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SEKWESTR, CZY WOLKY HftM BEL
W Sejmie tocizyła się od kilku tygo
dni walka o nową ustawę o obrocie zie
miopłodami, czyli handel żytem, pszeni
ca, jęczmieniem i owsem. Socjaliści i in
ne stronnictwa robotnicze domagały się
zajęcia przez rząd całego zboża, czyli cgólnego sekwestru, ludowcy domagali się
wolnego handlu zbożem, z tern jednak, że
przedtem musi być ściągnięty ściśle określony kontyngent zboża ula wyżywie
nia ludności miejskiej i fabrycznej. Jeże
liby gmina oddala określoną ilość zboża
— resztą możnaby było dowolnie handlo
wać, tylko nie wolnoby było zboża w y
wozić za granicę państwa.
Ostatecznie po długich naradach i tar
gach komisja aprowizacyjna ułożyła no
wą ustawę o obrocie zbożem, na podsta
wie wolnego handlu. Ale rząd na nią się
nie zgodził. Komisja jednak wskutek sta
nowiska posłów ludowych upierała się
przy swojem. Z tego powody ustąpił ze
stanowiska dawny kierownik minister
stwa aprowizacji. p. Sobański, zresztą
człowiek zupełnie niedołężny. Przyszedł
nowy minister aprowizacji p. Śliwiński,
dyrektor pańskiego syndykatu rolnicze
go z Lublina. Ten minister zgodził się na
wolny handel, lecz zażąda! podwyższe
nia kontyngentu, zwłaszcza z gospo
darstw chłopskich, obniżając jednocze
śnie kontyngent z gruntów dworskich.
Podwyższenie to uchwalono w komisji
apirowizaeyiuej i ustawa przeszła ma peł
ny Sejm d,nia 14. listopada. W głosowa
niu jednak podwyżka kontyngentu, której
żądał p. Śliwiński, upadła a przeszedł ta
ki kontyngent, na jaki się zgodzili ludo
wcy. Z tego powodu nowy minister apro
wizacji Śliwiński rodał się do dymisji, ale prezydent ministrów Paderewski ’ tej
dymisji nie przyjął. Rozpoczęły się znów
rokowania nad ustawą aprowizacyjną.
Na zupełny sekwestr ludowcy zgo
dzić się nie mogli, nie dlatego, aby chcieli „wygłodzić miasta1*, lub „uprawiać pa
sek", o czerni krzyczą wszystkie miejskie
gazety — ale dlatego, że zboże zasekwestrowane poszłoby nieraz na pasek przy
pomocy samych urzędników. aprowizaeyjhych i tych, którzy to zboże ściągają
A ileby to było nadużyć i maltretowania
ludu, już dziś policjanci i wojsko przv
ściąganiu zboża dopuszczają się niesły
chanych nadużyć. W styd doprawdy czy
tać i słuchać o tern, co wvrabiaia nasi żoł
nierze przy ściąganiu kontyngentu. To obchodzenie się z chłopem, to zabieranie

ostatniego garnca żyta, te wybijanie kur,
kaczek i gęsi przy sposobności rekwizy
cji jest poprostu plamą dla naszego woj
ska. Nie o takiem wojsku i nie o takich urzędnikach marzył sobie lud w Rzeczy
pospolitej Polskiej. A cóżby się dopiero
działo, gdyby pozwolili na całkowity se
kwestr! W tedyby chyba ani jednej kw ar
ty chłopu mie zostawiono, bo jak całko
wity sekwestr — to brać wszystko. I
miasta nie wiele więcej by z tego miały,
bo wtedy połowa zboża „utonęłaby" po
drodze w kryjówkach paskarzy. Z tego
powodu posłowie ludowi są za „wolnym
handlem", bo przymusowe ściąganie zbo
ża powoduje tylko nadużycia i „szmugiel", a zatem drożyznę zboża.
Ustawa o obrocie zbożem została już
uchwalona, lecz niestety nie zupełnie ta
ka, jakiej domagali się ludowcy. Ma ona
liczne braki, gdyż pan minister aprowi
zacji Śliwiński dbał przedewszystkiem o
to, by, broń Boże, nie obciążyć zanadto
kontyngentem gruntów chłopskich. Jeste
śmy przekonani, źe chłopi przy ściąganiu
tego kontyngentu będą bardzo krzywdze
ni, pomimo to jednak gorąco Wąs prosi
my, Kochani Czytelnicy, zaciśniicie. zęby
i oddajcie dobrowolnie przypadający na
Was kontyngent, bo w miastach straszna
bieda i głód, a wiecie, że głód jest złym
doradcą. Jakby przyszedł — broń Boże
— jaki przewrót, to na tern najbardziej ucierpią chłopu którzy coś mają, więc do
tego nie można dopuścić i dlatego, trzeba
ludność miejska wyżywić. Trzeba też

wyżywić nasze wojsko, które w tak stra
sznym czasie stoi na froncie. Część zbo>ża trzeba więc oddać na kontyngent —
a potem będziecie mieli spokój i wolny
handel. Kto już oddał kontyngent w prze
pisanej wysokości, z tego on więcej nie
będzie ściągany.
Zboża naszego i tak nam tego roku
nie wystarczy, bo rok co do urodzaju był
zły. Musimy sprowadzić około 60 tysię
cy wagonów z Ameryki i część tego za
granicznego zboża jest już w drodze do
Gdańska.
Przy tej sposobności jeszcze jedną
.rzecz poruszyć należy. Z powodu nowej
ustawy aprowizacyjnej gazety miejskie
,w straszmy sposób napadają na chłopów,
że się bogacą kosztem głodnych mas miej
skich, że są paskarzamii itp. Ludzie tak
się przyzwyczaili do obdzierania chłopa,
i wyzyskiwania jego pracy, że ich kole
poprostu w oczy, gdy widzą chłopa le
piej ubranego i lepiej mieszkaja.cego. Naj
lepszym ustrojem (według mniemania pe
wnych panów miejskich) byłoby, żeby
chłop po wieczyste czasy mieszkał za
wsze z cielętami i świnmi, jadł tylko sa
me kartofle i ubierał się w łachmany.
Tak sobie pewni panowie wyobraża
ją „Polskę demokratyczną".
Za pozwoleniem panowie!
Demokracja nie na tern' polega, aby
każdy chodził oberwany i brudny, ale że
by każdemu była wymierzona zasługa
wedle jego pracy.
J. K

NAD CZEM OBRADOWAŁ SEJM.
I znów mieliśmy gorący tydzień w
Sejmie. Obradowano nad ustawą . apro
wizacyjną, następnie o ośmiogodzinnym
dniu roboczym i nad mową Prezydenta
Ministrów Paderewskiego, . wygłoszoną
na tydzień przody. Najwiażniejszemi dla
rolnika były jednak rozprawy nad usta
wą aprowizacyjną. Niestety uchwalona
przez Sejm ustawa, chociaż niby dopu
szcza wolny handel po odstawieniu kon
tyngentu, jest dla drobnych rolników w y
soce niekorzystną, gdyż rozkład konty
nentu jest niesłychanie wadliwy i daje
■ole do szerokich nadużyć, ze strony sta
rostów i urzędników aprowfeacyjnych.
Pcdaiemy tu poniżej cały I-szy artykuł
tej ustawy, tak jak został uchwalony:
„Na konieczne potrzeby państwa

obowiązani są rolnicy dostarczyć w ter
minach przez Ministerstwo AprowizacjJ
w porozumieniu z państwową Radą Aprowizacyjną wskazanych, następujące ilości
zboża (żyta, jęczmienia, pszenicy, owsa):
1) w powiatach, które ze względu*
na wydajność gleby i inne korzystne w a
runki wytwórczości rolnej zaliczone bę
dą do 1-ej kategorji: a) z gospodarstw
obejmujących od 7 do 30 morgów1 do 30
kilogramów z mórga ziemi ornej; b) z go
spodarstw, obejmujących od1 31 do 100
morgów do 75 kilogramów z morga zie
mi ornej; c) z gospodarstw, obejmują
cych ponad 100 morgów do 120 kilogra
mów z morga ziemi ornej.
.2) w powiatach, zaliczonych’ z po
wyższych przyczyn do 2-ej kategorii:

a) z gc-sppdatsfw obejmujących od 11 do
30 morgów do 20 kilogramów z morga
ziemi ornej;’ b) z gospodarstw obejmują
cych od 31 dk> 100 morgów do 40 kilogra
mów z morga ziemi ornej; c) z gospo
darstw, obejmujących ponad 100 morgów
do) 70 kilogramów z morga ziemi ornej.
3) W powiatach zaliczonych z po
wyższych przyczyn do 3-ej -kategorii:
a) z gospodarstw , obejm ujących od 16 do
30 morgów do 15 kilogramów z morga
ziemi ornej; b) z gospodarstw obejmują
cych od 31 do 100 morgów do 30 kilogra
mów z morga ziemi ornej.
W powiatach 1-ej kategorii gospo
darstw a do 6 morgów: włącznie, w. dru
giej do 10 morgów włącznie, a w trzeciej
do 15 morgów włącznie me mogą być
obłożone przymusowym kontygentem.
Przydziału poszczególnych powiatów
lub części powiatów do (każdej z powyż
szych kategorii' dokona Ministerstwo
Aprowizacji w ptorozumiendii' z Minister
stwem Rolnictwa i - Państwową Radą
Ąprdwizacyjną.
Źródło złego tej ustawy tkwi w tym,
że nie jest tam ściśle poiwiedziane, ile
kilo z morga ma być odstawione (tak
jak to było w poprzedniej ustawie) lecz
powiedziano tylko ogólnikowo do ilu ki
logramów z morga ma, być kontygent
nałożony. Naprzykład w ■powiatach I-szej
kategorii z gospodarstw od' 7 do 30 mor
gów ma być odstawione do 30 kilogra
mów z morga ziemi ornej; z gospodarstw
Od 31 do 100 kilogramów do 75 kilogra
mów; z gospodarstw, obejmujących ob
szar, wyższy niż 100 morgów do 120 ki
logramów. Nie znaczy to jednak że go
spodarze w pierwszym wypadku mają
koniecznie odstawić po 30 kilo, w drugim
po 75, a w trzecim po 120 z morga ornej
ziemi. Określenie kto, ile ma odstawie
będzie zależne od rządu, czyli od urzę
dników rządowych, i może się zdarzyć,
że właścicielowi wielkiego folwarku na
łożą jeszcze mniejszy kontyngent z mor
ga niż 7-mio morgowemu chłopu, bo
ustaw a wyraźnie mówi, że nie wolno
tylko więcej nakładać, ale mniej to wolno.
Pozornie zdawałoby się, że- jest to słu
sznie, ale1to tylko pozornie, bo w naszych
urzędach powiatowych rządzą- przeważ
nie urzędnicy, którzy tylko z panami trzy
JAKÓB BOJKO.
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Opowiedział Maciek Zając z Luszowic.
Do drugiej klasy dostały się same
piękne baby ii dziewuchy, które razem z
przewodnikami, nie miały takiego ścisku
no, ale to już szkoda o tern gadać!
Z kolei poszliwa cała hurmą do ogro0u cysarskiego, którego zwą „Prater“, a
jest go spory szmat, jako że przecie stać
takiego monarchę na jak się patrzy ogród,
ale mnie nie były w głowie te rozmaite
„koniki** (karuzele) inom się gryzł, gdzie
• ja ze swą starą będę nocował, bo to wszy
®tko brydnia (fraszka) jak człek w nocy
nie ma gdzie kości wyprostować.
Przywiedli nas pod taki wielki budy
nek, co to i nie kościół, choć ma coś niby
wieża i już nie wiem, do czego podobny,
a jest z kamienia —- szkła i z żelaza
budowany wtedy, jak była cholera i w y
stawa. w Wiedniu. Podali, że się nazy
wa Rotunda. Przed tą chałupą odłączy
li od chłopów nie tylko dziewuchy, ale i
rodzone baby, które się biedaczki pijak

mają i panów obszarników będą całą gę mu więcej jak 30 kiło nie będą mogli na
bą bronili.
łożyć. Te wszystkie wady ustawy PiaCała ta ustawa jest ułożona na żą stow-cy zaraz zauważyli i bardzo ostro
danie i za wpływem nowego Ministra przeciwko temu występowali. Jeżeli więc
Aprowizacji p. Śliwińskiego, który tylko teraz niejednemu chłopu krzy wda wielka
z obszarnikami trzyma, gdyż sam był dy się stanie niech sobie to jasno uprizytomrektorem Syndykatu rolniczego- w Lu ni, że tylko Związkowi Ludowo-Narodo
blinie, a za czasów okupacji austriackiej wemu i 'ich ministrowi będzie miał to do
rządził Krajową Radą Gospodarczą i na zawdzięczenia'.
tym stanowisk.u dał się mocno chłopom
Należy tu jeszcze podkreślić zacho
we znaki swym- niełitościwym i bezwzglę wanie się socjalistów. Idą oni w ostat
dnym ściąganiem kontyngentu. Ma więc nich czasach ma wieś, by chłopów na
p. Śliwiński wprawę w żyłowaniu chło swoją stronę, do swej partji przyciągnąć
pów, nic więc dziwnego, że ułożył usta i' -nawet czasami ud-aje im sie t-o. Niech
wę, której ukrytym celem jest, oszczę więc chłopi zapamiętają to- so-bie dobrze,
dzanie obszarników. Trzeba jeszcze idla że 'socjaliści najusilniej domagali się
jasności całej sprawy dodać, że p, Śli w sejmie sekwestru, czyli wywłaszcze
wiński należy do Związku Ludowo7Na- nia całego zboża, tak by nawet jednym
rodowego i przez ten właśnie Związek ziarnkiem nie miał prawa gospPdarz się
został na Ministra przeforsowany.. Mogą rozporządzić. Razem z nimi tego samego
więc sobie powinszować ci chłopi-pasto- domagały się i inne stronnictwa robotni
wie, którzy należą do Związku Ludowo- cze oraz posłowie z miast. I kto wie,
Narodowego, że nietylko sami na siebie, a- czy by taka uchwala nie była zapadła,
le i na wszystkich innych chłopów bicz gdyby nie energiczny sprzeciw posłów:
ukręcili, którym ich teraz pan Minister Piastowców.
dobrze będzie po grzbiecie smagał.
Została _ również uchwalona druga
Piasfowcy, jak również i ludowcy bardzo ważna ustawa o 8-godzinnym
z grupy Wyzwolenia usilnie tę ustawę dniu roboczym w przemyśle i rzemio
zwalczali i głosowali przeciwko niej, ja słach. Z tą jednak zmianą, że cały ty
ko krzywdzącej chłopów. Ludowcy jako dzień roboczy ma liczyć nie 48 a 46 go
ludzie świadomi tego, że miasta nasze dzin, czyli! że w sobotę praca ma trw ać
trzeba przed głodem ratować, a i wojsku nie 8, a 6 godzin. Jest ustawa zupełnie
dać jeść, rozumieli to dobrze, że dla miast słuszna, bo wieloletnie doświadczenie
■idla 'wojska- trzeba kontyngent oddać, ale na calym; świecie przekonało ludzi, że
kontyngent sprawiedliwy i dlatego żąda czym' robotnik dłużej w ciągu dnia w fa
li, by w ustawie było powiedziane w y  bryce pracuje, tym korzyść z jego pracy
raźnie, że naprzykład z gospodarstw po jest mniejsza, bo robotnik w fabryce nie
nad 100 morgów ma być odstawione od pracuje przecież na- świeżym powietrzu,
126 do 156 kilogramów z morga, czyli że a często w szkodliwym dla zdrowia smro
na folwarki niżej jak 120 kilo z morga dzie i zaduchu. Doświadczenia zrobione
nie może być nałożone; również żądali, w Ainglji wykazały, że przy ośmiogo
by jeżeli gospodarz tnai więcej jak 30 mor dzinnym' dniu roboczym robotnik może
gów. naprzykład 40, to z pierwszych 30 zrobić zupełnie taką samą ilość roboty
morgów ma odstawić po tyle, ile dla jak i przy 10-godzinnym. Naturalnie, że
mntiesjzych gospodarstw jest wyznaczo mowy nie może być o tym, by i na roli
ne, naprzykład jak w powiatach I kate -zaprowadzać 8-godzinny dzień roboczy.
gorii po 30 kito, a dopiero z następnych Na roli warunki pracy sa zupełnie inne
10 morgów ma odstawić już tę wyższą niż w fabryce i to co w fabryce jest z ko
ilość po 75 kito. Byłoby, to naprawdę rzyścią dla -wydajności pracy, na roli by
sprawiedliwie. Bo weźcie naprzykład łoby z krzywdą dla rolnika.
dwóch gospodarzy. Jeden ma 30 morgów,
Na ostatińem posiedzeniu w piątek
drugi 31. Jeżeli urzędnicy będą mieli dnia 21 listopada rozpoczęła sie dysku
złość do tegołdrugiego, to mu mogą wpa sja, czyn rozprawy nad mową 'pireizyidenkować ;po 75 'kilo z morga, gdy pierwsze- ta mranstrow Paderewskiego.
nie miały chęci rozłączyć ze swymi mę
żami, a i my na to krzywo patrzeli, aleśwa
się pocieszyli tern, że to jeno dla polity
czności, jako że baby mają się przebie
rać, a w nocy — no to będzie przecież ja
koś „uuacy“.
Nas chłopów zapędzili w las i tam
porozbijali namioty wojskowe, przywie
źli słomy, beczki ze świeżą wodą i dali
nam kwoli Stróży wojaków, jako żeby
nas -nikt nie wkradł. Przypomniały się
nam wojskowe lata, kiedy to człek leżał
w barakach niby zając w kopnie i na ra
zie było wszystko „dychtyk**.
Ale jak się zapamrocźyto, zmówi
w szy Janioł Pański, idę do tego domu,
gdzie moja Maryna została, chcę tam
wleźć, przecie jako gospodarz do swej
prawowitej, gospodyni, ale dla Boga •—
ludzie! czyście słyszeli. Żołnierz mi ba
gnet nadstawił — i coś zamamrotal po
niemiecku: „chrobotań***), czy jak. Aż
się kutrzoba we mnie zatrzęsły, jak to
„psia niematwarz** śmiała mi -mówić, że ja
się idę chrobotać. Cała wieś mię w y
świadczy, że jakem ino z kawalerskich
*)

-Verbo4en** — znaczy .wzbroniono*.

lat wyszedł, to mi nie „ehrobotantie** we
łbie, ale robota i różne zgryzy.
Ale nic nie pomogło, mus-iałem jak
me pyszny odejść od .swej kochanej żo
ny i leżałem w baraku sam jak palec —
i gdym się odkrył, nawet mię przykryć
me miał kto, bo moi sąsiadzi spali, jak zabicii. Nad ranem się przebudziłem, bo
mię pchły jadły nie lada jato, bo słomsko było zleżałe i myślałem sobie to o
chałupie, którąm na opiece obcych lu
dzi zostawił, to o tern-, jak też ten „embełeus dzisiaj wyleci, a najwięcej mi w gło
wie była moją Maryna, od której mie oderwali, jak kota od mleka. Tyla lat myślałem —- razem pracujewa-, razem
sypiamy — j nikt nam ^ego
ga,n } — a
tu ci psiek-rwie chcą nas po 30 latach roz
rywać na wideńskim gruncie!
Jakto czym' nie ślubował, że jej nie
opuszczę aź do śmierci — albo co?
Mówicie, żebym sie był o to upierał
u „kunitetu**. Kuinitety -na to d e wiele mo
gły z nieihioami poradzić, zresztą oni spa-/
Ii ze swojemi babami po hotelach, to co
■im się ta rozchodziło o d ek a, co sam no
cować musiał, jak ten ptaszek polny.
Nareszcie uszykowali nas d o k u p y
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jednakże, gfe jest przedstewideła!pwy
i peli racie
im Polski za granicą. Oto przedstawraafe
tam ludzie, co nic wyszli z ludu, co gor
ludzie, którzy w. ciągu wtoków w y
s a e Śnili o bte. • jąsze,
robili Polsce imię, że Polska, to jakiś kraj
straszny, co wszystkich ciemięży, -nie po-,
I.
zwala na wolność religijną, tłucze żydów,

Bardzo często nie doceniamy wielkiej
wartości niektórych rzeczy, może dlate
go, że są one zbyt blisko nas i ciągle na
nie patrzymy. Bezwątpiemia rolnictwo od
gryw a najdonioślejszą rolę w życiu na
rodów i odgrywać ją będzie dotąd, dopó
ki człowiek będzie musiał jeść. A jednak
rolnicy odgrywali dotąd stosunkowo bar
dzo małą rolę w życiu społeczmem. Była
to siła Ukryta. Rolnicy, a zwłaszcza dro
bni nie uświadamiali sobie swojej donio
słości i swojej siły i nie tylko, że władzy
nie ujęli w swe ręce, ale Dozwalali naj
częściej niepowołanym jednostkom w ła
dać nad sobą. W ystarczy przebiec dzie
je któregokolwiek narodu, polskiego w
szczególności, żeby się o tej prawdzie
przekonać. Pomyślmy jednak, że przecież
Polska cała ostała się, mimo haniebne za
kusy na jej życie, ostała się dzięki wiel
kiej żywotności chłopa 'polskiego, dzięki
temu wewnętrznemu poczuciu, które w
nas stoi i każę nam trwać w nieskończo
ne wieki. Chłop polski jest ostoją i fun
damentem naszego narodu w znacznie
większej mierze niż chłop francuski we
Francją a przecież i naród francuski sta
wia dzisiaj czoło- przeciw najróżnorodniej
szym zakusom, bo ma ten dzielny chłop
ski granlit w łonie swojem. Wobec tego
że granitem, czyli skałą, na której.się opiera naród polski, jest lud, trzeba, aże
by Polska istotnie była Indowa, to zna
czy, żeby o Polsce stanowili rzeczywlście przedstawiciele ludu .polskiego. Śpói-

choć przecież Polska była jedynym kra
jem, który przed sześciuset laty przygar
nął u siebie żydów, gnębionych w stra
szny sposób w całej Europie. Szkoda, że
żydzi o tem już zapomnieli ! Ale rozmaici
nasi politycy zagranicą, co zamknęli się
w swój ciasny program partyjny, nie uwzględniając nowego ducha, który panu
je dzisiaj na całym święcie, mianowicie,
że lud wszędzie dochodzi do władzy, ci
politycy wi zetknięciu się z wielkimi po
litykami Anglji, Francii i Ameryki w yro
bili Polsce najgorszą opinję. Takie prze
konanie fatalne o Polsce spotkałem u polityfców angielskich, gdzie nasz delegat na
kongres pokojowy, p, Roman Dmowski
bardzo Polsce zaszkodził, bo angielski
prezydent ministrów Lloyd George (Loid
Dżordż) jest prawdziwym przedstawicie
lem ludu angielskiego rolnego i robocze
go, idzie drogą postępu i wzdraga się
przed zacofaństwem, a p. R. Dmowski
grzeszy właśnie wstecznietwem zaśnie
działym. Dlatego to nie odniosła Polska
przy zawarciu pokoju takich korzyści, jakieby odnieść była powinna, bo Anglja
Polsce nie dowierzała, uważając ją za
kraj wsteczników i zacofańców. Praw da
atoli wychodzi na wierzch i dzisiaj dzięki
Józefowi Piłsudzkiemu Anglia przekonu
je się, że Polska ludowa może być wiel
ką siłą postępu.
Dlatego też imię Naczelnika Piisudzkiego jest w Anglji najpopularniejsze
ze wszystkich imion polskich. Sojusz pol
sko-angielski jest ogromnej doniosłości,
jak zresztą jest rzeczą godną polecenia,
byśmy się od Anglji wielu rzeczy nauczy
li. Nawet sprawa rolnicza angielska- mo
że b^ć wzorem dla nas, choć Anglja, jak
wiadomo, jest raczej krajem nawskroś
przemysłowym, fabrycznymi. Wiadomo,
że Anglicy to naród bardzo bogaty i wielce
lubiący niezależność. Ziemia angielska
nie dostarczała dość zboża, by cały na
ród wyżywić, ale wojna nauczyła Angli
ków,, że koniecznością jest dla narodu sa-

po czterech na koniach —"V dowodził"
nami chłop jak dąb — Ptaszek się nazy
wa. Dość ta ja człek1nie ułomek, ale ta
jucha, to ci się wydarzył, jak na żal i to
już nie Ptaszek może się przezywać, ale
Ptak — jak choroba!
Jak podniósł taką laskę z gałką, co
to wygląda niby „przezmdan" (stara rę
czna wiaga), a która zwali buławą, to ci
wyglądał ldep jak jedlnerał, a my tuż za
nim — a pawie pióra jeno się mieniły do
jasnego słoneczka, które jest afcuratnie
takie samiuteńkie, jak w Luszowicach
My chłopi, byli niby za drużbów na
weselu w Krakowie u chłopów. Młoduchą była córka tego chłopa Ptaszka, a
młodym1 był jakiś malarz, którego prze
zywają Uziembło. Nie wiem, czy się tak
ta osoba zowie, czy taki chłodnawy i dla
tego zwą go Uziembłą, ale choćby on ta
niewiedzieć jak był Uziembly, to od ta
kiej pięknej dziewuszki — jaką była ta
młoducha, to nie tylko bv się ogrzał, ale
i zapalił.
Słyszałem — ale me wiem, czy to
prawda, czy bajka — że ten malarz ma
Się żenić z córką naszego komendanta —
który jak mówicie zowie się nie Ptaszek,

ale Ptak. No, no! niieichżeby się ta i że
nił, i żeby się mogli dochować ładnego
namiastku — któryby się wdawał w ma
mę i dziadków, bo choć to ta jegomość
czytają, że omylna jest marna piękność
— ale to już tak na świecie bywa, że co
piękne, to nie brzydkie.
— Ale wam młoducha w łeb' wlazła,
a jabym rad usłyszał więcej o tem pocho
dzie jubileuszowym.
Hej, któżby ta wszystko spamiętał,
kiedy, to szło- i jechało tysiące, a wszy
stko poprzebierane ceć — nie jak, że i w y
powiedzieć trudno.
Wiecie o tem, że pod naszą polską
młoduchę to samo -książę tarnowskie da
ło 4 arabskie ogiery, białe jak śnieg, a
choć tai mają razem tyle lat, co cesarz
panuje — to ci szły gaianto, jakby młode,
ale bo- też i furman był do nich jak się pa
trzy.
Że się znamy oba zdawna, to on mi
co nie co opowiedział, o -tych cudakach,
co to szły kupkami, a więc jakem to za
pamiętał, to- waru coś nie coś i powiem.
i Naprzód jechał ten cesarz co to od
niego dzisiejszy monarcha pochodzi, a około niego jechała szlachta, akfińecka —

Od jednego z przyjaciół „Gazety
Ludowej", Dra W ładysława W ło
cha, który obecnie przebywa w An
glii i Francji, otrzymaliśmy świeżo
dwa listy, które nic jednego z na
szych czytelników poucza, gdzie le
ży ten wielki sekret, że Anglia trzę
sie całym światem i nigdy nie da się
ubiec innemu narodowi.
_ ...
Paryż w październiku1.
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mowysterczałność, i>y feK nafemfej do sie
bie od obcych przywozić, bo gdyby
wtwóz iiimi zamknęli, to kraj odcięty od
pokarmu byłby skazany -na śmierć głodo
wą. To też choć Wielka Brytania czyli
Anglja jes-t krajem przemysłowym; to je
dnak jej prezydent ministrów Lloyd
George (Lojd Dżordż) doradza dzisiaj
swojemu krajowi; ażeby się steł także
rolniczym1, nazywając rolnictwo najwię
kszym przemysłem państwa.
Dr. W ładysław Włoch,

Pamiętamy wszyscy niedawny strajk
służby dworskiej. Podjudzeni- przez ko
munistów i socjalistów przerwali fornale •»
na parę dni pracę. Strajk ten skierowa
ny był przeciw państwu. To też z całą
stanowczością oświadczyliśmy, że strajk
ten miejsca mieć nie powinien i wezwa
liśmy służbę dworską do pracy. Całe
społeczeństwo stanęło na tem samem
stanowisku. Strajk się nie udał. W wiciu
miejscowościach nie wybuchł wcale.
Tam, gdzie ^przerwano pracę, był kró
tkotrwały. Służba dworska rychło opa
trzyła- się i -stanęła do pracy. O samej li
kwidacji (zwinięciu) strajku nie piszemy,
ale musimy co innego poruszyć. Dzie
dzice, widząc, że strajk został przy po
mocy rządu i- społeczeństwa złamany,
chcą teraz z powrotem parobka dwor
skiego ujarzmić i odebrać mu to-, co już
zdobył. Kością w gardle st-oi dziedzicom
to, że musieli poprawić zapłatę służbie i
dać większą ordynarję. Teraz myślą, że
jeżeli chwilowo służba -dworska podupa
dła na duchu; to uda się im odebrać to,
co przedtem przyznać musieli. Związek’
Ziemian (organizacja obszarników) uchwaiił, by obniżyć normę ordynarji na
12 ko-rcy. Chcą więc dziedzice za jednym
zamachem zepchnąć służbę do takiej nę
dzy, jaką cierpiała ona kiedyś. Chytry
ten plan napewno się dziedzicom nie uda;
ale jakiekolwiek próby co do tego, mo
gą wywołać nowe niezadowolenie słu
żby, nowe strajki, a może nawet i powa
żniejsze zaburzenia. W szystko to może
odbić, się bardzo ujemnie na ogólnem po
łożeniu kraju. Dla tego -też musimy opono same stare rodzimy. Ale że to podtrpadło na amen, to i godnego mederunku
na tem nie było, i konie same chabety
zapewne, i aby się nie wstydzić przed
ludźmi, to je poprzykrywali, tekiem,i- krasemi łokłusizkami, które koniom były aż
po kopyta, że im tylko nóg trochę r oczy
widać było.
«
Sami ci panowie mieli koszule dru
ciane, co jak myślę może na to, że się tak
nagle, jak nasze nie drą,, no i gady się -te
go nie trzymają. Czapki żela-z-ne pozdej
mowali, słowem to dość marnie wygląda
ło. Furman księcia mi mówił, że choć ta
oni t-a-k licho- ubrani, ale to- są grafy — a
u takii-ch jest taka moda, że się ubiera nie
wypryśnie, ale' skromnie. I zwykle fur
mani u takich panów, lub lokaje aż się
świeca od złota i śrybła, a1-pana ■dużego
ino po tem poznać, że się na strój — nie
sadzi-. Ale ja- ta temu wiary nie bardzo daję — jeno że skapcaniało bractwo do rmentu, i niema1 się ozem prze w dziać. A
może się boją żeby im inspektorowie .po
datkowi podatku nie nałożyli?
D c iszy ciąg nastąpi.
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świadczyć, że o ile byliśmy przeciwni
strajkowi, jaki urządziła służba dworska
w czasie kopania kartofli, to z drugiej
strony nie dopuśćimy; aby zachłanni obszarndcy w imię dobra swojej kieszeni
(będą napewno krzyczeć, żę robią to w
imię dobra Ojczyzny) krzywdzili służbę
dworską i narażali kraj na zamęt. Mu
szą dziś zrozumieć wreszcie, że Polska
to nie dworskie podwórko, na którem'
pan dziedzic rządzi samowładnie. W szel
kie próby ukrzywdzenia służby dwor
skiej spotkają się z bezwzględną k ry ty 
ką, społeczeństwa, a Piastowcy znajdą
dość siły, aby te próby unicestwić w za
rodku. Służba dworska może być pewna,
że w ludowcach ma szczerych przyja
ciół, którzy ich interesów bronić będą.
e Powinna ona zrozumieć, że nie ten,
dobry, kto dużo krzyczy i obiecuje, ale
ten, kto czuwa bacznie nad tern, aby się
służbie dworskiej krzyw da nie działa.
A. Kobuz,
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cić i pójść do domu. Po przyjeździe do
Gąbina potłukli jeszcze w nieludzki spo
sób jakiegoś żyda — furmana, spokojnie
zabierającego antałki z piwiarni, co na
pewno przyczyni się do tego, że w angiel
skich, fnancuskich <i niemieckich gaze
tach pojawią się sążniste telegramy o
wielkim pogromie żydów w Gąbinie.
Po tym ostatnim rozboju bohatero
wie nasi poszli widocznie spać, bo o dal
szych rozbojach policyjnych w Gąbinie
już tego dnia nie było więcej słychać.
Cóż na to pan Minister Spraw W e
wnętrznych? A nic. Będzie nadal pra
wdopodobnie mądre mowy wygłaszał,
bo do tego to się nawet nieźle nadaje, tak
samo, jak do zakładania kooperatyw, bo
się na tem dobrze zna, ale pana komen
danta policji powiatu Gostyńskiego, któ
rego należało już dawno usunąć, nape
wno na stanowisku pozostawi, a ten da
lej będzie patrzał przez pałce na wszy
stkie rozboje i gwałty przez podwładną
mu policje uprawiane.
Jan Ostrowski,
czytelnik' „Gazety Ludowej."
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zrobić. . Pan Mokrzyski nie tylko tego
wszystkiego nie zrobił, lecz trzymając
wyraźnie stronę Szpigla, zwymyślał chło
pów od „chamskich mord". Pan Mokrzyski pochodzi z, Galicji. Ciekawi jesteśmy
ozy i tam ośmieliłby się w podobny spo
sób nawymyślać chłopom. Chyba nie,
oo wi e on dobrze, że dostałby tam- zaraz
kłonica po. karku. Trzeba to sobie jednak
jasno powiedzieć w oczy, że największą
przyczyną poniewierania chłopem u nas
tost jego ciemnota i brak organizacji,
to dyby tak wszyscy chłopi byli oświece
ni i zorganizowani w potężne stronni
ctwo ludowe, jak Piastowcy w Galicji,
żaden urzędniczyna w rodzaju pana MoS w S leS?e nil'e ośmitoliłby się ich sponie\ rerac. Swoją drogą zapytujemy tu na
tem miejscu p. Ministra Spraw WewnęLŁtyca’ i-tyty. nareszcie pouczy różnych
,tyrzy sty'Ch i tym podobnych panów,
j u należy ludzi traktować i obowiązki
służbowe spełniać.

Wroczyny w pow. Kutnowskeim.
, Co. się dzieje u nas po wsiacłi i ma
łych miasteczkach, niech służy jako do
wód poniższa skarga.
W dniu 26 października r. b. wracał
sierżant policji m. Gąbina, położonego
w pow. Gostyńskim, Kwiatkowski wraz
ze swym pomocnikiem Gałajem z odwie
dżin fowarku Konstantynów cd tamecz
nego rządcy Chalika. Odwoził ich do Gą
bina sam pan rządca Cha-lik. Cała go
dna. kompania była pod dobrą datą, bo
jak twierdzą ludzie świadomi całej rze
czy, wypiły te zuchy aż kilka butelek
wódki. Około godzimy pół do 7-mej wie
czorem spotkali ci zacni panowie koło
wsi Totpołna kilku chłopaków do .pajszenia
bydła, spokojnie wracających szosą do
domu. Nasze zuchy policyjne kazały
furmanowi stanąć i ni stąd ni zowąd za
częli strzelać do chłopaków i ganiać ich
po polach, a gdy wystraszeni chłopacy
norczlarali się na wszystkie strony, a by
ło to kolo zabudowań gospodarza Franci
szka Gorczyckiego, to pan sierżant ze
swym' pomocnikiem w przystępie wiel
kiej fantazji wywabi drzwi Gorczyckiemu. Gorczyckiego nie było w domu. Żo
na jego, sądząc, że to bandyci, uciekła
oknem z drugiej izby, pozostawiając na
pastwę rozwścieczonych pijaków matkę
staruszkę, prawie umierająca, wraz z
dziećmi. I dopiero, kiedy na wielki aIarm zaczęli zlatywać się sąsiedzi z ca
łej wsi, bohaterscy policjanci rozpoczęli
odwrót do swojej furmanki.
Lecz fantazji coraz więcej przyby
w a ło . Jadać dalej, spotkali na szosie niły
narza ze wsi Topolna Stanisława Wajsmana, powracającego z Płocka do domu.
K azali' mu stanąć i zażądali paszportu.
Po obeuże&iu paszportu, który był w
'zupełnym porządku, dawaj wrzeszczeć
na- Wajsmana: „Tak to stoisz przed na
mi! lak przed memcami, toście umieli
stawać, a przed nami to nie umiecie!“ I
uderzył go dwa razy pięścią w twarz.
Nie dość na- tem, kazali mu iść za sobą o
30 kroków i ni z tego, ni z owego dawaj
mu strzelać 3 razy pod nogi, poczem zno
wu bicie obsada od karabina, a potem
nowy rozkaz, bv szedł znowu o 30 kro
ków’, lecz tym łazełn przed nimi. Zmiar
kowali się todnak widocznie obaj pifccy/
bo wkrótce kazali Wajsmanowi zawró

. Podzielić się muszę z Sz. Redakcją
wiadomościami z naszej wioski-. Życie
ty U 5aS p 'ynty° zawsze sennie i powoli,
ale od czasu, jak zorganizowaliśmy się
Przypominają sobie zapewne czytel w Stronnictwie „Piasta" poprawia się
nicy artykuł w Nr 41 naszej „Gazety , wszystko na lepsze. Po rozwadze pogdzieśmy napiętnowali jednego. wychrz- s.an owiliśmy założyć sklep spółkowy,
czcnego żyda Szpigla. który dzierżawi w co jest juz prawie urzeczywistnione, bo
w tnaS kdkridziiesięciu udziało
■powiecie Stopniekim majorat od rządu i
wyrzuca siła chłopów z ziemi. Otóż» by wców. Wpłacamy pieniądze i przygo° t y a.rcia sklepu. Śtaratować się przed ta krzywda, chłopi, za
paradą jednego pia-S-łowca, p. Stanisława Pr/ez j-iu ]edn'°.!Cześnie o legalizację,
Łosina, który jest członkiem sejmiku p o  że nil mmi - mie'sięcy gryźliśmy się tem,
wiatowego, złożyli podanie do Sejmiku, ty tytyty^tytoy nauczyciela. Szkoła sta
ła pustkami, a dzieci zbijały bąki do ka
by ich Sejmik wziął w obronę. Podanie tach
i marnowały drogi czas. Nareszcie
to wręczył p. Łosin przewodniczącemu
provSLłS^
Ol'nV z'litowa4 sie nad najni
Sejmiku, zastępcy Starosty Mipkrzyskiei
przysłał
nam
nauczyciela
Testeśmw
niu. Pan Mokrzyski, były austrjaaki sę
zL ł o w i T “ d,ę
dzia śledczy z czasów okupacji, załatwił i
się z tym podaniem tak, jak załatwiali się go r o t o o w / glmvą na karku’ takie?ze wszystkiemi sprawami naszego kraju P ° :,c? T 0 wszystkiem ma pojecie i z
i^ m v 'o c e n i/^ 6™' Żyć ' pra'CPWaó. Umi'3przeklętej pamięci okupanci. A więc za
wezwał sobie pana Szmigla i paru chło dność p S e ^ Oi POWierZy,fŚTny ™
pów, którzy podpisali podanie. Ze Szpi- jesfeśmw żo
naszego sklepu. Pewni
glern uprzednio się naradził, a chłopom wywiaże ku ntyWeg° ‘zada'n'ia dobrze się
na pożegnanie powiedział: „Ja Was po żyfkowi. R u s z a f f ^ t S ^ S S ™ - 1 P°"
wystrzelam, chamskie mordy!" i w y
Mamy nadz’eję, *e
rzucił za drzwi. Samo podanie zaś. ode
siecią
ludowych
'tykryie S1'e
słał do sędziego śledczego i prokurato
ra pd pozorem, że w podaniu tym jest i gospodarczych O X
Pol’tyczpyph
groźba i wzywanie do gwałtów. Przy pracv mc™!
'• U dalszem rozwmu
czepili się mianowicie do tego, że w po
daniu "wyrażono się, że „jeżeli się rząd Płe słowo uznania
. ed?kc’'’ ' cienie wmiesza w naszą sprawę, to my sa ie-cie w braku'węgla
SW
rozgrze’
mi rozporządzimy się z naszym katem".
Jeden z chłopów, który tę prośbę podpi
___
Topór.
sał, został już zaaresztowany, reszta la
da dzień oczekuje tego sarniego, tymcza
Z pow iatu B iałostock iego.
sem jest pod dozorem policji. Pan Sta
nisław Łosin został również wezwany
nrnśbtyT al’T y, nasten«Jacy protest
do sędziego śledczego jako oskarżony. zz prośbą
o wydrukowanie.
Wszystko to jest niesłychane wprost.
zuchwałego protestu żyWierzyć się nie chce, by w niepodległej dów
cfwko ± t y ° ckl-ch 1 ^ d o w s k i c h przeRzeczypospołiitei Polskie! działy się podo
r£kruta w pow. Białobne rzeczy. Chłopi, doprowadzeni przez
amhactyrltyPZeS
aPeg,°
prze'z nicb na r^ce
Szpigla do rozpaczy,- wyrazili się w tym
m:es?k-ity0''V
pan.?};w
zagranicznych, my
podaniu niestosownie, bo nikt nie ma pra
odiV’ip,n|nCy
,pairaty
Zabłudowskiej,
jako
wa sam wymierzać sobie sprawiedliwo
7PbZni -1 w^ c'W|i gospodarze tej zieści. Powinien więc był pan zastępca sta mi
tytyty tyrani ?'a wiecu w bczbe 4000 dnia
rosty zwrócić im na to uwagę i kazać
9 r ’’ P anujem y przed.
podanie przepisać. Następnie, podanie narodlm lernitya
e.m polskim i całym- światem ten
nie było pisane do Starosty lecz do Sej
ntyty zydow i'ako zdradę państwa i domiku i obowiązkiem p. Mokrzyskiego by
Sll!ę surowego ukarania tych
ło, doręczyć je Sejmikowi, a dopiero Sej- spiskowców.
Żydzi, zabłudowscy i biało’ mik mógł zadecydwać, co z podaniem Stoccy, biorąc udział czynny w wybo-

flows gwałty nad chłopami
w powiecie Stopniekim.’
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rach do Sejmu, dowiedli aż nadto w yra
źnie, że są obywatelami Rzeczypospoli
tej Polskiej, więc protest ich z dnia 28
sierpnia 1919, przeciwko poborową re 
kruta jest niesłychaną prowokacją i naj
nikczemniejszą zdradą naszej Ojczyzny,
a więc z przywilejów chcą korzystać,
zaś obowiązków żadnych względem Oj
czyzny mieć sobie nie życzą. Swcm po
stępowaniem prowokują ludność polską
i oburzają w najwyższym stopniu. Do
takich czynów nikczemnych zaliczamy
ucieczkę żydowskich młodzieńców przed
poborem. W ostatnim czasie z samego
Zabłudowa zbiegło w ten sposób 18 ży
dów. Piętnujemy to ich nikczemne postę
powanie i domagamy się od naszego
Rządu, by zaprzestał głaskania żydów, a
zastosował do nich te same prawa, jakie
obowiązują nas wszystkich, a więc za ka
żdą zdradę powinna być wymierzona
kara Wszyscy zatem nodpu im na <>wym proteście żydowskim winni nie
zwłocznie stanąć przed sądem za zdradę.
1 Następuje 1500 podpisów.

Leczenie epilepsji.
Epiler>da n’e ’ps* nieuleczalną. Leczenie
jej jednak polega nie na samem zapobiegan u jej objawom, lecz na wzmacnia
niu organizmu przez wy warzanie sub
stancji' krwionośnych i odżywian e ko
mórek nerwowych, zmniejszanie choro
bliwej pobudliwości móziu i usuwanie
przyczen, wywołujących ir pady epilepsji
lub objawy choro’’ nerwowych.
W tym ce!u obok związków leczniczych,
mineralnych stosowane być muszą przy
kura ji wyci- gi roślinne, kióre razem za
warte w proszkach.
E PI -E P S IN -S P S E S S
są jednnie wskazanym srodk em lecznicz>m przeciw epilepsji i innym ck-ipieniom nerwowym, które dia swego za lku
wyma ’ ją wzmocnienia systemu nerwo
wego i racjonalnej przemiany materji,
przez wy warzanie substancji krwion śnyc.i i odżywianie komórek ni rwowych.
Proszki EP L 1 P S JN -S P IE S S
żądać należy we wszystkich aptekach
i składach aptecznych.—Szczegółowy spo
sób użycia przv ka. dem orygin lnern opa
kowań u . - Żądać szczepowych broszur.

y
Z FRONTÓW BOJOWYCH. Front
litewski-białoruski, Poza utarczkami od
działów wywiadowczych powaznejszych
działań nie było.
. .
Front wołyński. Po porozumieniu
Naczelnego Dowódcy z Petlurą wojska
nasze na prośby Petlury zajęły Kamie
niec Podolski. Zresztą Sipckoj.
NARADY W SPRAWIE LIGI NA
RODÓW Pierwszego grudnia rozpocz
ną się w Brukselli, stolicy .państwa belghskiego narady w sprawie utworzenia
Ligi Narodów. W naradach uczestniczyć
będą przedstawiciele Francji, Anglji,,
Włoch, Belgji, Szwajcarji, Holandji, Szwe
cji, Norwegji, Portugalu, Grecji, Polski
i Japońji.
NARODOWCY TURECCY NIE SĄ
PRZECIWNIKAMI KOALICJI. Wielki
rabin Turcji, który teraz bawi w Paryżu,
oświadczył, że narodowcy tureccy me
są wrogami Koalicji. Pragną om, aby za
sady Wilsona zastosowane były w sto
sunku do Turcji i chcieliby, aby Koancja
pomogła Turcji, która jest teraz zrujno
wana.
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NA WĘGRZECH MYŚLĄ O KRÓLU.
Ponieważ rząd włoski oświadczył,
że nigdy nie zgodzi się na' to, aby który
z Habsburgów został królem węgier
skim, W ęgrzy myślą o tern, aby na króla
Węgier powołać albo księcia Cyryla
z Bułgarji, albo też księcia Aleksandra
z Serbji.
WYBORY NA WĘGRZECH. W y
bory do konstytuanty węgierskiej (sejmu
ustawodawczego) wyznaczono na 21
grudnia.
NOWE PARLAMENTY W PAŃ
STWACH KOALICJI. We Francji, Wło
szech i Belgji odbyły się teraz wybory
do parlamentów (sejmów).
NE WIEDZĄ KIEDY. Rządy fran
cuski i angielski zawiadomiły Danję, że
nie wiedzą, kiedy traktat pokojowy wej
dzie w życie.
AMERYKA PRZEPROWADZA MO
BILIZACJĘ FLOTY. Z powodu zao
strzenia się stosunków między Stanami
Zjednoczcnemi a Japońją, flotę wojenną
Stanów Zjednoczonych postawiono' na
stopie wojennej.
STREJKI W AMERYCE. W Amery
ce strejkuje obecnie półtora miliona ro
botników.
CO BĘDZIE DALEJ? Ze stolicy
amerykańskiej Waszyngtonu donoszą, że
senat amerykański (czyli izba wyższa";
odrzuci! zatwierdzenie traktatu pokojo
wego i odroczył się na czas nieokreślony.
JAPOŃCZYCY ZABRALI KAMCZA
TKĘ. Z Ameryki donoszą, że gazety
amerykańskie domagają się niezawisło
ści Korei, aby w ten sposób osłabić Ja
ponię.. (Kraik na wschodzie Syberii, na-,
leżał przed wojną janońsko-rosyjską do*
Rosji. Znajdują się tam kopalnie złota).
Japonia w odpowiedzi na te napaści ob
sadziła Kamczatkę.. Rząd amerykański
ma podobno ogłosić protest przeciwko
teinu.
KOŁCZAK UCIEKA SIĘ POD OPIE
KĘ JAPOŃJI. Jak ogłaszają bolszewi
cy- Kołlczak miał się oddać pod opiekę
Japońji, a nawet uznać jej zwierzchni
ctwo, aby tylko uzyskać pomoc wojsk
japońskich przeciw bolszewikom. Nie
chce nam' się wierzyć, aby Japończycy
zgodzili się na podobne prośby. Za mą
drzy są na to, aby pomagać do odbudo
w y wiel.kieti i siilniefi Rosji, która może
w przyszłości być dla nich groźną.
WOJSKA BOLSZEWICKIE ZAJĘ
ŁY STOLICĘ KOŁCZAKA. Komunikat
bolszewicki z dnia 16 bieżącego miesiąca
podaje, że wojska bolszewicke zajęły
Omsk i wzięły do niewoli 8 tysięcy jeń
ców, sztab generalny i wiele materiału
wojennego.
KOZACY DOŃSCY CHCĄ POKO
JU Z BOLSZEWIKAMI. Z Rostowa do
noszą, że kozacy dońscy wystosowali
do wojsk bolszewickich notę (urzędowy
list), celem natychmiastowego zawiesze
nia broni.
REPUBLIKI KOZACKIE WYPO
WIADAJĄ WOJNĘ DENIKINOWI.
Według doniesień ukraińskiego biu
ra prasowego z Kamieńca Podolskiego
republika kubańska i terska wypowie
działy wojnę Denikinowi.
UKŁADY
ANGIELSKO-BOLSZEWICKIE. Z Londynu donoszą, że rząd
angielski wysłał delegata dla rokowań
z rządem bolszewickim w sprawie w y
miany jeńców.
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CO MÓWIĄ O ROSJI W ANGLII.
Z Londynu donoszą,
że Lloyd
Dżordż oświadczył w Izbie gmin (sej
mie), że w najbliższym czasie rozpoczną
się. międzynarodowe narady ministrów
państw koalicyjnych, celem omówienia
różnych niezałaitwionych spraw, a mię
dzy irnemi sprawy rosyjskiej.
NARADA W DORPACIE. V/ Dor
pacie odbyła się prywatna narada przed
stawicieli. rządów: estońskiego, łotew
skiego, . litewskiego, polskiego, ukraiń
skiego i białoruskiego. Zebrani wypo
wiedzieli się za umową wojskową i po
lityczną, mającą na celu obronę niepod
ległości wymienionych państw.
n E ° LEZEWICY PRACUJĄ u GO
DZIN. W Petersburgu wprowadzono
11-godznny dzień roboczy.
DELEGACI POLSCY BRONIA GALję.H WSCHODNIEJ. Na posiedzeniu
Najwyższej Rady Koalicyjnej 20 listopa
da b y ła . rozpatrywana sprawa Galicji
Wschodniej. Pełnomocnicy polscy Gra
bski i Patek żądali zupełnego przyłącze
nia Galicji. Wschodniej do Polski. W yni
szczyli oni powody natury gospodarczej
i politycznej.
ZBOZE DLA POLSKI. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych otrzymało wiado
mość z Ameryki, że starania rządu pol
skiego, by Polska dostała kredyt na 100
tysięcy tonn zboża (tonna 2.500 fum
tow). Dwa statki ze zbożem wyruszyły
już z Nowego Jorku do Gdańska.
ODZIEŻ DLA ARMJI. Poseł fran
cuski .zawiadomił ministerstwo spraw;
zagranicznych, że trzy wojskowe pocią
gi wyznaczone dla Polski opuściły już
Francję i są w drodze przez Niemcy. Poodzieżą6 wi°zą 43 wagK)Tiy z żołnierską
JAK ŻYJĄ NA LITWIE? Z Litwy
Piszą o tern, jak tam' płynie życie. Sto
sunki są daleko gorsze, niż u nas. Urzę
dnik i żołnierz nie opłacany,żyje z tego
co ukradnie. Rekwizycje zboża, mięsa
i tmszczcw są ogromne, za zarekwiro
wane przedmioty nie płacą. Upadek, go
spodarczy straszny. Litwini uciskali Po
laków, ale teraz widzą, że szkodzili tern
przed ewszystkrem sobie. Chcą teraz to
naprawie, prosili więc Polaka, hr. Komo
rowskiego, aby został ministrem rolni
ctwa. Komorowski odmówił.
PETLURA W KIJOWIE? Podobno
Denikin został pobity na głowę, wojska
jego opuściły Kijów, który został zajęty
przez wojska Petlury.
STREJK W KOPALNIACH WĘGLA
W DĄBROWIE. W kopalniach węgla
w Dąbrowie wybuchł strejk. Miasta mar
zną, setki tysięcy dzieci robotników za
pada na rozmaite choroby z powdHu zlmlna, a ich towarzysze strejkują. Ha —
strejkujcie — wpychajcie kraj w otchłań,
skoro nie miła nam wolna Ojczyzna, ale
niechże socjalistyczny „Robotnik" nie
spycha odpowiedzialności za losy kraju
na ludowców, bo 1udowcy pracują od
świtu do nocy, a socjaliści tylko strejku
ją... strejkują... strejkują, a jak przestaną'
strejkcwać, to.... pracują, ale nad zorga
nizowaniem nowego strejku.
ZAWSZE JEDNACY.
Gazety niemieckie opisują S o c z y 
ste przyjęcie, jakie zgotowali studenci
niemieccy Hinrienburgowi, kiedy jechał
do. gmachu parlamentu (sejmu) niemie
ckiego na przesłuchanie go przez komi
sję śledczą. Oprócz tego wznoszono okrzyki na cześć Wilhelma.
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tę interpelację nadesłał Minister Apro o chłopie prawić. Gdy się zaś napotyka
WILHELM MA’ BYĆ WYDANY.
Jak słychać za kilka tygodni wyda wizacji na ręce Marszałka Sejmu nastę na większe trudności ze strony tych
ciemnych biedaków, którzy wszelkicti
ne będą zarządzenia, by byłego cesarza pujące pismo:
nowości
obawiają się, jak djabeł święco
niemieckiego i jego wspólników oddać
Do Pana
nej wody, to i cóż im się dziwić, są^ to
rw ręce sprawiedliwości.
Marszałka Sejmu Ustawodawczego
ofiary tego nieszczęsnego losu, który
Rzeczypospolitej Polskiej.
WALKI ULICZNE W NIEMCZECH
skazał ich na ciemnotę ducha.
W Berlinie doszło do gwałtownych
W odpowiedzi na interpelację posła
Kochani Czytelnicy! Polską się bu
starć pomiędzy socjalistami a nacjonali Stępnia i tow. z dnia 17 listopada 1919 r. duje i wymaga zrozumienia od w szyst
w sprawie niewykonywania w całości kich obywateli. Bo, jeżeli chcemy, żeby
stami. (narodowcami).
przez starostę pow. Łaskiego ustawy nam było w Polsce dobrze, to musimy
ŚNIEGI WE FRANCJI. W całej pól
z dnia 29 lipca 1919 r. o obrocie ziemio wszyscy we wzajemneimi zrozumieniu
nocnej Francji i w Paryżu spadły olbrzy
płodami oraz odnośnych rozporządzeń skupić swoje siły i budować dla siebie
mie śniegi. Ulice pokryte są grubą war
Ministerstwa Aprowizacji i Państwowej trwałą, niezależną' przyszłość. W dużej
stw ą śnegu.
v c „u
Rady Aprowizacyjnej — Ministerstwo ■mierze przyczynilibyście się .do tego W y
p o ry A T E K ŁADU NA WĘGRZECH.
Aprowizacji komunikuje co następuje:
sami, gdybyście teraz, kiedy nastają
W ęgrzy po krótkotrwałych rządacu
W sprawie, poruszonej przez inter długie wieczory organizowali po wio
żydówsko-bolszewickich powoli przy
pelację, Ministerstwo Aprowizacji w dro skach i po gminach odczyty choć raz na1
prowadzają kraj swój do porządku. .Vie
żyło śledztwo, które dotychczas nie jest tydzień i pomogli swym współbraciom
dząc, że machina państwowa wtedy iukończone.
.1
wyjść z tej śpiączki duchowej i zacofa
dzie dobrze, kiedy rząd ma
'
Natychmiast po otrzymaniu interpe nia, które na nich samych msżozą się
lego społeczeństwa, utworzyli teraz M
lacji Ministerstwo Aprowizacji poleciło
grzy nowy rząd, do którego wchodzą mi telegraficznie staroście Łaskiemu zniesie okrutnie. Musicie W y koniecznie, Kocha
ni Czytelnicy im dopomóc, gdyż sami
nistrowie ze wszystkich partu politycz
oni nie są w stanie dać sobie z tym rady,
nie
kart
przemiału.
.
nych, zaczynając od stronnictwa chrze
Pozatem
Mnisterstwo
Aprowizacji
bo na to wszystko potrzeba pracy okrut
ścijańskiego a kończąc na socjalistach
okólnikiem Nr. 142 II fakt zniesienia nej i dużego poświęcenia. Jest to praca
(Tylko u nas ciężko jakoś idzie z utwo kart przemiałowych we wszystkich po
żmudna i skutki daje bardzo pomału, ale
rzeniem odpowiedzialnego rządu, opar
wiatach potwierdziło, zalecając scisL praca wielka pożyteczna, bo się wyko
tego na większości narodu).
wykonanie otrzymanych dyspozycji o rzenia, co jest złego, a sieje się nowe
anulowaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń zdrowe ziarno, które czy wcześniej, czy
W Kurlandii pozostało 80 tysięcy żołnie
później przynosi obfite plony.
przemiałowych.
,.
rzy niemieckich.
Wykorzystajcie więc długie wieczo
Wice-Minister Aprowizacji
Z Berlina donoszą, że na wezwanie
ry
zimowe.
Pole do działania jest nie
(z) Oskar Sobański,
niemieckiej komisji do spraw wojsko
skończenie
wielkie.
Marny między sobą
wych tylko 6 tysięcy żołnierzy memiecWidzicie więc, Kochani Czytelnicy, masę ludzi, co nie umieją czytać i nie
kich zgodziło się na wyjazd do Niemiec.
wiedzą, co się dzieje w świecie. A dzieją
Reszta w liczbie przeszło. 80 tysięcy roz że to co Wam „Gazeta pisała, ze za
dnyoh kart na ^ e m e me potrzeba, jest się dziś w świecie rzeczy wielkiej wagi.
kazu nie usłuchała, utraciła więc wobec
Zbierającie się więc po wioskach i urzą
tego praw a obywatelstwa niemieckiego najczyściejszą prawdą i ty ljo przez n
dzajcie sobie małe kursy czytania i pi
dołęstwo
i
nieudolność
™e^
o
iy
"
1
*
i uważana test za dezerterów.
sania, oraz pogadanki, a znajdziecie nar,ostów zostało wprowadzone. W kon
,W ybory górnośląskie będą unieważnione
pewno wszędzie ludzi, co chętnie Wam
cu
odpowiedź
ministra
wyraźnie
mow},
Najwyższa rada koalicyjna postano
że
został
rozesłany
nowy
okolmk,
czyi
iwiła, że wybory na Górnym Śląsku są S y fi Pfemo do wszystkich starostów będą na tych kursach wykładali. A bę
dzie to wielka zasługa dla Polski, bo
sprzeczne z traktatem pokojowym i wo
Polska musi mieć obywateli światłych i
rozkazem
anulowania
czyli
skasowa
bec tego uważane są za nieważne.
n i a « £ h pozwoleń na mielenie jako zadowolonych, a zadowoleni będą wtedy,
gdy będą syci i nawzajem będą się ro
Polskie pożyczki zagraniczne.
zupełnie niepotrzebnych.
H. W.
zumieli.
f
W ostatnich tygodniach rząd polski
Antoni Galka
zaw arł umowę z Ameryką, na mocy któ
Poseł do Sejmu z Biłgorajskiego.
rej pożycza w Ameryce 250 milionów
dolarów na 5 procent. Warunki poży
czki są bardzo dogodne. Widzimy więc,
że obce państwa nabierają do Polski za
Zima rozpoczęła się na dobro Na
OŚWIADCZENIE
ufania i wcale się nie boją reformy rol stała długie wieczory. Trzeba je więc
nej Taksamo Angłja choe pożyczyć nam wykorzystać w sposób nąjodpow
3 miliony fontów szterlingów. Angiel niejszy. Zastanowimy się więc głębM, ważne dla nerwowo chorych, osłabionych
i ludzi pozbawionych energji.
ski funt szterliug kosztuje teraz do 200 by z długich wieczoroW zimowych o
miarek.
Po przebyciu 4-letniej wojny i połą
nieść najskuteczniejszy pożytek
...
czonych z takową następstw, byłem nie
wszyscy dobrze jak mało jest u n
mając żadnej organicznej wady, tak zde
wsi uświadomienia politycznego i sp
nerwowany
i chory, iż nie wiedziałem, co
łecznego, Choć i n:a wsi jest sporo mazi,
co sobie umią zdać sprawę z każdej rze ze sobą począć. Ból głowy, bicie serca,
Ze wszystkich stron kraju dostali czy, czytając gazety i książki, obok JJ10/ 1 bezsemo-ść, ociężałość całego ciała, brak
śmy masę zażaleń, że starostowie wbrew jednak mamy jeszcze całe masy takicn, energji i rozdrażnienie podkopywało moje
wyraźnie brzmiącym rozporządzeniom co to ich nic nie obchodzi prócz zajęć do zdrowie w zastraszający sposob. Wszel
Państwowej Rady Aprowizacyjnej i Mi mowych. Mówić takiemu o Polsce, o po kie używane środki i kuracje nie poma
nisterstwu Aprowizacji pow prowadzali lityce, o obowiązkach względem pań gały. Nie mogąc dać sobie rady zwró
iednak samowolnie karty na mielenie, stwa, to nie znajdzie sie żadnego zrozu ciłem się do dawno znanego mi lek pułk.
a w niektórych powiatach jak naprzy- mienia. Wrogowie ludu wykorzystują Frendla, który oświadczył mi, iz tylko
kład Radomskim i Łaskim, kazali nawet to nieuświadomienie na swój sposób. Pi naturalne pokarmy nerwów mogą orga
r a te karty ludziom płacie. Kto wiózł szą i głoszą, że chłop Polski niczego nie nizm mój przyprowadzić do równowagi.
S o ż e do młyna bez karty do mielenia, kocha, że nic go nie obchodzi, co się w Zapisał on mi z apteki Barcza, Marszał
to mu w drodze lub nawet wprost z mły Polsce dzieje, byleby tylko jemu same kowska, sól lecytynową Nerwiwit, której
na zboże i mąkę zabierano. Był to gwałt mu dobrze się powodziło., Są to wierut 'od 4-ch tygodni używam. Juz w drugim
i bezprawie, pozbawiające nieraz najbie- ne kłamstwa, niczeim nieuzasadnione, bo tygodniu po użyciu czułem się spokojniej
tinfoiszych ludzi ostatniego kęsa chleba, gdy się ma do czynienia z chłopem jako szym, organizm mój zaczął w normalny
bo przecież policja i kontrolerzy mły- tako oświeconym, który umie sobie w sposób fukejonować i obecnie po 4-ch ty
nów czekali tylko okazw, by ubocznie życiu radzić, czyta książki i gazety, to godniach ofluję się Kii-połrae zdrowym
coś złapać. To też poseł Kazimierz Stę mogę ręczyć, że u takiego gospodarza i ochocźym do pracy.
Wdzięczność powoduje mnie w inte
pień (z pow. Łaskiego) zgłosił do Mini żaden obowiązek społeczny i państwo
resie
wszystkich chorych i zdrowych te
stra Aprowizacji interpelacji w sprawia wy nie napotka na opór i trudności. Czę
kilka
słów
publicznie oświadczyć. Ludwik
łych nadużyć, jakie specialme dzieją się sto staje się taki gospodarz przykładem
Malinowski.
Nowy-Świat 30.
i
dla
tych,
co
to
-potrafią
sobie
rozmaicie
W powiecie Łaskim- W odoowedzi na

nadchodzą zimowe wieczory.

W sprawie kart na mielenie.
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Dnia 26 października w niedzielę Na
rodowa demokracja, iprzechrzczona obe
cnie na Związek Ludowo-Narodowy od
bywała swój zjazd, tak szuranie nazwa
ny przez dane stronnictwo kongresem
wyborców. Niestety z powodu śmierci
mojej nieodżałowanej Matki w W arsza
wie nie byłem i nie miałem sposobności
czytania gazet, toteż nie wiiem, jakie uchwiały na zjeździe endecji zapadły. Sły
szałem jednakże, że zwykłym swoim try
bem endecja wtedy, kiedy najwięcej ban
krutuje, zgłasza dzikie pretensje do po
szczególnych jednostek łub posłów.
Między innemu zarzucano maną posłom
z Podlasia, z okręgu Bialskiego, że jako
by my posłowie, którzyśmy wyszli z
listy Nr. 2 byliśmy wybrani przez Naro
dowa Demokrację, następnie wstępując
do innych klubów zdradziliśmy to stron
nictwo.
Ponieważ ja też miałem szczęście
wyjść z listy Nr. 2 i jak się gdaje, mnie
to, a nie kogo: innego miało najwięcej do
tyczyć, więc muszę się z tego1tłumaczyć.
Znała mnie bardzo dobrze Narodowa
Demokracja, że oddawna do nich nie na
leżę i z tym stronnictwem zerwałem
wszelkie nici o'd chwili, jak wstąpiło ono
na drogę ugodowa z carską Rosją. Ja i
■moi bracia na Podlasiu zbyt dużo wycier
pieliśmy od Rosji, by móc bratać się z Mo
skalami, którzy nam największa krzy
wdę przynieśli, prześladując Polaków na
każdym kroku i pod każdym względem,
by móc kwiaty rzucać pod nogi carskim,
siepaczom, jak to urządzała Narodowa
Demokracja we wszystkich naszych pol
skich miastach w roku 1915. Dla tych i
innych powodów usunąłem się z tego
stronnictwia i pracowałem na Podlasiu
czysto na gruncie niepodległościowym.
Gdy przyszły wybory do Sejmu Ustawo
dawczego w okręgu Bialskim, pracowa
łem nad tem, aby u nas wyszła jedna li
sta bezpartyjna, zestawiona przez Dele
gację gmin. Na zjeździe delegatów gmin
w lutym r.b. przy układaniu listy przez
głosowanie wyszło mas sześciu kandyda
tów. Trzech od włościan, jeden od mia
sta, jeden od księży i jeden od obszarni
ków. Ponieważ nie wybrano kandydatów
stawianych przez Narodową Demokrację
p. Budzyńskiego i innych, Narodowi De
mokraci zamanifestowali to wyjściem z
sali. My zaś, którzy dzierżyliśmy sztan
dar wyżej ponad wszelkie partje, zebra
nia nie przerywaliśmy, lecz prowadzili
śmy do końca. Wtedy Narodowi Demo
kraci robią koziołka wysoce polityczne
go, jadą do Siedlec do Księdza Biskupa
Przeździeckiego i błagają, by Ks. Biskup
ratował sytuację, gdyż do Sejmu z Po
dlasia wejdą sami socjaliści’. Nawet księ
dza dziekana Romanowskiego z Włoda
wy endecy potrafili Biskupowi przedsta
wić, jako socjalistę, gdvż i dziekan w spra
wie rolnej wypowiedział się za przymu
sowym wykupem wielkich obszarów rol
nych na rzecz bezrolnych i małorolnych.
Ksiądz Biskup pada ofiarą i zgadza się
stworzyć listę Nr. 3-ci czysto endecką oraz zblokować ja prawem kaduka z listą
Nr. 2 bez zgody jakiejkolwiek na to grainniaków. Moju kandydaturę na Uście Nr
2 odsunięto z trzeciego miejsca na czwar
te z tern, by moje’głosy mieć za sobą, lecz
bym ja czasem nie wyszedł na posła.
Narodowa Demokracja rozesłała po
wszystkich powiatach całe legie agltato-

rów i agitatorek płatnych z poleceniem
agitowam* na iisi$ Nr i. ja zaś, gdy do
wiedziałem się o tej kombinacji, chciałem
koniecznie z listy wycofać się i publicz
nie zaprotestować przeciw takiemu postę
powaniu endecji, lecz błagano mnie ria
wszystkie świętości, żeby tego nie robić,
gdyż mogliby na tern skorzystać tylkę- ży
dzi. Dla dobra spraw y dałem spokój 1 cier-.
pliwie czekałem końca wyborów. Po prze,
liczeniu głosów, okazało się o dziwo, że
pomimo kolosalnych wydatków, agita
cji i energji, jaką zużyła N. D., lista Nr. 3-ci
nie otrzymała licznika wyborczego. W te
dy Ks. Biskup, gdy mię wyszedł z listy,
mimo to że był na pierwszem miejscu,
wycofał się honorowo z tego błędnego
koła, w jakie wpadł przez N. D„ a na je
go miejsce do Sejmu wszedłem ja z listy
Nr. 2, to jest z listy gminiaków. I jakiem
prawem, pytam działaczy N. D., przywła
szczacie sobie listę gminiaków i nazy
wacie ją swoją listą, jakiem prawem pre
tendujecie do tych posłów, którzy z teł
listy wyszli? Przecież żaden z Narodo
wych Demokratów na listę Nr 2 nie glo
sował napewno, gdyż przeciw niej głoso
waliście i usilnie agitowaliście. Jesteście
ukarani bardzo słusznie i możebyście raz
już nareszcie zrezygnowali ze swojej
wielkości i zeszli z błędniej drogi) polityk! podwórkowej, a wstąpili na drogę polityki naprawdę narodowej, bo uż czas
jest wfelkr.
j
J. Btyske&z
poseł ziemi Podlaskiej.
Najprostszy wypróbowany sposób
pozbycia się bólów, wywołanych gość
cem, reumatyzmem, podagrą, nerwobó
lami, ischias, postrzałem, darciem, lub
łamaniem, katarem, zapaleniami, hiszpan
ką i t. d.
Bierze się kawałek Rhenmonu, zwil
ża alkoholem i przykłada na bolące miej
sce. Rheumen wywołuje samoistnie ma
saż ł usuwa najdotkliwsze bóle. W ca
łym świecie użyta ze skutkiem niezawo
dnym metoda. Rheutmon otrzymać mo
żna w każdej aptece i składzie.
W celu1nabycia wyborowych DRZE
WEK OWOCOWYCH, NASION, NA
RZĘDZI
OGRODNICZYCH radzimy
zwrócić się do najstarszych i najwię
kszych Zakładów Ogrodniczych C. UL
RICH, istniejących od roku 1805 w W ar
szawie przy ul. Ceglanej 11.

Z G O SPO D AR STW A.
Ochrona warzyw przed mrozem.
Rok 1919 ciągle nam jakieś .przykre
figle płata. I gdy tyle produkcji rołnej
zostało zmarnowane przez późną wio
snę, nadmierne deszcze, strajki 'i tym
podobne rzeczy, znów niespodziewany
mróiz może zniszczyć miliony pudów wa
rzyw, które jeszcze znajdują się w zie
mi.
Nie jest jednak tak źle. Można w du
żym stopniu uniknąć tej klęski. Przedewszystkiem należy wiedzieć o tem, że
przemarzłe warzywa wracają do swego
normalnego stanu, są jadalne i nawet
nieźle się przechowują. Ale to się dzie
je tylko wtedy, jeżeli będą bardzo wolno
stopniowo rozmarzać. O tym pamiętać
ciągle należy i tym trzeba się kierować

w całym dalszym postępowaniu z w arzy
wami, które uległy przem ar zajęciu.
Jeśli gospodarz o tem wie i podług
tego postępować będzie, to strat nie bę
dzie miał. Jeśli zaś nie, to warzywa po
raptownym rozmarznięchr bardzo szyb
ko zguiją.
Z warzyw, które jznoszą najmniej
przemarznięcie, są — brukiew, buraki
pastewne, buraki ćwikłowe, marchew.
Jeśli w arzyw a te zdążą zmarznąć
przy obecnych mrozach, to nie należy
spieszyć się ze zbiorem’ przy pierwszej
odwilży, gdyż wtedy ani sprzedać, ani
spaść ich nie zdołamy, bo zgnilizna zni
szczy je natychmiast. I szkoda będzie
produktów i naszej pracy.
A więc trzeba poczekać ze zbiorem
tak długo’, aż będziemy pewni, że warzy
wa te rozmarzły same, jak to mówą „zie
mia mróz wyciągnęła44. I wtedy dop;ero należy usunąć je z pola. Przy kopcowaniu żadnego z .powyższych wa
rzyw nie należy przykryw ać słomą —
tylko poprostu ziemią.
Oczywista rzecz, z warzywami temi
me powinno się zbytnio czekać i przedewszystkiem te zużyć trzeba. Jeśli je
dnak kto chce się pośpieszyć i nieodmarzmęte leszcze w arzyw a sprzątnie z poia, a przytonu włoży je do .piwnicy _
no to może być pewien, że nie zdąży się
obejrzeć, a będzie miał zgniliznę. Tyle’
co do warzyw na polu.
Jeśli jednak w arzyw a jeszcze przed
mrozem zostały z pola sprzątnięte, lecz
były lekko przykryte ziemią, to niewą
tpliwie warzywa znajdujące się bezpo
średnio pod 'ziemia też przemarzły.
W tym wypadku należałoby też za
chować odpowiednie ostrożności, gdyż
przez gnicie przemarzłych warzyw, zgni
łą i zdrowe. Ażeby tego uniknąć, nie na
leży dopuścić, żeby ziemia przykryw a
jąca kopce -rozmarzła.
Żeby zaś nie dopuścić do rozmarznięcia tej ziemi, należy przykryć kopce
kftkocakawą • w arstwą liści. Liście nie
przepuszczają ani ciepła ani zimna, a
więc nie dopuszczą mrozu głębiej dbl
korca, przeto nie zmrozi się reszty w a
rzyw, — . a jednocześnie nie pozwoli
przemarzniętym warzywom rozmarznąĆ
i w tedy zostaną one jakby w półśnie
ąo tej chwili, kiedy kopce* otworzymy,
zęby warzywa z nich wybrać ł zużyć.
W tym wypadku należy zachować
te same ostrożności i nie pozwolić na ra
ptowne rozmarzanie. Nie ulega wątpli
wości, że w niektórych miejscach i ce
bula przemarzła. Ale trzeba tu jeszcze
większe ostrożności zachować. Jeśli
przemarznięta cebula znajduje się na
dworze na kupach, nie wolno jej ruszać
do chwili zupełnego rozmarznięcia; je
śli znajduje się na strychu 1 te ż ‘ją mróz
chwycił, to w ten sam sposób należy
postępować. Gdy cebula wolno rozmarz;,a, to nie psuj© ssłę zupełnie i ptrzechoy uAe w a s z y m ciągu dobrze. Jest je
dnak bardzo czuła na obijanie i natych
miast w. miejscu zbicia zczyna gnić, —
trzeba się z nją obchodzić jak z suro
wym jajkiem,
Edward Nshrlng,

Cay ta k być powinno?
..
Gazetyr.««Iżiterane podają wiadomość,
ze Rada Ministrów zatwierdziła kawdyositow ma stanowiska- wojewodów. W e
dług tych wiadomości’ wojewoda war&z?

GAZETA
wskóra ma być p. Sołtan; wojewodą brze
skim — p. Budzyński; wojewodą lubel
skim — p. Moskalewski; wojewodą kiele
ckim — p. Pekosławski. Są to wszystko
Urodzone endeki i chyba Rada Min. nie
myślala o tern, jak przyjmie tych pa
nów lud wiejski. Mogą sobie ci panowie
endecy być nawet dobrymi ludźmi, ale
nie można w republice ludowej, za jaką
wszyscy Polskę uważamy, mianować
tak wysokich urzędników bez uprzed
niej narady z przedstawicielami społe
czeństwa. Inaczej ci panowie będą na

rażeni na to, że spotkają się z niechę
cią i brakiem zaufania ludności, co odbije się ujemnie na rozwoju społecznym
i gospodarczym. Niechże więc ci pano
wie poskromią swoje przedwczesne, ape
tyty, a panowie ministrowie pamiętają
o tem, że rząd ma być wyrazicielem
woli mieszkańców kraju, a nie samo
władnym satrapą co na wzór Mikołajów
będzie nam narzucał wojewodów.
A. Kobus

O

0

K R A JO W Y

DOM

HANDLOW Y

o

W A ^ S Z R W f l, M A f ^ Z M O W S Ę A 1 1 8 . T e l . 3 ~ ? 6 d a w n y .

V

PO LEC AM Y: W E Ł N Y , K O R T Y , F L M E L E i F L flN E L E T Y , B A R C K $ H Y c ie m n e i ja s n e , CAJGI, M & D A P O L A M Y , SU R O W C E ,

'V

P Ł Ó T N A , P Ł O C iE N K A n a w s y p y , Q X F O R D Y , C H U S T K I w e t
n ia r t s o d M k . 1 9 5 . K O Ł D R Y P L E D Y w w i e l k i m w y b o r z e .

<>

45

Ui

W

O
O

Hurt specjalnie dla kooperatyw, zrzeszeń, związków i stowarzyszeń włościańskich oraz sklepów. ------ —
— --------- C eny n is k ie , v

1ERZ3Ę

a
3

•w.

o GUSTAW O KO Ń SKI i S -k a <>
*

Ko 46, 47

LUD OW A

O

O
o

zs

«3

03

s

S’aTć

03

t

Zebrania Centralnego Związku Kółek Rol
niczych.
Zebranie Zarządu Centralnego Związku Kó
łek Rolniczych w dn. 1C/XII r. b , it, j. we wto
rek o 10 rano.
Zebranie Rady Centralnego Związku Kó
łek Rolniczych w dn. 17/X1T r. to., t. j. w środę o
10 rano.
Zjazd Instruktorów Centralnego Związku
Kółek Rolniczych w dn. 19/XJI r. to., t. j. w pią
tek o 10 rano.
Uczestniczyć w zebraniu Rady mają pra
wo prezes Okr. Związku Kółek Rolniczych i je
den z członków Zarządu — gospodarz mało
rolny.

O d p o w ied zi od R e d a k c ji;
P. Macie! Gałamon w M ikołajewie. Gazeta

wychodziła nieregularnie z powodu strajku dru
karzy. Teraz jednak wychodzić będzie bez
przerwy. Za życzenia serdecznie diziękujeimy.
Jednajcież nam nowych prenumeratorów. Cześć!
P. Jakób L achawiec
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Zamojskiego.

P. W. P aw elec w Kutnie.
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Ameryki teraz jechać nie można. Z Francją
rząd nasz zawarł umowę;, na mocy której będą
mogli od nas robotnicy tam jechać. Po bliższe
wiadomości zwrócić się listownie do Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie.
Sekcja emigracyjna.
Artykuł o kre

sach wydrukujemy.
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prowizora farmacji 1. ORAŃSK1EGO.
Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci.

N ie p lam i b ie liz n y .

M a p rz y je m n y za p ac h

Nadchodzi Z1WIA,
a z nią wracają do d o m

= PoUtias w cinis c M t i i m M a m jest m in tkanki t '
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Po skończonej kuracji łatwo daje się zmyć wodą.

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.

stosujcie K f l P
który bezwzględnie tępi

Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny
W a r s z a w a , Z ie ln a 2 4 .

Sj

i

SZCZURY I M YSZY .

en

ać w aptekach i składach aptecznych

o k u l is t a

Dr. ST. KACZKOW SKI

te, s t a r s z y O rd y n . K lin ik i O c zn e j W a rs z . U n iw . powrócił.—Przyjmuje na

stały pobyt dla leczenia i operacji ocznych. W a r s z a w a , S m o ln a M 38.
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s
n . n ęnu-ńtiVi chorot,y oozu P°wrocU z Mo'
Ili. R. SUUfllliRI, skwv ' przyjmuje od 5—1
i 2—7 w. Warszawa, Aloje Ujazdowskie 37.
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(początkowe). Ból w bokach i dołku oodsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewania w wąObjawy
troble. Skłonność do obstrukcji. d UrynaP d e m n a 7 m ę t L lub też bezbarwna jak wodag Jeżyk obłożonv. ^G orycz i kwas w ustach.
Odbijanie gazam i/ Wzdęcia i burczenie w kiązkach. Bole
L
...
Silne pode- /AHl 53 TT/TZ (Podcza8 ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się
? ZL żeber i parcie na
nerwowanie. LA U J < 1 W V
w pasie—krzyżu i sięga aż pod łopatki, w zdęciahrzucha ro z sa d z a m e ź e b e ri p a r c o n a
kiszkę stolcową.

Brak tchu oraz bó! w plecach i klatce piersiowej (na przestrzał).
zimne poty, żółtaczka.
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Niekiedy wymioty żo c ą, r szcze,
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Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N IE M O J E W S K I, N o w y łs w ia t >o, tn. 27.

S0IERIBĘ
Ola kom
od świerzby i parcha

usuwa rfld v k i1 n ie w orzeciągu trzecli dpi mydlana „ M a ś ć P -r a H ebdy**
wypróbowana' i uznana przez powagi lekarskie chorób skórnych za idealny
środek leczniczy Łatwo się wciera, ma przyjemny zapach me plami bie
lizny nie zanieczyszcza ciała i z łatwością zmywa się zwykłą wodą. Poza
świerzbą „ M a ś ć P - r a H e b d y “ leczy radykalnie wszelkie zakaźne krosty
UWAGA:

N ie s t o s o w a ć

w w ypadkach egzem y 1 n erw ow ego
s w ę d z e n ia sk o r y .
W y str z e g a ć s łę n a ś la d ę w n ic tw .
.^ądać w .aptekach i składach
aptecznych: „ M a ś ć P - r a H ebdy** z r o b a k ie m (Ś wierzbo wiec) na ety-

kiecie. — Słoiki na 1 — 3 ~
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„EOflL SEBlir Tow. E.HEBDA i S-ka, Warszawa, Elektoralna 18 tel. 1-37.
CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz petitowy lub jego miejsce: w tekście Mk. 8 .— , przed tekstem Mk 10.— , zwyczajne Mk, 3.—
Wydawca:

Redaktorzy; H e n ry k W y rz y k o w s k i i D r. W ło d z im ie rz Jam p o iski.
Druk W, Piekarniaka i S-ki, W arszawa, Ordynacka 3.

Tel. 44-59.

Ludowe Towarzystwo wydawnicze.

