletowych nieocenionych
pod Względem leczniczym, a zgubnych dla wszel
kich bakteryj, nic więc dziwnego, że w takich wa
runkach odmładza się cały organizm chorego, któ
remu rzec można, przez lat kilka stałego pobytu na
Wyżynach przybywa wieku, jeśli pod każdymw zględem
tfzyma się zasad higieny,--aż do zupełnego odro
dzenia się całego ustroju. Stąd w górach Bośni
mnóstwo ludzi 80 letnich pełni zajęcia gospodar
skie w pełni sil i rzezkości, a wygląd ich niemal
atletyczny wzbudza podziw.
Dla niedomagających na serce wskazane są
miejsca klimatyczne poniżej 1000 m. wzniesienia.
Niektórzy z nich czują się nieswojo nawet w Zako
panem, które niema nawet 850 metrów. Dla takich
najlepiej w leśnych podgórskich kotlinach do wznie
sienia 500 m. n. p. m. W Karpatach wschodnich ta
kich miejsc jest poddostatkiem.
Po uporaniu się z bakterjami zostaje organizm
zdolny wprawdzie do życia, ale chyba w wyjątkowo
sprzyjających warunkach. By mu przeto nadać hart
i wytrwałość do walki o byt, na to podane recepty
nie wystarczą. Musi nastąpić całkowity przewrót
wychowania i żywienia. Kto skazany jest na stały
pobyt w mieście, niechże całą siłą dąży do wyzwo
lenia. Oby lud wiejski przyswajał zobie z cywiliza
cji miast to tylko, co dobre i podniosłe, a odrzucił
flaszkę, narkotyki i tytoń, wtedy patrząc na nowe
pokolenie uraduje się oko każdego miłującego naród.
Najtrudniejszą kwestją uzdrowisk wyżynowych
jest u nas ochrona przed panującym tam niemal cały
rok wiatrem zachodnim, przynoszącym reumatyzmy i
katary. W samem Zakopanem brak tej ochrony. Ma
ją S^natorjum w Kościeliskach i nie wyzyskana
jeszcze hala Kondratowa; prawdziwie jednak dopiero
Roztoki. Oto przyszłe światowej sławy uzdrowiska!
zarazem arcydzieła natury!—Potrzeba je tylko udo
stępnić tramwajem elektrycznym, jak to zrobiono na

wielką skalę w Tatrach Węgierskich, a reszta przyj
dzie sama z siebie.
Ten wynik moich długoletnich praktycznych
badań, kreślę pod wpływem żalu za mnóstwem zna
jomych i bliskich, których porwała gruźlica, o któ
rzy jednak, choć nie lekarz, przekonany jestem, że
byli do uratowania.
G. Chądzyński.
(Koniec).
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Kobiały I ITięŻCZyŹni. Ludność Polski
ogółem
wynosi
25,372,447, wtem jest 12,094,891 mężczyzn, oraz 15,277,556
kobiet. Na 100 mężczyzn przeciętnie w Polsce przypada 110
kobiet. W Warszawie na 931,176 mieszkańców przypada
422.243 mężczyzn i 508,935 kobiet, czyli na każdych 100 męż
czyzn w Warszawie przypada 121 kobiet. Największa równo
waga pomiędzy liczbą mężczyzn a liczbą kobiet zachodzi
w województwach poleskiem i wołyńskiem, gdzie na 100 męż
czyzn przypada 106 kob iet Poza Warszawą największe od
chylenie wykazuje województwo poznańskie, gdzie na 100
mężczyzn przypada 114 kobiet. W pozostałych wojewódz
twach liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn waha
się od 108 do 110.
PrStSilSjB 09 IfOnU. Zaledwie nowy książę Monaco wstą
pił na tron, już pojawił się pretendent, któryŁwyśuwa swoje
prawo do mitry książęcej w państwie rulety. Tym nowym
pretendentem do tronu jest zamieszkały w Londynie czelad
nik rzeźnicki, ferzy Grimałdl, który sam siebie tytułuje: mar
kiz Jerzy Fryderyk Grimaldi. Powołując się na drzewo ge
nealogiczne, liczące S00 lat, na prawo salickie i na Złotą
księgę genueńską i na autorytet angielskiego urzędu heral
dycznego i upomina się o swoje prawa. Główne podstawy, na
których się opiera, streszczają się w następujących faktach:
Zmarły niedawno książę Albert zawarł w roku 1887 małżeń
stwo, którego owocem był książę Ludwik. Małżeństwo to
zostało wszakże w 1889 roku przez Stolicę Apostolską uzna
ne za nieważne, dlatego też według opinji Grimaldiego ksią
żę Ludwik został na zasadzie prawa salickiego pozbawiony
praw do tronu. Po drugie pretendent do tronu wykazuje, że
w roku 1687 został markiz Aleksander Maria Grimaldi. głową
rodziny Grimaldich, wymaganym z powodów politycznychprzez Ludwika XIV i znalazł przytułek w Anglji.
Niewiadomo Jaką drogę zamierza obrać czeladnik rzeźnicki z Londynu, aby odzyskać tron, który mu się, zdaniem
jego, należy. Prawdopodobnie na razie jeszcze księżę Lud
wik może spać spokojnie.

KrsdZIgŻ szfsndsrów francuskich. Zgodnie z traktatem wer
salskim. rząd niemiecki zobowiązany jest do zwrotu sztan
darów francuskich i wszystkich zabytków wojennych z roku
1870. Sztandary te, przechowywane dawniej w kościele, gar
nizonowym w Poczdamie, w styczniu roku 1919 przeniesiono
do arsenału, zkąd zginęły bez śladu. Obecnie rząd niemiecki
wyznaczył 100.000 marek nagrody za wykrycie tych sztanda
rów. Nagroda oczywiście została ogłoszona pro forma, aby
zadość uczynić żądaniom Francji.
K0iUBt2. W pow. możejkowskim widziano w nocy w cią
gu godziny kometę, zwróconą ze wschodu na zachód.

Odpowiedzi Redakcji i /Administracji.
W-ny p. B. Koszuba w Drążdżewie, prenumetatę otrzy
maliśmy, dziękujemy.— W-ny ks. F. Drozdowski w Rohotnej,
należność za Prawo Kan. i Dogmatykę otrzymaliśmy, dzięku
jemy.—W-ny ks. prób. Kryński w Supraślu, dziękujemy za
nadesłaną kwotę.—W-ny p. G. Chądzyński w Białymstoku,
pieniądze za broszurę otrzymaliśmy, żądane 18 egz. te razem
wysłaliśmy.—W-ny ks. Myszczyński w Piątnicy, prenumeratę
na dwa kwartały otrzymaliśmy, dziękujemy —W-ny p. Łuka
szewicz w Grand Rapids Mich, prenumeraty nie przerywaliś
my.—W-ny ks. Dalecki w Iszkołdzi, numera okazowe „N. ŻT
wysłaliśmy.—W-ny ks. prób. Sadowski w Luczaju „Ne temere” w ilości 100 egz. wysłaliśmy.-W-ny ks. Rosiński w Letutowie, adres zmieniliśmy.

Redaktor i wydawca ks. L. Sawoniewsfcl
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Redakcja „Nowego Żyda"
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(Grodno, pi. Batorego 33
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L eszno 92 tel. 548, skr. teł. „A tan”
istnieje od r. 1877.
P o le c a sw oją ogólnie uznaną P A P Ę SM O Ł O W C O W Ą
(ł 3 roi. ~ 1 X 7 m etr.)
przedw ojennej w arto ści i gatunku.
3 -2
K onto czekow e P. K. O. N° 2.124.
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Różańce, szk apierze,

X

Medaliki, krzyżyki,

f

Obrazki, pocztówki
oraz następujące KSIĄŻKI:

4

1. Ks. Dr. Kalinowski. DOGM ATYKA 600 mk.
2. Ks. Dr. Ig. G rabow ski. PR A W O K A N O N ICZN E 16C0 m,

*1'* *$*

3. Prof. M. Straszewski. FILOZOFJA św. AUGUSTYNA

B B a jle p s a s e .

.1 TT

na ile epoki 1C0O mk.
4. Ks. D r. T. D ługosz. E O ŚC T M . w P O L S C E (stan o b e 
cny) 50 mk.
5. Ks. D r. j . P oplicha. OPOW IADA NIE o P O T O P IE w

literaturze babilońskiej a w Bibłji. ICO mk.
-*V*

przedwojennej jakości po
siada stale na SKŁADZIE
i przyjmuje zamówienia
firma.
is tn ie ją c a

Braci

od

r . 1808,

Felczyńskich
W K a łu s z u

6. Ks. N. C ieszyński. „M IECZ P U C H A ” zbiór kazań
niedziele c.Mego roku. 1500 mk,

7 „

„

„LUD JAKO LEW” zbiór kazań narodowych' TO mk.

8. „NA CHWAŁĘ BOŻA/’ modlitewnik dla młodzieży wy
danie 1-sze str. 224 opr. w pło. t n o 300. mk.

9. J

„

»

• „

wydanie

drugie

p o w ię k sz o n ^

str. 256 opr. 500 mk. i 600 mk. ♦
10. „M ODLITEW NIK PA RA FJA LN Y ” sit . 512 opr, 800 mk. i
700 mk.
d
11. Ks. Fr. B lotnicki. KW IATY PR Z Y D R O Ż N E (p o e z ja )*
500 mk.

Wysyłamy pocztą po otrzymaniu zamówienia.
Ns k onta w P. K. Q 80.021.
HL* ry^vi*A®UL e-M «/jŁ <dft» cJU UjU«/K* tA» »../UUj\', e.^0
uvłfłancMjm-««nwł-■

{Małopolska}.

; ? ub

Filja Przemyśl, ul. Krasińskiego 63.
h a ż ą d a n ie w y s y ła m y c e n n ik i d a r m o i o p ła t k i&.

10—7
jjL «.^\s «>^ł t»f<n
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Polski l

|g Tygodnik polityczno-społeczny, literacki i gos- i^?
V podarczy. Wielkie pismo ilustrowane dla ludu. J
W y c h o d z i:

Warszawa, ul. Kredytowa 9.

na

\

M GWIAZDA POLSKI jest pismem chrześcijanskiem i narodowem, ma na celu obywatelskie
wychowanie ludu.
?Jj K osztuje: k w artalnie 500 rnk., m iesięcznie 100 mk. ]?}
K onto P. K. O. Ks 3.422.
v/

,

Prenumerujcie „Przegiąć

^ W ia łA W V w ilustrow ane czasopism o, po^ W i t , 5 , v / w y 3 św ięcone w szystkim g a łę 
ziom w i e d z y . . „ P r z e g l ą d
Ś w i a t o w y ’’,
z „Przew odnikiem M iędzynaródym ”, i ż dodatkiem
„ E sp e ra n ta F a k o ” — w y c h o d z i 1 5 k a żd e go m ie s ią c a .
P r z e d p ł a t a r o c z n a: 5000 mk. poi,,
150C0 kor. austr., 5000 mk. niern., 100 fr., 4 doi.
<WMMuowrm», uMGuMMKmwww,
WMiuw»;TOmn«r<,u«lta„i,i.
K U PC Y i PR Z E M Y S Ł O W C Y czytają i p re 
num erują ilustrow any m iesięcznik przem ysłow ohandlow y . K U PIEC E U R O PE JSK I”. P re n u m era 
ta ro czn a 1000 Mk.
*:fa*<*»'M**»^*iAa3W\wr<r^^irt^A^łx;?»2r.'«x»»aA?uawTwxuvx;jyTr^’WttcłC*uw.’^w-7Xłj»Jt^w^jił^w<XJ».
PREN U M ERU J ilustrow ane czasopism o sp o r
tow e „S P O R T O W IE C ZA G RA N ICZN Y ” w ydaw 
nictw o m iesięczne. R ocznie 250 Mk.
nraneu
K TO chce mieć zdrowy humor, ten p ren u 
m eruje „ŚM IE C H ”. W ychodzi m iesięcznie. P r e 
n um erata roczna 250 Mk. R ed ak cja i Admini
stra c ja tych pism: W arszaw a, u). S ienna 23.

O d b ito w iasnem i czcionkam i w d ru k a rn i K. K ram kow skiego w G rodnie, Sienny z-k., Ks 3.

